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     Antrenamente comune. Exerci]iul Black Sea Rotational Force
15.1, care a început în luna februarie, continu` la Babadag, în perioada
9-13 martie, cu instruc]ia tactic` la nivel plutoane, executat` de
infanteri[tii marini din România [i SUA. Sunt programate ac]iuni de
patrulare în zona lagunar` [i exerci]ii tactice ofensive [i defensive,
pentru ap`rarea unei localit`]i, în cooperare cu elicopterele Puma Naval.
(LOCOTENENT-COLONEL CORNELIU PAVEL)
     Misiune la Marea Neagr`. La solicitarea Autorit`]ii Navale

Române (ANR), miercuri, 4 martie, dou` nave militare ale For]elor
Navale Române [i un elicopter Puma Naval au efectuat o misiune de
cercetare-c`utare aerian` [i naval` a pescadorului Cormoran 2, care a
pierdut contactul radio cu ANR, în diminea]a aceleia[i zile. Nava a fost
g`sit`, în deriv`, la o distan]` de 53 mile marine (aproximativ 95 km)
travers Constan]a. Echipajul nu a solicitat ajutorul autorit`]ilor pentru
remorcare, evacuare sau asisten]` medical`, nefiind nicio persoan` r`nit`.

 Evaluare psihologic` postmisiune. În perioada 2-6 martie, în
garnizoana Bistri]a, militarii companiei KAF-GDA, reveni]i în ]ar` din
Afganistan, în decembrie 2014, au parcurs o evaluare psihologic`
postmisiune de tip screening. Ac]iunea a fost realizat  ̀de reprezentan]ii
Centrului de investiga]ii socio-comportamentale, c`pitan Cristina Cazacu
[i locotenent-colonel Lucian Rigman, în colaborare cu psihologii militari ai
unit`]ilor din care au f`cut parte membrii companiei KAF-GDA. În urma
evalu`rii, nu au fost surprinse manifest`ri psiho-comportamentale
disfunc]ionale, specifice tulbur`rilor rela]ionate cu stresul [i cu evenimentele
traumatice din teatrele de opera]ii.
 Femeia, s`rb`torit` în diferite garnizoane. Ziua Interna]ional̀  a

Femeii a fost s`rb`torit`, recent, în mai multe garnizoane din ]ar`. La
Academia For]elor Terestre Nicolae B`lcescu, din Sibiu, a fost sus]inut un
spectacol, în colaborare cu actorii Teatrului Na]ional Radu Stanca, din
aceea[i localitate. La Cercul Militar din Timi[oara, sâmb`t ,̀ 7 martie, a
avut loc spectacolul Co[ule] cu ghiocei, oferit în dar, de 8 Martie, tuturor
doamnelor [i domni[oarelor din garnizoan`. Pe scen` au urcat
ansamblul folcloric Hora Timi[ului, trupa de dans Torent, grupurile de
muzic` u[oar` Miniflores [i Flores. La Breaza, în semn de recuno[tin]`
[i pre]uire pentru toate doamnele [i domni[oarele din Colegiul Na]ional

Militar Dimitrie Cantemir, arti[tii cantemiri[ti au înlocuit, timp de or`,
uniformele militare cu ]inute elegante, oferind adev`rate nestemate
muzicale celor mai ginga[e fiin]e de pe p`mânt: mamele. La câteva mii
de kilometri distan]`, în Baza Militar` Kandahar, cele opt femei militar
din Batalionul de Protec]ie a For]ei, condus de locotenent-colonelul
Florin-Corneliu {oltuz, au primit, din partea acestuia [i a colegilor,
m`r]i[oare [i flori.
 S`rb`toare la Oradea. Ziua Automobilistului Militar s-a s`rb`torit

mar]i, 3 martie, la Cercul Militar Oradea. La eveniment au participat
generalul-maior (r) Ioan Bordei, fost comandant al Diviziei 11 Mecanizat`
Carei [i pre[edinte de onoare al ANCMRR General Traian Mo[oiu –
filiala Bihor, pre[edintele filialei ANCMRR, general de brigad` (r) conf.
univ. dr. Vasile Cre], pre[edintele ANVR – filiala Oradea, colonel (r)
Vasile Cri[an, comandantul garnizoanei, colonel Grigore Morar, preotul
de garnizoan` Mircea Ioni]`, precum [i cadre militare în activitate, în
rezerv` [i în retragere. Cu acest prilej, colonelul (r) Mihai La]iu [i-a
lansat prima sa carte, cu titlul Neam de manivel ,̀ în care î[i prezint  ̀activi-
tatea [i întâmpl`rile pe care le-a tr`it în cariera de ofi]er de arma auto.
 (PLUTONIER-MAJOR FLORIN MIRIC~)
 Ajutor umanitar. Recent, militarii Batalionului 288 Ap`rare

Antiaerian` Milcov au participat la o ac]iune de sprijinire a semenilor
f`r` posibilit`]i materiale. Ei au donat materiale de construc]ie [i

BUCURE{TI. Duminic`,
8 Martie, chiar de ziua lor,

doamnele [i domni[oarele care
au trecut prin Pia]a Tricolo-

rului, din fa]a Palatului Cercu-
lui Militar Na]ional, au primit

flori din partea militarilor
Regimentului 30 Gard` Mihai

Viteazul [i reprezentan]ilor
categoriilor de for]e din armata
român`. Tot cu acest prilej, în

pia]` a fost organizat` [i o
expozi]ie de fotografie intitulat`
F`r` voi, noi nu am fi un întreg,

un omagiu adus femeilor în
hain` militar`. Ac]iunea a fost
sprijinit` de Funda]ia Sfântul

Mare Mucenic Gheorghe,
Purt`torul de biruin]`.

