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ministrul apărării naţionale, Corneliu Dobriţoiu

Ministrul apărării naţionale
s-a întâlnit cu ziariştii militari
La iniţiativa redactorului-şef al publicaţiei „Marina Română”, locotenent-comandor
Mihai Egorov, ministrul apărării naţionale, Corneliu Dobriţoiu, s-a întâlnit vineri,
13 iunie, cu redactorii-şefi ai publicaţiilor şi emisiunilor radio-tv militare din
armată. A fost un dialog deschis şi destins, în care s-a prezentat (fără farduri)
situaţia actuală a armatei dar şi aşteptările pe care ministrul apărării naţionale le
are de la noi, jurnaliştii militari: să prezentăm realitatea din unităţi.

Colonel Dragoş ANGHELACHE

Î

ntâlnirea ministrului apărării naţionale cu presa
militară s-a desfăşurat în două momente. Primul,
l-a constituit interviul pe care dumnealui l-a acordat emisiunilor TV ale Trustului de Presă al Ministerului
Apărării Naţionale şi Grupului Mass-media al Marinei iar
al doilea moment l-a constituit discuţia pe care domnul
Corneliu Dobriţioiu a purtat-o cu jurnaliştii din presa
militară scrisă şi audio a categoriilor de forţe.

Un buget puternic dezechilibrat
Prima întrebare s-a referit, cum era firesc, la principalele dificultăţi pe care noul ministru al apărării le-a identificat la preluarea funcţiei, obiectivele stabilite pentru anul
acesta şi în ce măsură bugetul alocat apărării poate susţine aceste obiective. Domnul Dobriţoiu a admis că, la ora
actuală, Ministerul Apărării Naţionale trebuie să depăşească unele dificultăţi enorme legate de buget, reafirmând,
cu această ocazie, că bugetul este „puternic dezechilibrat,
având în vedere faptul că cheltuielile cu personalul se
cifrează la aproximativ 85%”, în timp ce cheltuielile destinate operării şi mentenanţei se situează la 10-11%. În
acest context, activitatea Ministerului Apărării Naţionale
este puternic diminuată, întrucât cu banii rămaşi pentru
operare şi mentenanţă „reuşim să ne menţinem angajamentele operaţionale în teatrele de operaţii din
Afganistan, efort care consumă aproape jumătate din
bugetul alocat instruirii trupelor şi mentenanţei echipamentelor”, aceasta în condiţiile în care numai 4% din
structura de forţe este angajată în teatrul de operaţii iar
ceilalţi militari consumă numai 5% din bugetul alocat apărării, ceea ce, remarca ministrul apărării naţionale, este
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absolut inacceptabil. Legat de această stare de fapt, dumnealui opina că ea generează probleme majore de credibilitate privind angajamentele asumate la NATO, marea
majoritate a acestora fiind oprite.
Problema de fond, în opinia domnului ministru, este
lipsa de coerenţă dintre dinamica mediului operaţional,
care este în creştere, şi dinamica bugetului apărării, ceea
ce creează îngrijorări, deoarece rolul unei armate este, în
primul rând, acela de a asigura descurajarea strategică a
oricărei „aventuri convenţionale” împotriva României şi în
capacitatea de a asigura o relevanţă strategică a României
la graniţa de est a Alianţei.
Celelalte provocări bugetare vin pe dimensiunea personalului, explică ministrul Corneliu Dobriţoiu, deoarece
„avansările acestea fără noimă, au generat o stare de
demotivare la nivelul personalului şi o erodare a spiritului
de corp al acestei oştiri, care a fost templul identităţii
noastre peste veacuri.”
O sursă imediată pentru creşterea bugetului apărării
este valorificarea infrastructurii în exces a ministerului,
întrucât constrângerile fiscale „ne determină să găsim
alte posibilităţi” de finanţare şi, în cele din urmă, „să
consumăm în mod inteligent resursele pe care le mai
avem la dispoziţie”. Privind valorificarea infrastructurii
în exces, în prima etapă, conducerea Ministerului
Apărării Naţionale îşi propune să schimbe natura juridică
a acestor terenuri, să le treacă din domeniul public al
statului şi administrarea ministerului, în domeniul privat
al statului şi administrarea ministrului urmând ca, într-o
etapă ulterioară, să se identifice, la nivel guvernamental,
agenţia care să se ocupe de valorificare pentru că „noi nu
avem suficiente competenţe pentru a ne implica în acest
proces. Procesul de valorificare va fi desfăşurat de o

agenţie guvernamentală sau de o
agenţie internaţională de reputaţie,
în aşa fel încât să dispară orice
umbră legată de acest proces de
valorificare. Nu vrem, sub nicio
formă, să transformăm armata într-o
agenţie imobiliară”.
Ministrul Corneliu Dobriţoiu a
explicat că posibilităţile sunt variate,
pornind de la dezvoltarea unor parteneriate public-privat pe terenurile
care sunt bine poziţionate pe zonele
de energie verde (eoliană) sau punerea unor terenuri la dispoziţia autorităţilor locale pentru dezvoltarea unor
parcuri industriale, însă a subliniat
că aceşti bani vor fi destinaţi în
exclusivitate înzestrării armatei.

bilet”. Această apartenenţă implică
angajamente financiare, implică asumarea capacităţii de a opera în
comun, nu numai în operaţiunile de
peace kiping, ci şi asumarea de angajamente kinetice de aceeaşi intensitate cu aliaţii noştri. Or, la aşa ceva, se
poate ajunge numai prin achiziţie de
echipament şi prin nivel de instruire.
Participarea la misiunile internaţionale este benefică, în opinia domnului ministru, deoarece, chiar şi în
condiţiile unui buget de avarie, la
nivel tactic „au crescut enorm competenţele operaţionale ale forţelor
terestre” întrucât peste 80% din
batalioanele noastre au experienţa
unui mediu insurecţional deosebit de
dificil, aşa cum este cel din

aibă un vot conjugat pentru a-şi
pune în valoare setul de mijloace
diferite pe care-l au cele două organizaţii pentru creşterea stabilităţii şi
securităţii pe plan internaţional.
În discuţie, ministrul Corneliu
Dobriţoiu a declarat că ministerul
este preocupat de programele legate
de creşterea securităţii forţelor dislocate în teatrele de operaţii şi că, pe
această linie, beneficiem de un sprijin
internaţional semnificativ. „Partenerii
noştri americani au pus la dispoziţie
echipamente, maşini de luptă, care
au un nivel ridicat de protecţie”.
Dumnealui a mai afirmat că aliaţii
americani ne-au pus la dispoziţie
peste o sută de maşini – ceea ce
înseamnă o valoare totală de peste 80

Armata română trebuie să
devină furnizor de securitate

Afganistan. Aceasta demonstrează şi
voinţa politică a României de a-şi
asuma riscuri şi responsabilităţi alături de aliaţii europeni şi transatlantici, în scopul de a contribui la creşterea relevanţei strategice a celor
două organizaţii: NATO şi Uniunea
Europeană, în speranţa că cele două
organizaţii de securitate vor reuşi să

milioane de dolari – şi sisteme de
monitorizare a spaţiului operaţional,
ceea ce permite asigurarea informaţiilor în timp real, iar aceste două
programe contribuie, în mod major,
la diminuarea incidentelor tragice
din teatrul de operaţii. „Mai departe,
problema care ne preocupă este
aceea de a asigura mijloacele de pro-

A face parte din marea familie a
aliaţilor nord-atlantici, implică şi
îndeplinirea unor responsabilităţi
operaţionale, deoarece apartenenţa la
NATO nu reprezintă numai „un club
de binefacere” sau „o călătorie fără

Ministrul apărării naţionale împreună cu ziariştii de la „Pro patria”, „Ora armatei” şi Grupul de Presă al Forţelor Navale • Foto: Valentin Ciobîrcă

2012 • AUGUST • 3

INTERVIU

INTERVIU

ministrul apărării naţionale, Corneliu Dobriţoiu

Ministrul apărării naţionale împreună cu ziariştii de la Trustul de Presă al Ministerului Apărării
Naţionale şi de la Grupul de Presă al Forţelor Navale • Foto: Valentin Ciobîrcă
tecţie, începând de la cele individuale, inclusiv pentru militarii noştri de
acasă. Pe de altă parte, avem în
vedere achiziţia de transportoare
blindate şi maşini de luptă cu nivel
ridicat de protecţie pentru forţele
terestre”, acestea urmând să aibă o
capacitate de foc superioară celor pe
care le avem la ora acutală – depăşite din punct de vedere moral şi care
au intrat în proces de „canibalizare”
pentru asigurarea pieselor de
schimb transportoarelor încă operative.

la promovabilitate, peste 98% – şi, în
aceeaşi măsură, să salut şi efortul profesorilor. Sunt nişte medii educaţionale de vârf, ce ne creează un prilej de
bucurie şi certitudini pentru cei care
absolvă această formă de învăţământ.” În ceea ce priveşte dezvoltările în carieră şi oportunităţile pentru
cariera militară, ministrul apărării
naţionale a declarat că „ne gândim să
punem ferm în valoare principiul
meritocraţiei, în aşa fel încât oamenii

ministrul apărării naţionale, Corneliu Dobriţoiu

să-şi poată proiecta foarte clar traseul
în carieră, să aibă convingerea că
vom reuşi să ne despărţim – sper,
pentru totdeauna – de anumite obiceiuri neprincipiale şi «traseele scurte»
să fie evitate, în aşa fel încât oamenii
să înţeleagă că munca şi nivelul de
cultură, de ştiinţă îi va departaja în
carieră”. Dumnealui a mai adăugat că
armata rămâne deschisă să-şi îndeplinească obiectivul angajării personalului în diferite capacităţi naţionale sau
internaţionale, în comandamentele
NATO sau în structurile naţionale
atât ale Alianţei cât şi ale Uniunii
Europene, unde există un spaţiu
generos de manifestare, din acest
punct de vedere.

Salarizarea personalului, o
problemă dureroasă
Problema salarizării personalului
a fost definită de ministrul Corneliu
Dobriţoiu ca fiind dureroasă şi şi-a
manifestat convingerea că, într-un
viitor ciclu de guvernare, dezvoltând
o relaţie bună, principială, cu celelalte instituţii cu care se poate colabora
în această direcţie, s-ar putea găsi
unele soluţii de ameliorare.
Dumnealui a mai declarat că s-a reu-

Învăţământul
militar
O altă problemă
atinsă în discuţia cu
noi, jurnaliştii militari,
a fost aceea a învăţământului din instituţiile
militare, cu atât mai
mult cu cât, după susţinerea examenului de
bacalaureat, colegiile
militare liceale s-au
situat, din nou, în elita
învăţământului preuniversitar românesc.
„Doresc încă de la
început să salut atât
efortul absolvenţilor de
liceu – şi mă refer la
procentul extraordinar

4 • AUGUST • 2012

Ministrul apărării naţionale împreună cu presa militară a categoriilor de forţe • Foto: Cătălin Ovreiu

şit atragerea, în ministerul apărării, a
unor „oameni entuziaşti, cu mare
experienţă în piaţa privată” şi se
caută stimularea unor atitudini pozitive a sistemului bancar faţă de militari, acesta fiind, de asemenea, un
element care va contribui la creşterea
calităţii vieţii. Dealtfel, unul dintre
obiectivele conducerii Ministerului
Apărării Naţionale este acela de a
creşte, anual, bugetul destinat apărării cu 0,3% din produsul intern brut
pentru ca, la sfârşitul unui ciclu de
guvernare, să ajungă la 2% din PIB.
„În felul acesta ne putem situa la
înălţimea solicitărilor sau agreementului şefilor de state şi de guvern din
NATO. Or acest procent din PIB alocat
apărării, va îmbunătăţi, implicit, şi
condiţiile de viaţă şi nivelul de înzestrare. Deci oamenii vor avea toate
condiţiile să-şi pună aptitudinile şi
cunoştinţele în valoare.”
S-a pus în discuţie şi „grila virtuală” de salarizare elaborată în 2010,
întrebările vizând realismul ei şi dacă
acea grilă ar putea coborî din virtual,
în real. Ministrul apărării naţionale,
Corneliu Dobriţoiu, a declarat că
„proiectul acela de lege generează
atât frisoane din partea personalului
militar, cât şi incertitudini mari”
avându-se în vedere aspectul că „în
armată oamenii nu lucrează opt ore”
şi că personalul din Ministerul
Apărării Naţionale „operează într-un
regim limitat al libertăţilor individuale”. Ministrul Dobriţoiu ne-a asigurat
că „vom munci din greu pentru reporiectarea acestei legi, în aşa fel încât
să putem onora şi aşteptările din partea personalului militar, personal care
nu este deloc plătit rezonabil”. De
asemenea, o problemă pe care domnul ministru a calificat-o ca fiind
„uriaşă” este în zona gradelor mici,
mai ales că aceşti militari (începând
cu soldaţii şi gradaţii profesionişti)
sunt chemaţi să opereze o tehnică din
ce în ce mai complexă şi mai sofisticată „or, dacă salariul lor, fără sporuri,
este la nivelul salariului minim pe
economie, vă daţi seama că apar nişte
desprinderi de realitate”. Dumnealui
consideră că această lege ar trebui să
depăşească „faza bunelor intenţii”

Mnistrul apărării naţionale, Corneliu Dobriţoiu • Foto: Cătălin Ovreiu
imediat după alegerile generale, până
atunci, la nivel guvernamental continuând discuţiile cu Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale şi cu celelalte instituţii din zona securităţii
naţionale şi de apărare.
*
*
*
Dincolo de climatul destins şi deschis în care s-au purtat discuţiile, la
care am făcut referire încă de la
începutul relatării, trebuie să subliniez că am remarcat o oarecare deschidere a conducerii Direcţiei de
Informare şi Relaţii Publice faţă de
presa militară a categoriilor de forţe.

A fost pentru prima dată, în cei 13
ani de când sunt ziarist militar, când
presa militară teritorială a fost invitată la o întâlnire de asemenea nivel.
Îmi place să cred că la această discuţie am fi participat chiar dacă iniţiativa nu ar fi venit „din teritoriu”.
Oricum, este un pas înainte în normalizarea relaţiei „centru” – presa
militară teritorială. Aştept, cu oarece
speranţă, şi ceilalţi paşi. Până atunci,
îl informez pe şeful DIRP că articolul
de faţă a fost scris fără a primi promisa înregistrare completă a discuţiei dintre ministrul apărării naţionale şi mass-media teritorială. n
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Eveniment
• Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”
a împlinit 135 de ani

p. 8

locotenent-colonel eduard borHan
Vineri, 6 ianuarie, a avut loc la Iaşi, în prezenţa
ministrului apărării naţionale, domnul
Gabriel Oprea, sărbătorirea a 135 de ani
de la înfiinţarea Brigăzii 15 Mecanizate „Podu
Înalt”, continuatoarea tradiţiilor militare glorioase
ale Regimentului 15 „Războieni”.

• Centrul 48 Comunicaţii
şi Informatică Strategice la ceas
aniversar

p.11

maior ion adrian Curiman
Marţi, 10 ianuarie, a avut loc, la sediul Centrului
48 comunicaţii şi informatică strategice,
ceremonia prilejuită de aniversarea a 70 de ani
de existenţă, dar şi plecarea în teatrul de operaţii
din Afganistan a primei structuri NATO de comunicaţii şi informatică din Armata României,
Modulul dislocabil de comunicaţii DCM „E”.

• Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”
la un deceniu de existenţă

p.12

Colonel dr. mircea VlaDu
Ordinul ministrului apărării naţionale nr M.S. 45 din
23 aprilie 2002 a pus bazele înfiinţării Brigăzii 10
Geniu, la data de 1 iunie 2002, în subordinea
nemijlocită a Corpului 10 Armată Teritorial – Iaşi.
Bătrânul Ibrail a fost ales ca localitate de dislocare
la pace a comandamentului Brigăzii 10 Geniu
avându-se în vedere faptul că pe aceste
meleaguri istorice arma geniu a fost reprezentată
de structuri militare, fără întrerupere, începând cu
data de 6 iunie 1886.

• Batalionul 22 Transport „Dâmboviţa”,
onoare şi dăruire

p. 16

maior aurel VÎlVoi
Târgovişte, un loc încărcat de o istorie
îndelungată . Oraşul celor 33 de domnitori.
Am spus totul? Nu. Este oraşul în care, la 15
octombrie 2002, a luat fiinţă Batalionul 22
Transport „Dâmboviţa”. Au trecut zece ani de
atunci, zece ani de paşi mici, dar hotărâţi,
neîntrerupţi.
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Brigada 15 Mecanizată
„Podu Înalt” a împlinit 135 de ani
Vineri, 6 ianuarie, a avut loc la Iaşi, în prezenţa ministrului apărării naţionale,
domnul Gabriel Oprea, sărbătorirea a 135 de ani de la înfiinţarea Brigăzii 15
Mecanizate „Podu Înalt”, continuatoarea tradiţiilor militare glorioase ale
Regimentului 15 „Războieni”.
Locotenent-colonel Eduard BORHAN
prin amabilitatea publicaţiei „În slujba patriei”

M

anifestările dedicate acestei zile aniversare
au început încă din luna iulie a anului trecut,
atunci când militarii brigăzii au organizat şi
au participat, în localitatea Băcăuani din judeţul Vaslui, la
un ceremonial militar şi religios cuprins în calendarul
manifestărilor comemorative dedicate memoriei domnitorului Ştefan cel Mare. De-a lungul timpului, unitatea a primit denumiri onorifice legate de marile bătălii purtate de
domnitorul moldovean la Războieni şi Podu Înalt.
Palatul Oştirii din Copou, sediul comandamentului
Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” şi unul dintre monumentele istorice ale Iaşiului, a fost gazda sărbătoririi a

135 de ani de la înfiinţarea marii unităţi, un eveniment
deosebit din viaţa militarilor, demni urmaşi ai dorobanţilor din Regimentul 15 „Războieni”. Înfiinţată la 1 ianuarie
1877, pentru a participa la Războiul de Independenţă,
marea unitate ieşeană are un loc binemeritat în tradiţia
militară a poporului român.
La ceremonialul desfăşurat cu ocazia aniversării au
participat ministrul apărării naţionale, domnul Gabriel
Oprea, şeful Statului Major General, general-locotenent
Ştefan Dănilă, generali şi ofiţeri din structurile centrale
ale ministerului şi ale categoriilor de forţe ale armatei,
comandanţi de unităţi şi mari unităţi militare, cadre militare active şi în rezervă, veterani de război, reprezentanţi

Comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, general de brigadă dr. Nicolae Ciucă, decorează Drapelul de luptă al Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”
• Foto: Eduard Borhan
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ai autorităţilor publice locale. Înaltpreasfinţia Sa Teofan, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei, a adresat un
cuvânt duhovnicesc participanţilor la
activitate.
În discursul rostit cu acest prilej,
ministrul apărării naţionale, domnul
Gabriel Oprea, a vorbit despre semnificaţia acestei aniversări importante,
atât pentru militarii ieşeni, cât şi pentru Armata Română: „Sunt deosebit
de onorat să fiu alături de dumneavoastră, personalul militar şi civil
care încadrează Brigada 15
Mecanizată Podu Înalt, pentru a sărbători împreună împlinirea celor 135
de ani de la înfiinţarea acestei mari
unităţi. Este o zi importantă pentru
istoria Armatei Române şi pentru fiecare patriot român. Este ziua în care
trebuie să vorbim despre cei care au
onorat, prin curaj şi sacrificii, drapelul de luptă şi care trebuie omagiaţi
astăzi. Ca ministru al Apărării şi ca
militar, sunt mândru să vorbesc, în
faţa dumneavoastră, despre faptele
de vitejie ale celor care au îmbrăcat

Comandantul Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt” împreună cu militarii din comandamentul
marii unităţi • Foto: Eduard Borhan

cu demnitate uniforma militară.”
„Vă privesc şi văd în formaţie
oameni curajoşi, patrioţi adevăraţi,
militari mândri de moştenirea de
excepţie a dorobanţilor ieşeni, transmisă din generaţie în generaţie, până astăzi”
- a spus ministrul apărării
naţionale.
„Această mare
unitate este
continuatoarea
unei unităţi de
legendă a
Armatei
României,
Regimentul 15
Dorobanţi, ai
cărui ostaşi s-au
acoperit de glorie, în slujba
naţiunii, în
toate marile
confruntări şi
războaie ale
naţiunii române, începând cu
Războiul de
Independenţă.”
„Astăzi, când
se împlinesc
Se dezveleşte placa comemorativă • Foto: Eduard Borhan
135 de ani de la

înfiinţarea marii unităţi, aducem
omagiul nostru înaintaşilor şi suntem
onoraţi să ducem mai departe, cu
mândrie, demnitate şi determinare,
idealurile strămoşilor noştri. Apreciez
şi preţuiesc competenţa, pasiunea şi
modul eficient în care aţi acţionat în
ultimii ani în toate misiunile primite,
în ţară şi în străinătate, precum şi
succesele pe care le-aţi obţinut în
cadrul exerciţiilor, tragerilor de
luptă, de instrucţie, activităţi care au
confirmat înaltul profesionalism şi
modul exemplar în care înţelegeţi să
vă faceţi datoria şi să respectaţi jurământul militar”- a punctat ministrul
apărării naţionale aptitudinile şi calităţile militarilor Brigăzii 15
Mecanizată „Podu Înalt”.
„Mai mult, activitatea dumneavoastră este bine cunoscută şi din
misiunile de intervenţie executate pe
timpul inundaţiilor care au lovit
Moldova în ultimii ani. Prin acţiunile
curajoase de salvare şi de sprijin a
populaţiei afectate, detaşamentele
brigăzii au redat românilor speranţa
şi încrederea că Armata este, de fiecare dată, prin fapte, alături de cei
care sunt în suferinţă, punând umărul pentru depăşirea şi rezolvarea
situaţiilor dificile” - a arătat ministrul
Oprea sprijinul acordat de armată
populaţiei lovită de stihiile naturii.
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brigaDa 15 meCanizată „poDu Înalt”

În încheierea discursului său,
ministrul apărării naţionale i-a felicitat pe militarii ieşeni şi i-a îndemnat
să privească cu speranţă spre viitor
şi să fie în continuare componenţi de
marcă ai Armatei Române: „Acum, la
începutul anului 2012, echipa pe
care o formaţi îndeplineşte condiţiile
şi exigenţele impuse de misiunile de
mare răspundere care vă sunt încredinţate. Priviţi cu speranţă către viitor şi păstraţi întotdeauna în minte
faptul că aveţi o valoroasă tradiţie
militară, care vă obligă la performanţă. Aveţi datoria de fi şi în continuare la înălţimea comunităţii din care
faceţi parte, membri emblematici ai
societăţii ieşene. În această zi, atât de
importantă pentru dumneavoastră,
vă felicit şi vă urez multă sănătate,
putere de muncă, împliniri şi bucurii
alături de toţi cei dragi dumneavoastră! Am încredere că veţi fi în continuare aceiaşi demni urmaşi ai dorobanţilor şi că veţi onora în continuare numele acestei unităţi de elită a
Armatei Române, care a participat,
nemijlocit, la foarte multe momente
importante ale istoriei noastre. Aşa
să ne ajute Dumnezeu!”

Comandantul Brigăzii 15
Mecanizate, general de brigadă Vasile
Roman, a specificat în cuvântul său:
„Istoria celor 135 de ani de vieţuire a
militarilor din Regimentul 15
«Războieni» este marcată de înălţătoare gesturi de sacrificiu neprecupeţit pentru asigurarea continuităţii
ţării româneşti şi a poporului român.
În toţi aceşti ani am fost permanent
în slujba patriei şi a cetăţenilor, am
fost sprijin la nevoie pentru populaţie şi administraţia locală. Ne place să
credem că urbea Iaşiului ne percepe
ca oameni pe care te poţi baza – oricând şi oriunde. Am învăţat că faptele şi nu vorbele trebuie să fie caracteristica noastră şi asta facem – FAPTE.
La mulţi ani Brigăzii 15 Mecanizate
«Podu Înalt»!”.
La finalul activităţii, militarii
ieşeni au defilat prin faţa distinşilor
oaspeţi pe acordurile muzicii militare
a garnizoanei Iaşi, ce a interpretat în
primă audiţie, marşul Brigăzii 15
Mecanizate „Podu Înalt”.
Cu ocazia sărbătoririi celor 135
de ani de tradiţie militară, drapelul
de luptă al marii unităţi a fost decorat cu Emblema de Onoare a

Statului Major al Forţelor Terestre.
A urmat dezvelirea unei plăci aniversare pe care stă scris: De-o seamă
cu independenţa ţării, 1 ianuarie
1877 - 1 ianuarie 2012. Militarii
marii unităţi au fost recompensaţi
cu medalii, plachete şi diplome pentru modul profesionist în care şi-au
desfăşurat activitatea.
Cu acelaşi prilej aniversar au fost
acordate diplome, medalii şi plachete
foştilor comandanţi ai unităţii, precum şi cadrelor militare în rezervă ce
au lucrat în regiment de-a lungul
timpului. A avut loc prezentarea
expoziţiei de fotografii „Instantanee
militare” şi lansarea volumului de
poezii „Vibraţii eterne” scris de colonelul (r.) Liviu Zanfirescu, fost militar al regimentului. Un moment
aparte pentru militarii ieşeni a fost
apariţia cărţii „De-o vârstă cu
Independenţa ţării, de la Regimentul
15 «Războieni» la Brigada 15
Mecanizată «Podu Înalt»”, scrisă de
colonelul (r.) profesor universitar dr.
Petre Otu, fost ofiţer al marii unităţi
ieşene, şi apărută sub egida
Institutului de Studii Politice de
Apărare şi Istorie Militară. n

Centrul 48 Comunicaţii
şi Informatică Strategice
la ceas aniversar
Marţi, 10 ianuarie, a avut loc, la sediul Centrului 48 comunicaţii şi informatică
strategice, ceremonia prilejuită de aniversarea a 70 de ani de existenţă, dar
şi plecarea în teatrul de operaţii din Afganistan a primei structuri NATO de
comunicaţii şi informatică din Armata României, Modulul dislocabil de
comunicaţii DCM „E”.
Maior Ion Adrian CURIMAN
Ceremonia a continuat cu momentul deosebit de important, acela al
decorării Drapelului de luptă al unităţii cu Emblema de Onoare a
Statului Major General. Aceasta este
cea de-a doua distincţie primită,
prima fiind Ordinul Naţional „Pentru
Merit” în grad de Cavaler, în data de
10 ianuarie 2002.
După ce a primit atestatul
Emblemei de Onoare a Statului Major
General, comandantul unităţii, domnul colonel Eugen Borca, a rostit o
alocuţiune specifică acestei zile aniversare cu dublă semnificaţie, prefaMilitari din Centrul 48 Comunicaţii şi Informatică Strategice • Foto: Ion Adrian Curiman
ţând astfel momentul următor al actieremonialul militar şi religios a început în jurul
vităţii, acela al apelului solemn al personalului
orei 11.00 cu întâmpinarea şefului Statului Major
Modulului de comunicaţii şi informatică dislocabil –
General, general maior dr. Ştefan Dănilă. La eveniDCM „E”, prima structură NATO de specialitate din
ment au mai fost prezenţi, pe lângă oficialităţi, şi familiile,
Armata României încadrată exclusiv cu personal romârudele şi apropiaţii militarilor care urmau să plece în teanesc din Centrul 48 comunicaţii şi informatică strategitrul de operaţii din Afganistan.
ce. Apelul solemn a fost executat de către comandantul
După trecerea în revistă a formaţiei de către şeful
acestuia, căpitanul Daniel Rusalim.
Statului Major General şi intonarea Imnului naţional, s-a
Extrasului din Ordinul de misiune i-a dat citire comandat citire „Ordinului şefului SMG privind împlinirea a 70
dantul Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii,
de ani de la înfiinţarea Centrului 48 Comunicaţii şi
general de brigată Ion Cerăceanu, ordin în baza căruia
Informatică Strategice”. Ziua de 10 ianuarie 1942 a rămas,
militarii vor acţiona pentru asigurarea şi menţinerea serîn istoria armei comunicaţii şi informatică, un reper deoseviciilor de comunicaţii şi informatice sigure pentru sprijibit de important – constituirea, prin Decretul nr.199 din
nul operaţiilor în derulare, şi în mod deosebit al operaţiei
ianuarie 1942, a Regimentului 4 Transmisiuni, unitate de
ISAF. Ceremonialul s-a încheiat cu defilarea militarilor
elită, înalt specializată, ale cărei tradiţii le continuă în preCentrului 48 comunicaţii şi informatică strategice, în
zent Centrul 48 comunicaţii şi informatică strategice.
aplauzele oficialităţilor şi ale asistenţei. n

C

Au fost acordate diplome, medalii şi plachete foştilor comandanţi ai unităţii, precum şi cadrelor militare în rezervă ce au lucrat în unitate
de-a lungul timpului • Foto: Eduard Borhan
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Brigada 10 Geniu
„Dunărea de Jos”
la un deceniu de existenţă
Ordinul ministrului apărării naţionale nr M.S. 45 din 23 aprilie 2002 a pus bazele
înfiinţării Brigăzii 10 Geniu, la data de 1 iunie 2002, în subordinea nemijlocită a
Corpului 10 Armată Teritorial – Iaşi. Bătrânul Ibrail a fost ales ca localitate de
dislocare la pace a comandamentului Brigăzii 10 Geniu avându-se în vedere
faptul că pe aceste meleaguri istorice arma geniu a fost reprezentată de structuri
militare, fără întrerupere, începând cu data de 6 iunie 1886.

Colonel dr. Mircea VLADU
foarte multă experienţă la comanda unităţilor şi marilor
legerea pentru dislocarea comandamentul
unităţi. Deşi nu era genist prin formare profesională,
Brigăzii 10 Geniu a „Cazărmii artileriei”, congeneralul de brigadă Alexandru David a strâns în jurul
struită în anul 1885, cazarmă cu rezonanţă istosău un colectiv format din ofiţeri şi subofiţeri de geniu
rică deosebită, simbolizează reunoaşterea trecutului
profesionişti, care l-a ajutat să pună în aplicare planul de
comun al artileriştilor şi geniştilor sub cupola Şcolii
înfiinţare, dotare şi instruire a Brigăzii 10 Geniu. Am disSpeciale de Artilerie şi Geniu înfiinţată în Bucureşti la 7
cutat cu generalul Alexandru David despre perioada înfiaprilie 1881, precum şi respectul faţă de faptele de arme
inţării Brigăzii 10 Geniu şi i-am observat sclipirea ochilor
şi eroismul geniştilor, manifestate de-a lungul îndelungaatunci când vorbea de loialitatea şi profesionalismul de
tei lor existenţe istorice.
Ideea înfiinţării unei mari unităţi de
treceri în garnizoana Brăila a fost lansată şi susţinută cu insistenţă de colonelul
Dumitru Nicu, la începutul anilor 2000,
comandant în acea perioadă al
Regimentului 72 Pontonieri „Matei
Basarab”. Autorităţile militare ale vremii au consimţit ca în Brăila să se înfiinţeze o brigadă de geniu şi nu una de
treceri aşa cum propusese colonelul
Dumitru Nicu. Acesta nu şi-a mai putut
da concursul la proiectarea şi construcţia structurii pentru care se zbătuse
foarte mult întrucât a trecut în rezervă,
la cerere.
Sarcina extrem de complexă de proiectare şi de construcţie a Brigăzii 10
Geniu a revenit unui colectiv de ofiţeri
Tehnică militară traversând pe pod de pontoane realizat de militari din Brigada 10 Geniu
şi subofiţeri condus de generalului de
„Dunărea de Jos” • Foto: arhiva Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”
brigadă Alexandru David, militar cu

A
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Aspect din timpul unui exerciţiu de tip LIVEX pe timpul căruia acţionează pontonieri din Brigada 10
Geniu „Dunărea de Jos” • Foto: arhiva Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”
care a dat dovadă colectivul cu care
s-a zbătut o bună perioadă de timp
să înfiinţeze şi să facă funcţională
această entitate structurală de geniu
denumită Brigada 10 Geniu.
Generalul Alexandru David poartă în
suflet amintirea şi recunoştiinţa faţă
de militarii care i-au fost alături cu
vorba şi cu fapta în urmă cu 10 ani
între care s-au distins în mod deosebit locotenenţii colonei Ene, Cristian,
Mainea şi Vasiliu, maiorii Bercaru,
Misceac, Cucu, Borcea, Marin, Ciocan
şi Iacob, căpitanii Radu şi Guiu, plutonierii adjutanţi Cociş, Drăgoi şi
Rogoz, plutonierul Tănase, personalul civil contractual Simona
Gheorghe etc., după cum şi aceştia
poartă în sufletele lor recunoştinţa şi
respectul pentru comandantul care
i-a îndrumat şi i-a condus cu pricepere şi competenţă pentru înfiinţarea acestei mari unităţi de elită a
Armatei României.
Generalul de brigadă Alexandru
David a comandat Brigada 10 Geniu
în perioada 2002-2005, fiind urmat
de generalul Mihai Tofan, între 20052008 şi de generalul Ariton Ioniţă, în
perioada 2008-2011, ultimii doi fiind
de formare profesională ofiţeri de
geniu de excepţie. Fiecare urmaş al
generalului Alexandru David şi-a pus
amprenta asupra modernizării structurii organizatorice şi instruirii brigăzii astfel încât despre aceasta să se
vorbească numai la superlativ atât pe
plan intern, cât şi internaţional.

„Dunărea de Jos” face parte din
Forţele de generare şi regenerare, iar
din punct de vedere acţional, din
Forţele de sprijin pentru luptă, fiind
singura mare unitate de geniu din
Armata României.
Brigada 10 Geniu „Dunărea de
Jos” are un rol în structura de forţe a
Armatei României strâns legat, pe de
o parte de locul acesteia, iar pe de
altă parte de obiectivele pe care le
are de îndeplinit la pace, pe timp de
criză, la mobilizare şi război, în acord
cu capabilităţile de care dispune.
Ca urmare, Brigăzii 10 Geniu
„Dunărea de Jos” îi revine rolul de
asigurare a sprijinul de geniu, vizând
funcţiunile mobilitate, contramobilitate şi protecţie, specifice întregii
game de operaţii de executat de
către o grupare de forţe întrunite.
Acest rol poate fi îndeplinit şi
amplificat de capabilităţile operaţionale de care dispune brigada, chiar
dacă unele dintre acestea sunt bazate
pe tehnică militară intrată în serviciu
în urmă cu aprox. 40 de ani, dar care
este funcţională în condiţiile întreţinerii corespunzătoare. La această
concluzie a ajuns şi comandantul
USAREUR, generalul Mark P. Hertling

Începând cu 27 ianuarie 2011,
onoarea de a comanda această brigadă a revenit autorului acestui articol,
ofiţer de geniu cu vechime de peste
30 de ani în slujba armei geniu şi a
Armatei României şi cu experienţă
dobândită la comanda a încă două
structuri de învăţământ militar de
nivel mare unitate.
Brigada 10 Geniu a primit denumirea onorifică „Dunărea de Jos” la
01 iunie 2007, odată cu împlinirea a
cinci ani de existenţă şi cu decorarea
Drapelului de Luptă, cu
Ordinul Virtutea Militară în
grad de cavaler. De la înfiinţare şi până în prezent, Brigada
10 Geniu „Dunărea de Jos” s-a
subordonat, succesiv, Corpului
10 Armată Teritorial, Corpului
1 Armată Teritorial „General
Ioan Culcer”, Diviziei 1
Infanterie „Dacia” şi Statului
Major al Forţelor Terestre.
După luarea în primire a
comenzii Brigăzii 10 Geniu
„Dunărea de Jos” m-am străduit să-i înţeleg rolul şi locul
în structura de forţe a
Armatei României pentru a
putea înainta eşaloanelor de
decizie, propuneri vizând elaborarea unei noi concepţii de
restructurare, dotare şi întrebuinţare a brigăzii la pace, în
situaţii de criză şi la război.
Construirea unui pod metalic jos pe piloni
Din punct de vedere func• Foto: arhiva Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”
ţional Brigada 10 Geniu
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Aspect de la ceremonialul de deschidere a exerciţiului multinaţional
„Tisa 2011” • Foto: arhiva Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”
cu ocazia participării la Exerciţiul
multinaţional TISA 2011.
În aceste condiţii, Brigada 10
Geniu „Dunărea de Jos” este în măsură să asigure mobilitatea grupării de
forţe întrunite astfel:
a) trecerea peste cursurile de apă
cu ajutorul parcurilor de pod de pontoane PR-71 din înzestrare a 24505400 autovehicule / zi sau a 816-900
tancuri /zi;
b) trecerea peste cursurile de apă
sau alte obstacole cu ajutorul completelor de pod jos metalic PJM-72 din
înzestrare a 4 brigăzi mecanizate /zi,
fără tancuri;
c) trecerea peste Fluviul Dunărea
cu ajutorul bacurilor şi ceamurilor
din înzestrare a 6 baterii de artilerie/zi sau a unei brigăzi mecanizate
/zi ori a 6 batalioane de tancuri/zi;
d) amenajarea şi întreţinerea a
două drumuri de pătrundere sau
de rocadă de grupare de forţe
întrunite/zi;
e) realizarea într-o noapte şi deservirea culoarelor prin barajele de
mine din faţa limitei dinaintea apărării inamiculuia pentru trecerea unei
brigăzi mecanizate sau deminarea a 4
hectare de teren/zi;
f) amenajarea a 2-3 platforme de
helipad/zi;
g) asigurarea necesarului de energie electrică pentru funcţionarea
punctelor de comandă ale grupării de
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forţe întrunite;
h) asigurarea a 2 % din necesarul
de apă potabilă/zi al grupării de
forţe întrunite;
i) asigurarea sprijinului EOD al
grupării de forţe întrunite cu ajutorul
Grupului 5 EOD, dislocat în Brăila.
Deşi la această dată Brigada 10
Geniu „Dunărea de Jos” dispune de
mijloace tehnice funcţionale pentru
realizarea barajelor de mine, a aliniamentelor şi poziţiilor de apărare,
aflate în conservare nu poate îndeplini misiuni de contramobilitate
întrucât aceste mijloace nu sunt
incluse în statul de organizare, ele
aflându-se în poziţia excedent.
Brigada 10 Geniu „Dunărea de
Jos” participă cu forţele şi mijloacele
tehnice prevăzute în Planul comun

de acţiune pentru prevenirea, limitarea şi lichidarea urmărilor dezastrelor pe teritoriul judeţelor Brăila, Alba
şi Satu Mare. În lunile februarie şi
martie 2012 detaşamente de militari
şi mijloace tehnice aparţinând
Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”
au participat la ample acţiuni de deszăpezire a drumurilor şi locuinţelor
din comuna Ciocile, precum şi la
transportul alimentelor spre localităţile Ciocile, Ulmu, Galbenu, Jirlău,
Măraşu, Bordei Verde, Târlele
Filiului, Câineni Băi, Plăşoiu, Drogu,
Făurei, Scorţaru Nou etc.
Cortul pentru colectarea alimentelor şi articolelor de îmbrăcăminte
instalat şi deservit de un detaşament
de militari al Brigăzii 10 Geniu

militarii genişti, misiunea a fost îndeplinită în timp scurt şi fără incidente.
Pe timpul participării militarilor
Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”
la activităţile de deszăpezire a localităţilor Chichineţu şi Odăieni s-a putut
observa solidaritatea acestora cu
populaţia vârstnică afectată de nămeţii de zăpadă de dimensiunile celor
din imaginea de mai jos. Aceştia nu
numai că au muncit fără odihnă pentru scoaterea gospodăriilor cetăţenilor din zăpadă, dar au împărţit şi
raţiile lor de hrană cu oamenii vârstnici, bolnavi şi neputincioşi, precum şi cu copii. Solidaritatea dintre
localnicii tineri şi cei vârstnici s-a
manifestat foarte puţin, fapt care i-a
mâhnit pe militarii participanţi la

„Dunărea de Jos” în municipiul Brăila
a adunat mai bine de 7 tone de produse alimentare, care au fost transportate cu autovehicule militare şi
distribuite primăriilor comunelor
aflate în dificultate, ca urmare a
căderilor masive de zăpadă.
O misiune dificilă, executată de
un detaşament al Brigăzii 10 Geniu
„Dunărea de Jos”, s-a desfăşurat în
perioada 12 februarie, orele 06.00-13
februarie, orele 19.00 şi a constat în
distrugerea gheţii formate pe DJ 252
între Nicoreşti şi Buciumeni şi pe DJ
252 I între Poiana şi Vişina. Dificultatea a constat în executarea lucrărilor de distrugeri a gheţii de pe partea
carosabilă a drumurilor asfaltate, pe
un ger năpraznic, fără a afecta stratul
de uzură al acestora. Datorită profesionalismului de care au dat dovadă

deszăpezire.
Gerul năpraznic şi căderile masive de zăpadă au dus la crearea
podurilor de gheaţă pe Fluviul
Dunărea care au îngreunat circulaţia
navelor pe acesta. Odată cu încălzirea vremii porţiuni mari din podurile de gheaţă au început să se desprindă şi să plutească spre aval
punând în pericol atât navele militare aflate ancorate în Portul militar
Vărsătura, cât şi pe cele civile aflate
în Portul Brăila. În acele condiţii a
intrat în acţiune Remorcherul
Eftimie Croitoru care a îndeplinit
misiuni de susţinere a ancorajelor
navelor lovite de sloiurile de gheaţă,
de spargere a podurilor de gheaţă,
de remorcare a navelor civile etc.
Brigada 10 Geniu „Dunărea de
Jos” are un rol deosebit de important
şi în procesul pregătirii şi participării
cu capabilităţi militare de intervenţie
la dezastre, nu numai pe teritoriul
naţional, ci şi pe teritoriul statelor
semnatare ale memorandurilor de
înţelegere. În acest sens, brigada îşi
instruieşte structurile destinate,
anual, în cadrul exerciţiilor multinaţionale TISA, BLONDE AVALANCHE şi
IELMILU, alături de cele ale unor state
membre NATO sau din Parteneriatul
pentru Pace. Cele trei exerciţii multinaţionale la care au participat militari ai Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de
Jos” în anul 2011 au scos în evidenţă
nivelul ridicat de instruire al acesto-

Construirea unui pod metalic jos în cadrul unui LIVEX organizat de Brigada 10 Geniu
„Dunărea de Jos” • Foto: arhiva Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”

ra, care îi ajută să-şi
îndeplinească misiunile
la nivelul standardelor
impuse de acordurile
încheiate cu partenerii
militari externi. Nivelul
ridicat de instruire al
militarilor Brigăzii 10
Geniu „Dunărea de
Jos” se datorează într-o
bună măsură şi misiunilor executate de către
aceştia pe teritoriul
naţional pentru limitarea şi lichidarea urmărilor inundaţiilor gen
Dorneşti 2010.
În viitor rolul
Brigăzii 10 Geniu
„Dunărea de Jos” se va
amplifica datorită înfiinţării în subordinea sa
a Grupului 5 EOD şi
operaţionalizării acestuia, precum şi a două
companii geniu sprijin
general şi a unei companii sprijin general
construcţii poduri, care
odată operaţionalizate
şi puse la dispoziţia
NATO, împreună cu o
companie de pontonieri, ce va fi reafirmaDebarcarea tehnicii militare de pe un bac al Batalionului Nave
Treceri Fluviale • Foto: arhiva Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”
tă şi recertificată în
Resursa umană a Brigăzii 10
anul 2012, constituie o contribuţie
Geniu „Dunărea de Jos” instruită
serioasă a forţelor de geniu româatât pe teritoriul naţional, cât şi în
neşti la sporire numărului structuriteatrele de operaţii din Balcani,
lor militare destinate NATO.
Irak, Afganistan, etc., la nivelul
Făcând o analiză la ceas aniversar
standardelor NATO, constituie
din punct de vedere al locului şi
garanţia îndeplinirii misiunilor şi
rolului ce îi revine în structura de
sarcinilor sprijinului de geniu,
forţe ale Armatei României, precum
chiar şi în condiţiile în care până la
şi din cel al obiectivelor de îndeplinit
operaţionalizarea noilor planuri
în acord cu structura organizatorică
majore de înzestrare trebuie folosişi cu dotarea, se poate trage conclute actualele mijloace tehnice din
zia că Brigada 10 Geniu „Dunărea de
înzestrare.
Jos” constituie o mare unitate de elită
La ceas aniversar, militarii Brigăzii
a Forţelor Terestre.
10 Geniu „Dunărea de Jos” trebuie
Brigada 10 Geniu „Dunărea de
felicitaţi pentru eforturile lor de a
Jos” este cunoscută nu numai pe
face şi de a menţine din această mare
plan intern ci şi pe plan internaţiounitate o structură de elită a Armatei
nal, de către aliaţii NATO, fapt conRomâniei integrată în cea mai puterstatat cu ocazia celor trei exerciţii
nică alianţă politico-militară a lumii multinaţionale la care au participat
NATO. n
structuri ale acesteia.
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batalionul 22 transport „DâmboViţa”

