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DIXI !„

LONDRA. O a doua me-
dalie olimpic` de aur a fost
adus` României de Sandra
Izba[a (foto), gimnast` legiti-
mat` la Clubul Sportiv al
Armatei Steaua, care a câ[tigat
duminic`, 5 august, finala con-
cursului individual la s`rituri,
învingând-o pe favorita compe-
ti]iei, americanca McKayla
Maroney.

Este cea de-a cincea
medalie cucerit` de steli[ti la
Londra, dup` argintul ob]inut
de Alina Dumitru la judo,
Roxana Coco[ la haltere [i
Alexandru Siri]eanu, la sabie,
cu echipa, la care se adaug`
bronzul cucerit tot de Sandra
Izba[a în concursul de gim-
nastic` feminin` pe echipe.

Militarii români sunt
al`turi de sportivii Clubului
Steaua, care îi reprezint` în
competi]ia suprem`, [i îi
felicit` pe to]i componen]ii
lotului na]ional pentru d`-
ruirea cu care reprezint` ]ara
[i drapelul tricolor.

 Fo[ti cursan]i ai Academiei Bundeswehr-ului, la Bucure[ti.
Absolven]ii German National General-Admiral Staff College, promo]ia 1997-1998,
s-au aflat, în perioada 23-27 iulie, într-o vizit` în România, aceasta fiind cea de-a
[aptea reuniune a absolven]ilor acestei institu]ii de prestigiu.

Organizarea acestor reuniuni se înscrie pe linia tradi]iilor principalelor institu]ii
militare de înv`]`mânt din ]`rile membre NATO [i vizeaz` parcurgerea unui
program de activit`]i convenit la absolvire, destinat cre[terii încrederii, cunoa[terii
reciproce [i promov`rii imaginii armatelor [i ]`rilor reprezentate cu cursan]i din
Führungsakademie der Bundeswehr - FüAkBw (Academia de Conducere a Armatei
Germane).

La finalul reuniunii, a fost apreciat` multitudinea de date acumulate din
domenii diverse în care s-au identificat elemente de interes [i de colaborare
bilateral` sau multilateral`.

În perioada 1994-2004, 16 ofi]eri români au absolvit aceast` form` de
înv`]`mânt, din care 13 mai sunt înc` în activitate [i ocup` func]ii de r`spundere
la diferite e[aloane de nivel strategic [i operativ ale Armatei României.(Colonel
Ion UNGUREANU)
 Exerci]iu bilateral. În perioada 6-16 august, la Flotila 71 Aerian` General

Emanoil Ionescu de la Câmpia Turzii, se desf`[oar` exerci]iul bilateral româno-
american Dacian Viper 2012.

La exerci]iu particip` aproximativ 200 de militari români, pilo]i [i personal
tehnic, cu [ase aeronave MiG-21 LanceR, un elicopter IAR 330 Puma apar]inând
Flotilelor 71 [i 86 Aeriene, precum [i 150 de militari ai For]elor Aeriene ale
Statelor Unite ale Americii, cu opt aeronave F-16 [i o aeronav` KC-135.

Dacian Viper 2012 are ca principal obiectiv antrenamentul comun al pilo]ilor,
personalului tehnic, controlorilor de trafic aerian [i ofi]erilor de stat major în
condi]ii reale, pentru planificarea [i executarea unor misiuni de zbor în forma]ii
mixte, dar [i cu echipaje mixte româno-americane.
 Nav` rom#neasc` în misiune interna]ional`. Duminic`, 5 august,

corveta Contraamiral Horia Macellariu a plecat din portul militar Mangalia pentru
a participa, în perioada 6 - 24 august, la cea de-a unsprezecea activare a Grup`rii
BLACKSEAFOR.

Activit`]ile Grup`rii Navale aflate sub pavilionul BLACKSEAFOR cuprind
exerci]ii navale de ap`rare colectiv`, c`utare [i salvare a oamenilor c`zu]i în ap`,
interven]ie pentru ajutorarea unei nave avariate, precum [i ac]iuni de limitare a
efectelor unor accidente cu repercusiuni asupra mediului. De asemenea,
programul activ`rii cuprinde vizite în porturile Golcuk [i Trabzon (Turcia) [i
Novorossijisk (Federa]ia Rus`), în scopul înt`ririi încrederii [i bunei în]elegeri
între statele participante. Pe timpul sta]ion`rii în porturile men]ionate se vor
desf`[ura activit`]i demonstrative, întâlniri cu oficialit`]i militare [i civile,
conferin]e de pres`, activit`]i sociale [i vizite la bordul navelor.

Corveta este comandat` de c`pitan-comandorul Liviu Coman [i are la
bord, pentru aceast` misiune, un echipaj alc`tuit din 90 de militari.(C`pitan-
comandor Ion BURGHI{AN)

În perioada 10 iulie –
3 august, 486 de militari
au ac]ionat cu 36 de
mijloace auto, în 21 de
ac]iuni de interven]ie, la
limitarea [i stingerea in-
cendiilor din jude]ele
Harghita [i Arge[, ve-
nind în sprijinul autorit`-
]ilor administra]iilor pu-
blice locale.

Vineri, 3 august, s-a
derulat o misiune de
interven]ie în zona
mun]ilor F`g`ra[, în
raionul Valea Br`tila –
Vârful Netotu (jude]ul
Arge[), la care au par-
ticipat 40 de militari cu
dou` mijloace tehnice.

LUPTA CU FL~C~RILE CONTINU~

În fiecare an, la 6 august, militarii din garnizoana
Foc[ani comemoreaz` eroii c`zu]i \n B`t`lia de la
M`r`[e[ti din 1917, una dintre cele mai mari din Primul
R`zboi Mondial, în care armata român` a pierdut 27.410
militari.

Activit`]ile dedicate evenimentului au fost
organizate de militarii garnizoanei în colaborare cu
personalul Bibliotecii Jude]ene
Duiliu Zamfirescu Vrancea [i au
debutat vineri, 3 august, prin
desf`[urarea în Sala Mare a
Cercului Militar Foc[ani, a
simpozionului Pe aici nu se trece.

Cu aceast` ocazie, comandan-
tul garnizoanei, general de bri-
gad` Florinel Damian, a sus]i-
nut o prezentare cu subiectul
Armata român` în Primul R`zboi
Mondial. Activitatea a continuat
cu o prelegere referitoare la
b`t`liile de la M`r`[ti, M`r`[e[ti
[i Oituz, sus]inut` de profesorul
Cezar Cherciu, iar la final, în holul
Cercului Militar a avut loc o
expozi]ie de carte dedicat` eve-
nimentului.

Simpozionul s-a bucurat de
participarea reprezentan]ilor institu]iilor civile [i militare,
studen]ilor, elevilor, veteranilor de r`zboi [i cadrelor
militare în rezerv` [i în retragere din ora[ul de pe Milcov.

Activit`]ile dedicate împlinirii a 95 de ani de la B`t l̀iile
de la Por]ile Moldovei, au continuat luni, 6 august, când
militarii foc[`neni, sub conducerea comandantului Brig`zii
8 LAROM, în colaborare cu autorit`]ile administra]iei
publice locale, au organizat [i desf̀ [urat ceremonii militare
[i religioase de comemorare a eroilor c`zu]i în timpul
Primului R`zboi Mondial, pe fronturile de la Soveja, M`r`[ti,
Ti[i]a [i M`r`[e[ti.

La Mausoleul Eroilor de la Soveja, ceremonia
militar` [i religioas` a fost organizat` de militarii

Batalionului 288 Ap`rare Antiaerian` Milcov, sub
conducerea locotenent-colonelului Daniel Suditu,
comandantul unit`]ii, iar la Monumentul Victoriei de la
Ti[i]a prin participarea efectivelor Brig`zii 282 Infanterie
Mecanizat` Unirea Principatelor, sub conducerea
înlocuitorului la comanda marii unit`]i, colonel Florin
Helman.

95 DE ANI DE LA B~T~LIILE
DE LA POR}ILE MOLDOVEI

Comisia constituit` în baza Ordinului ministrului
ap`r`rii na]ionale nr. M 66 din 22 iunie 2012, cu atribu]ii
în verificarea modului de acordare a gradelor [i înaintare
în grad a militarilor în rezerv`, în perioada 2010-2012, a
finalizat verificarea acord`rii gradelor militare în anul 2012,
respectiv 2011, rezultatele fiind urm`toarele:

În cursul anului 2012 au fost 205 cazuri de avans`ri
sau acord`ri de grade în rezerv`, din care: 19 situa]ii de
acordare de grade în rezerv`, din care 16 nu îndeplinesc
condi]iile legale, reprezentând 84,2% din total; 186 de situa]ii
de înaint`ri în grad în rezerv`, din care 77 nu îndeplinesc
condi]iile legale, reprezentând  41,4% din total.

În cursul anului 2011 au fost 1.257 de cazuri de
avans`ri sau acord`ri de grade în rezerv`, din care: 534
de situa]ii de acordare de grade în rezerv`, din care 426
nu îndeplinesc condi]iile legale, reprezentând 79,7% din
total; 723 de situa]ii de înaint`ri în grad în rezerv`, din

care 316 nu îndeplinesc condi]iile legale, reprezentând
43,7%  din total.

În toate situa]iile a fost constatat` nerespectarea
condi]iilor prev`zute în Legea nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
[i în „Normele privind sistemul de gestiune a resurselor
umane în Armata României”, aprobate prin Ordinul
ministrului ap`r`rii na]ionale nr. M 105/2002.

Prin ordin al ministrului ap`r`rii na]ionale, perioada
de verificare a gradelor a fost extins` pân` în anul 1990.

Situa]ia nominal` a persoanelor în cazul c`rora s-au
constat nereguli a fost înaintat`, de comisie, ministrului
ap`r`rii na]ionale, care va dispune, în consecin]`, m`surile
care se impun.

De asemenea, urmare a numeroaselor solicit`ri ale
mass-media, situa]iile vor fi postate pe pagina din internet
a Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, www.mapn.ro.

CONCLUZIILE COMISIEI DE VERIFICARE
A ACORD~RII GRADELOR MILITARE
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S-a dovedit c` osta[ul român – bine condus, bine dotat,
bine instruit – poate s` fac` fapte de vitejie extraordinare.

În ansamblu, B`t`lia de la M`r`[e[ti reprezint` un model de
art` militar`, un model de abnega]ie al osta[ului român într-un
r`zboi care a dus la întregirea ]`rii.

Petre OTU
Pre[edintele Comisiei Române de Istorie Militar`

Actualitatea militar`, Radio România Actualit`]i,
6 august 2012

La Mausoleul Eroilor de la M`r`[e[ti, ceremonia
militar` a fost organizat` de militarii marii unit`]i
foc[`nene, în cooperare cu for]e ale Ministerului
Administra]iei [i Internelor.

În cadrul ceremoniilor militare [i religioase,
desf`[urate în cele trei localit`]i înc`rcate de istorie, s-a
oficiat serviciul religios, s-au rostit alocu]iuni dedicate
evenimentului, s-au depus coroane [i jerbe de flori, iar
muzica militar` [i garda de onoare au defilat prezentând
onorul distin[ilor oaspe]i.

 Maior Eugen CIOBOTARU
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În cadrul festivit`]ii, drapelul sfin]it
de un sobor de preo]i a fost înmânat
comandantului bazei de [eful Statului
Major General, general-locotenent {tefan
D`nil`.

Dup` introducerea în forma]ie a
Drapelului de lupt`, acordat de pre-
[edintele României prin Decretul nr. 360
din 19 aprilie 2012, militarii au depus
jur`mântul de credin]`.

La ceremonie au mai participat [eful
Statului Major al For]elor Navale, viceamiral
Aurel Popa, militari activi, în rezerv` [i în
retragere, comandan]i de mari unit`]i [i
unit`]i din For]ele Navale, precum [i
personalit`]i politice [i ale administra]iei
locale.

În mesajul transmis, [eful Statului
Major General a eviden]iat faptul c` acest

BAZA LOGISTIC~ NAVAL~ PONTICA A PRIMIT DRAPELUL DE LUPT~
Miercuri, 1 august, în garnizoana Constan]a, a avut loc

ceremonia de înmânare a Drapelului de lupt` Bazei Logistice
Navale Pontica.

101 solda]i au depus jur`mântul militar la
{coala de Aplica]ie pentru logistic` General
Constantin Zaharia. Evenimentul a avut loc
sâmb`t`, 4 august, în prezen]a comandantului
Comandamentului Logistic Întrunit, general-
maior Ariton Ioni]`, a comandantului [colii [i a
familiilor militarilor ce au finalizat modulul de
instruire individual`. Solda]ii grada]i pro-
fesioni[ti sunt preg`ti]i ca l`c`tu[i, faian]ari,
zidari, instalatori, dulgheri, zugravi [.a., dar în
marea lor majoritate, 78 de solda]i, vor fi încadra]i
la poli]ia militar` pentru paz` [i interven]ie. Urez
deplin succes tinerilor militari în a trece curajo[i
peste inerentele greut`]i ale acestui început de
drum, a spus generalul-maior Ariton Ioni]`. V`
doresc, dragi militari, s` deveni]i lupt`tori

O NOU~ SERIE DE SOLDA}I VOLUNTARI
A DEPUS JUR~MÂNTUL MILITAR

devota]i ]`rii [i s` respecta]i întreaga via]`
jur`mântul sacru fa]` de ]ar` [i s` purta]i mereu
în gând deviza „Onoare [i patrie”!

Preg`tirea militarilor profesioni[ti a început
la 10 iunie [i se va finaliza la 21 septembrie. Celor
101 militari li se vor ad`uga al]i 26 de camarazi
care au îndeplinit stagiul militar sau au lucrat
deja în armat` [i nu au efectuat modulul de
preg`tire individual`.

Tot sâmb`t`, 4 august, au fost organizate
în ]ar` înc` dou` ceremonii de acest fel.

{coala de Aplica]ie a For]elor Navale
Viceamiral Constantin B`lescu a organizat
depunerea jur`mântului militar de 62 de solda]i
voluntari, seria noiembrie 2012.

La festivitate au participat reprezentan]i ai
Statului Major General, ai For]elor Navale,
comandan]i de mari unit`]i [i unit`]i, membri ai
asocia]iilor [i ligilor de marin`, cadre militare în
rezerv` [i retragere, p`rin]i, rude [i prieteni ai
tinerilor marinari, precum [i oficialit`]i ale
administra]iei locale.

La Caracal, pe platoul unit`]ii Batalionului 1
Instruc]ie Olt, cei 102 solda]i profesioni[ti afla]i
în perioada instruc]iei individuale de baz`, din
toate categoriile de for]e [i comandamente ale
Armatei României, au depus jur`mântul de
credin]` fa]` de ]ar`, în fa]a oficialit`]ilor militare
[i civile [i a invita]ilor.

 C`pitan Bogdan OPROIU
La realizarea acestui material au

contribuit: maior Daniel OAIE [i plutonier-
adjutant principal Daniel  CHIREA.

Ministerul Ap`r`rii Na]ionale a lansat vineri, 3 august, noua
versiune a paginii de Internet [i conturile oficiale ale institu]iei pe
re]elele de socializare Facebook, Twitter [i YouTube.

Dup` intonarea Imnului na]ional, gene-
ralul-maior Valentin Petre, [eful Direc]iei
Logistice din SMG, a decorat Drapelul de lupt`
al Bazei 2 Logistice cu Emblema de onoare a
Statului Major al For]elor Terestre. Un grup
de copii de la Cercul militar Ploie[ti a prezentat
un scurt program artistic, iar, dup` încheierea
ceremoniei militare, oaspe]ii au vizitat unitatea
[i au admirat lucr`rile expuse în cadrul unei
expozi]ii de pictur` [i numismatic`.

În urm` cu 10 ani, Comandamentul Brig`zii
2 Logistic` Teritorial` s-a transformat în
Comandamentul Bazei 2 Logistic` Sud, actuala
mare unitate de logistic` din subordinea Diviziei
1 Infanterie Dacica. În 2008, marea unitate a
primit denumirea onorific` Valahia. Coman-
damentul Bazei 2 Logistic` Valahia a func]ionat
pân` în luna septembrie 2009 în garnizoana
Târgovi[te, dup` care, începând cu luna
octombrie 2009, a fost dislocat în garnizoana
Ploie[ti, unde î[i desf`[oar` activitatea [i în
prezent. În timpul scurs de la înfiin]area sa, marea
unitate a traversat dou` procese de reorganizare

La 1 august, Baza 2 Logistic` Valahia a împlinit zece ani de activitate. Ceremonia,
organizat` cu prilejul acestei anivers`ri, a avut loc la sediul unit`]ii, în Ploie[ti. Al`turi
de personalul bazei, au participat reprezenta]i ai Statului Major General [i ai Statului
Major al For]elor Terestre, ai administra]iei publice locale, fo[ti comandan]i ai unit`]ii,
precum [i familiile militarilor ploie[teni.

S~RB~TOARE LA PLOIE{TI

structural`, în 2007 [i 2009, în urma c`rora s-a
realizat o structur` flexibil`, capabil` s` execute
misiunile specifice. Potrivit rolului, locului [i
destina]iei în cadrul sistemului logistic al Armatei
României, Baza 2 Logistic` Valahia a executat
un volum important de misiuni  de  sprijin logistic
al marilor unit`]ii [i unit`]i care au participat la
opera]ii în teatrele de opera]ii externe, la
implementarea  obiectivelor  privind opera-
]ionalizarea [i restructurarea marilor unit`]i [i
unit`]ilor, la preg`tirea [i desf`[urarea
exerci]iilor [i la asigurarea bazei logistice de
instruc]ie. De asemenea, prin structurile de
specialitate ale caz`rmilor din subordinea SMFT
[i Diviziei 1 Infanterie Dacica, a administrat [i
executat un volum important de lucr`ri de
repara]ii în antrepriz` [i în regie proprie. Printre
realiz`rile ultimilor ani, se disting modernizarea
sistemului de mentenan]` [i realizarea unei
capacit`]ii de produc]ie superioare, prin
constituirea [i intrarea în func]iune a trei sec]ii
de mentenan]` a echipamentelor militare [i
finalizarea unei investi]ii pentru dou` sta]ii ITP.

Generalul-locotenent Ilie Boto[, fost procuror general al României, a fost numit director
general al Direc]iei Generale de Informa]ii a Ap`r`rii (DGIA), de c`tre ministrul ap`r`rii
na]ionale, Corneliu Dobri]oiu. Generalul-locotenent Ilie Boto[ a de]inut func]ia de adjunct
al directorului general al DGIA, generalul Gheorghe Savu.

Conform Legii privind organizarea [i func]ionarea MApN, directorul general al DGIA
este numit de ministrul ap`r`rii na]ionale, cu aprobarea Consiliului Suprem de Ap`rare a
}`rii. Func]ia de director general este asimilat` func]iei de secretar de stat.

NUMIRE ÎN FUNC}IE

MApN ARE CONTURI
PE Facebook, Twitter [i YouTube

Actuala versiune www.mapn.ro este realizat` într-o concep]ie modern`, în care informa]ia
se dore[te a fi adus` mai aproape de utilizator, mai eficient organizat` [i oferit` cu
promptitudine.

În ceea ce prive[te dimensiunea social media a interfe]ei virtuale a MApN cu publicul,
deschiderea în premier` a conturilor Facebook [i Twitter, precum [i reorganizarea paginii
din YouTube propun tuturor celor interesa]i de activitatea ministerului relat`ri în timp real
[i în format profesional cu privire la evenimentele de ultim` or`, videoclipuri, filme
documentare [i fotografii care s` aduc` în prim-plan activitatea militarilor români care î[i
îndeplinesc misiunile în ]ar` sau în teatrele de opera]ii, cei mai importan]i [i mai relevan]i
vectori de imagine ai institu]iei militare.

Pentru accesarea canalelor de comunicare din re]elele de socializare utiliza]i pagina
web oficial` a Ministerului Ap`r`rii Na]ionale www.mapn.ro sau direct adresele: http://
www.facebook.com/mapn.ro; http://www.youtube.com/MApNRomania; http://
www.twitter.com/MApNRomania.
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moment deosebit se datoreaz` atât
genera]iilor anterioare, cât [i colectivului
actual al bazei, care au f`cut posibil`
func]ionarea Bazei Logistice Navale [i
dezvoltarea acesteia la nivelul actual.

Consider c`, în conjunctura actual`, cu
fondurile limitate pe care le avem la
dispozi]ie, a]i reu[it s` utiliza]i eficient
resursele, în a[a fel încât s` asigura]i
func]ionarea logisticii navale la nivelul
nevoilor [i cerin]elor, f`când posibil`
participarea cu nave de lupt`, în misiuni
în teatrele de opera]ii, la ap`rarea
teritoriului na]ional [i afirmarea României
ca putere naval` în bazinul M`rii Negre.

Ceremonia s-a încheiat cu defilarea
militarilor din cadrul unit`]ii, în
acordurile muzicii militare a For]elor
Navale din Constan]a.

 Irina-Mihaela NEDELCU
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AMBASADORII  ROMÂNI DIN KANDAHAR
 Plutonier-major Lucian IRIMIA

O punte între ]ar`O punte între ]ar`O punte între ]ar`O punte între ]ar`O punte între ]ar`
[i [i [i [i [i AfganistanAfganistanAfganistanAfganistanAfganistan

În baza militar` Kandahar se afl` dislo-
cate dou` comandamente ISAF: Comanda-
mentul Regional de Sud (RC South) [i Co-
mandamentul bazei aeriene – COMKAF. În
cadrul acestor structuri, lucreaz` militari ro-
mâni proveni]i de la diferite e[aloane. KAF
este un adev`rat ora[ militarizat, crescut în
jurul aeroportului, în care î[i desf`[oar`

În Baza În Baza În Baza În Baza În Baza Aerian`Aerian`Aerian`Aerian`Aerian`
KandaharKandaharKandaharKandaharKandahar, KAF, KAF, KAF, KAF, KAF, a[a cum, a[a cum, a[a cum, a[a cum, a[a cum
este cunoscut` în limbajeste cunoscut` în limbajeste cunoscut` în limbajeste cunoscut` în limbajeste cunoscut` în limbaj
NANANANANATTTTTO, î[i desf`[oar`O, î[i desf`[oar`O, î[i desf`[oar`O, î[i desf`[oar`O, î[i desf`[oar`
activitatea mai mul]iactivitatea mai mul]iactivitatea mai mul]iactivitatea mai mul]iactivitatea mai mul]i
militari români. Eimilitari români. Eimilitari români. Eimilitari români. Eimilitari români. Ei
încadreaz` func]ii înîncadreaz` func]ii înîncadreaz` func]ii înîncadreaz` func]ii înîncadreaz` func]ii în
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României în mediul interna]ional. Pentru a
încadra [i lucra în aceste structuri, militarii
români au aptitudini [i capabilit`]i care nu îi
diferen]iaz` de al]i colaboratori din alte
armate. A[a c`, nici nu-i de mirare c` ei au
reu[it, în scurt timp de la sosire, s` se inte-
greze în marea echip` multina]ional` din
aceast` baz`.

Primii militari cu care m-am întâlnit fac
parte din Echipa de Leg`tur` a Statului
Major General pe lâng` comandamentele
ISAF. {eful acestei structuri este colonelul
Mircea Gologan, care asigur`, prin cumul,
[i func]ia de reprezentant na]ional (Senior
Na]ional Reprezentativ – SNR). Ca [ef al Echi-
pei de Leg`tur`, din care mai fac parte loco-
tenent-colonelul Cristian Lupu [i maiorul Ion
{tef`nescu, am sarcina s` informez SMG
despre modul în care opera]ia ISAF se desf`-
[oar`, a spus colonelul Mircea Gologan. Mai
concret, ce se întâmpl` la comandamentul
central [i la cele subordonate ISAF, la care
România particip` cu trupe. Din analiza
datelor primite, sesiz`m tendin]ele probabile
de evolu]ie ale opera]iilor. Anticip`m [i
evalu`m, pe cât posibil, impactul pe care aceste
ac]iuni le vor avea asupra contingentului
românesc.

Referitor la cea de a doua atribu]ie, cea
de reprezentant na]ional (SNR), colonelul
Mircea Gologan coordoneaz` [i integreaz`
activitatea întregului contingent militar
românesc participant la misiunea ISAF,
reprezint` interesele armatei române la
comandamentele ISAF, monitorizeaz`
ordinea [i disciplina militarilor români [i
acord` sprijin, în limita posibilit`]ilor, în
vederea rezolv`rii problemelor cu care
ace[tia se confrunt` aici.

Locotenent-colonelul Cristian Lupu este
la prima misiune într-un teatru de opra]ii.
Sim]eam nevoia unei astfel de misiuni. Era
un gol profesional care trebuia umplut. În

luna februarie 2012. În ]ar`, ocup` func]ia
de [ef Sec]ie Înv`]`mânt [i Instruc]ie la
{coala de Aplica]ie pentru Unit`]i de Lupt`
Mihai Viteazul din Pite[ti. Pentru mine, este
a doua misiune extern`, [i sper s` nu fie ulti-
ma. Prima am desf`[urat-o în cadrul deta[a-
mentului ANA Training XI, ca [i comandant,
a declarat colonelul Aurel Neagu. La nivelul
{colii de Aplica]ie, punem în aplicare regula-
mente, instruc]iuni specifice conducerii ac]iu-
nilor militare. Acum v`d [i partea practic` a
acestor lucruri. Observ [i particip la modul cum
se preg`tesc, se planific` [i se desf`[oar` aceste
ac]iuni. În concluzie, în ]ar` îmi va fi mult
mai u[or, cel pu]in la cursul de baz` [i la cel de
stat major, s` pot aplica cerin]ele reale ale
câmpului de lupt` [i s` putem implementa
practic toate aceste activit`]i care s` fie com-
patibile cu NATO. Ofi]erul care va beneficia
de aceste cuno[tin]e va fi în m`sur` s` desf`-
[oare ac]iuni militare complexe, la nivel
brigad` sau divizie, cum este cazul la RC South.

C`pitanul Alina Margin lucreaz` ca
ofi]er de ac]iune în cadrul compartimentului
protocol la RC South, iar în ]ar` î[i desf`[oar`
activitatea într-o unitate din Divizia 4 Infan-
terie Gemina. Aici, planific` vizitele oficialit`-
]ilor militare [i civile care vin în acest coman-
dament. Cel mai greu este s` fiu departe de
copiii mei [i de familie, a afirmat c`pitanul
Alina Margin. Îns`, este o ocazie unic` s`
lucrez într-un mediu interna]ional [i s`
rela]ionez cu mult` lume.

Plutonierul-adjutant principal C`t`lin
Ra]` este subofi]er senior în cadrul biroului
protocol din Comandamentului RC South.
În ]ar`, este consilierul comandantului la
Divizia 4 Infanterie Gemina. Este absolvent
al USASMA (Academia Subofi]erilor din
SUA) [i unul dintre ini]iatorii concursului
Subofi]erul/Soldatul Anului. Dup` teatrul de
opera]ii din Bosnia [i Her]egovina [i cel din
Irak, inevitabil, a venit Afganistanul, a spus
plutonierul-adjutant principal C`t`lin Ra]`.

La cinci luni de la începerea
misiunii, experien]a dobândit` aici
este o verificare [i o punere în prac-
tic` a ceea ce am înv`]at la Aca-
demia Subofi]erilor din SUA.
Func]ia pe care o ocup aici îmi
permite s` am acces la toat` gama
de activit`]i pe care le execut` un
comandament de divizie într-un
teatru de opera]ii. Se lucreaz` într-
un mediu interna]ional, cu specific
NATO, în care subofi]erii trebuie
s` fie foarte bine preg`ti]i. Noi,
românii, facem fa]` cu brio. Despre
rezultatele muncii noastre, între-
ba]i colegii str`ini sau comandan]i
no[tri.

C`pitanul George Moldovan
este încadrat la Flotila 71 Aerian`
de la Câmpia Turzii, iar aici ocup`
pozi]ia de [ef al celulei influen]`
din cadrul Protec]iei For]ei, în
comandamentul COMKAF. Este
foarte u[or s` lucrezi într-un coman-
dament interna]ional, a declarat
c`pitanul George Moldovan.

Plutonierul-adjutant Daniela Farca[
lucreaz` în cadrul COMKAF. A venit
în Afganistan pentru a c`p`ta
experien]`, dar [i pentru c` a vrut s`-
[i demonstreze c` este o femeie
puternic`. Misiunea reprezint̀  o mare
realizare pentru cariera mea, la care
se adaug  ̀o experien]̀  extraordinar .̀
Sper s` m` ajute în viitor, a spus
plutonierul-adjutant Daniela Farca[.

Locotenent-colonelul C`t`lin
Mormocea ocup` o func]ie în cadrul
serviciului de poli]ie militar` din cadrul
SMG. Aici, este [eful securit`]ii KAF.
Aceasta este cea mai mare baz` din
sudul Afganistanului, pe care opereaz`
zilnic sute de avioane. S` nu mai
vorbim de miile de militari [i civili care
lucreaz` sau tranziteaz` zona. Acesta
este un nod vital al misiunii ISAF în
Afganistan. Lucrul într-un coman-
dament multina]ional, cum este
COMKAF, înseamn`, în primul rând,
seriozitate [i, în al doilea rând,
profesionalism. Un tân`r militar aflat
la început de drum, într-o prim` misiu-
ne într-un astfel de comandament,
trebuie s` cunoasc` limba englez`,
lucrul de stat major [i s` lucreze foarte
bine cu tehnica de calcul. De ase-
menea, s` concureze pe un loc unde
fi[a postului se potrive[te cu abilit`]ile
sale, pentru a da randament maxim,
a concluzionat locotenent-colonelul
C`t`lin Mormocea.

activitatea câteva mii de militari de diferite
na]ionalit`]i, precum [i civili.

Pe lâng` militarii români din provincia
Zabul, ofi]erii [i subofi]erii din comandamen-
tele ISAF sunt al]i ambasadori ai armatei
române [i ai ]`rii. Zi [i noapte, fiecare la locul
s`u de munc`, ei aduc un plus „ac]iunilor”

Colonel Mircea Gologan

Colonel Aurel Neagu, c`pitan
Alina Margin [i plutonier-

adjutant principal C`t`lin Ra]`

Lcotenent-colonel Cristian Lupu

]ar`, desf`[or activit`]i care au leg`tur` cu
teatrul de opera]ii. Dar una este s` cite[ti, s`
aprofundezi [i alta este s` te afli în mijlocul
evenimentelor. Aici sim]i cu adev`rat pulsul
zonei de opera]ii, a subliniat locotenent-
colonelul Cristian Lupu.

Experien]a teatruluiExperien]a teatruluiExperien]a teatruluiExperien]a teatruluiExperien]a teatrului
de opera]iide opera]iide opera]iide opera]iide opera]ii

Colonelul Aurel Neagu face parte din
Comandamentul Regional de Sud din Kan-
dahar, unde lucreaz` în cadrul comparti-
mentului planificare opera]ii viitoare [i
desf`[oar` aceast` activitate începând cu

Trebui s` î]i cuno[ti foarte bine pozi]ia pe care
e[ti încadrat, s` st`pâne[ti limba englez` [i s`
colaborezi cu colegii. Activit`]ile sunt flexibile,
nu se solicit` imposibilul, dar ceea ce se cere
trebuie f`cut în cel mai scurt timp. Se
urm`re[te un obiectiv direct [i toate for]ele
sunt implicate în atingerea obiectivului
propus. Militarii români de pe KAF sunt
considera]i profesioni[ti des`vâr[i]i.
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PREG~TIRE CONTINU~ PENTRU
CERCETA{II BUCURE{TENI

 Locotenent Bogdan R~DULESCU
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O unitate cuO unitate cuO unitate cuO unitate cuO unitate cu
specific apartespecific apartespecific apartespecific apartespecific aparte

Batalionul 313 Cercetare Bure-
bista este o unitate de sprijin aflat`
în subordinea Diviziei 1 Dacica [i
este încadrat` în categoria unit`-
]ilor de generare-regenerare a for-
]elor. Dar cine asigur`, de fapt,
informa]iile atât de necesare?
Grupa de cercetare. Este nevoie
de timp pentru formarea coeziunii
unei asemenea structuri [i, mai
ales, de instruire în sectoare mul-
tiple [i complexe. Aceast`  instruire
se desf`[ura, când am ajuns în
unitate, [i la sala de specialitate,
unde militarii se preg`teau pentru
executarea cercet`rii unei supra-
fe]e împ`durite, în care specialistul

identific` prezen]a inamicului,
caracteristicile geografice ale zo-
nei respective, existen]a c`ilor de
acces, a posibilit`]ilor de deplasare
a tehnicii de lupt` sau a locului ob-
stacolelor, c`utând rute ocolitoare.

Conduc`torul activit`]ii, loco-
tenent Florin B`ltoiu, din promo]ia
2008, mi-a r`spuns la întrebarea De
ce cercetare? – cu m`rturisirea c`
a practicat para[utismul sportiv, iar
una din metodele prin care cerce-
ta[ul intr` în dispozitivul inami-
cului este prin para[utare. Dovada
importan]ei preg`tirii unei misiuni
a fost [i modul exemplar în care
s-a desf`[urat tab`ra de instruc]ie
la ap`, la Izbiceni, jude]ul Olt, acolo
unde, la sfâr[itul lunii mai, militarii

[i-au men]inut capacitatea opera-
]ional` necesar` îndeplinirii obiec-
tivelor specifice subunit`]ilor de
cercetare în toate fazele de ducere
a luptei, în orice condi]ii de teren
[i stare a vremii. De asemenea, la
începutul acestui an, ei au par-
ticipat, în tab`ra Diham, la preg`-
tirea misiunilor în diferite tipuri de
teren, la instruc]ia pe schiuri, dar
care a oferit un bun prilej pentru a
experimenta [i traiul în condi]ii de
izolare. Toate acestea confirm`,
înc` o dat`, importan]a crescând`
a acestor structuri ale armatei ro-
mâne, dar [i responsabilitatea
deosebit` pe care o au cerceta[ii
români. În acest sens, locotenentul
psiholog Iustin Chi]u men]iona:

Aceast` unitate are un specific apar-
te. Trebuie s` iei în calcul gradul
ridicat de risc, traiul în condi]ii de
izolare, supravie]uirea, para[u-
tismul, efortul fizic [i psihic prelun-
git. În raport cu diferen]ele structu-
rilor de personalitate ale militarilor,
subliniez c` implicarea în activit`-
]ile de culegere de informa]ii denot`
o solid` coeziune la nivelul grupului.
De asemenea, existen]a unui num`r
mare de factori de stres în activit`]ile
întreprinse, adic` particularit`]i ale
transportului ori riscul activit`]ilor
în sine, face esen]ial` activitatea de
asisten]` psihologic`.