„DIXI !
Dumneavoastr`, militarii armatei române, ne face]i, de fiecare dat`, s` ne
redescoperim mândria [i încrederea în for]a na]iunii noastre. Pentru mine,
nu exist` moment mai emo]ionant decât salutul drapelului de lupt`.

KLAUS IOHANNIS
PRE{EDINTELE ROMÂNIEI

(LOCOTENENT-COLONEL CORNELIU PAVEL)

 (C~PITAN CONSTANTIN PI{TEA)

GRA}IELA MIH~ESCU {I DANIELA FILIMON

COMPETI}IE LA VATRA DORNEI

Sec]ia Educa]ie Fizic`
din Statul Major Gene-

ral a organizat [i desf`[u-
rat, în perioada 23-27

februarie, la Vatra Dornei,
etapa final` pe Ministerul

Ap`r`rii Na]ionale a
Campionatului militar de

schi pentru unit`]ile de
instruc]ie.

La concurs au participat loturile
sportive apar]inând statelor majore ale
categoriilor de for]e [i Comandamen-
tului Comunica]iilor [i Informaticii.
Campionatul s-a desf`[urat la probele
de biatlon, [tafet  ̀[i patrul̀ .

La biatlon, concuren]ii s-au deplasat
pe schiuri pe un traseu cu o lungime de
opt kilometri, pe parcursul c`ruia au
executat dou  ̀trageri cu pistolul mitra-
lier ,̀ la distan]a de o sut  ̀de metri, din
pozi]iile culcat nerezemat [i în picioare
(câte cinci cartu[e), asupra ]intei piept
nr. 6. La individual, primele trei locuri
au fost ocupate, în ordine, de caporalul
Dumitru Moisan, plutonierul Claudiu
Suciu [i caporalul Ioan Hogiu, to]i din
For]ele Terestre. La echipe, pe cea mai
înalt  ̀treapt  ̀a podiumului a urcat lotul

Statului Major al For]elor Terestre,
urmat de cel al Comandamentului
Comunica]iilor [i Informaticii (CCI) [i al
Statului Major al For]elor Aeriene
(SMFA).

La proba de [tafet ,̀ fiecare partici-
pant a parcurs un traseu în lungime de
cinci kilometri [i a executat dou  ̀trageri
în acelea[i condi]ii ca la proba de biatlon.
Clasamentul, pe echipe, a fost identic cu
cel de la [tafet .̀

Ultima prob ,̀ cea de patrul̀ , a cons-
tat în parcurgerea, pe schiuri, a unui
traseu dificil, în teren muntos, în lungime
de 14 kilometri, pe parcursul c`ruia cei
[apte componen]i ai acesteia au ac]ionat
întrunit [i au executat o tragere de
precizie cu pistolul mitralier ,̀ au aruncat
grenade de mân  ̀de exerci]iu ofensive

[i au trecut printr-o por]iune de teren
contaminat ,̀ cu masca contra gazelor
pe figur`. Câ[tig`toarele primelor trei
locuri au fost, în ordine, loturile SMFT,
SMFA [i CCI.

Clasamentul general a departajat
echipele participante, astfel: SMFT
(locul I), CCI (locul II), SMFA (locul
III) [i SMFN (locul IV).

La festivitatea de premiere, colonelul
Ioan Armanu, pre[edintele comitetului
de organizare a campionatului, a înmâ-
nat premii în bani, oferi]i de Funda]ia
General {tefan Gu[` celor mai buni
sportivi militari ai competi]iei, astfel: locul
I - caporal Sorin Ilie (SMFT), locul II -
caporal Marian Misic  ̀(CCI) [i locul III
-  maistru militar Iosif Saro[i (SMFA). 