Batalionul 22 Transport
„Dâmboviţa” – onoare şi dăruire
Târgovişte, un loc încărcat de o istorie îndelungată . Oraşul celor 33 de domnitori.
Am spus totul? Nu. Este oraşul în care, la 15 octombrie 2002, a luat fiinţă
Batalionul 22 Transport „Dâmboviţa”. Au trecut zece ani de atunci, zece ani de
paşi mici, dar hotărâţi, neîntrerupţi.
Maior Aurel VÎLVOI

Misiunile de intervenţie în situaţii
de urgenţă şi cele umanitare au apărut ca o completare a misiunilor de
bază ale unităţii. Pentru că militarii
Batalionului 22 Transport
„Dâmboviţa” au răspuns cu „DA”
atunci când autorităţile locale au
cerut ajutorul lor. Participarea militarilor batalionului la prevenirea şi
înlăturarea efectelor calamităţilor
naturale au constituit o mărturie
incontestabilă de patriotism, eroism,
abnegaţie şi spirit se sacrificiu.
Astfel, militarii Batalionului 22
Transport „Dâmboviţa” au organizat
şi executat misiuni privind întrajutorarea populaţiei civile afectată de
inundaţii prin executarea de transporturi materiale şi echipament nece-

Ovidiu Boncea şi Viorel
Gheorghe, caporalii clasa a
III-a Gabriel Ilie şi Costin
Brăguţă şi personalul civil
contractual Adrian Bădăran.
Ei au participant la acele
misiuni, fiind decoraţi de
acesta cu emblema de merit
„Acţiuni umanitare clasa I”
pentru rezultate deosebite în
activitatea de sprijinire a
populaţiei afectate de viscol
şi ninsori.
Verile toride şi lipsa apei
potabile au generat în localităţile şi oraşele din judeţul
Dâmboviţa ample intervenţii
ale personalului Batalionului
22 Transport „Dâmboviţa”

sar în zonele afectate din judeţele
Dâmboviţa şi Prahova.
Personalul militar a participat la
importante acţiuni de deszăpezire în
judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa şi
Buzău. Numai în acest an, în lunile
ianuarie-februarie militarii batalionului au executat misiuni de transport
lemne (de la Valea Doftanei – la
Ciocârlia, Grădiştea, Cocora), hrană
pentru animale (porumb, fîn) sau
echipament electric pentru punerea
în funcţiune a reţelelor de curent
electric.
Pentru toate acestea, personalul
Batalionului 22 Transport
„Dâmboviţa” au fost apreciaţi şi au
primit mulţumirile ministrului apărării naţionale: plutonierul-major
Nicuşor Ciobanu, sergenţii-majori

Ceremonie militară şi religioasă la Batalionul 22 Transport „Dâmboviţa” • Foto: arhiva Batalionului 22 Transport

F

ranz Kafka spunea: „Atât timp cît urci, treptele
nu se vor termina; sub paşii tăi care urcă, ele se
vor înmulţi la infinit” iar cei din Batalionul 22
Transport „Dâmboviţa” nu s-au oprit, aveau o datorie
faţă de ţară, faţă de oameni. De la început, misiunea de
bază a Batalionului 22 Transport „Dâmboviţa” a constat în
executarea transporturilor de echipament, personal, armament, muniţii şi materiale de toate resorturile de la depozitele centrale şi depozitele proprii ale Bazei 2 Logistice
„Valahia” la marile unităţi şi unităţi dispuse în zona de
responsabilitate a Diviziei 1 Infanterie „Dacica”.
Prima misiune de transport ordonată batalionului nu
s-a lăsat aşteptată. A început la data de 14 ianuarie 2003
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şi a angrenat 25 de persoane şi 12 mijloace de transport
în zona de responsabilitate a Diviziei 1 Infanterie
„Dacica”. De atunci au trecut 10 ani. Astăzi, conform unui
raport oficial, Batalionul 22 Transport „Dâmboviţa” este o
structură modernă , operaţionalizată, cu misiuni stabilite
în toată zona de acţiune a forţelor NATO şi cu o structură
de personal capabilă să pună în aplicare noile misiuni. La
ora actuală, Batalionul 22 Transport „Dâmboviţa” execută o paletă largă de misiuni, începând cu cele specifice, de
transport, depozitare echipament şi materiale, pază, intervenţie la obiectivele militare din garnizoană şi continuând
cu cele culturale (activităţi desfăşurate la Cercul militar)
şi umanitare (intervenţie în situaţii de urgenţă pentru
întrajutorarea populaţiei).

privind acţiunile de distribuire cu apă potabilă a populaţiei civile. Astfel, în localităţiTansport de muniţie • Foto: arhiva Batalionului 22 Transport
le Moreni şi Moţăieni, localiştia au ocupat podiumul de premiere
tăţi care datorită verii caniculare au
la mai multe discipline sportive:
fost afectate de lipsa apei potabile,
• Echipa de rugby a Batalionului
militarii batalionului au distribuit
22
Transport
„Dâmboviţa” a ajuns de
„lichidul vieţii” cu ajutorul tehnicii
2
ori
în
optimile
de finală ale Cupei
din dotare într-o acţiune umanitară
României;
„din poartă în poartă”.
• Tenis de câmp:
Şi nu am spus totul. Amintesc aici
– locurile I şi II la masculin, faza
de implicarea militarilor batalionului
pe
Divizia
1 Infanterie „DACICA”;
în fenomenul sportiv. Ei au partici–
locul
I
la feminin, dublu-mixt şi
pat la o serie de concursuri şi actividublu
masculin
la faza pe Divizia 1
tăţi desfăşurate în Garnizoana
Infanterie
„Dacica”.
– Feminin / D.
Târgovişte sau la finalele pe
1
I.
„DACICA”;
Ministerul Apărării Naţionale.
• Fotbal: locul I în cadrul compeConştienţi de importanţa manifestătiţiilor
„Cupa Forţelor Terestre” pe
rilor sportive, de rolul lor în cadrul
Garnizoana
Târgovişte;
acestora, hotărâţi şi ambiţioşi, ace• Şah: locurile I, II şi II în cadrul
competiţiilor „Cupa Forţelor
Terestre” pe Garnizoana Târgovişte.
Pentru că dictonul latin spune
„Mens sana in corpore sano” amintim
simpozioanele şi lansările de carte
organizate la biblioteca unităţii, vizite în ţările vecine (Plevna – Bulgaria,
Ţiganca şi Călăraşi – Basarabia,
Odessa – Ucraina ) sau la Cimitirele
de Onoare ale eroilor români căzuţi
la datorie pentru apărarea
Teritoriului Naţional.
Acum, la sfârşit, a mai rămas un
singur lucru de spus: „La mulţi ani
Batalionului 22 Transport
Convoi de transport materiale • Foto: arhiva Batalionului 22 Transport
«Dâmboviţa»!” n
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S t o p -c a dr u
î n f o r ţ e l e t e re s t re
• Muntele, frate cu cercetaşul

p. 20

maior adrian Curiman
Militarii Batalionului 317 Cercetare „Vlădeasa”
s-au instruit preţ de o săptămână, la sfârşitul lunii
ianuarie, în laboratorul natural pus la dispoziţie de
Muntele Băişorii.

• Rânca, locul unde cerul dă mâna
cu pământul p. 24
maior Cristian CănuCi
Complexul militar de la Rânca, din judeţul Gorj,
este în fiecare anotimp alb gazda cercetaşilor
Brigăzii 2 Infanterie „Rovine” din Craiova, pe
timpul taberei de instrucţie de iarnă. Staţiunea
montană Rânca este situată la aproximativ 1 700
m altitudine...

• Militarii Batalionului 2 Infanterie
„Călugăreni” s-au întors acasă

p. 26

Colonel Dragoş angHelaCHe
Miercuri, 11 ianuarie, a avut loc la sediul Statului
Major al Forţelor Terestre ceremonia de repatriere
a militarilor din compunerea echipei de comandă
şi control Combined Team Zabul şi a Batalionului
2 Infanterie „Călugăreni”.

• Instruire prin simulare la Brigada 2
Vânători de Munte p. 29
plutonier-major lucian irimia
În perioada 27 februarie – 8 martie 2012, la Braşov
a avut loc Exerciţiul de instruire prin simulare
constructivă şi reală cu Brigada 2 Vânători de
Munte, Batalioanele 21 şi 33 Vânători de Munte şi
Elementul Naţional de Sprijin...

• Poligonul Cincu, la kilometrul zero
al misiunii p. 31
Cristina fratu
În perioada 19-31 martie, Brigada 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa” a condus un exerciţiu de
instruire prin simulare reală cu Batalionul 21
Vânători de Munte „General Leonard
Mociulschi”, în scopul perfecţionării deprinderilor
pentru executarea unei misiuni...

• Batalionul 495 Infanterie „Căpitan
Ştefan Şoverth” a prezentat onorul
pe platoul din cazarma SMFT p. 36
Colonel Dragoş angHelaCHe
După şase luni de misiune în teatrul de operaţii
Afganistan, militarii din Batalionul 495 Infanterie
„Căpitan Ştefan Şoverth” s-au reîntors acasă. Joi,
24 februarie, pe platoul din cazarma Statului
Major al Forţelor Terestre a avut loc ceremonia
de repatri

• A început pregătirea exerciţiului
BLONDE AVALANCHE p. 40
locotenent-colonel
Constantin Herţanu
La Satu Mare s-a desfăşurat, la sfârşitul lunii
februarie, conferinţa iniţială de planificare a
exerciţiului multinaţional „Blonde Avalanche ROU
2012”, exerciţiu ce va fi găzduit, anul acesta, de
către ţara noastră.
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Muntele, frate cu cercetaşul

călirea fizică şi psihică individuală
dar şi închegarea subunităţii şi realizarea coeziunii de la nivel echipă/
grupă şi până la nivel companie de
cercetare.

Iniţierea nou veniţilor

Militarii Batalionului 317 Cercetare „Vlădeasa” s-au instruit preţ de o
săptămână, la sfârşitul lunii ianuarie, în laboratorul natural pus la dispoziţie
de Muntele Băişorii.
Maior Adrian CURIMAN

A

cţiunile lor din umbră, caracterizate prin forţă,
precizie şi maximă eficienţă, în condiţii extreme, îi recomandă pe aceşti militari ca pe nişte
supersoldaţi. Din aceste motive ei sunt nevoiţi să se
instruiască indiferent de condiţii şi de timp. În anotimpul
alb, „domiciliul lor provizoriu” poate fi un iglu sau un
mic adăpost improvizat, încropit din materialele avute la
îndemână, iar hrana - procurată cu ajutorul capcanelor
improvizate, preparată la un foc haiducesc.
Tabăra de iarnă din acest an a avut ca zonă de desfăşurare Muntele Băişorii, situat la o distanţă de aproximativ 60 km de oraşul Cluj-Napoca (la 46 de grade şi 32 de
minute latitudine nordică şi 23 de grade şi 19 minute
longitudine estică), nu foarte bogat în trasee dar cu altitudini ce variază între 1200 m şi 1400 m şi cu o priveliş-

Legend • Foto: Adrian Iuzic
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te largă, deschisă spre Câmpia Transilvaniei, Cheile
Turzii şi spre mai departe. În condiţii de vizibilitate foarte bună, de pe vârfurile Buscat (1676 m) şi Plopiş
(1502 m) se pot vedea Munţii Maramureşului, Rodnei,
Făgăraş, Călimani şi chiar Tatra Înaltă.
Ca orice activitate pe care o desfăşoară militarii batalionului conduşi de colonelul Ştefan Oniga, şi-au stabilit
obiective clare pentru această perioadă a taberei, călăuziţi
de principiul „nevoii de a se instrui”, cu specificaţii detaliate pentru fiecare categorie de personal în parte. Astfel,
pentru cei nou veniţi în unitate s-a urmărit învăţarea
deprinderilor fundamentale de deplasare şi de folosire în
câmpul tactic a schiurilor, procedee de supravieţuire în
condiţii de izolare, iar pentru cei cu vechime şi experienţă
- perfecţionarea deprinderilor pe care deja le-au dobândit.
Pentru toţi militarii s-a urmărit, pe toată perioada taberei,

Orice început este greu şi din
acest punct de vedere nu face excepţie nici instrucţia pe schiuri.
Activităţile de iniţiere privind această
categorie de instrucţie s-au desfăţurat
sub îndrumarea plutonierului-adjutant Radu Popa, un „monitor de schi”
cu experienţă, care a reuşit să-i motiveze pe „învăţăcei” şi să înregistreze
reale progrese în timp scurt, începând cu instrucţia de front pe schiuri
şi continuând cu oprirea din plug,
ocolirea din plug şi deplasarea pe
schiuri. Pentru sergentul-major Biţiş
Pop Călin, mecanic conductor în
cadrul batalionului, mersul pe schiuri
a fost ceva inedit, având în vedere că
uneltele sale „de zi cu zi sunt cheia şi
levierul”, dar s-a acomodat repede cu
noua postură, dând dovadă de multă
receptivitate.

Stagiari în tabăra cercetaşilor
Pentru ofiţerii stagiari, repartizaţi
în stagiu la Batalionul 317 Cercetare,
tabăra de la Băişoara a fost un bun
prilej de punere în aplicare a cunoştinţelor teoretice acumulate pe băncile Academiei Forţelor Terestre. Li s-a
oferit ocazia să-şi exercite actul de
comandă, să-şi testeze într-o mare
măsură limitele din toate punctele de
vedere, ţinând cont că acest tip de
instruire este foarte solicitant. Au
conştientizat că în astfel de situaţii
nu mai este timp de studiu individual, iar tot ce contează este bagajul
de cunoştinţe acumulate anterior şi
modul de punere al lor în aplicare.
Impactul trecerii de la statutul de
executant la cel de comandant de
pluton a fost foarte mare. „Este uşor
să-ţi critici şefii, dar situaţia se
schimbă atunci când eşti pus în fruntea plutonului – ne mărturisea sublocotenentul Magdalena Bucălie. A fost
un schimb de experienţă foarte bene-

Adăpost confecţionat din schiuri, beţe de schiuri şi foi de cort • Foto: Adrian Curiman
fic de ambele părţi. Noi am împărtăşit temporarilor noştri subordonaţi
din cunoştinţele teoretice acumulate
în şcoală, iar ei ne-au arătat cum stau
lucrurile atunci când trebuie să le
punem în practică. Ei au experienţa
multor tabere de acest gen dar şi a
misiunilor internaţionale. În acest fel,
toţi am avut de învăţat.”

Practică versus teorie
Traiul în condiţii de izolare este la
fel de greu chiar dacă ai o foarte
mare experienţă datorită caracterului
de unicitate a fiecărei misiuni în care

starea vremii, anotimpul, momentul
zilei influenţează experienţa acumulată de-a lungul timpului. Locotenentul Flavius Bucur a încercat să
facă din „traiul în condiţii de izolare
mai mult decât o temă practică în
cadrul instrucţiei specifice a cercetaşilor”. În privinţa adăposturilor
improvizate, a încercat să le creeze –
după cum ne declara Flavius Bucur –
„deprinderile în amenajarea acestora
în timp scurt şi cu materialele avute
la dispoziţie în acest anotimp:
schiuri, beţe de schiuri, legături de
schiuri, foi de cort, voalură de para-
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batalionul 317 CerCetare

batalionul 317 CerCetare

curs cu piciorul în timpul zilei sau
pentru a planifica traseul ce-l vor
avea de străbătut în cadrul misiunii
de a doua zi. Nu putem ignora importanţa acestui tip de pregătire care –
preciza locotenentul Flavius Bucur –
acum se face în sala de studiu, dar
într-un caz real poate fi determinant
pentru succesul unei misiuni.
Cu siguranţă deplasarea pe
schiuri în teren variat, muntos şi
împădurit constituie „regina” probelor, mai ales în condiţii de vizibilitate redusă. „Aceasta este proba de
maturitate – este de părere căpitanul
Flavius Balea – în care îţi pui în
valoare toate cunoştinţele acumulate
de-a lungul timpului. Însuşirea noţiunilor teoretice este importantă, de

Prepararea hranei de origine animală în condiţii de izolare • Foto: Adrian Iuzic
şută. Pentru unele tipuri de adăposturi s-au folosit chiar şi copacii
căzuţi. Mascarea şi izolarea termică
s-a realizat cu materia primă avută la
dispoziţie din abundenţă: zăpada şi
crengile de brad.” În privinţa tipurilor de foc el s-a folosit de experienţa
subordonaţilor cu „ştate vechi” în ale
cercetăşiei şi cu mai multe misiuni în
teatrele de operaţii. Aceştia şi-au pus
la dispoziţia colegilor cunoştinţele
acumulate din practică, scoţând în
evidenţă anumite detalii, particulari-

Foto: Adrian Iuzic
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tăţi care nu sunt cuprinse în manuale, dar pot fi de mare folos la un
moment dat.

Lecţia de topografie
Şi pentru că teoria are rolul ei
incontestabil, comandantul batalionului a stabilit ca în fiecare zi, preţ
de o oră, militarii să recapituleze
noţiunile de topografie specifice,
folosind hărţile zonei de responsabilitate pentru a identifica detaliile de
planimetrie şi relief pe care le-au par-

asemenea şi condiţia fizică, dar în
cele din urmă experienţa acumulată
anterior face diferenţa. Muntele trebuie în primul rând respectat, pentru a-i cere şi a putea exploata cât
mai mult din resursele pe care ţi le
pune la dispoziţie.”
Pentru a deveni cercetaş, dar
mai ales pentru a-ţi construi o carieră în cercetăşie, trebuie să ai în primul rând vocaţie, dar şi conştiinţa
propriilor puteri. Lucrul acesta se
dobândeşte în timp, iar colonelul
Ştefan Oniga are în vedere perfecţionarea continuă a subordonaţilor
săi, satisfăcându-le astfel „dorinţa
de a se instrui”. n

Deplasarea pe schiuri a grupei de cercetare în teren muntos • Foto: Adrian Iuzic
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Rânca, locul unde cerul
dă mâna cu pământul
Complexul militar de la Rânca, din judeţul Gorj, este în fiecare anotimp alb gazda
cercetaşilor Brigăzii 2 Infanterie „Rovine” din Craiova, pe timpul taberei de
instrucţie de iarnă. Staţiunea montană Rânca este situată la aproximativ
1 700 m altitudine de-a lungul drumului care leagă ţinutul Olteniei de ţinutul
Ardealului, dinspre Novaci spre Obârşia Lotrului, cea mai înaltă şosea din
România cunoscută sub numele de Transalpina – şoseaua spre cer sau Drumul
Regelui – locul unde cerul dă mâna cu pământul.
Maior Cristian CĂNUCI

În patrulare... • Foto: Constantin Geică

T

abăra de instrucţie de la Rânca, la
care au participat cercetaşii olteni
din Craiova şi Caracal, a reprezentat ocazia perfectă pentru a transmite
informaţii noi, pentru schimburi de experienţă şi, nu în ultimul rând, oportunitatea
de a se cunoaşte mai bine şi pentru a-şi
armoniza modurile de acţiune în vederea
misiunilor viitoare.
Rânca în care cantităţile de zăpadă sunt
însemnate, iar condiţiile de temperatură pe
timpul iernii pun la încercare şi pe cei mai
experimentaţi „oameni ai munţilor”, au oferit condiţii de instrucţie nu tocmai prietenoase pentru cercetaşii Brigăzii 2 Infanterie
„Rovine” din Craiova.
La acest tablou de iarnă s-a adăugat şi
măiestria micilor comandanţi care au creat
scenarii de instrucţie care să răspundă
cerinţelor propuse şi să pregătească cercetaşul pentru condiţii complexe de executare
a misiunilor.
Plutonier Marius Ionescu, din Batalionul
26 Infanterie „Neagoe Basarab” –
„Scorpionii Roşii”: „Cercetaşul trebuie să
stăpânească, pe lângă cunoştinţele şi tehnicile necesare pentru a fi un bun militar,
anumite tehnici specifice care îl ajută să
îndeplinească misiuni izolat, în condiţii
grele de teren şi vreme, de multe ori în
contact cu inamicul sau în dispozitivul
inamic. El trebuie să se deplaseze în ascuns,
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Cercetaş mascat la teren, urmând să execute o ambuscadă împreună cu patrula
din care face parte • Foto: Constantin Geică

trebuie să se orienteze în teren mai
bine ca oricine, să supravieţuiască
mai multe zile numai cu ceea ce îi
oferă natura: hrană, apă, posibilităţi
de mascare şi de a se încălzi. Nu, cercetaşul nu trebuie să fie un supraom,

bine închegat şi instruit, gata în orice
moment pentru a răspunde la orice
provocare fiind şi însufleţiţi de tinereţea comandantului lor, sublocotenentul Marius Bordencea: „Chiar dacă
suntem mai puţini experimentaţi faţă

cutate, la aspectele psihicului unui
militar care trebuie să supravieţuiască în condiţii extreme, am pus accent
pe modul cum acesta trebuie să gândească pentru a elimina riscul apariţiei panicii. Am pus accent pe fiecare

trebuie să fie doar un militar foarte
bine antrenat şi foarte inteligent.”
În paralel cu programul de
instrucţie au fost planificate şi executate o serie de demonstrative specifice cercetaşilor care acţionează în
teren muntos împădurit, pe timp de
iarnă, „cea mai bună ocazie pentru a
schimba experienţă, pentru a ne
îmbunătăţi tehnicile şi pentru a ne
cunoaşte mai bine unii pe alţii, pentru că aşa cum am acţionat împreună
cu colegii noştri din Batalionul 26
Infanterie în Afganistan, în 2011,
este posibil ca în misiunile viitoare
să cooperăm cu cei din Batalionul 22
Infanterie de la Caracal”, aprecia
plutonierul Valerică Pătra din
Batalionul 20 Infanterie „Dolj” –
„Scorpionii Negri”.
Cercetaşii caracaleni din
Batalionul 22 Infanterie au numai doi
ani de la înfiinţare, dar în cele câteva
zile pe care le-au petrecut în compania colegilor de la Craiova, în tabăra
de instrucţie de la Rânca, au demonstrat un colectiv foarte disciplinat,

de colegii noştri suntem capabili să
executăm toate tipurile de misiuni pe
care le execută subunităţile de cercetare. Suntem o subunitate tânără şi
cu multă determinare iar în scurt
timp ne vom situa la un nivel apropiat faţă de colegii de la Craiova.”
Tabăra de instrucţie de la Rânca a
fost prima activitate de acest gen
care a adunat în aceeaşi zonă de
instrucţie toate subunităţile de cercetare din batalioanele de manevră ale
Brigăzii 2 Infanterie „Rovine”.
„Scorpionii Roşii”, „Scorpionii Negri”,
cercetaşii Batalionului 22 Infanterie
de la Caracal şi compania de cercetare din cadrul brigăzii craiovene au
fost, pentru o săptămână, parte a
unei structuri care nu a avut alt
obiectiv decât perfecţionarea deprinderilor deja formate.
Locotenent Constantin Ancuţa –
comandatul companiei cercetare:
„Am încercat să accentuăm componenta instrucţiei care se referă la traiul în condiţii de izolare, am încercat
să lucrăm pe parcursul temelor exe-

detaliu, pe fiecare amănunt care are
importanţă în îndeplinirea misiunii
în astfel de condiţii.”
Deşi a fost numai o săptămână de
instrucţie atât pe timp de zi, cât şi pe
timp de noapte, obiectivele propuse
au fost atinse, s-au depus eforturi
pentru desfăşurarea la standardele
necesare a tuturor temelor de pregătire, în ciuda zăpezii care depăşea pe
alocuri un metru. A fost o săptămână
de călire fizică şi psihică şi în acelaşi
timp au fost momente în care rezistenţa cercetaşilor olteni a fost împinsă până la extrem.
Citând filozoful german Friedrich
Nietzsche care spunea la finele secolului al XIX-lea că „ceea ce nu mă
omoară, mă face mai puternic”,
putem reliefa eficienţa acestor tipuri
de tabere de instrucţie care oferă
condiţiile necesare obţinerii performanţei, condiţii de teren şi climă ce
impun cea mai eficientă transpunere
în practică a cunoştinţelor teoretice
deţinute şi a experienţei acumulate,
pentru îndeplinirea misiunii. n
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Militarii Batalionului
2 Infanterie „Călugăreni”
s-au întors acasă
Miercuri, 11 ianuarie, a avut loc la sediul Statului Major al Forţelor Terestre
ceremonia de repatriere a militarilor din compunerea echipei de comandă şi
control Combined Team Zabul şi a Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni”.
Colonel Dragoş ANGHELACHE
Se intonează imnul naţional • Foto: Cristian Surugiu

La

festivitate a participat
ministrul apărării naţionale, Gabriel Oprea,
împreună cu oficialităţi din cadrul
Ministerului Apărării Naţionale, şeful
Statului Major al Forţelor Terestre,
general-maior Ariton Ioniţă, comandantul Diviziei 1 Infanterie „Dacica”, general-maior Nicolaie Dohotariu, reprezentanţi ai eşaloanelor superioare Brigăzii
1 Mecanizate „Argedava” şi, într-un
număr foarte mare, apropiaţii şi rudele
militarilor întorşi din misiune.
Ministrul Gabriel Oprea i-a felicitat
pe militarii bucureşteni pentru modul
exemplar în care au acţionat în teatrul
de operaţii din Afganistan, declarând că
este mândru de ei şi că este îndreptăţit
Se efectuează apelul general • Foto: Cristian Surugiu
să afirme că la ceremonia din 11 ianuaAvansat în mod excepţional
rie am întâmpinat acasă adevăraţi patrioţi şi profesionişti,
Pe parcursul celor şase luni petrecute în Afganistan,
cei mai buni ambasadori ai imaginii României în lume. „În
militarii bucureşteni au îndeplinit peste 3 000 de misiuni,
urmă cu mai bine de şase luni, la ceremonia de plecare vă
însumând peste 460 000 km parcurşi, gama misiunilor
spuneam că am toată încrederea în dumneavoastră, în
întinzându-se de la cele specifice operaţiilor de contraindevotamentul şi curajul cu care onoraţi jurământul milisurgenţă – în scopul creşterii încrederii localnicilor în fortar. Am ştiut atunci când am strâns mâna fiecăruia şi vţele de securitate afgane – până la escorte, recunoaşteri şi
am privit în ochi, că veţi onora drapelul naţional şi vă veţi
misiuni de detectare a materialelor explozive improvizate.
ridica la înălţimea misiunii încredinţate. Eram convins că
Ceea ce este de remarcat, militarii Batalionului 2
veţi depăşi, cu eficienţa şi profesionalismul cu care v-aţi
Infanterie „Călugăreni” s-au întors acasă în efectiv comfăcut renumiţi printre camarazii din armată, toate obstaplet. Ministrul apărării naţionale a apreciat, de asemenea,
colele şi toate situaţiile dificile pe care le presupune un
modul în care comandantul Batalionului 2 Infanterie
mediu atât de complex şi de ostil luptătorului cum este
„Călugăreni”, locotenent-colonelul Iulian Berdilă, şi-a
teatrul de operaţii din Afganistan” - a subliniat ministrul
îndeplinit misiunea şi a comandat unitatea, motiv pentru
Gabriel Oprea în discursul său.
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care l-a avansat, în mod excepţional,
la gradul de colonel.
După încheierea ceremoniei de
repatriere, colonelul Berdilă ne-a oferit câteva detalii privind cele şase
luni de misiune. „Din nou acasă! Este,
într-adevăr, o veste minunată atât
pentru militarii din subordinea mea,
cât şi pentru familiile care ne-au
rămas acasă. Ei ştiu prin ce-au trecut,

dar iată că împreună – şi cu militarii
şi cu familiile – am reuşit să ne
întoarcem cu toţi oamenii acasă, ceea
ce este un lucru deosebit atât pentru
mine cât şi pentru subordonaţii mei.”
Colonelul Berdilă precizează că misiunea a început, practic, în noiembrie
2010 deoarece atunci au început pregătirea pentru a intra în teatrul de
operaţii Afganistan, unde şi-au execu-

tat misiunile cu profesionalism şi
curaj. „A fost o paletă largă de
misiuni pentru mandatul de vară din
Afganistan, cele şase luni, şi pot
spune acum, la sfârşit, că ne-am
încheiat misiunea în deplin succes.
Sunt convins că Batalionul 300
Infanterie «Sfântul Andrei», care ne-a
schimbat pe noi în teatrul de operaţii, îşi va îndeplini cu succes misiunile şi se vor întoarce cu toţii acasă.
Aceasta este şi o urare şi, în acelaşi
timp, o dorinţă.”

Din nou acasă. Impresii din
misiune

Se oficiază serviciul religios • Foto: Cristian Surugiu

După încheierea ceremoniei de
repatriere, colonelul Berdilă ne-a oferit câteva detalii privind cele şase
luni de misiune: „Din nou acasă! Este,
într-adevăr, o veste minunată atât
pentru militarii din subordinea mea,
cât şi pentru familiile care ne-au
rămas acasă. Ei ştiu prin ce-au trecut,
dar iată că împreună – şi cu militarii
şi cu familiile – am reuşit să ne
întoarcem cu toţi oamenii acasă, ceea
ce este un lucru deosebit atât pentru
mine, cât şi pentru subordonaţii
mei.” Colonelul Berdilă precizează că
misiunea a început, practic, în noiembrie 2010, deoarece atunci au înce-
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face” - ne declara colonelul
Harabagiu. „În abordarea
misiunii am pornit de la ideea
că trebuie să facem cu totul
altceva decât într-un război
obişnuit, clasic. Plecând de la
aceasta, ambele batalioane din
subordine, atât Batalionul 2
Infanterie «Călugăreni», cât şi
Batalionul 495 Infanterie «Ştefan Şoverth», au abordat
misiunea aducând două elemente de noutate. În primul
rând, abordarea sistematică –
sau persistentă, cum a fost
numită la un moment dat – a
satelor; un număr de 180 de
sate au fost angajate în cele
şase luni de misiune şi unele

vor lua recuperările legale, după care
se vor reîntoarce la programul normal de instrucţie. Ţinând seama că,
spre sfârşitul anului, brigada va executa un exerciţiu complex, am fost
interesaţi să aflăm în ce măsură va fi
folosită şi experienţa căpătată în teatrul de operaţii Afganistan.
„Exerciţiul care este planificat în
acest an la nivelul brigăzii este bazat
pe conceptul de task force sau de
battle group. Din întreaga brigadă
vom crea o structură de forţe aşa
cum a fost creată şi pentru
Afganistan, din toate unităţile militare, având atât infanterie, cât şi artilerie şi tancuri. Vom desfăşura un exerciţiu pentru o operaţie de apărare în
care, pentru prima dată în cadrul

dintre ele chiar de către cinci
ori.” Colonelul Harabagiu mai
preciza că s-au realizat o serie
de 154 proiecte CIMIC de sprijin a populaţiei, mergând de la construirea unor pompe pentru asigurarea apei, şi terminând cu reabilitarea
unor şcoli sau proiecte de mai mare
anvergură, precum cele în care au
fost angajate Echipele de Angajare a
Femeilor (FET). „Astfel, în Shah Joy a
fost o şcoală de fete care – explică
colonelul Harabagiu – a fost luată în
grija noastră şi unde se făceau vizite
regulate, o dată la două săptămâni,
copiii au fost sprijiniţi cu caiete şi
cărţi şi am încercat să participăm cât
mai mult posibil la procesul de educaţie a populaţiei afgane.” Militarii
care au fost în teatrele de operaţii îşi

Brigăzii 1 Mecanizată «Argedava», se
va încerca acest nou concept de battle group. Practic, va fi un element de
comandă, aşa cum am avut şi în
Afganistan, şi o serie de subunităţi
din diferite unităţi ale brigăzii, care
vor compune efectiv acest task force
sau battle group.”
Militarii bucureşteni au fost înlocuiţi în teatrul de operaţii Afganistan
de către infanteriştii de la Batalionul
300 Infanterie „Sfântul Andrei” din
Galaţi. Două zile mai târziu, pe 13
ianuarie, o altă unitate din Brigada
282 Infanterie Mecanizată „Unirea
Principatelor” se pregătea să plece în
teatru. Este vorba despre Batalionul
280 Infanterie Mecanizată din
Focşani, care îi va înlocui pe militarii
din Batalionul 495 Infanterie. n

Defilarea militarilor din compunerea Echipei de Comandă
şi Control Zabul şi ai Batalionului 2 Infanterie
„Călugăreni” • Foto: Cristian Surugiu
put pregătirea pentru a intra în teatrul de operaţii Afganistan, unde
şi-au executat misiunile cu profesionalism şi curaj. „A fost o paletă largă
de misiuni pentru mandatul de vară
din Afganistan, cele şase luni, şi pot
spune acum, la sfârşit, că ne-am
încheiat misiunea în deplin succes.
Sunt convins că Batalionul 300
Infanterie «Sfântul Andrei», care ne-a
schimbat pe noi în teatrul de operaţii, îşi va îndeplini cu succes misiunile şi se vor întoarce cu toţii acasă.
Aceasta este şi o urare şi, în acelaşi
timp, o dorinţă.”

O nouă abordare a misiunilor
din Afganistan
Întregul efectiv românesc s-a aflat
în Afganistan sub comanda colonelului Marius Harabagiu, comandantul
Brigăzii 1 Mecanizată „Argedava”.
Dumnealui a avut amabilitatea să ne
ofere câteva detalii privind activitatea militarilor în teatrul de operaţii
din poziţia celui care a avut posibilitatea unei viziuni globale asupra
misiunii. „Misiunea nu a fost simplă,
însă am reuşit să punem în practică
ordinul domnului ministru de a nu
lăsa pe nimeni în urmă şi acesta este
cel mai bun lucru pe care l-am putut
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Instruire prin simulare la
Brigada 2 Vânători de Munte
În perioada 27 februarie – 8 martie 2012, la Braşov a avut loc Exerciţiul de
instruire prin simulare constructivă şi reală cu Brigada 2 Vânători de Munte,
Batalioanele 21 şi 33 Vânători de Munte şi Elementul Naţional de Sprijin
Plutonier-major Lucian IRIMIA

Generalul-maior Ariton Ioniţă, împreună cu generalul-locotenent Mark Hertling în vizită la militarii Batalionului 33 Vânători de munte care execută un SIMFTX în Cincu (activitate ulterioară exerciţiului de instruire prin simulare constructivă reală) • Foto: Ion Adrian Curiman

A

Defilarea militarilor din compunerea Echipei de Comandă şi Control Zabul şi ai
Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni” • Foto: Cristian Surugiu

ctivitatea a avut ca scop perfecţionarea abilităţilor de conducere a trupelor prin rezolvarea
de diferite momente tactice şi incidente similare celor din teatrul de operaţii. S-a utilizat limbajul operaţional de stat major specific unui comandament multinaţional. Scenariul s-a bazat pe operaţii de stabilitate,
sprijin, tranziţie şi reconstrucţie.
Exerciţiul de instruire şi simulare, de la Braşov, a fost
condus de Divizia 1 Infanterie „Dacica” şi monitorizat de
personal de stat major din Brigada 1 Mecanizată
„Argedava”. Suportul tehnic a fost asigurat de personal
specializat din cadrul Centrului de Instruire prin
Simulare. Gazdă primitoare a fost Batalionul 228
Apărare Antiaeriană „Piatra Craiului”. Militarii angrenaţi

în acţiune s-au implicat în rezolvarea problemelor apărute în desfăşurarea exerciţiului şi au conştientizat
importanţa pregătirii.

Simulare cât mai aproape de realitate
„Exerciţiul s-a situat în cadrul activităţilor de pregătire
a marii unităţi”, a declarat comandantul Brigăzii 2
Vânători de Munte „Sarmizegetusa”, colonelul Cristinel
Cernea. „Pe parcursul zilelor de pregătire am urmărit
creşterea graduală a instruirii fiecărui membru al echipei
pe care am format-o. Pot să afirm că suntem gata oricând
să executăm misiuni ordonate, atât pe teritoriul naţional,
cât şi internaţional.”
Specificul acestui tip de pregătire este implementarea procedurilor până la nivel pluton, precum şi verifi-
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batalionul 21 Vânători De munte „general leonarD moCiulsCHi”

brigaDa 2 Vânători De munte „sarmizegetusa”

carea standardelor de operare a
militarilor la diferite incidente. S-a
avut în vedere creşterea coeziunii
comandamentelor de batalioane şi
brigadă, îmbunătăţirea acţiunilor şi
comunicării, inclusiv prin prezenţa
la Braşov a unei echipe din cadrul
Comandamentului Logistic Întrunit,
care a simulat Elementul Naţional
de Sprijin.
„Ne aflăm la sfârşitul unei etape
esenţiale a procesului de pregătire şi
a unui exerciţiu în care au fost angrenate structuri de conducere din mai
multe unităţi – declara locotenentcolonelul Vasilică Grădinaru.
Planificarea, coordonarea şi organizarea au fost cerinţe esenţiale de îndeplinit. În cadrul activităţii am monitorizat relaţionarea pe orizontală şi pe
verticală a structurilor angrenate.”

TOC-ul în mijlocul acţiunii
În TOC (Tactical Operational
Center - centrul de operaţii tactice) al
Batalionului 21 Vânători de Munte
„General Leonard Mociulschi” era un
flux continuu de activităţi.
Informaţiile se succedau cu repeziciune. Exact ca într-un furnicar, fiecare
ştia ce are de făcut. Patrulele de pe
teren executau misiunile ordonate şi
raportau diferite probleme cu care se
întâlneau. Lanţul de comunicare a
funcţionat, atât pe verticală cât şi pe
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orizontală. Totul
s-a desfăşurat sub
directa atenţie a
arbitrilor observatori din cadrul
Brigăzii 1
Mecanizată
„Argedava”.
Comandantul
Batalionului 21
Vânători de
Munte, colonelul
Ovidiu
Conduruţă, era în
mijlocul subordonaţilor săi. Pe tot
parcursul exerciţiului a urmărit
atent fiecare incident şi a precizat
modul de răspuns al militarilor din
subordine la acţiunile adversarilor.
Toţi comandanţii de companii şi plutoane au considerat benefic acest tip
de pregătire. „La sfârşitul acestui
exerciţiu, militarii pe care îi comand
au înţeles cum funcţionează sprijinul
în cadrul companiei – a afirmat locotenentul Tiberiu Ghenţi. Comandanţii
de plutoane s-au familiarizat cu

misiunile primite, cu modul de punere în practică a principiilor operaţiilor pe care le-am desfăşurat şi au
înţeles fluxul de rapoarte standard”.

Poligonul Cincu,
la kilometrul zero al misiunii

Reacţia în timp real
Batalionul 33 Vânători de Munte
„Posada” a executat multe misiuni în
cadrul exerciţiului. Comandantul unităţii, locotenent-colonelul FlorinCorneliu Şoltuz, a urmărit modul de
reacţie al comandanţilor de plutoane.
Statul major al batalionului a avut ca
obiectiv gestionarea situaţiilor apărute ca urmare a incidentelor, sprijinul
acordat subunităţilor, precum şi planificarea acţiunilor viitoare funcţie
de informaţiile primite.
„Sunt pentru prima dată la un astfel de exerciţiu – spunea sublocotenentul Valentin Neţ, comandant de
pluton. Avem acum o imagine asupra
situaţiilor pe care le întâlnim în câmpul tactic. Activitatea vine ca o completare a instrucţiei pe care am desfăşurat-o. Am observat cum funcţionează fluxul de informaţii, modul de reacţie în timp real. De asemenea, ne-am
dezvoltat deprinderile în cadrul sistemului de comandă-control.” n

În perioada 19-31 martie, Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” a
condus un exerciţiu de instruire prin simulare reală cu Batalionul 21 Vânători de
Munte „General Leonard Mociulschi”, în scopul perfecţionării deprinderilor pentru
executarea unei misiuni în teatrul de operaţii.
Cristina FRATU

prin amabilitatea publicaţiei „Curierul armatei”

D

enumit
„Sarmizegetusa
19-11”, exerciţiul
a fost unul de repetare a
misiunii de nivel tactic, ce a
folosit un scenariu real,
adecvat obiectivelor stabilite
de OSE cu privire la instruirea participanţilor.
SIMFTX-ul, planificat de
Statul Major al Forţelor
Terestre şi condus de către
comandamentul Brigăzii 2
Vânători de Munte, a avut ca
principali protagonişti
Combined Task Force –
„Arrowhead” al marii unităţi
braşovene şi Batalionul 21
Vânători de Munte, sub
comanda colonelului Ovidiu
Condruţa.
În patrulare • Foto: Cristina Fratu
„Sarmizegetusa 19-11” a
fost o provocare în sine, atât
din perspectiva celor care l-au organizat, cât şi din
punctul de vedere al celor care au augmentat Batalionul
1 Manevră (TF 21). Planificarea, conducerea, executarea
şi evaluarea acţiunilor militare au avut la bază un scenariu real, într-un poligon care încearcă să creeze cât mai
aproape de realitate situaţia dintr-un teatru de operaţii.
În prim-planul activităţilor a stat instruirea comandanţilor de plutoane, respectiv de patrule, într-o gamă diversificată de incidente şi evenimente. În acest sens, o contribuţie specială a avut-o experienţa acumulată de către
Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni”, proaspăt întors în
ţară din misiune. Un asemenea exerciţiu, de o aşa mare
anvergură, s-a dovedit a fi de cele mai multe ori util din

perspectiva realizării coeziunii şi a acelui spirit de echipă atât de necesar îndeplinirii cu succes a unei misiuni.

Dealul Vişinilor. Pornim cronometrul
Poligonul Cincu se întinde pe o suprafaţă considerabilă, iar dealurile pestriţate de arbuşti încă neînfrunziţi fac
parte din farmecul locului. În această perioadă localnicii
dau foc uscăturilor rămase de peste iarnă pentru a avea o
păşune mai grasă, aşa că, din perspectiva unui turist citadin, impresia creată de culmile în flăcări este impresionantă. Temporal, parcă te întorci cu peste o sută de ani
înapoi, singura legătură ce te împinge către contemporaneitate fiind dată de cei peste 900 de militari dislocaţi în
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Forţelor Terestre, vremea
bună care a ţinut cu ei şi
toate celelalte mici detalii
care se pare că le-au fost
favorabile, au contribuit
efectiv la creşterea nivelului de pregătire a militarilor. Profesionalismul este
un atribut ce nu are
caracter înnăscut. El trebuie exersat pentru a
deveni o trăsătură ce defineşte condiţia unui militar adevărat, iar vânătorii
de munte sunt acei
oameni care nu pregetă să
devină cei mai buni.

Aproape de amiază

Punct de control pe „autostradă” • Foto: Cristina Fratu
zonă, însoţiţi, bineînţeles, de tehnica
militară din dotare. Aşadar, liniştea
de pe Dealul Vişinilor este tulburată
doar de VAMTAC-urile ce îşi execută
marşul între cele patru FOB-uri
amplasate strategic, lăsând în urmă
învolburări de praf. Şi, după ce praful se aşterne… revine liniştea!
Undeva spre nord cum priveşti, la
umbra unor stejari seculari, se află
cimitirul unor soldaţi care s-au jertfit
în luptele Primului Război Mondial şi
câte o piatră albă, pusă la căpătâi,
stă mărturie a sufletului ce a plecat
dintre noi, poate prea devreme, pentru a deveni erou. Aici, se află
Crucea Nord Cincu.