MereuMereuMereuMereuMereu
în prima linieîn prima linieîn prima linieîn prima linieîn prima linie

Mergând spre locul de desf`-
[urare al unui alt tip de preg`tire,
sergentul-major Marian Ciupec,
mecanic-conductor, promo]ia 2007,
participant la misiunea Enduring
Freedom din Irak, dar [i la misiuni
în teatrul de opera]ii din Afganistan,
mi-a vorbit despre mijlocul de lupt`
[i de transport al grupei de cerce-
tare, transportorul amfibiu blindat
de cercetare 79M, dar [i despre
experien]a dobândit` în afara ]`rii.
Aceast` tehnic` de lupt` poate fi
exploatat` atât ziua, cât [i noaptea,
indiferent de anotimp sau de teren,
asigurând protec]ie împotriva schi-
jelor [i gloan]elor, a prafului radio-
activ, cât [i a substan]elor toxice de
lupt`, îmi preciza subofi]erul
despre TAB. Cât despre misiunile
externe, sergentul-major Marian
Ciupec afirma cu mândrie c` sunt
încerc`ri profesionale de care orice
militar ar trebui s` aib` parte.
Deoarece, acolo, departe de familie
[i prieteni, î]i dovede[ti puterea
caracterului de lupt`tor, po]i avea
parte de o experien]` care nu doar
te ajut` în carier`, ci te define[te
ca militar profesionist, ca om.

Comandantul grupei, Dumitru
Necula, era implicat în prezentarea
demont`rii mitralierei cal. 14,5 mm:
Se demonteaz` ]eava de la cutia
mitralierei, apoi cutia mitralierei cu
amortizoare, capacul. Se separ`
partea interioar` a receptorului de
cutia mitralierei, se demonteaz`
declan[atorul electric, piesa de fund,
se scoate arcul recuperator din cutia
mitralierei... Seriozitatea sa, deter-
minarea cu care prezenta succesi-
unea etapelor specifice acestei
opera]iuni mi-au demonstrat, o dat`
în plus, ce înseamn` s` fii cu ade-
v`rat profesionist. Mi se pare una
dintre cele mai complexe arme,
întotdeauna sunt elemente variabile
de care trebuie s` ]ii cont, mereu
g`se[ti ceva nou, înve]i mereu câte
ceva interesant, mi-a spus la sfâr[itul
activit`]ii soldatul Victor Floricel,
chiar dac` este prezent în aceast`
unitate de numai [ase luni.

Batalionul 313 Cercetare Bure-
bista a participat cu for]e [i mijloace
la exerci]iul multina]ional Black Sea
Rotational Force 2012, în cadrul
starturilor de para[utare organizate
la Câmpia Turzii [i Bac`u. Pe
timpul acestui exerci]iu s-au derulat
procedurile privind planificarea [i
executarea para[ut`rilor din aero-
navele apar]inând partenerilor
NATO, respectiv US Marines Corp.
Înc` o dovad` a faptului c` cerceta[ii
sunt o categorie de elit` este [i c`
militarii acestei unit`]i au ob]inut
primul loc la concursul de judo, faza
pe Ministerul Ap`r`rii Na]ionale, [i
cel de-al doilea la proba duelului
din cadrul concursului aplicativ-
militar, faza pe Divizia 1 Infanterie.



6 INSTRUC}IE
Observatorul militar
Nr. 31 (8 - 14 august 2012)
www.presamil.ro

ANTRENAMENTE MULTINA}IONALE
ÎMPOTRIVA PERICOLELOR SUBMARINE

Execu]ie pe m`suraExecu]ie pe m`suraExecu]ie pe m`suraExecu]ie pe m`suraExecu]ie pe m`sura
planific`riiplanific`riiplanific`riiplanific`riiplanific`rii

Prima parte a exerci]iului a fost dedicat`
planific`rilor [i exerci]iilor în port. Greul, [i
ca execu]ie [i ca valoare a experien]ei acu-
mulate, s-a desf`[urat în cele dou` zile petre-
cute pe mare. Ini]ial, activit`]ile au fost

În perioada 22-31 iulie, For]ele Navale Române au g`zduit exerci]iul
interna]ional MCM LIVEX Poseidon 12. În cadrul exerci]iului, au ac]ionat, al`turi
de patru nave române[ti, un dragor maritim din Bulgaria [i patru nave vân`toare
de mine din cadrul Grup`rii Navale Permanente de Lupt` Împotriva Minelor
din Mediterana (SNMCMG2), apar]inând Marii Britanii, Germaniei, Italiei [i
Turciei. De asemenea, au participat din partea României un elicopter Puma
Naval, dou` avioane MiG 21 LanceR, [i un elicopter de evacuare medical`.

planificate pentru trei zile, dar condi]iile
meteo (s` nu uit`m c` perioada de desf`-
[urare a fost în apropierea s`rb`torii Sfân-
tului Ilie) cu mare de gradul 4-5 [i vânt
puternic nu au permis parcurgerea între-
gului program. Navele î[i pot îndeplini misiu-
nile [i în aceste condi]ii, dar regula prioritar`
pe timpul exerci]iilor r`mâne „siguran]a
înainte de toate”.

dobândit` în special de ofi]erii tineri în
domeniul comunica]iilor [i al planificatorilor
în domeniul ac]iunilor cu vân`toarele de
mine. A fost o ocazie deosebit` de exersare a
procedurilor în conformitate cu documentele
NATO. De asemenea, exerci]iile de c`utare [i
salvare al`turi de navele din cadrul
SNMCMG-2 s-au dovedit a fi deosebit de utile.

ColaborareColaborareColaborareColaborareColaborare
de bun augurde bun augurde bun augurde bun augurde bun augur

La rândul s`u, comandantul Grup`rii
SNMCMG-2, dar [i al navei HMS Blyth, loco-
tenent-comandor Tim Davey, s-a declarat
încântat de primirea c`lduroas` f`cut` de
marinarii români. Fiind pentru prima dat`
în România, am remarcat ospitalitatea [i
deschiderea spre colaborare pe care gazdele
noastre au ar`tat-o, a precizat locotenent-
comandorul Davey, care a explicat de ce
participarea britanicilor la acest exerci]iu,
al`turi de nave din România [i Bulgaria, a
fost foarte important`: Specificul M`rii Negre,
[i m` refer aici la vizibilitate subacvatic`,
salinitate [i to]i factorii naturali, aduc
militarilor no[tri un plus de experien]` în
lucrul cu pericolele subacvatice. În acela[i
timp, ne verific`m [i nivelul de interopera-
bilitate cu navele [i echipajele române [i
bulgare. Un alt câ[tig îl reprezint` experien]a
acumulat` prin lucrul în comun al vân`toa-
relor noastre de mine cu nave dragoare. De
asemenea, prin exerci]iul simulat desf`[urat
înaintea exerci]iilor pe mare, am avut posibi-
litatea de a antrena ofi]erii cu func]ii de co-
mand` în manevra navelor, în diverse
forma]ii, pe mare.

Lucrul în cadrul exerci]iului a fost unul
în condi]ii aproape reale. Doar minele au
fost de exerci]iu, restul, adic` tot ce a ]inut
de c`utare [i ac]iune asupra minelor, a fost
conform cu ce s-ar întâmpla în realitate. Nu
în ultimul rând, trebuie amintit c`, pe timpul
desf`[ur`rii exerci]iilor pe mare, la bordul

Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 este una dintre cele
patru for]e maritime permanente ale Alian]ei. Este o for]`

multina]ional` integrat`, alc`tuit` din nave care se antreneaz` [i ac]ioneaz`
împreun`, [i care este permanent pus` la dispozi]ia NATO pentru a participa
la exerci]ii sau la ac]iuni reale în caz de necesitate, criz` sau opera]ii navale
de lupt`.

Sub pavilionul NATO, Gruparea parcurge anual peste 20.000 de mile
marine, participând în acest timp la cele mai importante exerci]ii de lupt`
împotriva minelor din Mediterana, [i nu numai. Misiunile adi]ionale ale
SNMCMG-2 sunt de men]inere a prezen]ei navale permanente în aria de
responsabilitate, probarea solidarit`]ii în cadrul Alian]ei, vizite de
reprezentare în ]`rile NATO, partenere [i chiar non-NATO.

Condensate fa]` de planul ini]ial, activi-
t`]ile de preg`tire în comun au inclus ac]iuni
de lupt` împotriva minelor, pe dou` sec]iuni:
vân`toare de mine [i dragaj. De asemenea,
cu forma]ii eterogene de nave, s-au desf`[u-
rat trageri cu armamentul de artilerie de la
bord, respingerea atacului avia]iei cu mar-
carea ]intelor de avioanele române[ti de
vân`toare, transferul de materiale u[oare în
mar[, remorcaj, precum [i diverse manevre
tactice în forma]ie de nave. Vremea, aparent
potrivnic`, a adus un plus de experien]`
marinarilor, obliga]i astfel s` înfrunte [i acest
permanent [i imprevizibil inamic. În special pe
mare rea, exerci]iile de c`utare [i salvare a
unui om c`zut peste bord sunt de actualitate
[i totodat` imperios necesare.

{eful de stat major al Grup`rii constituite
pentru acest exerci]iu, c`pitan-comandor
Emanuel Paraschiv, a remarcat experien]a

navelor SNMCMG-2, scafandrii EOD români
au putut vedea modul în care marinarii de
alte na]ionalit`]i ac]ioneaz` în situa]ii reale
cu echipamentele specializate.

Din calitatea de director al exerci]iului,
contraamiralul de flotil` Alexandru Mîr[u
ne-a declarat, la final, c` este mul]umit de
rezultatele ob]inute [i concluzia se reflect`
[i în impresia final` a partenerilor str`ini.
Schimbul de experien]` s-a dovedit a fi fluent
[i totodat` consistent. Putem s` consider`m
c` LIVEX Poseidon 12 este acum o baz` solid`
pentru alte exerci]ii multina]ionale pe care
]ara noastr` le va organiza [i g`zdui în anii
viitori, a afirmat comandantul Flotei, con-
traamiral de flotil` Mîr[u.

 C`pitan-comandor
Ion BURGHI{AN

ANTRENAMENTE MULTINA}IONALE
ÎMPOTRIVA PERICOLELOR SUBMARINE

F
o

to
: G

ru
p

u
l M

as
s-

M
ed

ia
 a

l F
o

r]
el

o
r 

N
av

al
e

F
o

to
: 

c`
p

it
an

-c
o

m
an

d
o

r 
Io

n
 B

U
R

G
H

I{
A

N

F
o

to
: 

c`
p

it
an

-c
o

m
an

d
o

r 
Io

n
 B

U
R

G
H

I{
A

N

Comandantul Grup`rii SNMCMG-2,
locotenent-comandor Tim Davey
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CORVETA 265
RIDIC~ IAR ANCORA

 Locotenent Bogdan R~DULESCU

În aceast` lun`, are loc activarea grupului den aceast` lun`, are loc activarea grupului den aceast` lun`, are loc activarea grupului den aceast` lun`, are loc activarea grupului den aceast` lun`, are loc activarea grupului de
cooperare din Marea Neagr` cooperare din Marea Neagr` cooperare din Marea Neagr` cooperare din Marea Neagr` cooperare din Marea Neagr` BLACKSEAFORBLACKSEAFORBLACKSEAFORBLACKSEAFORBLACKSEAFOR.....
Activitatea, care va dura aproape trei s`pt`mâni,Activitatea, care va dura aproape trei s`pt`mâni,Activitatea, care va dura aproape trei s`pt`mâni,Activitatea, care va dura aproape trei s`pt`mâni,Activitatea, care va dura aproape trei s`pt`mâni,

eeeeeste o ini]iativ` regional` care cuprinde activit`]i deste o ini]iativ` regional` care cuprinde activit`]i deste o ini]iativ` regional` care cuprinde activit`]i deste o ini]iativ` regional` care cuprinde activit`]i deste o ini]iativ` regional` care cuprinde activit`]i de
instruire atât pe mare, cât [i în porturi, [i î[i propune s`instruire atât pe mare, cât [i în porturi, [i î[i propune s`instruire atât pe mare, cât [i în porturi, [i î[i propune s`instruire atât pe mare, cât [i în porturi, [i î[i propune s`instruire atât pe mare, cât [i în porturi, [i î[i propune s`
creasc` încrederea reciproc` între For]ele Navale alecreasc` încrederea reciproc` între For]ele Navale alecreasc` încrederea reciproc` între For]ele Navale alecreasc` încrederea reciproc` între For]ele Navale alecreasc` încrederea reciproc` între For]ele Navale ale
participan]ilorparticipan]ilorparticipan]ilorparticipan]ilorparticipan]ilor, nivelul de interoperabilitate [i cunoa[terea, nivelul de interoperabilitate [i cunoa[terea, nivelul de interoperabilitate [i cunoa[terea, nivelul de interoperabilitate [i cunoa[terea, nivelul de interoperabilitate [i cunoa[terea
procedurilor comune sau specifice fiec`rei ]`ri.procedurilor comune sau specifice fiec`rei ]`ri.procedurilor comune sau specifice fiec`rei ]`ri.procedurilor comune sau specifice fiec`rei ]`ri.procedurilor comune sau specifice fiec`rei ]`ri.

Un exerci]iu
complex

Pe timpul particip`rii la aceast`
misiune, Corveta 265 Contraamiral
Horia Macellariu, apar]inând Divi-
zionului 50 Corvete din Mangalia,

ac]ioneaz` în comun cu navele
participante la diverse exerci]ii ce
presupun manevre de reaprovizio-
nare pe mare, remorcaj, c`utare [i
salvare, precum [i tranzitarea unui
canal ce se consider` a fi periculos
pentru naviga]ie. LEADTHROUGH
este un astfel de exerci]iu de trecere
printr-un canal dragat care a f`cut
parte din multele situa]ii tactice crea-
te pentru marinarii corvetei, înainte
de a fi evalua]i pentru misiune cu
calificativul Excelent. Ipoteza de la
care se pleac` este aceea c` fâ[ia de
ap` indicat` pentru naviga]ie – pasa
– ce urmeaz` a fi traversat`, repre-
zint` un factor de risc pentru sigu-
ran]a naviga]iei, în zon` fiind posibil`
existen]a minelor. Tranzitarea unui
astfel de canal se realizeaz` în for-
ma]ie naval` de [ir, nava din capul
forma]iei av#nd, de regul`, capabi-
lit`]i de dragaj.

Corororororveta a fost construit` în [antierul naval dinveta a fost construit` în [antierul naval dinveta a fost construit` în [antierul naval dinveta a fost construit` în [antierul naval dinveta a fost construit` în [antierul naval din
Mangalia [i a fost lansat` la ap` în septembrieMangalia [i a fost lansat` la ap` în septembrieMangalia [i a fost lansat` la ap` în septembrieMangalia [i a fost lansat` la ap` în septembrieMangalia [i a fost lansat` la ap` în septembrie

1996. Proiectat` ca nav` de lupt` antisubmarin [i de1996. Proiectat` ca nav` de lupt` antisubmarin [i de1996. Proiectat` ca nav` de lupt` antisubmarin [i de1996. Proiectat` ca nav` de lupt` antisubmarin [i de1996. Proiectat` ca nav` de lupt` antisubmarin [i de
patrulare, poate lupta [i împotriva avia]iei, a navelorpatrulare, poate lupta [i împotriva avia]iei, a navelorpatrulare, poate lupta [i împotriva avia]iei, a navelorpatrulare, poate lupta [i împotriva avia]iei, a navelorpatrulare, poate lupta [i împotriva avia]iei, a navelor
de suprafa]` [i împotriva ]intelor terestre, putândde suprafa]` [i împotriva ]intelor terestre, putândde suprafa]` [i împotriva ]intelor terestre, putândde suprafa]` [i împotriva ]intelor terestre, putândde suprafa]` [i împotriva ]intelor terestre, putând
ac]iona fie independent, fie în cadrul grup`rilor navaleac]iona fie independent, fie în cadrul grup`rilor navaleac]iona fie independent, fie în cadrul grup`rilor navaleac]iona fie independent, fie în cadrul grup`rilor navaleac]iona fie independent, fie în cadrul grup`rilor navale
multina]ionale pentru ap`rarea liniilor de comunica]iemultina]ionale pentru ap`rarea liniilor de comunica]iemultina]ionale pentru ap`rarea liniilor de comunica]iemultina]ionale pentru ap`rarea liniilor de comunica]iemultina]ionale pentru ap`rarea liniilor de comunica]ie
maritime. Nava a luat parte la misiuni interna]ionalemaritime. Nava a luat parte la misiuni interna]ionalemaritime. Nava a luat parte la misiuni interna]ionalemaritime. Nava a luat parte la misiuni interna]ionalemaritime. Nava a luat parte la misiuni interna]ionale
în Marea Neagr` [i Marea Mediteran`, cum ar f iîn Marea Neagr` [i Marea Mediteran`, cum ar f iîn Marea Neagr` [i Marea Mediteran`, cum ar f iîn Marea Neagr` [i Marea Mediteran`, cum ar f iîn Marea Neagr` [i Marea Mediteran`, cum ar f i
RRRRRESCUE EAGLEESCUE EAGLEESCUE EAGLEESCUE EAGLEESCUE EAGLE-2000-2000-2000-2000-2000, , , , , BLACKSEAFOR-2001BLACKSEAFOR-2001BLACKSEAFOR-2001BLACKSEAFOR-2001BLACKSEAFOR-2001, , , , , 20032003200320032003 [i [i [i [i [i
20102010201020102010, ,  ,  ,  ,  BLACKSEAPBLACKSEAPBLACKSEAPBLACKSEAPBLACKSEAPARARARARARTNERSHIP-2001TNERSHIP-2001TNERSHIP-2001TNERSHIP-2001TNERSHIP-2001 [i  [i  [i  [i  [i 20022002200220022002 [i [i [i [i [i
COOPERACOOPERACOOPERACOOPERACOOPERATIVE PTIVE PTIVE PTIVE PTIVE PARARARARARTNER 2002TNER 2002TNER 2002TNER 2002TNER 2002.....

Corveta dispune de un tun automat Corveta dispune de un tun automat Corveta dispune de un tun automat Corveta dispune de un tun automat Corveta dispune de un tun automat AK-176, calibruAK-176, calibruAK-176, calibruAK-176, calibruAK-176, calibru
76,2 mm, dou` tunuri 76,2 mm, dou` tunuri 76,2 mm, dou` tunuri 76,2 mm, dou` tunuri 76,2 mm, dou` tunuri AK 306, calibru 30 mm [i dou`AK 306, calibru 30 mm [i dou`AK 306, calibru 30 mm [i dou`AK 306, calibru 30 mm [i dou`AK 306, calibru 30 mm [i dou`
tunuri tunuri tunuri tunuri tunuri AK 630, calibru 30 mm. AK 630, calibru 30 mm. AK 630, calibru 30 mm. AK 630, calibru 30 mm. AK 630, calibru 30 mm. Armele sub ap` constauArmele sub ap` constauArmele sub ap` constauArmele sub ap` constauArmele sub ap` constau
în dou` lansatoare de bombe reactive, dou` instala]iiîn dou` lansatoare de bombe reactive, dou` instala]iiîn dou` lansatoare de bombe reactive, dou` instala]iiîn dou` lansatoare de bombe reactive, dou` instala]iiîn dou` lansatoare de bombe reactive, dou` instala]ii
de lansat torpile [i dou` de lansat bombe clasice.de lansat torpile [i dou` de lansat bombe clasice.de lansat torpile [i dou` de lansat bombe clasice.de lansat torpile [i dou` de lansat bombe clasice.de lansat torpile [i dou` de lansat bombe clasice.
Sistemele de radioloca]ie se împart într-o sta]ie deSistemele de radioloca]ie se împart într-o sta]ie deSistemele de radioloca]ie se împart într-o sta]ie deSistemele de radioloca]ie se împart într-o sta]ie deSistemele de radioloca]ie se împart într-o sta]ie de
radioloca]ie observare [i dou` de naviga]ie. Deradioloca]ie observare [i dou` de naviga]ie. Deradioloca]ie observare [i dou` de naviga]ie. Deradioloca]ie observare [i dou` de naviga]ie. Deradioloca]ie observare [i dou` de naviga]ie. De
asemenea, nava dispune [i de instala]ii de bruiaj pasivasemenea, nava dispune [i de instala]ii de bruiaj pasivasemenea, nava dispune [i de instala]ii de bruiaj pasivasemenea, nava dispune [i de instala]ii de bruiaj pasivasemenea, nava dispune [i de instala]ii de bruiaj pasiv.....

Datorit` diversit`]ii minelor,
navele ce trec prin canal trebuie
s`-[i asigure un nivel maxim de
protec]ie. În acest sens, la bord se
aplic` o serie de m`suri înainte de
intrarea pe pas`: se opre[te apara-
tura care emite unde se pot activa
minele magneto-acustice, se reduce
zgomotul pe nav`, se protejeaz` [i
se înt`re[te observarea vizual`. Pe
tiparul acestor m`suri de mai sus,

fiecare membru al echipajului ocup`
un rol esen]ial pentru buna desf`-
[urare a unui astfel de exerci]iu, de
la timonier la militarii care înca-
dreaz` func]ii de artilerie sau
mecanici.

Responsabilit`]i
multiple

Vital pentru o astfel de manevr`,
într-un canal dragat, este ca nava
s`-[i men]in` cursul întocmai, f`r` ca
devierile de la drum s` fie conside-
rabile [i s` afecteze siguran]a navei.
Intr`m, astfel, în aria de responsabi-
litate a ofi]erului navigator al
bordului, aspirant Andreea Macovei:
Este foarte solicitant, îns` este lucrul
cel mai frumos pe care îl poate face un
ofi]er de marin`. M-am preg`tit în
realizarea mar[ului preliminar al
activit`]ii, precum [i a misiunii pe care

urmeaz` s` o desf`[ur`m. Asta presu-
pune plecarea din Mangalia, prin
strâmtoarea Bosfor, spre porturile de
acostare din Turcia [i, mai apoi, spre
apele teritoriale ruse[ti.

Timonierul corvetei, maistru
militar clasa a doua Drago[ Negroiu,
absolvent al liceului militar, cu o
experien]` de 16 ani, urmeaz` întoc-
mai drumul ordonat [i corectat la
nevoie de ofi]erul de cart, modificând
unghiurile la cârm`. Pe timpul mane-
vrei pe pas`, cartul la timon` este
dublat [i se ocup` [i postul de la timo-
na de rezerv`. Pe m`sur` ce ofi]erul
navigator [i timonierul de cart execu-
t` naviga]ia prin canal, protec]ia
extern` a navei este asigurat` prin
instala]iile artileristice de la bord.
Unul dintre responsabilii pentru
aceast` activitate este caporalul
Adrian Bufteanu, tunarul care asigu-
r` preg`tirea instala]iei pentru acest
tip de exerci]iu, sub îndrumarea co-
mandantului s`u nemijlocit, aspirant

Fiecare manevr` de naviga]ie
impune adoptarea unor m`suri care
s` diminueze orice risc, iar una dintre
acestea este preg`tirea ancorei pen-
tru fundarisit. Aceast` activitate este
în grija militarilor de la manevra pro-
va, cei care, dup` preg`tirea pentru
ancoraj, se ad`postesc la interior pân`
la noi ordine. Din aceast` echip` face
parte [i caporalul Constantin Ivan,
care, în cei trei ani de când se afl` în
For]ele Navale, a dobândit o expe-
rien]` considerabil`. Misiunea aceas-
ta este cea de-a doua, inten]ionez s`
particip [i la alte exerci]ii sau misiuni,
pentru c` sunt convins c` numai a[a
voi putea pune în practic` tot ceea ce
am înv`]at, spune Ivan.

Instruire la
standarde ridicate

De cele mai multe ori, un astfel de
exerci]iu presupune alegerea unei
pase de tranzitat, astfel încât manevra
navei s` se execute prin schimbarea
drumului cu unghiuri apreciabile,
lungimea [i l`]imea canalului fiind
esen]iale pentru realizarea unui
antrenament eficient. Din punct de
vedere al naviga]iei, corectarea pozi-
]iei navei este sus]inut  ̀prin m`surarea
permanent` a relevmentelor la repe-
rele de la coast`. Acest procedeu defi-
ne[te un tip de naviga]ie costier`.
Datorit` planului de reducere a
emisiilor, comunica]iile între navele din
convoi se limiteaz`, acestea fiind reali-
zate prin intermediul pavilioanelor
saul`, ale c`ror simboluri definesc
fiecare manevr` ce urmeaz` s` se
execute cu nava.

Comandantul Corvetei 265 Con-
traamiral Horia Macellariu, c`pitan-
comandor Liviu Coman, a vorbit
despre preg`tirea care s-a desf`[urat
în mai multe etape: În primul rând,
am ]inut cont de instruirea echipajului,
[i aici a predominat preg`tirea activi-
t`]ilor care vor avea loc pe mare, având
în vedere c` toate aceste exerci]ii se vor
desf`[ura în limba englez`. Totodat`,
s-a acordat o aten]ie deosebit` repar`rii
[i aducerea la parametri normali a
tehnicii de la bord, precum [i instruirii
tinerelor cadre militare, activitate
ini]iat` în luna februarie. S-a început
cu instruirea teoretic` [i, apoi, s-a trecut
la cunoa[terea [i aprofundarea docu-
mentelor complexe, a c`ror interpretare
poate genera, uneori, dificult`]i pe
mare. Nu în ultimul rând, vreau s` sub-
liniez faptul c` aceea[i nav` se întoarce,
dup` 11 ani, în acela[i port de unde
s-a planificat prima activare a
BLACKSEAFOR.

Alexandru Hudi[teanu, cel care este
implicat în ap`rarea apropiat` a navei
în cazul atacurilor avia]iei sau navelor
de suprafa]`.



teatrele de opera]ii. Dar, pân` la urm`, capul
familiei hot`r`[te, afirm` Maurer zâmbind.
Este o fire puternic` [i datorit` acestui lucru
nu a întâmpinat dificult`]i, îns` a r`mas
marcat de s`r`cia în care tr`iesc oamenii
de acolo. Poveste[te calm, dar crispat, despre
o alt` lume, în care supravie]uirea este
cuvântul de ordine. Pare s` retr`iasc` cu
ochii min]ii momentele tensionate din timpul
misiunii, dar [i reu[itele apreciate chiar de
alia]i. A f`cut parte din Baza de Observare
Înaintat` [i lucra în ture. Acolo, dup` o tur`
de noapte, ie[eai cu ochii umfla]i. Dup` ce a
venit în ]ar` a avut o perioad` foarte scurt`
cu tulbur`ri în timpul nop]ii. Am realizat
repede c` nu mai sunt acolo, zice Maurer. A
doua misiune a fost mult mai u[oar`,
deoarece era deja obi[nuit [i a avut acces la
internet, ceea ce i-a permis s` p`streze o
leg`tur` mai apropiat` cu familia. Sunt genul
de om care mereu rezolv ceea ce mi se cere,
doar a[a putem s` ne \ndeplinim misiunile,
declara Maurer.
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EXPERIEN}E TR~ITE
|N TEATRELE DE OPERA}II

 Maistru militar clasa a V-a Gabriela IVAN

|nfruntarea|nfruntarea|nfruntarea|nfruntarea|nfruntarea
cu neprev`zutulcu neprev`zutulcu neprev`zutulcu neprev`zutulcu neprev`zutul

Sergentul-major Nicoleta Pricop este
comandant de grup` sanitar` în cadrul
plutonului medical. {i-a dorit s` devin` medic,
îns` împrejur`rile au adus-o la sec]ia de sani-
tari. A urmat o carier` militar` motivat` de
ideea unui loc de munc` stabil [i pentru c` a
avut posibilitatea s` fac` ceea ce-i place: Dac`
nu a[ fi dat examen pentru medical, nu a[ fi
încercat alt` arm`, afirm` Pricop. Drumul pe
care [i l-a ales a împlinit-o [i pe plan personal.
S-a c`s`torit cu un soldat gradat profesionist
din aceast` unitate [i au, împreun`, un b`ie]el
de aproape trei ani.

În domeniul medical întotdeauna trebuie
s` înve]i [i s` te documentezi. Mereu apar
complica]ii [i, dac` nu e[ti suficient de preg`tit,
ri[ti s` iei o decizie gre[it`. Sergentul-major
Pricop a executat o misiune extern` de care

Pentru militarii din Brigada 8 LAROM Foc[ani, misiunile externePentru militarii din Brigada 8 LAROM Foc[ani, misiunile externePentru militarii din Brigada 8 LAROM Foc[ani, misiunile externePentru militarii din Brigada 8 LAROM Foc[ani, misiunile externePentru militarii din Brigada 8 LAROM Foc[ani, misiunile externe

reprezint` o provocare profesional` reprezint` o provocare profesional` reprezint` o provocare profesional` reprezint` o provocare profesional` reprezint` o provocare profesional` [i[i[i[i[i sunt sunt sunt sunt sunt a[teptate  a[teptate  a[teptate  a[teptate  a[teptate cu \ncredere \ncu \ncredere \ncu \ncredere \ncu \ncredere \ncu \ncredere \n

for]ele propriifor]ele propriifor]ele propriifor]ele propriifor]ele proprii. Indiferent de grad, func]ie, familie, ei consider` c` este. Indiferent de grad, func]ie, familie, ei consider` c` este. Indiferent de grad, func]ie, familie, ei consider` c` este. Indiferent de grad, func]ie, familie, ei consider` c` este. Indiferent de grad, func]ie, familie, ei consider` c` este

necesar` participarea într-o misiune extern`, pentru dezvoltareanecesar` participarea într-o misiune extern`, pentru dezvoltareanecesar` participarea într-o misiune extern`, pentru dezvoltareanecesar` participarea într-o misiune extern`, pentru dezvoltareanecesar` participarea într-o misiune extern`, pentru dezvoltarea

profesional`. Riscurile sunt mariprofesional`. Riscurile sunt mariprofesional`. Riscurile sunt mariprofesional`. Riscurile sunt mariprofesional`. Riscurile sunt mari, dar asumate., dar asumate., dar asumate., dar asumate., dar asumate.

Caporalul St`nel Maurer, folosind aparatura
de ochire [i vedere pe timp de noapte
pe baz` de radia]ii termice – ARGUS.

Maistru militar
principal Liviu }igl`.

Sergent-major Nicoleta Pricop,
în timpul unei consulta]ii.

î[i aminte[te c` a fost frumoas`, dar a avut [i
p`r]i nepl`cute. Am avut noroc de un colectiv
bun, care m-a ajutat s`-mi acop`r anumite
lipsuri în perioada de preg`tire, spune ea.
Înainte de orice misiune extern`, personalul
militar execut` o preg`tire specific` teatrului
de opera]ii. Este o perioad` benefic` înt`ririi
coeziunii echipei [i dezvolt`rii încrederii între
membrii ei. Sergentul-major Pricop a trecut
printr-o perioad` dificil` în Afganistan,
deoarece echipamentul sanitar a fost foarte
greu, iar acomodarea cu clima i-a ridicat
câteva probleme. A avut îns` parte de condi]ii
de cazare foarte bune. Cel mai important lucru
a fost c` am g`sit în]elegere [i ni s-au creat
condi]ii, spune ea. Nu regret` nici m`car o
singur` clip` c` a luat aceast` decizie,
deoarece consider` c` acum, când are un copil

nu ar mai pleca în misiune, cel pu]in pân`
când nu o s` fie b`iatul mai mare. Era timpul
s` fac acest pas, aveam nevoie de o astfel de
experien]` pe care nu o puteam acumula în
]ar`. Ce caut eu aici? Acestea au fost primele
cuvinte rostite când am aterizat în Afganistan,
rememoreaz` ea.

 Î[i aminte[te de primul incident în care
au fost implica]i [i colegi de-ai ei. Acolo sunt
zilnic incidente, dar conteaz` gravitatea lor, plus
c` în momentul în care sunt implica]i colegi de-
ai t`i con[tientizezi mai bine c` oricând ]i se
poate întâmpla [i ]ie. A fost martora unui
accident în urma c`ruia a murit un coleg [i
al]i trei au fost r`ni]i grav. În momentul respectiv
nu realizezi tragedia, vrei doar s`-]i îndepline[ti
menirea pentru care e[ti acolo, de a-i salva pe
militari. E[ti de unul singur [i te gânde[ti cine-
i va ajuta pe ceilal]i dac` [i tu vei fi r`nit?,
spune Pricop, în timp ce în ochii s`i par a se
reflecta imagini din acele momente. Misiunea
sanitarilor în teatrele de opera]ii este foarte

dificil`, deoarece, înso]ind patrulele, ei sunt
expu[i acelora[i riscuri ca [i ceilal]i militari
afla]i în misiune. Incidentele r`mân întip`rite
în mintea oric`rui militar, îns` ace[tia trec
peste gândurile negre care-i macin` [i
continu` s` fie ap]i pentru o nou` misiune în
praful din Afganistan.

De vegheDe vegheDe vegheDe vegheDe veghe
într-o alt` lumeîntr-o alt` lumeîntr-o alt` lumeîntr-o alt` lumeîntr-o alt` lume

Caporalul St`nel Maurer este încadrat la
Batalionul 84 Asigurare Date al Brig`zii 8
LAROM. Este în sistemul militar de 20 de ani [i
are la activ dou` misiuni externe. So]ia [i cei
trei copii nu au fost de acord cu plec`rile în

C#nd au ocazia... s`C#nd au ocazia... s`C#nd au ocazia... s`C#nd au ocazia... s`C#nd au ocazia... s`
mearg`!mearg`!mearg`!mearg`!mearg`!