COLONEL CRISTIAN PELEA

F
O

T
O

: 
G

R
A

}
IE

L
A

 M
IH

~
E

S
C

U Eleva frunta[ Iulia Condruz, din Colegiul Na]ional
Militar Dimitrie Cantemir, îndrumat  ̀de profesoara

Irina Flo[toiu, a reu[it, recent, s  ̀se califice la faza na]ional̀
a dou  ̀olimpiade de prestigiu, care au la baz  ̀studiul limbii
[i literaturii române. Iulia va reprezenta colegiul [i jude]ul
Prahova la ambele competi]ii, care se vor desf`[ura în prima
decad  ̀a lunii aprilie. Sâmb`t ,̀ 7 martie, elevi din Colegiul
Na]ional Militar Mihai Viteazul au participat la faza jude]ean`
a olimpiadelor [colare pe discipline, unde au reu[it s  ̀se
califice la urm`toarea etap .̀ Eleva frunta[ Cristina Geic ,̀
din clasa a IX-a, a reu[it calificarea la etapa na]ional` a
olimpiadei de istorie, sub îndrumarea profesoarei Paraschiva
F`rca[, iar elevul caporal Andrei Petruse, din clasa a XI-a,
preg`tit de profesorul Valer Macarie, va merge la faza
na]ional̀  a olimpiadei de geografie. Mai departe va merge [i
eleva frunta[ Roberta Ion, preg`tit  ̀de profesoarele Mircea

juc`rii unei familii cu nevoi din localitatea Ureche[ti, jude]ul Vrancea,
[i au vizitat Centrul de copii institu]ionaliza]i Forget Me Not. Cu aceast`
ocazie, au fost oferite produse de igien` personal` [i dulciuri.

PERFORMAN}E LA BREAZA {I ALBA IULIA

Cosmina [i Lucia Lupu, care are o dubl̀  calificare la faza
na]ional̀ : lingvistic  ̀[i limba francez .̀ La disciplina religie,
cultul ortodox, s-au calificat patru elevi din colegiul militar
albaiulian: elevele frunta[ Bianca Balea [i Ioana Argatu, din
clasele a IX-a [i a X-a, eleva sergent Oana Ianculescu, din
clasa a XI-a, [i eleva plutonier Raluca Bor[, din clasa a XII-a.
La cultul greco-catolic, elevul frunta[ Marian Luca, din clasa
a IX-a, a completat seria elevilor califica]i la etapa na]ional̀ .
To]i sunt preg`ti]i de profesorul Ioan Nistor. De asemenea,
la faza na]ional̀  a olimpiadei de psihologie, particip  ̀eleva
frunta[ Alexandra Trif, îndrumat` de profesoara Simina
Dura. Al̀ turi de cei nou  ̀olimpici albaiulieni, vor merge la
etapa na]ional` al]i patru colegi de-ai lor, califica]i la alte
discipline. Felicit`ri olimpicilor, profesorilor coordonatori [i
p`rin]ilor! 
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S~RB~TOARE
ÎN COVASNA {I HARGHITA

La Batalionul 22 Vân`tori de Munte Cire[oaia, din Sfântu Gheorghe, [i la
Batalionul 24 Vân`tori de Munte General Gheorghe Avramescu, din

Miercurea Ciuc, s-au desf`[urat vineri, 6 martie, ceremoniile prilejuite de
s`rb`torirea a 75 de ani de existen]` a celor dou` unit`]i.

La evenimente au participat mi-
nistrul ap`r`rii na]ionale, Mircea
Du[a, [eful Statului Major General,
general-locotenent Nicolae Ciuc ,̀ [eful
Statului Major al For]elor Terestre,
general-maior Dumitru Scarlat, [eful
de stat major al Diviziei 4 Infanterie
Gemina, colonel Victor D`sc`lescu,
comandantul Brig`zii 61 Vân t̀ori de
Munte General Virgil B`dulescu,
general de brigad` Marius Giurc`,
reprezentan]i ai autorit`]ilor publice
locale [i jude]ene, episcopul Covasnei
[i Harghitei, Preasfin]itul Andrei
F`g`r`[anul, comandan]i de unit`]i,
cadre militare în rezerv` care, de-a
lungul timpului, au fost la comand  ̀ori
au lucrat în cele dou  ̀unit`]i s`rb -̀
torite, precum [i numero[i invita]i.

Cu acest prilej, la batalionul cov`s-
nean, condus de colonelul Vasile
Cristea, Drapelul de Lupt` a fost
decorat cu Ordinul Virtutea militar`
în grad de cavaler, cu însemn de pace,
iar la cel harghitean, condus de colo-
nelul Costel Poman ,̀ cel mai pre]ios
simbol al unit̀ ]ii a primit Emblema de
Onoare a Armatei României.
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În alocu]iunile sale, ministrul ap -̀
r`rii na]ionale a mul]umit tuturor celor
care, de-a lungul timpului, s-au instruit,
s-au format sau au comandat aceste
unit̀ ]i [i au contribuit la dezvoltarea [i
ascensiunea, ca arm  ̀de elit̀ , a vân t̀o-
rilor de munte în Armata României.

Prezent la evenimentul de la
Miercurea Ciuc, prefectul jude]ului
Harghita, Andrei Jean-Adrian, a afir-
mat: Sunt emo]ionat pentru c  ̀în urm`
cu mai mul]i ani, pe acest platou, eram
avansat la gradul de locotenent. {i nu m`
gândeam, atunci, c  ̀o s̀  ajung s̀  decorez

COOPERARE MILITAR~
În perioada 24-26 februarie, la sediul Corpului de

control [i inspec]ie, a avut loc vizita delega]iei
Inspectorului General al United States Army Europe
(USAREUR) cu sediul la Wiesbaden, Germania, condus`
de colonelul David H. Carstens.