O jumătate de oră mai târziu
Exerciţiul este în plină desfăşurare. Prima fază, cea pregătitoare, deja
s-a încheiat, ea fiind planificată cu o
săptămână înainte. Acum, se execută
desfăşurarea rotaţiei, cea de-a doua
fază, cu STX-uri pentru plutoane şi
companii. Militarii aşteptă cu nerăbdare punctul culminant al instrucţiei
din poligon: SIMFTX-ul (27-29 martie) şi LFX-ul, din ultimele două zile
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ale lunii. Faza a treia, defluirea…, dar
mai este până atunci
VAMTAC-ul „de serviciu” şi-a
făcut datoria şi ne-a dus în primul
FOB, pe mine şi pe locotenent-colonelul Dorinel Cotea, ofiţerul cu relaţii
publice al brigăzii din Braşov, cel
care m-a făcut să înţeleg mai bine
accentele orientale ale periplului meu
jurnalistic. Aici, am stat de vorbă cu
plutonierul Ciprian Cepoiu, din echipa de sprijin cu informaţii a unei
companii de infanterie, ce execută
operaţii în aria de responsabilitate a
Batalionului 1 Manevră. „Până în
acest moment, plutoanele au avut
STX-uri în care au exersat drill-urile
necesare pentru executarea misiunilor. În continuare, urmează un exerciţiu complex, prin care se îmbină astfel de drill-uri, în aşa fel încât totul,
coroborat, să decurgă asemenea unei
misiuni reale.”
Vânătorii de munte sunt oameni
încrezători. Ei se bazează pe experienţa asimilată aici, în poligonul
Cincu, pentru a avea succes într-o
misiune reală. Condiţiile oferite de
Centrul de Instruire pentru Luptă al

În următorul FOB, l-am
cunoscut pe locotenentul
Florin Jianu, locţiitor al
comandantului Companiei
1 Infanterie. Scenariul este
asezonat cu corturi,
machete şi plase de mascare, totul pentru a crea atmosfera
unei misiuni transmise în direct.
TOC-ul este organizat pentru coordonarea activităţilor de instruire ale
companiei. „Ne aflăm în acest loc
pentru a exersa anumite tehnici şi
proceduri, cu scopul de a întări omogenitatea plutoanelor, dar şi pentru
a dezvolta coeziunea între militari,
până la ultima structură, adică la
nivel de grupă sau echipă.”
În Cincu, o zi de instrucţie începe
foarte de dimineaţă, atunci când
ceaţa încă nu se ridică, iar frigul te
face să te zgribuleşti un pic. Vânătorii
de munte, însă, ştiu foarte bine ce au
de făcut, obiectivele fiind stabilite
încă din ziua precedentă, după un
plan foarte riguros. Sub comanda
comandanţilor de plutoane, militarii
se deplasează în punctele de lucru şi,
până seara târziu, îşi desfăşoară activităţile. Acum se evidenţiază faptul
că instrucţia are un caracter practic.
Încă de la început vorbeam despre coeziune. Este punctul forte al
militarilor braşoveni. În astfel de activităţi sau tabere, se mai aduce un
plus la ceea ce face ca un vânător de

munte să fie atât de distinctiv: spiritul de echipă. Un vânător de munte
nu este niciodată singur!

La paisprezece trecute fix
Ne-am suit în VAMTAC şi am
urmat drumul şerpuit spre următorul
FOB. Detalii despre organizarea subunităţii mi-au fost oferite de locotenentul Ionuţ Olaru, locţiitor al
comandantului unei companii de
infanterie. Cele trei plutoane de
manevră şi o piesă de aruncătoare de
82mm împing obiectivele exerciţiului
către un succes garantat. Astfel,
„creşterea capacităţii de reacţie a
subunităţilor la diferitele situaţii din
teren, coeziunea echipelor, grupelor
şi plutoanelor, cunoaşterea şi aplicarea oportună a procedurilor la fiecare incident creat în teren şi antrenarea subunităţii într-un mod cât mai
realist la condiţiile oferite de poligon” sunt trecute în agenda de lucru
a fiecărui militar în parte.
Programul de instruire este astfel
conceput încât să asigure militarilor
Batalionului 1 Manevră capabilităţi
ridicate în executarea unor misiuni
în teatrul de operaţii. Implicarea
vânătorilor de munte într-o misiune
internaţională nu este o noutate şi
reprezintă o recunoaştere a profesionalismului acestor forţe. Există certitudinea că eforturile lor conjugate
de până acum nu vor fi în zadar. Ei
vor să demonstreze că merită încrederea acordată în acest sens şi că
vor face faţă tuturor provocărilor ce
pot apărea într-un mediu deja
cunoscut ca fiind ostil.

Spre seară...
Ultimul, dar nu cel din urmă,
este FOB-ul Companiei Sprijin Luptă.
Până să ajungem, am trecut pe lângă
o pădure de stejari arămii. În razele
soarelui, păreau poleiţi şi gândurile
ne-au zburat către Calistrat Hogaş şi
al sa colecţie de povestiri „Pe drumuri de munte”, cu acele descrieri
incredibile despre peisajele întâlnite
în călătorii. Revenim în realitate
imediat ce am trecut de bariera de

la intrare. Locţiitorul comandantului
de companie, locotenentul Octavian
Cismaru părea că ne aşteaptă şi
începe imediat să-mi dea explicaţiile
necesare: „În cadrul exerciţiului, ne
sunt create evenimente şi incidente
pe care trebuie să le rezolvăm pe
loc, conform procedurilor învăţate
şi exersate în cazarmă, urmărind
menţinerea nivelului de pregătire
atins până în acest moment. Stând
în poligon 24 de ore din 24, 7 zile
din 7, este de la sine înţeles că la
capitolul «coeziune» stăm foarte
bine. Este un aspect deloc de neglijat, el fiind important pentru misiunea pe care o vom executa în următoarele şase luni.”
Am plecat spre Centrul de
Instruire pentru Luptă al Forţelor
Terestre, locul unde am fost cazaţi. În
oglinda retrovizoare a VAMTAC-ului,
se vedea parcă o altă
lume, atât de diferită
de ce cu care suntem
noi obişnuiţi zi de zi, o
lume cu care militarii
se obişnuiesc şi în care
deja trăiesc. În bazar,
fluturau încă în vântul
de seară hainele viu
colorate expuse pe
umeraşe.

ales a celor în limba engleză, unde se
pune problema unei concordanţe”,
este de părere ofiţerul de legătură al
Batalionului 1 Manevră, locotenent
Ana-Maria Negritaş.
Activitatea din Cincu reprezintă
un apogeu al instrucţiei. Perioada
premergătoare s-a axat mai mult pe o
pregătire statică, de planificare, pe o
însuşire conceptuală a termenilor,
misiunilor şi procedurilor de operare,
iar acum, prin „Sarmizegetusa 1911”, se vede felul în care aceste
lucruri se derulează şi se pun în
practică. „Este un exerciţiu foarte
bun din perspectiva mea, a ofiţerului
de legătură, deoarece am ocazia să
cunosc eşalonul cu care trebuie să
relaţionez, dar şi oamenii cu care o
să lucrez în cadrul batalionului.”
Emoţiile pentru ceea ce urmează sunt
inerente, dar se simte pregătită. Fără 7

La kilometrul zero
al misiunii
Exerciţiul din Cincu
reprezintă un pas
către misiunea ce
urmează a se executa
în teatrul de operaţii.
„Este un plus de
cunoaştere, de antrenament şi de interoperabilitate cu structurile
cu care vom lucra
acolo, cu atât mai mult
cu cât, aici, avem şi
reprezentanţii acestor
structuri. Acest lucru
nu presupune numai
antrenarea SOP-urilor
sau verificarea lor în
practică, ci şi înţelegerea termenilor, mai

Punct de control amenajat în „satul afgan” din Cincu
• Foto: Cristina Fratu
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7 doar şi poate, nu exclude posibilita-

Urmăriţi-ne în internet,
pe site-ul publicaţiei,
unde evenimentele sunt
relatate imediat ce ele
se întâmplă!

Aveţi posibilitatea de
a descărca publicaţiile
din presa militară
teritorială.

Aveţi acces la
emisiunile radio
militare transmise de
posturile radio
teritoriale ale SRR şi
la arhiva emisiunilor
începând cu anul 2009.

tea apariţiei unor situaţii de noutate
şi este şi firesc acest lucru. Nu se pot
prevedea, încă de pe acum, acele
mici detalii care fac o situaţie oarecare să devină imprevizibilă. Dar, „lecţiile învăţate de la mentorii noştri din
Batalionul 2 Infanterie şi de la
Batalionul 21 Vânători de Munte,
care a mai participat la astfel de
misiuni, au fost de bun augur pentru
noi. Însă, orice informaţie care vine
din partea unui astfel de militar trebuie tratată ca atare, adică ţinânduse cont de faptul că situaţia dintr-un
teatru de operaţii este tot timpul
nouă şi în continuă schimbare.”
Promoţie a anului 2007, doamna
locotenent Negritaş consideră că are
deja format un caracter puternic,
conturat mai ales de solicitările vieţii cazone, cu atât mai mult cu cât a
avut o imagine a ceea ce înseamnă
mediul militar, tatăl fiind ofiţer al
Armatei României. Cariera militară
este văzută ca o ieşire dintr-un conformism oarecare, o sclipire de
moment ce s-a îmbinat foarte mult
cu o provocare. Îndeplinirea misiunilor cu responsabilitate şi continuarea unei imagini pozitive pe care
armata română şi-a format-o de-a
lungul timpului în teatrele de opera-

ţii reprezintă principalele obiective
ale unui militar dedicat carierei
militare aşa cum este locotenentul
Ana-Maria Negritaş.
În general, vânătorii de munte
sunt percepuţi ca fiind oameni dârzi,
obişnuiţi cu greutăţile, hotărâţi să le
înfrunte sau, aşa cum se spune, să
urce prin viaţă „pieptiş”. „Cu toate
acestea, afirmă psihologul
Batalionului 21 Vânători de Munte,
locotenent Andreea Banciu, m-am
convins că aceşti militari ai munţilor
au şi sentimente, cu trăiri mai mult
sau mai puţin intense. Am căutat, în
întreaga mea activitate, mai ales de
când am început pregătirea pentru o
misiune în teatrul de operaţii extern,
să-mi cunosc cât mai bine colegii, să
identific problemele din punct de
vedere psihologic cu care s-ar putea
confrunta pe parcursul unei asemenea misiunii. Astfel, pentru companii,
împreună cu comandanţii de subunităţi, am stabilit cele mai eficiente
măsuri în vederea prevenirii, evitării
şi contracarării riscurilor cu caracter
psihologic. În momentul de faţă, ne
aflăm aproape de finalul unui lung
program de pregătire în Poligonul
Cincu şi pot confirma faptul că militarii au un moral ridicat şi sunt pregătiţi din punct de vedere al capaci-

tăţii de efort fizic şi psihic pentru
îndeplinirea cu succes a misiunii.”
În general, trebuie să acorzi atenţia cuvenită lucrului bine planificat
şi dus la îndeplinire cu minuţiozitate. În această ecuaţie, întâmplarea
are şi ea rolul pe care şi-l arogă.
Dar, jocul hazardului poate fi influenţat favorabil cu o singură contramăsură: responsabilitatea faţă de tot
ceea ce faci. Comandantul Brigăzii 2
Vânători de Munte „Sarmizegetusa”,
colonel Cristinel Cernea, este cu adevărat acea personalitate care impune
în cadrul marii unităţi standardul
acestei responsabilităţi a datoriei
faţă de ţară. Este un model şi un
izvor de energie pentru militarii din
subordine şi limitează orice constrângere cu o voinţă excepţională,
bazată pe o experienţă demnă de
urmat, cu acel curaj în luarea deciziilor în condiţiile în care riscul nu
poate fi evaluat în totalitate. În calitate de conducător al exerciţiului de
simulare reală „Sarmizegetusa 1911”, colonelul Cernea a comunicat la
nivel optim cu militarii, demonstrând că este un sprijin de nădejde
pentru aceştia. Şi... are alături o
echipă formată din oameni cu experienţă, o echipă care promovează o
atitudine de învingători. n

Aveţi posibilitatea de
a descărca, în format
PDF, volume şi
publicaţii primite
la redacţie.

Webiste-ul nostru vă oferă posibilitatea să
descărcţi
imaginile
la
rezoluţii
de
peste
6 megapixeli. Mai multe opţiuni aveţi în galeria
foto, unde sunt postate fotografii începând cu
anul 2006, de la exerciţii şi alte activităţi la
care redacţia RFT a avut acces.

Pauză între două etape ale exerciţiului, moment prielnic pentru o scurtă recapitualre • Foto: Cristina Fratu
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Batalionul 495 Infanterie
a prezentat onorul
pe platoul din cazarma SMFT
După şase luni de misiune în teatrul de operaţii Afganistan, militarii din
Batalionul 495 Infanterie „Căpitan Ştefan Şoverth” s-au reîntors acasă. Joi, 24
februarie, pe platoul din cazarma Statului Major al Forţelor Terestre a avut loc
ceremonia de repatriere.
Colonel Dragoş ANGHELACHE

A

ctivitatea s-a desfăşurat în prezenţa ministrului
apărării naţionale, Gabriel Oprea, a şefului
Statului Major General, general-locotenent
Ştefan Dănilă, a şefului Satului Major al Forţelor Terestre,
general-maior Ariton Ioniţă, a reprezentanţilor eşaloanelor superioare. De asemenea, familiile şi apropiaţii militarilor sosiţi din teatrul de operaţii au fost prezenţi la ceremonia de repatriere.
După trecerea formaţiei în revistă şi efectuarea apelului solemn, comandantul unităţii, colonelul Dorin Toma,
s-a adresat asistenţei, pentru a sintetiza, în câteva cuvinte,
cele şase luni de misiune pe tărâmul afgan: „Eforturile
depuse de militarii batalionului şi rezultatele obţinute pe
durata celor şase luni de misiune s-au regăsit în aprecierile autorităţilor guvernamentale afgane, formulate în repetate rânduri, precum că nivelul de securitate şi serviciile
esenţiale asigurate populaţiei locale au sporit considerabil.” Batalionul 495 Infanterie a planificat şi a executat
peste 40 de operaţii deliberate complexe şi patru asalturi
aeriene, zilnic au fost executate patrule debarcate în
întreg spaţiul de luptă alocat, iar insurgenţii au fost angajaţi în raioanele şi zonele sigure de sprijin ale acestora.
Prin toate aceste acţiuni, militarii batalionului au menţinut iniţiativa în faţa unui inamic care cunoaşte foarte
bine zona, având ca efect reducerea cu peste 70% a capacităţii acestuia de a angaja forţele Coaliţiei prin folosirea
dispozitivelor explozive improvizate. În această misiune,
militarii bucureşteni au avut şi o premieră: pentru prima
dată au fost exploatate oportunităţile de dialog cu populaţia feminină afgană, ridicându-se, astfel, bariere mentale
care păreau de netrecut.
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Se execută apelul nominal al batalionului • Foto: Cristian Surugiu
Ministrul apărării naţionale a
apreciat că prezenţa militarilor
Batalionului 495 Infanterie în teatrul
de operaţii din Afganistan, alături de
celelalte structuri ale Armatei
României, „constituie parte a răspunsului ferm pe care România îl dă solicitării Alianţei Nord-Atlantice pentru
continuarea efortului de asigurare a

Începând din această toamnă, echipe
de femei din cele două unităţi au
căutat să se apropie de suratele lor
musulmane, să le afle necazurile,
necesităţile, năzuinţele şi, în măsura
în care a fost posibil, să le sprijine în
rezolvarea lor. Locotenentul Ramona
Vasilescu a făcut parte din astfel de
echipe „de pionierat”, care au stabilit

„Am lucrat atât în comandament,
fiind ofiţer de stat major, dar şi în
teren, în misiuni de angajare a populaţiei feminine afgane, în cadrul unei
echipe specializate.” Aceste misiuni,
explică locotenentul Vasilescu, s-au
desfăşurat împreună cu membri ai
armatei şi poliţiei afgane. Dincolo de
vălul (material şi mental) pe care-l

securităţii şi de stabilizare a
Afganistanului”. Ministrul apărării
naţionale şi-a exprimat satisfacţia că
militarii români sunt respectaţi şi
apreciaţi de locuitorii Afganistanului,
în special datorită celor 52 de proiecte dezvoltate în sprijinul comunităţii
locale şi că „toate aceste eforturi au
fost remarcate inclusiv de către
comandanţii din structurile ISAF în
componenţa cărora aţi acţionat şi au
adus României cuvinte de apreciere
din partea înalţilor oficiali NATO”.

legături în interiorul familiilor
musulmane. Nu este de mirare, deci,
că majoritatea microfoanelor presei
au fost îndreptate către dumneaei.

poartă femeile afgane, fetele noastre
au descoperit o lume extraordinară,
în care au fost primite „cu emoţie,
curiozitate şi cu deschidere”.

Echipele de angajare
a femeilor

Steagul de identificare a unei subunităţi din batalion • Foto: Cristian Surugiu

După cum aminteam anterior, în
această rotaţie, Batalioanele 2 şi 495
Infanterie au deschis porţile ferecate
ale unei lumi până de curând inaccesibilă occidentalilor: familiile afgane.
După cum se ştie, regulile musulmane sunt foarte stricte în ceea ce priveşte relaţiile femeilor cu străinii şi,
până în acest moment, discuţiile se
purtau numai la nivel de lideri locali.

Se oficiază serviciul religios • Foto: Cristian Surugiu
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Lângă locotenentul Jianu este şi
unul dintre comandanţii de grupă,
sergentul-major Cosmin Vulparu,
care, chiar dacă nu este la prima
misiune ca şi comandantul său de
pluton, a plecat în teatrul de operaţii
sub imboldul aceleiaşi dorinţe de
perfecţionare ca luptător. „Fără o
misiune în teatrul de operaţii nu poţi
avea dimensiunea exactă a câmpului
de luptă. Nu se compară exerciţiile
tactice cu realitatea din Afganistan,
măcar şi pentru faptul că acolo, dacă
ai greşit, nu poţi întrerupe exerciţiul
ca să reiei partea cu probleme.
Acolo, orice greşeală poate costa
viaţa ta sau a unui coleg de-al tău.”
După cum se ştie, Batalionul 495
Infanterie a fost înlocuit în teatrul

acumulez foarte multe cunoştinţe şi,
până la urmă, Afganistanul este locul
în care un militar adevărat îşi poate
demonstra calităţile de luptător”.
Asemenea camarazilor săi, a parcurs
cele două module de pregătire, la
Timişoara şi la Bucureşti, care s-au
finalizat cu SIMFTX-ul din Cincu.
Exerciţiul, pe care contingentele ce
urmează să plece în teatrul de operaţii îl execută în Centrul de Instruire
pentru Luptă al Forţelor Terestre,

în ceea ce priveşte condiţiile din
bază, cât şi din punct de vedere al
terenului. Din spusele colegilor mei,
mă aşteptam ca terenul să fie mult
mai greu”. Revenind la pregătirea
pentru misiune, locotenentul Jian
spune că s-a bazat foarte mult pe
experienţa acumulată de comandantul de companie în misiunile anterioare, ceea ce, pentru ei a fost un
mare avantaj, deoarece majoritatea
dintre ei erau „începători”.

de operaţii de către Batalionul 280
Infanterie Mecanizată din Focşani.
După ce militarii bucureşteni îşi vor
efectua concediile de recuperare,
vor începe din nou instrucţia, iar
către sfârşitul anului vor participa,
împreună cu celelalte unităţi din
Brigada 1 Mecanizată „Argedava”,
la un exerciţiu complex. Dar despre
aceasta, vă vom informa, în măsura
în care va fi posibil, la momentul
respectiv. n

La prima misiune
în teatrul de operaţii

O avanpremieră la misiunea
Brigăzii 18 Infanterie
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participat la întocmirea planului de
pregătire au avut experienţa teatrului
de operaţii în funcţia de comandant
de companii cu misiuni recente. Deci,
pregătirea a fost exact pe specificul
misiunii din teatru.
Ţinând seama că a avut şi experienţa misiunii „Antica Babilonia”,
l-am întrebat dacă se poate face o
paralelă între cele două misiuni.
Răspunsul a fost tranşant: „Nu seamănă una cu cealaltă. Sunt ca albul şi
negrul. Ca şi comandant de companie, este mult mai dificilă o
misiune în Afganistan decât în
Irak. În Afganistan, comandantul de companie are o arie de
responsabilitate în care gestionează forţele şi mijloacele pe
care le are la dispoziţie, în aşa
fel încât să creeze climatul de
responsabilitate necesar.”
În afara misiunilor cotidiene – cu gradul de pericol cunoscut – depărtarea de casă a fost
una dintre pietrele care macină
rezistenţa psihică a militarului,
oricât de bine pregătit ar fi el.
Din punct de vedere al misiunii,
căpitanul Vlad consideră că cele
mai grele momente au fost cele
din perioada lunilor septembrie
şi octombrie, când a fost vârful
acţiunilor insurgente împotriva
Coaliţiei: „foarte multe incidente, foarte multe probleme pe
care le aveam zilnic şi trebuia să
Locotenentul Ramona Vasilescu relatează despre echipele de angajare a femeilor • Foto: Cristian Surugiu
facem în aşa fel încât să le
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Locotenentul Cosmin Jian a fost
comandant de pluton în compania
căpitanului Vlad. Afganistanul a fost,
pentru el, botezul focului în misiunile
din teatrul de operaţii. Ca şi ceilalţi
militari, locotenentul Jian consideră
că o astfel de experienţă contribuie
decisiv în pregătirea sa profesională
pentru că – nu-i aşa? – noi, militarii,
ne pregătim pentru luptă. Şi ce lecţie
poate fi mai bună decât aceea care
este predată în teren, pe viu?
„Consider că, profesional, o misiune
este un câştig enorm, fiindcă pot să

este asemănător cu teza pe care o
dau elevii de liceu în fiecare semestru. În Cincu li se creează situaţii
foarte apropiate de cele cu care se
vor întâlni în teatrul de operaţii, iar
evaluatorii întocmesc un punctaj pe
baza căruia subunitatea este admisă
la misiune sau nu. Până acum, militarii care urmau să plece în misiune sau pregătit temeinic şi nu au fost
cazuri de respingere.
Întâlnirea cu Afganistanul, la
scara avionului, a fost surprinzătoare: „Având în vedere că vorbisem cu
mai mulţi colegi de promoţie care
participaseră la misiuni în teatru, mă
aşteptam ca acolo să fie mult mai
rău. Dar, spre surprinderea mea –
plăcută – a fost mult mai bine: atât

găsim o soluţie şi, în acelaşi timp, să
fim cu toţii în siguranţă”.

Româncele noastre au intrat în casele
afganilor şi le-au întrebat pe femei
despre problemele lor de sănătate,
le-au îndrumat către spitalul din
zonă care se redeschisese de curând
şi, împreună cu ofiţerul CIMIC, au
derulat un program de acordare a
ajutoarelor umanitare pentru şcoala
de fete din oraş.

În compunerea Batalionului 945
Infanterie a acţionat şi o companie
constituită din militari ai Batalionului
32 Infanterie „Mircea” din Timişoara.
Poate fi numită ca o avanpremieră la
misiunea pentru care se pregătesc
comandamentul brigăzii şi cele două
batalioane de infanterie din Banat.
Comandantul companiei, căpitanul
Ciprian Vlad, nu este la prima misiune. El este cel care „a stins lumina” cu
ultimul contingent românesc din Irak,
ca atare are posibilitatea să facă o
comparaţie între cele două tipuri de
misiuni. „Pentru mine, pregătirea a
fost, de la început, o provocare – îşi
aminteşte căpitanul Vlad. Nu pentru
că n-aş fi ştiut ce am de făcut, ci pen-

batalionul 495 infanterie „Căpitan ştefan şoVertH”

tru că majoritatea oamenilor pe care
i-am avut în subordine nu aveau experienţa teatrului de operaţii, iar media
de vârstă a companiei era foarte scăzută. De asemenea, mi-era teamă că
vor fi probleme la integrarea în colectivul batalionului, ţinând seama că noi
venim din altă divizie, însă am fost
foarte bine primiţi şi pregătirea s-a
desfăşurat în mod corespunzător,
chiar dacă au fost două module: unul
în Timişoara şi celălalt în Bucureşti.
Un lucru bun a fost că toţi cei care au
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A început pregătirea
exerciţiului BLONDE AVALANCHE
La Satu Mare s-a desfăşurat, la sfârşitul lunii februarie, conferinţa iniţială de
planificare a exerciţiului multinaţional „Blonde Avalanche ROU 2012”, exerciţiu
ce va fi găzduit, anul acesta, de către ţara noastră.
Locotenent-colonel Constantin HERŢANU
prin amabilitatea emisiunii „Jurnal militar”

A

flat la a X-a ediţie, acest exerciţiu este o materializare a unei iniţiative regionale pentru formarea unui batalion multinaţional de geniu, în scopul participării la operaţiuni multinaţionale de menţinere
a păcii şi umanitare, dar şi pentru limitarea şi înlăturarea
efectelor unor calamităţi din zona bazinului râului Tisa.
Semnatarele acestei iniţiative regionale sunt cele
patru state pe a căror teritorii se află bazinul Tisei:
Ungaria, România, Slovacia şi Ucraina. La începutul acestui an, la Budapesta, a avut loc ceremonia de predare-primire a preşedinţiei Grupului director „Tisa”, prin care
Româna a preluat, de la Ungaria, exercitarea pentru o
perioadă de un an a conducerii acestei iniţiative de
cooperare militară regională.

Batalionul Multinaţional de Geniu „Tisa” este compus
dintr-un comandament multinaţional şi din contingente
naţionale, cu efective aproximativ egale, care-şi păstrează
structura organizatorică naţională şi sunt staţionate pe
teritoriul propriului stat. România participă la acest batalion cu un contingent format din 168 de militari din
cadrul Batalionului 52 Geniu „Tisa” din Satu Mare.
Căpitanul Tiberiu Huzmezan, comandantul modulului
românesc „Tisa,” care participă la misiune conform înţelegerii în cadrul iniţiativei regionale, a oferit câteva detalii
asupra activităţii desfăşurate la Satu Mare. „Timp de două
zile, în cadrul conferinţei iniţiale de planificare, s-au stabilit detaliile privind exerciţiul «Blonde Avalanche» care
se va desfăşura, anul acesta, în localitatea Brăila.
Activităţile care s-au desfăşurat au fost, aşa cum sugerea-

Aspect din desfăşurarea LFX pe timpul exerciţiului „BLONDE AVALANCHE ROU 08” • Foto: arhiva RFT
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ză şi numele, doar de planificare, pe
timpul căreia s-a stabilit lista participanţilor din delegaţiile română şi
străine, probleme generale de punere
de acord asupra activităţilor care se
vor finaliza la conferinţa finală ce se
va desfăşura în mai, la Brăila.”
În luna septembrie se va desfăşura
exerciţiul „Blonde Avalanche” cu cele
patru state semnatare ale iniţiativei
iar România va participa cu efectivele
pentru executarea exerciţiului de tip
LIVEX şi, totodată, celelalte naţiuni
vor participa cu structuri în cadrul
exerciţiului de CAX de simulare.
Această structură regională a luat
fiinţă printr-un act semnat în 2002,
prin care s-a constituit modul „Tisa”,
acesta fiind parte a Batalionului 52
Geniu. Misiunile pe care modulul le
execută sunt de evacuarea bunurilor
şi salvarea persoanelor în zonele
calamitate din bazinul Tisei, corespunzător celor patru state semnatare:
România, Ungaria, Ucraina şi
Slovacia. Căpitanul Huzmezean specifică faptul că iniţiativa aparţine
Ucrainei, care s-a confruntat cu inundaţii de amploare pe teritoriul său.
Ulterior s-a semnat un acord la nivel
înalt între cele patru state şi s-a trecut la constituirea modulului respectiv, având în componenţă câte o companie de geniu care formează
Batalionul Multinaţional de Geniu
„Tisa”. Au urmat apoi exerciţiile. „În
2003, s-a desfăşurat un prim exerciţiu în Ungaria apoi, din 2004, au
început exerciţiile de tip «Blonde
Avalache». Prima ţară a fost România,
care a organizat exerciţiul la Vinţu de
Jos. În anul următor, s-a desfăşurat în
Slovacia, apoi în Ucraina, la
Vinohratov, ulterior în Ungaria la
Hódmezővásárhely, iar în 2008 a
venit din nou rândul nostru şi am
executat exerciţiul la Satu Mare, la
Mărtineşti. În 2009 am fost în
Slovacia, unde exerciţiul s-a desfăşurat pe râul Kralova, la Kralova nad
Vahom, ultimele două exerciţii din
2010 şi 2011 desfăşurându-se în aceleaşi localităţi din Ucraina, respectiv
Ungaria”. Practic, este un ciclu în
care fiecare naţiune deţine comanda
şi se execută o rotaţie a acestor exer-

Aspect din desfăşurarea LFX pe timpul exerciţiului „BLONDE AVALANCHE ROU 08”
• Foto: arhiva RFT
ciţii astfel încât, o dată la patru ani,
ţara organizatoare îşi asumă răspunderea exerciţiului iar ceilalţi comandanţi de batalioane sunt locţiitorii
comandantului batalionului din ţaragazdă. „În afară de aceste acţiuni specifice, de antrenament – precizează
căpitanul Huzmezean – în 2005 batalionul participat la acţiuni reale în
zona inundată de la Otelec-Foieni,
judeţul Timiş, cu personal şi bărci de
tip BP-10, cu care s-a transportat
bunuri şi animale din gospodăriile
oamenilor şi s-au salvat persoane.
Toate acestea, bineînţeles, în cooperare cu forţele ISJU Timiş şi cu
Inspectoratul Judeţean Timiş al
Jandarmeriei Române.”
Obiectivele operaţionale urmărite:
intervenţia de urgenţă pentru salvarea vieţilor omeneşti şi salvarea
bunurilor materiale în zonele calamitate, acordarea de asistenţă persoanelor sinistrate, lichidarea urmărilor
inundaţiilor, cataclismelor naturale şi
catastrofelor ecologice sunt definitorii pentru misiunea Batalionului
Multinaţional de Geniu „Tisa”, a cărei
importanţă este multiplicată de semnificaţiile sale în planul cooperării
politico-militare multilaterale între
ţările participante. Căpitanul-comandor Gherasim, şeful secretariatului

tehnic al iniţiativei regionale „Tisa” şi
care reprezintă statul major al batalionului, precizează că după această
activitate va urma conferinţa finală a
exerciţiului, care se va desfăşura în
luna mai, la Brăila. „A fost aleasă
această localitate deoarece exerciţiul
se va desfăşura în zonă iar delegaţiile
străine vor avea posibilitatea să vadă
facilităţile puse la dispoziţie de
Brigada 10 Geniu, dar vor face şi
recunoaşterea zonei în care se va desfăşura exerciţiul. Conferinţa finală
este foarte importantă, pentru că de
data aceasta dorim să invităm şi
observatori străini care şi-au arătat
interesul pentru activitate. Vor fi
observatori din Republica Moldova,
din Republica Populară Chineză, din
Statele Unite – cu care suntem într-un
parteneriat strategic iar statul-sponsor este Alabama – care şi-a exprimat
dorinţa de a participa cu câţiva
observatori din cadrul Gărzii
Naţionale Alabama, întrucât au
misiunea principală asemănătoare cu
a Batalionului Mutinaţional de Geniu
«Tisa».” Căpitan-comandorul
Gherasim a mai precizat că se va continua politica uşilor deschise căutând
noi membri care să participe ca
observatori pentru a mări vizibilitatea acestei iniţiative regionale. n
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Te a t r e
de operaţii
• Echipa de consiliere şi legătură,
pregătită de Brigada 9 Mecanizată,
pleacă în teatrul de operaţii p. 44
Colonel Dragoş angHelaCHe
La Topraisar s-a desfăşurat, în prezenţa
comandantului Brigăzii 9 Mecanizate, general de
brigadă dr. Vasile Hermeneanu, ceremonia de
plecare în teatrul de operaţii a detaşamentului
OMLT tip batalion, rotaţia a V-a.

• Mereu aproape

p.47

Căpitan marius Diniţă
Departe de casă, de cei dragi, militarii români îşi
îndeplinesc misiunile încredinţate în teatrele de
operaţii, cu determinare şi profesionalism,
reprezentând cu onoare şi demnitate Armata
Română în cadrul coaliţiilor internaţionale.

• Mărţişoare din Afganistan

p. 48

Căpitan marius Diniţă
Sunt mame, sunt soţii, sunt fiice, şi pe lângă toate
acestea sunt militari care au jurat sub culorile
Drapelului naţional să-şi facă datoria faţă de
neam şi ţară.

• Nihil sine Deo

p. 49

gradul prenumele numele
Puterea de simbol a preotului militar în teatrul de
operaţii are darul de a da putere din puterea lui
spirituală celor cărora se adresează şi cărora le
slujeşte, militarii români.

• Puterea cuvântului

p. 51

Căpitan marius Diniţă
Operaţiile psihologice reprezintă o formă de
luptă neletală, extrem de eficientă, care
înlocuieşte gloanţele cu mesaje-ţintă şi armele de
foc cu radioul. La ceas aniversar – 25 martie –
colegii ce încadrează Elementul de Comandă şi
Control Combined Task Force...

• Pentru fiecare nouă zi

p. 54

plutonier alina-sonia raiCu
Batalionul 300 Infanterie Mecanizată „Sf. Andrei”
este dislocat în provincia Zabul, Afganistan din
noiembrie 2011, unde execută misiuni de stabilitate
şi sprijin. Trecuţi de jumătatea misiunii, militarii
batalionului pot raporta că au îndeplinit
obiectivelele...
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Echipa de consiliere
şi legătură, pregătită de
Brigada 9 Mecanizată,
pleacă în teatrul de operaţii
La Topraisar s-a desfăşurat, în prezenţa comandantului Brigăzii 9 Mecanizate,
general de brigadă dr. Vasile Hermeneanu, ceremonia de plecare în teatrul de
operaţii a detaşamentului OMLT tip batalion, rotaţia a V-a.
Colonel Dragoş ANGHELACHE

T

imp de şase luni, echipa a desfăşurat un program
de pregătire, care s-a derulat în două etape: pregătirea naţională, desfăşurată în diferite unităţi şi
finalizată la Centrul de Instruire pentru Forţele Terestre;
şi una multinaţională, care s-a desfăşurat la Centrul de
pregătire din, Germania. Comandantul echipei, colonelul
Ionel Munteanu, declara că toată această pregătire a fost

Se efectuează apelul solemn • Foto: Bogdan Rădulescu
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axată pentru îndeplinirea misiunii. „Practic, echipa va
monitoriza un batalion, un kandak afgan, pe toate domeniile de activitate: personal, operaţii, logistică, comunicaţii. Va folosi toate tacticile, procedurile care sunt utilizate
de către partenerii noştri, în zona de responsabilitate a
kandakului, undeva, în sud-estul Afganistanului. Ne-am
pregătit cu seriozitate în toată această perioadă, am avut
sprijinul eşaloanelor superioare pe întreaga perioadă,

rezultatele au fost bune şi foarte
bune, pregătirea a fost canalizată în
prima parte pentru cunoaşterea tradiţiilor afgane, pentru legislaţia specifică armatei naţionale afgane.
Ulterior, s-au exersat procedurile, iar
la sfârşitul perioadei de la Hohenfels
echipa a fost evaluată şi a primit
acceptul pentru a pleca în teatrul de
operaţii. Astăzi suntem gata pentru
plecarea în misiune”.
Spre deosebire de batalioanele de
manevră care, în proporţie de 90%,
sunt constituite din militarii unităţii
de bază, un detaşament OMLT este
eterogen, componenţii săi fiind din
diferite unităţi din ţară.

Pregătire în condiţii reale
Unul dintre membrii acestei echipe este căpitanul Marius Alin
Dumitru, aflat la a doua misiune în
teatrul de operaţii Afganistan. Ca
atare, mediul nu va fi nou pentru el,
însă specificul misiunii pe care o va
avea de îndeplinit va fi cu totul altul.
Despre misiunea pe care a executat-o
în 2008 împreună cu Batalionul 280
Infanterie „Sfântul Andrei” îşi aminteşte că „a fost o misiune destul de
dificilă, având în vedere că am avut
două pierderi iar climatul nu a fost
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foarte prietenos şi, pe timpul executării misiunii, am fost dispuşi în mai
multe baze înaintate”. Misiunea pe
care o va executa în următoarele luni
va fi însă diferită faţă de ceea ce a
făcut în 2008. „Atunci am fost cu
toată echipa, eram, majoritatea dintre
noi, din aceeaşi unitate şi altfel s-au
stabilit relaţiile dintre noi. Luptam
alături de oameni pe care-i ştiam de
un an, doi sau chiar cinci ani şi, de
multe ori, ne înţelegeam din priviri.
Acum, chiar dacă nu sunt probleme
de comunicare sau de relaţii între
noi, va trebui să trecem unele
«hopuri» deoarece suntem adunaţi
din toată ţara şi, pentru o sincronizare perfectă, este nevoie de mai mult
timp”. Un rol important în coeziunea
echipei l-a avut exerciţiul din
Germania, pe care căpitanul Dumitru
l-a apreciat în mod deosebit.
Motivul pentru care ofiţerul a
apreciat atât de mult activitatea din
Germania este faptul că întregul scenariu şi acţiunea interpretatorilor de
roluri a fost foarte aproape de realitate, începând de la construcţii, care
recreau în cele mai mici detalii satul
afgan şi până la „localnici”, care erau
interpretaţi cu realism, de profesio-

nişti. „În primul rând, logistica germană este net superioară celei pe
care ne-o permitem noi în ţară –
detaliază căpitanul Dumitru.
Poligoanele lor, ca şi ale noastre de
altfel, sunt foarte bine organizate,
însă în poligonul de la Hohenfels
sunt machete speciale, identice cu
satele afgane. Atmosfera este creată
de aşa-zişii jucători de roluri, care
sunt plătiţi să joace acele roluri de
afgani şi le interpretează ca şi un
actor profesionist: ştie exact ce se
întâmplă şi care sunt acţiunile şi
reacţiile unui şef al satului. Practic,
eşti introdus în scenariu şi ţi se pare
că, într-adevăr, eşti în Afganistan. La
Cincu terenul este foarte bun, exerciţiul este bine conceput, de asemenea,
însă regia şi actorii noştri nu creează
senzaţia de realism pe care o dau
actorii din Germania, iar asta se
simte în acţiunea executanţilor.”
Având experienţa misiunii anterioare,
căpitanul Dumitru spune că foarte
mult contează ambientul şi oamenii
din jur. „Este esenţial să ştii procedurile la perfecţie, dar, dacă nu eşti
familiarizat cu mediul, cu atmosfera,
cu tipul de persoană pe care-l vei
întâlni, cu modul de gândire şi de
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reacţie al localnicilor, atunci, chiar
dacă eşti bine pregătit teoretic, s-ar
putea să nu iei cea mai bună soluţie
la un moment dat.

De la patrulare, la consiliere
Dacă în misiunea executată cu
Batalionul 300 Infanterie, militarii
luau măsurile pe care le considerau
necesare, în funcţie de fiecare situaţie, acum, rolul lor va fi diferit. Ei nu
vor mai fi în postura de luptători, ci
în aceea de instructori. Ca atare, va
trebui să-i înveţe pe militarii afgani
să ia deciziile cele mai bune în funcţie de doctrina Armatei Naţionale
Afgane. „De data aceasta noi nu vom
mai acţiona direct. Suntem acolo pentru a-i coordona şi a veni cu un sfat,
şi nu pentru a impune un anumit
mod de acţiune” - detaliază căpitanul
Marius Dumitru. După cum explica
el, afganii au un stil oarecum diferit
de a înţelege procesul de mentorizare
şi instructorul (mentorul) trebuie să
fie foarte atent să nu aducă atingere
onoarei bărbatului afgan, deoarece ei
au o altă cultură, o altă tradiţie şi o
altă scară a valorilor umane. „Suntem
la cea de a cincea rotaţie şi toate
echipele noastre au avut un real succes deoarece ne-am pliat pe cerinţele
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lor, îi ajutăm foarte mult în lucruri
practice, cum ar fi: acordarea primului ajutor, cunoaşterea calculatoarelor, cunoaşterea armamentului greu
de infanterie (de exemplu, aruncătorul de 82 mm şi AG-9). Activitatea
noastră este apreciată de către conducătorii afgani deoarece o parte din
batalioanele lor au în dotare armamentul rusesc cu care noi, românii,
suntem familiarizaţi”.
O întrebare care se pune este cum
reuşesc militarii noştri ca să depăşească bariera lingvistică atunci când
trebuie să lucreze cu militarii afgani.
Răspunsul ni-l dă tot căpitanul
Marius Dumitru: „Avem interpreţi
care traduc din engleză în paştună,
însă noi ne axăm mai mult pe activităţile practice: demonstrare, repetare,
exersare. În cazul acesta, cu un vocabular minimal ne putem descurca
foarte bine”.
Aspecte mai concrete în privinţa
activităţilor pe care militarii noştri
le vor desfăşura în Afganistan ne-a
oferit locotenentul Daniel Vijulie,
care va fi consilierul comandantului
de companie la compania de armament greu. În această funcţie, va trebui să consilieze comandantul companiei afgane pe timpul pregătirii
misiunilor şi executării acestora.

Misiunea locotenentului Vijulie va fi
destul de dificilă deoarece militarii
afgani nu cunosc foarte multă tactică, aşa cum înţelegem noi conceptul.
Cu toate acestea, au o experienţă de
război care, datorită condiţiilor geopolitice, durează de sute de ani şi
şi-a pus puternic amprenta asupra
modului lor de a duce lupta. „În linii
mari, rolul nostru s-ar traduce astfel: comandantul de companie primeşte o misiune iar el trebuie să
parcurgă procesul de planificare a
misiunii. Aici intervin şi eu cu anumite idei sau proceduri... le putem
numi, generic, sfaturi. Însă decizia
asupra îndeplinirii misiunii revine în
totalitate comandantului de companie, care poate ţine seama de ceea
ce-i spun eu sau nu. Noi nu suntem
acolo ca să-i obligăm să acţioneze
într-un anumit fel”.
Activitatea de consiliere a militarilor români nu se limitează numai la
pregătirea misiunii, ei însoţesc militarii afgani şi pe timpul executării acesteia, oferindu-le consiliere de specialitate atunci când este cazul sau când
comandantul companiei o solicită;
dar modul în care se rezolvă un incident, comanda companiei, aparţine
în totalitate comandantului de companie afgan. n

Mereu aproape
Departe de casă, de cei dragi, militarii români îşi îndeplinesc misiunile
încredinţate în teatrele de operaţii, cu determinare şi profesionalism, reprezentând cu onoare şi demnitate Armata Română în cadrul coaliţiilor internaţionale.
Căpitan Marius DINIŢĂ

Ruinele palatului lui Alexandru cel Mare • Foto: Marius Diniţă

M

Fotografie de grup: membrii detaşamentului, comandantul Brigăzii 9 Mecanizate, reprezentanţii eşaloanelor superioare • Foto: Bogdan Rădulescu
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ilitarii români din provincia Zabul,
Afganistan, nu fac excepţie. Mai mult decât
atât, ei au decis să lupte pe două fronturi.
Unul încredinţat prin mandat operaţional, prin executarea
de misiuni specifice de stabilitate şi sprijin în aria de responsabilitate, şi celălalt izvorât din dorinţa vie de a-i
ajuta, prin donaţii în bani, pe românii greu încercaţi de
vitregiile acestei ierni dezlănţuite, alăturându-se astfel
efortului colectiv al Armatei Române de a fi alături de
populaţia sinistrată în această perioadă critică.
Comandantul contingentului naţional şi locţiitor al
comandantului Combined Task Force Arrowhead pentru
operaţii NATO, colonelul Adrian Tonea, a dat curs acestei
iniţiative, declarându-ne în ce a constat factorul motiva-

ţional al acestei acţiuni nobile: „Văzând ce se întâmplă în
ţară, noi, militarii români aflaţi în misiune în provincia
Zabul din Afganistan, nu puteam să rămânem indiferenţi.
Printr-un act de voinţă colectivă, am decis să fim alături
de cei de acasă şi să-i ajutăm cum putem pe românii greu
încercaţi de capriciile iernii”. „Considerăm că este un gest
de solidaritate ce ne caracterizează ca militari, în aceste
clipe de cumpănă pe care le traversează cei de acasă”.
Distanţa mare faţă de ţară nu constituie un impediment pentru militarii români în a fi mereu aproape de cei
dragi de acasă - a subliniat colonelul Adrian Tonea: „...
vreau să vă asigur că ne vom face datoria oricând faţă de
ţară, chiar şi de la 4 000 de kilometri depărtare de casă.
Puteţi conta oricând pe noi, puteţi conta oricând pe
Armata României!”. n
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Mărţişoare din Afganistan
Sunt mame, sunt soţii, sunt fiice, şi pe lângă toate acestea sunt militari care au
jurat sub culorile Drapelului naţional să-şi facă datoria faţă de neam şi ţară.