Consilierul comandantului, maistrul
militar principal Liviu }igl`, a trecut printr-o
altfel de misiune extern` mai aparte fa]` de
colegii s`i. A f`cut parte dintr-o echip` de consi-
liere [i leg`tur` – OMLT. A fost surprins de
ceea ce a g`sit când a ajuns acolo [i a [i scris

un articol: Ce caut eu în Afganistan? Rolul pe
care l-a avut în misiune a fost de mentorizare
a militarilor din armata afgan`: Încercam s`-i
sf`tuim, spune }igl`. Maistrul militar consider`
c` a fost privilegiat c` a stat într-o baz` ameri-
can`. A executat zeci de patrule prin satele
afgane, prilej cu care a stat de vorb` cu
localnicii, le-a aflat nevoile [i necazurile [i a
încercat, al`turi de camarazii, s` le în]eleag`
obiceiurile [i s`-i ajute. R`mâi marcat când
vezi cum tr`iesc cei de acolo, afirm` consilierul
comandantului.

A f`cut parte din seria care a prins
Cr`ciunul acolo. În ciuda tuturor obstacolelor,
s-au îmbr`cat în costume de Mo[ Cr`ciun, au
primit pachete cu mâncare tradi]ional` [i au
avut parte [i de cadouri. Maistrul militar princi-
pal }igl` nu regret` c` a mers în aceast`
misiune. Le recomand` tuturor s` fac` acest
pas, deoarece este un alt nivel în cariera
militar`: Când au ocazia, s` mearg`... este o
experien]` extraordinar`, de care nu ai parte la
tot pasul, iar prieteniile pe care le legi acolo sunt
mult mai strânse.

Ei sunt trei din militarii care au mers în
teatrele de opera]ii în slujba ]`rii. Au îndurat
praf, canicul`, zgomotul tirurilor de arme
automate, au trecut prin foc [i s-au bucurat de
fiecare zi care a trecut cu bine. Au v`zut ce
înseamn` s` fii mereu în alert` pentru o carier`
militar` de succes [i pentru un trai mai bun.
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PREG~TIRE
DE INFANTERIE

PENTRU MARINARI
 Text [i foto: C`pitan Bogdan OPROIU

bogdanooproiu@presamil.ro

Un infanterist la marin`

Centrul este singura variant` disponibil`,
curtea ofer` par]ial [i condi]iile pentru instruc]ia
individual` de baz`; la instruc]ia tactic`
întâmpin`m unele dificult`]i, dar ne descurc`m,
spune c`pitanul Marius Costin Ignat-Guy,
comandantul companiei studen]i, care
beneficiaz` de pre-
g`tire cu adev`rat de
tip joint. Este absolvent
de liceu militar de
avia]ie, a urmat cursu-
rile Academiei For]elor
Terestre Nicolae B`l-
cescu (AFT) [i, de la
absolvire, lucreaz` în
ANMB, mai întâi pe
func]ia de comandant
pluton de paz` [i acum
pe cea de comandant
de companie. Am avut
un traiect neobi[nuit,
pentru c` am f`cut
liceul de avia]ie [i
scopul meu era s` m`
fac pilot, dar am avut
un accident la instruc-
]ie, o fractur`, [i nu am
mai putut trece testele
medicale pentru pilo]i,
a[a c  ̀am ajuns la AFT.
Dup` absolvire, la
reparti]ie, am ales
Dobrogea [i cred c` a
fost o op]iune bun`. Am
ales ANMB  pentru c`
mi-a pl`cut ce am
înv`]at la AFT [i mi-am dorit, la rândul meu, s -̀i
înv`] [i eu pe al]ii, iar aici este cea mai bun`
oportunitate.

Antrenament în condi]ii reale

De[i temperatura de afar` era ridicat`,
Ignat era complet echipat [i procesul de
instruire a studen]ilor avea toate elementele
întâlnite în orice unitate de infanterie. Instruc]ia
difer` de cea care se face în alte academii, dar nu
foarte mult; nu avem mult timp alocat pentru
instruc]ie terestr`, pentru c` ei vor ac]iona la
bordul navelor, dar înva]` suficient pentru a se
descurca în ac]iuni terestre. Alergare, trecerea
târâ[ pe sub o re]ea de sârm` ghimpat`,
aruncarea grenadelor [i a petardelor
fumigene, atacul [i retragerea, toate
elementele de preg`tire sunt prezente [i
studen]ii marinari dovedesc interes, încheind
exerci]iul organizat de c`pitanul Ignat cu
r`suflarea t`iat`. Preg`tirea este interesant` [i
captivant`, îmi spune studentul George
Ungureanu. Te atrage pentru c` simuleaz`
atmosfera real` de r`zboi [i intr`m în for]`. Este
dificil, dar asta-i via]a, suntem militari.
Studentul frunta[ Andrei Zamfir este convins
de necesitatea antrenamentului: Ne instruim
[i sper s` fim perfec]i la final. Privindu-i, îmi dau
seama c` exerci]iul propus îi încânt`. Ne
bucur`m c` ne antren`m pentru o posibil`

„40 de camarazi, to]i voinici ca ni[te brazi/Anu’ I l-am terminat...”.
A[a sun` începutul mar[ului pentru deplasare rapid` pe care studen]ii
din anul I de la Academia Naval` Mircea cel B`trân (ANMB) [i l-au
compus singuri, unul din elementele care creeaz` spiritul de corp [i îi
individualizeaz` pe studen]ii marinari. I-am auzit în Centrul de preg`tire
marin`reasc` [i sporturi nautice, acolo unde, vreme de [ase s`pt`-
mâni, [i-au f`cut preg`tirea militar` de baz`.

misiune de lupt`. Totul este greu, dar n-ar mai fi
interesant dac` n-ar fi a[a. Fiecare parte a
traseului are dificultatea sa, supraliciteaz`
student frunta[ George Bichi[. Este frumos ceea
ce facem, un antrenament dur, dar datorit`
antrenamentelor trecem de încerc`ri [i obstacole,
spune studentul frunta[ Rare[ P`trunjan, care
îmi m`rturise[te, privind spre comandantul de

companie: Este dur,
altfel nu ar fi ajuns în
func]ia de comand` pe
care o are, dar este [i
în]eleg`tor în acela[i
timp, [tie cum s` ne
determine s` fim mai
buni.

C`pitanul i-a intuit
bine. {tie ce [i când
s` le cear` [i ce-[i
dore[te s` ob]in` de la
ei. Preg`tirea este
intens`, dar satisfac]ia
studen]ilor de anul I
este mare, pentru c`
exact a[a [i-au ima-
ginat armata [i acesta
este unul din motivele
pentru care au optat
s` vin` aici. Este de
preferat s` se acci-
denteze aici, decât s`
moar` într-o situa]ie
real`, spune c`pitanul
Ignat. Nu vreau s` fie
genul de militari care
se ascund sub birouri
când aud zgomot de
arm`; din mâna mea

nu vreau s` ias` a[a ceva. Nu vreau s` ajung`
ofi]eri [i s` se trezeasc` cu un pistol de semnalizare

în mân` [i s` nu [tie ce s-ar putea face cu el. {i
chiar nu vor s` fac` de serviciu în zilele de
preg`tire, pentru c` î[i doresc s` vin`, s` se
instruiasc`, s` nu piard` nimic. Î[i fac o imagine
dup` ce v`d la televizor, în filme, [i se a[teapt` la
ac]iune, nu la trageri pe hârtie.

Omul potrivit, la locul potrivit

Ignat îmi las` impresia unui om hot`rât.
D` comenzile ca la carte [i le explic` studen]ilor
din mers gre[elile pe care le fac. ]ine mult ca
preg`tirea de infanterie a viitorilor ofi]eri de
marin` s` se fac` a[a cum trebuie, dar are în
minte specificul meseriei. Baza pentru
preg`tire se pune în anul I. La începutul
acestuia, studen]ii fac un modul de acomodare
de dou` s`pt`mâni în care sunt introdu[i în
atmosfera militar`, cu accent pe instruc]ie de
front, [i la sfâr[itul anului I se insist` pe
instruc]ia tactic`, dezvoltându-se calit`]ile de
lupt`tor. {i le dezvolt`, le [lefuiesc [i le
perfec]ioneaz`. Din cele [ase s`pt`mâni de
instruc]ie de baz`, primele trei sunt de foc –
facem instruc]ie tactic` – [i în urm`toarele trei
ne ocup`m mai mult de instruc]ie de front, cu
gândul la Ziua Marinei, care trebuie preg`tit`
foarte bine pentru respectarea tradi]iei.

S-ar putea spune c` este mai dificil pentru
un infanterist s` se adapteze în mediul
marin`resc, dar nu este cazul c`pitanului
Ignat. Poate [i pentru c` a venit aici direct din
promo]ie sau poate este doar una din calit`]ile
sale, ca instructor. Dac`-l auzi vorbind, se mai
simte pu]in nostalgia trecutului de infanterist,
c`ci prezentul este cel care domin` gândurile
comandantului de companie [i referirile la alte

academii, chiar la a sa Alma mater, îl las` rece.
Nu trebuie s` ne compar`m cu ce fac al]ii. Noi
suntem la For]ele Navale, avem obiectivele noastre
[i pentru a le atinge avem terenurile, mijloacele
[i planurile noastre, pe care le îmbun`t`]im
permanent [i reu[im s` ne \ndeplinim obiectivele
stabilite. Ar fi frumos [i mie mi-ar pl`cea dac`
am merge [i în teren muntos, spre exemplu, dar
nu este justificat pentru viitori ofi]eri de marin`
s` înve]e tehnici de ac]iune în teren muntos;
pentru ei zona de ac]iune este litoralul.

Integrat perfect între marinari, Ignat nici
nu se gânde[te la variante de continuare a
carierei care nu includ ANMB-ul. Este unul
din cazurile fericite care [i-au g`sit perfect locul
[i prezen]a sa în Academia Naval` este un câ[tig
pentru toat` lumea, dup` cum spunea unul
dintre ofi]erii de marin` din academie. Îmi
doresc s` r`mân aici, conchide Ignat, nu vreau
s` merg în alt` parte mai mult timp decât este
nevoie pentru a înv`]a lucruri noi pe care s` le
pun în practic` aici. Îmi place ce fac, am
satisfac]ia muncii, pentru c`-i v`d pe studen]i
absorbind cuno[tin]ele [i asta m` bucur` [i m`
motiveaz`.

Am început articolul cu unul din elementele
care individualizeaz` studen]ii marinari. Mai
sunt [i altele introduse de curând: ceremonia
de predare onorific` a comenzii de la anul
terminal la anul III sau înfiin]area unei asocia]ii
a studen]ilor. Pionieratul în crearea unor astfel
de elemente, care formeaz` spiritul de corp,
apar]ine studen]ilor de la AFT [i este, în parte,
meritul c`pitanului Ignat c` au ajuns [i la
Constan]a. Pân` la urm`, sunt o dovad`
concret` a ceea ce rezult` când oameni cu
preg`tire diferit` î[i pun energiile în comun.

C`pitanul
Marius Costin Ignat-Guy
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 C`pitan Constantin PI{TEA
constantin.pistea@presamil.ro

EMO}II LA ACADEMIA
FOR}ELOR TERESTRE

CCCCCea mai mare medie la concursul de admitere: Nicoleta Mihaiuea mai mare medie la concursul de admitere: Nicoleta Mihaiuea mai mare medie la concursul de admitere: Nicoleta Mihaiuea mai mare medie la concursul de admitere: Nicoleta Mihaiuea mai mare medie la concursul de admitere: Nicoleta Mihaiu
(absolvent` a Colegiului Militar Liceal (absolvent` a Colegiului Militar Liceal (absolvent` a Colegiului Militar Liceal (absolvent` a Colegiului Militar Liceal (absolvent` a Colegiului Militar Liceal Dimitrie CantemirDimitrie CantemirDimitrie CantemirDimitrie CantemirDimitrie Cantemir, 9,92)., 9,92)., 9,92)., 9,92)., 9,92).

Nicoleta a concurat la domeniul „{tiin]e militare [i informa]ii". CeaNicoleta a concurat la domeniul „{tiin]e militare [i informa]ii". CeaNicoleta a concurat la domeniul „{tiin]e militare [i informa]ii". CeaNicoleta a concurat la domeniul „{tiin]e militare [i informa]ii". CeaNicoleta a concurat la domeniul „{tiin]e militare [i informa]ii". Cea
mai mic` medie a unui candidat admis: Ionu] Bîscu (7,56), la acela[imai mic` medie a unui candidat admis: Ionu] Bîscu (7,56), la acela[imai mic` medie a unui candidat admis: Ionu] Bîscu (7,56), la acela[imai mic` medie a unui candidat admis: Ionu] Bîscu (7,56), la acela[imai mic` medie a unui candidat admis: Ionu] Bîscu (7,56), la acela[i
domeniu de studii.domeniu de studii.domeniu de studii.domeniu de studii.domeniu de studii.

     eeeeef i i  p r o m o ] i e i  f i i  p r o m o ] i e i  f i i  p r o m o ] i e i  f i i  p r o m o ] i e i  f i i  p r o m o ] i e i  N e a g o eN e a g o eN e a g o eN e a g o eN e a g o e
Basarab 500Basarab 500Basarab 500Basarab 500Basarab 500 la  la  la  la  la AcadeAcadeAcadeAcadeAcade-----
mia For ]e lor  mia For ]e lor  mia For ]e lor  mia For ]e lor  mia For ]e lor  TTTTTerest re ,erest re ,erest re ,erest re ,erest re ,

proproproproprommmmmo]ie care a cuprins 227 deo]ie care a cuprins 227 deo]ie care a cuprins 227 deo]ie care a cuprins 227 deo]ie care a cuprins 227 de
absolven]i, au fost absolven]i, au fost absolven]i, au fost absolven]i, au fost absolven]i, au fost (foto(foto(foto(foto(foto, de la, de la, de la, de la, de la
dreapta la stânga): Mircea Petrudreapta la stânga): Mircea Petrudreapta la stânga): Mircea Petrudreapta la stânga): Mircea Petrudreapta la stânga): Mircea Petru
Stanic, pentru specializarea uniStanic, pentru specializarea uniStanic, pentru specializarea uniStanic, pentru specializarea uniStanic, pentru specializarea uni-----
veveveveversitar` rsitar` rsitar` rsitar` rsitar` Management Economico-Management Economico-Management Economico-Management Economico-Management Economico-
FinanciarFinanciarFinanciarFinanciarFinanciar (9,84), Claudia Blebea, (9,84), Claudia Blebea, (9,84), Claudia Blebea, (9,84), Claudia Blebea, (9,84), Claudia Blebea,
pentru specializarea universitar`pentru specializarea universitar`pentru specializarea universitar`pentru specializarea universitar`pentru specializarea universitar`
Managementul Organiza]iei (9,70)Managementul Organiza]iei (9,70)Managementul Organiza]iei (9,70)Managementul Organiza]iei (9,70)Managementul Organiza]iei (9,70)
[i Bianca Nacu, pentru speciali-[i Bianca Nacu, pentru speciali-[i Bianca Nacu, pentru speciali-[i Bianca Nacu, pentru speciali-[i Bianca Nacu, pentru speciali-
zarea universitar` zarea universitar` zarea universitar` zarea universitar` zarea universitar` Administra]ieAdministra]ieAdministra]ieAdministra]ieAdministra]ie
Public`Public`Public`Public`Public` (media general` 9,60).  (media general` 9,60).  (media general` 9,60).  (media general` 9,60).  (media general` 9,60). AuAuAuAuAu
mai fost premia]i, pentru note pestemai fost premia]i, pentru note pestemai fost premia]i, pentru note pestemai fost premia]i, pentru note pestemai fost premia]i, pentru note peste
9,50 de-a lungul celor trei ani de9,50 de-a lungul celor trei ani de9,50 de-a lungul celor trei ani de9,50 de-a lungul celor trei ani de9,50 de-a lungul celor trei ani de
studii, studii, studii, studii, studii, Ana-Maria Diaconu [i IlieAna-Maria Diaconu [i IlieAna-Maria Diaconu [i IlieAna-Maria Diaconu [i IlieAna-Maria Diaconu [i Ilie
Ionu] MIonu] MIonu] MIonu] MIonu] Mitrea.itrea.itrea.itrea.itrea.

Dup` munc`, trebuiaDup` munc`, trebuiaDup` munc`, trebuiaDup` munc`, trebuiaDup` munc`, trebuia
s`-i avanseze...s`-i avanseze...s`-i avanseze...s`-i avanseze...s`-i avanseze...

Mar]i, 31 iulie, timp de câteva minute, cele
dou` evenimente s-au suprapus. Candida]ii exa-
menului de admitere se aflau în s`li [i completau
grilele probei la limba englez`, în timp ce, pe
platoul institu]iei, studen]ii-absolven]i cântau
imnul studen]esc „Gaudeamus Igitur”. Atmos-
fera a fost mai sobr` decât alt` dat`, pentru c`
la festivitate au participat numai absolven]ii,
conducerea institu]iei, câ]iva invita]i [i pu]ini
p`rin]i. Unii erau chiar p`rin]i ai candida]ilor,
precum Iuliu Murar, din Bistri]a-N`s`ud.

S`pt`mâna trecut`, institu]ia militar` de înv`]`mânt superior din SibiuS`pt`mâna trecut`, institu]ia militar` de înv`]`mânt superior din SibiuS`pt`mâna trecut`, institu]ia militar` de înv`]`mânt superior din SibiuS`pt`mâna trecut`, institu]ia militar` de înv`]`mânt superior din SibiuS`pt`mâna trecut`, institu]ia militar` de înv`]`mânt superior din Sibiu
a fost locul de desf`[urare a dou` evenimente importante: festivitatea dea fost locul de desf`[urare a dou` evenimente importante: festivitatea dea fost locul de desf`[urare a dou` evenimente importante: festivitatea dea fost locul de desf`[urare a dou` evenimente importante: festivitatea dea fost locul de desf`[urare a dou` evenimente importante: festivitatea de
absolvire a promo]iei absolvire a promo]iei absolvire a promo]iei absolvire a promo]iei absolvire a promo]iei Neagoe Basarab 500Neagoe Basarab 500Neagoe Basarab 500Neagoe Basarab 500Neagoe Basarab 500 [i examenul de admitere. Punctul [i examenul de admitere. Punctul [i examenul de admitere. Punctul [i examenul de admitere. Punctul [i examenul de admitere. Punctul
de acces în de acces în de acces în de acces în de acces în Academie s-a transformat, pentru câteva zile, într-o „punte aAcademie s-a transformat, pentru câteva zile, într-o „punte aAcademie s-a transformat, pentru câteva zile, într-o „punte aAcademie s-a transformat, pentru câteva zile, într-o „punte aAcademie s-a transformat, pentru câteva zile, într-o „punte a
suspinelorsuspinelorsuspinelorsuspinelorsuspinelor””””” între emo]iile p`rin]ilor [i cele ale absolven]ilor sau candida]ilor între emo]iile p`rin]ilor [i cele ale absolven]ilor sau candida]ilor între emo]iile p`rin]ilor [i cele ale absolven]ilor sau candida]ilor între emo]iile p`rin]ilor [i cele ale absolven]ilor sau candida]ilor între emo]iile p`rin]ilor [i cele ale absolven]ilor sau candida]ilor.....

Nu a spus mai multe. Într-un fel, a sintetizat
mai bine, cenzurându-[i r`spunsul, numai c`
întrebarea a fost prins` de mama unui
absolvent.

Suntem dezam`gi]i în privin]a asta, a
intervenit Nicoleta Misir, de loc din M`cin,
jude]ul Tulcea. Noi, ca p`rin]i, dar v` da]i
seama ce simte b`iatul... Doamna Misir, mama
lui Tiberiu-Mihai Misir, mi-a povestit cum se
preg`tise pentru un ceremonial în Pia]a Mare
din Sibiu, a[a cum [tia c` este tradi]ia. A[a
mi se p`rea normal. Acum, ne spun c` va fi pe
1 Decembrie. Sper s` fie!
Pe de alt` parte, Nicoleta
Misir a vorbit despre mul-

F`r` îmbr`]i[`riF`r` îmbr`]i[`riF`r` îmbr`]i[`riF`r` îmbr`]i[`riF`r` îmbr`]i[`ri

Când a început festivitatea, p`rin]ii s-au f`cut
ciorchine lâng` drapel. Mul]i dintre ei au
cântat imnul [i au aplaudat discursurile care
au marcat momentul absolvirii. Spre finalul
festivit`]ii, generalul-locotenent (r) Neculai
B`hn`reanu, din partea Funda]iei „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe – purt`torul de
biruin]`", l-a premiat pe absolventul Mircea
Petru Stanic cu un e-book reader. De asemenea,
colonelul Nicolae Mitu, [eful sec]iei Înv`]`mânt
din structura de Instruc]ie [i Doctrin` a Statului

Major al For]elor Terestre, i-a oferit [efului
promo]iei Neagoe Basarab 500 o diplom` de
excelen]` [i o recompens` financiar` din partea
Funda]iei „General {tefan Gu[`”. Pe de alt`
parte, colonelul Mitu le-a oferit [efilor pe spe-
cializ`ri ai promo]iei diplome de excelen]` din
partea [efului SMFT, iar doi studen]i cu note
foarte bune au primit, tot din partea [efului cate-
goriei de for]e, diplome de merit. A urmat defila-
rea, dup` care platoul institu]iei s-a golit f`r`
fastul [i emo]ia îmbr`]i[`rii dintre p`rin]i [i copii.

La umbra aulei, în care candida]ii conti-
nuau s` completeze grilele de la proba la limba
englez`, am discutat cu studentul sergent-
major Ana-Maria Diaconu. Premiat` pentru
rezultate foarte bune la înv`]`tur` (note peste

9,50), Ana-Maria mi-a spus c` a înv`]at pentru
viitorul s`u: Sunt con[tient` c` am nevoie de o
preg`tire temeinic` pentru a reu[i în carier`.
{i-apoi, ca s` prinzi reparti]ie bun`, î]i trebuie
medie mare... I-au lipsit trei sutimi ca s` fie [ef`
de promo]ie la specializarea universitar`
„Managamentul organiza]iei” [i a m`rturisit c`
ar vrea s` ajung` în Bucure[ti. De[i sunt din
Slatina, cred c` acolo este cel mai bine pentru
mine, a precizat Ana-Maria, care poart`
însemnele armei intenden]`. În privin]a faptului
c` va primi gradul de sublocotenent doar pe 1
decembrie, a spus c` din postura de militari,
suntem preg`ti]i [i pentru bune, [i pentru rele.
Ne-am consolat deja... Cred, în continuare, c`
aceasta este cariera care mi se potrive[te.

Câteva ore mai târziu, absolven]ii au plecat
în vacan]`. Se vor bucura de aceast` pauz`
pân` pe 3 septembrie, când vor ajunge la [colile
de aplica]ie pentru cursul de preg`tire al
încadr`rii primei func]ii de ofi]er, dup` care, pe
26 noiembrie, vor ajunge din nou la Sibiu, unde
vor preg`ti festivitatea de avansare mult a[tep-
tat` care va avea loc, la 1 decembrie, în Pia]a
Mare din Sibiu.

În armat` nu e ca laÎn armat` nu e ca laÎn armat` nu e ca laÎn armat` nu e ca laÎn armat` nu e ca la
mama acas`mama acas`mama acas`mama acas`mama acas`

În ziua urm`toare probei la limba englez`,
i-am v`zut la poarta Academiei pe mul]i dintre
p`rin]ii candida]ilor. Unii dintre ei reciteau,
pentru a câta oar`?, listele cu rezultate. Mândru,
Alexandru Bumb mi-a povestit c` este tat`l
Alexandrei, iar fiica lui primise 8,80 la limba
englez`. A urmat liceul militar la Alba-Iulia, f`r`
ca eu s-o îndrum în vreun fel. Cu tat`l în
Ministerul de Interne [i un unchi în MApN,
Alexandra a ales în consecin]`. I-am explicat c`
în armat` e greu, nu e ca la mama acas`, dar a[a
a vrut ea, a mai spus Alexandru Bumb. N-am
vrut s`-i limitez op]iunile, de altfel nici nu aveam
cum... N-ar fi prea pl`cut ca mai târziu s`-mi
repro[eze c`, din cauza mea, n-a f`cut alegerile
potrivite în via]`.

Examenul de admitere a fost sus]inut
pentru dou` domenii de studii: „{tiin]e militare
[i informa]ii” [i „{tiin]e administrative”. Au fost
804 candida]i pe 248 de locuri, iar cea mai mare
concuren]` s-a înregistrat la domeniul „{tiin]e
administrative”, pe locurile alocate b`ie]ilor,
unde au fost 160 de dosare pe 13 locuri. Probabil,
mul]i [i-au dorit s` fac` performan]` în inten-
den]`, arm` asociat` domeniului, a explicat
comandantul (rectorul) Academiei For]elor
Terestre, colonel prof.univ.dr.ing. Ghi]` Bârsan.
Concuren]a a fost mai puternic` decât cea de
anul trecut, dar mai slab` decât cea din urm` cu
doi ani, când, la acela[i num`r de locuri, am
avut peste 1.000 de candida]i. Pe de alt` parte,
anul acesta nu avem ca beneficiar Ministerul
Administra]iei [i Internelor,  dar, pentru al doilea
an, Ministerul de Justi]ie a preg`tit locuri pentru
b`ie]i [i fete la cele dou` domenii de studii.
Cunoscând reac]iile p`rin]ilor [i ale studen]ilor
cu privire la amânarea acord`rii gradului de
sublocotenent, colonelul Bârsan a recunoscut
c` a[tept`rile tuturor erau altele... Primirea pri-
mului grad de ofi]er ar fi însemnat încununarea
eforturilor depuse timp de trei ani. {i noi
a[teptam s` ne bucur`m al`turi de p`rin]i de
aceast` s`rb`toare. În schimb, cred c` Academia
For]elor Terestre a reu[it s` le dea absolven]ilor
maturitatea [i în]elepciunea necesare pentru a
în]elege momentul în care se afl`.

Am venit c` i-o pl`cut b`iatului, mi-a zis,
cu accent ardelenesc, domnul Murar.
B`iatul meu, Daniel, o fost [i la liceul militar
din Alba. A[a i-o pl`cut lui... Aflat printre cei
aproximativ 30 de p`rin]i prezen]i la festivitate,
Iuliu Murar mi-a mai spus c` se cazase peste
noapte la un „cons`tean". L-am sunat [i-am
stat la dânsul... Acuma, mai avem o fat`, care
trece a XII-a. S-o putea [i cu ea la anul, nu
[tiu... L-am întrebat pe domnul Murar ce
crede despre faptul c` absolven]ii nu sunt
avansa]i la gradul de sublocotenent.
Domnule, dup` munc`, trebuia s`-i avanseze...

CCCCComandantul (rectorul) omandantul (rectorul) omandantul (rectorul) omandantul (rectorul) omandantul (rectorul) AFTAFTAFTAFTAFT, colonelul, colonelul, colonelul, colonelul, colonelul
prof.univprof.univprof.univprof.univprof.univ.dr.dr.dr.dr.dr.ing. Ghi]` Bârsan, \i feli-.ing. Ghi]` Bârsan, \i feli-.ing. Ghi]` Bârsan, \i feli-.ing. Ghi]` Bârsan, \i feli-.ing. Ghi]` Bârsan, \i feli-

cit` pe [efii de promo]ie.cit` pe [efii de promo]ie.cit` pe [efii de promo]ie.cit` pe [efii de promo]ie.cit` pe [efii de promo]ie.

]umirea fiului s`u: Îi place mult ce face [i nu
regret` c` a ales armata, chiar dac` s-a
întâmplat acest lucru nepl`cut la absolvire. {i
s` [ti]i c` mai am un b`iat, care e în clasa
a IX-a. Îl vede pe fratele lui cât e de entuziasmat
de armat` [i vrea [i el s` vin` tot aici. Dar eu
[tiu? Mai are timp de gândire...

{{{{{
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CAMUFLAJUL
VIITORULUI

 C`pitan Bogdan OPROIU

Arta în[el`rii

Exist` situa]ii când nu vrei s` fii v`zut.
Exist` situa]ii când vrei s` pari altceva decât
e[ti în realitate. {i exist` situa]ii când pur [i
simplu vrei s`-i pui pe ceilal]i într-o stare de
confuzie care s` le îngreuneze sau s` le blo-
cheze ac]iunile. Dac` e[ti în ora[, treci strada,
te prezin]i cu o alt` identitate sau faci ceva
care s` genereze confuzie. Dac` e[ti în natu-
r`, situa]ia se schimb` [i trebuie s` înve]i de
la elementele componente ale mediului natu-
ral cum s` te descurci în situa]ii-limit`.
Metodele de camuflare nu au fost inventate
de om, ci doar adaptate, dar motivele utiliz`rii
lor sunt acelea[i ca [i în cazul elementelor
din natur` ce fac uz de aceast` tehnic`. În
mediul militar - cel mai fervent utilizator al
camuflajului - uniformele au fost primele
modificate pentru ascunderea trupelor proprii
de ochii inamicului. Armata britanic` a fost
prima care a adoptat, în secolul XIX, culoarea
kaki pentru uniform`, în timpul r`zboiului
cu burii, pentru c` reproducea, cel mai bine
la acea vreme, culoarea p`mântului. De
atunci, lucrurile s-au mai schimbat [i camu-
flajul a avut o evolu]ie continu`. S-a ajuns
pân` la camuflaj adaptiv, precum cel dezvoltat
de compania BAE Systems, care este un fel
de ecran tv termic, format din mai mult de
1.000 de mici panouri hexagonale, care se
pot înc`lzi [i r`ci foarte repede [i pe care se
pot proiecta imagini ale ambientului, totul
pentru a masca un vehicul de lupt`, fie prin
simularea imaginii unui autoturism banal, fie
prin proiectarea unei imagini care face
vehiculul s` se confunde cu aria în care se afl`.

Speciali[ti
în camuflare

Exist` tot felul de metode de camuflare aflate
în diferite faze de dezvoltare, spune c`pitanul
doctor inginer Cornel Todiric`, [eful Labora-
torului de tehnologii pentru protec]ia indirect`
a for]elor din cadrul Agen]iei de Cercetare
pentru Tehnic` [i Tehnologii Militare
(ACTTM), aflat` în subordinea Departamen-
tului pentru Armamente. Camuflajul viito-
rului,  spune el, se comport` ca un ecran flexibil
pe care sunt proiectate imaginile luate de o
camer`, observându-se doar conturul obiectului
mascat. Este o variant` costisitoare pentru c`

Proiect
românesc

C`pitanul inginer Todiric` este singurul
om din armat` care are prev`zut` în[elarea
în descrierea atribu]iilor de serviciu; în[e-
larea sim]urilor este una din modalit`]ile
prin care se realizeaz` protec]ia indirect` a
for]elor [i camuflarea este o tehnic` de reali-
zare a acesteia. Cu acest concept la baz`,
Todiric` a conceput [i dezvoltat un program
informatic de realizare a unui camuflaj
digital. Ideea mi-a venit prin participarea la
grupurile de lucru NATO, unde am luat
contact cu tehnologiile actuale [i tendin]ele
prezentului. M-au ajutat [i experien]a acu-
mulat` [i dorin]a de a face o uniform`
româneasc` 100%. Apoi totul a venit de la
sine. Practic, a realizat un software care
analizeaz` fotografii ale unui mediu deter-
minat [i genereaz` un model de camuflaj ce
poate fi apoi imprimat pe orice fel de material
din care se pot face uniforme, plase de mas-
care etc. Proiectul la care lucreaz` presu-
pune ob]inerea unui camuflaj specific terito-
riului României, pentru realizarea c`ruia a
folosit peste 1000 de fotografii f`cute peste
tot în ]ar`, pentru a ajunge la o imagine cât
mai complex` (în acest caz nu poate fi vorba
de exhaustivitate) a mediului natural specific
României. Cu cât mai multe fotografii, cu atât
mai bine, dar dac` mergi într-o zon` unde,

din motive obiective, nu po]i s` faci foarte
multe, tot func]ioneaz`. Odat` realizate,
fotografiile se introduc într-un fi[ier unde sunt
analizate de software [i acesta produce o ima-
gine cu o palet` de culori predominante, câte
vrei, trei, cinci, [apte... decide beneficiarul.

Pare simplu, [i acum, dup` ce programul
informatic exist`, chiar este destul de facil
[i rapid de utilizat. Camuflajul, generat de
computer, poate fi adaptat zonei de ac]iune,
ceea ce-l face extrem de util. Timpul de reali-
zare,  dezvoltare [i dare în folosin]` este mult
mai scurt. Camuflajul digital este generat dup`
un anumit algoritm de un program infor-
matic. Nu este f`cut dup` impresii artistice,
a[a cum se f`cea pân` de curând, când se
realiza un  model dup` cum credea cineva c`
ar trebui s` fie, se punea în teren, se ajusta...

percepute mai greu de ochiul uman [i de
aparatele de detectare cu senzori matriciali,
de tipul celor care exist` în aparatele de foto-
grafiat sau de filmat. S` transpui teoria pe
un program software a fost dificil, mai ales c`
nu sunt programator de meserie. Cea mai
dificil` a fost partea de generare a formelor
(modelului), pentru c` are în spate un aparat
matematic complex bazat pe teoria fractalilor..

Dimensiunea figurilor geometrice nu
este aleatoare, ci are leg`tur` cu distan]a
de la care vrei s` func]ioneze camuflajul. O
plas` de mascare pentru autovehicule, spre
exemplu, va avea p`trate mult mai mari,
pentru c` amenin]`rile sunt la distan]` mai
mare. Oricum, nu exist` norme sau standar-
de privind distan]a de detectare sau meto-
dele de testare [i fiecare ]ar` [i le determin`
singur`. Eficien]a unui camuflaj se judec`
dup` probabilitatea de detec]ie, ceea ce
presupune ca cel pu]in 50% din subiec]ii tes-
tului s` nu observe obiectul/persoana camu-
flat`. {i dimensiunea imaginii generate a fost
o problem` ce a trebuit luat` în calcul, pen-
tru c` pasul urm`tor gener`rii modelului
este imprimarea pe o ]es`tur`, care se face
cu o rol` ce trebuie s` respecte anumite di-
mensiuni – are un pas. Iar imaginea nu
trebuie s` dep`[easc` dimensiunile pasului
pentru c` nu mai este aplicat` cum trebuie.