Activitatea se înscrie în trendul
ascendent al rela]iilor de cooperare
militar` dintre for]ele armate ale
României [i cele ale Statelor Unite ale
Americii, concretizate în participarea,
în comun, la opera]iile din Irak [i
Afganistan, dar [i ca rezultat al preocu-
p`rilor comune în ceea ce prive[te
securitatea [i stabilitatea în regiunea
M`rii Negre sau în alte zone sensibile
ale globului. Obiectivul urm`rit a
constat în familiarizarea [i schimbul
de experien]` [i opinii privind locul,
rolul [i misiunile esen]iale ale celor
dou` structuri.

EXERCI}II LA MAREA NEAGR~

For]ele Navale
Române par-

ticip`, în aceas-
t` lun`, la exer-

ci]ii navale pe
Marea Neagr`,
al`turi de gru-

parea naval`
Standing NATO

Maritime Group-
2 (SNMG-2), cu
fregata Regina

Maria, având un
elicopter Puma

Naval ambarcat
la bord.

LOCOTENENT-COLONEL CORNELIU PAVEL

Participarea navei române[ti la ac]iunile grup`rii navale
SNMG-2 din Marea Neagr  ̀reprezint  ̀contribu]ia României la
pachetul NATO de m`suri de reac]ie imediat  ̀[i are ca scop
înt`rirea încrederii [i dezvoltarea interoperabilit`]ii între alia]i.

Gruparea naval` SNMG-2 este una dintre cele patru
grup`ri navale multina]ionale ale Alian]ei, fiind o for]`
maritim` integrat`, permanent`, gata de ac]iune în timp de
pace sau în situa]ii de criz`.

SNMG-2 este comandat` de contraamiralul Brad
Williamson (SUA) [i este format  ̀din cruci[`torul american
USS Vicksburg (CG 69), nava comandant a grup`rii, fregata
canadian` HMCS Fredericton (FFH 337), fregata turceasc`
TCG Turgutreis (F 241), fregata italian` ITS Aliseo (F 574),
fregata româneasc` Regina Maria (F 222) [i nava auxiliar`
german  ̀FGS Spessart (A 1442).

Misiunea SNMG-2 în Marea Neagr  ̀a fost planificat  ̀de
anul trecut [i face parte din Planul cu principalele activit`]i ale
For]elor Navale Române, având ca obiective men]inerea
ridicat  ̀a nivelului de instruc]ie al marinarilor militari români [i
asigurarea încrederii între na]iunile aliate în regiune. 

SPECTACOL
IRINA-MIHAELA NEDELCU

FOTO: VALENTIN CIOBÎRC~

Joi, 5 martie, în Aula Alexandru Ioan Cuza din sediul MApN, piesa
Gai]ele, de Alexandru Kiri]escu, a fost vizionat` de aproape 600

de femei. La spectacolul organizat cu prilejul Zilei de 8 Martie, au fost
invitate v`duve de r`zboi [i ale militarilor deceda]i în ac]iuni militare,
membre ale Asocia]iei Camarazii, femei din Centrul de primire în regim
de urgen]` a mamelor cu copii victime ale violen]ei în familie, precum
[i adolescente de la Funda]ia Sfânta Macrina [i Asocia]ia Diaconia.

Cu sprijinul Asocia]iei Camarazii, conducerea MApN a reu[it s`
aduc` în sufletele invitatelor o raz` de soare prin distribu]ia de excep]ie
a piesei de teatru. Înainte de începerea spectacolului, militari din
Regimentul 30 Gard` Mihai Viteazul au oferit doamnelor [i
domni[oarelor invitate câte o floare, ca simbol al prim`verii. Mari
doamne ale scenei române[ti – Florina Cercel, Rodica Popescu-
Bit`nescu, Ileana Stana-Ionescu [i Olga Delia Mateescu – al`turi de
actori din genera]ia tân`r` – Monica Davidescu, Ilinca Goia, Tomi
Cristin, Pavel Bârsan, Drago[ Ionescu, Diana Dumbrav` [i Raluca Petra
– au demonstrat c` austera sal` a MApN poate vibra de bun` dispozi]ie
[i r`suna de aplauze sincere. 

Pe timpul vizitei, au fost aprofun-
date aspecte referitoare la organizarea,

competen]ele [i instrumentele de
lucru ale celor dou` institu]ii [i au
fost identificate modalit`]i de extin-
dere a cooper`rii pe viitor. De aseme-
nea, a fost analizat modul prin care
Inspectoratul General al USAREUR
poate sprijini dezvoltarea capabilit`-
]ilor Corpului de control [i inspec]ie,
în special prin continuarea perfec]io-
n`rii preg`tirii profesionale a persona-
lului prin cursuri de profil, stagii [i
activit`]i de preg`tire în comun, pu-
nându-se în discu]ie inclusiv partici-
parea reciproc` la anumite activit`]i
[i misiuni de evaluare sau control.