Nihil sine Deo
Puterea de simbol a preotului militar în teatrul de operaţii are darul de a da
putere din puterea lui spirituală celor cărora se adresează şi cărora le slujeşte,
militarii români.
Căpitan Marius DINIŢĂ

Căpitan Marius DINIŢĂ

Preotul militar din cadrul Batalionului 280 Infanterie
reotul Alexandru Tudose îi îmbărbătează pe
Mecanizată, un om printre oameni, un rătăcitor printre
militarii Batalionului 280 Infanterie Mecanizată
destine ... în persoana maiorului Alexandru Tudose, a exeînainte de plecarea în misiune: „Nu te teme, nici
cutat o vizită pastorală în bazele de patrulare unde sunt
te spăimânta, căci Dumnezeu va fi cu tine pretutindeni,
cantonaţi militarii batalionului. În cadrul acestei vizite am
oriunde vei merge...”
avut fericitul prilej de a-l asista la desfăşurarea unei slujDeunăzi, am întrebat un militar român dacă îl afecteabe religioase înaintea plecării în misiune a militarilor
ză vremea imposibilă pe timpul patrulelor, iar acesta a răsPlutonului 1 Infanterie din cadrul Companiei 1 Manevră.
puns rar, cu o voce calmă „... poate că această iarnă grea
Soldaţii au primit binecuvântarea şi au fost îndemnaţi să
nu este întâmplătoare. Eu şi colegii mei ne descurcăm ...
practice rugăciunea comunitară conform principiului Toţi
Veţi vedea că va fi şi soare ... Dumnezeu le rânduieşte pe
la rugăciune, toţi în misiune!
toate ...” Vremea potrivnică constituie, de regulă, un factor
Prin prezenţa sa, preotul militar trezeşte conştiinţa
demoralizator. Nu şi în cazul acestui militar. Pacea sa inteuneori prea încărcată de cele lumeşti. Prin confesare se
rioară şi optimismul cumpătat erau molipsitoare.
realizează o descărcare sufletească dar şi psihologică ...
Numeroşi factori concură la pregătirea morală şi spirimilitarii vin cu încredere la spovedanie, îşi deapănă necatuală a militarilor. Unul dintre ei este constituit de asiguzurile, apăsările, ne rugăm împreună şi pleacă eliberaţi,
rarea asistenţei religioase pe timpul executării misiunilor
cu sufletul curat, pregătiţi spiritual pentru noi provocări
de stabilitate şi sprijin în teatrul de operaţii Afganistan,
materializată prin încadrarea
batalioanelor de manevră cu
preoţi militari.
Preotul militar, prin elementele sale sacre, prin haina
clericală, transmite mesajul
lui Dumnezeu de pace, de iertare de reconciliere, de apropiere între oameni de naţii,
culturi şi religii diferite.
Slujitorul lui Dumnezeu
veghează asupra trăirilor cu
implicaţii morale şi întăririi în
virtuţile ostăşeşti, promovând
curajul, dârzenia, unitatea şi
armonia spirituală atât pe
timpul slujbelor religioase
înainte de plecarea în misiune
a militarilor români cât şi cu
ocazia sărbătoririi diferitelor
evenimente religioase în capelele militare din bazele de
Miruirea la sfârşitul Sfintei Liturghii • Foto: Marius Diniţă
operaţii înaintate.

P
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Departe de casă dar cu sufletul aproape de cei dragi, militarii
emeile militar au fost sărbătorite de camarazii lor în

femei din Afganistan transmit un gând bun cu ocazia zilei de 1 şi 8

Afganistan. La 4000 kilometri depărtare, simbolul primă-

Martie celor rămaşi acasă. Pentru plutonierul Alina Raicu, primăvara

verii, ghiocelul, şi simbolul românesc al Zilei

se simte şi la 4 000 kilometri depărtare de casă, „pentru că primăva-

Internaţionale a Femeii, mărţişorul, le-au adus pe colegele noastre

ra este un sentiment dat de apropierea de oameni, împlinirea sufle-

militari mai aproape de casă şi de cei dragi. Într-o atmosferă festi-

tească şi lucrul într-o atmosferă degajată. Cu ocazia zilei de 1 Martie

vă, comandantul contingentului naţional şi locţiitor al comandan-

şi zilei de 8 Martie, le doresc tuturor colegelor din ţară un călduros

tului Combined Task Force Arrowhead pentru operaţii NATO, colo-

La Mulţi Ani! şi o primăvară frumoasă. Cu aceeaşi ocazie mă îndrept

nelul Adrian Tonea, a oferit ghiocei, tradiţionalele mărţişoare şi

cu gândul către fiica mea Miruna, care este mărţişorul meu, şi către

un gând bun personalului militar feminin aflat în misiune în pro-

soţul meu, care deşi nu sunt acasă, mi-au cumpărat flori şi mi-au

vincia Zabul, Afganistan.

transmis unul dintre cele mai frumoase mesaje pe care le-am primit.”

Cu această ocazie, le-a spus colegelor noastre că fiecare început
de martie înseamnă pentru sufletul nostru, înmiresmat de învierea

Şi pentru locotenentul Angelica Popa, începutul primăverii, cu
nelipsitul mărţişor, reprezintă un moment delicat care, inevitabil,

naturii, o răscruce, care lasă în urmă trecutul, determinându-ne să

o apropie mai mult de casă. „Oriunde ne-am afla şi oricâte griji

ne unim în faţa noilor obstacole, să facem faţă oricărei provocări, să

ne-ar apăsa, primăvara îşi face totuşi, încet-încet loc în sufletele

îndrăznim spre zile senine şi clipe de împlinire morală şi profesiona-

noastre. Este al doilea an în care mă aflu într-un colţ de lume

lă. „Mă adresez în primul rând tuturor femeilor ce au îmbrăţişat

parcă neatins de timp şi sper în continuare ca eforturile noastre şi

cariera armelor şi care se află departe de cei dragi, în misiune, în

schimbarea să aducă oamenilor de aici liniştea şi pacea ce şi-o

provincia Zabul din Afganistan, dar şi celor care servesc cu onoare

doresc. Se pare că până la urmă tot gesturile mărunte, un ghiocel,

şi demnitate culorile Drapelului în ţară. Fiinţă prin excelenţă sensi-

un mărţişor şi un cuvânt spus din suflet sunt reţeta mulţumirii de

bilă şi delicată, femeia se arată a fi în momentele dificile, mai tare,

sine. De aceea sper ca şi cei de acasă să regăsească reţeta reuşitei

mai realistă şi mai optimistă decât bărbatul. Ea, care dă viaţă, ştie să

în gesturi simple, să găsească puterea de a merge înainte cu capul

se lupte pentru viaţă, pentru bucuriile şi normalitatea vieţii.”
„Fie ca ziua de 8 Martie, această trezire a naturii la o nouă
viaţă, să vă reverse în suflet prospeţimea primăverii, blândeţea,
freamătul şi culorile ei! Să aveţi parte de o sărbătoare cât mai fru-

sus, în speranţa că primăvara va schimba «regulile jocului», oferind zile însorite şi călduroase, dincolo de nori şi dorinţe nespuse!
O primăvară cât mai frumoasă şi multe mărţişoare vă doresc!”.
Urăm şi noi, de aici din Afganistan, un călduros La Mulţi Ani!

moasă, plină de zâmbete şi căldură sufletească. Vă doresc o viaţă

doamnelor şi domnişoarelor din ţară şi le asigurăm că vom execu-

plină de iubire, credinţă, pace şi linişte, speranţă şi împlinire prin

ta misiunea încredinţată cu profesionalism şi devotament şi ne

aprecierea şi stima celor care vă înconjoară! La mulţi ani!”.

vom întoarce cu bine acasă.
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de operaţii. Mai mult de atât,
locotenentul Ursache ne-a
mărturisit că militarii plutonului pe care îl conduce s-au gospodărit singuri şi au adus de
acasă mir, cărţi de rugăciune,
pe care le folosesc înainte de
fiecare plecare în misiune.
Rugăciunea are un efect
compensator, spaţiul socio-cultural potrivnic celor sfinte,
depărtarea de casă, trăirile
intense amplificate de experienţele specifice din teatrul
de operaţii, le îndreaptă
instinctiv militarilor români
mintea şi sufletul spre divinitate.
Oriunde s-ar afla, militarul
român este, prin rugăciune,
partener de dialog cu
Dumnezeu. El consideră rugăciunea o cheie a succesului
misiunii sale. Chiar dacă trăieşte printre străini, practică
omenia, ospitalitatea şi milostenia specifică românească, a
Înainte de plecarea în misiune... • Foto: Marius Diniţă
adăugat preotul Tudose.
... ne-a declarat preotul Alexandru
Aceste realităţi sunt amplificate
Tudose.
de prezenţa preotului la slujbele reli„... Simpla lui prezenţă (a preotugioase înainte de plecarea în misiuni
lui militar – n.a.) ne insuflă încredecare „... ne încurajează, ne dă speranre, ne mobilizează şi ne motivează
ţă, ne ajută să trecem mai uşor peste
deopotrivă ...” declara zâmbind locogreutăţile inerente de zi cu zi ...”
tenentul Victor Dragoş Ursache,
Atunci când părintele nu este precomandantul Plutonului 1 Infanterie,
zent, noi, militarii din cadrul plutoaflat la prima misiune într-un teatru
nului ne rugăm împreună.

Cu nădejdea în Dumnezeu, militarii pleacă în misiune • Foto: Marius Diniţă
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Considerăm că este alături de noi tot
timpul prin cuvintele pline de har şi
poveţele sale ... declara sergentul
major Cristinel Caba, ajutor comandant de grupă şi şofer, aflat la a doua
misiune în teatrul de operaţii
Afganistan.
Prezenţa preotului în mijlocul
militarilor, înainte de plecarea în
misiune, a atras atenţia unor militari
afgani care s-au apropiat sfioşi de
grupul de militari români şi au ascultat în tăcere, plini de curiozitate, desfăşurarea slujbei religioase. Indiferent
de religie, credinţa sudează oameni,
modelează caractere, uneşte spirite,
iar credinţa este tot ce le-a mai rămas
acestor oameni vitregiţi de soarta
potrivnică. Prezenţa preotului militar
într-o bază militară izolată i-a surprins în mod plăcut şi, în acelaşi
timp, a reuşit să le creeze un comfort
moral. În plus, la încheierea slujbei,
militarii români s-au aşezat în cerc,
s-au cuprins cu braţele peste umeri,
au ridicat privirea spre cer şi au rostit în cor Tatăl Nostru, un gest care a
dovedit unitatea din cadrul plutonului, un grup închegat, o mică familie.
Încărcaţi spiritual, militarii s-au
îmbarcat şi au plecat într-o nouă
misiune, îmbărbătaţi de cuvintele
pline de har ale preotului:
Ai casca, ai vesta de protecţie, ai
blindajul MRAP-ului, dar, mai presus
de toate, îl ai pe Dumnezeu în suflet!
Misiune uşoară! n

Puterea cuvântului
Operaţiile psihologice reprezintă o formă de luptă neletală, extrem de eficientă,
care înlocuieşte gloanţele cu mesaje-ţintă şi armele de foc cu radioul. La ceas
aniversar – 25 martie – colegii ce încadrează Elementul de Comandă şi Control
Combined Task Force Arrowhead le urează tuturor celor ce au îmbrăţişat această
nobilă armă, un sincer şi călduros „La mulţi ani!”.
Căpitan Marius DINIŢĂ

P

rezenţa constantă a echipelor
PSYOPS româneşti în teatrul
de operaţii Afganistan, activităţile complexe desfăşurate de acestea
în sprijinul forţelor de coaliţie şi încrederea de care se bucură specialiştii
noştri în rândul partenerilor ISAF,
reflectă pregătirea solidă şi profesionalismul acestor militari. Nu întâmplător,
într-un bilanţ oficial, la nivel NATO,
structurile româneşti PSYOPS au fost
clasate pe locul al cincilea din punct
de vedere al profesionalismului.
Profităm de aniversarea zilei armei
pentru a face o radiografie a operaţiilor psihologice desfăşurate de
Elementul de Sprijin PSYOPS din cadrul
Combined Task Force Arowhead, provincia Zabul, Afganistan.
Scopul acestei structuri este acela
de a disemina şi de a face vizibilă
acţiunea forţei în sprijinul populaţiei
civile. Pentru aceasta, structura mai
sus-amintită conlucrează cu alte elemente de reconstrucţie şi dezvoltare
atât la nivel de regiune, cât şi la nivel
zonal, pe teme educaţionale, medicale,
de informare şi dezvoltare.
Toate aceste acţiuni, menite a sprijini populaţia locală, se îndeplinesc
prin diverse metode şi mijloace, de la
comunicarea face to face, pe care o
face echipa TPT (Tactical Psychological
Team) şi până la diseminarea mesajelor
pe canale media (radio şi tipărituri).

Pentru păstrarea încrederii populaţiei locale în forţele de coaliţie se duce o muncă bazată pe respect, pe înţelegerea şi respectarea tradiţiilor • Foto: Marius Diniţă
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Discuţii cu localnicii, posibile subiecte de abordat în emisiunile radio • Foto: Marius Diniţă
Echipa TPT intră în contact direct
cu localnicii din comunităţile mici,
cu liderii acestor comunităţi, şi identifică la faţa locului problemele cu
care populaţia se confruntă, după
care face evaluarea atât din punct de
vedere militar, cât şi socio-psihologic. Militarii din această echipă
reprezintă partea activă a distribuţiei
(diseminării) de materiale RBI (relation building items), ce promovează
acţiunile ISAF şi întăresc legitimitatea
Guvernului Republicii Islamice
Afganistan. Plutonierul Iulian
Mocanu, şeful echipei TPT, detaliază
şi ne spune că se colaborează strâns
„cu învăţătorii şi liderii spirituali ai
comunităţilor locale şi distribuim o
gamă largă de materiale educaţionale, cum ar fi: abecedare, cărţi,
manuale şi caiete interactive. Aceste
materiale didactice sunt utile atât
pentru copii, cât şi pentru adulţii
care doresc să deprindă tainele scrisului şi ale cititului. Odată cu acestea, aducem şi ghiozdane, penare ori
aparate radio, pentru că dorim să
înlesnim accesul localnicilor la învăţământ şi cultură”.
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Aceste elemente concură la câştigarea încrederii populaţiei locale faţă
de acţiunile întreprinse de forţele de
coaliţie. Această încredere este greu
de obţinut şi foarte fragilă, de aceea
trebuie cultivată şi întreţinută cu stăruinţă. Pentru câştigarea şi păstrarea
încrederii populaţiei locale în forţele
de coaliţie se duce o muncă asiduă,
bazată pe respect, pe înţelegerea şi
respectarea tradiţiilor localnicilor şi
pe adoptarea unei atitudini imparţiale în ceea ce priveşte religia. Aceste
aspecte necesită o bună cunoaştere a
valorilor, tradiţiilor, situaţiei economice şi sociale la nivel tribal.
Maiorul Dan Niţescu, ofiţerul cu
planificarea operaţiilor psihologice,
ne spune că o greşeală cât de mică în
acest domeniu poate avea un cost
enorm, deoarece pierderea încrederii
unei comunităţi înseamnă anularea
câtorva luni bune de discuţii şi negocieri cu nişte oameni foarte orgolioşi
şi mândri, iar recâştigarea încrederii
este o adevărată loterie.
Din cauza reliefului puternic frământat din aria de responsabilitate,
întâlnim multe localităţi izolate, cu

comunităţi mici şi cu probleme specifice, dintre cele mai diverse. Căile de
comunicaţii precare, chiar inexistente
pe alocuri, şi pericolele inerente specifice teatrului de operaţii, îngreunează munca de teren a echipei TPT.
De aceea, aceştia acţionează împreună cu forţele de manevră pentru acoperirea eficientă a demersurilor de
relaţionare cu comunităţile locale din
aria de responsabilitate.
Pe lângă echipa TPT, regăsim în
cadrul elementului de sprijin PSYOPS
specialişti pe domeniile print, audioradio şi analiză-ţintă care cooperează
strâns cu partenerii militari şi civili.
Pentru că gradul de alfabetizare al
populaţiei este foarte scăzut (aproximativ 10%), produsele print au o
pondere mică, de aceea sunt realizate
foarte simplist şi sunt cât de poate de
expresive. Dar specialistul pe analiza
ţintă, maistrul militar cls. I Marin
Stan, spune că, pentru a acoperi o
arie cât mai largă, sunt utilizate emisiunile radiofonice cu caracter informativ, cultural şi educaţional, deoarece au un randament şi un feedback
palpabil din punct de vedere PSYOPS.

Mesajele audio adresate grupurilorţintă sunt redactate, înregistrate şi
editate de specialiştii români, în colaborare cu interpreţi de origine afgană, pentru traducerea şi adaptarea
emisiunilor în dialectele locale,
ţinând cont de condiţiile şi constrângerile specifice.
În plus, echipa română PSYOPS
supervizează şi asigură mentenanţa
la un număr de şapte RIAB-uri (Radio
in a Box) – staţii radio de emisie în
lungimea de bandă FM – răspândite
în principalele regiuni, conform necesităţilor de acoperire a audienţei
ţintă, acoperind peste 60% din populaţia provinciei Zabul. Maistrul militar clasa a II-a, Oliver Oprea, specialist audio, spune că în oraşul Qalat,

solar încorporat în aparatul propriuzis. Aceste radioreceptoare asigură o
calitate bună a recepţiei semnalului
radio şi asigură o utilitate multifuncţională, având posibilitatea de a
fi folosite pe post de lanternă şi de
a furniza tensiunea necesară încărcării telefoanelor mobile, care, chiar
dacă este greu de crezut, sunt destul de răspândite, a adăugat maistrul militar Oprea.
Lipsa energiei electrice reduce
existenţa televizoarelor, aspect care
conduce, implicit, la o izolare mediatică a populaţiei locale, radioul fiind
un instrument mult mai facil şi mai
ieftin de informare în această zonă.
Personalul afgan care deserveşte
posturile locale de radio (DJ) este

ultimul rând, se transmit mesaje
populaţiei locale.
Pentru ca toate operaţiile combinate ale elementelor ce compun echipa PSYOPS, atât români cât şi americani, să dea roadele scontate, specialiştii de analiză-ţintă, adună informaţiile din teren şi de la compartimentele cu care conlucrează şi, ţinând
cont de specificul acţiunii, stabilesc
principalele direcţii de efort: reintegrarea în societate a insurgenţilor
talibani, reducerea şi raportarea atacurilor cu dispozitive explozive
improvizate, sporirea siguranţei şi a
libertăţii de mişcare, precum şi educaţia bravului popor afgan.
Deşi efectele operaţiilor psihologice sunt dificil de cuantificat, acestea

capitala provinciei Zabul, emite şi un
post de radio local, gestionat de
guvernul afgan, „cu care avem o colaborare benefică, acesta asigurând
ştiri locale, regionale, naţionale şi
internaţionale”.
Pentru a înţelege de ce se pune
accent pe acest model media, radioul,
trebuie menţionat că în această regiune din sudul Afganistanului, preponderent agricolă, curentul electric este
un lux. În acest sens, echipa TPT distribuie localnicilor aparate radio care
funcţionează cu baterii sau acumulatori ce se pot încărca cu ajutorul
unui dinam sau a unui mini-panou

pregătit, specializat şi instruit de
către specialişti români şi americani
în ceea ce priveşte instalarea, folosirea şi repararea aparaturii, cât şi în
moderarea emisiunilor radio.
Tematica acestor emisiuni este
variată; diverşi invitaţi răspund în
direct la telefoanele şi scrisorile primite din partea ascultătorilor pe
teme de interes general (agricultură,
sănătate), se ţin lecţii la distanţă de
către învăţători cu ajutorul caietelor
interactive, se moderează emisiuni
laice şi culturale care cuprind poezie, teatru radiofonic, muzică tradiţională şi modernă afgană şi, nu în

fiind campanii pe termen mediu şi
lung, ele sunt deja parte componentă
a acţiunilor militare neletale şi reprezintă faţa monedei – forţa convingerii, în locul reversului, mult mai violent şi mai dramatic – convingerea
forţei, a concluzionat locotenent‑colonelul Gheorghe Popescu, şeful echipei
PSYOPS.
Elementul PSYOPS din Combined
Task Force Arowhead, aflat acum la
ceas aniversar, mulţumeşte colaboratorilor pentru sprijinul acordat pe
timpul îndeplinirii misiunilor specifice şi duce mai departe sloganul care
îi defineşte: „VERBUM VINCET!”. n

Se distribuie o gamă largă de materiale educaţionale, cum ar fi: abecedare, cărţi, manuale şi caiete interactive • Foto: Marius Diniţă
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Pentru fiecare nouă zi
Batalionul 300 Infanterie Mecanizată „Sf. Andrei” este dislocat în provincia Zabul,
Afganistan din noiembrie 2011, unde execută misiuni de stabilitate şi sprijin.
Trecuţi de jumătatea misiunii, militarii batalionului pot raporta că au îndeplinit
obiectivele propuse fără incidente, prin efectuarea de operaţii de contrainsurgenţă,
implicarea în viaţa localnicilor şi sprijinul acordat acestora.
Plutonier Alina-Sonia RAICU

A

fganistanul reprezintă, pentru toţi cei care au
păşit pe aceste locuri încărcate de istorie, un
examen greu, un prag al marilor provocări şi
încercărilor peste care, odată trecut, poţi spune cu adevărat că faci parte din categoria militarilor bine pregătiţi,
gata oricând să facă faţă oricăror misiuni.
Trecuţi de jumătatea turului de misiune, militarii
Batalionului 300 Infanterie Mecanizată „Sf. Andrei”, dislocaţi în provincia Zabul şi-au începlinit remarcabil toate
misiunile încredinţate, conştientizând rolul şi locul fiecăruia în marele angrenaj al echipei din care fac parte.

În patrulare • Foto: Phil Kernisan
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Cu aceasta se mândreşte şi plutonierul Trandafir
Dragoş, comandantul grupei 4 infanterie, Plutonul 1 din
Compania 1 Infanterie. Într-un ritm destul de accelerat,
militarii din componenţa grupei „au făcut tot ce se poate
într-o misiune de acest gen” – spune plutonierul Dragoş.
„Oamenii din grupa mea au înţeles că trebuie să ne
facem treaba cât mai bine pentru a nu fi luaţi prin surprindere de eventuale încercări neplăcute”, adaugă plutonierul Dragoş, subliniind că „am făcut şi vom face tot
ceea ce am învăţat în perioada de pregătire, cu specificaţia că vom continua să adaptăm ce ştim la condiţiile din
teren, astfel încât să nu apară un tipar al misiunilor, să

nu ajungem la rutină sau stereotipuri”. Aşadar, pregătirea dinaintea
misiunii şi-a spus cuvântul, iar pe
parcursul discuţiilor, acest aspect a
fost subliniat în permanenţă. „În
fond, spune plutonierul Dragoş, dacă
nu eşti conştient de ceea ce te
aşteaptă într-un teatru de operaţii,
nu ai cum să înţelegi importanţa
procesului de instrucţie şi pregătire
pentru misiune.”
Rezervat şi modest în aprecieri,
subofiţerul nu se joacă cu vorbele.
Simplu, dar sigur pe ceea ce spune,
caută să scoată în evidenţă rolul echipei pe care o comandă. Oameni
serioşi, conştienţi de rolul lor în asigurarea liniştei din fiecare zi; militari
cu care a închegat o relaţie de lucru
stabilă, bazată în primul rând pe
comunicare şi respect reciproc.
Am întrebat ce înseamnă „de
toate” şi am aflat că în fiecare zi,
grupa pe care o comandă este prezentă pe autostradă, în patrule
îmbarcate sau pe jos, la acţiuni de
scotocire sau însoţire. Sunt încântaţi
când pot oferi ceva, mai ales copiilor
care vin imediat la ei. Lor nu le este
teamă pentru că ştiu că militarii
români sunt acolo şi pentru ei. Dar

Ajutor pentru traversarea unui obstacol • Foto: Phil Kernisan
asta poate pentru că, întrebaţi despre
ce le dă puterea de a începe şi încheia cu bine fiecare zi, militarii răspund
simplu, dar cu o plăcută emoţie –
familia, dar mai ales copiii.
„Ochii oamenilor văd, iar eu, prin
ei şi cu ei, analizez şi iau decizia cea
mai bună pentru momentul respectiv
în cel mai scurt timp posibil, adaugă
plutonierul Dragoş, adăugând că ...
nu este loc pentru ezitări. Dacă simt

că unul din militari are un moment
de cumpănă, sunt acolo lângă el. Ce
vede el, văd şi eu, ceea ce gândeşte
trebuie să gândesc şi eu, asemeni
unui tot.”
Un fel de limbaj mut, al sincronizării perfecte unul cu celălalt, al
fermităţii unei comenzi transmisă
aproape pe nevăzute şi al cărei scop
este încheierea cu succes a încă
unei misiuni.
„Pentru fiecare nouă zi, pentru
securitatea zonei şi pentru liniştea
celor de acasă ...” sunt motoare ce
angreneză şi motivează militarii. Ei
sunt „o verigă din lanţul batalionului” – aşa le place să se considere, iar
asta te duce cu gândul la dependenţa
unora faţă de ceilalţi.
„Chiar dacă mă repet, secretul e
unul la îndemâna oricui – lucrul în
echipă cu oamenii. Trebuie să înveţi
să asculţi, să le înveţi obiceiurile şi să
le acorzi atenţie. Să te impui prin
cunoaştere şi prin acordarea de respect, astfel acei oameni vor fi mândri
că eşti în faţa lor ... că reprezinţi
comanda acelei echipe”, a mai adaugat plutonierul Dragoş.
Şi timpul se scurge ireversibil, o
nouă zi însemnând o nouă misiune,
o nouă provocare, iar un gând curat
spre cei de acasă la finalul zilei îi
întăreşte pentru fiecare nouă zi ce
va urma. n
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Oameni
sub arme
• Cei care vin la noi nu vin pentru
ceea ce suntem, ci pentru că noi
suntem altfel

p. 58

Colonel Dragoş angHelaCHe
Cu ocazia alpiniadei vânătorilor de munte,
ediţia din 2012, am avut ocazia să discut cu
comandantul Batalionului 17 Vânători de Munte,
locotenent-colonelul Adrian Tânjeală. Alpinist de
excepţie, militar care a parcurs toate treptele
ierarhice.

• Cele patru ipostaze ale unui
ofiţer-femeie

p. 60

locotenent adina murgoCi
Locotenentul Adina Murgoci este redactor la
emisiunea militară „Uniţi sub tricolor”, difuzată de
postul Radio Timişoara. Duminică de duminică,
ea aduce ascultătorilor bănăţeni informaţii din
universul militar. De această dată însă ea ni se
adresează dintr-o ipostază diferită...

• Adio, dar rămân cu tine

p. 62

locotenent teodora mazere
Interviul a fost realizat într-o zi de primăvară când,
după o iarnă grea cum nu mai fusese de mulţi
ani, soarele şi ghioceii au răsărit ca o rază de
speranţă.

• Cum se aplică
„regula căderii”

p.66

Colonel Dragoş angHelaCHe
Meseria de ziarist implică, aşa cum este lesne de
intuit, deplasări în diverse locuri din ţară. Astfel,
pentru o perioadă de timp, „acasă” poate
însemna un pat într-un cort, o cameră undeva în
incinta unei unităţi şi, de cele mai multe ori, un
loc în căminul de garnizoană.
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Cei care vin la noi nu vin
pentru ceea ce suntem, ci
pentru că noi suntem altfel
Interviu cu comandantul Batalionului 17 Vânători de Munte „Dragoş Vodă”,
locotenent-colonel Adrian Tânjeală
Cu ocazia alpiniadei vânătorilor de munte, ediţia din 2012, am avut ocazia să
discut cu comandantul Batalionului 17 Vânători de Munte, locotenent-colonelul
Adrian Tânjeală. Alpinist de excepţie, militar care a parcurs toate treptele
ierarhice, de la comandant de pluton şi până la comandant de batalion, militar
care a avut şi experienţa teatrului de operaţii. Cu o condiţie fizică demnă de
invidiat, este unul dintre comandanţii de unităţi care încă le mai poate spune
subordonaţilor: „Faceţi ca mine!”.
Colonel Dragoş ANGHELACHE
— Domnule locotenent-colonel, vă propun să începem
cu câteva repere istorice ale Batalionului 17 Vânători de
Munte „Dragoş Vodă”.
Putem spune că batalionul are o istorie îndelungată.
S-a înfiinţat în martie 1939, în acele vremuri tulburi pentru ţară când pe cerul Europei se adunau norii negrii ai
celei de-a doua conflagraţii mondiale. Până la începerea
războiului, Batalionul 17 Vânători de Munte a executat, pe
lângă pregătirea de luptă, lucrări de fortificaţie pe graniţa
de nord-vest a ţării. Izbucnirea celui de-Al Doilea Război
Mondial a însemnat participarea la campania din est, începând cu eliberarea
Basarabiei. De la Hotin a trecut Nistrul, a
trecut dincolo de Nipru, până în Caucazul
de Nord, a parcurs toate etapele campaniei
iar în1945 batalionul, ca dealtfel multe
alte unităţi de vânători de munte ale
Aramatei României, a fost desfiinţat. Se
reînfiinţează în 1977, în cazarma în care
funcţionează şi astăzi, la Vatra Dornei.
— Interviul are loc la începutul lui
2012, aşa că puteţi realiza o retrospectivă
a anului trecut. Cum arată 2011 pentru
Batalionul 17 Vânători de Munte?
Printre cele mai importante activităţi
pe care unitatea le-a desfăşurat anul trecut
se numără participarea la exerciţiul de
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simulare pe calculator din cadrul Universităţii Naţionale
de Apărare şi exerciţiile de pregătirea pe care le-am desfăşurat: LFX-urile până la nivel companie – cu trageri de
luptă executate în Poligonul Rotunda – taberele de munte
pentru pregătirea de iarnă şi de vară, tragerile cu secţia
de aruncătoare cal. 120 mm şi, bineînţeles, concursurile
desfăşurate de la etapa pe brigadă şi până la minister la
care se adaugă alpiniada care a avut loc anul trecut la
Câmpulung Muscel, la care rezultatele au fost mai mult
decât mulţumitoare.

Exerciţiu tactic • Foto: arhiva Batalionului 17 Vânători de Munte

Locotenent-colonelul Adrian Tânjealăîmpreună cu militari din batalion
• Foto: arhiva Batalionului 17 Vânători de Munte

— Ce puteţi spune despre personalul care încadrează batalionul?
Într-adevăr, avem şi oameni tineri
şi oameni care au trecut de pragul
celor 40 de ani. Ca în toate unităţile,
încercăm o întinerire a personalului –
atât cât permite contextul actual –
pentru că, dacă cei tineri vin cu
impetuozitatea, cei mai în vârstă
completează cu experienţa. Practic,
sunt acele mici „secrete” ale meserie
care se transmit prin practică, de la o
generaţie la alta lucrând împreună fie
la cursuri, fie la aplicaţii sau la diferite exerciţii sau chiar competiţii şi
aceasta ajută foarte mult.
— Spuneam, în întrebarea precedentă, că ne aflăm la începutul anului 2012. Cum se vede acest an din
perspectiva batalionului? Care sunt
activităţile mai importante pe care
urmează să le desfăşoare unitatea?
Cel puţin acum se vede destul de
bine. Avem planificate activităţi destul de importante, precum tragerile
de luptă, exerciţii şi aplicaţii, conducerea maşinilor de luptă ale vânătorilor de munte... rămâne de văzut în ce
măsură se vor concretiza de-a lungul
anului. După cum toată lumea ştie,
parcurgem o perioadă foarte dificilă
din punct de vedere financiar, ceea
ce ne va afecta şi pregătirea... numărul exerciţiilor practice în teren pe
care le vom putea executa.
— Am vorbit despre Batalionul 17
Vânători de Munte, acum a sosit

momentul să discutăm şi despre
comandantul său. Aveţi o experienţă
profesională remarcabilă, mai ales că
aţi parcurs toate treptele ierarhice
până la comandant de batalion, aveţi
şi experienţa teatrului de operaţii.
Cum v-a ajutat această experienţă în
carieră şi, mai ales, în funcţia pe care
o îndepliniţi acum?
Într-adevăr, de la terminarea şcolii de ofiţeri, mi-am desfăşurat activitatea numai în rândul trupelor de
vânători de munte, ceea ce m-a ajutat
să înţeleg rolul vânătorilor de munte,
să înţeleg cum trebuie să
se instruiască pentru a
lupta cu eficienţă. Sigur,
am participat şi la o
misiune în Teatrul de
Operaţii Afganistan... a
fost o experienţă foarte
utilă, deoarece am putut
observa cum se instruiesc alte armate şi cum
luptă. Totodată am
putut să înţeleg mai bine
ce înseamnă un teatru
de operaţii, ce înseamnă
un mediu apropiat războiului şi, cu tot bagajul
de cunoştinţe acumulat
acolo, am venit acasă şi
am încercat să le aplic în
pregătirea de luptă a
subordonaţilor mei.
— Presupunând că
aţi sta de vorbă cu un
tânăr care şi-ar dori să
urmeze o carieră în rân-

dul vânătorilor de munte, ce recomandări i-aţi face?
Dacă ar fi să aleagă vânătorii de
munte, parafrazez pe cineva care
spunea că „cei care vin la noi nu vin
pentru ceea ce suntem, ci pentru că
noi suntem altfel”. De aceea aş sfătui
pe cei care doresc să urmeze calea
vânătorilor de munte să vină pentru
că şi ei sunt altfel. Atunci vor avea şi
ei rezultate mai bune pentru că a fi
vânător de munte înseamnă să te
implici nu numai profesional, ci şi
afectiv. Înseamnă şi unele renunţări
şi unele sacrificii pe plan personal
şi material. Pentru că a te instrui în
mediul montan şi a te dedica muntelui înseamnă mult mai mult decât
se poate observa la o primă vedere.
Sigur, viaţa de vânător de munte
oferă şi satisfacţii: toate aceste
întâlniri cu muntele – fie iarna, fie
vara – te călesc fizic şi psihic, te
pun la încercare şi te fac să mergi
mai departe cu dorinţa de a învinge. Nu încercăm să cucerim muntele, căutăm să-l înţelegem şi să ne
pliem pe legile sale pentru a ne
duce cu succes acţiunile, chiar şi
cele militare. n

Militar din Batalionul 17 Vânători de Munte la proba de căţărare
• Foto: arhiva Batalionului 17 Vânători de Munte

2012 • AUGUST • 59

OAMENI SUB ARME
raDio timişoara

Cele patru ipostaze
ale unui ofiţer-femeie
Locotenentul Adina Murgoci este redactor la emisiunea militară „Uniţi sub
tricolor”, difuzată de postul Radio Timişoara. Duminică de duminică, ea aduce
ascultătorilor bănăţeni informaţii din universul militar. De această dată însă,
ni se adresează dintr-o altă postură: aceea de ofiţer, soţie de ofiţer, mamă şi fiică.
Locotenent Adina MURGOCI

prin amabilitatea emisiunii „Uniţi sub tricolor”

Î

mbinarea celor patru „funcţii”, dacă pot să le spun
aşa, sunt un lucru minunat dar fiecare în parte
necesită multă responsabilitate, dăruire, grijă şi, nu
în ultimul rând, multă, multă dragoste. Satisfacţiile sunt pe
măsura eforturilor depuse şi te împlinesc ca femeie.
Am intrat în sistemul militar îndeplinindu-mi un vis
din copilărie. Nu am regretat niciodată alegerea făcută,
aceasta pentru că tot ceea ce am întâlnit pe parcursul
carierei mele s-a ridicat la nivelul aşteptărilor încă din
anul 2001, când am intrat, pentru prima dată, în
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.
Experienţa dobândită la comanda unui pluton de infanterie, a unei companii de infanterie iar, mai apoi, experienţa
în statul major al Batalionului 32 Infanterie „Mircea” din

Familia Murgoci • Foto: din arhiva personală a lt. Adina Murgoci
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Timişoara constituie o bază solidă pentru noile provocări.
Nu am participat, până în prezent, la o misiune în teatrul
de operaţii, deşi soţul meu a executat deja două misiuni
în Irak şi Kosovo alături de „Scorpionii Galbeni” dar
aşteptarea lui şi miile de kilometri care ne-au despărţit
m-au făcut să trăiesc aproape la aceeaşi intensitate cu el
rigorile unei misiuni. Am întâlnit colegi minunaţi, care
m-au sprijinit atât pe mine cât şi pe colegele mele, şi de la
care am avut mult de învăţat.
Faptul că sunt femeie nu a constituit niciodată un
avantaj deoarece, în acest sistem, fiecare are responsabilităţile lui şi toate sarcinile primite sau asumate trebuie
duse la bun sfârşit, indiferent dacă eşti femeie sau bărbat.
O altă realizare a fost întemeierea unei familii alături
de un militar. Alături de soţul meu, cele patru funcţii
despre care aminteam la început: de
ofiţer, soţie de ofiţer, mamă şi fiică sau îmbinat într-un mod armonios.
Avem împreună o fetiţă minunată şi, în
scurt timp, familia noastră se va mări
din nou.
Sunt sigură că fiecare dintre noi ştie
ce înseamnă depărtarea de fiinţa dragă,
de mamele noastre, asta ca să mă refer
şi la responsabilitatea de fiică. Am ştiut
de la început că alegerea carierei militare va implica şi acest sacrificiu: acela de
a mă afla departe – ca distanţă vorbind
– de părinţi. Pentru cele care doriţi să
îmbrăţişaţi o carieră militară, vă spun
că nu este tocmai uşor, dar nici locul
unde să întâlniţi obstacole de netrecut.
Este locul perfect pentru noi provocări,
pentru a promova şi pentru a vă îndeplini visele. Asta în cazul în care vă simţiţi atrase de meseria armelor. n
• Foto: Cristian Surugiu
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Adio, dar rămân cu tine
Interviu cu şeful Cercului Militar Craiova, colonel (rez.) Ecaterina Oreviceanu
Interviul a fost realizat într-o zi de primăvară când, după o iarnă grea cum nu mai
fusese de mulţi ani, soarele şi ghioceii au răsărit ca o rază de speranţă.
Locotenent Teodora MAZERE
prin amabilitatea emisiunii „Viaţa oştirii”

tră, primăvara? Mai are mărţişorul vreo încărcătură simbolică
într-o lume invadată din ce în ce
mai mult de mercantil?
Trebuie să vă spun că fiecare
rază de soare din fiecare zi, mă
face să devin mai optimistă. Când
vine primăvara mi se luminează
sufletul – atât de întunecat după
o iarnă cumplită – dar până şi în
„întunericul” acela am zărit o
rază de speranţă: „Şi, totuşi, va
veni primăvara! Şi, totuşi, va veni
ghiocelul! Şi, totuşi, va veni mărţişorul!”. Şi să ne oprim la mărţişor
care, pentru mine, simbolizează
respect, consideraţie, dragoste.
Mai ales dragoste, pentru că el a
fost creat din roşu şi alb ca simbol al dragostei. Atunci când îmi
În calitate de moderator la simpozionul organizat la Cercul Militar Craiova, în anul 2008,
oferi un mărţişor, mi-l oferi transcu ocazia Zilei Armtei • Foto: arhiva personală
miţându-mi acest mesaj: că timp
de un an, mi-ai purtat atâta respect şi atâta dragoste încât
pornit de la motivul mărţişorului, dar
să mi-l oferi pe 1 martie. Dacă nu ai consideraţie faţă de
discuţia a alunecat şi pe alte făgaşe –
mine, prefer să nu-l primesc.
iarna, după cum se vede, a rămas
Cred că toate femeile din Armata României merită un
cumva şi în vocabular – şi am ajuns la o mică poveste de
mărţişor, ca un corolar al activităţii lor de un an şi al resviaţă... din viaţa unei femei care este ofiţer în rezervă,
pectului colegilor lor faţă de ele. Eu nu ştiu dacă acesta
care este soţie şi mamă, vecină şi gospodină. O femeie
este mesajul pe care ei îl transmit, dar aşa aş vrea eu să-l
care, ajungând la conducerea Cercului Militar Craiova, a
simt. Pe fiecare femeie din armată o consider un mărţişor
reuşit să demonstreze într-un oraş univesitar, într-un oraş
– şi nu sunt patetică. Le consider mărţişoare nu numai
care a dat României nume de rezonanţă în cultura naţiopentru că doar în ziua de 8 martie colegii lor îşi aduc
nală, că armata nu înseamnă numai misiunile
aminte de ele, ci pentru că în fiecare zi ar merita un mărScorpionilor.
ţişor: în fiecare zi îşi duc copiii la grădiniţă, în fiecare zi
îşi iau copiii de la grădiniţă, ele sunt cele care plătesc
Mărţişorul, ca simbol al respectului
lunar utilităţile, ele sunt cele care duc minut de minut
— Doamnă colonel, este început de primăvară, suntem
grija casei şi merg în planuri paralele – casa şi serviciul –
în luna lui Mărţişor... Ce înseamnă, pentru dumneavoasşi, după cum se vede, le fac bine pe-amândouă.

Am
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La exerciţiul „Joint Efforts Blue Danube 2000” • Foto: arhiva personală

Puteam urma
o carieră didactică
— Aţi venit cu o idee oarecum
inedită: „femeile merg în planuri
paralele: casa şi serviciul”... cred că
ar fi interesant pentru cei care citesc
aceste rânduri să veniţi cu câteva
detalii personale pentru a contura
aceste planuri paralele. Un fel de CV
povestit al activităţii dumneavoastră
în armată.
Este un CV destul de bogat şi am
putea acoperi mult spaţiu cu el. Eu vă
vorbesc în calitate de ofiţer în rezervă care, pe lângă cei 28 de ani de
armată am mai numărat încă 10 ani
tot de armată, numai că în calitate de
şef al cercului militar. Dar să ştiţi că
şi în această perioadă ei – militarii
craioveni şi cei cu care am venit în
contact – m-au tratat ca pe un colonel în activitate. Acum, pentru că mă
despart de dumneavoastră, este un
fel de „Adio, dar rămân cu tine”:
chiar dacă nu voi mai profesa, nu
înseamnă că mă voi despărţi de sistemul militar care m-a crescut şi m-a
hrănit o viaţă: atât spiritual, cât şi în
sensul propriu al cuvântului.
Este demonetizată acea expresie
„Dacă m-aş întoarce în timp, mi-aş
alege aceeaşi meserie”. Eu, dacă m-aş
întoarce în timp, mi-aş alege ceva
mai uşor: profesia mea de bază,
aceea de dascăl. Pentru că, armata,
luată în comparaţie cu cea de cadru
didactic, să ştiţi că este mult mai

dificilă. Însă cred că aş ezita mult şi
cred că m-aş întoarce tot la armată.
De ce? Pentru că cei din armată sunt
oameni foarte serioşi. Eh, se vor găsi
şi guri rele care să spună „Lasă că
şi-n armată...” Păi este normal, pentru că şi armata este făcută din
oamenii acestei ţări şi este firesc să
avem şi uscături. Dar, cu seriozitatea
care mă caracterizează, vă spun că
nu aş fi lucrat în civilie atât de frumos pe cât am reuşit în armată, mulţumită oamenilor care m-au cultivat
şi m-au format. Pentru că, dacă mă

gândesc bine, gradul meu de colonel
este corolarul activităţii mele, dar şi
al educaţiei care mi-au dat-o cei care
m-au format şi atitudinii colegilor
mei faţă de mine. Dacă n-aş fi avut
şefi care să „speculeze” calităţile
mele, poate n-aş fi ajuns până aici.