Proiectul noului model de camuflaj a în-
ceput anul trecut, în var`, odat` cu scrierea
primelor linii de cod [i, în câteva luni, a [i fost
imprimat` prima variant` de camuflaj. {i
pentru c` tot a propus o schimbare, Todiric`
s-a gândit s` ajusteze [i calitatea materialului
din care este realizat` uniforma actual` a
armatei (de care mul]i se plâng când vine
vorba de confort termic), dar [i ergonomia ei
– pentru a prezenta un proiect complet. Anul
acesta s-a aprobat planul sectorial [i am
continuat cu partea de dezvoltare a ]es`turii.
La sfâr[itul anului, vom avea un costum final
[i real, cu model de camuflaj [i dintr-un mate-
rial nou. Fiindc` tot venim cu ceva nou, nici
croiala nu va fi aceea[i ca pân` acum, ci va fi
realizat` conform unui studiu de design pe care
l-am f`cut anul trecut. Uniforma propus` de
Todiric` va trebui s` asigure camuflarea în
domeniul vizibil [i infraro[u apropiat – con-
tra aparatelor cu intensificator de imagine
(cu vedere pe timp de noapte) – [i dup` ce va
fi realizat` vor urma teste specifice, evaluare
pentru dezvoltare, omologare, [i dac` este
dorit de categoriile de for]e, proiectul poate fi
implementat. Costurile, în cazul produc]iei
de serie, ar trebui s` fie acelea[i cu cele ale
actualelor uniforme. Pe lâng` m`rirea facto-
rului de în[elare, necesar în cazul opera]iilor
tactice, un camuflaj specific românesc ar
putea s` ne [i individualizeze, culorile [i
modelul acestuia devenind un simbol na]io-
nal, prin intermediul uniformei.

presupune o tehnologia avansat`, nano mate-
riale [i este destul de greu s` ob]ii  finan]are
pentru a[a ceva. Cu banii care se investesc la
noi în cercetare, înc` nu se pune problema
dezvolt`rii unei astfel de tehnologii, dar
speciali[tii de la ACTTM încearc` în perma-
nen]` s` g`seasc` solu]ii viabile, ieftine [i
eficiente, ce pot s` m`reasc` [ansele de reu[it`
ale ac]iunilor militarilor români. Uneori, aceste
solu]ii par atât de simple, încât te întrebi de ce
nu au fost adoptate mai demult.

Imagini
matematice

Camuflajul unic propus de Todiric` [i
care este potrivit pentru teritoriul României,
pare o repetare nesfâr[it` de p`trate [i
dreptunghiuri, pentru c` liniile frânte sunt

C`pitanul inginer Cornel Todiric`

Modelul
de camuflaj

aplicat \n
mediu natural.
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M ilitarii Batalionului 280 Infanterie Mecanizat` au încheiat, de curând,
 cea de-a treia misiune în teatrul de opera]ii Afganistan. S-au scurs
 [ase luni de d`ruire în îndeplinirea misiunilor încredin]ate.

Bogata experien]` acumulat` în opera]iile interna]ionale, intensa preg`tire
predislocare, executat` în condi]ii cât mai apropiate de cele din teatrul de
opera]ii în poligoanele de tip FOB de la Foc[ani [i Cincu, adaptarea rapid` la
condi]iile reale ale mediului ostil de securitate din aceast` ]ar` [i, nu în ultimul
rând, calitatea personalului au fost atuuri care au contribuit la executarea
ordinelor primite.

Fenomenul insurgen]ei din districtul Shah Joy a fost o provocare pentru
militari. Efectele acestui a[a-zis r`zboi al min]ilor [i inimilor au fost reduse
prin parteneriatul excelent cu for]ele interna]ionale de securitate (ISAF), precum
[i cu cele afgane. Prin efortul lor, militarii foc[`neni au contribuit la consolidarea
unui mediu de securitate stabil, propice unui climat economic în dezvoltare,
sus]inut de o bun` guvernare.

Onoarea [i datoria – valori ale codului cazon împ`rt`[it de militarii Batalio-
nului 280 Infanterie Mecanizat` – au obligat la respectarea [i îndeplinirea
ordinelor [i misiunilor încredin]ate, ignorând vicisitudinile [i priva]iunile
specifice. De asemenea, s-a folosit un comportament diplomatic, în postura
de ambasadori na]ionali în Afganistan. Totul pentru a raporta, din suflet [i
ra]iune, la final: Misiune îndeplinit`!

Au fost, evident, [ase luni de efort [i sacrificiu din partea tuturor militarilor,
a declarat comandantul batalionului, maior Cristinel Colibaba. Am convingerea
c` vor fi r`spl`tite curând cu zâmbete [i strângeri de mân`, la finalul acestei
extenuante provoc`ri, din partea familiilor [i camarazilor de arme din ]ar`.
Acum este timpul analizelor, amintirilor [i, în special, al lec]iilor înv`]ate....

La sf#r[itul acestei misiuni, militarii foc[`neni r`mân cu regretul c` acesta
nu a fost un r`zboi cinstit. Tehnicile [i tacticile utilizate de insurgen]i, care,
uneori, cu toat` preg`tirea [i aten]ia acordat`, nu pot fi prev`zute [i înl`turate,
au dus la r`nirea grav` a camaradului lor, plutonier-adjutant principal Florinel
Enache. Cu to]ii sunt al`turi de el [i de familia sa. A[a cum îl cunosc apropia]ii,
un adev`rat lupt`tor, Florinel Enache va trece peste acest moment dificil!

 Plutonier-major Lucian IRIMIA

SFÂR{IT DE MISIUNE ÎN DISTRICTUL SHAH JOY
Podurile [i pode]ele – „c`lc#iul lui

Ahile” pentru tranzitul autostr`zii A1.

Cercetarea posibilelor ascunz`tori
de armament [i muni]ie.

Militarii [i echipa EOD execut` analiza postexplozie DEI -
fundamentul lec]iilor \nv`]ate pentru urm`toarele misiuni.

Reac]ia prompt` la amenin]`rile
insurgente a asigurat protec]ia

militarilor batalionului.

Asigurarea libert`]ii de mi[care pe calea
de comunica]ie Kabul–Kandahar.

Niciun obstacol nu e de netrecut.

Dispozitivele explozive improvizate
(DEI) – principalul pericol pentru
militarii coali]iei \n Afganistan.

Activitatea a avut loc în prezen]a coman-Activitatea a avut loc în prezen]a coman-Activitatea a avut loc în prezen]a coman-Activitatea a avut loc în prezen]a coman-Activitatea a avut loc în prezen]a coman-
dantului Contingentului Na]ional [i loc]iitordantului Contingentului Na]ional [i loc]iitordantului Contingentului Na]ional [i loc]iitordantului Contingentului Na]ional [i loc]iitordantului Contingentului Na]ional [i loc]iitor
al Combined al Combined al Combined al Combined al Combined TTTTTeam Zabul eam Zabul eam Zabul eam Zabul eam Zabul ArrowheadArrowheadArrowheadArrowheadArrowhead pentru pentru pentru pentru pentru
opera]ii NAopera]ii NAopera]ii NAopera]ii NAopera]ii NATTTTTO, colonel Cristinel Cernea, aO, colonel Cristinel Cernea, aO, colonel Cristinel Cernea, aO, colonel Cristinel Cernea, aO, colonel Cristinel Cernea, a
loc]iitorului comandantului brig`zii loc]iitorului comandantului brig`zii loc]iitorului comandantului brig`zii loc]iitorului comandantului brig`zii loc]iitorului comandantului brig`zii ArrowheadArrowheadArrowheadArrowheadArrowhead
pentru zona de opera]ii Est, colonel Davidpentru zona de opera]ii Est, colonel Davidpentru zona de opera]ii Est, colonel Davidpentru zona de opera]ii Est, colonel Davidpentru zona de opera]ii Est, colonel David
Sheridan, a loc]iitorului comandantului Bri-Sheridan, a loc]iitorului comandantului Bri-Sheridan, a loc]iitorului comandantului Bri-Sheridan, a loc]iitorului comandantului Bri-Sheridan, a loc]iitorului comandantului Bri-
g`zii g`zii g`zii g`zii g`zii 3-2 Stryker Brigade Combat 3-2 Stryker Brigade Combat 3-2 Stryker Brigade Combat 3-2 Stryker Brigade Combat 3-2 Stryker Brigade Combat TTTTTeameameameameam
(SBCT) [i Combined (SBCT) [i Combined (SBCT) [i Combined (SBCT) [i Combined (SBCT) [i Combined TTTTTeam Forceeam Forceeam Forceeam Forceeam Force     ArrowheadArrowheadArrowheadArrowheadArrowhead
(CTF-AH), locotenent-colonel Frank Brewster(CTF-AH), locotenent-colonel Frank Brewster(CTF-AH), locotenent-colonel Frank Brewster(CTF-AH), locotenent-colonel Frank Brewster(CTF-AH), locotenent-colonel Frank Brewster,,,,,
a comandan]ilor OMLa comandan]ilor OMLa comandan]ilor OMLa comandan]ilor OMLa comandan]ilor OMLTTTTT-urilor române[ti, a altor-urilor române[ti, a altor-urilor române[ti, a altor-urilor române[ti, a altor-urilor române[ti, a altor
militari români [i americani, precum [i amilitari români [i americani, precum [i amilitari români [i americani, precum [i amilitari români [i americani, precum [i amilitari români [i americani, precum [i a
autorit`]ilor publice [i militare afgane dinautorit`]ilor publice [i militare afgane dinautorit`]ilor publice [i militare afgane dinautorit`]ilor publice [i militare afgane dinautorit`]ilor publice [i militare afgane din
provincia Zabul.provincia Zabul.provincia Zabul.provincia Zabul.provincia Zabul.

Dup` intonarea imnurilor na]ionale afgan,Dup` intonarea imnurilor na]ionale afgan,Dup` intonarea imnurilor na]ionale afgan,Dup` intonarea imnurilor na]ionale afgan,Dup` intonarea imnurilor na]ionale afgan,
românesc [i american, drapelele de lupt` aleromânesc [i american, drapelele de lupt` aleromânesc [i american, drapelele de lupt` aleromânesc [i american, drapelele de lupt` aleromânesc [i american, drapelele de lupt` ale
batalioanelor române[ti au fost aduse în fa]abatalioanelor române[ti au fost aduse în fa]abatalioanelor române[ti au fost aduse în fa]abatalioanelor române[ti au fost aduse în fa]abatalioanelor române[ti au fost aduse în fa]a
forma]iei [i a asisten]ei. forma]iei [i a asisten]ei. forma]iei [i a asisten]ei. forma]iei [i a asisten]ei. forma]iei [i a asisten]ei. AAAAA fost scoas` husa fost scoas` husa fost scoas` husa fost scoas` husa fost scoas` husa
de pe drapelul Batalionului 33 Vân`tori dede pe drapelul Batalionului 33 Vân`tori dede pe drapelul Batalionului 33 Vân`tori dede pe drapelul Batalionului 33 Vân`tori dede pe drapelul Batalionului 33 Vân`tori de
Munte [i s-a acoperit drapelul Batalionului 280Munte [i s-a acoperit drapelul Batalionului 280Munte [i s-a acoperit drapelul Batalionului 280Munte [i s-a acoperit drapelul Batalionului 280Munte [i s-a acoperit drapelul Batalionului 280
Infanterie Mecanizat`. Comandan]ii celor dou`Infanterie Mecanizat`. Comandan]ii celor dou`Infanterie Mecanizat`. Comandan]ii celor dou`Infanterie Mecanizat`. Comandan]ii celor dou`Infanterie Mecanizat`. Comandan]ii celor dou`
deta[amente române[ti, maiorul Cristineldeta[amente române[ti, maiorul Cristineldeta[amente române[ti, maiorul Cristineldeta[amente române[ti, maiorul Cristineldeta[amente române[ti, maiorul Cristinel
Colibaba [i locotenent-colonelul Florin-Colibaba [i locotenent-colonelul Florin-Colibaba [i locotenent-colonelul Florin-Colibaba [i locotenent-colonelul Florin-Colibaba [i locotenent-colonelul Florin-
Corneliu {oltuz, au dat raportul privind preCorneliu {oltuz, au dat raportul privind preCorneliu {oltuz, au dat raportul privind preCorneliu {oltuz, au dat raportul privind preCorneliu {oltuz, au dat raportul privind pre-----
darea-primirea autorit`]ii loc]iitorului coman-darea-primirea autorit`]ii loc]iitorului coman-darea-primirea autorit`]ii loc]iitorului coman-darea-primirea autorit`]ii loc]iitorului coman-darea-primirea autorit`]ii loc]iitorului coman-
dantului CTF-AH, locotenent-colonel Frankdantului CTF-AH, locotenent-colonel Frankdantului CTF-AH, locotenent-colonel Frankdantului CTF-AH, locotenent-colonel Frankdantului CTF-AH, locotenent-colonel Frank
BrewsterBrewsterBrewsterBrewsterBrewster.....

În continuarea ceremoniei, au luat cuvântulÎn continuarea ceremoniei, au luat cuvântulÎn continuarea ceremoniei, au luat cuvântulÎn continuarea ceremoniei, au luat cuvântulÎn continuarea ceremoniei, au luat cuvântul
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nelul Frank Brewsternelul Frank Brewsternelul Frank Brewsternelul Frank Brewsternelul Frank Brewster, colonelul Cristinel, colonelul Cristinel, colonelul Cristinel, colonelul Cristinel, colonelul Cristinel
Cernea [i comandantul kandakului afgan dinCernea [i comandantul kandakului afgan dinCernea [i comandantul kandakului afgan dinCernea [i comandantul kandakului afgan dinCernea [i comandantul kandakului afgan din
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VÂN~TORII
DE MUNTE

AU
PRELUAT
{TAFETA
LA ZABUL

 Plutonier-major Lucian IRIMIA

La 3 august, în FOB Bullard, a avut loc ceremonia militar` prilejuit` de executarea
transferului de autoritate între Batalionul 280 Infanterie Mecanizat` [i Batalionul 33
Vân`tori de Munte Posada.

le-au mul]umit militarilor români pentru efortulle-au mul]umit militarilor români pentru efortulle-au mul]umit militarilor români pentru efortulle-au mul]umit militarilor români pentru efortulle-au mul]umit militarilor români pentru efortul
depus [i ajutorul dat popula]iei afgane.depus [i ajutorul dat popula]iei afgane.depus [i ajutorul dat popula]iei afgane.depus [i ajutorul dat popula]iei afgane.depus [i ajutorul dat popula]iei afgane.

Acest lucru nu ar fi fost posibil f`r` muncaAcest lucru nu ar fi fost posibil f`r` muncaAcest lucru nu ar fi fost posibil f`r` muncaAcest lucru nu ar fi fost posibil f`r` muncaAcest lucru nu ar fi fost posibil f`r` munca
de echip` pe care au desf`[urat-o militariide echip` pe care au desf`[urat-o militariide echip` pe care au desf`[urat-o militariide echip` pe care au desf`[urat-o militariide echip` pe care au desf`[urat-o militarii
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atât pe linie na]ional`, cât [i din partea parteatât pe linie na]ional`, cât [i din partea parteatât pe linie na]ional`, cât [i din partea parteatât pe linie na]ional`, cât [i din partea parteatât pe linie na]ional`, cât [i din partea parte-----
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locale, ne-au f`cut încrez`tori c` munca noaslocale, ne-au f`cut încrez`tori c` munca noaslocale, ne-au f`cut încrez`tori c` munca noaslocale, ne-au f`cut încrez`tori c` munca noaslocale, ne-au f`cut încrez`tori c` munca noas-----
tr` a dus c`tre un trai [i o via]` mai buntr` a dus c`tre un trai [i o via]` mai buntr` a dus c`tre un trai [i o via]` mai buntr` a dus c`tre un trai [i o via]` mai buntr` a dus c`tre un trai [i o via]` mai buneeeee
pentru popula]ia din zona unde ne-am desf`pentru popula]ia din zona unde ne-am desf`pentru popula]ia din zona unde ne-am desf`pentru popula]ia din zona unde ne-am desf`pentru popula]ia din zona unde ne-am desf`-----
[urat activitatea, [urat activitatea, [urat activitatea, [urat activitatea, [urat activitatea, a afirmat maiorul Cristinela afirmat maiorul Cristinela afirmat maiorul Cristinela afirmat maiorul Cristinela afirmat maiorul Cristinel
Colibaba cu aceast` ocazie.Colibaba cu aceast` ocazie.Colibaba cu aceast` ocazie.Colibaba cu aceast` ocazie.Colibaba cu aceast` ocazie.

Militarii Batalionului 33 Vân`tori de MunteMilitarii Batalionului 33 Vân`tori de MunteMilitarii Batalionului 33 Vân`tori de MunteMilitarii Batalionului 33 Vân`tori de MunteMilitarii Batalionului 33 Vân`tori de Munte
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de opera]ii din de opera]ii din de opera]ii din de opera]ii din de opera]ii din Afganistan [i li se al`tur`Afganistan [i li se al`tur`Afganistan [i li se al`tur`Afganistan [i li se al`tur`Afganistan [i li se al`tur`
camacamacamacamacamarazilor foc[`neni.razilor foc[`neni.razilor foc[`neni.razilor foc[`neni.razilor foc[`neni.

Plec`m cu încredere în aceast` misiune,Plec`m cu încredere în aceast` misiune,Plec`m cu încredere în aceast` misiune,Plec`m cu încredere în aceast` misiune,Plec`m cu încredere în aceast` misiune,
pentru c` unitatea pe care o comand a îndepentru c` unitatea pe care o comand a îndepentru c` unitatea pe care o comand a îndepentru c` unitatea pe care o comand a îndepentru c` unitatea pe care o comand a înde-----
plinit alte dou` misiuni, aici, în 2007 [i 2010,plinit alte dou` misiuni, aici, în 2007 [i 2010,plinit alte dou` misiuni, aici, în 2007 [i 2010,plinit alte dou` misiuni, aici, în 2007 [i 2010,plinit alte dou` misiuni, aici, în 2007 [i 2010,
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Afganistan, cu dou` batalioane din subordineAfganistan, cu dou` batalioane din subordineAfganistan, cu dou` batalioane din subordineAfganistan, cu dou` batalioane din subordineAfganistan, cu dou` batalioane din subordine
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LUMEA DE AZI

 General-locotenent (r) dr. Alexandru GRUMAZ

ÎN AP~RAREA ZONEI EURO
La 26 iulie, pre[edintele

B`ncii Centrale Europene
(BCE), Mario Draghi, afirma
c` institu]ia pe care o con-
duce va folosi toate instru-
mentele disponibile pentru
salvarea monedei europene.
El a lini[tit pie]ele financiare,
ar`tând c` BCE este preg`-
tit` s` fac` tot ce este necesar
pentru ap`rarea zonei euro.
Aceste afirma]ii au l`sat s` se
în]eleag` c` s-ar putea trece
la achizi]ii de obliga]iuni

RETRAGERE TREPTAT~
A MILITARILOR FRANCEZI

DIN AFGANISTAN

Marilena GEORGESCU

publice pe pia]a secundar` (acolo unde
se tranzac]ioneaz` titlurile emise deja
de state), ac]iune care a fost stopat` la
jum`tatea luni februarie.

La 28 iulie, cancelarul german,
Angela Merkel, [i pre[edintele francez,
François Hollande, au dat o declara]ie
comun` în care afirmau, la rândul lor,
c` guvernul german [i cel francez vor
p`stra integritatea zonei euro. Cei doi
lideri au f`cut apel la ]`rile [i institu]iile
care folosesc moneda european  ̀pentru
a-[i îndeplini obliga]iile [i a-[i exercita
competen]ele care le revin. Declara]ia can-
celarului german contrazice pozi]ia b`ncii
centrale a Germaniei, Bundesbank, care
încercase s  ̀îl tempereze pe [eful BCE,
Draghi, [i care se opune [i acord`rii unei
licen]e bancare pentru Fondul Euro-
pean de Salvare. Aceast` institu]ie a r`-
mas singura voce conservatoare a Repu-
blicii Federale, dup` ce guvernul con-
dus de Angela Merkel a f`cut nume-
roase concesii la ultimul summit
european, ca urmarea a presiunilor
exercitate de statele din sudul Europei
[i de opozi]ia social-democrat/ecologist`
de la Berlin.

Cancelarul Merkel a discutat tele-
fonic [i cu [eful guvernului italian, Mario

Monti, despre situa]ia din zona euro.
Cei doi lideri, care se vor întâlni la Berlin
în luna august, au c`zut de acord asupra
faptului c` Germania [i Italia vor face
totul pentru a proteja moneda europea-
n`. Ca [i comunicatul franco-german
anterior, textul difuzat pe 29 iulie, la
Berlin, subliniaz` c` Germania [i Italia
sunt de acord asupra aplic`rii, cât mai
rapid posibil, a concluziilor summitului
european din 28-29 iunie (m`suri de
stabilizare financiar`, reducerea tensiu-
nilor pe pie]ele financiare [i reforme pe
termen lung).

 Salvarea zonei euro presupune o
ac]iune rapid` [i energic`. În acest
context a avut loc vizita fulger pe care
secretarul Trezoreriei SUA, Timothy
Geithner, i-a f`cut-o, la 31 iulie, minis-
trului federal de finan]e, Wolfgang
Schäuble, aflat pe insula Sylt, la Ma-
rea Nordului. Din Sylt a discutat  cu
omologul s`u german despre gravita-
tea crizei datoriilor [i despre conse-
cin]ele acesteia asupra economiei
globale. Geithner s-a deplasat apoi la
Frankfurt pe Main, pentru a continua
convorbirile pe tema crizei euro cu
pre[edintele B`ncii Centrale Euro-
pene, Mario Draghi.

La sfâr[itul lunii iulie, militarii
francezi au p`r`sit oficial districtul
Surobi, aflat în apropiere de Kabul.
Aceast` ac]iune reprezint` o etap`
important` în procesul de retragere
a trupelor franceze din Afganistan,
care urmeaz` a se finaliza la sfâr[itul
anului 2013.

Surobi, al c`rui control a fost
transferat c`tre for]ele afgane la 12
aprilie, era unul din cele trei puncte
principale de desf`[urare a solda]ilor
francezi în teatrul de opera]ii,
celelalte fiind Kapisa [i Kabul. Dintre
cei 650 de militari, cea mai mare parte
apar]inând Regimentului 92 Infan-
terie din Clermont-Ferrand, doar o
sut` dintre ei au revenit în Fran]a,
restul r`mânând sta]iona]i la Kabul,
ca parte a unei for]e de reac]ie rapid`.

 Potrivit [efului Statului Major al
Armatei, din cei 4.000 de combatan]i

francezi prezen]i în Afganistan la
jum`tatea anului 2011, vor r`mâne
în teatru aproximativ 2.950, pân` la
sfâr[itul lunii august, [i se va atinge
limita de 1.400 la sfâr[itul anului
curent. Cei 1.400 de militari vor avea
misiunea de a asigura, pe tot parcursul
anului 2013, retragerea tehnicii

[i vor sprijini instruirea
armatei [i a poli]iei af-
gane, care vor trebui s`
asigure securitatea ]`rii
dup` retragerea ISAF.

În ianuarie trecut,
fostul pre[edinte fran-
cez, Nicolas Sarkozy,
anun]a o retragere în-
ainte de termen a tru-
pelor franceze, care
controlau la vremea
respectiv` Surobi, rela-
tiv calm, [i Kapisa,

mult mai instabil`, în care se g`seau
infiltra]i rebeli coordona]i de talibani.
Succesorul s`u, François Hollande,
a accelerat [i mai mult retragerea
militarilor francezi, care trebuie s`
se încheie în 2013. Kapisa a fost
transferat` oficial c`tre autorit`]ile
afgane la începutul lui iulie.

De la debutul interven]iei occiden-
tale, în 2001, care i-a înl`turat pe tali-
bani de la putere, în Afganistan [i-au
pierdut via]a 87 de militari francezi.

R~ZBOIUL ÎMPOTRIVA
TERORISMULUI, O NOU~ ETAP~

De[i eliminarea lui Osama bin Laden [i a altor agen]i
importan]i ai Al-Qaida a sl`bit gruparea terorist`,
ascensiunea grup`rilor afiliate Al-Qaida în Orientul
Mijlociu [i Africa reprezint  ̀înc  ̀o amenin]are serioas`
la adresa SUA, [i nu numai. Raportul anual al Departa-
mentului de Stat american privind terorismul este
elocvent în a sublinia aceast  ̀realitate obiectiv :̀ „De[i
miezul Al-Qaida din Pakistan a devenit mai slab, [i-a
p`strat capacitatea de a conduce atacuri regionale [i
transna]ionale”. De asemenea, la aceast` amenin]are
deja existent` se adaug` amenin]`rile statelor care
sponsorizeaz  ̀terorismul, precum Iranul, Siria, Sudanul,
Coreea de Nord [i Cuba.

La un an dup` eliminarea lui Osama bin Laden,
diverse grup`ri, precum Grupul Al-Qaida din Peninsula
Arabic` (AQAP), r`mân o amenin]are la adresa
Occidentului. Mi[c`rile din Libia, Siria [i Somalia au
permis liderilor terori[ti cooptarea de noi membri din
zone precum Mali, Irak sau Nigeria, dar au permis, în
acela[i timp, preluarea de arme [i muni]ii, inclusiv
rachete sol-aer din depozitele guvernamentale aban-
donate de fostele regimuri.

Al-Qaida a r`mas un brand sub care noii lideri ai
terorismului global organizeaz` actualele structuri
teroriste ce vor fi ini]ial asmu]ite c`tre comunit`]ile locale
din nordul Africii, pentru a instaura [i prelua conducerea
unor administra]ii islamist-fundamentaliste în vidul l̀ sat
de fostele puteri. Totul într-un proces accelerat de
îndeplinire a obiectivelor. Al-Qaida de ast`zi nu mai este
o structur  ̀centralizat  ̀[i ierahic ,̀ a[a cum a fost la 11
septembrie 2001, sub conducerea lui bin Laden.

Dintre toate aceste organiza]ii afiliate Al-Qaida, AQAP
este cea mai periculoas ,̀ fiind format  ̀din fo[ti militan]i
saudi]i afilia]i grup`rii Al-Qaida din Yemen [i care au
obiective precise, precum distrugerea [i atacarea ]intelor
americane oriunde în lume.

Al-Qaida din Maghrebul islamic (AQIM) a fost [i
este responsabil̀  de omoruri [i r`piri de africani, dar [i
de cet`]eni vestici, în timp ce islami[tii din Mali au distrus
în mod permanent elemente ale culturii locale
Timbuktu. În Somalia, al Shabbab s-a confruntat cu
trupele Uniunii Africane [i au declan[at atacuri asupra
vecinilor din Kenia. În Nigeria, Boko Haram a avut ca
]int  ̀cre[tinii [i personalul ONU.

Astfel de atacuri teroriste la nivel local distrug c ìle
de comunica]ii [i întrerup leg`turile comerciale,
destabilizând administra]ia local`. În viziunea lui bin
Laden, obiectivele care trebuiau atacate se situau pe
teritoriul SUA, iar insurgen]a local̀  era considerat  ̀o
distrac]ie periculoas .̀

Dup` Osama bin Laden, mi[carea s-a împ`r]it în
structuri militare independente, care folosesc tactici
militare, ac]ionând în diferite p`r]i ale globului, în special
acolo unde guvernele sau serviciile de informa]ii nu iau
m`surile necesare stop`rii fenomenului. Deocamdat ,̀
terorismul, cu unele excep]ii, se întoarce la r`d`cinile
sale locale, ceea ce face ca acesta s  ̀devin ,̀ într-o anumit̀
propor]ie, marginal. Liderii din Pakistan ai Al-Qaida nu
pot urm`ri conflictele locale sau influen]a în vreun fel
evenimentele [i, de aici, apare necesitatea cunoa[terii
am`nun]ite a variet`]ii acestor grupuri [i a modului lor
de ac]iune, dar [i m`surile de dezagreagare a acestora.
În ultima perioad`, s-au remarcat contactele realizate
între diferitele grup`ri teroriste din Africa. Generalul
Carter Ham, care conduce Comandamentul American
pentru Africa, spunea, recent, c` Boko Haram, al
Shabaab [i AQIM folosesc în comun fonduri [i materialul
explozibil avut la dispozi]ie în ac]iunile de pe continent.
Sunt aceste grup`ri parte a Al-Qaida?

Toate aceste grup`ri pot fi considerate ca parte a
re]elei globale Al-Qaida al c`rui lider actual Ayman al-
Zawahiri, înso]it de veterani, precum egipteanul Sayf al
Adl [i guianezul Adnan al Shukrijumah, cel care a
planificat, în 2009, atacul la metroul din New York, înc`
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încearc  ̀s-o coordoneze. Nici unul dintre ace[tia nu-l
pot înlocui pe Osama bin Laden, [i nici pe urm`torul pe
lista liderilor organiza]iei, Abu Yahya al-Libi, care a fost
[i el ucis. Ultimul apel adresat militan]ilor de Zawahiri a
fost s  ̀asigure debarcarea lui Bashar al-Assad în Siria.

Actuala conducere Al-Qaida se bazeaz` pe
recrutarea de terori[ti [i crearea de celule în str ìn`tate.
Legenda lupului singuratic care atac` obiective este
demodat̀ , de[i ea se mai utilizeaz  ̀în zone greu accesibile
informativ. O întreag` logistic` se pune în func]iune
odat  ̀cu organizarea unui atac chiar cu bomb  ̀uman .̀
Pentru AQAP a r`mas [i dictonul „do-it-yourself attacks”,
ceea ce înseamn  ̀c  ̀dac  ̀ac]ionezi singur nu conteaz`
câte victime faci, important este s  ̀creezi panic  ̀în rândul
popula]iei. Fenomenul terorist s-a manifestat [i în Europa.
Dup` atentatele de la 11 septembrie 2001 din SUA,
Europa a fost lovit  ̀de o serie de atacuri teroriste, comise
de extremi[ti islamici. Atacul din ora[ul francez Toulouse,
din fa]a colegiului iudaic, soldat cu patru mor]i, nu este
singular în Europa. În noiembrie 2003, în Istanbul a avut
loc primul atac major dup  ̀atentatele de la 11 septembrie.
Patru ma[ini-capcan  ̀au explodat în fa]a unor sinagogi,

a Consulatului Britanic din Istanbul [i la sediul general
al b`ncii HSBC. În total, 57 de oameni au murit, al]i 700
fiind r`ni]i. 74 de oameni au fost pu[i sub acuzare de
autorit`]ile turce, care au sus]inut c` ace[tia aveau
leg t̀uri cu re]eaua Al-Qaida. La 11 martie 2004, în Spania,
mai multe explozii simultane au avut loc în patru trenuri
pline cu naveti[ti, la Madrid. Atentatul s-a soldat cu 191
de mor]i [i 1.800 de r`ni]i, fiind considerat cel mai grav
atac terorist de pe teritoriul Europei. Autorii atacului au
sus]inut c` s-au inspirat din ac]iunile organiza]iei Al-
Qaida. La 7 iulie 2005, în Marea Britanie, patru atacatori
sinuciga[i, dintre care trei erau n`scu]i în Albion, au fost
autorii atacurilor sângeroase de la metroul din Londra
[i dintr-un autobuz. 56 de oameni au murit, iar al]i 700
au fost r`ni]i.

Osama bin Laden a fost, f`r` îndoial`, cel mai
proeminent terorist în primul deceniu al secolului al
XXI-lea, victimele atribuite organiza]iilor Al-Qaida în SUA
[i Europa ajungând la câteva mii. În Orientul Mijlociu [i
întreaga lume islamic ,̀ au murit 40.000 de oameni în
atentatele organiza]iilor care s-au considerat Al-Qaida
sau afiliate la aceasta, inclusiv evenimentele teroriste
din Indonezia (Bali) [i India (Mombai).

Ce concluzii se pot trage din evolu]ia acestui
fenomen? Exist` un pericol islamic f`r` doar [i poate în
Europa, violen]a latent` fiind prezent`. Sunt canale
care pot deveni active extrem de rapid pentru ca aceast`
violen]` s` se manifeste. Focarele de terorism islamic
s-au mutat din sudul [i vestul Europei spre Peninsula
Scandinav .̀ Apar tot mai multe ac]iuni în estul [i centrul
Europei. Egiptul de ast`zi st` totu[i sub influen]a
metodelor lui Osama, fapt care devine îngrijor`tor
într-o Afric` musulman` unde noile regimuri care se
preg`tesc s` preia puterea au o factur` v`dit islamic-
fundamentalist`. Iranul [i gruparea terorist` Al-Qaida,
condus` de Ayman al-Zawahiri, au dezvoltat o rela]ie
opera]ional` [i se preg`tesc s` atace ]inte din Occident.
Surse din serviciile de informa]ii sus]in c` Iranul
antreneaz` agen]ii Al-Qaida pentru a utiliza explozibili,
îi furnizeaz` re]elei bani [i ad`post, în cadrul unei
în]elegeri la care s-a ajuns în 2009. SUA este îngrijorat`
de aceast` leg`tur`. Anul trecut, au pus o recompens`
de 10 milioane de dolari pentru informa]iile care ar
conduce la liderul Al-Qaida din Iran, sirianul Ezedin
Abdel Aziz Khalil, cunoscut sub numele Yasin al Suri.
Doar Zawahiri, liderul grup`rii teroriste, „valoreaz`”
mai mult pentru americani decât Yasin al Suri. Osama
bin Laden a fost la apusul  popularit`]ii sale în lumea
c`reia îi apar]inea, iar dispari]ia sa a fost punctul final al
unui capitol foarte activ al terorismului mondial. R`zboiul
cu terori[tii continu` pe un front invizibil pentru omul
de rând. Este locul unde nu se dau grade sau decora]ii.
Doar se moare din când în când.
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Paginile „Lumea de azi” utilizeaz` informa]ii preluate de la agen]ii de pres`
[i din publica]ii de specialitate care apar \n \ntreaga lume.