Convingerea de ambele p`r]i a
fost c` între cele dou` institu]ii exist`
numeroase asem`n`ri de concep]ie,
structurale, ac]ionale [i de viziune.
Aceast` prim` întâlnire a fost unanim
apreciat` ca fiind reu[it` [i produc-
tiv`, pentru ambele p`r]i, reprezen-
tând punctul de start al unui parte-
neriat de lung` durat`. 

Drapelul de Lupt  ̀al batalionului în
care mi-am satisf̀ cut stagiul militar.
De aceea, emo]ia este mare pentru mine
[i apreciez, în mod deosebit, activitatea
militarilor din aceast̀  unitate.

Dup` încheierea discursurilor,
ministrul ap`r`rii na]ionale a oferit câte
o floare doamnelor [i domni[oarelor
din cele dou  ̀unit̀ ]i [i invitatelor.

Ceremoniile s-au încheiat cu
defil̀ rile vân t̀orilor de munte cov`s-
neni [i harghiteni, în acordurile
Muzicii Militare a Brig`zii 61 Vân t̀ori
de Munte General Virgil B`dulescu. 

AUTOEVALUAREA
MINISTERULUI AP~R~RII

NA}IONALE
LOCOTENENT NARCIS R~DUCU

Mar]i, 10 martie, a avut loc, la Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale, activitatea de autoevaluare a insti-

tu]iei pentru anul 2014. La analiz` au participat pre[e-
dintele României, Klaus Iohannis, prim-ministrul Victor
Ponta [i viceprim-ministrul pentru securitate na]ional`
[i ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea.

Ministrul ap`r`rii na]ionale,
Mircea Du[a, a men]ionat c  ̀activita-
tea ministerului a fost marcat` de
schimbarea mediului de securitate din
regiunea extins` a M`rii Negre,
precum [i de cre[terea instabilit`]ii din
vecin`tatea sudic` a Alian]ei Nord-
Atlantice. Acestea au generat schim-
b`ri profunde în abordarea probleme-
lor de ap`rare [i securitate la nivel
NATO [i UE. În contextul noilor
provoc`ri de securitate de pe flancul
estic, România [i-a exprimat inten]ia
de a pune la dispozi]ia NATO un
comandament multina]ional de divizie,
precum [i de a g`zdui o structur`
multina]ional̀  de integrare a for]elor.

Ne afl`m într-un context strategic
complex, caracterizat de transform`ri
semnificative la nivel regional [i global.
În proximitatea României, ac]iunile
militare, de tip conven]ional [i hibrid,
reprezint̀  o provocare direct̀  [i violent̀
la adresa fundamentelor juridice ale
securit`]ii spa]iului european. Consoli-
darea profilului României, în NATO [i
în UE, este o prioritate esen]ial` [i o
component  ̀a securit`]ii ]`rii noastre,
a concluzionat Klaus Iohannis.

2014 a fost un an bun pentru armata
român`, dar este important ca 2015 [i
2016 s` fie [i mai buni. Salut ini]iativa
pre[edintelui Iohannis de a avea un
consens pe termen lung în privin]a
cheltuielilor militare. E important s`
avem aceast` stabilitate. Trebuie s`
ar`t`m c` în]elegem provoc`rile [i

rolul pe care îl avem, a declarat, la
rândul s`u, Victor Ponta.

Sunt convins c` militarii români
î[i vor face datoria cu acela[i profesiona-
lism [i devotament ca [i pân` acum, iar
România se va impune ca un centru
important de securitate în regiune [i
va oferi nu doar partenerilor NATO,
dar [i cet`]enilor acestor ]`ri, garan]ia
p`cii, a siguran]ei [i a încrederii în
viitor. Vreau s` transmit un gând de
recuno[tin]` pentru eroii militari
c`zu]i la datorie pe câmpul de lupt`, în
teatrele de opera]ii, pentru cei r`ni]i în
misiuni, dar [i pentru familiile acestora,
care au avut de suferit în urma acestor
pierderi, a ar`tat în interven]ia sa
Gabriel Oprea.

 Din analiza efectuat` a reie[it
c` se vor continua demersurile între-
prinse în 2014, pun#ndu-se accent pe
îndeplinirea obiectivelor majore: consti-
tuirea [i opera]ionalizarea gradual̀ , pe
teritoriul României, a Unit`]ii Multina-
]ionale de Integrare a For]elor NATO
(NFIU) [i a Comandamentului Multi-
na]ional de Divizie Sud-Est(MND-SE
HQ), implementarea m`surilor de
securitate privind ap`rarea cibernetic ,̀
sporirea contribu]iei la securitatea
regiunii extinse a M`rii Negre, continu-
area particip`rii la ini]iativele militare
de cooperare în plan bilateral [i regio-
nal, precum [i continuarea procesului
de ridicare a st`rii de operativitate a
tehnicii, modernizare [i achizi]ie a
echipamentelor militare. 