Cărţile de dragoste,
lângă bastonul de mareşal
— Şi, totuşi cum v-aţi ales meseria
aceasta? Puteaţi să urmaţi, aşa cum
aţi spus mai devreme, o carieră
didactică.

În calitate de ofiţer de relaţii publice la exerciţiul „Joint Efforts Blue Danube 2000”
• Foto: arhiva personală
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Îmi plăcea teribil să privesc
tot atât de mândră sunt că am fost
militarii care treceau cântând –
contemporană cu Marin Preda, cu
cu această ocazie vă spun că
care, în anul IV de facultate, ne-am
Cetatea Alba Iulia a rămas repeîntâlnit în aula universităţii şi m-a
rul vieţii mele – şi, întâmplămarcat profund.
tor, mi-au pus o
bonetă pe cap.
Atunci tata a zis:
„Doamne, eu n-am
avut băiat, sper ca
tu să nu faci armata!” şi, iată, că am
făcut suficientă
armată iar tatăl
meu a fost mândru
de mine.
Cum se împacă
filologia cu armata? Da, la prima
vedere par incompatibile, dar nu
este aşa. Fiecare
În anul 2009, la vernisajul expoziţiei foto a artistului
Marius Pampu • Foto: arhiva personală
soldat, a purtat în
raniţă nu numai
Uneori am impresia că nu eu am
bastonul de mareşal, ci
ales cariera militară, ci că ea m-a ales
şi cartea de poezii sau
pe mine. Tatăl meu a făcut armata la
romanul de dragoste. La
Alba Iulia şi spunea tot timpul că au
mine în raniţă s-au găsit
existat în jurul lui oameni care s-au
În calitate de moderator la simpozionul organizat la Cercul Militar
Craiova, în anul 2005, cu ocazia zilei de 9 Mai
mereu Vasile Cârlova –
folosit de ştiinţa sa de carte şi că el a
• Foto: arhiva personală
cel care a scris „Marşul
făcut armata la cancelarie. La Alba
oştirii române” şi care a murit la
Iulia am văzut soldaţii cântând „Să
— Consideraţi că armata v-a disciCraiova, fiind înmormântat în curtea
trăiască Bodnăraş/ C-a dat pâine la
plinat, că v-a ordonat viaţa?
Catedralei Mitropolitane. Lângă
ostaşi”. Aceasta era traducerea în
Disciplina ţi-o imprimă părinţii în
Cârlova a stat Marin Sorescu – poetul
„folclor cazon” a Ordinului M-50,
cei „şapte ani de-acasă”. Apoi, pe
vieţii mele – şi mă laud nu numai că
ordin de care noi beneficiem şi
măsură ce creşti, devine parte din
am fost contemporană cu poetul dar
acum. Nu ştiu câţi cunosc că atunci
tine, modul normal de a te comporta.
şi că l-am avut profesor pe fratele
când s-a introdus Ordinul M-50, la
Spre exemplu, nu am întârziat niciosău, George Sorescu, şi pot demonstra
soldaţi s-a înlocuit meniul de arpacaş
dată de la şcoală, aşa cum niciodată
cu carnetul de student că am avut
cu orezul. Eu, copil fiind, am prins
nu am plecat cu pantalonii necălcaţi
numai 10 la cursurile dumnealui. Şi
momentul acesta.
sau cu ghetele nefăcute. Este drept că
tata făcuse un principiu al casei din
făcutul ghetelor, ceea ce, la vremea
aceea, mă enerva teribil, dar pe care
l-am moştenit şi l-am imprimat şi eu
familiei. Acestea sunt deprinderi pe
care armata, în cazul meu, le-a cultivat din plin.

Am cele mai frumoase amintiri
legate de toată meseria mea. Toate
mi-au plăcut, începând de la cea de
comandant de pluton şi terminând cu
cea de şef al cercului militar. Bine, ca
orice mamă, am o slăbiciune pentru
unul dintre „copii”; pentru mine
„copilul preferat” au fost... doi:
perioada în care am fost comandant
de pluton şi perioada în care am fost
ofiţer de relaţii publice. Totuşi, n-aş
putea pune o barieră între funcţiile
pe care le-am îndeplinit de-a lungul
carierei, fiindcă tot ceea ce fac, fac cu
dăruire şi cu mare drag. Chiar dacă
ar trebui să fac ceva care nu-mi
place, m-aş achita în bune condiţii, ca
om al datoriei.
Am avut ocazia să lucrez şi în

Convocarea şefilor cercurilor militare din anul 2009 • Foto: arhiva personală

Tratatul de reducere a forţelor armate convenţionale în Europa, ceea ce
mi-a oferit o deschidere extraordinară. În plus, am avut şansa unui şef
care ne-a format „teribil”. Este un om
foarte deştept căruia îi datorez foarte
mult – dacă i-aş spune numele, cu
siguranţă s-ar supăra pe mine – chiar
dacă am avut unele momente în care
l-am urât pentru câtă armată am
„mâncat”, însă a avut onestitatea de a
ne trimite în străinătate şi de a ne
pregăti tot timpul pentru asta. A fost
o muncă extraordinară şi cred că noi
am reuşit să reprezentăm România
aşa cum se cuvine.
Munca de ofiţer de relaţii publice,
care implică relaţia cu mass-media,
mi-a plăcut foarte mult pentru că, pe
undeva, era legată de meseria mea de

filolog. Însă cel mai mult mi-a plăcut
radioul. Şi nu mi-a plăcut începând
de la funcţia aceasta; radioul mi-a
plăcut din totdeauna. Îmi amintesc că
primul interviu l-am dat când eram
în clasa a patra şi a trebuit să vorbesc
despre o carte: „Pe gheaţa subţire” de
Gheorghi Brianţev. Să nu credeţi că
sunt o rusofilă, însă nu pot nega calitatea literaturii ruse, care a însemnat
foarte mult pentru mine. Vă pot recita oricând din Lermontov sau din
Puşkin şi apoi să mă duc la literatura
franceză şi să vă recit din Rimbaud
sau din Paul Verlaine.
Eu nu m-am văzut niciodată un
ofiţer complet pentru că, într-un fel,
formaţia mea de filolog a acoperit
calităţile ostăşeşti. De aceea, momentul din carieră care m-a marcat cel

Copilul preferat au fost doi:
comandant de pluton
şi ofiţer de relaţii publice
Moderator la lansarea, în 19 decembrie 2009, a volumului „Revoluţia română” • Foto: arhiva personală
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— De-a lungul carierei aţi îndeplinit
mai multe funcţii. Care este perioada
de care vă simţiţi legată cel mai mult?

La serbarea pomului de Crăciun organizată la Cercul Militar Craiova • Foto: arhiva personală

mai mult a fost trecerea de la gradul
de căpitan la cel de maior. Îmi aduc
aminte foarte bine cum am avut puterea ca, la un control, fiind inspectată
de şeful Direcţiei Cadre şi Învăţământ,
să schimb metoda de predare: am folosit o metodă ineractivă în locul celei
tradiţionale... am riscat. Apoi am fost
promovată comandant de companie,
ulterior comandant de batalion şi aşa
mai departe.
În toată cariera am fost militar
până ce am intrat pe uşa casei.
Dincolo de uşă m-am simţit, întotdeauna, femeie; soţul meu nu m-a tratat niciodată ca fiind militarul casei.
Poate doar fiul meu v-ar fi spus: „Nu-i
adevărat, mama este militar şi mi-e
frică de ea!”. De asemenea, mă amuz
de fiecare dată când îmi amintesc de
întâlnirea mea cu o fostă
studentă – Satmary o cheamă şi acum este, cred, conferenţiar în universitate, la
filologie – întâlnire care
s-a produs într-o toamnă,
în piaţă, când cumpăram
de zor gogonele şi ce mai
trebuie ca să fac murăturile asortate. Atunci ea îmi
spune: „Nu pot să cred că
dumneavoastră, colonel,
puneţi murături!” Iar eu
i-am răspuns, râzând:
„Dar, după ce plec din
unitate, sunt şi eu femeie,
ca oricare alta!” n
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Vatra Dornei

subCapitol

Cum se aplică
„regula căderii”
Meseria de ziarist implică, aşa cum este lesne de intuit, deplasări în diverse
locuri din ţară. Astfel, pentru o perioadă de timp, „acasă” poate însemna un pat
într-un cort, o cameră undeva în incinta unei unităţi şi, de cele mai multe ori, un
loc în căminul de garnizoană. În astfel de cazuri, un zâmbet şi o vorbă bună cu
care eşti întâmpinat la recepţie te poate face să uiţi, pentru câteva clipe, că te
afli printre străini.

Colonel Dragoş ANGHELACHE

Şi,

totuşi, schimbul de cuvinte cu personalul
de la recepţie se reduce, de cele mai
multe ori la probleme strict funcţionale,
eventual câteva amabilităţi legate de
călătorie ori de impresiile pe care localitatea le-a lăsat
asupra ocupantului camerei. De data aceasta, însă, discuţiile au depăşit cadrul obişnuit pentru că m-a atras modul
în care doamna Anica Pasăre căuta să-şi promoveze nu
atât căminul militar pe care-l conduce, ci unitatea din
care face parte. Merita să dau pârtia de schi pe o discuţie
la o ceaşcă de cafea fierbinte.
Aşa am aflat că doamna Pasăre este în Vatra Dornei
din 1978, când a venit însoţindu-l pe soţul său, tânăr
locotenent, repartizat la regimentul de vânători de munte
care tocmai se reînfiinţase. S-au cunoscut în liceu şi au
rămas împreună până în ziua de astăzi. Este o frumoasă
poveste de iubire care contrazice părerile că prieteniile
din liceu se destramă odată cu promovarea examenului de
bacalaureat. „Când soţul meu a fost repartizat aici, se
dădea în folosinţă unitatea. A fost de la început şi el... a
contribuit la «ridicarea» ei. În perioada 1980-1982 am
plecat la Cernavodă, la marele obiectiv Canalul DunăreMarea Neagră... ne-am dat seama de frumuseţea oraşului
abia după ce am plecat. Atunci am zis că, indiferent ce va
fi, ne vom întoarce, şi aşa am şi făcut.”
În 1983 după cei doi ani obligatorii în economia naţională – „condamnarea la locul de muncă”, aşa cum îi spuneam noi atunci – familia Pasăre s-a reîntors în Vatra
Dornei. Tot atunci s-a dat în folosinţă şi căminul de garnizoană, iar doamna Pasăre s-a angajat aici; aşa a vrut soarta, ca soţul să lucreze în unitate de la înfiinţarea sa, iar
dumneaei să lucreze în cămin, de asemenea, de la darea
lui în folosinţă.
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Vatra Dornei nu este un oraş foarte mare, nu mai are
nici măcar aura aceea pe care i-o oferea, cu ani în urmă,
statutul de staţiune balneoclimaterică. A devenit un mic
orăşel care mai tresare din când în când, la câte un eveniment cu ecou regional, cum ar fi „Serbările zăpezii” sau
Festivalul Naţional de Datini şi Obiceiuri Populare de
Iarnă. De aceea am încercat să aflu care-i statutul căminului militar în acest oraş. „Dacă luăm după definiţie – explică doamna Pasăre – căminul de garnizoană este o unitate
de cazare subordonată comandantului unităţii, care este şi
comandantul garnizoanei, unde au acces cadrele militare
pentru diferite probleme de serviciu sau personale, cum
ar fi petrecerea concediului ori pentru recuperarea participanţilor în teatrele de operaţii” Şi, atunci, de ce ar da
cineva Băltăţeştiul pentru a veni la Vatra Dornei?
Explicaţia vine tot de la doamna Pasăre: „Nu se poate face
comparaţie între Băltăţeşti şi Vatra Dornei. Băltăţeştiul
este staţiune balneară cu tot ceea ce cuprinde executarea
procedurilor, pe când noi facem parte dintr-o staţiune
balneară, numai că staţiunea este independentă de noi.
Dar, cei care nu vin neapărat pentru tratamente, pot vizita mănăstirile din împrejurimi, pentru că Vatra Dornei
este la confluenţa Bucovinei cu Ardealul. Apoi se pot face
multe excursii şi drumeţii fiindcă sunt locuri deosebit de
frumoase care se pot vizita. Excursiile se pot face individual sau organizat, prin agenţii din Vatra Dornei, fie la
mănăstirile din judeţul Neamţ, fie la cele din
Maramureşului, care sunt într-o zonă feerică.”
Revenim la discuţia despre căminul militar. Din cât am
putut observa, personalul nu este foarte numeros, însă
camerele sunt curate iar clădirea, având în vedere resursele financiare disponibile, arată neaşteptat de bine... asta
chiar dacă un robinet mai „plânge” sau o broască de la
uşă se încăpăţânează să rămână într-o anumită poziţie.

„Secretul” este cel ştiut de
toată lumea: cum ştii să-ţi chibzuieşti banii şi cum ştii să-ţi conduci oamenii. Iar factorul uman –
spune doamna Pasăre – este decisiv. „Fiecare dintre noi, începând
cu şeful şi până la ultima persoană înscrisă pe statul de organizare al căminului, ne facem treaba
cât mai bine putem, ne completăm unii pe ceilalţi pentru că, în
cele din urmă, pe noi ne interesează să oferim cele mai bune
condiţii de cazare şi hrănire celor
care vin la noi. Pentru că ăsta
este serviciul nostru, acesta ne
este job-ul”.
În cămin stau şi aşa-numiţii
„permanenţi”, cei care nu au
locuinţă – cam 20% din capacitatea căminului, precizează doamna
Anica Pasăre – sunt şi familii cu
sau fără copii, sunt şi necăsătoriţi. Toate concursurile aplicativmilitare şi sportive care s-au desfăşurat, de-a lungul anilor, în
Vatra Dornei au implicat, în mod
automat, şi serviciile căminului
de garnizoană. „De fiecare dată
am simţit marea bucurie de a
contribui şi noi, personalul căminului, la bunul mers al acestor
activităţi. Considerăm că este
foarte important să creăm condiţii corespunzătoar: cazarea, servirea mesei şi un ambient plăcut.
Suntem mai puţin de zece angajaţi însă eu consider că suntem
suficienţi încât să facem faţă solicitărilor. Am încercat ca fiecare
dintre noi să înţeleagă că este
momentul să dăm ce este mai
bun din noi şi să facem de toate.
Începând cu mine. Aşa consider
şi aşa şi fac. Preiau totul din
mers, nu mă opreşte nimic. Aplic
regula căderii: am căzut, ce fac?
Stau acolo? Nu, mă ridic! Mă
doare, nu mă doare, mă ridic şi
merg mai departe. Exact aşa procedez şi în activitatea mea de
organizare. Nu se poate altfel. Nu
mă leg niciodată de ceea ce-mi
lipseşte, mă leg de ceea ce am şi
obţin rezultate bune. Trebuie
doar puţină ingeniozitate.” n

• Foto: Cristian Surugiu
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Alma mater
•

Colegiul Militar Liceal
„Mihai Viteazul”, sub zodia
excelenţei p. 70
Profesor Cosmina MIRCEA
Profesor Teodora DĂNCILĂ
CML „Mihai Viteazul” din Alba Iulia şi-a câştigat de-a
lungul anilor statutul de şcoală de referinţă pentru
învăţământul preuniversitar, atât la nivel judeţean,
cât şi în plan naţional, prin reuşita elevilor la
examenele de bacalaureat şi admitere.

•

Biblioteca versus internet

p. 75

Livia DOMŞA
Biblioteca a aparţinut şi aparţine în continuare
comunităţii, intrând de-a lungul timpului, în tradiţia
culturală a popoarelor. Drumul cărţii a fost strâns legat
de cel al bibliotecii, în accepţiunea ei antică, de
colecţie de cărţi şi de documente...
•

Elevii Colegiului Militar Liceal „Mihai
Viteazul” sunt „Stars on Stage” p. 77
Daniela FILIMON
La început de martie 2012, elevii colegiului militar
albaiulian au participat la un eveniment dedicat tinerilor
şi prieteniei. Este vorba de Balul Bobocilor la nivelul
municipiului Alba Iulia, unde s-au înscris perechile de
miss şi mister boboc...

•

Primăvara olimpicilor

p. 78

Elena JORA
Primăvara este anotimpul când şcolile îşi numără
olimpicii, când se face bilanţul participării la olimpiadele
pe discipline. Şi la colegiul de la poalele Rarăului s-a tras
linie şi se numără elevii calificaţi la faza naţională a
olimpiadelor...
•

Olimpici pe treptele cunoaşterii

p. 81

Daniela FILIMON
Orice am vrea să construim, pe termen lung sau scurt,
necesită eforturi susţinute. Reuşita este rezultatul unei
muncii perseverente, a unei voinţe puternice şi a unui vis
ce vrei să-l împlineşti, indiferent de câte obstacole vor
apărea...
•

Femeia, eterna poveste

p. 82

Daniela FILIMON
Dumnezeu, în marea sa lucrare, a creat femeia astfel
încât această creaţie să fie completă, desăvârşită.
A picurat în sufletul ei sensibilitate, tandreţe, putere de
sacrificiu, frumuseţe şi a plămădit cea mai gingaşă
făptură, adevărată muză...
•

Din nou la Naţională

p. 83

Graţiela MIHĂESCU
Eleva fruntaş Roxana Ştefan, din Colegiul Militar Liceal
„Dimitrie Cantemir”, s-a calificat pentru al doilea an
consecutiv la faza naţională a Olimpiadei de limbă,
comunicare şi literatură română.
•

Legende din Europa

p. 84

Elena JORA
Semnalăm apariţia cărţii „Legends Across Europe”,
realizată de Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare” din
Câmpulung Moldovenesc. Lucrarea este o colecţie de
legende reprezentative pentru cultura celor
cincisprezece ţări implicate în proiectul european „...
•

Experienţă inedită în Elveţia

p. 85

Graţiela MIHĂESCU
Începând cu acest an şcolar, Colegiul Militar Liceal
„Dimitrie Cantemir” a primit acceptul şi fondurile
necesare de a organiza şi coordona cel de-al doilea
proiect multilateral Comenius intitulat „Muzica contează”, un proiect inedit şi ambiţios...
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Colegiul Militar Liceal
„Mihai Viteazul”,
sub zodia excelenţei
CML „Mihai Viteazul” din Alba Iulia şi-a câştigat de-a lungul anilor statutul de
şcoală de referinţă pentru învăţământul preuniversitar, atât la nivel judeţean, cât
şi în plan naţional, prin reuşita elevilor la examenele de bacalaureat şi admitere,
prin performanţele cadrelor didactice recunoscute la nivel naţional, prin
activităţile extracurriculare desfăşurate, prin implicarea unui număr mare de
elevi, cadre didactice şi militare în activităţile de consiliere şi orientare, prin
participarea activă a instituţiei la viaţa comunităţii.
Profesor Cosmina MIRCEA
Profesor Teodora DĂNCILĂ
şi, implicit, a indicatorilor, a permis realizarea unei autoeisiunea şi viziunea colegiului militar albaiuvaluări realiste şi aplicarea măsurilor corective eficiente.
lian determină şi autentifică acţiunile unitare
În anul 2011, colegiul militar din Alba Iulia a parcurs
întreprinse de către toţi factorii educaţionali,
primele două etape ale proiectului strategic implementat
în vederea îmbunătăţirii permanente a calităţii învăţăde MECTS, „Dezvoltarea sistemului naţional de managemântului militar preuniversitar, în acord
cu cerinţele învăţământului european.
Planul de dezvoltare instituţională, fundamentat pe strategiile din domeniul resurselor umane ale Ministerului Apărării
Naţionale, cuprinde, în acest sens, scopurile, obiectivele şi programele rezultate din
politicile şi strategiile europene, naţionale
şi regionale, privind educaţia şi formarea
profesională a elevilor.
Pentru colegiul militar albaiulian,
dobândirea titlului de „Şcoală europeană”
în anul 2006 a fost o dovadă certificată a
deschiderii permanente către inovaţie prin
politicile educaţionale elaborate şi, totodată, un preambul pentru sporirea responsabilităţii în vederea dezvoltării parteneriatelor şi proiectelor educative, amplificării
serviciilor de educaţie îndreptate către
beneficiarii lor direcţi sau indirecţi.
Analiza permanentă şi comparativă a
efectelor scontate, cuprinse în Planul de
îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite şi
Avansarea în grad a elevei plutonier adjutant Simona Chişiu de către general de brigadă dr.
a gradului de îndeplinire a descriptorilor
Ioan Manci şi colonel Marcel Domşa • Foto: arhiva Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul”
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Ora de informatică • Foto: arhiva Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul”
ment şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar” (ID 2984).
Prima etapă s-a desfăşurat în perioada 11-12 aprilie 2011 şi a vizat pilotarea programului de evaluare a
instituţiilor de învăţământ preuniversitar, după procedura standard specifică, iar cea de-a doua etapă a
cuprins intervalul 3-4 noiembrie
2011, constând în vizita de evaluare
externă, desfăşurată în cadrul proiectului strategic „Dezvoltarea culturii
calităţii şi furnizarea unei educaţii de
calitate în sistemul de învăţământ
preuniversitar din România prin
implementarea standardelor de referinţă” (ID 55330).
Scopul evaluării efectuate de către
membrii comisiei desemnate prin
Hotărârea ARACIP nr.5, Regiunea
Centru/ 28.10.2011, coordonată de dna Daniela Maria Rotărescu, a vizat
pilotarea metodologiei şi a mecanis-

melor de evaluare externă a calităţii
educaţiei, dar şi atestarea nivelului
calităţii educaţiei oferite de către
colegiul militar albaiulian. Ca un
corolar al activităţilor propuse şi desfăşurate în fiecare an şcolar de CML
„MV” în vederea atingerii standardelor superioare în educaţie, toţi indicatorii au fost apreciaţi cu „excelent”,
fapt ce demonstrează că, la fiecare
indicator, colegiul şi-a definit descriptori proprii, pe care i-a şi îndeplinit.
Nivelul excelent al calităţii serviciilor educaţionale pe care colegiul le
oferă educabililor este rezultatul unui
management eficient, centrat pe
inovaţie, creativitate, elaborarea unor
cerinţe şi standarde proprii, menite
să le depăşească pe cele de referinţă.
Drumul spre excelenţă a fost deschis
şi presărat la tot pasul cu succese
prin implicarea activă a cadrelor
didactice, militare şi a elevilor în

Sesiunea de referate ştiinţifice a elevilor – Ziua
Colegiului 2011 • Foto: arhiva Colegiului Militar
Liceal „Mihai Viteazul”
actul educaţional, colaborarea eficientă şcoală-familie-comunitate,
acţiunile strategice propuse de echipa
managerială a colegiului, parcurgerea
de către toate cadrele didactice a
programelor de formare şi perfecţionare în vederea profesionalizării
carierei didactice, coordonarea eficientă a activităţilor din cadrul comisiilor metodice, preocuparea pentru
cercetarea ştiinţifică a cadrelor didactice şi militare etc.
Unul dintre atuurile instituţiei îl
constituie existenţa şi aplicarea unui
număr mare de proceduri operaţionale proprii (132), înregistrate cu cod

Festivitate de premiere, octombrie 2011 • Foto: arhiva Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul”
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La Ziua Naţională a României 2011 • Foto: arhiva Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul”
unic, proceduri ce asigură proiectarea
şi evaluarea obiectivă a activităţilor în
vederea îndeplinirii optime a obiectivelor. Promovabilitatea de 100% a
examenelor de bacalaureat la prima
sesiune, reuşita de 93% a elevilor la
concursul de admitere în instituţiile
de învăţământ militar superior, elaborarea unor programe proprii de remediere şi pregătire pentru performanţă
susţin principiul corelării instruirii cu
evoluţia în cariera militară – princi-

piul perspectivei profesionale.
Modelul absolventului colegiului militar le este prezentat elevilor la începutul clasei a IX-a, iar acest aspect
contribuie la formarea iniţială a elevilor admişi şi completează informaţiile
furnizate prin activităţile de promovare a colegiului. Elevii înţeleg, astfel,
necesitatea respectării normelor
cuprinse în regulamentul de ordine
interioară, cu atât mai mult cu cât
unele dintre valorile promovate în

această instituţie de învăţământ şi
militară sunt ordinea, corectitudinea,
disciplina, responsabilitatea, sprijinul
reciproc, loialitatea, camaraderia, dar
şi altele, fapt pentru care numărul
abaterilor disciplinare este redus, elevii găsindu-şi preocupări frumoase
(lectură, dansuri, sport etc.).
Pentru diagnosticarea nivelului de
pregătire al elevilor la început de an
şcolar s-au aplicat teste iniţiale la fiecare an de studiu, înainte de a fi
cuprinse în programele elaborate de
MECTS; elaborarea unui sistem unic
de evaluare a progresului şcolar prin
teste unice pe unităţi de învăţare la
disciplinele de examen a permis crearea de programe unitare de pregătire,
astfel încât să fie asigurată reuşita
tuturor elevilor. Simulările pentru
bacalaureat şi admitere sporesc motivaţia elevilor spre depăşirea standardelor minime şi spre atingerea standardelor superioare, spre autodepăşire, fapt pentru care sunt foarte puţini
elevi de nivel minim-mediu, trecând
spre avansat şi experimentat.
Pentru ameliorarea situaţiei elevilor cu rezultate slabe s-au instituit
programe de educaţie remedială în
care s-a urmărit evoluţia lor, s-a
lucrat suplimentar şi individual, s-au
reluat şi aprofundat conţinuturile şi
s-au exersat competenţele specifice,

Deschiderea anului şcolar 2011-2012, bobocii primiţi în marea familie a elevilor uniformelor albastre din Alba Iulia • Foto: arhiva Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul”
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astfel încât la evaluările sumative s-a
observat mereu un progres semnificativ. Un element eficient al evaluării îl
constituie faptul că elevilor li s-au
comunicat permanent obiectivele lecţiilor şi, corelate cu acestea, obiectivele evaluării, criteriile de evaluare,
grilele de evaluare, baremele de
corectare, astfel încât să îşi formeze
capacitatea de evaluare şi de autoevaluare, să ştie întotdeauna care este
nivelul ce trebuie atins. O importanţă
deosebită pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ o are autoevaluarea eficienţei lecţiei (activităţii)
de către profesor (cadru militar) sub
forma unei analize în cadrul comisiilor metodice, astfel încât procesul
instructiv-educativ să fie permanent
corelat cu particularităţile cognitive
ale elevilor. De asemenea, faptul că
cei mai mulţi dintre elevi apreciază
activitatea cadrelor didactice şi militare constituie, cu siguranţă, un
punct în plus în desfăşurarea eficientă a acţiunilor viitoare.
Existenţa ghidurilor ce reglementează desfăşurarea activităţilor de
consiliere şi orientare, activitatea elevilor şi parteneriatul şcoală-familie
reprezintă un alt descriptor propriu
pe care colegiul şi l-a îndeplinit cu
succes. Acestora li se adaugă ca puncte tari lectoratele cu părinţii incluse

în proiectele de parteneriat,
desfăşurate periodic în cadrul
şedinţelor cu părinţii, menite să
contribuie la înţelegerea şi
rezolvarea problemelor elevilor
adolescenţi şi să asigure un climat favorabil dezvoltării lor
armonioase. Funcţionarea şi
implicarea Comitetului de
părinţi al şcolii în susţinerea
financiară a modernizării bazei
materiale a colegiului, existenţa
unui sistem propriu de comunicare cu structuri specializate
din M.Ap. N., cu părinţii şi elevii, constituie alte puncte forte
ale colegiului, apreciate în activitatea de evaluare externă.
Într-un context social şi cultural în care motivaţia pentru
cunoaşterea şi asimilarea valorilor este tot mai redusă iar interesul tinerilor faţă de fenomenul cultural şi ştiinţific este tot
mai scăzut, personalitatea lor
fiind modelată adeseori de factori educativi lipsiţi de consisDansuri populare în cadrul spectacolului de închidere a
tenţă valorică, profesorii şi
anului şcolar 2010-2011 • Foto: arhiva Colegiului Militar
Liceal „Mihai Viteazul”
cadrele militare din Colegiul
Militar Liceal „Mihai Viteazul”
părinţi în activităţile şcolii, posibilitaşi-au propus organizarea unor activitea de a apela la consiliere şi îndrutăţi şcolare – intra, inter şi transdiscimare la orice profesor de specialitate.
plinare – şi extraşcolare, care să
Din seria activităţilor desfăşurate,
unească elevii pasionaţi şi cu aptituapreciate în evaluarea instituţională,
dini deosebite în diverse domenii, cu
amintim: olimpiade şcolare, concurscopul cultivării unor valori şi atitusuri tematice, concursuri pe disciplidini, al afirmării elevilor capabili de
ne, inter şi transdisciplinare, proiecte
performanţă, al dezvoltării compeeducative locale, judeţene, naţionale
tenţelor cognitive şi culturale la nivel
şi internaţionale, cercuri pe disciplimaxim. În acest sens, instituţia a
ne, cerc de lectură, cerc de jurnalism,
încheiat parteneriate cu instituţiile de
cerc foto, cerc de turism, atelier de
cultură, cluburile sportive, autorităţiartă dramatică, cenaclu literar, seri
le locale din judeţ, ceea ce permite
literare, sesiuni de referate, club de
asigurarea unei palete foarte largi de
dezbatere, proiecte de cooperare
activităţi pe care elevii să le desfăşoaeuropeană „Comenius”, „Leonardo da
re. Punctele tari pe care le înregisVinci”, publicare de reviste şcolare,
trează aceste activităţi sunt: bune
organizare de expoziţii şi festivaluri.
capacităţi intelectuale (elevii susţin
Preocuparea permanentă a colegiuteste de inteligenţă pentru admiterea
lui pentru creşterea calităţii resurselor
în liceu), existenţa unei biblioteci
umane s-a concretizat în asigurarea
consistente, a cabinetelor de specialieficienţei educaţiei cu personal califitate şi a laboratoarelor de informaticat 100%, din structura personalului
că pentru a avea acces la informaţii,
didactic, militar şi civil făcând parte
posibilitatea de a recompensa elevii
şase doctoranzi şi un doctor, opt cu
pentru rezultatele superioare obţinustudii postuniversitare, 27 cu studii de
te, implicarea activă a Comitetului de
masterat, 67 cu studii universitare.
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Performanţele cadrelor didactice
au fost recunoscute atât la nivel
judeţean (membri în consiliul consultativ al Inspectoratului Şcolar
Judeţean Alba, metodişti, responsabili de cerc pedagogic, membri în
comisiile de bacalaureat şi admitere,
concursuri şi olimpiade şcolare, simpozioane), cât şi la nivel naţional
(experţi în evaluare – două cadre
didactice, distincţia „Gheorghe
Lazăr” etc.). Activitatea de cercetare
a cadrelor didactice şi militare din
colegiu s-a concretizat în susţinerea
unor lucrări de specialitate, de pedagogie şi metodică în cadrul unor simpozioane organizate la nivel local,
judeţean şi naţional, dar şi în elaborarea de culegeri, cărţi de specialitate înregistrate ISBN şi ISSN, auxiliare
curriculare. Valorificarea participării
la cursurile de formare continuă s-a
efectuat prin informări în cadrul
Consiliul profesoral, în cadrul cercurilor pedagogice pe discipline, în lectoratele cu părinţii, prin desfăşurarea de activităţi de consiliere în
Comisia diriginţilor.
De asemenea, sesiunile de comunicări au devenit punţi către educaţia
eficientă, prin exemplele de bună
practică. În cadrul lor sunt diseminate informaţiile pe care cadrele didactice şi militare le-au desprins din
activităţile şi cursurile pe care le-au
parcurs, astfel încât să devină puncte

de plecare pentru viitoare activităţi,
iar învăţământul militar să se înscrie
în liniile trasate de reformele din
educaţie.
Măsurile de asigurare a securităţii
tuturor celor implicaţi în activitatea
educaţională, prevăzute în regulamentele de funcţionare a instituţiilor
de învăţământ militar preuniversitar,
sunt întregite prin montarea unui sistem de supraveghere cu camere
video, prin serviciul permanent de
pază asigurat de personalul militar şi
de angajaţii unei firme specializate.
Website-ul colegiului ţinut la zi,
promovarea activităţilor colegiului în
mass media, existenţa parteneriatelor
de colaborare cu instituţiile din
judeţ, M.Ap. N., reprezentanţi ai
comunităţii, cu instituţiile de învăţământ din Uniunea Europeană, existenţa unui sistem propriu de comunicare cu instituţiile de învăţământ
civile şi militare, precum şi cu alte
instituţii cu rol de concepere, furnizare şi evaluare a serviciilor educaţionale oferite, dau nota de excelenţă a
colegiului militar albaiulian.
În vederea promovării unui învăţământ de calitate, centrat pe competenţe, s-a realizat cu responsabilitate
proiectarea CDŞ, după programele
avizate şi corelate cu misiunea şi
modelul absolventului, s-au întocmit
proceduri de revizuire periodică a
acestora.

Nivelul de excelenţă atins de colegiul militar albaiulian s-a realizat etapizat, prin existenţa şi aplicarea procedurilor proprii de autoevaluare a
instituţiei, prin existenţa şi aplicarea
procedurilor de asigurare a calităţii,
prin revizuirea anuală a ofertei şi a
planului de dezvoltare instituţională,
prin evaluarea calităţii corpului profesoral după o procedură proprie.
Aceste etape au permis tuturor factorilor educaţionali şi echipei manageriale din colegiul militar urmărirea şi
evaluarea progresului în atingerea
ţintelor, astfel încât să-şi menţină statutul de instituţie de elită în învăţământul românesc.
În urma acestei evaluări, ARACIP
eliberează un atestat din care să reiasă nivelul de calitate existent în
cadrul colegiului militar din Alba
Iulia, raportat la indicatorii de performanţă din standardele de referinţă evaluate. Prin efortul tuturor,
Colegiul Militar Liceal „Mihai
Viteazul” a dobândit valoroase tradiţii şi rezultate deosebite, care l-au
consacrat printre cele mai bune instituţii de învăţământ militar şi civil din
ţară, promotor al bunelor practici în
vederea îmbunătăţirii calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar
prin strategii proprii.

Activitatea de împădurire în cadrul campaniei Luna Pădurii • Foto: arhiva Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul”
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VIVAT Colegiul Militar Liceal
„Mihai Viteazul”!

Biblioteca versus internet
Biblioteca a aparţinut şi aparţine în continuare comunităţii, intrând de-a lungul
timpului, în tradiţia culturală a popoarelor. Drumul cărţii a fost strâns legat de cel
al bibliotecii, în accepţiunea ei antică, de colecţie de cărţi şi de documente, o
colecţie a înţelepciunii.
Livia DOMŞA

R

ecunoaştem că societatea contemporană a găsit mijloace mai rapide de obţinere a informaţiei şi că internetul ca
factor cultural, va depăşi, în foarte scurt timp,
dezvoltarea bibliotecilor. Însă întotdeauna există
un „dar”.
Internetul este tot o bibliotecă în care s-au
adunat cunoştinţele omenirii culese din cărţi („De
la lume-adunate şi înapoi la lume date”) şi cuprinde aproape toate domeniile activităţilor umane.
Acest lucru duce la o drastică sintetizare a informaţiilor, faţă de care intervine rolul formator al
cărţii. Ea există din timpuri imemoriale, fie în
forma tăbliţelor de argilă în cultura sumeră sau
pe papirusuri în Egipt, manuscrise inluminate,
incunabule din secolul al XV-lea ori albume superbe de artă în zilele noastre. Cartea de căpătâi,
Biblioteca Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul” • Foto: arhiva foto a colegiului
Biblia, a existat sub forma de manuscris secole deîn ceva impersonal, inodor, incolor şi relativ insipid, ce
a rândul, iar prima tipăritură a lui Johann Gutenberg a
poartă denumirea de Internet. Dacă biblioteca oferea în
fost o ediţie a Bibliei în 42 de rânduri... Cum ar putea fi
trecut o informaţie specializată şi numai în cazuri deoseuitate sau trecute sub tăcere asemenea bijuterii ale lumii?
bite - informaţii generale, prin marile enciclopedii, acum
Cartea este corolarul tuturor cunoştinţelor umane, căpătainternetul oferă numai informaţii generale, specializate în
te de-a lungul timpului. Pe hârtie şi-au desenat vechii chimult mai mică măsură, având însă avantajul incontestabil
nezi primele caligrame şi primele proiecte de construcţie,
al
vitezei şi al uşurinţei de navigare. De remarcat este şi
hârtia a găzduit cânturile “Divinei comedii” a lui Dante,
înlocuirea
termenului de “a citi” cu cel de “a naviga”... Pe
dar şi teoria relativităţii a lui Einstein. Tot ce s-a gândit,
internet
nu
se respectă regula celor trei verificări ale
tot ce s-a scris vreodată, a intrat între coperţile cărţilor.
informaţiei,
utilizatorii căzând în capcane informaţionale,
Internetul diferă de carte: el nu furnizează gândirea de
care
creează
false valori, uneori necorectabile toată viaţa.
bază - cum ar fi să-l citeşti pe Hegel sau pe Schopenhauer
A
oferi
o
informaţie
corectă, pertinentă şi la timp este
de pe monitor? - nu poate furniza baza culturii de masă,
mult
mai
important
decât
libertatea iluzorie de exprimare
însă aduce extrem de rapid orice informaţie ce trebuie
ce
s-a
dovedit
a
fi
până
la
urmă o încălcare grosolană a
apoi aprofundată. Din acest punct de vedere, nicio bibliobunei
cuviințe.
tecă nu poate concura cu viteza şi cu cantitatea informaţiiAstfel, luând în calcul toate progresele generate de
lor oferite on-line. Compensarea se face în altă parte: prin
mediul
cultural virtual, este foarte greu de stabilit în acest
calitate. Marea cultură nu poate exista în afara bibliotecii!
moment
de partea cui va înclina balanţa.
Biblioteca a beneficiat întotdeauna de respectul oameConcluzia
nu poate fi alta decât una singură: viitorul
nilor cetăţii. Putea să răspundă numeroaselor probleme
va
trebui
să
ia
act de coexistenţa celor două medii putertehnice pe care le ridica viaţa în antichitate, Evul Mediu,
nice
de
informare:
biblioteca şi internetul, care nu numai
în timpul Renaşterii sau în societatea modernă. Acum
că
nu
sunt
antagonice,
ci se completează reciproc. n
există tendinţa de a se transforma acest “totum-factum”
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Elevii Colegiului Militar
Liceal „Mihai Viteazul”
sunt „Stars on Stage”
La început de martie 2012, elevii colegiului militar albaiulian au participat la un
eveniment dedicat tinerilor şi prieteniei. Este vorba de Balul Bobocilor la nivelul
municipiului Alba Iulia, unde s-au înscris perechile de miss şi mister boboc din
opt licee din oraş. Evenimentul intitulat „Stars on Stage” a avut două etape, unde
bobocii Ghişoiu Radu şi Bogdan Ioana din Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”
au reuşit să treacă de toate etapele, să se descurce foarte bine la toate probele
şi să căştige titlul de Miss şi Mister YouthBank 2012.
Daniela FILIMON
o excelentă şcoală de dezvoltare personală. La fiecare edietapa finală desfăşurată în seara zilei de 2
ţie, elevii colegiului militar albaiulian au iniţiat proiecte
martie, cele patru probe din concurs au
pe diferite teme: identificarea talentelor la graffiti, activifost: proba de prezentare, în care juriul a
tăţi de prevenire şi combatere a sedentarismului, activităţi
punctat creativitatea şi originalitatea cu care perechile au
de ecologizare şi de întrajutorare a persoanelor vârstnice
pus în valoare brandul şi istoria liceului din care provin;
din zone greu accesibile.
proba de dans, unde perechile au concurat pe mai multe
Programul YouthBank este implementat local de
genuri muzicale, proba de spontaneitate, în care concuFundaţia Comunitară Alba, având ca principali parteneri
renţii au fost testaţi prin întrebări cât de bine îşi cunosc
locali Primăria Municipiului Alba Iulia şi Consiliul Local,
partenerul, şi o probă specială, în care perechile au treiar ca parteneri naţionali Asociaţia pentru Relaţii
buit să dea dovadă de imaginaţie şi creativitate şi să preComunitare şi Banca Comercială Română. n
zinte un moment cu tema „Frumoasa şi Bestia”.
Perechile de boboci au creat spectacol pe
scenă, la toate probele fiind îndelung aplaudate de spectatori. Emoţiile concurenţilor, dar şi
ale părinţilor ori ale susţinătorilor, s-au simţit
puternic pe tot parcursul activităţii.
De menţionat că evenimentul „Stars on
Stage” – „Stele pe scenă” – s-a înscris în campania YouthBank de strângere de fonduri pentru
finanţarea proiectelor liceenilor din Alba Iulia.
YouthBank încurajează implicarea tinerilor în
viaţa comunităţii şi asumarea unor roluri active în sprijinirea semenilor. În anul 2010, anul
de debut, YouthBank a fost desemnat „Cel mai
bun proiect educaţional al anului” în cadrul
Galei Premiilor în Educaţie, iar în anul 2011 a
primit premiul doi la categoria „Proiecte pentru tineret” în cadrul Galei Societăţii Civile, o
Festivitatea de premiere • Foto: arhiva Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul”
confirmare în plus că YouthBank România este

La

Fotografiile sunt prezentate în detaliu,
cu explicaţii, iar imaginea la dimensiune
originală poate fi descărcată cu un click
pe imaginea din slide.

Cunoscutul site Wikipedia foloseşte, cu
acordul nostru, imagini din site-ul
„Revistei forţelor terestre”
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Primăvara olimpicilor
Primăvara este anotimpul când şcolile îşi numără olimpicii, când se face bilanţul
participării la olimpiadele pe discipline. Şi la colegiul de la poalele Rarăului s-a
tras linie şi se numără elevii calificaţi la faza naţională a olimpiadelor şi
concursurilor şcolare.
Elena JORA

R

ezultatul obţinut arată că elevii
Colegiului Militar Liceal „Ştefan
cel Mare” au obţinut 82 de premii şi distincţii. Dar, încă nu-i timp de
zăbavă, pentru că premiile şi distincţiile
obţinute până acum de elevii Colegiului
Militar Liceal „Ştefan cel Mare” constituie
premiza unor rezultate viitoare.

Olimpicii din acest an, calificaţi la faza naţională, împreună cu profesorii îndrumători • Foto: arhiva Colegiului Militar Liceal „Ştefan cel Mare”

Naţionalele, eterna provocare
Fiecare elev care se înscrie la faza locală
a olimpiadelor şcolare ţinteşte, aşa cum
este normal, cât mai sus şi toţi au în obiectiv etapele naţionale. Anul acesta, şapte
elevi de la „Ştefan cel Mare” şi-au atins scopul şi au dus mai departe tradiţia. Pentru
că, la disciplinele chimie, geografie şi istorie, participarea şi obţinerea de distincţii şi
premii la faza naţională a olimpiadelor şcolare a devenit deja tradiţie. De data aceasta
cei care au ajuns „în top” au fost Vlad
Morozan şi Marian Maftei care, sub îndrumarea doamnei profesoare Dorina Fântână,
au reuşit, la chimie, să depăşească frontierele obişnuite ale efortului, ale originalităţii
şi ale creativităţii. În acelaşi context, domnul profesor Radu Ciumaşu apreciază că la
geografie „anul acesta a fost mai greu ca de
obicei, numărul redus de elevi calificabili,
doar 5, a mărit considerabil miza. Cu pasiune, dăruire şi experienţă, Claudiu Onofrei sa situat pe locul I”. Lângă Claudiu Onofrei
îl regăsim şi pe Robert Ailiesei, de două ori
până acum premiat la olimpiada de geografie însă anul acesta a mizat pe istorie şi
a reuşit din nou. Sub îndrumarea domnului
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Vlad Morozan şi Marian Maftei, olimpici la chimie, profesor îndrumător Dorina Fântână
• Foto: arhiva Colegiului Militar Liceal „Ştefan cel Mare”

Claudiu Onofrei, olimpic la geografie pentru al doilea an consecutiv, profesor îndrumător
Radu Ciumaşu • Foto: arhiva Colegiului Militar Liceal „Ştefan cel Mare”

profesor Bogdan Tănase, s-a clasat pe
locul I, având şansa astfel să se «dueleze» cu cei mai buni elevi la această
disciplină.
În galeria olimpicilor se situează
şi Andrei Ciubotaru care, antrenat de
plutonierul adjutant Petrică Aioanei,
s-a calificat pentru etapa naţională la
tenis de masă. Plutonul olimpicilor de
nivel naţional este întregit de Vlad
Olaru care, îndrumat de preotul
Constantin Cârloanţă, va participa la
olimpiada naţională de religie ortodoxă. „Reuşita lui Vlăduţ, spune
preotul Cârloanţă, reprezintă încununarea efortului conştiincios pe care şi
l-a asumat”. Ne întoarcem la elevul
Vlad Morozan, deoarece a reuşit performanţa remarcabilă de a se califica
la faza naţională la două discipline:
chimie şi matematică. Profesorul de
matematică Vlad Cerbu, arată că
„deşi a ales chimia pentru confruntarea finală, prin succesul lui, Vlad
Morozan a reînnodat tradiţia locurilor fruntaşe obţinute de elevii militari
câmpulungeni, ani la rând, la olimpiada naţională de matematică”.
Acestea au fost vârfurile, însă
rezultatele de excepţie obţinute la
faza judeţeană a olimpiadelor sunt

mult mai numeroase. O amintim pe
Ioana Ionescu pentru premiul I şi cea
mai mare notă la proba scrisă la
limba engleză, dar şi echipa de baschet a colegiului, care s-a clasat pe
locul I la judeţeană şi pe locul secund
la zonale. Acestor performanţe li se
adaugă alte cinci premii II şi III şi opt
menţiuni obţinute de elevii militari
câmpulungeni la olimpiadele şcolare.