 Silvia MIRCEA

 Silvia MIRCEA

STRÂMTOAREA
ORMUZ R~MÂNE DESCHIS~

{efii ap`r`rii din Statele Unite ale {efii ap`r`rii din Statele Unite ale {efii ap`r`rii din Statele Unite ale {efii ap`r`rii din Statele Unite ale {efii ap`r`rii din Statele Unite ale Americii [i Marea Britanie au avertizatAmericii [i Marea Britanie au avertizatAmericii [i Marea Britanie au avertizatAmericii [i Marea Britanie au avertizatAmericii [i Marea Britanie au avertizat
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Ormuz, aflat` la intrarea în Golful Persic, va r`mâne deschis`, potrivit unuiOrmuz, aflat` la intrarea în Golful Persic, va r`mâne deschis`, potrivit unuiOrmuz, aflat` la intrarea în Golful Persic, va r`mâne deschis`, potrivit unuiOrmuz, aflat` la intrarea în Golful Persic, va r`mâne deschis`, potrivit unuiOrmuz, aflat` la intrarea în Golful Persic, va r`mâne deschis`, potrivit unui
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 „MAREA FLOT~ VERDE”

For]ele Navale australiene au semnat un acord cu marina SUA prin care se
angajeaz` s` exploreze împreun` posibilitatea utiliz`rii de combustibili prieteno[i
cu mediul, potrivit unui comunicat de pres` al Departamentului Ap`r`rii australian.

Prin intermediul acestui acord, semnat de [eful marinei australiene,
viceamiralul Ray Griggs [i de secretarul For]elor Navale americane, Ray Mabus,
la bordul navei americane USS Nimitz, se recunosc beneficiile semnificative pe
care le poate aduce cercetarea în acest domeniu, precum [i importan]a unui
astfel de proiect atât pentru mediu, cât [i pentru securitatea na]ional`.

Marina american` se apropie de obiectivul de a utiliza pentru toate navele un
amestec format din 50 la sut` combustibili clasici [i 50 la sut` combustibili bio,
pân` în anul 2020. Ini]iativa Marea Flot` Verde (Great Green Fleet) urm`re[te
replicarea unei alte ini]iative Marea Flot` Alb` (Great White Fleet), din anul 1907,
când navele americane au f`cut
înconjurul globului.

Ca parte a acestui eveniment,
un elicopter Navy Seahawk  al
marinei regale australiene a ate-
rizat la bordul navei USS Nimitz
[i a realimentat cu un combustibil
de tip amestec, fiind prima dat`
când o aeronav` a Marinei Regale
australiene zboar` cu acest tip de
carburant.

 COOPERARE RUSO-ITALIAN~

Inginerii ru[i [i italieni vor lucra împreun` la proiectarea [i construc]ia unei aeronave
de patrulare cu caracteristici tehnice deosebite, potrivit unei informa]ii de pres` difuzat` de
Voice of Russia, în a doua jum`tate a lunii iulie.

Proiectul presupune instalarea unor sisteme de comunica]ii, naviga]ie [i identificare,
produse de o companie italian`, la bordul unor aparate de zbor de tip Be-200 [i L-38, fabricate

în Rusia. Aceast` cooperare are
drept scop [i vânzarea acestor
aeronave c`tre ter]e ]`ri [i
plasarea pe o pozi]ie de top pe pia]a
aeronavelor de patrulare. Acor-
dul între cele dou` p`r]i a fost
parafat, recent, la show-ul aviatic
de la Farnborough din Marea
Britanie.

Noul avion va avea capabilitatea de a îndeplini sarcini multiple, inclusiv supravegherea
grani]elor, a rutelor utilizate de trafican]i [i pentru imigra]ia ilegal`, monitorizarea mediului,
precum [i participarea la opera]ii de salvare. Totodat`, avionul are echiparea necesar`
pentru a participa la misiuni de impunere a legii, descoperire a submarinelor [i la lupta
împotriva pirateriei.

 ARTEFACTE RETURNATE

For]ele Armate britanice au sprijinit returnarea a 843 de artefacte din Muzeul
Britanic c`tre capitala afgan`, Kabul, la aproape 20 de ani dup` ce acestea au fost
furate [i traficate peste grani]`, potrivit unui comunicat de pres` al Ministerului
britanic al Ap`r`rii. O parte din aceste obiecte au fost sustrase înc` din timpul
r`zboiului civil afgan [i o alt` parte este rezultatul unor explor`ri ilegale mai recente.

Obiectele includ piese capturate de oficialit`]ile vamale britanice în momentul în
care se încerca introducerea acestora în Marea Britanie, piese descoperite de
Departamentul de Art` [i Antichit`]i al Poli]iei Metropolitane, precum [i o serie de
lucruri recuperate de cet`]eni priva]i. Toate obiectele au fost identificate de Muzeul
britanic de Art` ca fiind originare din Afganistan [i au fost depozitate în muzeu
pentru p`strarea lor în siguran]` [i înregistrarea acestora pân` la returnarea c`tre
]ara de origine.

Pre]ioasa înc`rc`tur`, cânt`rind peste dou` tone, a fost transportat` în siguran]`
la Muzeul Na]ional din Kabul [i, în curând, o parte dintre ele vor fi expuse pentru a fi
v`zute de publicul larg.

Este pentru prima dat` când For]ele Armate britanice sunt implicate într-un
asemenea transport c`tre Afganistan. Potrivit ministrului britanic al ap`r`rii, Philip
Hammond, acest lucru reprezint` un gest simbolic care semnific` modul în care
armata britanic` în]elege s` sprijine eforturile statului afgan de a deveni indepen-

dent. Muzeul britanic [i
Muzeul Na]ional al Afga-
nistanului au semnat,
înc` din 2011, un memo-
randum în care se men-
]ioneaz` c` eforturile
pentru identificarea [i
returnarea altor arte-
facte vor fi continuate.

De mai multe ori, de-a lungul anilor, liderii
iranieni au amenin]at cu blocarea strâmtorii Ormuz
prin care tranziteaz` aproximativ 25 la sut` din
petrolul comercializat la nivel mondial. Iranienii
trebuie s` în]eleag` c` întreaga comunitate
interna]ional` îi va face responsabili pentru orice
perturbare a c`ilor maritime din zon`, a spus
secretarul american al ap`r`rii, Leon Panetta, la o
conferin]` de pres` desf`[urat` la Pentagon, la
care a participat [i secretarul ap`r`rii britanic,
Philip Hammond. Panetta a mai spus c` SUA sunt
preg`tite s` fac` fa]` oric`rei situa]ii [i c` au
capabilit`]i care s` fie utilizate în cazul în care Iranul
ia decizia s` blocheze strâmtoarea. La rândul s`u,
Hammond a sus]inut comentariile omologului s`u
american, ad`ugând c` Marea Britanie va coopera
pe deplin pentru a men]ine strâmtoarea deschis`.
Suntem hot`râ]i s` lucr`m împreun` cu întreaga
comunitate interna]ional` pentru a sus]ine eforturile
de men]inere a libert`]ii de circula]ie în apele inter-
na]ionale ale strâmtorii Ormuz, a spus Hammond.

Secretarul britanic al ap`r`rii s-a aflat în SUA
pentru a lua simbolic în primire primul avion de
lupt` F-35 Lightning II dezvoltat împreun` cu
americanii [i a folosit acest prilej s` dea asigur`ri
c` armata britanic` va r`mâne un aliat de încre-
dere, în ciuda m`surilor severe de austeritate. Cu
ocazia unui discurs ]inut la Center for New American
Security, el a spus c` Londra inten]ioneaz` s`
cheltuiasc` aproximativ 250 de miliarde de dolari
pentru echipamente militare, în urm`torii zece ani,
men]inând astfel Marea Britanie pe locul patru în

lume în topul statelor cu cele mai mari bugete ale
ap`r`rii, dep`[ind standardul NATO, de doi la sut`
din PIB.

Eforturile interna]ionale pentru securitatea
strâmtorii Ormuz sunt conduse de SUA care au [i
transmis un semnal foarte puternic, prin dislocarea
în zon` a grupului de lupt` condus de portavionul
USS John C. Stennis. For]ele Navale din peste 20
de state vor participa, în luna septembrie 2012, la
cel mai mare exerci]iu multina]ional de c`utare [i
distrugere a minelor care se va desf`[ura în zona
Golfului Persic. Scopul exerci]iului, condus de
Comandamentul Central al Armatei americane,
este acela de a men]ine libertatea de naviga]ie în
apele interna]ionale din Orientul Mijlociu [i de a
promova stabilitatea regional`.

ORDINE DE ZI ÎNC~RCAT~
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dintre care cinci permanente – China, SUA, Fran]a, Marea Britanie [i Rusia –,dintre care cinci permanente – China, SUA, Fran]a, Marea Britanie [i Rusia –,dintre care cinci permanente – China, SUA, Fran]a, Marea Britanie [i Rusia –,dintre care cinci permanente – China, SUA, Fran]a, Marea Britanie [i Rusia –,dintre care cinci permanente – China, SUA, Fran]a, Marea Britanie [i Rusia –,
Consiliul de Securitate este îns`rcinat cu luarea celorConsiliul de Securitate este îns`rcinat cu luarea celorConsiliul de Securitate este îns`rcinat cu luarea celorConsiliul de Securitate este îns`rcinat cu luarea celorConsiliul de Securitate este îns`rcinat cu luarea celor     mai importante deciziimai importante deciziimai importante deciziimai importante deciziimai importante decizii,,,,,
care angajeaz` comunitatea interna]ional` (sanc]iuni, for]e de men]inere acare angajeaz` comunitatea interna]ional` (sanc]iuni, for]e de men]inere acare angajeaz` comunitatea interna]ional` (sanc]iuni, for]e de men]inere acare angajeaz` comunitatea interna]ional` (sanc]iuni, for]e de men]inere acare angajeaz` comunitatea interna]ional` (sanc]iuni, for]e de men]inere a
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Punctele fierbin]i ale acestei perioade sunt
criza sirian` [i preg`tirea unei for]e de
interven]ie african` pentru Mali, stat din a[a-
numita regiune Sahel, din Africa de Vest, unde
s-a produs lovitura de stat militar` împotriva
pre[edintelui Amadou Toumani Touré.

În ce prive[te situa]ia din Siria, în ultimele
luni, Consiliul de Securitate n-a reu[it s` adopte
nicio rezolu]ie privind conflictul din aceast` ]ar`,
ca urmare a vetoului exprimat de Rusia [i China,
ostile oric`rei presiuni suplimentare asupra
regimului lui Bashar el-Assad. O rezolu]ie ar
putea fi votat` de Adunarea General` a
Na]iunilor Unite (unde nu exista posibilitatea de
veto), îns` influen]a sa ar fi minim`. Fran]a va
încerca s` scoat` Consiliul de Securitate din

aceast` stare de blocaj, prin organizarea unei
reuniuni ministeriale în încercarea de a opri
masacrele din aceast` ]ar` [i pentru preg`tirea
tranzi]iei politice.

Pe perioada pre[edin]iei sale, Fran]a va trebui
s` aib` în aten]ie, de asemenea, For]a Interimar`

a Na]iunilor Unite
în Liban (FINUL),
prezent` în teatrul
de opera]ii din
1978 [i al c`rei
mandat se va în-
cheia la 31 august.
Fran]a este cel de
al doilea contri-
butor, ca m`rime,
al FINUL (1.100
de solda]i din cei
12.000, provenind
din 32 de ]`ri).
C`[tile Albastre
au fost vizate, în

2011, de dou` atacuri ale activi[tilor Hezbollah,
alia]i ai Damascului. În pofida temerilor unei
extinderi a conflictului sirian în Libanul de Sud,
Parisul a exclus retragerea militarilor francezi [i
a declarat c` va sprijini reînnoirea mandatului
For]ei Interimare a Na]iunilor Unite în Liban, dup`
câteva modific`ri tehnice. În contextul regional
actual, retragerea FINUL ar fi un semnal gre[it,
consider` Fran]a.

Marilena GEORGESCU
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Iulie 1917: Eroism [i controvers`

ATACUL „C~M~{ILOR ALBE”
 Locotenent-colonel Florin {PERLEA

La baie în Siret
sau... c`ldur` mare?

B`t`lia de la M`r`[e[ti, prin
durata, propor]iile [i intensitatea ei,
a fost cea mai mare de pe frontul
românesc în timpul Primului R`zboi
Mondial, la sfâr[itul c`ruia, la 1
Decembrie 1918, românii aveau s`-[i
împlineasc` idealul unit`]ii na]ionale,
prin crearea României întregite.

Puterile Centrale puneau, în vara
anului 1917, un mare pre] pe o
eventual` victorie ob]inut` în aceast`
zon` de for]ele comandate de feld-
mare[alul August von Mackensen,
supranumit „sp`rg`torul de fronturi”.
Scopul strategic al ac]iunii militare
germane era str`pungerea frontului
[i, prin exploatarea maxim` a unei
eventuale reu[ite, ocuparea Moldo-
vei, scoaterea României din r`zboi [i
înaintarea spre regiunile agricole din
sudul Rusiei. Dup` 14 zile de lupte
grele, Armata 1, comandat`, ini]ial,
de generalul Constantin Christescu,
[i, mai apoi, de generalul Eremia
Grigorescu, în cooperare cu câteva
divizii ale Armatei 4 Ruse, a repins
puternica ofensiv` a trupelor austro-
germane. Osta[ii români au
asigurat, astfel, fiin]a statului român
[i au înscris în bilan]ul de lupt` al
anului 1917 singura victorie cert`
adjudecat` de alia]i pe Frontul de Est.

În acest context a avut loc [i
ac]iunea militarilor din Batalionul 3
al Regimentului 32 „Mircea”. În
diminea]a zilei de 25 iulie 1917 (s.v.),
inamicul a executat puternice
bombardamente asupra satelor
Str`jescu, Doaga [i Moara Ro[ie, iar
în aceea[i zi, colonelul Vasile Stamate,
comandantul Regimentului 32
Infanterie, a murit eroic, la datorie.
Ca urmare  a faptului c`, în jurul ore-
lor 12, inamicul crease un intrând de

Ioan Mocsonyi-Styrcea, mare[alul Palatului Regal, relateaz` c`, la 23 august 1944, colonelul
Dumitru D`m`ceanu, [eful Statului Major al Comandamentului Militar al Capitalei, sosit la
Palatul Regal dup` arestarea mare[alului Ion Antonescu, s-ar fi opus anun]`rii schimb`rii
guvernului, motivând c`, fiind zi de baie pentru militarii garnizoanei Bucure[ti, solda]ii se
g`seau în izmene [i nu puteau fi luate m`surile militare necesare. Dar, dup` momentul de
ilaritate creat de afirma]iile colonelului D`m`ceanu, generalul Constantin S`n`tescu, îns`rcinat
de regele Mihai I cu formarea noului guvern, ar fi replicat: „M`i, D`m`cene, ui]i c` [i M`r`[e[tii
s-au câ[tigat în izmene. De ast` dat` o s`-i batem cu p... goal`!” Formula lui S`n`tescu f`cea
referire la un episod mult discutat, atât pentru eroismul militarilor români, dovedit cu acel
prilej, dar [i pentru controversele iscate în jurul s`u, când, în timpul B`t`liei de la M`r`[e[ti
(24 iulie – 6 august 1917, s.v.), solda]ii Regimentului 32 Infanterie î[i aruncaser`, datorit`
c`ldurii, vestoanele, atacând în for]` trupele germane, care au dat bir cu fugi]ii la vederea
ar`t`rilor în c`m`[i albe care n`v`leau, strigând de zor „Ura, ura!”.

600-800 m în interiorul dispozitivului
românesc, maiorul Atanasie Ionescu,
comandantul Batalionului 3 din
cadrul Regimentului 32, ordon`
solda]ilor s`-[i dea jos rani]ele [i
vestoanele, fiind o zi canicular`, [i s`
p`streze doar capelele [i sacii cu
merinde.

C`pitanul Filip Dasc`lu, coman-
dantul unei companii din Regimentul
7 „Prahova”, care coopera cu militarii
Regimentului 32, descrie, într-un
raport din 11 iunie 1933 – r`m`s inedit
pân` ast`zi – în contextul disputelor
ivite asupra acestui episod din anii
Primului R`zboi Mondial, la
solicitarea Serviciului Istoric al
Armatei, ceea ce a v`zut cu ochii s`i:

„…Inamicul, care se g`sea pe
Gârla Morilor, satul Bizighe[ti, Moara
Alb`, atac` în valuri mari [i dese.
Domnul maior Ionescu Atanasie
ordon` deschiderea focului [i, la
apari]ia du[manului numeros,
ordon`, cu un ton disperat: «Înainte,
pe ei, m`, pe ei, b`ie]i, ura, ura…».

Osta[ii Batalionului 3, Regi-
mentul 32, [i companiile 5-6 din
Regimentul 7 pornesc la contraatac
în c`m`[i, cu un formidabil «Ura,
ura…» Du[manul, la apari]ia osta[ilor
no[tri în c`m`[i, fuge, ai no[tri îi
fug`resc, îi ajung din urm` [i îi trec
prin baionet` pe cei ajun[i”.

C`pitanul Dasc`lu preciza, în
finalul raportului s`u, c` dorea ca
m`rturia s`-i fie luat` în considerare
pentru a nu se mai spune, de gurile
rele, c` „osta[ii români fuseser`
surprin[i de inamic, f`când baie în
Siret”.

Malamuceanu
arunc`... piatra

Registrul Jurnal de Opera]ii al
Regimentului 32 Infanterie

(întocmit, îns`, dup` r`zboi, pe baza
relat`rilor participan]ilor la lupte!),
descrie atacul „c`m`[ilor albe” din
25 iulie 1917: „Solda]ii no[tri se
dezbrac` de haine pentru a putea
mânui mai cu înlesnire «sculele» lor.
Regimentul [32] ia hot`rârea s`
contraatace cu rezerva regimen-
tului, Batalionul 3, comandat de
maiorul Ionescu Atanasie, care iese
din ad`postul lui [i strig` din toate
puterile «Înainte!» [i pleac` în
fruntea batalionului direct la lupt`
cu baioneta.

Solda]ii [i ofi]erii, îmb`rb`ta]i de
exemplul comandantului lor, se
reped cu tot avântul spre inamic,
care, de[i superior ca num`r, bate în
plin` retragere în fa]a fantomelor
albe care înaintau cu hot`râre spre
ei, crezând c` sunt africani, dup`
cum au declarat ulterior prizonierii
nem]i”.

Controversele asupra acestui
episod apar în anul 1933, când
colonelul Emil Cristodulo – manipulat
de colonelul Constantin Malamu-
ceanu, comandantul Regimentului
32 „Mircea” pentru scurt timp, între
27 iulie [i 1 august 1917 – public`
mai multe articole în presa central`

(„Cuvântul” [i „Universul”) în care
pretinde c` episodul atacului
„c`m`[ilor albe” ar fi avut loc la 31
iulie (deci în perioada în care,
provizoriu, era la conducerea
Regimentului 32 maiorul – pe atunci
– Malamuceanu!) [i nu la 25 iulie,
a[a cum era consemnat în istoricul
oficial al regimentului, o bro[ur`
publicat` în vara anului 1933.

Colonelul Constantin Malamu-
ceanu, care fusese decorat cu Or-
dinul „Mihai Viteazul”, clasa a III-a,
pentru actele de vitejie s`vâr[ite la
comanda deja celebrului regiment,
dar [i pentru c`, la 1 august 1917,
înainte de a c`dea prizonier, ar fi dat
o „o lupt` eroic`, la baionet`”, era
contestat pentru modul în care
exercitase actul de conducere de
comandantul Brig`zii 9 Infanterie,
colonel Lasc`r Caraca[, [i maiorul

de perioada în care el s-a aflat la
conducerea regimentului.

Analiza documentelor aflate la
Serviciul Istoric al Armatei l-a
determinat pe generalul Grigore
Constandache, [eful Serviciului, s`
înainteze ministrului ap`r`rii
na]ionale, generalul Nicolae Sam-
sonovici, la 17 octombrie 1933, un
raport am`nun]it – ale c`rui concluzii
ministrul [i le-a însu[it – cu privire la
evenimentele petrecute în iulie 1917,
în contextul B`t`liei de la M`r`[e[ti.
Generalul Constandache aprecia c`
aceast` disput` urma s` fie pe deplin
tran[at` odat` cu apari]ia volumelor
destinate prezent`rii R`zboiului de
Întregire – opera principal` a Ser-
viciului Istoric în perioada inter-
belic`, r`mas` neterminat`, ca multe
alte proiecte ale istoriografiei militare
– dar, printre alte argumente,
înf`]i[ate de Constandache, unul
anume îi era complet nefavorabil
colonelului Malamuceanu [i sus]i-
n`torului s`u, colonelul Emil Cris-
todulo: num`rul pierderilor Regi-
mentului 32 „Mircea”, pentru ziua de
25 iulie 1917 – 24 de ofi]eri [i 1.425
trup`, mor]i [i r`ni]i – era cel mai
mare din întreaga perioad` în care
acesta s-a aflat în prima linie în timpul
B`t`liei de la M`r`[e[ti, în vreme ce,
la 31 iulie, se înregistraser`… un
mort [i 25 de r`ni]i! Dac` Registrul
Jurnal de Opera]ii al Regimentului
32 este un document întocmit post
factum [i, deci, u[or de contestat,
datele cu privire la pierderile de

Vasile Eftimie, fostul adjutant al
Regimentului 32. În pofida acuza]iilor
care i s-au adus, colonelul Malamu-
ceanu a ie[it basma curat` din
anchetele comisiilor succesive de cer-
cetare, iar Ordinul „Mihai Viteazul”
i-a fost recunoscut, de[i era pu]in
probabil ca, la 1 august 1917, s` fi
dus lupte grele, „la baionet`”, cu un
inamic numeros, în condi]iile în care
comunicatul oficial din acea zi
consemna c`, „pe frontul b`t`liei de
la M`r`[e[ti, ziua a fost relativ calm`”,
iar num`rul pierderilor înregistrate
oficial de Regimentul 32 Infanterie,
la 1 august 1917, era de… un mort [i
7 r`ni]i!

Pierderile
care deconspir`

Este posibil, de aceea, ca
Malamuceanu, contestat de militari
precum colonelul Lasc`r Caraca[
[i maiorul Vasile Eftimie, care [tiau
foarte bine situa]ia Regimentului 32
„Mircea” [i ac]iunile desf`[urate de
acesta la sfâr[itul lunii iulie, în 1917,
[i v`zându-se în pericolul de a
pierde cel mai înalt ordin militar,
care i se conferise în 1920, a încercat
în permanen]` s` lege episodul
eroic al atacului „c`m`[ilor albe”

În fine, totul s-a calmat pe la sfâr[itul lui august [i pe
front (…) La Ia[i atunci abia au început s` ni se

povesteasc` actele de eroism ale oamenilor no[tri (…)
Ru[inea campaniei din toamna anului 1916 era sp`lat`.
Românul a dovedit data asta cu prisosin]` c`, bine armat [i
bine condus, putea s` ]ie piept oric`rui soldat din lume.
Nem]ii au povestit, dup` r`zboi, c` plecaser` la lupt` spre
M`r`[e[ti cu u[urin]`, crezând c` au în fa]a lor oamenii din
toamna precedent` [i c` mare le-a fost mirarea izbindu-se
de noul avânt al românilor, pe care-l comparau cu al
francezilor, pe frontul de vest”.
 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de
ieri, vol. IV, partea a V-a (1917-1918), Bucure[ti, Editura Humanitas, p. 18.

efective fuseser` înregistrare [i
p`strate, pe zile, înc` din timpul
ostilit`]ilor.

Controversa asupra atacului
„c`m`[ilor albe”, iscat` din opor-
tunism [i dorin]a de împ`unare cu
meritele altora, nu avea cum s` aduc`
atingere eroicului episod în care
osta[ii Batalionul 3 din Regimentul
32 „Mircea”, condu[i de maiorul
Ionescu Atanasie, scriseser`, la
M`r`[e[ti, o pagin` de glorie memo-
rabil` a R`zboiului pentru Întregirea
României. Este [i motivul pentru care
militarilor regimentului, potrivit
Regulamentului asupra serviciului în
garnizoan` pentru trupele de toate
armele (edi]ia 1935), care completa
Regulamentul Infanteriei, P. I, le era
permis`, în privin]a defil`rilor pe jos,
pentru trupa care era dotat` cu pu[ca
infanteriei, privilegiul de a purta arma
în cump`nire, spre deosebire de
ceilal]i militari care erau obliga]i s`
]in` arma pe um`r.

De aceast` pagin` de glorie avea
s`-[i aminteasc` [i generalul
Constantin S`n`tescu peste ani, la
23 august 1944, în replic` la ezit`rile
colonelului Dumitru D`m`ceanu…
{i, judecând dup` mersul eveni-
mentelor, n-a fost departe de adev`r!

Militari din
Regimentul 32
Mircea \ntr-un
dispozitiv de

ap`rare, \n fa]a
Castelului

Negroponte.

Militari din Regimentul 32 Mircea se preg`tesc pentru atac.

„
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În Monitorul Oficial nr. 518 din 26 iulie 2012
a fost publicat Ordinul ministrului ap`r`rii
na]ionale nr. M.76 din 13 iulie 2012 privind
instituirea legitima]iei pentru cadrele
militare în rezerv` sau în retragere provenite
din MApN. Conform prevederilor ordinului,
legitima]ia se emite pentru cadrele militare în
rezerv` sau în retragere pensionari militari,
provenite din MApN, [i pentru cadrele militare
în rezerv` sau în retragere, fo[ti pensionari
militari de invaliditate din cauza unor accidente
în serviciu ori a unor boli contractate în timpul
[i din cauza îndeplinirii obliga]iilor militare, care
ulterior au optat pentru pensia din sistemul
asigur`rilor sociale de stat.

Comisii teritorialeComisii teritorialeComisii teritorialeComisii teritorialeComisii teritoriale

Ordinul ministrului ap`r`rii na]ionale nr. M.80
din 20 iulie 2012 a fost publicat în Monitorul Oficial nr.
514 din 25 iulie 2012. Acesta prevede constituirea a dou`
comisii teritoriale, la Bucure[ti [i la Cluj, care vor coordona
programele de construire a locuin]elor proprietate
personal` pentru cadre militare, solda]i [i grada]i
profesioni[ti, precum [i pentru personalul civil din armat`.
Comisiile, care î[i vor desf`[ura activitatea în mod autonom,
s-au constituit în termen de cinci zile lucr`toare de la
intrarea în vigoare a ordinului [i, în termen de 10 zile
lucr`toare de la constituire, vor prelua documentele
încheiate în leg`tur` cu programele ini]iate în cele dou`
garnizoane.

Regulamentul de func]ionare a comisiilor este
prev`zut în anexa ordinului.

Comisia teritorial` din Bucure[ti va avea ca pre[edinte
pe comandantul Comandamentului garnizoanei Bucure[ti.
Membri vor fi reprezentan]i ai urm`toarelor structuri:
Statul Major al For]elor Terestre, Statul Major al For]elor
Aeriene, Statul Major al For]elor Navale, Direc]ia general`
de informa]ii a ap`r`rii, Comandamentul logistic întrunit,
Comandamentul comunica]iilor [i informaticii, Direc]ia
domenii [i infrastructuri [i al unit`]ii militare care are în
eviden]` terenul propus pentru realizarea locuin]elor
proprietate personal`. De asemenea, din comisie vor mai
face parte responsabilul cu activitatea de protec]ie a
mediului în garnizoan` [i consilierul juridic care asigur`
asisten]a juridic` la nivelul Comandamentului garnizoanei
Bucure[ti.

Comisia teritorial` din Cluj-Napoca va avea ca
pre[edinte pe comandantul garnizoanei, iar membri vor
fi: loc]iitorul pentru logistic` din unitatea care asigur`
comanda garnizoanei, responsabilul cu activitatea de
protec]ie a mediului în garnizoan`, consilierul juridic care
asigur` asisten]a juridic` în garnizoan` [i câte un
reprezentant al unit`]ii militare care are în eviden]` terenul
propus pentru realizarea locuin]elor proprietate personal`
[i al centrului de domenii [i infrastructuri în a c`rui raz`
de responsabilitate se g`se[te terenul disponibil.

PRECIZ~RI UTILE
Legitima]ia certific` provenien]a cadrului militar

din MApN, gradul militar [i func]ia avute la data
trecerii în rezerv` sau direct în retragere [i se emite
în scopul facilit`rii accesului în spa]iile aflate în
administrarea MApN, destinate serviciilor medicale,
refacerii capacit`]ii de munc` sau caz`rii, precum [i
activit`]ilor recreative, sportive [i culturale.

Pentru cadrele militare aflate în activitate la
data intr`rii în vigoare a ordinului, emiterea
legitima]iei se face, la solicitarea acestora, de c`tre
structura care ini]iaz` trecerea în rezerv` sau
direct în retragere, concomitent cu celelalte
demersuri pe linie de personal efectuate la
încheierea raporturilor de serviciu cu MApN [i se
înmâneaz` titularului, în cadru solemn, odat` cu
comunicarea ordinului/decretului de trecere în
rezerv` sau direct în retragere. În termen de 30 de
zile de la data trecerii în rezerv` sau direct în
retragere, unit`]ile militare comunic` situa]ia
legitima]iilor eliberate centrelor militare pe raza
c`rora domiciliaz` posesorii acestora [i Direc]iei
calitatea vie]ii personalului, numai pentru cadrele
militare trecute direct în retragere.

În absen]a pre[edintelui comisiei, atribu]iile sale vor fi
exercitate de c`tre înlocuitorul desemnat de acesta din
rândul membrilor comisiei, iar în absen]a unui membru al
comisiei, altul decât pre[edintele, la lucr`ri particip  ̀un alt
reprezentant desemnat de unitatea din care acesta provine.
Secretarii comisiilor sunt desemna]i de c`tre pre[edin]i,
din cadrul structurilor proprii. Comisiile î[i desf`[oar`
activitatea în plen, lunar sau ori de câte ori situa]ia o impune,
în prezen]a a cel pu]in dou  ̀treimi din membrii acestora.
La [edin]ele de lucru, cu aprobarea comisiilor, pot participa
[i alte persoane în calitate de invita]i.

Atribu]iile comisiilor sunt urm`toarele:  centrali-
zeaz` la nivelul garnizoanelor solicit`rile de locuin]e [i
întocmesc situa]iile centralizatoare pe tipuri de locuin]e
[i de personal, iar, în func]ie de necesar, identific` terenuri
disponibile din administrarea MApN, libere de sarcini [i
înscrise în cartea funciar`, pe care se pot amplasa, în
condi]iile legii, locuin]e proprietate personal` pentru
personalul propriu, [i propun, pe cale ierarhic`, ini]ierea
demersurilor în vederea elabor`rii actelor normative care
s` reglementeze regimul juridic al acestora;  realizeaz`
selec]ia dezvoltatorilor la nivelul garnizoanelor;  avizeaz`
tipul de construc]ii, amplasarea, tehnologia de execu]ie,
precum [i alte detalii care, ulterior, vor fi incluse în studiile
de fezabilitate ce se vor elabora;  încheie conven]ii cu
dezvoltatorii selecta]i;  solicit` în cadrul conven]iilor
ob]inerea de c`tre dezvoltatori a certificatelor de
urbanism, studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice [i
avizelor necesare ob]inerii autoriza]iilor de construire;
 elaboreaz` criteriile de admitere pe listele cu cereri de
cump`r`ri de locuin]e proprietate personal`, pe care le
actualizeaz  ̀periodic;    efectueaz  ̀demersurile necesare
c`tre autorit`]ile locale [i furnizorii de utilit`]i în vederea
realiz`rii, concomitent cu locuin]ele, a re]elelor de utilit`]i
[i amenajarea teritoriului;    întocmesc [i alte documente
necesare dezvolt`rii unor proiecte imobiliare;   organi-
zeaz` întâlniri [i informeaz` personalul aflat pe listele de
cereri de cump`r`ri de locuin]e proprietate personal`
din garnizoanele respective despre hot`rârile luate în
vederea îndeplinirii programelor de construire a
locuin]elor proprietate personal`, la care s-a înscris.

Restituirea Restituirea Restituirea Restituirea Restituirea CASSCASSCASSCASSCASS

Ordonan]a de urgen]` a
Guvernului nr. 17/2012 privind
stabilirea unor m`suri de restituire a
unor contribu]ii de asigur`ri sociale
de s`n`tate, publicat` în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 336, din 18 mai 2012,
prevede modul de restituire a sumelor
re]inute în perioada 1 ianuarie 2011-30
aprilie 2012, reprezentând diferen]a
dintre pensiile nete rezultate prin
aplicarea procentului de contribu]ie de
asigur`ri sociale de s`n`tate asupra
întregului cuantum al pensiei [i pensiile
nete rezultate prin aplicarea procentului
de contribu]ie de asigur`ri sociale de
s`n`tate asupra p`r]ii din pensie care
dep`[e[te nivelul de 740 lei. Astfel, pen-
tru sumele re]inute în perioada ianuarie-
martie 2011, restituirea se realizeaz` în
tran[e lunare egale, în perioada iunie-
august 2012. Pân` la 25 august 2012,
Guvernul va aproba o hot`râre prin care
se vor stabili graficul si modalitatea de
restituire a sumelor re]inute în perioada
aprilie 2011-aprilie 2012. Aceste sume
urmeaz` a se restitui pân` la 31
decembrie 2013.

Normele metodologice pentru
aplicarea prevederilor OUG nr. 17/2012
au fost aprobate prin Ordinul ministrului
finan]elor publice, pre[edintelui Casei
Na]ionale de Asigur`ri de S`n`tate [i
pre[edintelui Casei Na]ionale de Pensii
Publice nr. 772/163/198/2012, publicat în
Monitorul Oficial al României, partea I,
nr. 367 din data de 30 mai 2012. Normele
cuprind o serie de reglement`ri tehnice
privind modul cum se realizeaz` restituirea
sumelor, atribu]iile ce revin în acest sens
Casei Na]ionale de Pensii Publice, caselor
teritoriale de pensii, caselor de pensii
sectoriale, precum [i Casei Na]ionale de
Asigur`ri de S`n`tate.

Pe lista de audien]e din
luna iulie, au fost în-
scrise 14 persoane.

S-au prezentat 11, iar solicit`rile
acestora au fost ascultate, pentru
a fi aduse la cuno[tin]a ministrului
ap`r`rii na]ionale, de secretarul
de stat pentru rela]ia cu Parla-
mentul, informare public` [i cre[-
terea calit`]ii vie]ii personalului
Dan T`taru.