 Liniile suple, perfect echili-
brate, [i simetria instala]iilor 
dispuse pe punte creeaz` senza- 
]ia de tot unitar. Nimic nu este în 
plus, nimic nu împiedic` alunecarea 
privirii de-a lungul pun]ii. Poate 
doar cele dou` instala]ii de lansare 
dispuse, [i ele, într-o simetrie per-
fect`, la babord [i tribord. Când 
se execut` o tragere cu rachete, 
limba fl`c`rilor are câ]iva metri 
lungime [i arde totul în jur. Niciun 
marinar nu se afl` pe punte, iar 
vasul este închis ermetic, acest 
lucru protejând echipajul [i de un 
eventual atac cu arme chimice. 

La pupa (partea din spate a 
navei) ies în eviden]` cele dou` 
capace, impresionante prin 
m`rimea lor, care dau frâu liber 
zecilor de mii de cai putere din 
turbine. Când sunt puse în func- 
]iune, se aude doar un [uierat 
puternic, far` a scoate [i fumul 
caracteristic motoarelor conven- 
]ionale. Unul dintre speciali[tii 
cailor putere este maistrul militar 
clasa I Constantin Trifan. Urletul 

turbinelor reprezint` partitura 
pe care danseaz` nava. Iar el, 
împreun` cu echipa pe care o 
conduce, este orchestra care 
contribuie la acel sunet pl`cut al 
motoarelor. În 1991, când a termi-
nat stagiul militar, obligatoriu pe 
vremea aceea, era deja  
îndr`gostit de marin`.

Nu mi-am dorit niciodat` s` 
schimb aceast` meserie. Marina-
rul din mine m` motiveaz`, [i-mi 
doresc s` pot privi cât mai multe 
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PUMNUL DE FIER
MAISTRU MILITAR CLASA A II-A FLORIN BODEA 

La Mangalia, oarecum ferit de ochii curio[ilor prin amplasarea 
sa, se afl` Divizionul 150 Rachete Navale. Datorit` puterii mari 

de foc a navelor purt`toare de rachete, unitatea a fost  
supranumit` pumnul de fier, aceasta reprezentând cea  

mai puternic` for]` de lovire de pe litoral.

Frumuse]ea tarantulei

 Primul divizion de profil a fost 
înfiin]at în 1963, prin intrarea în 
dotarea Marinei Militare a [ase 
vedete purt`toare de rachete clasa 
OSA I. În urma procesului conti- 
nuu de reform` a marinei militare 
[i a dot`rii cu un alt tip de tehnic`, 
în 2005 a luat na[tere Divizionul 
150 Rachete Navale, compus din 
trei nave clasa TARANTUL I, 
patru instala]ii mobile de lansare, 
un punct tehnic mobil [i un grup 
de asigurare de lupt`. În 2009, a 
intrat în compunerea divizionului 
[i Compania de Ap`rare CBRN.

În pofida modestiei care-i 
caracterizeaz` pe racheti[tii 
divizionului mangaliot, militarii 
sunt foarte mândri de profesia 
lor. Acest lucru este tr`dat de 
tonalitatea vocii [i de privirile 
care parc` mângâie silueta navei, 
atunci când încep s` vorbeasc` 
despre ea. Au [i motive. Cele 
trei nave purt`toare de rachete, 
supranumite de occidentali Taran-

tule, au fost ultimele produse noi, 
intrate, în 1991, în dotarea marinei 
militare. Ele nu au fost denumite 
întâmpl`tor a[a. Ac]ioneaz` ca 
p`ianjenul uciga[: mu[c` [i apoi 
dispar.

Având ca mijloc de propulsie 
patru turbine cu gaz, care dezvolt` 
împreun` 32.000 cai putere, aceste 
nave se pot deplasa cu o vitez` de 
peste 40 de noduri. Armamentul 
este compus din dou` instala]ii 
de lansare a rachetelor, cu o raz` 
de ac]iune de 80 km, dou` tunuri 
antiaeriene cal. 30 mm, cu câte 
[ase ]evi fiecare, cu o caden]` de 
tragere de peste 4.000 de proiec-
tile pe minut, letal` oric`rui tip de 
avion, [i un tun naval cal. 76 mm. 
Tunurile sunt ghidate automat 
prin radar, precizia de lovire 
crescând, astfel, semnificativ. De 
asemenea, aparatura de bruiaj [i 
radarele din dotarea navelor con-
tribuie, din plin, la reu[ita misi-
unilor. Nava devine foarte greu 
de detectat, aproape invizibil` pe 
radarele inamicului.

dimine]i pavi- 
lionul arborat 
la pupa navei, 
spune maistrul 
militar. Am dou` 
fete, le-am adus 
de multe ori s` 
vad` navele [i 
am observat cu 
cât` admira- 
]ie m` privesc, 
nevenindu-le s` 
cread` c` tat`l 
este cel care [tie s` fac` atâtea 
lucruri. Meseria se înva]` din c`r]i, 
[tiu bine acest lucru, îns` mai [tiu 
cât de important este s` ai un bun 
îndrum`tor în ac]iunile practice. 
A[a am avut [i eu, iar acum, 
odat` cu trecerea timpului, eu am 
devenit cel care trebuie s` aib` 
r`spuns la întreb`rile celor tineri. 
Chiar dac` sunt uria[e, motoarele 
navei trebuie s` func]ioneze ca un 
ceas elve]ian.