Perseverenţă şi pasiune
Participarea la concursurile şcolare presupune aceeaşi perseverenţă,
pasiune în pregătire şi, de cele mai
multe ori, sacrificarea unor mici plăceri în favoarea performanţei.
Rezultatele obţinute compensează
însă aceste sacrificii iar elevii militari
îmbogăţesc an de an „vitrina cu trofee” a colegiului. Patru concursuri

Andrei Ciubotaru, locul I la Olimpiada naţională a sportului şcolar, la tenis de masă, îndrumător
plutonier adjutant Petrică Aioanei • Foto: arhiva Colegiului Militar Liceal „Ştefan cel Mare”
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Vlad Olaru, locul I la Olimpiada de religie ortodoxă, îndrumător preot Constantin Cârloanţă
• Foto: arhiva Colegiului Militar Liceal „Ştefan cel Mare”
interjudeţene de matematică au adus
în colecţia de distincţii trei premii I,
un premiu II, trei premii III şi cincisprezece menţiuni, iar la concursul
naţional „C.D. Neniţescu”, Vlad
Morozan a obţinut locul I la judeţ şi
locul II pe ţară.
Sportul constituie o componentă
importantă a pregătirii elevilor din

Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel
Mare” din Câmpulung Moldovenesc.
Şi la această disciplină, unde competiţiile sunt mai spectaculoase şi mai
vizibile, rezultatele sunt pe măsura
dăruirii şi a antrenamentelor făcute
suplimentar, în afara orelor de curs,
confirmând efortul comun al elevilor
şi antrenorilor. Sportivii noştri au

un palmares bogat, întrucât
au obţinut, la concursurile
naţionale şi interjudeţene de
atletism, 3 premii I, 13 premii II, 16 premii III şi 7 menţiuni. La olimpiada naţională
a sportului şcolar echipa de
baschet a înregistrat 2 locuri
I şi un loc II, echipa de handbal 1 loc I, echipele de
volei 4 premii I şi un loc II,
iar tenisul de masă 2 locuri
I. Sportul minţii, şahul, s-a
situat pe prima treaptă a
podiumului de 4 ori. Pentru
elevii noştri vor mai urma
încă două competiţii, de tradiţie, între colegiile militare:
Campionatul de minifotbal,
şah şi cros (cunoscut printre
elevi şi ca „Olimpiada mică”)
ce se va desfăşura la sfârşitul acestei luni, la Breaza,
iar în luna mai se vor întrece din nou, la Alba Iulia, în
cadrul Olimpiadei sportului
militar liceal.
Avem, aşadar, o dimensiune a rezultatelor meritorii
ale elevilor, profesorilor şi
instructorilor militari din
Colegiul Militar Liceal „Ştefan
cel Mare”, a căror activitate
şi performanţe au fost apreciate şi
recunoscute, de altfel, la începutul
anului şcolar, de către Agenţia
Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), care a acordat instituţiei calificativul „EXCELENT” la cei 24 de indicatori verificaţi. n

ERATĂ: UN AN ŞCOLAR DIFERIT
În numărul trecut al revistei a apărut o gravă eroare
care-mi aparţine. În articolul „Un an şcolar diferit”, publicat în paginile 80-81, unde prezentam modul în care va
începe anul şcolar 2011-2012 în Colegiul Militar Liceal
„Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, interlocutorul meu, directorul colegiului, a apărut ca fiind profesorul Gheorghe Cazacu.
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Aşa cum scriam la început, greşeala îmi aparţine şi rectific, cu această ocazie: directorul colegiului, la acea dată,
era profesorul Teodor Hrimiuc, un om care a stat la catedră, în această unitate de învăţământ, din anul 1970, iar
din 1986 a îndeplinit funcţia de director adjunct.

Colonel Dragoş Anghelache

Olimpici
pe treptele cunoaşterii
Orice am vrea să construim, pe termen lung sau scurt, necesită eforturi
susţinute. Reuşita este rezultatul unei muncii perseverente, a unei voinţe
puternice şi a unui vis ce vrei să-l împlineşti, indiferent de câte obstacole vor
apărea; să cauţi şi să găseşti mereu resursele necesare, pentru că unde ţi se
duce atenţia acolo ţi se duce şi energia
Daniela FILIMON
Sunt la început de drum, cu un start bun.
reocuparea pentru o disciplină sau alta duce la
Iată că, prin astfel de rezultate, se justifică munca şi
aplecarea spre aprofundarea unor noţiuni, terdăruirea celor care şi-au ales menirea de a fi dascăli
meni, idei, principii pe care le-ai descoperit şi
şi/sau instructori militari în cadrul colegiului militar.
vrei să afli tot mai mult. Apare nevoia de a astâmpăra
Obiectivul principal va fi mereu atins prin astfel de persetea, setea de cunoaştere. În această ordine de idei se
formanţe. Ne bucură enorm faptul că cei care îndrăznesc
înscriu şi olimpiadele şcolare. Anul acesta participarea a
să vadă departe încep să-şi vadă dorinţele materializate.
fost numeroasă, Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” a
Bravo vouă! Voi sunteţi cartea de vizită a colegiului milifost reprezentat de 95 de elevi, unii dintre ei participând
tar albaiulian, unde v-aţi iniţiat în tainele cunoaşterii ştiinţela două sau trei discipline. Premiile au fost bune, elevii în
lor, fie ele reale sau umaniste. Colegiul Militar Liceal „Mihai
uniformă aducând un număr de 47 de premii şi menţiuni,
Viteazul” îşi păstrează prestigiul atât la nivelul comunităţii,
cinci dintre premiaţi calificându-se la faza naţională. Este
între instituţiile civile cât şi militare de învăţământ preunivorba de: elevul Onofrei Felix – clasa a IX-a C la chimie,
versitar, ca fiind fundamentul şi vatra de propulsare spre
pregătit de profesorul Irimie Lucian; elevul caporal Stancu
învăţământul militar universitar şi postliceal. n
Mirel – clasa a X-a D şi elevul
caporal Fundeanu Flavius – clasa
a XI-a D la limba franceză, pregătiţi de către doamna profesor
Lupu Lucia; eleva caporal Comşa
Paula – clasa a X-a A, pregătită
de doamna profesor Dura Simina
la psihologie şi eleva sergent
Oltean Alexandra la istorie,
îndrumător profesor Fărcaş
Paraschiva.
Pentru noi, izbânda lor este
şi satisfacţia noastră. Ei continuă
şirul elevilor noştri foarte bine
pregătiţi care şi-au croit drumul,
cu foarte multă muncă şi interes,
spre cariera militară.
Performanţa cere efort susţinut şi
perseverenţă. Dacă au ajuns aici
înseamnă că sunt pe cale de a-şi
realiza un vis: pregătirea pentru
examenele vieţii ce-i aşteaptă.
După-amiază, la orele de studiu în clasă • Foto: Darius Duriga
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Femeia, eterna poveste
Dumnezeu, în marea sa lucrare, a creat femeia astfel încât această creaţie să fie
completă, desăvârşită. A picurat în sufletul ei sensibilitate, tandreţe, putere de
sacrificiu, frumuseţe şi a plămădit cea mai gingaşă făptură, adevărată muză
pentru toate cele şapte arte.

Din nou la Naţională
Eleva fruntaş Roxana Ştefan, din Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”,
s-a calificat pentru al doilea an consecutiv la faza naţională a Olimpiadei de
limbă, comunicare şi literatură română. Talentul, munca, seriozitatea,
perseverenţa şi pasiunea au ajutat-o pe eleva noastră să obţină punctajul
maxim, respectiv 120 puncte.
Graţiela MIHĂESCU

Daniela FILIMON

R

espectul faţă de femeie este, în primul rând, respectul faţă de viaţă.
Mereu neînţelese, mereu prea puţin
iubite, femeile rămân un mister chiar şi pentru ele însele. Fascinante, ambasadoare ale
frumuseţii şi ale multor alte calităţi sublime
pe acest Pământ, reuşesc adeseori, doar prin
simpla lor prezenţă, să facă viaţa mai interesantă, lumina mai blândă, greutăţile mai uşoare, durerile mai suportabile, provocările mai
mari, competitivitatea mai acerbă, autotransformarea mai dorită! Să le desluşim misterul
sau doar să le iubim?
Nu întâmplător Ziua Femeii este primăvara. Ea este armonia perfectă, liniştea şi veselia
în cântecul naturii ce prinde viaţă; păsări în
lungul lor zbor se îndreaptă spre eternitate.
Culori, nonculori, lumină şi bucurie… toate
fac parte din peisaj. O mişcare... o adiere...
vibraţia razelor de soare sau poate chiar privirile tremurânde ale stelelor care se furişează
printre nori. Existenţa efemeră pare că se
încadrează perfect în universul veşnic.
Dumnezeu nu putea fi peste tot şi a creat
mama.
An de an, pe scena Colegiului Militar Liceal
„Mihai Viteazul”, lumina, culoarea, candoarea,
graţia, eleganţa şi talentul îmbracă haina primăverii pentru ele: colege, doamne profesoare, mame şi prietene. Spectacolul prezentat îţi
aminteşte mereu că suntem suflete sensibile,
că am primit fiecare un talant pe care trebuie
să-l valorificăm şi să oferim cu tot dragul din
aceşti talanţi, astfel încât fiecare zi să fie o
primăvară a vieţii noastre efemere. Nu costă
nimic, dar aduce atât de multe! n
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Eleva fruntaş Roxana Ştefan împreună cu doamna Irina Floştoiu, profesorul îndrumător • Foto: Nicolae Milea

S

mai mult decât o pasiune: este un mod de a fi”, ne-a mărturisit
piritul de competiţie cultivat în Colegiul Militar Liceal
„Dimitrie Cantemir” a fost încununat din nou cu un
rezultat de excepţie. Astfel, „copilul-metaforă”, cum o

În urma acestei reuşite, Roxana va reprezenta colegiul şi judeţul Prahova în confruntarea de nivel naţional, din luna aprilie, de

definea doamna profesoară Irina Floştoiu pe olimpica noastră

la Piteşti. „Mi-am promis mie, în primul rând, că voi munci mai

Roxana Ştefan, a obţinut pentru al doilea an consecutiv premiul I

mult, că voi reprezenta colegiul cu mândrie, onoare şi demnitate

la faza judeţeană a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură

şi că voi vedea în fiecare sfârşit un nou început”, a spus Roxana.

română „George Călinescu”.
Tânăra este elevă în clasa a X-a la Colegiul Militar Liceal

Că munceşte mult nu mai este o surpriză pentru noi.
Rezultatele deosebite la învăţătură au înălţat-o pe prima treaptă a

„Dimitrie Cantemir”, iar de câteva zile se poate mândri că este

podiumului şi asta se întâmplă într-un mediu competitiv, unde

prima din judeţ la limba şi literatura română, un atu pentru o

concurenţa este la ea acasă. Literatura nu este chiar totul pentru

elevă care urmează specializarea matematică-informatică.

Roxana, care are pasiuni dintre cele mai variate. Fie că este vorba

„Damnaţi prin condiţia efemeră”, aşa avea să-şi înceapă

de engleză, şah, matematică, biologie, poezie sau muzică, Roxanei

lucrarea de 120 de puncte, Roxana. După un an de studiu apro-

îi place să vadă ceva constructiv în tot ce întreprinde. Dar, pentru

fundat – şi pentru elevă, şi pentru profesoară – după un drum al

toate este nevoie de un timp suplimentar de pregătire, care impli-

polemicilor pe teme incitante alese deliberat pentru a provoca

că o activitate complexă, cu sacrificiile inevitabile, dar şi cu bucu-

spiritul critic al Roxanei, calificarea la faza naţională nu a făcut

ria unor succese pe măsură.

decât să ne arate potenţialul deosebit al unei eleve dotate, care

Cu rezultate foarte bune s-au întors şi ceilalţi participanţi de la

are o gândire logică şi coerentă, dornică de a se autodepăşi.

faza judeţeană a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură

„Prin tema iubirii, unul dintre subiectele propuse, Roxana a

română. Din cei 14 participanţi, 11 s-au întors cu premii şi men-

intrat

ţiuni.

într-o altă dimensiune a existenţei prin arta cuvântului.

Prin calităţile sale: spirit critic, originalitate, curaj în abordarea

Doamnelor... domnilor... vals! • Foto: arhiva foto a CML „Mihai Viteazul”

doamna profesoară Irina Floştoiu.

ideilor, cantemirista a demonstrat că pentru ea literatura este

Felicitări premianţilor şi profesorilor îndrumători, iar Roxanei
– mult succes la etapa naţională!

n
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Legende din Europa
Semnalăm apariţia cărţii „Legends Across Europe”, realizată de Colegiul Militar
Liceal „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc. Lucrarea este o colecţie
de legende reprezentative pentru cultura celor cincisprezece ţări implicate în
proiectul european „Traditions Around Europe Without Borders”.
Elena JORA

Experienţă inedită în Elveţia
Începând cu acest an şcolar, Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” a primit
acceptul şi fondurile necesare de a organiza şi coordona cel de-al doilea proiect multilateral Comenius intitulat „Muzica contează”, un proiect inedit şi ambiţios, derulat
pe o perioadă de doi ani (2011 – 2013), ce implică participanţi din şase ţări: Belgia,
Suedia şi Turcia (pentru a doua oară parteneri), precum şi Elveţia, Spania şi Lituania.
Graţiela MIHĂESCU

E

levii colegiului militar câmpulungean au realizat această carte, ca produs final al proiectului mai sus amintit, grafica fiind semnată
de Vlad Olariu, iar tehnoredactarea şi aranjarea în
pagină a materialelor de Bogdan Ciubotaru. Motoul
care precede cuvântul înainte, atribuit legendarului
amerindian Tecumseh din Shawnees, spune totul:
„Atunci când legendele mor, visele se sfârşesc; nu mai
este nicio măreţie”. De aceea demersul lor, de a grupa
legende europene între paginile acestei cărţi, trece
dincolo de o simplă arhivare a unor vechi poveşti şi-i
transformă pe autori în veritabili gardieni ai viselor.
Din păcate, în „Cuvânt înainte” nu ni se spune care
au fost criteriile ce au stat la baza alegerii, de către
fiecare şcoală, a legendelor considerate reprezentative
pentru ţara lor. Dar ne întâlnim cu un basm al fraţilor
Grimm (Germania), cu una dintre legendele Olimpului
(Grecia) sau chiar cu Nastratin Hogea „în persoană”
(Turcia). Elevii câmpulungeni au ales două legende:
cea a Meşterului Manole şi – cum se putea altfel? –
„Comoara din muntele Rarău”, Rarăul la poalele căruia s-a construit Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel
Mare”.
Cartea „Legends Across Europe” va fi prezentată
partenerilor la sfârşitul lunii martie, în cadrul mobilităţii din Anglia, iar pe Internet poate fi citită pe siteul colegiului, la adresa www.colmil_sm.forter.ro.
Proiectul Traditions Around Europe Without
Borders se desfăşoară în opt etape, cuprinzând tot atâtea întâlniri ale partenerilor de proiect. La finalul
acestui demers se vor realiza patru produse: calendar
european pentru anii 2011 şi 2012 (responsabilă de
produs Lituania), carte de bucate (responsabilă de
produs Polonia), carte de legende (responsabilă de
produs România), un compact disc cu cântece tradiţionale (ţară responsabilă de produs Grecia). n
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in cele şapte mobilităţi care se vor desfăşura pe
parcursul celor doi ani, două s-au finalizat cu
succes. Prima întâlnire şi deschiderea oficială a
proiectului au avut loc în perioada 16 – 22 octombrie
2011, în România, unde elevii, profesorii şi cadrele militare au avut onoarea şi bucuria de a-şi primi oaspeţii în calitate de ambasadori ai culturii, muzicii, dansului, tradiţiilor
şi spiritualităţii româneşti, dar şi ai celor militare. Întreaga
activitate s-a desfăşurat într-o armonie perfectă, asta şi
datorită faptului că în tot şi în toate, muzica contează!
În a doua decadă a lunii martie o delegaţie din
Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” formată din
trei elevi (Adriana Comănoaia, Adriana Ghiunea şi Marius
Ştefănescu), doi profesori (coordonatoarea proiectului,
Felicia Dimulescu, Mihaela Lambru) şi comandantul instituţiei, colonelul dr. Constantin Moraru, a participat la cea
de-a doua reuniune de proiect, care s-a desfăşurat în
Wholen, Elveţia.

Departe de ţară, dar impresionaţi de realităţile existente, reprezentanţii colegiului au avut prilejul prin intermediul proiectului multilateral Comenius – „Music Matters”
să noteze toate elementele pentru care Elveţia chiar reprezintă o bijuterie a spaţiului european. „Doar dintr-o privire de ansamblu poţi remarca regularitatea, exactitatea,
liniaritatea infrastructurii – o imagine care impresionează
plăcut, iar într-un astfel de spaţiu nu pot exista decât
oameni minunaţi. Când spui Elveţia spui o punctualitate
desăvârşită, o politeţe impresionantă. Toate aceste elemente ne-au rămas întipărite în suflet, dar mai ales în
minte. Pentru o săptămână am avut plăcerea ca inima să
ne bată în ritmul ceasurilor elveţiene”, a subliniat elev
caporal Adriana Ghiunea.
La finalul şederii în Elveţia, cei şase participanţi s-au
declarat încântaţi de experienţa acumulată în aceste zile,
de modul de organizare şi desfăşurare a acestei etape de
proiect, luându-şi rămas bun până la viitoarea întâlnire
care va avea loc în Spania, în luna mai. n
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• Armata de la Bacău m-a
disciplinat, m-a ordonat
interior p. 88
Locotenent Bogdan RĂDULESCU
Interviu cu omul de cultură Tudor Gheorghe
(urmare din numărul trecut)

• 130 de ani de existenţă a
învăţământului militar
de artilerie p. 92
Colonel Dragoş ANGHELACHE
Încpând din 2009, în fiecare an, de Ziua Artileriei”,
colonelul dr. Adrian Stroea, împreună cu diverşi
alţi autori, realizează câte o lucrare care vine să
îmbogăţească istoriografia acestei arme.

• La Timişoara, Thalia s-a îmbrăcat
în ţinută mozaic p. 96
Colonel Dragoş ANGHELACHE
Cercul Militar Timişoara, împreună cu Consiliul
Judeţean Timiş, sub patronajul Statului Major al
Forţelor Terestre şi al Direcţiei Instrucţie şi Doctrină
din Statul Major General, reprezentată prin Secţia
Tradiţii şi Cultură Militară, au organizat Festivalul
formaţiilor de teatru amator din armată.

• Atelierele de creaţie literar–artistică
la Colegiul Militar Liceal
„Dimitrie Cantemir” p. 98
Maior Ion Adrian CURIMAN
Ca în fiecare an, elevii celor trei colegii militare
liceale din Alba Iulia, Breaza şi respectiv
Câmpulung-Moldovenesc s-au întâlnit şi în 2012,
perioada 2-6 aprilie, în cadrul „Atelierelor de
creaţie literar-artistică”.

• Despre o ierarhie incertă a valorilor
în societatea românească p. 101
Preot militar profesor Constantin ŢANU
Înainte de anul 1989 era aproape imposibil să
vorbeşti despre valoare şi nonvaloare în România
pentru că era dictatură şi cine îndrăznea să
critice vreo măsură luată de partid risca enorm.

• Din neguri de timp uitate (3)
p. 104
Rozalia MUREŞAN
În Valea Sasului totul era limpede ca apa
pârâului ce vine din munţii ce străjuiesc drumul
croit de-a lungul apei. Muncă trudnică, nimic nu
era de-a gata.

• Centuri de gheaţă

p. 108

Locotenent-colonel Dan CĂLDĂRARU
Oscilaţiile gerului se mai ascundeau încă după
brazii de pe platou şi loveau, din când în când,
cu vârfurile sticloase în beretele vânătorilor de
munte.
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Armata de la Bacău
m-a disciplinat,
m-a ordonat interior
Interviu cu omul de cultură Tudor Gheorghe
Locotenent Bogdan RĂDULESCU

urmare din nr. 1/ 2012
— Religiozitatea lui Dan Puric îi afectează fiinţa artistică?
Nu, dimpotrivă, dimpotrivă, dimpotrivă. Îl sprijină. El
cred că face o mică greşeală în ceea ce face el, excesul de
citate. Cred că este singura hibă care i se poate impune lui
Purec, faptul că citează din... „cum spune...”. Nu, el trebuie să elimine din ce în ce mai mult... să devină mai mult el
decât alţii.
— Joacă un rol în istorie participarea românilor în teatrele de operaţii? Rămânem cu ceva?
Decât... cum să spun... din punct de vedere al demnităţii cuvântului dat. Atât. Faptul că forurile superioare ale
armatei române s-au ţinut de promisiunile făcute atunci
când am aderat la NATO. Una la mână, pentru militarii
din câmpul de operare este o experienţă reală intrând în
contact cu armatele performante
ca tehnică militară pentru că,
din punctul celălalt de vedere,
nu cred că avem vreun fel de
infirmitate, nu trebuie deloc să
ne simţim inferiori. Ca tehnică
militară... asta e viaţa, nu ne
putem compara, nu putem face
în viaţa noastră ceasuri ca elveţienii şi nici nu putem să facem
armele pe care le fac cei cu tradiţie. Dar, din punct de vedere
al isteţimii, al strategiei, al curajului, al avântului, a tot ce vreţi,
soldatul român nu este cu nimic
mai prejos decât SEAL sau mai
ştiu eu...
— O parte, poate cea mai
viziblă a armatei: defilarea... ce
puteţi spune despre defilare?
Sigur, defilarea este cumulul
unor antrenamente care se fac la
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• Foto: Cristian Surugiu

locul de muncă. Îmi aduc aminte că eu uram pasul de
defilare pe care trebuia să-l învăţăm... dimineaţa, în fiecare zi, băteam pas de defilare că făcusem băşici! Dar, vezi,
e ciudat... eram şi într-o anume concurenţă: plutonul ăla,
plutonul ăla, plutonul ăla, compania aia, eram într-un
batalion de infanterie şi ne comparam cu altele... Ne
venea colonelul Butucaru, îmi aduc aminte, comandantul
batalionului, şi spunea: „Păi când defilaţi voi, ăia de la
artilerie trebuie să lase capul în jos! Voi sunteţi infanteria,
voi sunteţi regina armatei!”. Sigur că ceilalţi se mândreau
cu tunurile, dar trebuiau şi ei să defileze şi atunci se
vedea. Asta însemna pregătirea din timpul programului
de instrucţie şi se vedea clar la defilare, atunci când, şi
din orgoliu, din mândrie... deodată scoteam pieptul în
afară şi dădeam mai apăsat cu piciorul.

• Foto: Cristian Surugiu

— Influenţa războiului asupra
oamenilor de cultură a fost pregnantă, dar a fost şi fecundă?
Perioada interbelică e o perioadă
care mă fascinează. În perioada dintre cele două războaie mondiale,
ţăranul român, românul în general, a
avut cea mai fecundă perioadă de
creaţie. Se liniştise, se împroprietărise. Legile începuseră să capete consistenţă, se respectau. Gândeşte-te că în
perioada asta Dimitrie Gusti începuse
studii de sociologie, Brăiloiu începuse
studiul serios al folclorului pe baze
ştiinţifice, în toate domeniile vieţii
sociale eram absolut europeni. Dacă
al Doilea Război Mondial n-ar fi venit
sau dacă ar fi trecut şi peste noi ca
peste Germania, peste Franţa, dacă
nu am fi trecut în zona de influenţă a
Uniunii Sovietice, ar fi fost altceva.
Eu sunt fascinat de sufletul slav, sunt
îndrăgostit de tot ce înseamnă literatura rusă, de la Tolstoi la Dostoievski,
de la Cehov la Gorki, de la Şostakovici la Ceaikovski. Revenind la muzică, ruşii sunt un popor extraordinar,
şi ei, ca popor, nu au nicio vină pentru ce a făcut tovarăşul Lenin, vină
pentru ce a făcut Stalin şi toţi ceilalţi
tovarăşi care i-au distrus şi pe ei ca
popor. Ei, asta vreau să spun: dacă
perioada respectivă nu ar fi venit şi

noi ne-am fi urmat cursul firesc al
perioadei culturale, intelectuale din
perioada interbelică, eram deasupra
Franţei din toate punctele de vedere.

— Vorbiţi-mi, vă rog, despre
Enescu.
Ca să ajung la Enescu, trebuie să
ajungem la conjunctura în care s-a
format. Şi ne întoarcem la perioada
interbelică. Gândiţi-vă că Enescu a
fost exponentul muzical al unui spirit
românesc, în care numai pe lângă
Nae Ionescu, care înfiinţase
„Criterionul”, era Ţuţea, Comarnescu,
Noica, Cioran, Sebastian, Eliade. Ei
erau marea proză, marea poezie, de
la Arghezi la Barbu, de la Vinea la
Pillat, de la Topârceanu la Minulescu,
de la... – mamă, Doamne, câţi sunt! –
de la Blaga la Beniuc. Uite câţi sunt în
perioada aceea! Era normal ca această
stare spirituală să-şi găsească un
exponent în plan muzical. Era folclorul pe care-l aduna Brăiloiu şi era
absolut fascinant. Nu se putea ca
toate astea să nu răbufnească într-un
tip care să încerce să cristalizeze, să
strângă la un loc şi pe urmă să explodeze în această corolă fabuloasă care
este muzica enesciană. Eu le spun în
spectacolele mele că astăzi, cântecul
popular românesc are două căi de a

rămâne: una este de a păstra muzica
tradiţională — n-am nimic împotrivă,
se pot cânta cântece de duzină – dar
orice cântăreţ tânăr care vine trebuie
să aibă în repertoriul lui 20 de cântece, din zona din care provine. Marii
interpreţi, precum Maria Tănase,
Maria Lătăreţu, Victoria Darvai,
Cristoreanu, aveau repertoriu din
toată ţara. Te duci la un festival, la
un concurs? Trebuie să ştii 20 de
cântece d-ale ăstora şi după aia ce ştii
tu, treaba ta, şi ce creezi. În spectacolele mele de folclor, tradiţionale, cânt
cu taraf mic: ţambal, vioară, contrabas, braci, cobză, nai, fluier, exact cu
ceea ce a avut ţăranul român la îndemână... Apoi este etapa superioară,
care nu a atins-o până acum decât
George Enescu: acea transfigurare a
cântecului popular şi cu multe
momente fantastice. De aşa ceva s-au
apropiat, dar într-o altă manieră,
Gheorghe Zamfir, într-o anumită
perioadă a existenţei sale, ca şi
Fărcaş, de altfel, şi îi consider ca pe
doi oameni care au ştiut să preia
creator, fără să altereze nicio secundă
folclorul adevărat. Revin la Enescu şi
consider că a avut şansă fiindcă a
rămas în străinătate; altfel, în
România de atunci, probabil că nu ar
fi putut rezista să scrie cântece
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• Foto: Cristian Surugiu
patriotice de genul „Cantata
Furnalelor” sau „Te slăvesc,
Românie!”. Opera lui Enescu rămâne
peste timp, chiar dacă a trăit până la
moarte în străinătate, pentru că, de
la un cap la altul, este pătrunsă de
locul, aerul pe care l-a expirat atunci
când s-a născut şi atunci când a învăţat prima dată să dea o notă pe pian
şi să zgârie cu arcuşul pe vioară.

— Sunteţi cetăţean de onoare al
oraşului Chişinău şi o stradă vă poartă numele.
Da... Acum am terminat un spectacol „Vremea nemâniei”, a cărei premieră va avea loc în comuna Pererita,
comuna în care s-a născut Grigore
Vieru, un spectacol numai pe versurile poetului Grigore Vieru. După aceea
am un spectacol la Bălţi, apoi la
Chişinău, apoi la Cahul dar, în semn
de dragoste, de iubire şi de respect,
din dorinţa de a nu-i lăsa pe basarabeni să-şi uite foarte repede un simbol al lor – nu-i nimic întâmplător
din ceea ce fac, totul este gândit bine
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– am făcut acest spectacol ca să le
trezesc din nou sentimentul că ei trebuie să-şi iubească cel mai mare poet
al lor de limbă română. El n-a vorbit
niciodată altă limbă. Şi ei trebuie să
înţeleagă, să le spună cineva mereu
că limba pe care o vorbesc nu-i moldovenească, e limba română.

— Ce implică faptul că sunteţi un
ambasador al valorilor naţionale?
Mai nimic, aş zice, decât sentimentul datoriei împlinite cu sfinţenie. Nu te duci ca ambasador al ţării
tale dacă nu ai ce arăta, dacă nu ai
demnitatea şi credinţa valorii tale.
Aşa, te duci câine surd la vânătoare –
luaţi-mă în seamă! Nu. Nu trebuie să
te duci să te baţi în piept, trebuie să
te duci să te mângâie ei. În clipa în
care te duci şi te baţi în piept, nu te
ia nimeni în seamă. Te bagă în seamă
când eşti o valoare şi vin ei în jurul
tău, nu te duci tu către ei.
— Ce reprezintă decoraţia pentru
dumneavoastră?

Beneficiez de toate premiile şi
decoraţiile posibile pe care le-a primit un artist în viaţă din România. De
la cele din „Cântarea României”, să
zicem, unde am luat întotdeauna cea
mai înaltă distincţie, până la premiul
Academiei Române, pentru întreaga
activitate, pentru promovarea poeziei
şi a muzicii româneşti, până la
„Steaua României”, în grad de cavaler, aşadar, când voi muri, beneficiez
de dreptul de a se trage o salvă...
[râzând] la mine în sat, să se sperie
babele, îţi dai seama ce va fi?! Că n-o
să vreau să mă îngroape în Bucureşti,
vreau să rămân la mine în comună. Şi
atuncea o să vină Garda Militară, că
ăsta este protocolul. Am „Steaua
României” şi trebuie să fiu respectat...
mort. Redevin serios. Am, de asemenea, cea mai mare distincţie a
Republicii Moldova, înmânată de preşedintele Ghimpu, sunt cetăţean de
onoare al mai multor localităţi din
ţară şi străinătate. Astea nu sunt
decât o încununare şi o recunoaştere
a muncii tale. Eu aşa le şi primesc. Şi,
mai mult decât atât, te şi obligă pentru că, în clipa în care ai primit o asemenea distincţie, trebuie să dovedeşti
mai departe cu alte lucruri şi mai şi,
că nu ai luat-o degeaba. Te obligă şi
asta cred că este la fel de valabil şi
pentru civil şi pentru militar.
Distincţia militară, după mine, este
suprema apreciere.
Dar eu aş fi foarte fericit dacă în
urma acestor recunoaşteri ar veni şi
nişte beneficii materiale. În clipa în
care primeşti o decoraţie, cum era
înainte, pe timpul comuniştilor, erai
artist al poporului, artist emerit, nu
plăteai impozit, ori acuma... Când
ministrul culturii, Răzvan
Teodorescu, mi-a înmânat „Steaua
României”, acordată de preşedintele
Iliescu, l-am întrebat cu discreţie: „Şi
banii?”. Sigur că ne amuzăm, dar n-ar
strica aceste distincţii să aibă şi un
minim, nu mult. Nu vreau ca pe timpul lui Sadoveanu, când cu Premiul
Uniunii Scriitorilor îşi cumpăra o
casă. Eu am luat Premiul Academiei
Române şi am stat la coadă să primesc echivalentul a exact trei beri.
Atâta! Pe cuvântul meu de onoare!

• Foto: Cristian Surugiu

— De ce avem nevoie ca aceste
calităţi morale să devină preponderente?
Avem nevoie de reîntoarcerea
românului la învăţământ, avem nevoie de o revoluţie morală. Asta nu se
face ca revoluţia socială. Ţin minte
cum toată lumea înjura pe Brucan
când a zis că 20 de ani... şi asta doar
ca să învăţăm cum este cu legile, dar
ca să învăţăm democraţia, nu!
Trebuie mult mai mult.
— Cât?
Minim 50 de ani. Atâta vreme cât
ne-am învăţat şi cu comunismul,
până s-o schimba generaţia asta. Tu
câţi ani ai acuma?

— Douăzeci şi nouă.
Încă profesorii tăi mai ştiau carte.
— Naţionalismul ameninţă democraţia? Până unde poate ajunge dragostea faţă de popor, apartenenţa
faţă de naţiune, pentru a nu fi considerată o ameninţare?
Eu recunosc, cu mâna pe inimă,
că sunt naţionalist. Naţionalist în
sensul cel mai drept al cuvântului.
Sunt naţionalist care are prieteni
unguri cu care mă înţeleg extraordinar. Un naţionalist care e iubit de
ţigani. Şi eu îi iubesc, am prieteni
extraordinari ţigani. Un naţionalist
care are tot respectul pentru fiecare
etnie din ţara asta. Dar n-o să accept

niciodată ca o minoritate, oricare ar
fi ea, să încerce să-şi impună punctul de vedere în faţa majorităţii.
Asta nu mai este democraţie!
Democraţia este – de aia şi există şi
dăinuie – faptul că o minoritate
aleasă conduce majoritatea. Păi dacă
tu m-ai ales pe mine, atunci tu nu
mai comenta ce-am făcut, tu execuţi.
Dacă-i greşit, mă sancţionezi. Mă uit
acuma la câte drepturi au ungurii în
România. Câte drepturi au! Eu am
fost rău la un moment dat. Am fost
întrebat: „Dacă n-aţi fi fost Tudor
Gheorghe, ce aţi fi vrut să fiţi?” şi
i-am spus: „Nevastă de fotbalist sau
ungur în România”. Exemplu de mai
mare largheţe decât suntem noi cu
minorităţile nu ştiu dacă există în
toată lumea. Ia du-te dumneata în
cea mai democrată ţară din lume,
du-te în America! Au universităţi
poloneze, dar nu sunt de stat. Învaţă, se pregătesc, au ieşit din poarta
universităţii şi dacă vorbeşte poloneză nu-i mai dă ăla hot-dogul... numai
în limba engleză. Cum? Eu am „bântuit”, am fost în America de foarte
multe ori, am intrat în comunităţi de
toate felurile, mi-am dat seama cum
este. Să poţi să jigneşti măcar, dar să
nu te puie Dumnezeu, să atingi cu o
privire urâtă drapelul Americii sau
să-ţi baţi joc de imnul lor! Au cultul
drapelului şi al imnului, iar noi nu-l
mai avem. n

• Foto: Cristian Surugiu
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130 de ani de existenţă
a învăţământului militar
de artilerie
Încpând din 2009, în fiecare an, de Ziua Artileriei”, colonelul dr. Adrian Stroea,
împreună cu diverşi alţi autori, realizează câte o lucrare care vine să îmbogăţească
istoriografia acestei arme. Colonelul Stroea este ofiţer de artilerie, a absolvit
Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie „Ioan Vodă” în 1982, ca şef de
promoţie. Cunoaşte în detaliu învăţământul militar de artilerie, atât din postura
de lector şi lector-şef la Centrul de Pregătire al Artileriei Terestre de la Ploieşti,
cât şi în calitate de comandant al Centrului de Pregătire al Artilerie de la Sibiu şi
conferenţiar universitar la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”.
Colonel Dragoş ANGHELACHE

— Domnule colonel, a devenit
aproape o tradiţie ca, în fiecare an, de
Ziua Artileriei, să apară câte un volum
dedicat acestei arme. De data aceasta
este vorba de „Şcoala Militară de
Artilerie la 130 de ani”. Ce se găseşte
în spatele acestui titlu?
Sărbătorirea zilei artileriei a fost
subscrisă, în acelaşi timp, şi aniversării
a 130 de ani de existenţă a Şcolii
Militare de Artilerie, în fapt Şcoala
Specială de Artilerie şi Geniu. Am
apreciat, împreună cu bunul meu
coleg şi prieten, colonelul (rez.) Marin
Ghinoiu, că această aniversare se
impune a fi cinstită şi prin lansarea
unei cărţi care să reprezinte excursul
în trecutul glorios al principalei instituţii de învăţământ a artileriei. De
fapt, această lucrare reprezintă onorul
Colonel dr. Adrian Stroea, coautorul volumului „Şcoala militară de artilerie, 130 de ani de existenţă”
pe care noi, autorii, îl aducem tuturor
• Foto: Ion Adrian Curiman
celor care au slujit, de-a lungul deceşi nu şase, aşa cum ar fi impus numărul stabilimentelor în
niilor, această armă.
care a funcţionat şcoala, întrucât două dintre acestea –
Am structurat lucrarea pe cinci capitole. Patru dintre
cele de la Iaşi şi de la Botoşani, din timpul Primului
acestea sunt rezervate stabilimentelor în care a funcţionat
Război Mondial – au fost provizorii, insuficient de relevanşcoala iar ultimul capitol este o cronologie a evenimentete în istoria instituţiei.
lor-reper din istoria instituţiei. Am realizat patru capitole
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ţiu să fie destinat artelor. Pe de o parte artei
de a trage – aşa cum
spune arhaismul franţuzesc artillerie – respectiv artelor frumoase,
ce se adresează sufletului. Primul comandant
al şcolii a fost renumitul colonel Eracle Arion,
cel care, între altele, a
fost şi comandant al
Cetăţii Bucureştiului,
considerat, pe drept
cuvânt, învăţătorul artileriei. În perioada în
care şcoala a funcţionat
în Bucureşti, la comanda sa au fost mari per-

unde şcoala a funcţionat în perioada
1921-1940. Locul a fost stabilit în
urma reorganizării învăţământului
militar după realizarea României
Mari, ca urmare a nevoii de dispersare echilibrată a instituţiilor de învăţământ militar pe întreg teritoriul
naţional. Menţionez faptul că a funcţionat în tandem cu Şcoala de
Aplicaţii pentru Artilerie din
Timişoara şi că, în acea perioadă, la
comanda şcolii s-au aflat mari personalităţi, precum colonelul Mihail
Scheleti, colonelul Gheorghe
Alexandrescu, pe celebrul locotenentcolonel şi apoi colonel Pion
Georgescu – cel care a devenit şi
comandant al Corpului 7 Armată de
la Sibiu –, colonelul Vasile Mitrea sau

sonalităţi, dintre care
vreau să-i menţionez pe
următorii: colonelul
Monumentul eroilor artilerişti • Foto: Cristian Surugiu
Maican Dumitrescu,
colonelul Constantin
— Cred că ar fi interesant, pentru
Poienaru, locotenent-colonelul
cititorii noştri, să spuneţi câteva
Alexandru Tell – fiul marelui revolucuvinte despre primul sediu pe care
ţionar de la 1848 –, locotenent-colola-a avut Şcoala Specială de Artilerie
nelul Petre Vasiliu – Năsturel, locoşi Geniu.
tenent-colonelul Gheorghe Mareş şi,
În ceea ce priveşte perioada de
nu în ultimul rând, colonelul Paul
început, din Bucureşti, menţionez că
Angelescu devenit ministru de răzşcoala a funcţionat începând cu 7
boi, colonelul Mihai Botez şi viitorul
aprilie 1881, în clădirea care există
mare erou naţional, generalul
şi astăzi, pe Calea Griviţei, nr. 28. În
Eremia Grigorescu.
prezent, această clădire găzduieşte
Cel de-al doilea stabiliment preUniversitatea Naţională de Arte. Iată
zentat, a fost cel de la Timşoara,
ce coincidenţă fericită ca acest spa-

locotenent-colonelul Eugen Manoil.
A fost o perioadă extrem de prolifică în viaţa artileriei. Foarte multe
din ore erau ţinute de către profesori
universitari. Ca urmare a conţinutului programei de învăţământ, anii de
şcoală erau asimilaţi cu doi ani de
politehnică. A fost o şcoală temeinică,
ce a rămas în conştiinţa artileriştilor
pentru rezultatele deosebite.

— În perioada celui de-Al Doilea
Război Mondial, şcoala s-a mutat la
Piteşti. Ce puteţi spune despre
perioada aceea?
La Piteşti şcoala a funcţionat,
într--adevăr, o perioadă mai scurtă,

Ceremonia militară şi religioasă de dezvelire a plăcii comemorative pe primul sediu al Scolii Speciale de Artilerie şi Geniu • Foto: Ion Adrian Curiman
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Doresc să menţionez faptul că
numai o prezentare de structuri şi
unul dintre comandanţii de refestabilimente, ci şi o profundă analiză
rinţă de la începutul perioadei
curriculară, în care am surprins, pensibiene a fost colonelul Eugen
tru fiecare perioadă din evoluţia
Neamţiu, cel care ulterior a
instituţiei, programa şcolară şi am
devenit şi comandantul Şcolii
realizat, împreună cu colonelul Marin
Militare de Ofiţeri „Nicolae
Ghinoiu, o analiză atentă a dinamicii
Bălcescu” la care am făcut referidisciplinelor de învăţământ şi a ponre mai devreme. În noul sediu de
derii acestora. De-a lungul timpului
pe strada Avrig, primul comanau existat, evident, fluctuaţii. O condant a fost celebrul colonel
stantă a fost aceea că disciplinele
Nicolae Pavelescu, o personalitaartileristice au fost prezente în toate
te de excepţie a învăţământului
programele şcolare. De asemenea,
artileristic, care a marcat prodoresc să menţionez că în perioada
fund existenţa şcolii.
de dinaintea celul de-Al Doilea
Am relatat şi celelalte etape
Război Mondial, fundamentul matedin existenţa şcolii în cazarma a
matic asigurat prin programele şcoladoua din Garnizoana Sibiu, resre a fost un factor decisiv în formapectiv: transformarea în institut,
rea profesională înaltă a ofiţerilor de
din 1991 şi până în 1997, apoi în
artilerie.
şcoală de aplicaţie pentru artilerie
şi rachete, ulterior transformarea
— Am răsfoit cartea şi am obserîn şcoală de aplicaţie pentru artivat că se încheie un număr consistent
lerie şi artilerie antiaeriană şi apoi
de anexe formate din faximilele unor
în centru de pregătire pentru artidocumente, din tabele sau fotografii.
lerie – al cărui comandant am
Ce cuprind cele pagini?
Colonelul dr. Adrian Stroea, la lansarea
avut şansa să fiu, pentru aproape
Spre exemplu, în prima anexă am
volumului „Şcoala militară de artilerie, 130 de ani”.
• Foto: Ion Adrian Curiman
doi ani – şi, în fine, forma în care
dorit să facem unele clarificări cu priexistă şi astăzi, respectiv Centrul
vire la denumirea instituţiei care, dede numai opt ani, din 1940 până în
de Instruire pentru Artilerie şi Artilerie
a lungul timpului, a avut paisprezece
1948. A fost o perioadă extrem de
Antiaeriană „Ioan Vodă”.
denumiri, provocând confuzii. Acolo
anevoioasă pentru că, aşa cum aţi
Cartea reprezintă un excurs şi,
am precizat şi ce act normativ a proprecizat, se suprapune peste perioada
totodată, un arc peste timp fiind nu
dus fiecare schimbare. La fel, am scacelei de-a doua conflagraţii mondiale,
respectiv peste perioada de transformări sociale ce a urmat războiului. Şi
în această situaţie s-au remarcat
comandanţi renumiţi, care au făcut
istorie, şi aici îi amintesc pe locotenent-colonelul Ioan Stănică şi colonelul Iosif Butoi, cel care a devenit,
peste ani, comandantul Academiei
Tehnice Militare.
Ultima garnizoană în care a funcţionat şcoala a fost Sibiul, unde s-a
mutat în 1948, în cazarma unde
astăzi este Academia Forţelor
Terestre şi a funcţionat ca instituţie
distinctă până în anul 1960 când
toate şcolile militare din România au
fost reunite în Şcoala Militară de
Ofiţeri „Nicolae Bălcescu”. În anul
1970, învăţământul militar de artilerie a ieşit din această structură, s-a
constituit Şcoala de Ofiţeri Activi de
Primul sediu al Şcolii Speciale de Artilerie şi Geniu, acum ocupat de Universitatea Naţională de Arte
Artilerie care a fost mutată în actua• Foto: Dragoş Anghelache
lul stabiliment de pe strada Avrig.
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are rolul atât de a forma personalul
de artilerie, cât şi de a perfecţiona
pregătirea acestuia. De asemenea, o
anume parte a învăţământului artileristic se desfăşoară pe palierul specific Universităţii Naţionale de Apărare
„Carol I” din Bucureşti.