O delega]ie a Federa]iei Mili-
tarilor din România a venit în au-
dien]`  pentru a prezenta unele
probleme cu care se confrunt`
organiza]ia respectiv`. Propune-
rea secretarului de stat, de a se
întâlni în alt cadru, a fost accep-
tat`, urmând ca data s` fie fixat`
de comun acord. De fapt, pentru
a ]ine o leg`tur` mai strâns` [i
direct` cu organiza]iile militarilor
în rezerv`/retragere, Dan T`taru
se întâlne[te periodic cu reprezen-
tan]ii acestora.

Jum`tate din solicit`rile adre-
sate ministrului ap`r`rii na]ionale
[i programate a fi analizate cu oca-
zia audien]elor au avut ca obiect
chemarea/rechemarea în activi-
tate [i transferul în MApN de la

alte institu]ii militare. De[i vin cu
mari speran]e s`-[i sus]in` punctul
de vedere, autorii unor astfel de
cereri pleac` dezam`gi]i. Le sunt
în]elese argumentele, dar legal nu
le pot fi îndeplinite solicit`rile. Mai
ales acum, când din cauza crizei
economico-financiare nu sunt re-
surse nici pentru încadrarea pro-
mo]iei. Rechemarea în activitate
este solicitat` de aceia care, la un
moment dat, au v`zut demisia ca
singur` posibilitate de rezolvare a
unor probleme familiale. Greut`-
]ile cu care se confrunt` dup`
trecerea în rezerv`, precum [i
ne[ansa de a g`si un loc de munc`
mai bun, care s` le asigure o
situa]ie material` superioar`, îi
determin` s`-[i îndrepte pa[ii, din
nou, spre institu]ia militar`. Regre-
tul c` au luat o decizie gre[it`
nu-i ajut` îns`. Plecarea din sistem
prin demisie le închide toate u[ile
de (re)intrare. Actele normative
au dispozi]ii clare în acest sens,
iar, la trecerea în rezerv`, cei în
cauz` iau cuno[tin]` de ele sub
semn`tur`.

Aprobarea avans`rii în grad
înainte de termen, clarificarea
drepturilor salariale [i men]inerea
în activitate dup` împlinirea
vârstei de pensionare au repre-
zentat alte cereri adresate minis-
trului. Referitor la ultimul aspect,
se impune a reaminti c`, deocam-
dat`, vârsta standard de pensio-
nare pentru cadrele militare,
b`rba]i [i femei, este cea prev`-
zut` în anexa 6 la Legea nr. 263/
2010. Aceasta cre[te e[alonat pân`
în 2030, când va fi de 60 de ani. În
iulie 2012, de exemplu, au împlinit
vârsta standard de pensionare
cadrele militare n`scute în martie
1957, iar cele n`scute în decem-
brie 1957 o vor împlini în iulie 2013.
Ghinionul celor care au trecut în
rezerv` începând cu 2011 este c`
nu au mai beneficiat de ajutorul
care se acorda, conform legisla]iei
anterioare, odat` cu pensionarea.
Astfel, dup` zeci de ani activitate,
au devenit [i devin „victime
colaterale” ale unui cadru legis-
lativ inconsecvent [i incorect.

DDDDDirec]ii de ac]iuneirec]ii de ac]iuneirec]ii de ac]iuneirec]ii de ac]iuneirec]ii de ac]iune
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Membrii Comisiei pentru elaborarea actelor
normative care s` reglementeze reconstruc]ia sistemului
de pensii militare ocupa]ionale, constituit` la nivelul
MApN, au efectuat un tur în principalele garnizoane din
]ar` în vederea evalu`rii situa]iei actuale [i, pe baza
constat`rilor întreprinse la fa]a locului, [i-au propus mai
multe direc]ii de ac]iune în perioada imediat urm`toare,
[i anume: identificarea de pârghii juridice în vederea
elabor`rii unor acte normative cu caracter urgent pentru
readucerea la plat` a pensiilor militarilor în rezerv` [i
retragere, afecta]i de aplicarea Legii nr. 119/2010 [i OUG
1/2011, la nivelul celor din decembrie 2010; urgentarea
procesului de solu]ionare a contesta]iilor formulate
împotriva deciziilor de revizuire/recalculare a pensiilor,
în special, în jude]ele în care ac]iunile în instan]` sunt
legate de obiectivitatea existen]ei la momentul promov`rii
comisiei de contesta]ii Foc[ani; restituirea sumelor

Emiterea legitima]iilor pentru cadrele
militare aflate în rezerv` sau în retragere la data
intr`rii în vigoare a ordinului se face, la
solicitarea scris` a acestora, de c`tre centrele
militare pe raza c`rora domiciliaz` persoanele
respective.

În situa]ia degrad`rii militare, renun]`rii la
cet`]enia român` sau retragerii cet`]eniei
române, titularului i se poate retrage legitima]ia
de c`tre centrul militar pe raza c`ruia domi-
ciliaz` cadrul militar în rezerv` sau în retragere,
cu avizul organului de specialitate care asigur`
asisten]a juridic` a respectivului centru militar.
Legitima]iile pierdute sau furate vor fi declarate
nule [i publicate în Buletinul administrativ al
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, cheltuielile fiind
suportate de c`tre titularul legitima]iei.

Pe lâng` regulile referitoare la completarea
legitima]iei, ordinul mai stabile[te [i atribu]iile
ce revin structurilor implicate în eviden]a, tip`-
rirea, asigurarea fondurilor necesare, aplicarea
timbrului sec [i difuzarea imprimatelor legiti-
ma]iilor c`tre emiten]i.

datorate de MApN ca urmare a revizuirii/recalcul`rii;
urgentarea procesului de recalculare, în sensul emiterii
deciziilor de recalculare pe Legea nr. 263/2010 pentru
cei care au dovada [i au solicitat luarea în calcul la
stabilirea pensiei [i a perioadei de activitate desf`[urate
în via]a civil`, precum [i problema aplic`rii unitare a
grupelor de munc`.

Pre[edintele comisiei, Simona Lumini]a Sîrbu,
consilier al ministrului ap`r`rii na]ionale, a precizat c` au
avut loc discu]ii [i cu reprezentan]ii celorlalte institu]ii
din sistemul de ap`rare, ordine public` [i siguran]`
na]ional`, pentru a cuprinde cerin]ele tuturor categoriilor
de pensionari militari. Doresc s` mul]umesc tuturor
pensionarilor militari care au contribuit la g`sirea unor
solu]ii rapide [i eficiente [i care au fost al`turi de noi pe tot
parcursul elabor`rii proiectului de act normativ, a spus
pre[edintele comisiei.

Propuneri pentru elaborarea proiectului de act
normativ care va reglementa sistemul de pensii militare
se pot face, în continuare, la adresa de e-mail:
comisie.pensii@mapn.ro.

AUDIEN}E

A m f`cut preciz`rile de mai sus
 [i pentru a-i r`spunde doam-

nei Maria Borcea, din Constan]a.
Cititoarea noastr` ne întreab` când [i
cum î[i va putea recupera banii re]inu]i
din pensia de urma[ de care a
beneficiat în anul 2011. Fa]` de cele
men]ionate, subliniem faptul c`
restituirea sumelor se face din oficiu.
Plata c`tre titularii drepturilor de pensii
a sumelor care se restituie în condi]iile
ordonan]ei se efectueaz` împreun` cu
drepturile de pensii aferente fiec`rei
luni. Prin urmare, doamna Borcea,
pentru c` nu mai beneficia]i de pensie
de urma[, sumele re]inute v` vor fi
restituite prin casa teritorial` de pensii,
de unde primi]i [i pensia de invaliditate.
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Limba român` este patria mea.
 Nichita St`nescu

LEXICON MILITAR

 Aurelia N~STASE
aurelianastase@yahoo.fr

 Comandor (r) Neculai P~DURARIU

ÎNJUR~TURA

C`pitan
George BR~ESCU
Educa]ia Social` a
Na]iunei Armate.

Viitorul ofi]er:
\n [coal`,

în armat` [i în
societate

Bucure[ti, Ig. Hertz,
f.a., p. 185

LA PRIMA LECTUR~

   C`pitan Constantin PI{TEA
constantin.pistea@presamil.ro

În istoria naval` româneasc`, au existat [i
variante speciale de caic, ca de exemplu caic
brâncovenesc (v.) [i caic de cai (v.).

CAIC BRÂNCOVENESC. Caic armat folosit
pentru poli]ie pe Dun`re la sfâr[itul sec. XVII [i
începutul sec. XVIII. Lung de 30-40 m, propulsat cu
o vel` latin` [i 14 perechi de rame, era înarmat cu 1-
2 tunuri. Condus de un c`pitan numit reiz, avea un
timonier (dumengiu), 1-2 tunari (topcii) [i 28 de
tr`g`tori la rame (vâsla[i) numi]i chiureccii.

CAIC DE CAI. Luntre mare, f`r` punte, numit`
acic sau ustuacic, folosit` pentru trecerea cailor
de pe un mal pe altul al Dun`rii în sec. XVII. Despre
caice de cai (tc. AT KAYIKLARI) se vorbe[te în
Documente turce[ti privind istoria României,
vol. I, pag. 195. v. [i uxer.

Academic, „înjur`tura” este definit` ca „vorb` sau expresie
injurioas`, de ocar`, sudalm`” (v. „Dic]ionarul explicativ al
limbii române”, edi]ia a II-a, Editura Univers Enciclopedic,
1998) [i este considerat` sinonim` cu „impreca]ia”, „invectiva”,
„ocara”, „sudalma”, „suduiala”, „sictireala” „(v. Mircea Seche,
Luiza Seche, „Dic]ionar de sinonime”, Editura Litera, 2002). În
literatur`, sinonimia „înjur`tur`”=„ocar`” nu este acceptat`
întotdeauna: „Am luat ocara [i, torcând u[ure,/Am pus-o când
s`-mbie, când s`-njure” (Tudor Arghezi, „Testament”).

Pe de o parte, înjur`tura este utilizat` ca exclama]ie ofensa-
toare îndreptat` spre Dumnezeu. Într-un roman de Victor Hugo,
apare o serie de înjur`turi tipice limbii franceze. „Sang-dieu!
Ventre-dieu! Bédieu! Corps de dieu! Nombril de Belzébuth!
Nom d'un pape!” (v. „Notre-Dame de Paris”).

Invocându-l, într-o Duminic` a Vame[ului, pe Sfântul Apostol
Pavel („Limbile n-au lege [i fac ale legii” – Romani, 2,14), Sfântul
Antim Ivireanul a atras aten]ia asupra complexului de
semnifica]ii întrunit de acest tip de enun]uri la care se recurge
frecvent: „Iar noi, având lege, facem tot împotriva legii, suntem

mai p`c`to[i decât toate neamurile [i decât toate limbile. {i
pute]i cunoa[te aceasta, c` este a[a cum zic, c` ce neam înjur`
ca noi, de lege, de cruce, de cuminec`tur`, de mor]i, de
comândare, de lumânare, de suflet, de mormânt, de coliv`, de
prescuri, de ispovedanie, de botez, de cununie [i de toate tainele
sfintei biserici [i ne oc`râm [i ne batjocorim noi în[ine legea.” (v.
Sfântul Antim Ivireanul, „Didahii”, Editura „Basilica”, Bucure[ti,
2011, p.111)

Aflat în spital, N. Steinhardt a constatat c` pacien]ii tineri
din preajma lui înjurau „mult [i numai de cele sfinte”. Nu le-a
cerut s` nu mai înjure deloc, dar i-a sf`tuit s` nu mai înjure
astfel [i le-a propus, ca solu]ie, s`-[i îndrepte exclama]iile
spre „obiecte [i abstrac]iuni anodine”. (v. N. Steinhardt,
„Jurnalul fericirii. Manuscrisul de la Rohia”, M`n`stirea
Rohia, Polirom, 2012, p. 444).

Pe de alt` parte, înjur`tura este utilizat`, ordinar, familiar,
ca exclama]ie grosolan` prin care se exprim` cotidian furia,
dezam`girea sau uimirea. Despre amintitul Victor Hugo se spune
c` prefera s`-[i exprime asemenea st`ri rostind, asemenea unui

osta[ spaniol r`nit descris în poemul „Après la bataille” din „La
Légende des siècles”, „Caramba!”, exclama]ie echivalent` cu
„Sapristi”, care exprim` surprindere, contrariere, agasare sau
ner`bdare (cnrtl.fr/definition). Personajele lui I. L. Caragiale
înjur` rar, dar, când o fac, aproape întotdeauna moralizator,
înclin` spre metafore cu gândul la animale domestice, mai
ales la m`gar, precum în „D-ale carnavalului”: „D. Nae, [tii,
mai galant, i-a luat biletul [i vreo cinci franci câ]i i-avea în
buzunar, i-a f`cut un moral bun, din porc [i din m`gar nu l-a
mai scos”. Sau în „Infamie”: „Ia s` mai citesc o dat` c`lduroasa
scrisoare a bunului meu amic. O scot frumu[el din plicul
soios. Undelemnul [i gr`simea bor[ului au p`truns pân` la
hârtia din`untru, pe care au f`cut-o transparent`; pe dos,
într-o parte, se pot citi câteva vorbe de-a-nd`ratele. M` uit
d-aproape [i v`z bine literele «r`gam nu». Citite pe dos, cum
este scris pe fa]`, aceste litere fac vorbele «un m`gar». Un
m`gar! zic eu f`r` s`-n]eleg. Ce caut` vorbele astea aci? Un
m`gar! [...] Aiurit, dezdoiesc scrisoarea [i cu ochii mei citesc:
Stimate amice, Moftangiul, care-]i aduce aceast` scrisoare,
m` roag` cu insisten]` s` ]i-l recomand: [...] Ia seama, nu-i
acorda nici un crez`mânt. E un m`gar [i jum`tate.”

BUZUNAR. Locu]iunea adjectival` „de buzunar”
define[te în armat` o nav` de dimensiuni mai mici
decât cele obi[nuite: cuirasat de buzunar,
submarin de buzunar. Expresii similare g`sim în
englez` (pocket battleship), francez` (sous-marin
de poche), german` (Taschenkriegs-schiff,
Taschen-U-Boot) etc.

CAIC. Confundat de unii cu caiac (provenit din
limba eschimo[ilor [i definind în epoca modern` un
tip de ambarca]iune sportiv`), caic (din tc. KAYIK)
a fost adus din stepele Asiei [i se aplic` mai multor
tipuri de b`rci [i nave mici cu rame (vâsle) [i/ sau
vele. Împrumutat de greci, români, ru[i [.a.,
cuvântul a ajuns [i în limbile occidentale sub forma
caique, caïque (englez`, francez`), caicco,
caicchio (italian`) etc.

Caic având o rand`
cu ghionder /

speteaz` [i numit
salapurya în zona

Bosforului.

Caic cu
gabier [i
vel` mare

latin`.

Iulian Ciocan este, a[a cum singur spune într-un interviu neconven]ional
din „Tiuk!”, un nume obscur pentru literatura român`. Basarabean, a
absolvit Facultatea de Filologie a Universit`]ii „Transilvania” din Bra[ov,

în 1995, [i a publicat câteva volume de critic` literar` despre proza basarabean`,
precum [i articole de critic` literar` [i de opinie în diverse reviste din România [i
Republica Moldova. O voce important` pentru critica de la Chi[in`u („locul f`r`
de care nu a[ putea tr`i [i spa]iul ciudat-miraculos de care mi-e fric`”), Iulian
Ciocan încearc` s` scrie mai bine decât cei pe care-i critic`. Poate nu acesta este
scopul declarat al unui critic-prozator (ar fi interesant de v`zut cum ar face
prozatorul cronica propriei sale c`r]i), dar care critic ar scoate o carte mai slab`
decât cele despre care scrie?

„Înainte s` moar` Brejnev” este un [ir de nou` proze scurte, întrerupt de o
a[a-zis` „Precizare”, în care Iulian Ciocan se scuz` pentru înc`p`]ânarea de a fi
scormonit din nou, spre dezam`girea unor colegi de breasl`, în trecutul sovietic
al ]`rii. Altfel, între proze exist` leg`turi fine (de context, de opinie, de raportare la
istoria mare etc.), iar Iulian Ciocan poveste[te cu un umor amar, condimentat nu
de pu]ine ori de drame (o macara se pr`bu[e[te exact peste o pensionar` care se
întorcea de la pia]` cu saco[ele pline), evenimente care se petrec în Moldova la
sfâr[itul anilor '70 (Leonid Ilici Brejnev, fost secretar general al Partidului Comunist
al Uniunii Sovietice, a murit în 1982).

UN PROZATOR
BASARABEAN

ONORABIL

De cele mai multe ori, ac]iunea se petrece în sectorul Râ[canovca din Chi[in`u
(unde se pr`bu[e[te [i acea macara), un loc mizer, cu oameni care duc o via]`
chinuit`, pentru care traiul la bloc sau în c`minul muncitoresc este similar chinului
unui înecat. Unii sper` s` avanseze de la garsonier` la apartament cu dou`
camere, iar al]ii caut` slujbe ca s`-[i pl`teasc` ratele. Totu[i, exist` o situa]ie mai
neagr` decât asta: la ]ar` se tr`ie[te [i mai prost decât la ora[, din moment ce
pentru unii existen]a unei toalete în bloc [i nu în fundul gr`dinii este semnul clar
al luxului.

Trist` este [i situa]ia în care se afl` veteranii de r`zboi. Unul dintre ei, Polikarp
Feofanovici, este luat la ]int` de un pu[ti (pionier sau comsomolist, dup` p`rerea
veteranului-de-curând-pensionat). Chinuindu-se s` urce pân` la u[a atacatorului,
b`trânul este persiflat de pu[ti: „P`rin]ii mei lucreaz` [i nu-mi dau voie s` discut cu
str`inii. Dumneata cine e[ti?”. Ridicolul în care se scald` atinge noi culmi în
fiecare zi: „|ntr-un troleibuz arhiplin, nimeni nu i-a propus s` ia loc, în schimb ni[te
elevi l-au luat la mi[to [i l-au întrebat, sub]iindu-[i buzele, dac` nu-l dor cumva
picioarele”. C`utând s`-[i explice insensibilitatea tinerilor, b`tr#nul moare singur.
„La înmormântare au venit zece oameni: [ase veterani, doi vecini, un instructor
plictisit de la Comitetul Or`[enesc de Partid [i o femeie îmbrobodit`...”.

Îns` nu totul este trist în aceast` carte. Exist` o bucurie a scrisului care face
din Iulian Ciocan un prozator bun. Care, totu[i, simte nevoia acelei preciz`ri, un fel
de nuc` în perete pentru o carte (roman sau colec]ie de proze) cel pu]in onorabil`.
Precizarea putea fi prefa]` sau postfa]`, dar nu inserat` înainte de ultima proz`.

Iulian CIOCAN,
Înainte s` moar` Brejnev,

Editura Polirom,
2007

E bine, consultând pe chelner [i lista de mâncare,
s  ̀hot`r`[ti de la început tot cuprinsul mesei, acordând
servitorului timpul necesar pentru executarea
comenzii. Procedând astfel, vei u[ura sarcina celui ce
te serve[te [i nu vei întrerupe masa prin a[tept`ri
plictisitoare. Când ]i se prezint` felurile de mâncare
nu le mirosi ostentativ, nici nu face asupra lor, cu voce
tare, aprecieri urâte, ce ar t`ia pofta persoanelor vecine
care au tot dreptul s` le plac` ceea ce nu convine
poate gustului sau obiceiurilor tale.

Dac  ̀m`nânci în tov`r`[ia altor persoane, vorbe[te
cu ele încet, c`ci conversa]ia voastr` numai pe voi v`
intereseaz`. Nu interpela [i nu vorbi tare cu cei de la
alte mese [i, dac` ai interes s` vorbe[ti cu cineva, mai
bine opre[te-te pu]in la plecare, la masa lui. De
asemenea, e de foarte prost gust de a vorbi în discu]iuni
generale, de a provoca p`rerile [i aprecierile
persoanelor cu care nu ai avut niciodat` nici în clin,
nici în mânec`, obiceiuri care trebuie p`strate numai
la popot`, la mese de camarazi sau cu prieteni intimi în
camere deosebite. Nu râde zgomotos, nu fixa
persoanele în vecin`tatea c`rora prânze[ti [i sile[te-te
s` nu bagi de seam` la ceea ce fac sau la ceea ce
m`nânc`. Nu te cufunda în citirea jurnalelor; cu drept
cuvânt, ofi]erul este oprit de a face politic`.

LA MAS~

Citirea jurnalelor în localuri publice ar fi pe lâng`
o c`lcare flagrant` a acestei fericite dispozi]iuni, dar
te-ar distrage [i de la îndeplinirea datoriilor c`tre [efii
[i camarazii ce intr` sau p`r`sesc localul. Nu te l`sa
asediat de vânz`torii ambulan]i; chiar dac` nu vei fi
în[elat în târgul ce vei face, nu-]i va [edea bine s` pleci
cu pachetele la sub]ioar`. Aceasta nu te-ar îndrept`]i
îns` a-i trata cu brutalitate: lucrul cel mai nimerit este
de a nu-i b`ga în seam` [i, mai ales, de a nu intra cu ei
în vorb`.

Poart -̀te cu chelnerii corect, f`r` familiaritate, dar,
mai ales, f`r` arogan]`. Când e[ti nemul]umit, reclam`
f`r` g`l`gie, confiden]ial, patronului [i nu te pune
niciodat` în situa]ia nenorocit` de a provoca scandal,
adresând vorbe injurioase sau lovind personalul de
serviciu. Nici nu-[i poate cineva închipui ce consecin]e
deplorabile au asemenea acte cu atât mai nesocotite
cu cât, de cele mai multe ori, pricina care le-a provocat
este ridicol` sau de o preten]ie copil`reasc`.
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 General de brigad`
Maricel D. POPA

VEVERI}E
LA RAPORT

PE LOC, REPAUS!

„Concep]iile, teoriile, ideile ori doc-
trinele unor mae[tri pot fi impuse ca

atare, în mod inflexibil, sau pot fi
dezb`tute [i însu[ite, agreate, acceptate,
asumate. Valoarea [i importan]a lor vor
fi date, în timp, [i de calitatea pe care o
au discipolii mae[trilor respectivi.”
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DREPTUL LA ZÂMBET

 Comandor
Alexandru LEAUA

Comandorul Alexandru Leaua
este loc]iitorul directorului

Trustului de Pres` al MApN.

Prin anii ’90, abia ajuns în presa
militar`, nu mic` mi-a fost mirarea s`
constat, vizitând pentru prima oar`
cazarma unei mari unit`]i din vestul ]`rii,
c` prin curte zburdau, libere, câteva...
c`prioare. La propriu, nu la figurat.

Mai întâi am crezut c` nu v`d bine, c`
am vedenii. Colegul de la ziarul armatei,
care m-a întâmpinat [i preluat de la
poart`, a[tepta hâtru s`-mi vad` reac]ia.
Apoi, când mi-a
z`rit ochii m`ri]i,
a ]inut s` m`
l`mureasc`, pe
un ton oarecum
condescendent:
„Îi plac tare mult
[efului, adic`
domnului
general! Mai
merge la
vân`toare, e
mare pasionat,
chiar iscusit.
Dar, doar la pr`d`toare. De ciute îi e
mil` [i... iat`-le aici!”.

 Tot e bine, mi-am zis. Decât s`
împu[te capre negre din telecabin`, cum
f`cea, nu demult, „primul vân`tor al ]`rii”,
mai bine s` le lase în via]`, s` pasc`
lini[tite, fie [i într-o cazarm`. Mi-am [i
închipuit cum, în fiecare diminea]`, dup`
ce prime[te raportul cu trompet`, drapel
[i gard` de onoare, purcede agale, prin
iarb`, s` dezmierde c`prioarele,
privindu-le în ochii lor mari, calzi [i
umezi. Poate a[a se mai [i umanizeaz` [i
devine mai blând, mai bun, mai în]elept
cu oamenii din subordine...

Ei, a[! – m-a contrazis imediat
realitatea. O comand` zbierat` din to]i
r`runchii a reverberat în toate ungherele
caz`rmii, smulgându-m` din reverie...
Ciutele au tres`rit [i-au zbughit-o apoi,
pe dup` tufe. Subordona]ii, tem`tori [i ei,
a[teptau la ad`postul birourilor, s` vad`
cine va fi chemat, adic` cine va fi
urm`toarea ]int`. Începuse controlul
sectoarelor...

Vremurile s-au mai schimbat de
atunci. {efii au mai fost roti]i pe func]ii...
Obiceiurile îns`, din p`cate, au r`mas. {i
uite a[a, dup` mai bine de dou`zeci de
ani, m-am trezit la fel de surprins, recent,
în timpul unei vizite la o alt` mare
unitate, de ast` dat` din Capital`. Eram
cu un grup de jurnali[ti când, dup`
prezentarea specificului [i a misiunilor
sale principale ne-a fost ar`tat`, cu mare
emfaz`, [i... menajeria unit`]ii. O mini
gr`din` zoologic` în toat` regula, în
buricul târgului! {i nu cu animale
domestice, care tr`iesc pe lâng` casa
omului. Nu. Cu animale s`lbatice, cu
c`prioare, bibilici, fazani, p`uni...

Cu cât animalele erau mai exotice, cu
atât mai mare era împ`unarea în fa]a
[efilor! Cum s` prime[ti vreo vizit` sau
vreo delega]ie de la e[alonul superior [i
s` nu îi înduio[ezi, la final, cu anim`lu]ele
tale!? Vorba aceea, românul e sensibil

nevoie mare, mai ales când vine vorba
de... necuvânt`toare.

Acum, c` multe lighioane mai sunt prin
armat` [tiam, slav` Domnului, c` le-am tot
întâlnit de-atâta amar de ani. Dar, chiar
a[a? Lighioane de-adev`ratelea? S`
chinuie ei bietele animale în cu[ti
improprii, de dimensiuni reduse, pe
c`ldurile astea, doar ca s` le vad` [efii,
nu mi-am putut închipui!

Nu vorbim de autoriza]ii de
func]ionare sau de condi]ii de cre[tere a
animalelor s`lbatice cum sunt cerute de
asocia]iile pentru protec]ia animalelor, c`
nu-i deloc bine... {i-a[a s-au închis, în
ultimii ani, câteva menajerii, prin ]ar`,

• Operele oamenilor sunt rezultatele timpului consumat cu folos, nu a timpului pierdut.
Acest lucru este cunoscut înc` de la începuturile umanit`]ii, dar noi continu`m s`-l
descoperim, zi de zi, ca fiind ceva inedit. • Aflate printre alte pietre care str`lucesc, exist`
[i posibilitatea ca diamantele adev`rate s` nu fie u[or observabile. Dar asta nu le scade cu
nimic valoarea. • Materia prim` a speran]ei este încrederea. Iar orizontul s`u de a[teptare
este întotdeauna viitorul apropiat. • Timpul înseamn` bani. Acest lucru este cunoscut [i
în]eles cel mai bine de cel care face bani, nu de cel care pierde timpul... • Întunericul este
o stare de lucruri independent` de ac]iunea de a face întuneric. De aceea, el poate exista
[i înainte de a stinge lumina. • Punctualitatea este o virtute. Dar dup` cum merg lucrurile
prin lume, prin faptul c` nimeni nu mai cultiv` aceast` virtute, a început s` fie chiar o
raritate. • A munci bine înseamn` [i atingerea performan]ei, a artei de a te folosi de toate
oportunit`]ile pe care ]i le ofer` rezultatele muncii tale. • Omul care vrea s` ajung` la
soare, la lun` sau la stele este [i singurul care poate s` fac` o scar` pân` acolo. • ... {i vine
o vreme când fiecare în]elege c`, an de an, începe s` cam plece prim`vara din noi... Asta nu
trebuie s` fie un motiv de întristare sau nostalgie, ci de gândire pozitiv` total`, profund`. •
Concep]iile, teoriile, ideile ori doctrinele unor mae[tri pot fi impuse ca atare, în mod
inflexibil, sau pot fi dezb`tute [i însu[ite, agreate, acceptate, asumate. Valoarea [i importan]a
lor vor fi date, în timp, [i de calitatea pe care o au discipolii mae[trilor respectivi. • Politica
începe s`-[i piard` adev`ratul s`u rol [i loc, într-o societate în care orice cuvânt [i orice gest
cap`t` interpret`ri sau implica]ii politice. • Iat` un lucru curios: soarta doar ne ia, din ceea
ce avem. Noi nu avem [i posibilitatea s`-i oferim, s`-i d`m ceva. • Emerson spune c`:
„Eroii nu sunt mai curajo[i decât oamenii obi[nui]i, dar sunt cu cinci minute mai îndr`zne]i.”
{i acesta este un exemplu de folosire eficient` a timpului. • Nu exist` societate care s` nu
poat` perverti ideea de elitism. Dar, vai de societatea în care, în func]ie de anumite
conjuncturi, elitismul poate fi impus, în afara elitelor. • În ciuda aparen]elor, [i prostia are
o calitate: nu poate fi trucat`. • Ideea Judec`]ii de apoi s-a banalizat atât de mult, în timp,
încât numai îns` [i Judecata de apoi o mai poate reabilita. • Omul este singurul client al
zoologiei care [tie [i în]elege ceea ce este speran]a. Din aceast` cauz` nu avem de-a face
[i cu alte animale care s` fie dezam`gite... • Atât Paradisul, cât [i Infernul au gard comun
cu lumea înconjur`toare. De altfel, de cele mai multe ori, acest gard de demarca]ie nici nu
exist`. • Un echipament performant este acela care merit` banii pentru a fi reparat
înainte de a se strica. • Atunci când mor oamenii mari, de valoare, noi, aproape to]i [i
aproape mereu, le urm`m cortegiile. Dup` aceea, aproape nimeni [i aproape niciodat`, nu
le mai urmeaz` calea, opera sau modelul lor. • Când într-un set de câteva ce[ti, de exemplu,
una este ciobit`, aceast` cea[c` este cea care se va sparge ultima. • Oamenii se împart în
dou` categorii: iubitorii de întreb`ri [i iubitorii de r`spunsuri. Suma lor nu este niciodat`
egal` cu popula]ia total`. • Uneori, via]a este atât de ciudat`, încât cea mai eficient` [i
operativ` metod` de a ignora pe cineva este aceea de a-l b`ga în seam`. • Vai de ]ara în
care, la recens`mânt, viet`]ile pot fi trecute u[or de la o categorie la alta... • Principiul
determin`rii: Nu strategia agricol` este cea care determin` num`rul [i calitatea ma[inilor
agricole necesare, ci num`rul [i calitatea ma[inilor agricole existente determin` strategia
agricol`. Din p`cate, acest principiu poate fi aplicat, în mod adecvat, [i în alte domenii ale
socialului. • Nasul Cleopatrei! Despre el se pot spune multe. Dar, ceea ce este sigur, este
faptul c` n-a fost de... nasul oricui... • Un singur lucru este mai mare decât m`rimea
Universului: r`bdarea lui Dumnezeu.

pentru condi]ii improprii. V` mai aminti]i
de bietul urs Vasile, de la Craiova, în
blana c`ruia ni[te – s` le spunem blând –
„animale bipede” î[i stingeau
chi[toacele!? Ei bine, la noi nu e cazul.

 Dar, cred c`, pentru a ne mândri cu
ceva într-o unitate militar` nu-i neap`rat
nevoie s` cre[tem animale s`lbatice. {i
pentru a înv`]a zoologie, copiii cadrelor
militare pot merge frumos la Gr`dina
Zoologic`, de la B`neasa, cum au mers
atâtea genera]ii de copii.

{i când credeam c` le [tiu pe toate,
ca un om mare, am mai aflat o poveste:
c` într-o mare unitate de vân`tori de
munte, situat` fire[te într-o zon`
montan`, ofi]erul de serviciu are datoria
s` hr`neasc` [i veveri]ele! Da, a]i citit
bine. Anim`lu]ele acelea cu blan` [i
coad` stufoas`... În fiecare sear`, dup`
raport, fiecare ofi]er de serviciu este
obligat, prin ordinul direct al
comandantului, s` ias` pe pervazul
ferestrei, s` stea ciuci [i s` bat`
stra[nic... dou` nuci. S` cheme, adic`,
veveri]ele la cin`, din c`su]ele lor din
lemn, special amenajate în brazi. Apoi, cu
îndemânare de maestru dresor de circ,
s` hr`neasc` veveri]ele cu o mân` de
alune [i nuci, primite de la popot`.

V` da]i seama ce scene idilice, cât`
ging`[ie, la ni[te oameni deprin[i cu
meseria dur` a armelor! Ca în desenele
animate, ale lui Walt Disney, cu Chip [i
Dale. V` imagina]i cum sun` raportul de
diminea]`, la predarea – primirea
serviciului de zi pe unitate: „În timpul
serviciului meu, nu s-a întâmplat nimic
deosebit. Veveri]ele noastre au consumat
[apte nuci [i cin[pe alune. Era prea cald
[i n-au avut poft` de mâncare. Pentru
serviciul urm`tor s-au reportat cinci alune
[i trei nuci!” S` tr`i]i… cu natura înfr`]i]i!

„ Cu cât animalele erau mai exotice, cu
atât mai mare era împ`unarea în fa]a

[efilor! Cum s` prime[ti vreo vizit` sau vreo
delega]ie de la e[alonul superior [i s` nu îi
înduio[ezi, la final cu anim`lu]ele tale!?
Vorba aceea, românul e sensibil nevoie
mare, mai ales când vine vorba de...
necuvânt`toare.
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Un copil de cinci ani, C l̀in, [i p`rin]ii lui au nevoie urgent̀  de ajutor. Totul a început
în urm  ̀cu un an [i jum t̀ate când, în urma unui consult la Spitalul de Recuperare Ia[i, prof.
dr. Cristian Popescu, neurolog de specialitate, analizând RMN-ul cerebral al lui C l̀in l-a
diagnosticat cu hidrocefalie [i mici forma]iuni cerebrale care p`reau a fi metastaze pornite din
alt̀  parte a corpului. Plecat cu p`rin]ii, de urgen]̀ , la Bucure[ti a fost diagnosticat cu tumor`
medular  ̀T6-T8, hidrocefalie tetraventicular  ̀[i disemin`ri cerebrale leptomeningeale. Se
instalase [i parapareza. Au urmat multe [edin]e de chimioterapie [i kinetoterapie. A efectuat
tratamente la Institutul Oncologic din Bucure[ti, Spitalul Bagdasar [i Spitalul din Ravens-
burg, Germania. Aici, cu ajutorul dr. Ioana Knoeller, a opera]iilor [i a tratamentului, starea lui
C l̀in s-a îmbun t̀̀ ]it. La nici dou  ̀luni boala a revenit. În urma biopsiei efectuate în Germania
s-a stabilit c  ̀sufer  ̀de tumor  ̀glioneuronal̀  leptomeningeal̀  difuz .̀ E un tip nou de tumor`
cerebral̀ , înc  ̀neclasificat̀  de Organiza]ia Mondial̀  a S`n t̀̀ ]ii. Se mai cunosc doar patru
cazuri, descoperite în Italia. C`lin face chimioterapie de 10 luni. Dup` ce va termina [i
ultimele dou  ̀cure de citostatice va trebui s  ̀mearg  ̀la o clinic  ̀în afara ]̀ rii pentru radioterapie.