Atrac]ia marin`riei

C`pitan-comandorul Marian 
Valentin Toma este comandan-
tul navei purt`toare de rachete 
(NPR) Pesc`ru[ul, una dintre 
cele trei nave ale divizionului. 
Nu are o lung` carier` ca [i 
comandant de nav`, îns` are o 
bogat` experien]` profesional`, 
printre func]iile îndeplinite de-a 
lungul carierei num`rându-se 
cea de ofi]er secund pe nav` 
torpiloare, apoi pe corvet` [i 
cea de ofi]er de stat major în 
Statul Major al For]elor Navale. 
Îndr`gostit, înc` de când era 
copil, de siluetele maiestuoase 
ale vapoarelor din port, acum, în 
cei aproape 20 de ani aduna]i la 
bordul diferitelor tipuri de nave, 
admira]ia, c`p`tat` în copil`rie, 
a devenit tot mai justificat`. A 
absolvit Colegiul de stat major 
din Newport Rhode Island, SUA, 
iar în ]ar`, a terminat masteratul 
cu cel mai mare calificativ dintre 
masteranzi. Aceste performan]e 
i-au dat posibilitatea s`-[i aleag` 
locul unde-[i va desf`[ura activi-
tatea. A ales, f`r` nici o ezitare, 
func]ia de comandant de nav`.

 Cele mai mari satisfac]ii mi 
le-au oferit func]iile pe care le-am 
îndeplinit la bordul navelor, pre-
cizeaz` ofi]erul. Cred c` nu 
exist` arm` în care ambi]ia s` 
aib` un cuvânt atât de greu de 
spus. Coeziunea echipajului presu-
pune nenum`rate ore de exerci]ii 
[i antrenamente, în care militarul 
devine una cu nava. Partenerii 
externi solicit`, în mod constant, 
prezen]a NPR-urilor la exerci]iile 
care se desf`[oar` în marea  
noastr`. Spun marea noastr`, 
pentru c` acest tip de nav` ex-
ecut` ac]iuni militare punctuale,  
însemnând atacul navelor de  
suprafa]`, cercetare,  
supraveghere, c`utare [i salvare.

O mân` pentru tine, 
una pentru vapor!

Este des întâlnit` aceast` ex-
presie la bordul navelor militare, 
ea reprezentând îns`[i firescul 
ideii de echipaj. Via]a tuturor 
poate depinde, la un moment 

dat, de un singur marinar, iar 
acest lucru este con[tientizat de 
fiecare în parte. Aspirantul Ionu] 
State este oputor ([ef-mecanic) 

pe NPR Pesc`ru[ul din 2013, 
an în care a absolvit Academia 
Naval` Mircea cel B`trân din 
Constan]a, specialitatea elec-
tromecanic` naval`. A fost atras 
înc` din copil`rie de ideea de a 
vedea cum func]ioneaz` lucru-
rile, dezmembrând majoritatea 
juc`riilor primite. Tot atunci, în 
copil`rie, br`ilean fiind, a sim]it 
fascina]ia vapoarelor. 

Portul ora[ului a fost mereu 
locul preferat al plimb`rilor 
mele, de[i, la un moment dat, 

am cochetat cu idea de a urma 
cursurile Academiei de Teatru 
[i Film. Îns`, prima dragoste nu 
se uit` niciodat`, iar acum pot 
spune, cu mândrie, c` meseria 
aleas` îmi vine ca o m`nu[`, 
precizeaz` ofi]erul. Suntem o 
echip` foarte sudat`, marea are 
[i acest har, une[te foarte mult 
oamenii. 

Dorin]a pentru a fi mereu 
cei mai buni este prezent`, sine 
qua non, în con[tiin]a fiecaruia 
dintre militari. Echipajul devine 
una cu nava, iar militarii sunt 
arti[tii care o strunesc, acest tot 
unitar fiind aproape imposibil 
de comb`tut. Comandorul Milu 
Zaharia, [ef de stat major al Di-
vizionului 150 Rachete Navale, 
a avut ambi]ia ca unitatea s` 
se ridice la standarde NATO. 
Timp de [ase luni, ofi]erul a 
îndeplinit func]ia de [ef de stat 
major al Grup`rii Permanente 
NATO, SNMG-2, aflându-se la 
conducerea opera]iei Ocean 
Shield, de combatere a pirateriei 

pe mare, din Oceanul Indian, 
deci [tie bine ce s` pretind` 
militarilor. Exerci]iile executate în 
comun cu for]ele na]ionale [i cele 
ale partenerilor NATO, încheiate 
cu calificative foarte bune, [i faptul 
c` an de an ofi]erii divizionului 
încadreaz` func]ii în Statul Major 
al Grup`rii Permanente NATO sau 
EU Naval Force (gruparea naval̀  a 
Uniunii Europene pentru combaterea 
pirateriei pe mare) reprezint` 
o confirmare meritorie a bunei 
preg`tiri a marinarilor militari. n