Academicianul Dan Berindei, împreună cu autorii colonel (rez) Marin Ghinoiu
şi col. dr. Adrian Stroea, la lansarea volumului • Foto: Ion Adrian Curiman
nat şi am inserat Decretele Regale nr.
997/7 aprilie 1881 privind
Regulamentul clasei preparatoare
pentru Şcoala Specială de Artilerie şi
Geniu nr. 996/7 aprilie 1881 privind
Regulamentul Şcoalii Speciale de
Artilerie şi Geniu Raportul ministrului de război nr. 2967 din 07 aprilie
1881 privind înfiinţarea Şcoalii
Speciale de Artilerie şi Geniu” care
erau conţinute în Monitorul Oficial al
României din acea vreme. Am scanat
aceste documente care stau la baza
învăţământului artileristic pentru a fi
o sursă bibliografică exactă pentru
toţi cei care doresc să aprofundeze
acest subiect.
De asemenea, am prezentat Înaltul decret nr. 4429 din 2 noiembrie
1895 privind Regulamentul de funcţionare al Şcolii Speciale de Artilerie
şi Geniu, pentru a se observa modul
riguros în care era proiectat învăţământul acestei instituţii, de la loc,
rol, scop şi durată a şcolii, modul în
care era structurat învăţământul:
când începea şi când se termina, care
erau cursurile pe ani de studiu şi
număr de ore, cum se realiza evaluarea cunoştinţelor şi ordinea clasificare în promoţie a ofiţerilor, promovarea şi ce se întâmpla cu cei care nu
reuşeau să promoveze examenele.
În plus, anexele reunesc, în ordine
cronologică, toţi comandanţii pe care

i-a avut şcoala, de la Eracle Arion la
actualul colonel Georgel Oprean, şefii
de promoţie ai instituţiei. La anexa
nr. 9 am reuşit să trecem promoţiile
de artilerişti, de la prima promoţie şi
până la cel de-Al Doilea Război
Mondial. Sunt trecuţi toţi absolvenţii
şi, mai mult decât atât, ordinea de
clasificare. Se poate observa astfel că
cei ce au acces la gradul de general
s-au aflat printre primii în promoţie,
lucru care, din păcate, nu se mai
întâmplă cu aceeaşi rigoare şi astăzi.
În concluzie, apreciem că această
lucrare este o autentică monografie a
principalei instituţii de învăţământ
artileristic şi conţine suficiente date
pentru perceperea exactă a ceea ce a
fost şi a ceea ce este în prezent această instituţie de învăţământ.

— Chiar dacă o să ne îndepărtăm
puţin de conţinutul cărţii nu putem
încheia interviul fără să vorbim despre ceea ce înseamnă astăzi învăţământul de artilerie.
În momentul de faţă învăţământul artileristic se desfăşoară pe trei
paliere: învăţământ de iniţiere, în
cadrul Academiei Forţelor Terestre
cu rolul de a familiariza viitorii ofiţeri de artilerie cu noţiunile fundamentale ale acestei arme. Cel de-al
doilea palier se desfăşoară în cadrul
centrului de profil de la Sibiu, care

— Am constatat că ultimele trei
cărţi pe care le-aţi scris, respectiv
„165 de ani de artilerie română
modernă”, „Artileria română în date
şi imagini” şi „Şcoala Militară de
Artilerie – 130 de ani de la înfiinţare”, au grafica asemănătoare.
Intenţionaţi să realizaţi o colecţie?
Mai urmează şi altă carte din aceeaşi
tematică?
Grafica asemănătoare a celor trei
lucrări menţionate se datorează faptului că noi, autorii, am dorit ca acestea să se constituie într-o colecţie
individualizată care are ca tematică
artileria. Spuneam la lansare că
lucrarea face parte din ceea ce noi
numim „Trilogia artileriei”. Acum vă
împărtăşesc faptul că suntem în lucru
la o nouă carte ceea ce face ca viaţa
trilogiei să fie scurtă. Este vorba despre o lucrare în care dorim să menţionăm şi să prezentăm elitele artileriei române, cele care au scris istoria
acestei arme, care au scris istoria
armatei române şi, nu de puţine ori,
au fost puternic implicate în viaţa
social-politică a naţiunii. Şi pentru că
am făcut mai devreme referire la lansare, precizez că ea a avut loc pe 10
noiembrie anul trecut, la sediul
Statului Major al Forţelor Terestre iar
despre carte a vorbit marele academician Dan Berindei, vicepreşedintele
Academiei Române şi preşedinte al
Societăţii de Istorie, el însuşi foarte
apropiat de armată întrucât bunicul
său şi străbunicul său au fost generali, mai mult decât atât, străbunicul
său, generalul Anton Berindei, a fost
ministru de război în perioada
1896-1899. Amabilitatea dumnealui
de a exprima câteva gânduri despre
creaţia noastră ne-a bucurat şi ne-a
creat o mare satisfacţie. Şi pe această
cale doresc să-i mulţumim pentru
cuvintele elogioase pe care a avut
amabilitatea de a le rosti. n
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La Timişoara, Thalia s-a
îmbrăcat în ţinută mozaic
Cercul Militar Timişoara, împreună cu Consiliul Judeţean Timiş, sub patronajul
Statului Major al Forţelor Terestre şi al Direcţiei Instrucţie şi Doctrină din Statul
Major General, reprezentată prin Secţia Tradiţii şi Cultură Militară, au organizat
Festivalul formaţiilor de teatru amator din armată.
Colonel Dragoş ANGHELACHE

La

festival au participat formaţiile de teatru
care aparţin cercurilor militare şi cluburilor
de garnizoană, precum şi ale Ministerului
Administraţiei şi Internelor. Trupele a fost alcătuite numai
din interpreţi amatori, folosirea de actori profesionişti
ducând la descalificare, iar fiecare formaţie a participat cu
o singură piesă din dramaturgia românească sau universală. Potrivit regulamentului, durata maximă a unei reprezentaţii este de 60 minute, premiile acordate la sfârşitul
festivalului fiind simbolice: diplome de participare şi cupe
pentru primii trei clasaţi.
Cea de a XIX-a ediţie a festivalului formaţiilor de teatru
amator din armată s-a desfăşurat, pentru a doua oară, la
Cercul Militar Timişoara. Au fost prezente trupe de teatru

din şapte cercuri militare din Braşov, Ploieşti, Medgidia,
Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi Târgu-Jiu. Faţă de ediţia
precedentă am remarcat două absenţe: artiştii de la
Cercul Militar Sfântu Gheorghe şi trupa Cercului Militar
Roman. De asemenea, nu s-au prezentat – din raţiuni
strict financiare – actorii amatori de la şcoala de subofiţeri
de jandarmi din Drăgăşani. A fost o pierdere din punct de
vedere artistic, mai ales că trupa nemţeană se clasase pe
primul loc la ediţia precedentă, cu piesa „Deşteapta
pământului” de Victor Ion Popa iar doamna Elena

Mintenaş, interpreta personajului Frăsina a fost nominalizată pentru cea mai bună interpretare feminină.
Revin la ediţia a XIX-a a festivalului pentru a vă informa că ţinuta artistică – dar şi pretenţiile juriului – au crescut iar trupele au abordat piese din toate genurile: începând de la cel clasic – „Rămăşagul” de
Vasile Alecsandri, pusă în scenă de
Cercul Militar Medgidia (a obţinut
Marele Premiu) şi „Ursul” de Anton
Pavlovici Cehov jucată de artiştii braşoveni care au fost laureaţii premiului
I, trecând prin piese din registrul contemporan. Aici mă refer la „Ultimul
Don Juan” de Paul Ioachim, piesă care
l-a plasat şi în acest an pe domnul
Emil Gatenco în postura de cea mai
bună interpretare masculină. Ca o
pată de culoare, trebuie să spun că
acelaşi Paul Ioachim era şi pe afişele
din Bucureşti cu comedia „Podu'” care
se juca la Palatul Copiilor în regia lui
Horaţiu Mălăiele. Dovadă că Iaşul a
fost şi de data aceasta „în trend”. Tot
din teatrul contemporan şi-au ales
piesa şi tinerii interpreţi de la Cercul
Militar Târgu Jiu; este vorba despre
Cercul Militar Cluj-Napoca cu piesa „Deşteapta pământului” de Victor Ion Popa
• Foto: Dragoş Anghelache
piesa „Târfa cu respect” de Jean Paul
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Premiul pentru interpretare masculină – Cercul Militar Iaşi
• Foto: Dragoş Anghelache
Sartre. Au fost jucate şi o creaţii proprii precum „Vacanţă” a ploieştencei Andreea
Movilianu, care a şi obţinut premiul special al
juriului sau „Priam şi Thisbe, o comedie nespus de tristă” scrisă de Andras Suto Utvani şi
pusă în scenă de trupa timişoreană, trupă care
a dat şi cea mai bună interpretare feminină.
Interesantă a fost, de asemenea, montarea piesei „Deşteapta pământului” de către
trupa clujeană. Ţinând seama că, la ediţia
trecută, o piesă scrisă de un moldovean –
Victor Ion Popa fiind originar din Galaţi –,
despre o acţiune care petrece într-un sat
moldovenesc, s-a jucat de oameni de-ai locului (trupa din Roman), trupa clujeană a fost
primită cu o oarecare curiozitate. Ar fi fost
interesant să vedem cum ar fi sunat această
piesă în grai ardelenesc însă, din păcate,
numai costumele şi decorurile au amintit de
zona Târnavelor, pentru că actorii amatori
au preferat să joace piesa recurgând la
româna literară. Cine ştie, poate, în viitor,
vom avea ocazia să o ascultăm, totuşi, în
grai oltenesc, în interpretarea trupei din
Craiova. Ar fi de-a dreptul interesant. n

Premiul pentru interpretare feminină – Cercul Militar
Timişoara • Foto: Dragoş Anghelache

Cercul Militar Braşov cu piesa „Ursul” de Anton Pavlovici Cehov • Foto: Dragoş

Cercul Militar Medgidia cu piesa „Rămăşagul” de Vasile Alecsandri
• Foto: Dragoş Anghelache

Cercul Militar Ploieşti cu piesa „Vacanţă...” de Andreea Movilianu
• Foto: Dragoş Anghelache
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Atelierele de creaţie
literar–artistică la
Colegiul Militar Liceal
„Dimitrie Cantemir”
Ca în fiecare an, elevii celor trei colegii militare liceale din Alba Iulia, Breaza şi
respectiv Câmpulung-Moldovenesc s-au întâlnit şi în 2012, perioada 2-6 aprilie,
în cadrul „Atelierelor de creaţie literar-artistică”.
Maior Ion Adrian CURIMAN

A

Artă dramatică, muzică şi spectacol • Foto: Ion Adrian Curiman
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ceastă manifestare este organizată
anual de Statul Major al Forţelor
Terestre şi este găzduită, prin
rotaţie, de unul din cele trei colegii militare
liceale. Responsabilitatea de gazdă a revenit
de data aceasta Colegiului Militar Liceal
„Dimitrie Cantemir”, iar invitaţi speciali ai
ediţiei au fost reprezentanţii Academiei
Forţelor Terestre, ca foşti absolvenţi de colegiu militar.
Pentru evaluarea calităţii prestaţiei participanţilor, fără a se urmări însă o ierarhizare, elevii s-au bucurat şi de prezenţa unor
invitaţi de seamă, dintre care amintim: colonel Nicolae Mitu – şeful Secţiei Învăţământ
din Statul Major al Forţelor Terestre; profesor dr. Georgiana Mândrilă – inspector din
cadrul Secţiei Învăţământ din Statul Major
al Forţelor Terestre; Florin Sicoe – director
al Muzeului de Artă „Ion Ionescu Quintus”
şi membru al Uniunii Scriitorilor din
România; Valter Paraschivescu –
Preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici,
Prahova; Nicolae Boaru – director al
Bibliotecii Judeţene „Nicolae Iorga”, Ploieşti;
profesor Mihai Morar – inspector de specialitate limba şi literatura română, ISJ
Prahova; Alexandru Cazan – director al
Centrului cultural „Ion Manolescu”, Breaza.

temă aleasă de
comun acord – natura, elevii împărţiţi în
trei grupe mixte – cu
reprezentanţi din
cele trei colegii, au
avut de realizat câte
o poezie cu influenţe
de parfum, culoare
şi sunet.” S-a creat şi
o atmosferă care să
vină în sprijinul
„micilor poeţi” cu
ajutorul unor picturi
sugestive, semnate
Vasili Kandinski, a
„Anotimpurilor” de
Ateloere de creaţie literară • Foto: Ion Adrian Curiman
Vivaldi şi a beţişoaCreaţie literară
relor parfumate. Rezultatul a fost pe
Activitatea reunită a celor trei
măsura aşteptărilor: trei creaţii foarte
cenacluri literare s-a desfăşurat pe
frumoase, inedite, aşa cum inedită a
două secţiuni. Prima parte s-a desfăfost şi activitatea.
şurat ca o şedinţă de cenaclu lărgită,
prezidată de Adriana Ghiunea, şi a
constat în prezentarea unor creaţii
Frumoasă revedere…
proprii ale cenacliştilor, împletite cu
„M-am bucurat să retrăiesc frumuzică folk. A fost cu totul diferit
moasele clipe petrecute în cadrul
faţă de o şedinţă obişnuită, numărul
Cenaclului literar <Marin Sorescu>,
participanţilor fiind mult mai mare,
dar şi să mă reîntâlnesc cu foştii mei
iar calitatea creaţiilor prezentate i-a
colegi cenaclişti, pe care i-am găsit
surprins în mod plăcut pe toţi invitaoarecum diferiţi faţă de cum îi ştiam –
ţii prezenţi.
ne-a mărturisit Florina Iliosu, actualCea de-a doua parte a activităţii a
mente studentă în cadrul Academiei
fost inspirată de un frumos vers al lui
Forţelor Terestre de la Sibiu, dar fostă
Charles Baudelaire: „Parfum, culoare,
cenaclistă din Cantemir. Nu ştiu dacă
sunet se-ngână şi-şi răspund” şi „a
ei s-au schimbat sau poate că m-am
urmărit – după cum ne-a mărturisit
schimbat eu… Ascultând creaţiile lor
doamna profesor Mihaela Lambru –
mi-am dat seama că ei cu siguranţă
să dezvolte în primul rând creativitaau evoluat pe plan literar şi mă bucutea participanţilor. Pornind de la o
ră acest lucru.”

Arte plastice: atelier de încondeiera ouălor • Foto: Ion Adrian Curiman

Creaţie literară • Foto: Ion Adrian Curiman

Arte plastice şi vizuale
Şi artiştii plastici au avut ocazia
să-şi etaleze talentul şi aptitudinile,
iar pentru că activitatea a avut loc în
postul Sfintelor Paşti s-a luat iniţiativa
de a organiza un mic atelier de încondeiat ouă, folosind unele tehnici tradiţionale, dar şi altele mai moderne,
pentru a lăsa frâu liber imaginaţiei
participanţilor. O participare la această secţiune demnă de remarcat a fost
aceea a elevei Ioana Bozdoghină –
reprezentând Colegiul Militar Liceal
„Mihai Viteazul” din Alba Iulia – cu o
impresionantă colecţie de icoane pe
sticlă. A învăţat să picteze încă „de la
vârsta de şase ani, în comuna natală
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ATELIERELE DE CREAŢIE LITERAR–ARTISTICĂ

binaţie între umor, teatru şi cultură.
Prin intermediul teatrului au reuşit să
creeze parcă o oglindă socială cu ajutorul căreia să reflecte anumite
aspecte ale societăţii actuale, mai
bune sau mai puţin bune.

Despre o ierarhie incertă
a valorilor în societatea
românească

Multiplă participare

Artă dramatică • Foto: Ion Adrian Curiman
Răşinari din judeţul Sibiu. Acolo,
îndrumaţi de artişti plastici cu mai
multă experienţă, tinerii se deprind
cu meşteşugul acesta străvechi, respectând cu stricteţe izvoadele transmise cu sfinţenie din generaţie în
generaţie.” Nu puteam trece cu vederea creaţiile elevei Georgiana Brânzea
de la Colegiul Militar Liceal „Mihai
Viteazul”, care şi-a prezentat creaţiile
realizate în tehnica Quiling – arta spiralării hârtiei. „Această tehnică este
cunoscută şi utilizată de secole – a
ţinut să ne precizeze Georgiana – şi
adusă în actualitate a căpătat noi
valenţe şi posibilităţi de exprimare.
Fâşiile de hârtie de diferite culori se
spiralează cu ajutorul unei unelte
simple, li se dau diferite forme, apoi
se lipesc pe un suprafaţă suport. Cu
ajutorul acestei tehnici de spiralare a
hârtiei şi cu puţină imaginaţie se pot
obţine o multitudine de modele.”

Creaţie şi interpretare
muzicală
Ultima zi a fost rezervată
Atelierului de creaţie şi interpretare
muzicală, sau într-un cuvânt spectacolelor. Ca de fiecare dată, elevii colegiilor militare liceale au arătat că în
fiecare se ascunde un artist care
aşteaptă cu entuziasm să-şi împartă
talentul cu ceilalţi, talent în care au
pus un strop de pasiune dar şi – ca
orice iubitor de artă – multă sensibilitate, împletită cu intense trăiri.
Tinerii artişti au reuşit să prezinte o
paletă variată de dansuri moderne,
de societate dar şi populare, au
încântat publicul cu interpretări
muzicale de excepţie a unor melodii
din repertoriul naţional, dar şi internaţional. De asemenea, în ipostaze de
actori pentru câteva minute, au reuşit
să realizeze cu succes o subtilă com-

Datorită numărului restrâns de
„artişti” care trebuie să fie prezenţi la
atelierele de creaţie, o parte din elevi
sunt nevoiţi să participe la mai multe
secţiuni. A fost cazul şi elevului Ştefan Alexandru Popescu de la Colegiul
Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”,
care a participat la Atelierul de arte
plastice şi vizuale cu frumoase schiţe
reprezentând animale şi portrete, dar
a şi descoperit o parte din tainele
încondeierii ouălor, iar la Atelierul de
creaţie şi interpretare muzicală a
dansat în cadrul formaţiei de dans
popular, dar a şi cântat muzică populară, reuşind să reînvie vechile tradiţii româneşti şi să creeze o atmosferă
plină de ritm şi veselie. Pentru
Alexandru, „Atelierele de creaţie sunt
un bun prilej de a lega noi prietenii
cu tineri ce au pasiuni comune şi de
a le împărtăşi din experienţa personală.”
Tinerii artiştii au arătat încă o
dată că sunt foarte talentaţi, iar
momentele prezentate, pregătite cu
multă migală, ascund în spatele lor
multe ore de muncă, dar şi dorinţa
de a se putea exprima liber, chiar şi
într-un cadru ca acesta cazon, aparent mai puţin permisiv. n

Înainte de anul 1989 era aproape imposibil să vorbeşti despre valoare şi
nonvaloare în România pentru că era dictatură şi cine îndrăznea să critice vreo
măsură luată de partid risca enorm. Putea să-şi piardă locul de muncă, familia,
libertatea sau chiar viaţa. După mai bine de douăzeci de ani în care am crezut cu
toţii că ierarhia valorilor va scutura de pe aripile sale oportuniştii şi carieriştii de
ocazie, căţăraţi acolo prin mijloacele unei selecţii pervertite, suntem în situaţia
să ne declarăm învinşi.
Preot militar profesor Constantin ŢANU

De

ce n-o facem? Pentru că încă mai sperăm
să depăşim această traumă nativă a poporului nostru de a ne învinge unii pe alţii
într-un război fratricid absurd, nu prin puterea unui sistem democratic (acceptat într-o variantă proprie care frizează derizoriul), ci prin credinţă. Ea este singura cale
care ne-a mai rămas. Inainte de a vorbi despre puterea
credinţei în procesul de regenerare structurală a fiinţei
naţionale, vom încerca o scurtă analiză a crizei morale
prin care trecem cu toţii şi care stă, în mare măsură, la
baza degringoladei generale care a pus stăpânire pe societatea românească. De aceea, cu riscul de a crea senzaţia
iminenţei unei catastrofe sociale, trebuie să recunoaştem
gravitatea situaţiei actuale, nu să cosmetizăm evidenţa
prin mimarea unei strategii fără orizont şi fără finalitate.

Genialitate, lipsă de consecvenţă şi duplicitate

Întâlnirea cenacliştilor din colegiile militare liceale şi Academia Forţelor Terestre • Foto: Ion Adrian Curiman
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Aparent cele trei trăsături ale firii umane sunt incompatibile şi ireconciliabile, însă, aşa cum vom vedea, ele se
armonizează perfect în chipul şi mentalul poporului
român. Identitatea noastră este definită de un paradox al
trăirilor greu de definit şi, uneori, destul de greu de
acceptat. Viaţa noastră este dominată de aceste extreme
care, în ciuda aparenţelor, se armonizează într-un mod
uluitor, fapt care ne face să ne iubim şi să ne urâm
deopotrivă. Un popor cu un spirit de sacrificiu extraordinar, întrupat în marile personalităţi ale vremurilor trecute, a ajuns în situaţia jenantă de a glorifica spirite anoste,

Preot militar profesor Constantin Ţanu
duplicitare şi, adesea, de-a dreptul ridicole.
Nimeni nu poate contesta faptul că şi pe meleagurile
noastre s-au născut genii care au contribuit la progresul
omenirii, chiar dacă n-am ştiut de la început (şi, din păcate,
nu ştim nici astăzi) să valorificăm poziţia noastră unică de
popor de sinteză, la întretăierea drumurilor orientale cu
cele occidentale. Ar fi trebuit să ne îmbogăţim din această
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anecdotică. Adoră pamfletele, istoria
citită în alcov. Li se pare că viciile celor
mari îi absolvă de propriile lor vicii.
Imaginaţia românilor este vie şi mobilă...Ei se entuziasmează uşor şi se potolesc nu mai puţin repede...
Sensibilitatea li se aseamănă cu imaginaţia. Se îndrăgostesc repede şi uită
încă şi mai repede. La ei nicio impresie
nu durează; nu păstrează amintirea
răului mai mult decât pe cea a binelui.
Nu sunt deloc răzbunători, după cum
nu sunt nici recunoscători.”
Inconsecvenţa aduce cu ea duplicitatea. Este trist să vezi cum intelectuali de
marcă îşi schimbă principiile în funcţie
de stăpânii pe care decid să-i slujească în
schimbul unor funcţii bine plătite şi a
Preotul militar profesor Constantin Ţanu oficiază slujba religioasă cu ocazia plecării în teatrul de
unor privilegii meschine. Din posibili
operaţii a unei unităţi militare • Foto: Adrian Iuzic
vectori de opinie se transformă în
confluenţă a culturilor şi mentalităţilor, însă se pare că noi
menestreli amatori, oameni fără coloană vertebrală, propaam preluat mai mult şi mai repede ambiguităţile unei astfel
gandişti anacronici.
de simbioze decât certitudinile. Este adevărat că nici vecinii
Există însă şi o altfel de vinovăţie, cea prin omisiune,
noştri, mai apropiaţi, sau mai depărtaţi, nu ne-au ajutat
prin neimplicare, prin autoimpunerea unui embargou inteprea mult. În general, occidentalii ne considerau nişte latini
lectual. Nu este şi acesta un anume tip de duplicitate, una
rătăciţi într-o mare slavă, în timp ce răsăritenii ne invitau
pe care o facem cu noi înşine, adesea mai greu de suportat
să ne căutăm rădăcinile în Occident. De aceea, poate, se
decât cea impusă din exterior? De ce să privim la viaţa
regăsesc atâtea elemente antagonice în trupul aceluiaşi
noastră ca la un spectacol extern când şi noi suntem actorii
popor, într-o formă de o puritate greu de înţeles.
aceleiaşi piese? Probabil că fiecare îşi propune să facă ceva,
Valoarea unui popor (îmi iau îndrăzneala să spun
însă, în faţa încercărilor vieţii, preferă comoditatea, se mulchiar genialitatea lui!) nu rezidă însă în excepţii, ci în
ţumesc cu puţin; chiar dacă se revoltă, o fac dezorganizat,
puterea lui de regenerare continuă. Nu în asumarea emfaindividual, inconsistent şi fără nici o şansă de izbândă.
tică a unui trecut glorios pentru care nu avem niciun
Ideologii de ocazie, grupaţi în confrerii suspecte, vormerit, ci în respectarea unor principii fundamentale de
besc tare, în cor, se susţin unii pe alţii, chiar dacă explicadezvoltare socială şi spirituală, în concordanţă cu „datele
ţiile lor sunt ilogice, nefundamentate, goale de conţinut,
naturale” ale fiinţei naţionale.
jignitoare la adresa inteligenţei oricăruia dintre noi, dinDin păcate, nouă ne lipseşte cel mai adesea consistencolo de orice limită a bunului simţ, pe când intervenţiile
ţa, consecvenţa, continuitatea. Inconsecvenţa este starea
intelectualilor neînregimentaţi în detaşamente propagannormală a vieţii noastre. Nu avem cultura moderaţiei şi a
distice sunt destul de firave, rare şi, din păcate, fără efecdialogului; obosim prea repede şi prea des, nu avem tăria
te vizibile în viaţa socială. De ce inteligenţa acestui popor
de a urmări atingerea unui obiectiv până la final, ne lippreferă să tacă?
seşte fermitatea, suntem oricând tentaţi să renunţăm la
Este doar o reminiscenţă a vechiului regim comunist
ideile noastre, la proiectele noastre, la cererile noastre în
care ne-a atrofiat până şi intenţia gândului de a protesta în
urma unor simple promisiuni. Inconsecvenţa, ca şi versativreun fel, sau, pur şi simplu, aşa am fost dintotdeauna şi
litatea proverbială a românilor, este foarte bine surprinsă
am încercat să ne găsim scuze în loc să ne recunoaştem
de consulul general al Belgiei, Jacques Poumay, într-un
neputinţele? Aceasta să fie oare structura internă a unui
document din anul 1866:
neam cu o istorie atât de însângerată? Dacă privim în tre„Românii îşi iubesc ţara, sau cel puţin vorbesc mult
cut vom vedea că, cel mai adesea, românii au suportat
despre ea şi se lasă cu uşurinţă purtaţi de emoţie la auzul
umilinţe cu un sentiment aproape martiric, revoltându-se
numelui patriei lor. Literatura lor se bizuie pe de-a-ntredoar atunci când sclavia socială, intelectuală sau spirituală,
gul pe acest sentiment şi pe cel al iubirii, dar poate că
ameninţa şi bruma de libertate care le mai rămăsese. Noi
totuşi imaginaţia cântăreşte mai greu decât inima în acesnu suntem polonezi, nici cehi, nici unguri, la noi a funcţiote emoţii violente şi rapide. Citesc cu aviditate istoria, dar
nat (am putea spune că face parte din cultura noastră
pentru a-şi satisface mai degrabă o curiozitate copilăreasnaţională) sintagma „capul plecat, sabia nu-1 taie.” Ea
că decât pentru a învăţa marile ei lecţii. De aceea, ei prearată foarte bine caracterul paradoxal al poporului nostru,
feră istoria contemporană şi, în această istorie, partea
pravoslavnic în credinţă, dar duplicitar în atitudine. Cu
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riscul de a „deranja” mentalităţi foarte tradiţionaliste, trebuie să recunoaştem că, de multe ori, am hiperbolizat
manifestarea concretă a sentimentului nostru religios.
Unul dintre cei mai importanţi ierarhi ai ortodoxiei
româneşti, mitropolitul Antim Ivireanul, poate tocmai
pentru că era străin de neam şi nu putea fi acuzat de părtinire, spunea la timpul său că vocaţiile preoţeşti sunt
rare, atitudinile în biserică ireverenţioase, poruncile lui
Dumnezeu încălcate, penitenţa şi pocăinţa superficiale, iar
revelaţia supusă criticii considerată, nu doar în particular,
ci şi în public, mai degrabă un rezultat al invenţiei omeneşti, cu caracter legendar. Cu alte cuvinte, credinţa era
înţeleasă mai degrabă sub aspectul ei ritualistic şi mai
puţin sub cel esenţial, de mijloc al comuniunii divinoumane şi interumane.
Sigur, aceste consideraţii nu ne fac plăcere, însă ele
se dovedesc, cel puţin la nivelul superficial al societăţii,
corecte. Această duplicitate spirituală care se poate
remarca cu uşurinţă şi astăzi, în multe momente ale vieţii noastre, a pătruns în firea românilor şi a contaminat
o parte însemnată a neamului nostru. Credinţa autentică s-a împletit într-un mod nedefinit cu cea ritualistică,
adesea anostă şi searbădă, fapt care a dus, în final, la
pervertirea conştiinţei naţionale. De aceea, nu mai avem
demnitate personală, de aceea nu mai avem demnitate
naţională, de aceea nu mai avem demnitate politică, de
aceea nu mai avem demnitate economică şi nici demnitate culturală.
De aceea ne este teamă să ne asumăm propria identitate, cu cele bune şi cu cele rele ale ei, să ne recunoaştem
minusurile şi să ne acceptăm firea. Pentru că n-am înţeles
nimic din exemplul sfinţilor noştri pe care îi iubim, îi adorăm, dar nu-i urmăm în niciun fel, parcă tocmai pentru a
mărturisi neputinţa noastră de a ne elibera de umbrele
unui trecut recent extrem de controversat.

Promovarea incompetenţei şi iluzia eficacităţii
libertăţii de exprimare
Societatea românească pare a fi într-o continuă tranziţie. Şi aceasta i se datorează în totalitate pentru că n-a
reuşit să-şi stabilească nici priorităţile, nici strategiile, nici
metodele, nici ierarhiile, ci doar limitele supravieţuirii.
Sau, mai degrabă, acelea s-au stabilit singure, în funcţie
de interesele de moment ale unor fracţiuni social-politice
care au ajuns vremelnic să conducă destinele unei ţări
care n-are nevoie decât de ea însăşi, de descoperirea propriei identităţi şi a bunului simţ. Dacă ele sunt complementare, s-ar putea însă să descoperim că ne asumăm virtuţi care nu ne caracterizează şi omitem defecte care ne
definesc. Se vorbeşte adesea infatuat despre iubirea de
ţară, despre grija faţă de cei mulţi, despre interesul general, despre sacrificii pe care trebuie să le facem toţi, în
timp ce, de fapt, iubirea de ţară se reduce la iubirea propriei familii şi a propriului buzunar, patriotismul a rămas
un simplu cuvânt prin care se anesteziază conştiinţele mai

slabe, iar interesul general este o sintagmă care durează
doar atât cât slujeşte dobândirii unor privilegii.
Se vorbeşte despre competenţe şi despre dialog, când
tocmai cei care clamează aceste valori sunt cei dintâi care
le nesocotesc. Întrebarea nu este „dacă o fac cu bună ştiinţă, sau din nepricepere, ci de ce continuă un asemenea
spectacol dizgraţios atâta vreme cât realitatea vieţii cotidiene le demonstrează contrariul?” Incompetenţa ridicată
la rang de competenţă absolută, ca şi mimarea unui dialog aproape inexistent, pretenţia reformării unor instituţii
prin intermediul unor legi comunistoide, împing România
într-un haos moral şi social îngrozitor.
Aceşti indivizi care se erijează în reprezentanţii poporului, pe care îl urăsc visceral, pentru că altfel nu s-ar
comporta ca nişte vechili din lumea sud-americană, au
schimbat complet regulile jocului acestei vieţi. Au înlocuit
principiul competenţei cu cel al „şmecheriei”. Nu cel care
are pregătirea necesară pentru ocuparea unei poziţii
sociale importante în societatea românească are prima
şansă, ci cel care este descurcăreţ, care s-a căsătorit cu
cine trebuie, şi-a ales naşii cei mai potriviţi, s-a născut
într-o familie cu puternice legături în lumea afacerilor sau
în politică. Pentru că legea s-a transformat în fărădelege,
operează doar asupra celor slabi şi îi ajută pe cei puternici. Astăzi tot mai mulţi tineri cred că nu studiile serioase, nu pregătirea temeinică, nu corectitudinea sau conştiinţa curată, dictează mersul societăţii, ci duplicitatea, servilismul, şmecheria ajunsă la rang de virtute şi oportunismul obraznic şi arogant. De aceea, cei mai mulţi au hotărât să emigreze, au optat pentru alte meleaguri unde sunt
respectaţi, chiar dacă în sufletul lor suferă pentru neputinţa neamului din care provin.
Au înţeles mai bine şi mai repede decât mulţi alţii
rămaşi aici să se lupte cu himerele unui optimism din ce
în ce mai instabil, că - aşa cum spunea psalmistul „atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiţii
mişună pretutindeni” (Psalmul 11, 8).
Ce ar mai putea să spere când văd că în fruntea majorităţii instituţiilor sunt „plantaţi” indivizi doar pentru că sunt
rude, prieteni, membrii aceloraşi grupuri de interese, şi nu
pe baza competenţelor lor profesionale! Altfel cum s-ar
ajunge la situaţia tragico-comică în care persoane care n-au
nici cea mai elementară capacitate de analiză, să nu mai
spunem expertiză în domeniu îşi arogă dreptul de legiuitori.
Asistăm, câteodată, stupefiaţi la discuţii aberante între
indivizi agramaţi, superficiali, lipsiţi de minime cunoştinţe, care decid soarta acestei ţări. Dincolo de neprofesionalismul şi ignoranţa majorităţii se mai observă o aroganţă
ieşită din comun, fapt care ne arată decăderea morală la
care au ajuns unii dintre conaţionalii noştri „cocoţaţi” pe
nişte poziţii sociale mult prea înalte pentru capacitatea
lor intelectuală şi profesională. Iar această malformaţie
morală rezidă tocmai în asumarea unei identităţi străine
de valorile esenţiale care au marcat istoria acestui neam.

continuare în numărul viitor
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Din neguri de timp uitate (3)
În Valea Sasului totul era limpede ca apa pârâului ce vine din munţii ce străjuiesc
drumul croit de-a lungul apei. Muncă trudnică, nimic nu era de-a gata. De fapt,
totul era o taină ce reda ca-ntr-o oglindă fermecată dârzenia, puterea de a ierta,
toleranţa, ne-ngâmfarea şi buna-cuviinţă a oamenilor acelui loc.
Rozalia MUREŞAN

http://rolia2012.wordpress.com/

L

elea Ioană a Lalului, femeie harnică, dar fără
noroc, spuneau babele-n coltul pânzăturii, mi-era
dragă. La ea mă lăsa mama când pleca la oraş sau
în satul vecin, la rude. Era socăciţa satului şi, când avea
timp, ţesea zgărdane din mărgele mici, colorate – bijuterii
purtate la gât de fete-n sărbători. Avea ochii slăbiţi şi mă
ruga să-i înşir mărgelele pe aţă. Cu vremea, după ce-am
prins meşteşugul, m-a lăsat să fac şi eu.
— Lele Ioană, pe tine cine te-o învăţat, o altă lele?
Râdea, râdea cu sufletul, cu ochii în timp ce-mi spunea:
— Totul e tradiţie, am moştenit de la mama şi bunica.
Tradiţia... de aia-s socăciţă. După ce m-am făcut măricea,
mama m-o dus cu ie să pregătim mâncarea pentru nunţi
şi botejuni, acolo unde ne chemau. După ce mama o slăbit, m-am dus singură... Ehei! Am fo’ tânără şi la o
nuntă-n Poieni l-am cunoscut pe bade-tu Lalu. Lungi-ar
Dumnezău zilele să apuce să mai zie şi acasă...
Badea Lalu era la închisoare, dar nu ştiam atunci,
lumea vorbea de el cu respect. Aveam să înţeleg mai târziu, nu a fost criminal ori tâlhar. A fost închis cu încă câţiva din sat pentru că s-au opus colectivizării. Tot satul s-a
opus, numai că nu era să-i închidă pe toţi, femei şi bărbaţi
deopotrivă. I-au închis pe cei mai hotărâţi şi respectaţi
dintre săteni. A fost să fie şi badea Lalu printre ei...
— Lele Ioană, da’ cum îi la nuntă? Cum o să ştiu când
mă mărit?!!!
— Creşti tu întâi... îi şti când ţi-o zini orânda. Tăte la
timpul lor, treabă mai întâi să-nveţi să coşi, să teşi, să-nţelegi rostul şi mersul. De la cin’şpe ani la douazăci ai timp
să-ţi afli sortitu’... Nu-mi fac grijă că o trece vremea şi-i
rămâne fată bătrână, pre’ eşti iute ca prisnelu’ şi fecioraşi
or hi bugăţi buni de însurat... doară nu ţi loa unu tomnatic de trizăci ca Parasca lu Grigore a Mucului...
O priveam întrebător, nu prea înţelegeam. Nu prinsesem încă rostul şi mersul vieţii. Noroc că Ioana Lalului
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odată pornită pe povestit, nu se mai oprea – de aceea mi
era dragă: învăţam, desluşeam rostul, viaţa satului. În
bună măsură, cu ajutorul ei am descâlcit taina, ceremonialului tradiţional, implicaţiile sociale, comportamentul
adecvat conform categoriei sociale, de neam, de stare
materială, în modul cel mai simplu şi deschis. Toate
aveau sens, obiceiurile încărcate de semnificaţii îşi
urmau ritualul.
— Şi cum ţ-am zâs, Parasca s-o încrezut, oricâţi o peţito n’o fo’ pă măsură: ba că unu-i calic, ba că altu’ nu joacă
bine... toane de fătucă proastă. L’o aşteptat pă
Gheorghe-a Roşului să zie de la oraş. Da Gheo’ o făcut
şcoală, nu mai zine-napoi pă aste dâmburi.
L-ar fi luat pă Văsălie a Roşului, frati-su, da’ aista vre’
să se călugărească, doară ştii, o fo’ cu mă-ta la monastire
la Rohia!... Săraca lel-ta Floare, rămâne singură la bătrâneţe fără-un sprijin... doi feciori... n-o vrut prunci, de făcea
şi ea batăr cinci-şase, nu zic opt ori zece ca a lu Colindău
ori a Mucului. Ea, nu! că-i bugăt doi... Se ştimbă lumea tu
fătucă! Ajunge şi la noi... Da’ tu, auzi-mă!!! ... nu uita
colbu’ de pe uliţă şi iarba de pe dealuri... nici hoarele,
nici truda noastă când îi hi departe. Că şi tu ti-i duce, am
auzât-o pă Onica când i-o zis mă-ti: „Du-o, Marie, la şcoală, du-o la oraş!”
— Nu cred lele Ioană, da’ nici nu vreau să plec. Mi’
drag aici! Şi de m-oi duce, tot zin înapoi, nu plec de tăt.
Spune-mi mai bine de Parasca, cum o fo’ şi când îi nunta?
— Păi cum să hie, bocotană cum îi, mă-sa i-o făcut rânduri de zadii din lână şi fitău cu vârste negre cu roşu ori
pă galben, apoi sumne din păr, tăt câte tri’ odată o dus la
săboită la cusut. O pregătit-o de fetie lungă, până o rămas
bătrână. Amu-i bun şi cine-o cere. Că în câşlegile de mai
an n-o peţit-o nime’. Moare mă-sa de ruşine când aude
strâgăturile la joc dumineca, ori la nunţi.
— Ce strâgături lele, că io n-am fo’ la nuntă?
— Da-păi cum îi cade când îi strigă fetele şi feciorii la joc!!!

„Mărită-te tu Para’, c-ai rămas fată
bătrână
Ai purtat straturi de flori şi cinci rânduri de feciori
Lăsa locu’ la cocoane:
Că fata care alege,
Până la urmă culege!”
Ia aminte, că toate-şi au rostu’ lor:
bocotani cu bocotanii şi săracii cu săracii.
Lumea mai închide ochii dacă-i la mijloc
omenia, cinstea şi hărnicia fetii ori feciorului, ş-atunci să mai adună, că vezi tu,
aici nu-i ca-n lumea largă, ne cunoaştem...
— Bine, lele Ioană da’ cum vine asta:
bocotanii cu bocotanii si săracii cu săracii?! Că io l-am văzut pă Toaderu’ lu
Colindău mergând la Irina lu’ Tomşa. A
lu’ Tomsa-s bocotani şi-a lu’ Colindău
săraci, şi-o zis morăriţa că-n câşlegile
astea fac nuntă.
— Fac, dară că fac! Că de mult o peţeşte, la-nceput s-o opus Tomşenii, da
Irinuca o ţânut-o pă a iei şi bine o făcut,
că vezi tu:

„Decât cu urâtu-n casă
Mai bine cu boala-n oasă
Din cioante boala mai iasă
Cu urâtu’ stai la masă.”
Ş-apoi Toderică-i fecior harnic, or hi iei
săraci, da-s dintre oameni cinstiţi. O avut
răbdare şi el, nu s-o dus la alta. O trecut
ceva vreme de când o făcut credinţa acasă
la Colindău... n-ai auzit strâgăturile?!