În scopul de a strânge fondurile necesare tratamentului, precum [i a interven]iilor
viitoare, tat̀ l lui C l̀in, plutonierul (r) Bogdan Graur, a înfiin]at în octombrie 2011 o asocia]ie
umanitar ,̀ cu numele C l̀in lupt̀  pentru via]̀ .

Prin bun`voin]a celor de la ROMTELECOM am ob]inut un num`r de TELEDON valabil
trei luni. Num`rul de telefon 0 900 900 820 poate fi apelat doar din re]eaua ROMTELECOM,
iar cel care sun  ̀doneaz  ̀în contul Asocia]iei C l̀in Lupt̀  Pentru Via]̀  suma de 5 euro.

Datele de contact ale asocia]iei sunt:
WWW.CALINGRAUR.INFO
CIF 29266400, Banca BCR, Cont RO81RNCB0175124567850001,
IA{I, TEL 0735657423, FAX 0378106574, e-mail: calin_lupta_ pentru_viata@yahoo.com
 Colectivul U.M. 01079 Miercurea Ciuc solicit` ajutor umanitar pentru sprijinul

camaradului nostru, plutonier-major Stancu Partene Gheorghe, unic între]in t̀or al familiei,
diagnosticat cu neoplasm al colonului transvers operat [i paraparez` spastic ,̀ cheltuielile
pentru efectuarea interven]iilor chirurgicale [i pentru tratamentele post-operatorii dep`[ind
cu mult posibilit̀ ]ilor financiare proprii.

Dona]iile se pot efectua în contul: Stancu Partene Rodica, RO16RZBR-
0000060011044234, deschis la filiala RAIFFEISEN BANK, filiala Miercurea Ciuc, pe
numele Stancu Partene Rodica.
Colectivele Comandamentului Comunica]iilor [i Informaticii [i Centrului de Instruire

pentru Comunica]ii [i Informatic  ̀Decebal v  ̀solicit̀   ajutor financiar pentru so]ia camaradului
nostru, maiorul Lauren]iu Irimia. So]ia acestuia a fost diagnosticat̀  cu leucemie acut̀  mono-
blastic  ̀în luna ianuarie a acestui an. Tratamentul acestei boli const̀  în Transplant alogen de
la donator HLA compatibil neînrudit, care se poate face în Israel sau în Spania. Cheltuielile
pentru efectuarea tratamentului sunt evaluate la 150.000 euro, sum  ̀care dep`[e[te cu mult
posibilit̀ ]ile financiare ale familiei. Cei care doresc s  ̀sprijine familia pot depune o sum  ̀în
contul în RON deschis pe numele Lauren]iu Irimia la BRD Sibiu RO86BRDE330SV-
08589853300. Pentru mai multe detalii pute]i s -̀l contacta]i pe maiorul Lauren]iu Irimia la
telefonul 0766731364 sau în re]eaua RMNC 2103/125.
Adrian Ionu] Brujan, în vârst̀  de 20 de ani, singurul copil al maiorului (r) Ion Brujan,

a fost diagnosticat  în urma concluziilor RMN efectuate la centrul medical ELIM cu mal-
forma]ie vascular  ̀frontal̀  paramedian  ̀stânga, care în profunzime ajunge p#n  ̀la nivelul
cornului frontal al ventriculului lateral stâng asociat̀  cu leziune schelar  ̀hemoragic  ̀intra-
parenchimatoas  ̀frontal̀  stâng .̀ Oricine îl poate ajuta, cu orice sum ,̀ oricât de mic  ̀ar fi ea.
Tel. 0350 404 186, 0724 557 224. Conturi la Banca Carpatica: cont lei RO66CARP-
039000808628RO01, cont euro RO23CARP039000808628EU01.
Asocia]ia de caritate din armata României Camarazii invit̀  întregul personal al Armatei

s  ̀contribuie la încercarea de a da o [ans  ̀la via]̀  fiului colegului nostru , p.c.c. Nicu Ciobotea
din U.M. 01912 Fete[ti.

Tân`rul Gelu Alexandru Ciobotea, în vârst̀  de 22 ani, a fost diagnosticat în anul 2010 cu
o afec]iune grav  ̀ce a evoluat nefavorabil. Pentru efectuarea tratamentului recomandat de
medici pe urm t̀oarele trei luni, suma se ridic  ̀la 40.000 de lei. Asocia]ia a alocat deja un
ajutor de 15.000 de lei.

Cei care doresc, pot sprijini demersul umanitar prin dona]ii în conturile bancare, pe
numele Gelu Alexandru Ciobotea, deschis la Raiffeisen Bank Bucure[ti, astfel: în lei –
RO88RZBR0000060014679953; în euro – RO65RZBR0000060014690261; în USD –
RO54RZBR0000060014690265.
Plutonierul Petru Bro[tiuc, încadrat la UM 01411 Bârlad, are o feti]̀  în vârst̀  de [ase

luni cu o afec]iune grav` la ficat, în stadiu final (atrezie de c`i biliare extrahepatice;
portoenterostomie Kasai; eventra]ie abdominal`; distrofie gr. I precoce), necesitând un
transplant urgent de ficat. Este pe lista de a[teptare la o clinic  ̀din Germania, având nevoie
de fonduri financiare corespunz`toare.

Costul pentru interven]ie [i tratament este de aproximativ 80.000 de euro, mult peste
posibilit`]ile financiare ale familiei.

Solicit`m sprijin financiar pentru camaradul nostru, în vederea efectu`rii interven]iei
medicale.

Sumele de bani vor fi depuse în contul RO19OTPV430000630030ROO1, cont în lei,
deschis la OTP Bank, România – titular Bro[tiuc Monalisa.

 ANUN}URI UMANITARE

 DECESE

 PROMO}II
 Promo]ia 1952 a Academiei Militare organizeaz  ̀în data

de 19.09.2012, orele 10.00, la Clubul Universit`]ii Na]ionale de
Ap`rare Carol I (fosta Academie Militar`) din [os. Panduri nr. 68-
72, sector 5, Bucure[ti, s`rb t̀orirea a 60 de ani de la absolvire.

Cei care doresc s  ̀participe la acest eveniment sunt ruga]i
s` se adreseze: generalului-maior (ret) Ilie Stoleru tel.: 0752
308 290; 0745 264 170 sau 021 316 65 45.
 Promo]ia de ofi]eri 1957 a {colii Militare de Chimie

organizeaz  ̀întâlnirea de 55 de ani de la absolvire, în zilele de 18
[i 19 august 2012, în garnizoana Câmpulung Muscel.

Pentru informa]ii suplimentare pot fi contacta]i: colonelul
(ret) Diogen C`lcîi, tel. 021 781 31 55, colonelul (ret) ing.
Gheorghe Nic` tel. 031 105 91 91 [i colonelul (ret) Corneliu
Neagu tel.: 021 772 77 75.
 Promo]ia 1957 a Liceului Militar Dimitrie Cantemir

s`rb t̀ore[te, în ziua de 22.08.2012, împlinirea a 55 de ani de la
absolvire, la Colegiul Militar Liceal Dimitrie Cantemir Breaza.
Detalii se pot ob]ine de la generalul de brigad  ̀(r) Vâlcu Niculae,
tel. 0730 660 256 sau 021 746 67 15.
 În perioada 24-26 august 2012, va avea loc la Colegiul

Militar Liceal Dimitrie Cantemir  Breaza întâlnirea promo]iei
1967, pentru s`rb`torirea a 45 de ani de la absolvirea acestei
prestigioase institu]ii de înv ]̀̀ mânt a armatei.

Îi a[tept̀ m, cu drag, pe to]i colegii no[tri la liceu, unde vor
avea loc activit`]i interesante, începând de vineri, 24 august,
orele 18.00. Avem ocazia s` rememor`m anii de liceu, s`
reînnod`m prieteniile atenuate de trecerea gr`bit̀  a timpului [i
s  ̀reîntâlnim o parte a comandan]ilor [i profesorilor no[tri, pentru
a le împ`rt̀ [i recuno[tin]a pe care le-o purt̀ m.

Detalii organizatorice ofer` colegul nostru Ion Milo[, la
num`rul de telefon 0721.218.824. Suntem convin[i c  ̀revederea
ne va poten]a energia pentru anii ce vin!
 Promo]ia 1977 a {colii Militare de Ofi]eri Activi de Rachete,

Artilerie Antiaerian  ̀[i Radioloca]ie Leontin S l̀̀ jan s`rb t̀ore[te
35 de ani de la absolvirea institu]iei [i organizeaz  ̀o serie de
activit̀ ]i dedicate acestui eveniment, în perioada 21-23.09.2012,
în localitatea Bra[ov.

În spiritul de camaraderie care a caracterizat promo]ia de
ofi]eri 1977, comitetul de ini]iativ  ̀adreseaz  ̀tuturor colegilor
invita]ia c l̀duroas  ̀de a participa la manifest`rile prilejuite de
aceast` s`rb`toare [i totodat` rug`mintea de a confirma
participarea, prin contactarea unuia dintre colegii no[tri: Octavian
Secheli, tel. 0745 043 331, Vasile Popa, tel. 0722 406 515,
Costel T`taru, tel. 0722 669 362.
 Promo]ia 1977 de ofi]eri activi de tancuri organizeaz`

revederea de 35 de ani de la absolvire, la Pite[ti, în perioada
31 august-2 septembrie 2012.

Colegilor no[tri care doresc s` participe la aniversare le
adres`m rug`mintea de a confirma prezen]a prin depunerea
sumei de 200 lei/persoan` în contul RO77RNCB00220
46729080001, titular Popescu Ion, B.C.R. agen]ia Pite[ti,
Bulevardul Republicii nr. 83, pân` la data de 20 august 2012.

Persoane de contact: general-maior (r) Ioan Grecu, tel.
0722 380 092; colonel (r) Zamfir Br`nescu, tel. 0763 820
101; colonel (r) Ion Popescu, tel. 0745 030 704; colonel (r)
Viorel Lupu, tel. 0744 501 159; locotenent-colonel Ion Mitran
tel. 0754 221 133.
 Promo]ia 1977 de ofi]eri de infanterie organizeaz`

revederea dup` 35 de ani de la absolvire, la sediul Academiei
For]elor Terestre Nicolae B`lcescu din Sibiu, pe 8 septembrie
2012. Detalii [i înscrieri la: colonelul (r) Gheorghe Popa,
Sibiu, tel. 0725 912 825, colonelul (r) Laurian Iancu, Bucure[ti,
tel. 0722 440 873.

Pre[edintele comitetului de organizare este generalul-
locotenent prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, comandantul (rectorul)
Universit̀ ]ii Na]ionale de Ap`rare Carol I.
 Promo]ia 1982 de ofi]eri activi de infanterie a {colii Militare

de Ofi]eri Activi Nicolae B l̀cescu se reune[te la Sibiu, la sediul
Academiei For]elor Terestre Nicolae B l̀cescu, în zilele de 28 [i
29 septembrie 2012, pentru a s`rb`tori cei 30 de ani de la
absolvire.

Detalii organizatorice se g`sesc pe site-ul academiei, la
adresa www.armyacademy.ro. Persoane de contact: colonel
prof. univ. dr. Robert St`nciulescu, tel. 0722 558 045 [i dr.
Cosmin Roman, tel. 0727 764 092.
 Promo]ia de ofi]eri activi de artilerie [i topografi 1982 a

{colii  Militare de Artilerie Ioan Vod  ̀se reune[te, în Sibiu, la
sediul {colii  de Aplica]ie pentru Unit̀ ]i Sprijin Lupt̀ , în perioada
24-26 august 2012, pentru a s`rb t̀ori 30 de ani de la absolvire.
Costul estimativ este de 350 lei/familie, bani care vor fi depu[i
în contul  RO15BITRSB1RON035056CC01, titular Popescu
Marin, Banca Italo-Romena Sibiu.

Persoane de contact: colonel Adrian Stroea, tel. 0723 320
612; colonel Rizescu Alexandru, tel. 0745 365 008; colonel
Popovici Liviu, tel. 0721 330 622; colonel Zanfir Gheorghe, tel
0722 640 282; Popescu Marin, tel. 0743 088 170,
marin.popescu81@yahoo.com.
 Promo]ia 1987 a {colii Militare de Geniu, Construc]ii [i C ì

Ferate Râmnicu Vâlcea – arma geniu, va s r̀b t̀ori împlinirea a 25
ani de la absolvire în data de 6 octombrie 2012, la sediul Centrului
de Instruire pentru Geniu, EOD [i Ap r̀are CBRN Panait Donici
din Râmnicu Vâlcea.

Pentru to]i ofi]erii din arma geniu – promo]ia 1987, care doresc
s̀  participe la aceast̀  aniversare, comitetul de organizare adreseaz̀
rug`mintea de a confirma participarea prin depunerea sumei de
200 lei/persoan` în contul RO96BTRL03901201973505XX,
Banca Transilvania – Rm. Vâlcea.

Persoane de contact: Tiberiu Osoian, tel. 0721 835 147,
STAR 5049/122, 173; e-mail: tibiosoian@yahoo.com [i Gheorghe
Brosc`rescu, tel. 0755 813 850, STAR 5049/134.
 Promo]ia 1987 a {colii Militare de Ofi]eri Activi-femei

Nicolae B l̀cescu Sibiu organizeaz  ̀întâlnirea de 25 de ani de la
absolvire, în perioada 21 - 23 septembrie 2012, în garnizoana
Sibiu. Detalii suplimentare pute]i afla de la organizator, colonel
Angela-Maria Beldiman (Vladu), STAR 1002/450 [i mobil 0722
22 37 15, 0733 55 78 17, adresa e-mail angela_beldiman
@yahoo.com sau Viorica Popovici (Gatlan), tel. 0722 597 946.
 Promo]ia 1987 a Liceului Militar Mihai Viteazul din Alba-

Iulia organizeaz  ̀revederea dup  ̀25 de ani de la absolvire, la Alba
Iulia, în perioada 28-30 septembrie 2012. Persoane de contact:
locotenen]i-coloneii Emil Cordon (0742 218 789), Florin Zirbo
(0744 552 565), Vasile Tiron (0722 452 109) [i Adrian Bochi[
(0726 308 114). Confirmarea de participare se va face prin
depunerea sumei de 150 de lei de persoan  ̀în contul RO 26
BTRL0010120166697200, deschis pe numele Cordon Emil, la
sucursala BT din Alba-Iulia, pân  ̀la 10 septembrie 2012.
 Promo]ia 1987, arma radioloca]ie, a {colii Militare de

Ofi]eri Activi de Artilerie, Rachete Antiaeriene [i Radioloca]ie
Leontin S l̀̀ jan, s`rb t̀ore[te 25 de ani de la absolvirea institu]iei
[i organizeaz  ̀o serie de activit̀ ]i dedicate acestui eveniment, în
perioada 31.08-02.09.2012, în Academia For]elor Aeriene,
Bra[ov.

Din dorin]a de a ne revedea [i a dep`na împreun  ̀amintiri,
comitetul de organizare a reuniunii adreseaz  ̀tuturor colegilor
din promo]ie invita]ia c l̀duroas  ̀de a participa la manifest̀ rile
prilejuite de aceast` s`rb`toare [i, totodat`, rug`mintea de a
confirma participarea, prin contactarea unuia dintre colegii no[tri
- punctele de contact de mai jos - [i prin depunerea unei contribu]ii
de 300 RON în contul IBAN RO12RNCB0318048165810001,
deschis pe numele Borbath Florin, la Banca Comercial̀  Român ,̀
sucursala Bra[ov, pân  ̀la data de 20.08.2012.

Rela]ii suplimentare, la punctele de contact: Florin Borbath,
tel. 0723 246 186; Viorel Ro[, tel. 0726 106 362; Aurel Gud`nescu,
tel. 0722 201 751; Gheorghe Coicev, tel. 0740 139 584.
 Promo]ia de subofi]eri 1992 a Institutului Militar de

Radioloca]ie Avram Iancu din Bra[ov va s`rb t̀ori împlinirea a
20 de ani de la absolvire, în data de 1.09.2012, la sediul Academiei
For]elor Aeriene Henri Coand  ̀Bra[ov. Persoane de contact:
{tefan Dumitru, tel. 0726 329 395, 0741 484 076, 0766 701 310
[i Pandelescu C`t`lin, tel. 0724 584 504.
 Promo]ia 1992 a Liceului Militar {tefan cel Mare Câmpulung

Moldovenesc organizeaz  ̀revederea de 20 de ani de la absolvire,
în perioada 28-30.09.2012. Pentru detalii organizatorice, persoan`
de contact este Cristian Tomescu, tel. 0751 188 981, e-mail:
eugen-cristian.tomescu@citroen.com.
 Plutonul 81 (Tr. Art.) din promo]ia 1992 a Institutului

Militar de Auto Basarab I Pite[ti organizeaz ,̀ în data de 1.09.2012,
la {coala Militar  ̀de Mai[tri Militari [i Subofi]eri a For]elor Terestre
Basarab I revederea de 20 de ani de la absolvire.

Pentru colegii care doresc s  ̀participe la aceast̀  întâlnire,
comitetul de ini]iativ  ̀adreseaz  ̀rug`mintea de a confirma tele-
fonic participarea, pân` la data de 20.08.2012, la urm`toarele
persoane de contact: Mircea Dinu, tel. 0747 019 482; Gheorghe
Chirciu, tel. 0745 310 510.
 Promo]ia de ofi]eri 1992 a Institutului Militar de Geniu,

Construc]ii [i C ì Ferate Panait Donici va s`rb t̀ori împlinirea a
20 de ani de la absolvire, în data de 1 septembrie 2012, la sediul
Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD [i Ap`rare CBRN
Panait Donici din Râmnicu Vâlcea.

Pentru to]i ofi]erii din armele geniu [i construc]ii – promo]ia
1992, care doresc s  ̀participe la aceast̀  aniversare, comitetul de
organizare adreseaz  ̀rug`mintea de a confirma participarea prin
depunerea sumei de 200 lei/persoan` în contul RO89BTRL
03901201B13650XX, Banca Transilvania – Râmnicu Vâlcea.

Persoane de contact: Dan Cebuc – tel. 0723.767.356,
STAR 5049/118; Liviu Boscagini – tel. 0740.190.196,
|STAR 5049/173.

 ANIVERS~RI

 FUNC}IE SCOAS~ LA CONCURS
Academia For]elor Terestre Nicolae B`lcescu din Sibiu scoate la concurs un

post didactic la Cursul de Preg`tire Militar` General`, din Centrul de Preg`tire
Militar`:

  Profesor militar, (colonel, 246, poz. 685204, SM) disciplina: Instruc]ia tragerii
cu armamentul de infanterie.

Înscrierea la concurs [i desf`[urarea acestuia se fac în conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului ap`r`rii na]ionale nr. M. 4/ 11.01.2001, pentru aprobarea
Instruc]iunilor privind corpul instructorilor militari din institu]iile militare de înv`]`mânt.

Termenul legal de înscriere la concursul pentru ocuparea postului decurge de
la data apari]iei anun]ului în Observatorul militar. Dosarele de concurs se vor depune
la sediul Academiei For]elor Terestre Nicolae B`lcescu Sibiu, str. Revolu]iei nr. 3-5,
unde se va desf`[ura [i concursul de ocupare a postului.

Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul Academiei For]elor Terestre Nicolae
B`lcescu Sibiu, str. Revolu]iei, nr.3-5, telefon 0269 432 990, interior 1139 [i 1145.

 Conducerea [i Biroul Permanent Central ale Asocia]iei Na]ionale a Cadrelor
Militare în Rezerv` [i în Retragere Alexandru Ioan Cuza transmit generalului de
brigad` (r) Vasile Cre], pre[edintele Filialei ANCMRR Bihor, sincere condolean]e
pentru greaua pierdere suferit` prin trecerea la cele ve[nice a fiului s`u, CRE}
DANIEL. Dumnezeu s`-l odihneasc`!
 Colectivul Sec]iei audit intern teritorial` nr. 4 Cluj-Napoca î[i exprim` întreaga

compasiune [i este al`turi de familia generalului de brigad` (r) Vasile Cre] în aceste
momente grele pricinuite de trecerea în eternitate a fiului CRE} D~NU}.

Sincere condolean]e! Dumnezeu s`-l odihneasc` în pace!
 Colectivul Direc]iei opera]ii/SMG este al`turi de familia colonelului dr. Petre

Cristian, în momentele de grea încercare [i suferin]` pricinuite de trecere în nefiin]`
a tat`lui.

Sincere condolean]e [i Dumnezeu s`-l odihneasc` în pace!

 La 15 august 2012, marinarii României s`rb`toresc
110 ani de la primele serb`ri nautice desf`[urate cu prilejul
Zilei Marinei Române. Cu aceast` ocazie, Liga Naval`
Român` adreseaz` felicit`rile sale tuturor marinarilor militari
[i civili, precum [i celor din Garda de Coast`! La mul]i ani [i
bun cart, înainte!
 Consiliul Director al A.C.M.R.R.T.I.R.E. ureaz` mult`

s`n`tate, via]` lung` [i multe satisfac]ii al`turi de familie [i
cei dragi, urm`torilor membri ai asocia]iei care în cursul
lunii august 2012 împlinesc frumoase vârste dup` cum
urmeaz`: generalul-locotenent ing. (r) Petru Pan`, generalul-
maior ing. (r) Virgil Dobrin, generalul de brigad` ing. (r)
Mihai Radu, coloneii ing. Costache {erban, Gheorghe I.
Tudor, Marian Ilie, Nicolae C. Dumitrescu, coloneii (r) Ioan
St. A. R`dulescu, Georgian Nicolae Grigora[, Ion L`rgeanu,
Vasile Drasoveanu, Iacob Aurel Cristescu, Vasile Cârnaru,

locotenent-colonelul (r) Ion Ion Iosif, sublocotenentul (r)
Liviu R`dulescu. Transmitem acelea[i ur`ri [i membrilor
asocia]iei care, în luna august 2012, î[i serbeaz` ziua
onomastic` de Sfânta Maria. La mul]i ani!
 Consiliul de conducere al A.D.M.R.R. Al. I. Cuza

ureaz` urm`torilor membri ai Asocia]iei, care în luna august
2012 î[i serbeaz` ziua de na[tere: generalii (r)/contraamiralii
(r) Virgil Banu, Nicolae B`lteanu, Ion Ciobanu, Virgil Dobrin,
Marin Ghibu, Marian Ioan, Gheorghe Teodorescu, Doru
Vasilescu; coloneii (r)/comandorii (r): Valeriu Anghelescu,
Mihai Axante, Zaharia Babei, Vasile Bran, Mihai Burbulea,
Nicolae Constantin, Constantin Ciolan, Dan Culea, Ion
Gheorghe, Ion L`rgeanu, Neculai Giorgian Grigora[, Titu
Mihai, Constantin Bujor M`rginean, Niculi]` {iclovan, Dan
Turcu, mult` s`n`tate, via]` lung`, bucurii [i împlinirii, al`turi
de tradi]ionala urare La mul]i ani!.
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Când o na]iune
este bogat` în

resurse economice,
bogat` în preg`tire

militar`, bogat`
suflete[te [i mai
ales bogat` în

patriotism, acea
na]iune, oricare ar

fi împrejur`rile
istorice, este sigur`
de victorie, c`ci ea

este invincibil`.

Dimitrie GUSTI

POVA}~
Un profesor a[az` pe catedr` un borcan gol.

Introduce în el pietre. Întreab` pe elevi: Ce spune]i, e
plin? Mai mul]i r`spund afirmativ. Mai introduce în
borcan boabe de maz`re care alunec` printre pietre.
Întreab` din nou pe elevi dac` e plin. Cu sfial`, doar
câ]iva îndr`znesc s` spun` da! Profesorul mai introduce
în acela[i borcan nisip ce se strecoar` printre golurile
r`mase. Iar întreab` pe elevi dac` s-a umplut borcanul.
Sfio[i, elevii se ab]in s` r`spund`.

În sfâr[it, în]eleptul cadru didactic toarn` [i ap` în
acela[i borcan pân` la umplere. Zadarnic \i întreab`
pe elevi. Ace[tia r`mân uimi]i [i a[teapt` cu ner`bdare
ca dasc`lul lor s` le depene pova]a.

Vede]i, a[a este [i în via]a dumneavoastr`, se
confeseaz` cel de la catedr`. Pietrele reprezint`
s`n`tatea, via]a de temelie [i credin]a religioas` a
fiec`ruia dintre dumneavoastr`. Ulterior, mai ad`uga]i
ceva, c`ci întotdeauna în via]` mai este ceva de ad`ugat
pentru împlinirea noastr` [i continu` s` spun`: Dac`
introduceam de la început nisipul atunci unde ar mai fi
intrat pietrele [i celelalte ad`ugate ulterior?

• Exacustodian din Efes, ofi]er, † 4 aug. 250
• Constantin din Efes, ofi]er, † 4 aug. 250
• Evsignie din Antiohia Siriei, osta[, † 5 aug.

362. Acest sfânt era cu neamul antiohian [i a fost osta[
pe vremea lui Constantin Clor, tat`l Sfântului [i Marelui
Constantin, purtându-[i slujba pânâ în zilele lui Iulian
Apostatul. Fiind de 110 ani, a fost adus înaintea lui Iulian
la cercetare, mustrându-l pe împ`rat c` [i-a c`lcat
credin]a p`rinteasc` [i a adus cinstire la idoli [i
aducându-i aminte de bun`t`]ile Marelui Constantin [i
cum c` prin dumnezeiasca ar`tare a fost adus la credin]a
în Hristos. Îns` Iulian, b`tându-[i joc de el, a poruncit s`
i se taie capul [i a[a a plinit mucenicia în Hristos.

MUSGRAVITE,

ESUA, BALOT,

SA, ROASA, N,

A, UNT, LUPI,

JADEITE, AC,

EN, TOR, GI,

CO, SIRENE,

POPA, BERIL,

ARAMIU, ATA,

PAL, ANTREN.

Dieta pentru zodia Balan]`: Nativii din
zodia Balan]ei sunt iubitori de frumos. Le
place întotdeauna s` fac` impresie bun` [i

]in foarte mult la aspectul lor fizic. Cu
toate c` sunt oameni extrem de diploma]i,

r`bdarea nu-i caracterizeaz`. În cazul
kilogramelor în plus, ace[tia nu dispun de
prea mult` în]elepciune, pentru a face un
efort s` sl`beasc` [i de cele mai multe ori

recurg la „înfometare". O diet` ce îi
mul]ume[te [i care le poate aduce [i

rezultate benefice este aceea bazat` pe
proteine [i vitamine: lactate, carne, ou`,

pe[te, ciuperci [i fructe mai acri[oare,
pu]in bogate în zaharuri: mere verzi,
pomelo, grefuri, mineole, afine, rodii,

c`tin`, vi[ine etc. Sporturile preferate ale
celor din balan]` sunt cele de ap`rare,

dansul sportiv, caiac-canoe,
schiul, patinajul.

Berbec (21 martie-20 aprilie): Trebuie s` fi]i mai receptiv
la mesajele celor cu care colabora]i, deoarece primi]i anumite

r`spunsuri ce v` pot fi de folos în sarcinile pe care le ave]i de îndeplinit.
În rela]ia cu persoana iubit` v` hot`râ]i s` fi]i mai impun`tor pentru
a dovedi acesteia cine este [eful.

Taur (21 aprilie-20 mai): Vre]i s` îmbina]i utilul cu pl`cutul
[i accepta]i s` pleca]i cu treburi de serviciu într-o sta]iune sau

ora[ turistic. Dori]i s` v` reîmprosp`ta]i cuno[tin]ele în domeniu [i
totodat` s` socializa]i, astfel c` v` înscrie]i la noi cursuri.

Gemeni (21 mai-21 iunie): Ave]i impresia c` încurc`turile
nu se mai termin`. Oameni pe care îi considera]i apropia]i, v`

zgâl]âie [i par s` nu doreasc` s` mai fac` compromisuri în privin]a
dumneavoastr`. Pe plan profesional, ave]i parte de schimb`ri majore,
care ar putea s` v` for]eze s` v` g`si]i un nou loc de munc`.

Rac (22 iunie-22 iulie): Înc`p`]ânarea dumneavoastr` d`
roade [i reu[i]i s` întoarce]i pe cineva de la o hot`râre care nu

v` era avantajoas`. Rela]iile cu rudele par a se îmbun`t`]i dup` ce
face]i un prim pas c`tre acestea.

Leu (23 iulie-22 august): Aten]ia distributiv` v` salveaz`
din unele situa]ii jenante sau de r`ut`]ile colegilor de serviciu.

De[i ave]i impresia c` nu v-au r`mas prea multe op]iuni profesionale,
ve]i constata cu surprindere c` o persoan` pe care nu a]i mai v`zut-o
demult v` propune o colaborare.

Fecioar` (23 august-22 septembrie): Faptul c` nu reu[i]i
s` v` pune]i ordine în priorit`]i [i s` v` organiza]i timpul, îi

afecteaz` în primul rând pe colegii de serviciu. Vi se restituie o sum`
de bani cu care reu[i]i s` v` achita]i o parte din facturi.

Balan]` (23 septembrie-22 octombrie): În ultima vreme
v` sim]i]i obosit [i resemnat, dar aceste st`ri sunt rodul unei

constrângeri venite din partea cuiva apropiat. Întrevederea cu un
prieten v` lumineaz` [i v` ajut` s` g`si]i solu]ii la întreb`ri ce v`
fr`mânt` de mult timp.

Scorpion (23 octombrie-21 noiembrie): Treburile
gospod`re[ti v` relaxeaz` [i v` ajut` s` v` pune]i în practic`

spiritul inventiv. Câ[tiga]i o lupt` cu cineva cu care v` afla]i în grave
divergen]e, îns` aceast` victorie este iluzorie [i în[el`toare.

S`get`tor (22 noiembrie-20 decembrie): Lucra]i la
capacitate maxim` pentru a dovedi superiorilor c` v` merita]i

locul. Purta]i o discu]ie cu persoana iubit` care v` ajut` s` l`muri]i
anumite aspecte ce v` nelini[teau.

Capricorn (21 decembrie-19 ianuarie): Drumurile scurte
sunt binevenite, deoarece cunoa[te]i persoane care v`

furnizeaz` informa]ii ce v` ajut` s` câ[tiga]i teren în fa]a adversarilor.
V`rs`tor (20 ianuarie-18 februarie): Trece]i prin
momente ce aduc cu sine sentimente contradictorii. Pe plan

profesional încerca]i s` evita]i contactul cu persoane ce v` provoac`
[i s` v` concentra]i aten]ia spre lucruri inovatoare.

Pe[ti (19 februarie-20 martie): Oboseala [i tensiunile din
ultimele luni fac din dumneavoastr` o persoan` cu care se

comunic` greu. În rela]ia cu persoana iubit` nu sunte]i constant [i
risca]i prin atitudinea arogant` s` stârni]i discu]ii inutile.

Denumirea de sandwich (rom. sandvici) provine de
la Lordul Sandwich (1625-1672), amiral al Marinei
Regale Engleze, care, iubind jocul de c`r]i, întârzia
mereu la mas` [i cerea mici gust`ri prinse între dou`
felii de pâine?

... Cea mai veche a[ezare din ]ara noastr`, atestat`
în anul 131, este Ro[ia Poieni?

... Depresiunea colinar` a Transilvaniei este cea mai
mare depresiune din Europa?

... Cel mai înalt deal din ]ara noastr` este dealul
Chiciora din Subcarpa]ii Getici [i are o în`l]ime de 1.218
metri?

... Rechinii sunt singurele vie]uitoare care nu se
îmboln`vesc de cancer?

... Balena albastr` produce cele mai puternice sunete
din regnul animal?ORIZONTAL:

1. Se pierde u[or în diverse situa]ii - Aproape
nou`.  2. Scoate bani din ap` - Coperte de agend`!
3. Pus la greu - Nu are inten]ii prea bune.
4. Capete de araci! - Unele care se în]eleg bine.

5. A trage din ]igar` -
Plecat pe ape.  6. Lipsit
de con]inut - Bun de
tocat. 7. Pere! - Auzit pe
ape - Nivel de trai.
8. Rele! - Asta nu se mai
satur`. 9. Urme l`sate
de ro]i în p`mânt - În
birt! 10. Macin` folo-
sind [i puterea apei -
Avânt.

VERTICAL:
1. A nu-[i atinge

obiectivele - Convulsie.
2. Animal cu corpul
acoperit de p`r, care
na[te pui vii [i-i hr`ne[-
te cu lapte propriu - Din
capul locului!  3. M`su-
r` hoa]` - Coad` de
bursuc! - Nu-i a bun`.
4. P`mânt de basm -
Scoate bani din p`-
mânt. 5. Ilie Gheorghe
- Grupare de oameni -

Mijloc de ianuarie! 6. Iute ca s`geata - Macagiu.
7. P`mânt - Ap`… de poveste. 8. Perseveren]i.
9.Tulpin` de cereale - A împr`[tia raze de lumin`.
10. Partid` la unele jocuri de c`r]i - M`tur` mare.

 Ilarion BARBU

{tia]i c`...
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Radar economic

 Pagin` realizat` de locotenent-colonelul Gheorghe VI{AN

 Rata dobânzii de politic` monetar`
r`mâne neschimbat`. Consiliul de admi-
nistra]ie al B`ncii Na]ionale a României (BNR)
a hot`rât joi, 2 august, men]inerea ratei dobânzii
de politic` monetar` la nivelul de 5,25 % pe an,
gestionarea adecvat` a lichidit`]ii din sistemul
bancar, precum [i p`strarea nivelurilor actuale
ale ratelor rezervelor minime obligatorii
aplicabile pasivelor în lei [i în valut` ale
institu]iilor de credit.
  Statul vinde 13,7% din ac]iunile

Electrica Muntenia Sud. Guvernul a aprobat,
s`pt`mâna trecut`, vânzare de c`tre stat, prin
Electrica S.A., conform contractului de
privatizare încheiat în 2007, a unui pachet de
13,7% din ac]iunile Electrica Muntenia Sud
c`tre Enel. Potrivit estim`rilor, în urma acestei
tranzac]ii, care va fi finalizat` pân` la începutul
lunii octombrie, se vor încasa aproximativ 375
milioane euro. Enel este cea mai mare societate
de electricitate din Italia [i cea de-a doua
companie energetic` european`, în func]ie de
capacitatea instalat`.
 Trafic record pe canalele navigabile

ale Dun`rii. Compania Na]ional` Admi-

nistra]ia Canalelor Navigabile a înregistrat, în
iulie, cel mai mare trafic lunar de la darea în
exploatare a canalelor navigabile Dun`re -
Marea Neagr` [i Poarta Alb` – Midia. Astfel,
luna trecut`, au fost tranzitate 3.522.451 tone
capacitate (tc), consemnându-se o dep`[ire de
975.451 tc a traficului de transport prognozat.
Cele mai tranzitate m`rfuri au fost minereurile
[i fierul vechi (33% din totalul de marf`
transportat`), cerealele (cu o pondere de 30%)
[i produsele minerale brute (20%).

 Investi]ie de 40
de milioane de
euro la Ghimbav,
în jude]ul Bra-
[ov. Furnizorul
german de com-
ponente auto Con-
tinental va construi
la Ghimbav, Bra[ov,
o fabric` unde va pro-
duce pompe de alimentare [i subansamble.
Unitatea de produc]ie va fi gata în aprilie 2013
[i va avea circa 550 de angaja]i. În urma acestei
investi]ii, de 40 de milioane de euro, num`rul
unit`]ilor de produc]ie ale concernului german
în România va ajunge la [apte.
 Iulie – lun` benefic` pentru vânz`-

rile Dacia în Fran]a. Comitetul construc-
torilor francezi de automobile (CCFA) a
anun]at c`, luna trecut`, în Fran]a, au fost
înmatriculate 9.128 de autoturisme noi marca
Dacia, în cre[tere cu 99,5% comparativ cu
perioada similar` din 2011. Totu[i, în primele
[apte luni din 2012, fa]` de aceea[i perioad`
de anul trecut, înmatricul`rile de autotu-
risme Dacia pe pia]a francez` au înregistrat
o sc`dere de 3,8%, pân` la 50.307 unit`]i.
 Marea Britanie încurajeaz` cre-

ditarea. Guvernul britanic [i Banca Angliei
au prezentat recent un plan prin care vor
pune la dispozi]ia b`ncilor comerciale
împrumuturi în valoare de 80 de miliarde de
lire sterline (circa 100 de miliarde de euro)
cu dobând` redus`, pentru ca acestea s`
acorde mai multe credite întreprinderilor
mici [i mijlocii [i pentru a ieftini creditele
ipotecare, relateaz` agen]ia EFE. Programul
le permite celor care solicit` credite s` le
contracteze pe cel mult patru ani, la o
dobând` care porne[te de la 0,25%, inferioar`
celei oferite pe pie]ele financiare [i inter-
bancare, ce variaz` între 1,25% [i 2,5%. 
 Economia Spaniei î[i accentueaz`

declinul.  Dup` o sc`dere de 0,3% în primele
trei luni ale acestui an,  Produsul Intern
Brut (PIB) al Spaniei a înregistrat o nou`
contrac]ie, de 0,4%, [i în cel de-al doilea
trimestru, în compara]ie cu trimestrul
anterior, potrivit datelor Institutului Na]ional
de Statistic` de la Madrid citate de Reuters.
Fa]` de perioada similar` din 2011, economia
spaniol`, a patra din Europa, consemneaz`
un declin de 1%.

De[i ar putea fi surprinz`toare la prima
vedere, în contextul politic intern din ultima
vreme, cre[terile înregistrate pe pia]a local` de
ac]iuni par explicabile dac` lu`m în calcul mai
mul]i factori. În primul rând, amintim de
corela]ia strâns` cu marile burse ale lumii. De
asemenea, ultimele date statistice arat` o
sporire a cifrei de afaceri din comer]ul cu
am`nuntul în primul semestru, de circa 4%,
comparativ cu primele [ase luni ale anului
precedent, ceea ce face posibil` o revenire a
consumului. Mai mult, pre]ul ac]iunilor multor
companii listate la BVB sunt mult subevaluate,
iar deprecierea leului în fa]a principalelor valute,
din perioada 2 iulie-3 august, i-a avantajat pe
investitorii str`ini care activeaz` pe bursa
autohton`. Un exemplu în acest sens l-a oferit
compania Manchester Securities, controlat` de
fondul american Elliott Associates, care a
cump`rat, pe parcursul lunii iulie aproape 37
de milioane de ac]iuni ale Fondului Proprietatea
(FP), echivalentul a 0,26% din capitalul social al
FP. În prezent, Manchester Securities a ajuns s`
de]in` peste 11% din Fondul Proprietatea.

Pe plan
local, sun-
tem  în plin
sezon al ra-
port`rilor fi-
nanc iare .
Printre pri-

mii emiten]i de la BVB care [i-au prezentat
rezultatele ob]inute în primul semestru al anului
curent s-au num`rat BRD - Groupe Societe
Generale (BRD) [i Banca Transilvania (TLV).
BRD a realizat, în prima jum`tate din 2012, un
profit net de 39,4 milioane de lei, de [apte ori
mai mic decât în perioada similar` din 2011,
dup` ce banca a înregistrat pierderi în
trimestrul al doilea de 43,6 milioane de lei, din
cauza reducerii veniturilor [i al unui cost ridicat
al riscului. De altfel, la mijlocul anului trecut,
BRD afi[ase un profit net de 282 milioane  de
lei, mai redus cu 23,3%, comparativ cu câ[tigul
de 366,9 milioane de lei consemnat în aceea[i
perioad` din 2010. O evolu]ie foarte bun` în
primele [ase luni a înregistrat Banca
Transilvania (TLV), care a reu[it s` ob]in` un
profit net de 179,6 milioane de lei, cu 47% peste
câ[tigul din perioada similar` din 2011, iar
activele au avansat cu 12% în acest an, la 28,968
miliarde de lei.

Compania Aerostar Bac`u (AER), profilat`
pe fabricarea de avioane de antrenament [i
[coal`, componente de avia]ie [i mentenan]a
aparatelor de zbor, a raportat un profit net de
6,2 milioane lei în primul semestru, în cre[tere
u[oar` comparativ cu acela[i interval din
anul anterior, când profitul a fost de 5,88
milioane de lei. Ac]iunile Aerostar par un
plasament intersant pentru investitori,
profitul net/ac]iune (luând în calcul valoarea
de vineri, 3 august, de 5,7 lei/ac]iune) fiind
de 1,4 lei, ceea ce ne indic` un randament
de aproape 25%. Mai mult, trebuie men]ionat
c` societatea a început derularea unui
important proiect de investi]ii menit a crea
o nou` capacitate de fabrica]ie în scopul
diversific`rii produc]iei [i cre[terii
exportului. Turbomecanica, societate spe-
cializat` în produc]ia de componente pentru
industria aeronautic`, a anun]at c` [i-a
redus pierderile în primul semestru al
acestui an cu 34%, fa]` de perioada similar` a
anului trecut, de la 6,7 milioane de lei la 4,4
milioane de lei, în timp ce afacerile companiei
au urcat cu 9%, de la 21,4 milioane de lei la 23,3
milioane de lei.

BURSELE
{I-AU RELUAT CRE{TERILE
Primele cinci s`pt`mâni din a doua jum`tate a anului au adus

cre[teri importante pe majoritatea pie]elor de capital ale lumii, în ciuda
numeroaselor incertitudini care persist` asupra evolu]iei economice
globale. În aceast` perioad`, Bursa de Valori Bucure[ti (BVB) a urmat
evolu]ia bun` a pie]elor externe de capital, indicii s`i principali
apreciindu-se cu pân` la 8.17%.

În pofida cre[terilor înregistrate pe pia]a
local` în ultima perioad`, contextul economic
intern suport` numeroase riscuri. Tensiunile
de pe scena politic` româneasc`, coroborate
cu evolu]iile nefavorabile ale marilor economii
europene ar putea afecta cre[terea PIB pe
termen scurt. De altfel, de curând, Banca
European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare
(BERD) a revizuit prognoza de cre[tere
economic` pentru 2012, de la 1,2% la 0,8%, iar
majoritatea estim`rilor ref`cute de institu]iile
financiare interna]ionale în acest sens sunt în
sc`dere fa]` de cele ini]iale.

Pe plan extern, asist`m la o amplificare a
temerilor în leg`tur` cu situa]ia Spaniei, con-
fruntat` cu un [omaj îngrijor`tor [i cu dobânzi
ale titlurilor de stat cu scaden]e pe termen lung
care au dep`[it 7,5%, dar [i a modific`rii, în
sens negativ, de diferite agen]ii de rating, a
perspectivelor mai multor ]`ri europene. De
fapt, problemele Spaniei sunt reflectate [i în
evolu]ia indicelui principal al Bursei de la
Madrid, IGBM care, în ultima lun`, a mai
pierdut aproape 5%, deprecierea sa în acest an
dep`[ind astfel 20%. Ve[ti bune au venit îns`,
vinerea trecut`, din SUA, unde raportul
prezentat de Departamentul Muncii a ar`tat
c` num`rul locurilor de munc` din economie
a urcat cu 163.000 în iulie. Rata [omajului a
crescut, totu[i, de la 8,2 % la 8,3%, în iunie,
eviden]iind situa]ia economic` dificil` [i
justificând noi m`suri de stimulare din partea
Rezervei Federale. De asemenea, tot din
perspectiv` optimist`, re]inem câ[tigurile
raportate de curând de banca britanic` HSBC,
cea mai mare din Europa, [i de compania sud-
coreean` Samsung Electronics, lider global în
sectorul tehnologic (dup` vânz`ri). Astfel,
profitul HSBC a crescut cu 10% în primul
semestru din 2012, ca urmare a câ[tigurilor
ob]inute din vânzarea activelor. În perioada
ianuarie-iunie 2012, profitul înainte de taxe al
b`ncii britanice a urcat la 12,7 miliarde de
dolari, de la 11,5 miliarde de dolari în perioada
similar` din 2011. Banca britanic` a raportat
un câ[tig de aproape 22 de miliarde de dolari,
anul trecut, reprezentând cel mai semnificativ
profit înregistrat în rândul b`ncilor din Europa
Occidental`, datorit` performan]elor foarte
bune din Asia [i alte pie]e emergente din
lume. Samsung [i-a majorat cu 48% profitul în
trimestrul al doilea, pân` la un nivel record de
4,5 miliarde de dolari, pe fondul cererii de
aparate smartphone. În perioada aprilie - iunie
2012, Samsung a vândut 50,5 milioane de
telefoane inteligente, cifr` de aproape dou` ori
mai mare comparativ cu intervalul similar din
2011.

În trimestrul al doilea, compania sud-
coreean` a fost lider pe pia]a aparatelor
smartphone, cu o cot` de 34,6%, aproape dubl`
fa]` de cea a rivalului american Apple, care a
controlat 17,8% din acest sector.

 S-au reaprins temerile
pe pia]a valutar` intern`,
leul depreciindu-se cu circa
2% în raport cu euro [i
dolarul american, în ulti-
mele patru [edin]e de
tranzac]ionare de s`pt`-
mâna trecut`. Chiar dac`,
la prima vedere, un curs de
4,7 lei pentru un euro pare
u[or de atins, ne a[tept`m
totu[i la o \nt`rire a mone-
dei na]ionale în raport cu
principalele valute în urm`-
toarea perioad`. Pe pie]ele
valutare externe, moneda
unic` european` s-a apre-
ciat semnificativ fa]` de
dolarul american, cu peste
dou` procente, în condi]iile
în care Banca Central`
European` a men]inut do-
bânda de politic` monetar`
la 0,75%, iar investitorii se
a[teapt` la luarea unor noi
m`suri anticriz`. Paritatea
euro/dolar se tranzac]iona,
vinerea trecut`, în apro-
pierea nivelului de 1,24.

UN NOU MINIM ISTORIC PENTRU LEU
 Moneda na]ional` a înregistrat vineri, 3 august, un nou minim

istoric în raport cu euro.
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PROMOVAREA CARIEREI MILITARE
 ÎNCEPE ÎN CENTRELE MILITARE

 Locotenent Andreea CRISTIAN
Foto: plutonier-adjutant Eugen MIHAI
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Locotenent-colonel
Marian Cr`ciunescu

Ana Daniela Cristescu
lucreaz` la Centrul militar
al sectorului 6 de la 18 ani.

Comandor Liviu Petcu
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La Centrul Militar al Sectorului 6
lucreaz` o mân` de oameni. Birouri ticsite
de dosare [i fi[ete care dau pe dinafar`
demonstreaz` c` volumul de munc` este
unul foarte mare. Când spui centru militar
te gânde[ti imediat la locul unde trebuia s`
se prezinte fiecare b`rbat care împlinea
vârsta de 18 ani pentru luarea în eviden]`,
în scopul efectu`rii serviciului militar
obligatoriu. Din 2006, de când  s-a renun]at
la obligativitatea acestui proces de formare
a militarilor, centrele au fost în aten]ia
tuturor celor care, în c`utarea unui loc de
munc`, aleg uniforma militar` [i, implicit, o
carier` în acest domeniu.

Indiferent c` este vorba despre o carier`
de soldat [i gradat profesionist sau de
subofi]er, maistru militar sau ofi]er, la centrul
militar de pe raza zonei de domiciliu po]i g`si
orice fel de informa]ie care s` te ajute în luarea
unei decizii. Î]i stau la dispozi]ie recrutori atent
preg`ti]i pentru a furniza cele mai corecte
informa]ii, dar [i pentru a ajuta tinerii la început
de drum s`-[i formeze o impresie despre
Armata Român` [i oportunit`]ile de carier`
pe care aceasta le ofer`.

Biroul informare-recrutare este depar-
tamentul care se ocup` exclusiv de acest
proces. Fie c` le întocmesc dosare de selec]ie
celor care se prezint` la Centrul Militar, în
vederea unei posibile angaj`ri în sistem, fie

c` viziteaz`, f`r` excep]ie, fiecare liceu sau
[coal` general` din sector pentru a le
prezenta elevilor oferta educa]ional` a
liceelor [i colegiilor militare din ]ar`, aceast`
munc` reprezint`, înainte de toate, o bun`
inter-rela]ionare cu societatea civil`.
Misiunea noastr` este s` inform`m, s` ajut`m
oamenii care se prezint` la Centrul Militar al
Sectorului 6 s` ia decizia care îi avantajeaz`
cel mai mult, în concordan]` deplin` cu
interesele sistemului, mi-a spus locotenent-
colonelul Marian Cr`ciunescu, [eful de stat
major al centrului [i ofi]er cu o experien]`
de peste zece ani în aceast` institu]ie.

Resursa uman` –Resursa uman` –Resursa uman` –Resursa uman` –Resursa uman` –
temeliatemeliatemeliatemeliatemelia
armatei românearmatei românearmatei românearmatei românearmatei române

O alt` structur` foarte important` în
activitatea Centrului Militar al Sectorului 6
este reprezentat` de biroul mobilizare [i
eviden]a militar`, care genereaz` [i admi-
nistreaz` o baz` de date în care se reg`sesc
b`rba]ii ( uneori [i femeile, în condi]iile legii)
care au domiciliul pe raza sectorului 6 [i care
au obliga]ii militare. Aceast` eviden]` se

întocme[te [i se revizuie[te anual, în scopul
cunoa[terii precise a disponibilului bun de
repartizat, în vederea asigur`rii compo-
nentelor sistemului na]ional de ap`rare cu
personal instruit în caz de r`zboi sau alte
situa]ii speciale, prev`zute de lege. Fiecare
persoan` în parte are un dosar în care este
specificat` preg`tirea militar` sau civil`,
starea de s`n`tate, precum [i datele de
contact. Cet`]enii au obliga]ia s` se prezinte
anual pentru reînoirea datelor de eviden]`.
Pân` în 2009, aceast` baz` de date se realiza
exclusiv prin rela]ia direct` cu persoanele
care se prezentau la Centrul Militar. Din
2009, sistemul s-a îmbun`t`]it, iar noi
schimb`m baze de date cu birourile de eviden]`
a popula]iei, care cuprind informa]ii legate
de domiciliu, situa]ia cet`]eniei, cazier,
precum [i situa]ii cu persoanele decedate sau
cazurile speciale de s`n`tate, mi-a explicat
locotenent-colonelul Marian Cr`ciunescu.

Activitatea devine mult mai complex` de
la caz la caz. De exemplu, persoanele care
ob]in cet`]enie str`in` sunt o categorie
aparte, iar cei care fac naveta din zonele de
lâng` Bucure[ti, pentru a lucra în capital`,
sunt o alt` categorie care necesit` o aten]ie
sporit`, deoarece nu se poate ]ine o eviden]`
foarte clar` a datelor de contact.

Resursa uman` este vast` în sectorul 6,
iar pensionarii reprezint` cam a [asea parte,
printre ei fiind [i cei care [i-au dat demisia
sau au fost îndep`rta]i din sistemul militar
din diverse motive imputabile, iar restul sunt
cet`]eni care [i-au îndeplinit sau nu stagiul
militar obligatoriu, completeaz` comandorul
Liviu Petcu, comandantul Centrului Militar
al Sectorului 6. A venit în aceast` unitate în
urm` cu un an, dar [tie foarte bine cu ce se
m`nânc` un centru militar, pentru c` cea
mai mare parte a carierei [i-a petrecut-o în
centre militare din ]ar` sau la Direc]ia
Personal [i Mobilizare, din cadrul Statului
Major General. Din postura de comandant,
lucrurile stau pu]in diferit, mai ales c`
provocarea cea mai mare [i-a impus-o singur.
[tia c` trebuie s` fie un bun lider, dar s` se
[i integreze rapid într-un colectiv mic, dar
foarte bine închegat.

De[i au obliga]ia s` se prezinte anual la
sediul Centrului Militar pentru a furniza
datele personale, mul]i rezervi[ti nu respect`
acest lucru, ace[tia fiind în[tiin]a]i periodic
cu privire la obliga]iile pe care le au, conform

legii. Cu toate acestea, exist` [i oameni cu
care Centrul Militar colaboreaz` foarte bine,
î[i respect` obliga]iile [i se prezint` de fiecare
dat` când sunt în[tiin]a]i. Unii vin deoarece
solicit` diverse adeverin]e care s` ateste faptul
c` au îndeplinit anumite sarcini sau au fost
instrui]i într-un anumit domeniu pe durata
stagiului militar. Uneori, aceste adeverin]e le
sunt de mare ajutor la angajarea în via]a
civi-l`, de aceea îmi place s` spun c` armata a
pus o pâine în mân` multor oameni, mai spune
locotenent-colonelul Marian Cr`ciunescu.

Ana Daniela Cristescu lucreaz` în
acest centru militar de la 18 ani. Acum
are peste 40 [i recunoa[te c` aici s-a
format [i ca om, [i profesional. Având în
familie dou` genera]ii de militari, respectiv
tat`l [i bunicul, [i-a dorit foarte mult s`
îmbrace [i ea haina militar`. Dup` o via]a
petrecut` în armat`, acesta r`mâne sin-
gurul ei regret. În rest, declar` fericit` c`
alt` meserie mai potrivit` nu crede c`
exista pentru ea. Îmi place foarte mult s`
stau de vorb` cu oamenii [i s` încerc s`-i
ajut. Sunt multe persoane în vârst` care
vin [i ne solicit` diverse acte, iar eu simt c`
trebuie s`-mi fac datoria fa]` de ele, mai
ales c` în ultimul an aceste solicit`ri au fost
numeroase, din cauza recalcul`rii pensiilor
militare, a precizat Ana Daniela Cristescu.
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PERSONALITQ}I

 Responsabil de num`r: locotenent Andreea Cristian

AVERESCU A FOST FOARTE RIGUROS, SEVER CHIAR,
DAR, ÎN ACELA{I TIMP, APROPIAT DE OSTA{I
 Interviu cu {erban Papacostea,

membru corespondent al Academiei Române

{erban Papacostea s-a n`scut în
Bucure[ti, la 25 iunie 1928. Este fiul
juristului Petre Papacostea, descen-
dent al unei familii de origine macedo-
român` [i secretar personal al
mare[alului Alexandru Averescu pân`
la moartea acestuia, în 1938. Fost
de]inut politic în timpul regimului
comunist, istoricul {erban Papacostea
este absolvent al Facult`]ii de Istorie
din Bucure[ti [i, din anul 1968, doctor
în istorie, cu o tez` premiat` trei ani
mai târziu de Academia Român`
(„Oltenia sub st`pânirea austriac`, 1718-1739”). Este membru corespondent al
Academiei Române, membru al Academiei Ligure de {tiin]e [i Litere din Genova,
codirector al revistei „Il Mar Nero” din Italia [i coeditor al colec]iei „Rumänienstudien”
(Germania). Între anii 1990 [i 2001 a fost directorul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”
din Bucure[ti.

– V` rog s` rememora]i, domnule
academician, primele amintiri legate de
mare[alul Alexandru Averescu.

– Primele amintiri sunt din anii copil`riei
mele, când ne întâlneam cu mare[alul
Alexandru Averescu în Germania. Acesta
obi[nuia, în perioada de dup` Primul R`zboi
Mondial, s` fac` vara o cur` de ape minerale la
Bad Kissingen. Aici veneau, uneori, [i p`rin]ii
mei cu automobilul. Ne opream la Bad
Kissingen, luam masa împreun`, de[i Averescu
obi[nuia s` ia masa mai devreme decât ceilal]i
pentru a se retrage apoi s` citeasc` în tihn`.
Avea un ritm de via]` foarte m`surat. Prin 1936-
37, l-am întâlnit tot în str`in`tate, în Elve]ia (nu
am mai c`l`torit apoi pân` în 1968, din cauza
situa]iei în care s-a aflat familia mea în primii
ani ai regimului comunist), unde a avut loc
întâlnirea de reconciliere între mare[alul
Alexandru Averescu [i Octavian Goga, între
care fusese, imediat dup` Primul R`zboi
Mondial, o colaborare foarte strâns`, pân` prin
anii ’30-’31, când Goga a c`zut în mrejele politicii
regelui Carol al II-lea, care c`uta s` dezar-
ticuleze partidele politice [i preg`tea terenul
pentru instaurarea unui regim autoritar. Ceea
ce s-a [i întâmplat, dar mult mai târziu. Apoi s-a
produs o distan]are între ei, nu s-au mai v`zut
o vreme, pân` la aceast` întâlnire din Elve]ia,
mijlocit` de tat`l meu, în leg`tur` cu care exist`
[i un film care s-a p`strat. Mult` lume era
convins`, având în vedere rela]iile strânse
dintre Octavian Goga [i tat`l meu, c` [i Petre
Papacostea îl va p`r`si pe Alexandru Averescu
urmându-l pe Goga. Am pe undeva o caricatur`
în care Averescu este reprezentat în chip de
Iisus, Goga un soi de coco[, pe gard, iar tat`l
meu apare ca fiind Sfântul Petru, mare[alul
spunând: „Adev`r gr`iesc ]ie, Petru, c` nu va
cânta de trei ori coco[ul [i te vei lep`da de
mine!” Nu a fost s` fie a[a, pentru c` tat`l meu
s-a aflat lâng` Alexandru Averescu [i în ziua
sfâr[itului. Îmi spunea c` niciodat` nu i s-a p`rut
mai mare Averescu decât atunci când s-a aflat
în fa]a mor]ii.

Este [i cea mai puternic` dintre amintirile
legate de mare[al, care m-a marcat foarte mult.
Într-o noapte, s-a deschis deodat` u[a camerei
în care ne aflam eu [i fratele meu [i mama ne-a
spus, trezindu-ne din somn: „A murit
mare[alul!” Aveam numai 10 ani. A fost un [oc.
Nu eram atunci în stare s` în]eleg foarte mult,
dar am avut impresia c` a disp`rut ceva de
neînlocuit din casa în care st`team. Aveam s`
aflu mai multe despre personalitatea
mare[alului din povestirile tat`lui meu, din
articolele [i conferin]ele ]inute de el în diferite
împrejur`ri.

Alexandru Averescu i-a transmis tat`lui
meu ultimele sale rug`min]i, [i, la un moment
dat, când a intrat medicul, a început s` râd`
în hohote ca [i cum nimic nu se petrecea în
sufletul lui. Apoi, în ultima zi, în curtea casei
d`ruit` de statul român lâng` Arcul de
Triumf, privind cum cad frunzele, i-a spus
tat`lui meu: „M-am n`scut într-o Românie
mic`, format` din dou` principate umilite,
acum mor într-o Românie Mare”. În aceea[i

Academicianul {erban Papacostea l-a cunoscut personal pe
mare[alul Alexandru Averescu [i depune m`rturie, în discu]ia purtat`,
despre personalitatea complex` a artizanului Manevrei de la Fl`mânda
[i a comandantului victorios de la M`r`[ti, în anii Primului R`zboi
Mondial.

sear`, dup` cin`, a murit în tihn`, cu foto-
grafia mamei sale pe piept.

Mai p`strez, de asemenea, un film din anii
’30 în care Averescu apare la un exerci]iu cu
m`[ti de gaze (se considera c`, în viitorul r`zboi,
vor fi din nou folosite gazele de lupt`). Se
crease, de altfel, [i o fabric` – Sarogaz –
care producea m`[ti de gaze.

– V` m`rturisesc c` am avut mereu
în minte un Averescu riguros [i, a[

spune, chiar cazon. A]i dezv`luit, în diverse
împrejur`ri, o latur` a personalit`]ii sale
pu]in cunoscut`: Averescu avea umor!

– A fost o personalitate multilateral`, într-
adev`r, foarte riguros, sever chiar, dar, în
acela[i timp, apropiat de osta[i. Era sever pân`
la pedeapsa suprem` în caz de dezertare, dar
nu numai în cazul militarilor de rând, ci chiar
[i atunci când era vorba de un membru al
elitei militare, cum a fost cazul locotenent-
colonelului Cr`iniceanu, fiul generalului
Grigore Cr`iniceanu, executat pentru
dezertare în fa]a propriilor trupe. Procesul
ofi]erului a fost reluat tocmai la cererea
generalului Averescu.

Averescu sus]inea c` trebuie realizate
înaintea b`t`liei toate scenariile posibile, pentru
c` în cursul ac]iunii niciodat` nu se împline[te
integral vreunul dintre scenarii, dar este mult
mai u[or s` te adaptezi dac` e[ti preg`tit pentru
orice situa]ie ar putea s` apar`. Era bine
organizat [i sistematic. Acesta a fost unul din
punctele de convergen]` cu regele Carol I, cu
care, dup` un incident ini]ial, s-a în]eles foarte
bine.

Dar v-a]i referit la o latur` mai pu]in
cunoscut` a lui Averescu. }in minte câteva
glume ale sale. La o mas`, tot la Bad Kissingen,
tat`l meu, care era fum`tor, [i-a aprins o ]igar`
[i Averescu, iritat de aceast` puf`ial` în timpul
mesei, i-a spus: „Papacostea, când fumezi, nu
te deranjeaz` mirosul de sup`?” Acesta era
genul de umor al lui Averescu. Tot tat`l meu
îmi povestea c`, odat`, în timpul ultimei
guvern`ri a Partidului Poporului, în 1926-1927,
când tat`l meu era director general al Po[telor
[i se preocupa de construirea unui nou local al
po[telor pe Bulevardul Dacia, generalul

Averescu, în calitate de prim-ministru, a fost
invitat s` vad` ritmul construc]iei. Nu [tiu ce
anume nu i-a pl`cut [i tat`l meu s-a justificat
spunând c` s-ar fi realizat peste capul s`u, îns`
Averescu i-a r`spuns: „Nu, Papacostea, s-a f`cut
pe sub picioarele tale!” Sunt crâmpeie din
umorul s`u subtil. Nu era un contrast sesizabil
între severitatea sa [i fine]ea umorului, care
era o permanen]` mai ales fa]` de apropia]ii
s`i.

– Sunte]i primul care a men]ionat un
eveniment necunoscut pân` ast`zi isto-
ricilor: reînfiin]area Partidului Poporului,
în martie 1945.

– La începutul anului 1945, când prim-
ministru era înc` generalul Nicolae R`descu –

format [i el în primii ani ai carierei sale pe lâng`
Alexandru Averescu [i în siajul personalit`]ii
mare[alului – în casa familiei noastre, în biroul
tat`lui meu s-au adunat câ]iva dintre frunta[ii
fideli ai Partidului Poporului – Anibal
Teodorescu, profesor de drept [i primar al
Bucure[tilor, Dimitrie Grozdea, universitar [i
jurist, P.P. Negulescu, filozof – [i au decis
refacerea Partidului Poporului, au schi]at un
proiect de program [i l-au ]inut la curent pe
generalul R`descu –  venea des la noi în cas` –
cu privire la acest proiect. }in minte c`
generalul R`descu a venit, la un moment dat,
la tat`l meu [i, pr`bu[it în fotoliu, i-a spus: „Ru[ii
îi ridic` pe românii de etnie german`”. Mult
timp, Germania ne-a acuzat c` noi i-am fi predat
pentru a ne u[ura pozi]ia, dar acum se [tie,
gra]ie deschiderii arhivelor, c` ei au fost ridica]i
din ordinul URSS.

A[adar, s-au întrunit de mai multe ori în
casa noastr`, informându-l [i pe primul-ministru
Nicolae R`descu despre demersurile lor. Am
publicat scrisoarea generalului R`descu în care
acesta îi încuraja pe ini]iatori [i le spunea c`
[tie de proiectul lor [i în care le cerea s` se
gândeasc` la denumirea partidului, dac` o vor
p`stra sau nu. Asta se întâmpla cu numai o zi
înaintea lui 6 martie 1945. Ei se gândeau la
refacerea partidului, iar Vâ[inski a venit cu
formula guvernului de larg` concentrare
democratic`, formula cunoscut` de preluare
efectiv` a puterii de c`tre comuni[ti în România.
S-ar putea scrie o schi]` umoristic` despre ceea
ce f`ceau averescanii, cu mintea în trecut, [i ce
gândeau, de fapt, comuni[tii.

Documentele referitoare la via]a politic`
interbelic` [i activitatea Partidului Poporului
au r`mas tat`lui meu, care inten]iona s` scrie

o monografie a mare[alului, dar nu a mai apucat
s` o fac`. Din fericire, domnul Petre Otu a reu[it
s` realizeze o excelent` monografie a
mare[alului.

– Interna]ionala Comunist` a ar`tat fa]`
de Alexandru Averescu un interes special.
În ce sens?

– Se [tie pu]in despre faptul c`
Interna]ionala Comunist`, creat` de Lenin, a
încercat s` foloseasc` popularitatea lui, în
dorin]a de a sf`râma România Mare,
transformându-l pe Averescu într-un fel de
general Boulanger al României, împins de
popularitate spre putere. S-a aflat c` printre
manifestan]ii din perioada grevelor [i marilor
mi[c`ri de strad` de dup` Primul R`zboi
Mondial erau infiltra]i numero[i agen]i ai
Cominternului.

Puterea personalit`]ii lui Averescu era atât
de magnetic` încât îi cople[ea pe to]i, iar cei
care au avut caracter nu s-au separat de el
pân` la sfâr[it. Când Carol al II-lea i-a cerut
imperativ tat`lui meu – pe care îl cuno[tea din
tinere]e, din perioada cercet`[iei – s` intre în
Frontul Rena[terii Na]ionale, spunându-i c`
Averescu este cu un picior în groap`, acesta i-a
replicat c` nu-l poate p`r`si pe mare[al tocmai
în aceste împrejur`ri. Iar Carol al II-lea era un
personaj r`zbun`tor.

Alexandru Averescu era foarte principial
în via]a politic`. A fost un moment dramatic, în
1927, când regele Ferdinand I era muribund.
Averescu era prim-ministru, dar Ionel Br`tianu
era tem`tor c`, odat` disp`rut regele, nu-l mai
clinte[te nimeni pe general din fruntea
Guvernului, astfel încât l-a convins pe rege s`-i
cear` primului ministru s` demisioneze, de[i
acesta se afla la guvernare de abia un an [i
jum`tate. Averescu a stat în cump`n` fa]` de
angajamentul s`u în raport cu propriul partid,
dar, legalist [i constitu]ionalist cum era, a
acceptat [i i-a oferit regelui demisia. Un
am`nunt hazliu: Mussolini, cu care Averescu
avea leg`turi strânse, când a aflat c` acesta [i-a
dat demisia – Ducele nu concepea s` ai puterea
[i s` o la[i din mân`! – ar fi spus ([i prefer s`
reproduc numai în italian`!): „Ma che culo
questo Averescu!”

Când regina Maria a venit la cartierul s`u
general la Bac`u, în anii Primului R`zboi
Mondial, s`-l întrebe dac` va r`sturna dinastia,
c`ci se auzise c` generalul va intra în politic`,
atunci el i-a înmânat demisa în alb. De Sfântul
Alexandru, regina i-a restituit hârtia, spunându-i:
„Ia-o, c`ci îmi frige degetele!” Niciodat`
Averescu nu s-a l`sat atras de demonul puterii,
pentru a transforma o competi]ie constitu-
]ional`, de partid sau o lupt` intern`, într-o
pozi]ie de putere cu înc`lcarea legilor. A fost
foarte fidel, nu numai lui Carol I, dar [i lui
Ferdinand I, de[i au avut unele divergen]e.
Împreun` cu Gh. Br`tianu a început îns` o
campanie de blocare a tendin]elor autoritare
ale lui Carol al II-lea, în al doilea deceniu
interbelic, formând a[a-numitul Front
Constitu]ional. România a fost ultima ]ar` din
Europa Central` [i de Est care a abandonat
pluralismul politic [i libert`]ile cet`]ene[ti.

 Interviu realizat de
locotenent-colonel Florin {PERLEA