Mănăstirea Rohia, iarna • Foto: Rozalia Mureşan

„Irinucă credinţată,
Spânzură-te de-o răchită.
De ţi-a plăce’ spânzurată,
Ţi-o plăce’ şi măritata.
Bine-i doamne a feti,
Sorocu’ de n-ar zini.
Apoi când sorocu-ţi zine
Şi măritată îi bine
Numa’ dacă-i şti cu cine.”
Râdeam amândouă de versuri, ce-i drept nu le prea
înţelegeam sensul, dar lelea ştia bine. Printre hohote am
auzit câinele lătrând şi m-am uitat afară:
— Lele Ioană, vezi că la poartă-s a lu’ Andraş cu a
Roibului, oare ce-or hi vrând?
S-a uitat pe fereastră şi m-a trimis să-i chem în casă.
— Lăudam pă Isus! Acasă-i lelea Ioană?!
— În veci amin! Acasă dară, zâniti de intraţi.
Am întrat însoţită de cei doi, între timp de pe masă au

dispărut cutiile cu mărgele şi zgărdanele, locul lor luând-o
tava cu sticla de horincă şi o farfurie cu felii de cozonac.
— Noa, dacă aţi zinit şedeţi colea pă laiţă.
— N-om şede pre’ mult, mai avem de umblat, a răspuns Pătru lu’ Andraş.
— Şedeţi o leacă, să-mi şadă peţitorii la casă... ia-n
vedeţi ce boboc de fată mni-am loat. Api-ţi be’ şi-un păhăruţ şi mni-ţi spune di ce-aţi zinit, continuă lelea Ioană
râzând cu poftă, turnând în pahare horinca galbenă, îmbiindu-i să guste că-i făcută de bărbat-su în toamna dinainte de-a fi dus...
După ce-au ciocnit paharele, înmuindu-şi buzele în
licoarea tare, Valentin cu un ton grav pe măsura importanţei vizitei:
— Am zinit trimişi de mnire, văru’ Toader, vă roagă să
ziniti şi mneavoast’ă la nuntă, da’ să nu vă supăraţi că nu
v-o chemat să socăciţi da’ ştii că Ilişca Flori-i socăciţă şi-i
neam de-a Irinii...
— Da’ pă când a hi? C-am auzit când popa o făcut strigările.
— Ap'i de duminică-ntr-o săptămână.
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— Să hie cu noroc şi-ntr-un ceas bun, mere-oi dară
de-oi hi sănătoasa... Da’ fac nuntă mare? Cine le zice?
— Mare dară, că-i mare neamu’... de zâs, le zâce unu
de peste deal, din Glod, ceteraş vestit... Noa, amu noi neom duce că mult mai avem. Vă aşteptăm cu drag.
Dumnezău să vă ajute!
Odată plecaţi chemătorii, lelea s-a dus să vadă de animale zicând că mai pe seara ne ducem la moaşa Lungului,
soră-sa, ce-avea casa aproape de „Castel”. Moaşa a rămas
nemăritată, cel cu care era-n vorbă a murit pe front, în
Rusia. L-a tot aşteptat apoi, cu timpul, deşi a fost peţită de
văduvi şi feciori, nici unul nu i-a căzut drag. Aşa ca a
rămas în casa părintească. În spatele porţii din lemn sculptat era ocolul bătătorit, în stânga erau orânduite acareturile. Şura largă, ale cărei uşi rămân deschise vara, este
locul unde-n sărbători se adună lumea la joc. Casa-i din
bârne de stejar, cu prispa-naltă, pe-a cărei stâlpi se-ntind
vara zorele albe şi albastre, ţesând perdea de umbră ce
adăposteşte în timpul horelor babele şi moşnegii, ce-acum
doar privesc cu jind la învârtita şi tropotitul tinerilor.
Moşu Lungu a fost primar mulţi ani. Om cu frica lui
Dumnezeu, drept şi dârz, a avut cinci copii, trăiesc doar
fetele: moaşa Lucreţia şi Ioana socăciţa. Lucreţia ‚ înaltă şi
slabă, negricioasă, uscată ca un copac desfrunzit. Poate
straiele de doliu îndelungat i-au împrumutat culoarea-ntunecată. Vorbea puţin, nu semăna cu Ioana, soră-sa.
Lucreţia aducea cu moşu Lungu pe când Ioana semăna cu
maică-sa: roşie-n obraji, corpolentă, femeie zdravănă şi
mândră, ca toţi cei din neamul Groşenilor.
Pe-nserate am pornit spre moaşa Lungului – era şezătoare. La lumina gălbuie a lămpilor cu petrol, în ritmul
fuselor, a igliţei ori a acului de cusut, ca un cântec duios
de fluier, se depănau povesti adevărate ce astăzi par luate
din lumea basmelor.
Şi cum urma nunta la care lumea de la şezătoare a fost
invitată, se discuta despre asta. Urma ca fiecare să ajute
cu ce poate: lapte, ouă, varză murată, brânză, slănină,
găini... Era un obicei şi nu le era ruşine să dea şi să primească.
Toader trebuia ajutat, Irina-i bocotană şi-n atarii
situaţii lumea nu ducea nimic... Acum mirele-i ajutat, ajutorul dat se întoarce. Mai era încă vreme până la nuntă,
însă toate trebuiau făcute-n bună rânduială...
Mă căţărasem pe mormanul de perine frumos orânduite pe patul mare din lemn şi ascultam. După intonaţie
mi-am dat seama câtă importanţă avea evenimentul în
sine. Însemna trecerea într-o altă etapă, definită prin
cusutul steagului la mire acasă cu o seară înainte de oficierea cununiei religioase şi-mpletitul cununii la casa
miresei. Cum nu aveam voie să particip, copilă fiind, nu
prea înţelegeam. Am întrebat-o pe Raveca Lucreţii din
dâmb, mai mare ca mine fiind, a fost la joc şi nunţi şi mă
putea lamuri:
— Tu Ravecă... zâ-mi de ce se face steag şi de ce numa’
feciorii-l fac?!!!
— Lele Floare, mata eşti mai bătrâna, ia-n zâi la cocoa-
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na asta ce-i cu steagu’ că nu-i tace gura. Noa, că şi ea vrea
să ştie! spuse cu voce tare, aproape ţipând Raveca, s-o
audă baba Floare, care era un pic surdă.
— Aud?!!!... A... steagu’?... apoi steagu’-nseamnă
putinţa bărbatului, puterea şi dragu’ de viaţă. Îi tare
important, d-aia stegaru’ trebe să adune de la fostele drăguţe a mnirelui şi să le coasă pă o botă: batiste, cipci, pânzături de păr, făţoi cu ciur, şterguri cu colţ’, clopoţăi,
busuioc şi spice de grâu. Da’ să iau cu împrumut: după
nuntă, când să desface steagu’, să dau-napoi. Aşe cum cu
împrumut o fo şi ţucăturile, or dragostile ce-o trecut.
Spuse baba, râzând.
— Da, da’ spicele de grâu să pun bine, să hie pusă-n
apa-n care să ciupaieşe primu’ născut, coptil, să hie de
cinste şi de vază-n sat.
— Da’ p’i, dragile lelii... când steagu-i gata, i se face
proba păntru nuntă. În timp ce-l învârtesc cum să-nvârte
soarele, să horeşte şi să strigă:

„Joacă ruja câmpului
La cusutu’ steagului
Joacă ruja macului
Din mijlocu’ satului.
Joacă ruja te scutoară,
Mândru fecioraş să-nsoară,
Joaca până să clăte,
Ca mândră mnireasă-şi ie”
—... Da’ a cui îi cocoana tu, Ioana-Lalului? Cu tine o
zinit...
— A Măriei lu’ Ionu’ lu’ Chifor ce stă-n dâmbu’ dinspre
poiana Mnihocioii. O lăsat-o la mine că are treabă la oraş
şi cum tătâne-su nu zine decât sâmbăta acasă, no avut ce
face. Da’ bine că mi-ai amintit, că-i târziu şi noi ar trebui
să merem. Hai fătucă c-om zini şi-n altă sară, că mintenaş
ne prinde cântatu’ cocoşilor.
Nu prea mă lăsam dusă, dar cum şi restul se pregăteau
de plecare, m-am dat jos din pat îndreptându-mă spre uşă
dând bineţea cuvenită:
— Noapte bună şi Dumnezeu să vă ajute!
În drum spre casă am iscodit-o pe lelea Ioană despre
nuntă, însă era tăcută. Cu voce obosită mi-a spus:
— Tu cocoa’, pre’ vrei să le ştii pă tăte, lăsă-mă amu că
nu mn-i bine.
Ajunse acasă, mi-a făcut patu’ în camera dinspre
drum. A doua zi m-am trezit târziu, tocmai la amiază,
când a venit mama. De bucurie am uitat de nuntă şi de
noutăţile aflate-n şezătoare. Mi-am adunat lucruşoarele,
sărutând obrajii lelei promiţându-i că mai vin altădată să
nu fie supărată că rămâne singură.
— Hai mamă acasă că mni dor de casa noastă, poate
nici iei nu-i place fără noi.
— Stăi cuminte tu cocoa’! Ia’n lăsă-mă să grăiesc cu
femeia asta un ptic. Casa nu să-mboardă că-i trainică...
Goală a hi când-i pleca tu...
— Un’ să mărg hăi ma’?!

—...
Mi-a strâns mâna mai tare, ceea ce însemna să tac, să
am răbdare că nu-i frumos să o întrerup din vorbă.
Neavând ce face, am aşteptat cuminte. Într-un târziu
am pornit pe drum-n în sus spre casă, dând bineţe celor
pe care-i întâlneam. Cu unii mama se oprea schimbând
câteva vorbe cu glas tainic, trimiţându-mă-nainte...
Zilele-au trecut pe negândite. Întreaga suflare a cătunului era prinsă-n forfota dinaintea nunţii. De multă vreme na mai fost o asemenea încuscrire. La casa Tomşii şi-n ogradă la Colindău era mare vânzoleală. Un dute-vino continuu.
Ilinca Florii, socăciţa, alerga dintr-o parte-n alta, verificând alimentele aduse n dar, ce urmau a fi pregătite.
Acasă la Colindau, stegarul şi feciorii, prieteni de-a lui
Toader, pregăteau steagul. Cântecele şi strigăturile se
auzeau până departe. Întreaga vale răsuna de chiotele
feciorilor şi strigăturile prietenelor Irinei şi a druştelor ce
împleteau cununa miresei. Nu aveam ce căuta printre
fetele de măritat dar, nebăgată-n seamă, mă zgâiam
dintr-un colţ de gard în curte la Tomşa, împreună cu
Mărinuţa Cosmii. Druştele, în timp ce împodobeau cununa cu oglinzi, busuioc, bumbuşti şi fâşii de mătasă colorate, horeau veselindu-se:
„La cusutu’ cununii
Din mnijlocu grădinii
Joacă ruja viore’
Hireş fecioraş îşi ie.
Ochişori mândri, vărgaţi,
Luaţi sama ce luaţi?
Ca să nu vă înşelaţi,
C-aiesta nu-i târg de-o vară
Ca să vinzi, să cumperi iară.
Plânge Irină mnireasă,
Că te duci la altă casă.
Irinucă ce-ai ptierdut
Nici în târg nu-i de vândut.
Şi oricâte mnii ai da
Părinţi nu poţi cumpăra.
La părinţi greşeşti o mnie
Tot eşti prunc de omenie.
La bărbat greşeşti o dată,
Nici te uită, nici te iartă.
Ie-ţi, Irină, bună zi
De la tăt ce îi p’aici:
De la frunza cea din vie
De la drăguţu dintâie.
Car’ ţi-o fost drăguţ de fată
Du-te de-l sărută o dată
Şi îl sărută cu dor
Cât eşti la mă-ta-n ocol.
Da’ îl sărută cu drag
Până ieşti la mă-ta-n prag.”
Când feciorii au terminat steagul, l-au luat pe Toader,
mirele, şi cu cântec şi chiuituri au pornit spre casa Irinii,
urmăriţi de lumea ieşită la porţi.

La poarta Tomşii au fost întâmpinaţi de mireasă şi
druşte cu struţurile. Druştele au cusut struţul stegarului,
iar Irina i l-a cusut lui Toader. Stegarul a pus steagul
într-un colţ al târnaţului, sus, prins de-o grindă, să vadă
lumea unde se ţine nunta.
— Hai tu Marinuţă să merem acasă că petrecerea ţâne
până dimineaţă.
— Mai stăi un ptic, vreu să-l văd pe Ionu’ Mucului cu
cine joacă.
— Lasă tu că l-i vide’ la nuntă!
— Cum să-l văd dacă nu mărg. O zâs mama că-s pre’
mnică. Da’ ce, tu meri?!
— Mărg dară! O convins-o pă mama lelea Ioană a
Lalului. Ştii că o chemat-o şi pe ie să ajute că-i nuntă mare
şi Ilişca Florii nu poate singură... Mama n-o vrut, o zâs
că-s pre’ mnică pântru nunţ’ şi ce-o zâce lumea... da’ pân’
la urmî mă ie.
— Dară dacă tu mer’i, atâta oi zdera, până s-o sătura
mama, şi zin şi io.
— Hai să merem acasă amu, că ne-or căta pă la borcut... Nu i-am zâs mamii unde mărg, numa’ am tulit-o şi
nu vreu să mă pedepsască taman amu şi să nu mă duc la
nuntă. Şi-s şi flămândă.
— Bineee tu, hai dară. Sară bună!
A venit în sfârşit ziua cea mare, ziua nunţii Irinii
Tomşii cu Toaderu' lu' Colindău. M-am trezit dis de dimineaţa. Cu ochii cârpiţi de somn am luat de pe masă un
colţ de pâine şi m-am furişat afară. În livadă, în partea
dinspre vale, m-am căţărat în nucul bătrân, scorburos.
Tata nu se-ndura să-l taie, îi reteza în fiecare an câte o
creangă uscată, făcându-mi fără voie un loc de joacă
nemaipomenit. Am suit „în observator” cum îl numea
mama în glumă. De acolo vedeam ca în palmă şerpuirea
drumului, pârâul Valea Sasului ce desparte cătunul în
două, casele umbrite de livezi până hăt departe. Am
urmărit valea până la cotul cel mare. De acolo mi-am
mutat privirea spre dealuri, oprind-o la poteca ce urca
spre casa Tomşenilor. Pe puntea de peste luciul limpede
al apei învolburate zării silueta lui Toader, mirele, ce
înainta spre casa Irinei. L-am văzut intrând în curte,
luând-o în spatele casei spre livadă. Livada casei
Tomşenilor, ca toate livezile satului, era plina de rod – o
bogăţie multicoloră, ca un vis împărătesc. După o clipă
apăru Irina. Ce o fi căutat ea acolo în fundul livezii în
dimineaţa nuntii?! Îl aştepta. Ştia că trebuie să vină. Îi
urmăream, aveam emoţii şi nu înţelegeam de ce. Mi-am
mutat privirea-n zare peste culmi. Coborând-o, i-am zărit
trecând puntea, luând-o înspre biserică. Mergeau la spovedit. Pe drum, nici ţipenie de om. În curtea Tomşenilor,
linişte deplină. Se auzea doar vuietul apei în cădere.
De-ndată ce i-am văzut mergând la spovedit, m-am dat jos
din nuc. Gându-mi zbura de acum la nuntă.

continuare în numărul viitor
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Centuri de gheaţă
Oscilaţiile gerului se mai ascundeau încă după brazii de pe platou şi loveau, din
când în când, cu vârfurile sticloase în beretele vânătorilor de munte. Acţiunea
tactică de anvergură le ocupa zilele şi nopţile subordonaţilor colonelului Emanuel
Secereanu, aşa încât cu greu mai găseau vreme să se întrebe despre prognoza
meteo.
Locotenent-colonel Dan CĂLDĂRARU

Pe

fiecare birou, stăteau întinse hărţile ca la o
casă de modă, unde fiecare şef venea şi îşi
trecea informaţiile din planul centralizat.
Un cerc înscris cu două cifre avea drept corespondenţă
reală o companie de vânători de munte, prinsă între exigenţele unor colţuri stâncoase păzite de vulturii flămânzi.
Mănuşile care protejau brazii de la peste o mie de metri
altitudine puteau să-i ocrotească pe trăpaşii de munte,
dacă, dintr-o eroare, cineva s-ar mai fi gândit şi la somn.
Diapazonul dirijorului acţiunii s-a lovit de minutarele
ceasului, într-o zi de marţi a unei luni de aprilie, înşelătoare ca lumină, ofticată la gradele Celsius şi satisfăcută
din pricina ospăţului cu tăvi de apă. În primele zece
minute de alergare pe colinele din jur, sacii de spate stăteau într-o ireproşabilă poziţie de drepţi pe dorsalii antrenaţi ai tinerilor sergenţi. Apa de ploaie trecea peste foile
de cort aranjate din nasturi, la fel cum bărcile pneumatice
spărgeau valurile râurilor gonite de bivolii negri. Traseul
era de peste şaptezeci de kilometri, cu două sute de obstacole naturale pe care, pe bune, nu le-ar fi trecut niciun
tanc mijlociu. Comentariile excursioniştilor cu berete verzi
aveau alte priorităţi mai puţin despre misiunea pe care o
pregăteau de cinci luni. Marşul este bine monitorizat de
către cei din statul major. După primii zece kilometri parcurşi pe drumurile forestiere, cu pante care se dezvoltau
ca şi grade de teren, deja bocancii atârnau ca nişte cuptoare de plumb. Muşchii gemeni se strângeau ca lămâile
stoarse în cozonaci, şoldurile tremurau ca evantaiele pline
de curent, iar mâinile se alungeau până la pământ.
Semnalele pe care le aveau memorate într-unul din circuitele scoarţei cerebrale îi mai scoteau din suferinţă pe
vânători şi acţionau ca albinele aflate după hrană. Toţi
credeau că drumul este cel bun şi singura oglindă a terenului, harta, nu avea cum să-i mintă. Chinurile care se
adunau ca panglica pe ruletă contaminau nervii cunoaşte-
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rii şi era culmea să se afle că cineva ar putea comite şi
erori. Noaptea începea să intre pe orbita de concurs cu
diametrul de lumină, care mai avea tupeul să apară de
după foioasele stânjenite de presiunea bocancilor cramponaţi. Cinci ore de marş au trecut la fel de repede ca ochiurile de apă curioase după bolovanii aruncaţi. Porţiile de
vânt se serveau tot mai des, fără ca cineva să-şi amintească de solicitările pentru suplimentarea cinei. Direcţia se
ştia bine de către toată lumea. Vârful Porumbacu de la
cota 1 600. Cine şi cum era pe Porumbacu, deveniseră
ţelul exploratorilor cu beretă verde alungaţi de la datorie
şi nu de Pisicuţa lui Hogaş, ci de ploaia cu stropii de
buburuză şi viteză de gazelă.
Plutoanele căpitanului Vlad Alexandrescu se apropiau
de al nouălea obstacol, dar cu eforturi la fel de dureroase
ca cele ale mamelor, care se căznesc să-şi aducă pruncii la
întâlnire cu lumina. Momentele tactice au fost rezolvate şi
trecute în umbra palelor de vânt, mereu agitate ca elicele
avioanelor utilitare. Lângă râurile unduitoare, clorofila se
căznea să arate că vremea munţilor verzi, dar se potolea
imediat când era tratată cu nebăgare de seamă. Rafalele
de arme dese ca şi avertismentele părinţilor pentru copii
spărgeau chenarul montan, cu aceeaşi ură cu care ploaia
de vară iscodeşte prin centurile burlanelor. Întunericul
obez îi lovea în cearcăne pe gladiatorii freamătului verde
şi îi purta spre abisurile încă încheiate cu zăpadă. Până la
canton, mai erau vreo zece kilometri, cel puţin aşa indicau hărţile încălzite cu spoturile de wolfram ale licuricilor
îngrăşaţi de lucşi. Era o mare nedreptate să intervii cu
suflul răului peste alergăturile de două zile, în care s-au
avântat virtuoşii de munte, căliţi în aburul de brad şi
îmbrăcaţi cu pudoarea jilavelor frunze.
Primele contraatacuri au fost mici ace înfipte în pântecele nopţii trezite din vulcanul viselor. Sergentul Iulian
Bohatir, caporalul Felician Bejenaru şi fruntaşul Remus
Lupu au fost inspiraţi în a-şi scoate grupele de sub tirurile

mitralierelor bronzate cu pulberea cartuşelor oarbe.
Staţiile radio zburdau pe frecvenţele fixate şi dominau
ţinutul negru cu semnalele încifrate la fel cu clabastrul de
Voroneţ. Megasuccesul montagnarzilor antrenaţi de
Andreescu a ajuns pe agendele conducătorilor acţiunii.
Deja, pe hărţile mari cât Dunărea la Cazane, se schimbau
la vreo trei mâini dispozitivele de acţiune, punctele de
comandă, punctele de aprovizionare cu resurse şi tipologiile de marşuri. Nimic nu mai semăna cu ceea ce fusese
odată, aşa încât îţi venea să strigi că totul a fost în zadar.
Zece kilometri au fost parcurşi în timp record, invidiat
chiar şi de către cei doi piloţi elicopetrişti, care au supravegheat o zi întreagă cu libelulele lor pe „cocoşii pitici de
munte”. Primul pluton şi-a încetinit viteza de marş.
Luminile dirijate către cei din pichetul mobil de cap au
îngheţat pe colţul de stâncă aruncată pe aceeaşi traiectorie cu a Carului Mare. Trebuia traversat versantul de
gheaţă pentru a ajunge în punctul de sprijin pe cota
„nouăzeci”. Materialele de alpinism se găseau pretutindeni, dar nicăieri. Nimeni nu se mai gândea decât la frânghiile de alpinism, la şnurul de avalanşe, la carabiniere,
scăriţe şi pitoanele pentru gheaţă. Ideea „otrăvitoare” a
venit de la sublocotenentul Florian Vasile, un libertin
într-ale escaladărilor şi un contaminat într-ale sugestiilor
cu semantică periculoasă.
— Desfaceţi centurile! Cu paftaua spargem firul de
gheaţă şi urcăm în scară.
A deschis primul traseul, cu patru spărturi, două sus şi
două jos. A urcat primii şapte metri, după care a început
să strige:
— Toadere, vino după mine, pe aceleaşi deschizături!
Fă o gaură în dreapta, traversează cu piciorul drept mai
întâi, apoi fă-i culoar lui Poetaru!

Gheaţa era osoasă precum calciul de pe peretele casei.
Cuiul paftalei nu crăpa suficient stratul de gheaţă şi degetele scăpau în gol, iar stomacul se ridica cu mişcările
peristaltice. Pe fiecare scobitură în perete, se prelungeau
dârele de sânge ca nişte lacrimi pe icoanele făcătoare de
minuni. Cinci ore a durat ascensiunea şi patru kilograme
de sânge au pictat stânca de gheaţă întărită de puterea
nopţii căzute ca o mănuşă neagră peste o gaură de golf. În
dispozitiv, lucrările genistice au fost săpate cu uneltele
aduse din vreme pe poziţie. Centurile din piele aveau paftalele metalice intoxicate cu cristale de gheaţă, de ziceai
că sunt piramidele modelului atomic al oxigenului. Vocile
soldaţilor îşi pierdeau din elasticitate, picioarele presau
bolovanii cenuşii iar ochii erau plimbaţi spre stânca uriaşă. Era greu de imaginat că aceşti exploratori ai aurului
verde s-au ridicat la cerul decupat de aştri şi au ajuns la
locul de staţie. Fără nicio boare de sprijin, doar cu forţa
braţelor şi îndemânarea paftalelor metalice au escaladat
un Everest la scară mult îndulcită şi au lăsat amintire pe
scoarţa de gheaţă o voinţă până la sânge.
Vânătorii de munte din ţinutul botezat de părintele
Păsării Măiastre au scris pentru profesia lor o cronică. Şi
în locul penei cu vârf de balerină, au avut centurile de
gheaţă. Credinţa în forţa metalului nu i-a compromis în
faţa duşmanului care se apropia, se desfăşura şi ataca
limita dinainte a apărării pregătite din vreme. Un scenariu de film, o piesă de teatru, o baladă despre curaj au
scris-o într-o zi şi o noapte cei pe care îi vedem cum ies
din aburul stâncilor de cremene şi care se încing în lupta
cu furiile născute din susurul apelor şi reverenţelor brazilor, vânătorii de munte. Pentru câteva ore, forţa lor a stat
în inteligenţa unor centuri , a unor centuri umplute cu
sânge şi gheaţă. n
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•

Expoziţia de tehnică militară
dedicată apărării şi securităţii
BSDA-2012 p. 113
Colonel Dragoş ANGHELACHE
În perioada 16-18 mai, la Romaero Băneasa s-a
desfăşurat evenimentul expoziţional „Black Sea
Defense and Aerospace 2012”, care este o
expoziţie internaţională de tehnică militară
dedicată apărării şi securităţii, precum şi
promovării industriei de apărare.

•

Instruire prin simulare

p. 114

Colonel Dragoş ANGHELACHE
Anul acesta Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I” a ieşit din tiparul expoziţiilor anterioare şi
standul nu a mai fost ocupat cu publicaţiile
realizate la editura proprie. La stand au fost
prezenţi reprezentanţi ai Centrului de Instruire
prin Simulare.
•

Autocamioane Braşov

p. 115

Colonel Dragoş ANGHELACHE
După cum se ştie, cea mai mare parte a
parcului din Forţele Terestre Române, încă mai
este compus din autocamioanele realizate la
întreprinderea braşoveană. Din păcate, bugetul
de care dispune armata, face ca parcul de
autovehicule să se transforme într-un muzeu
sui-generis.
•

Autospecială de intervenţie EOD
p. 116
Colonel Dragoş ANGHELACHE
Geniştii de la Râmnicu Vâlcea n-au avut produse
pentru vânzare. Ei au amenajat standul pentru
ca vizitatorii să poată vedea şi unele dintre
echipamentele moderne din dotarea Forţelor
Terestre Române.

•

Roboscan, autoscanner cu radiaţii
gamma p. 117
Colonel Dragoş ANGHELACHE
Autoscannerul este un produs care ne-a atras
atenţia încă de la prima sa apariţie ca exponat,
în urmă cu trei ani. Am luat legătura cu
reprezentantul firmei producătoare pentru a afla
ce îmbunătăţiri s-au adus produsului şi în ce
măsură au crescut performa

• Digital BIT, partener în proiectul
TBT 8×8 p. 120
Colonel Dragoş ANGHELACHE
Firma Digital Bit a fost fondată în anul 2004,
are sediul în Bucureşti şi din domeniul său de
activitate fac parte tehnologia informaţiei,
sisteme electronice şi de automatizări, sisteme şi
soluţii integrate, servicii de consultanţă.

SALA ARMELOR
BSDA 2012

Expoziţia de tehnică
militară dedicată apărării
şi securităţii BSDA-2012
În perioada 16-18 mai, la Romaero Băneasa s-a desfăşurat evenimentul
expoziţional „Black Sea Defense and Aerospace 2012”, care este o expoziţie
internaţională de tehnică militară dedicată apărării şi securităţii, precum şi
promovării industriei de apărare.
Colonel Dragoş ANGHELACHE

La

invitaţia Ministerului Apărării Naţionale,
prin Departamentul pentru Armamente, şi
la invitaţia Ministerului Economiei şi
Mediului de Afaceri şi Ministerului Afacerilor Externe, pe
timpul expoziţiei, urmează să fie prezente 20 de delegaţii oficiale din 30 de state, precum şi o delegaţie din
NATO care participă la reuniunea Grupului Principal
pentru Managementul Ciclului de Viaţă. Au fost prezente
120 de firme de apărare din 20 de ţări, iar dintre acestea 100 din România.
Ministerul Apărării Naţionale este co-organizator al
acestei expoziţii şi a lucrat foarte aproape cu organizatorii
din SUA şi a căutat să înlesnească accesul cât mai multor
specialişti militari pentru a vedea echipamentele militare,
pentru a avea contacte şi conversaţii cu producătorii şi
pentru a-şi forma o imagine cât mai reală privind stadiul
actual a tehnicii şi tehnologiilor militare.
Locţiitorul şefului Departamentului pentru
Armamente, generalul-maior dr. ing. Cătălin-Adrian
Moraru a declarat, într-un interviu acordat publicaţiei
noastre, că aşteptările pentru această ediţie a expoziţiei
sunt de „a vedea ultimele evoluţii din domeniul tehnicii
militare, în special pentru zonele de interes în privinţa
comunicaţiilor şi UAV-urilor”. Generalul Moraru a mai
precizat că există interesul pentru a vedea firmele autohtone şi modul în care acestea vor reuşi să creeze parteneriate cu firme internaţionale de renume din domeniul
industriei de apărare.
În ceea ce priveşte interesul publicului militar, generalul Moraru consideră că acesta va fi atras de către standurile organizate de către firmele din SUA care vor prezenta produse de vârf în special din domeniul aviaţiei,

comunicaţiilor, protecţiei forţelor, dar şi realizările
industriei de apărare din România. „Ne aşteptăm să
vedem, cu această ocazie, prototipul armei de asalt cal.
5,56 şi mini UAV-ul realizat în cooperare de către
Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii
Militare cu industria autohtonă de apărare”.
Reamintim cititorilor noştri că expoziţia BSDA se
organizează alternativ cu EXPOMIL, ceea ce face ca
România să fie una dintre puţinele ţări care găzduiesc
anual expoziţii de acest gen. Apare astfel, firesc, întrebarea dacă publicul şi chiar specialiştii nu ajung la saturaţie, ştiut fiind că în domeniul militar este nevoie de
timp pentru a se realiza un produs în totalitate nou.
„Într-adevăr, unele produse care au fost expuse la EXPOMIL le vom regăsi şi la BSDA însă aici accentul este pus
mai mult pe firmele americane. Aşadar vizitatorii vor
găsi şi produse pe care nu le-au văzut în toamnă, la
EXPOMIL iar firmele sunt interesate să expună, având în
vedere faptul că Armata României are nevoie de echipamente şi, din cauza crizei financiare din ultimii ani,
achiziţiile importante au fost amânate. Deci nu ar fi
exclus ca, în viitor, să avem şi mai multe expoziţii
într-un an, atât timp cât există interes şi potenţial pentru acest subiect”.
Expoziţia Black Sea Defense and Aerospace este deschisă specialiştilor în perioada 16-18 mai, între orele 12.00 şi
17.00 iar în ultima zi intrarea publicului este liberă.
Tinerii sub 16 ani însă nu au acces decât în standurile
interioare. Pentru angajaţii Ministerului Apărării
Naţionale accesul este liber în toate cele trei zile, începând cu orele 12.00, însă la intrarea în expoziţie trebuie
să fie îmbrăcaţi în uniforma militară sau să prezinte documentele militare de identitate. n

2012 • AUGUST • 113

SALA ARMELOR

SALA ARMELOR

BSDA-2012

BSDA-2012

Instruire prin simulare
Anul acesta Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a ieşit din tiparul
expoziţiilor anterioare şi standul nu a mai fost ocupat cu publicaţiile realizate
la editura proprie. La stand au
fost prezenţi reprezentanţi ai
Centrului de Instruire prin
Simulare care, anul acesta, a
împlinit 10 ani de la înfiinţare.
Colonel Dragoş ANGHELACHE

Şeful Secţiei Simulare Distribuită şi Evaluare, colonelul Dan Bunduc
• Foto: Cristian Surugiu

Cu

zece ani în urmă, se înfiinţa, la
Universitatea Naţională de Apărare, primul centru de acest gen din ţară. Ulterior,
cu sprijinul structurii de la Bucureşti, s-au înfiinţat
Centrul de Instruire prin Simulare al Marinei iar, în
momentul de faţă, se asigură suportul pentru dezvoltarea
Centrului de Instruire prin Simulare al Forţelor Terestre
de la Cincu.
Şeful Secţiei Simulare Distribuită şi Evaluare, colonelul
Dan Bunduc, cel care a reprezentat structura la BSDA2012, precizează că sunt trei direcţii pe care se acţionează. „Prima este instruirea comandamentelor de mari unităţi şi unităţi pe tot palierul: strategic, operativ, tactic. A
doua este cercetarea operaţională şi exploratorie pentru
verificare structuri, verificare planuri militare, verificare
capabilităţi ale tehnicii militare. Al treilea domeniu, în
care putem sprijini instruirea, este cea de evaluare a
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structurilor ca suport tehnic. Deci nu-l facem singuri ci împreună cu o comisie de specialişti. Noi
doar asigurăm suportul tehnic al evaluării comandamentelor.”
Cu alte cuvinte, oamenii n noştri care pleacă în
teatre de operaţii, precum Afganistan, ca să-şi execute misiunile, trec, obligatoriu, şi prin centrul de
evaluare, care a devenit o verigă în lanţul instruirii
acestor unităţi. „Din anul 2004, absolut toate unităţile care au plecat în teatrele de operaţii – indiferent că a fost Kosovo, Irak sau Afganistan – toate au
trecut pe la noi, prin această verigă de instruire.
Încă o dată, noi instruim comandamentele acestor
unităţi, urmând ca instruirea efectivă a militarilor
care luptă pe teren să se facă în garnizoanele de
dislocare şi în Poligonul Cincu.”
Chiar dacă are un deceniu de funcţionare, Centrul de
Instruire prin Simulare, încă se dezvoltă, iar această „creştere” urmează două faze. „Prima, este interconectarea centrelor categoriilor de forţe şi a unor comandamente ale
categoriilor de forţe cu Centrul de Instruire prin Simulare,
acesta fiind un prim pas, urmând ca după aceea să creăm
o singură reţea de instruire prin simulare la nivel naţional.” În cea de a doua fază se va uni a reţeaua naţională cu
reţeaua de instruire şi educaţie NATO. „Noi am fost deja
nominalizaţi ca fiind punct de intrare al reţelei NATO în
România, ceea ce înseamnă că suntem recunoscuţi în alianţă ca fiind punctul de intrare al reţelei de instruire prin
simulare a NATO în România. De la noi urmează să se distribuie simularea, prin această reţea naţională, prin centrele de instruire prin simulare ale categoriilor de forţe şi
prin comandamentele operaţionalizate. n

Autocamioane Braşov
După cum se ştie, cea mai mare parte a parcului din Forţele Terestre Române,
încă mai este compus din autocamioanele realizate la întreprinderea braşoveană. Din păcate, bugetul de care dispune armata, face ca parcul de autovehicule
să se transforme într-un muzeu sui-generis. Asta nu ne-a împiedicat să dăm ocol
standului ROMAN Braşov şi să purtăm o scurtă discuţie cu directorul tehnic, domnul ing. Tiberiu Klein. Măcar să mai ştim şi noi ce se mai produce...

Colonel Dragoş ANGHELACHE
trupele de jandarmi este realizată în cooperare cu o firmă
cu toate acestea, majoritatea exponatelor
israeliană, care s-a ocupat de partea specială.
militare prezentate la stand le regăsim în
Directorul Tiberiu Klein, precizează că există şi un alt
unităţile operaţionalizate din Forţele
program pentru Ministerul Apărării Naţionale realizat în
Terestre Române. Într-adevăr, nu în
cooperare cu UTI şi LOCKHEAD MARTIN, în cadrul căruia
numărul pe care ni l-am dori, însă sunt expuse – în inteBraşovul produce autoşasiul 4×4 pentru sistemul de
rior, ca postere şi machete, sau în exterior, ca produse
radar. Dumnealui mai precizează că întreprinderea a avut,
funcţionale – autovehiculele din cadrul programului
între 2004 şi 2011, un număr de 17 contracte câştigate
LAROM, ca şi o serie de autocisterne, autospeciale şi autoprin licitaţie electronică şi a livrat peste 1 000 de autovebasculante. „În cadrul programului LAROM – explică domhicule suport logistic militar. n
nul Tiberiu Klein – avem o cooperare pe partea de blindaj, care este
conform STANAG 4569, de nivel 1,
aceasta a fost cerinţa Forţelor
Terestre Române.” În ceea ce priveşte autocisternele, domnul Tiberiu
Klein ne prezintă autovehiculul AB
26.410 DF, destinat transportului de
combustibil pentru turboreactoare,
autocisterna putând efectua, la fel
de bine, şi alimentarea ori realimentarea elicopterelor. Acest tip de cisternă a fost livrat în Irak.
Însă întreprinderea nu lucrează
numai pentru armată. Este prezentată o autospecială de stins incendii
cu un design nou şi o cabină dublă,
Autocamioane Braşov fiind producătorul şasiului, şi două autospeciale
pentru Jandarmeria Română, care
pot fi folosite în acţiunile de control
al mulţimilor; acestea dispun de tun
de apă, lansatoare de gaze lacrimoCisternă combustibil cu capacitatea de 9 000 litri model 26.400 DFA (6x6) • Foto: Daniel Nistor
gene şi vopesa. Autospeciala pentru

Şi,
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Autospecială
de intervenţie EOD
Geniştii de la Râmnicu Vâlcea n-au avut produse pentru vânzare. Ei au amenajat
standul pentru ca vizitatorii să poată vedea şi unele dintre echipamentele moderne din dotarea Forţelor Terestre Române.
Colonel Dragoş ANGHELACHE

A
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Autoscannerul este un produs care ne-a atras atenţia încă de la prima sa apariţie
ca exponat, în urmă cu trei ani. Am luat legătura cu reprezentantul firmei producătoare pentru a afla ce îmbunătăţiri s-au adus produsului şi în ce măsură au
crescut performanţele acestuia.
Colonel Dragoş ANGHELACHE

ceasta a fost ideea pe care Statul
Major al Forţelor Terestre şi-a organizat standul interior şi standul
exterior: a prezenta publicului tehnica militară
şi echipamentele folosite de militarii noştri,
atât în teatrele de operaţii cât şi în activităţile
cotidiene, din ţară. În standul interior, pe
lângă materialele de promovare a forţelor
terestre şi a carierei militare în această categorie de forţe, au fost prezentate şi trei echipamente, de vârf am spune noi: un costum pentru paraşutare de la altitudini stratosferice –
aflat în dotarea forţelor speciale –, un complet
Standul amenajat de Grupul 1 EOD • Foto: Daniel Nistor
pentru specialiştii EOD folosit la intervenţii şi
La stand este expus şi un alt tip de disruptor, de 12,7
noul tip de vestă antiglonţ, realizată de Agenţia de
mm, fără recul. Când de foloseşte, este montat pe un treCercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.
pied special iar operatorul – îmbrăcat în costumul prezenLa standul exterior, în afara deja tradiţionale transportat la standul interior al Statului Major al Forţelor
toare, vehicule blindate, şi a complexului LAROM, anul
Terestere care asigură protecţie balistică, antifragmentaţie
acesta am venit cu o noutate în prezentare: uneltele de
şi antisuflu – acţionează individual şi se deplasează lângă
lucru ale EOD-iştilor (EOD = Explosive Ordnance Disposal
dispozitiv pentru amplasarea disruptorului.
– Dispozitive şi Muniţii Explozive). Pentru cei trecuţi bini„Avem în dotare şi două detectoare de metale – precişor de vârsta a II-a, şi cu un picior în vârsta a III-a, preciza plutonierul Laurenţiu Dinescu. Unul detectează metale
zăm că EOD-iştii sunt pionierii genişti de pe vremuri.
la mare adâncime, până la 6 m, stochează datele înregisPlutonierul Laurenţiu Dinescu, din Grupul 1 EOD
trate pe un PDA (Personal Digital Assistant – Asistent
Râmnicu Vâlcea, a fost „amfitrionul” standului şi ne-a prezentat echipamentele specifice cu care operatorul EOD
intervine în situaţiile-limită, de asemenea specifice.
Prima „unealtă” prezentată (şi, totodată, „vedeta”
standului) a fost robotul de intervenţie EOD. Acesta este
folosit cu ajutorul consolei de comandă, până la distanţa
de 250 m care asigură şi un semnal video optim. Este
echipat cu un disruptor fără recul, calibru 20 mm, cu
ajutorul căruia se neutralizează dispozitivele explozive
improvizate. Robotul încă nu a fost folosit în situaţii
reale în ţară, deoarece a fost introdus relativ recent în
dotarea grupurilor EOD, însă două astfel de autospeciale
– care conţin şi robotul – au fost trimise în teatrul de
operaţii şi urmează să fie folosite.

Roboscan, autoscanner
cu radiaţii gamma

Personal Digital) special, urmând ca, ulterior, acestea să
fie citite şi interpretate cu ajutorul unui program instalat
pe un laptop. Celălalt detector este pentru adâncime mică
şi medie, până la 1,5-2 m, având avantajul că este echipat
cu un radar care detectează şi obiectele nemetalice.”
La stand există şi o trusă cu scule specifice EOD cunoscută în terminologie NATO ca hookline (undiţă), cu ajutorul căreia operatorul poate acţiona în vederea sustragerii
ori extragerii de colete suspecte sau dispozitive periculoase din anumite obiective, cu scopul de a păstra în siguranţă clădirea respectivă sau obiectivul în sine. De asemenea,
poate fi folosit şi pentru desfacerea şi neutralizarea anumitor dispozitive din autovehicule. n

A

utoscannerul este prezentat ca fiind cel mai
avansat sistem de scannare cu raze gamma din
lume, premiat în 2009 la salonul de inventică
de la Geneva, an în care a primit şi premiul Organizaţiei
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, organizaţie aflată sub
patronajul ONU.
Este un produs 100% românesc, dezvoltarea relizânduse în toatalitate în cadrul companiei, aceasta, la rândul ei
fiind o entitate privată. În România sunt 12 astfel de scanere care, potrivit reprezentantului companiei, funcţionează în utilizarea Autorităţii Naţionale a Vămilor şi producătorii speră ca, până la sfârşitul anului, să mărească
numărul unităţilor pe frontiera non-UE a României cu
încă trei.
Îmbunătăţirile care s-au adus la versiunea prezentată
în cadrul expoziţiei constau în scăderea masei autoscannerului şi implemmentarea unui sistem de telecomandă
fiind, conform prezentării făcute, singurul din lume care

este operat de la distanţă. Radiaţia cu care scanează poate
penetra până la 180 mm în oţel şi se pot vedea obiecte cu
o dimensiune de până la de 2 mm. Producătorii afirmă că
nu sunt riscuri de sănătate pentru operatori atât în ceea
ce priveşte expunerea la radiaţii, cât şi în cazul explodării
unor autovehicule-capcană, ceea ce-i dă şi posibilitatea de
a fi folosit în domeniul militar, în punctele de control
amenajate în zonele de conflict.
Autoscannerul este operat de către o singură persoană,
care este şi şofer, aceasta fiind, de asemenea, o caracteristică originală a sistemului, întrucât toate celelalte
autospeciale care operează în lume sunt deservite de cel
puţin doi operatori. Astfel, creşte rapiditatea în exploatare
şi se diminuează cheltuielile cu personalul. Producătorii
afirmă că mentenanţa nu este costisitoare, fiind cam de
patru ori mai ieftină faţă de alte sisteme de acest gen din
lume, aceasta fiind şi una dintre ideile care au stat la baza
proiectării lui: o valoare cât mai mică a cheltuielilor postvânzare pentru utilizator. n

Autospeciala de scanare cu radiaţii gamma, Roboscan în spaţiul expoziţional şi în exploatare
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STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE LA BSDA-2012

• Foto: Ion Adrian Curiman

SALA ARMELOR
BSDA-2012

Digital BIT,
partener în proiectul TBT 8×8
Firma Digital Bit a fost fondată în anul 2004, are sediul în Bucureşti şi din domeniul său de activitate fac parte tehnologia informaţiei, sisteme electronice şi de
automatizări, sisteme şi soluţii integrate, servicii de consultanţă.
Colonel Dragoş ANGHELACHE

P

otrivit prezentării sale, firma are capabilităţi
combinate, care acoperă o gamă de servicii
destul de largă precum: dezvoltarea de reţele,
aplicaţii informatice şi soluţii informaţionale inclusiv
pentru Ministerul Apărării Naţionale. Astfel Digital Bit
este angrenată, prin departamentul său specializat, în
domeniul proiectelor militare, proiecte care sunt dezvoltate împreună cu partenerii externi şi acoperă toate
categoriile de forţe ale armatei. În ceea ce priveşte
Forţele Terestre Române, firma prezintă pe site-ul său, o
serie de soluţii şi proiecte printre care se numără producerea unui sistem electronic complex folosit pe MLI84, dezvoltarea unui sistem de achiziţie a ţintelor, soluţii pentru proiectul „Soldatul viitorului”, dezvoltarea sistemului de comandă şi control pentru vehicule şi soluţii
tactice de navigare pe câmpul de luptă digital modern
„Force”. Nu în ultimul rând, Digital Bit este şi parte a
proiectului TBT 8×8, noul transportor amfibiu blindat
românesc ce urmează să se producă la întreprinderea
Automecanica Moreni.
Directorul Digital Bit, Bogdan Rădulescu, ne-a oferit
mai multe detalii despre proiectul TBT 8×8. „Firma
Iveco a semnat un parteneriat cu grupul de firme
Romarm pentru realizarea în România a proiectului
naţional TBT 8×8. Firma Iveco va furniza tehnologia şi
va ajuta Romarm cu capabilităţi tehnice pentru instruirea oamenilor şi pentru realizarea în România a acestui
produs. TBT 8×8 este considerat un produs de vârf,
fiind unul dintre cele mai moderne transportoare amfibii blindate existente astăzi.”
„Firma Iveco este unul dintre principalii lideri în
producţia de vehicule blindate şi neblindate pentru
diferitele armate, iar această colaborare considerăm că
este un semn bun, pentru că astfel şi industria românească va avea acces la noile tehnologii şi vom realiza
un proiect, zicem noi, bun şi pentru armata română”, a
mai declarat, pentru „Revista forţelor terestre” directorul Bogdan Rădulescu. n
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Lansarea proiectului TBT 8×8 • Foto: Valentin Ciobîrcă

Turelă telecomandată pe şasiu Iveco • Foto: Dragoş Anghelache