Aspirant Ionu] State

C`pitan-comandor  
Marian Valentin Toma
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MAIOR CONF. UNIV. DR. NICOLAE GHEORGHI}~:

MUZICILE MILITARE, LA NOI, AU CONTRIBUIT
LA FORMAREA CULTURII MUZICALE

Pentru a-]i valida priceperea, a-]i desf`[ura ori-
zontul trebuie s` de]ii mai întâi istoria curentului

cultural de care apar]ii sau m`car o sintez`, o
monografie, ceva solid academico-universitar.

Muzicologul maior Nicolae Gheorghi]` [i-a [lefuit
talentul f`r` s`-i pese de timp, mediu, încerc`ri. S-a
construit pe îndelete sub mâinile [i pl`mada mae[trilor,
a[teptând cu r`bdare ora de na[tere a unei noi clarit`]i.

 Sunte]i profesor al
Universit`]ii Na]ionale de
Muzic` din Bucure[ti
(UNMB). Care sunt
punctele forte ale
înv`]`mântului muzical
românesc?
Anul 2014 a marcat un secol
[i jum`tate de existen]` a

Conservatorului, ast`zi UNMB.
Ca institu]ie de înv`]`mânt,
Conservatorul bucure[tean
apare în acela[i an cu cel din
Sankt Petersburg (1864) [i cu
doi ani înaintea celui din
Moscova (1866). Emanciparea
noastr` pe acest palier se na[te
astfel pe vremea lui Alexandru
Ioan Cuza, în octombrie 1864,
când se pun bazele
Conservatorului de Muzic` [i
Declama]iune, cu muzicieni
excep]ionali. Mul]i dintre
profesorii de atunci proveneau
din Occident. Veneau din zona
austro-german`, din Italia,
precum Alexandru
Flechtenmacher, Eduard
Wachmann, Casimiro Biscottini,
Ludwig Wiest etc., c`rora se
adaug` muzicieni români cu
studii în str`in`tate.

 Care a fost întâmplarea
ce v-a adus muzica în
via]`? Cine este mentorul
care v-a determinat
cariera?
Pentru c` exist`
întotdeauna o a[ezare

dincolo de ceea ce ne propunem
noi, este vorba de fratele meu,
locotenent-colonel Aurel
Gheorghi]`, actualmente dirijor
prim al Orchestrei
Reprezentative a Ministerului
Ap`r`rii Na]ionale. A fost elev al
Liceului Militar de Muzic` din
Bucure[ti, lucru care a
determinat, într-un fel, [i cariera
mea. Am studiat cinci ani în
cadrul {colii Militare de Muzic`,
am avut dasc`li minuna]i [i
întâlniri extraordinar de fericite.
A[ men]iona aici pe maestrul
Ioan Golcea, profesorul Voicu
Florea, pe doamnele profesoare
Rodica Nicolaescu, Georgeta
Cioab`, Rodica Alboiu etc., în
general un corp de cadre
dedicat, oameni care ne-au sim]it
ca pe propriii copii, iar acesta a
fost un lucru esen]ial în toat`
evolu]ia noastr`. Am intrat la
Conservator [i am optat pentru
Sec]ia de muzic` bizantin`, iar
mentorul meu, care m-a cl`dit
spiritual [i profesional, a fost
maestrul Sebastian Barbu-
Bucur, o personalitate

Conf. univ. dr. Nicolae
Gheorghi]` este profesor
asociat la Universitatea Na]io-
nal` de Muzic` din Bucure[ti
(din 1999) [i ofi]er de muzic`
la Serviciul Muzicilor Mili-
tare. N`scut în 1971, în jude]ul Constan]a, este absolvent al
Universit`]ii Na]ionale de Muzic` din Bucure[ti, sec]iile Muzic`
Bizantin` (1996) [i Muzicologie (1998) cu studii postuniversitare
în cadrul aceleia[i institu]ii (master: 1996-1997, doctorat: 2005),
precum [i la Atena cu Grigorios Stathis [i Lykourgos
Angelopoulos (1997-1998), la Tesalonic cu Antonios Aligisakis
(2003-2004), la Cambridge cu Ruth Davis (2006, 2009), la
Petersburg (2009) [i la Colegiul Noua Europ` (2008-2009).

Dirijor secund al Forma]iei de muzic` bizantin` Psalmodia
a UNMB [i membru al Uniunii Compozitorilor [i Muzicologilor
din România, este autorul a patru volume [i a peste 20 de studii
în limbile român`, englez` [i greac`, majoritatea prezentate în
cadrul unor simpozioane na]ionale [i interna]ionale de
muzicologie [i bizantinologie.

remarcabil` a culturii muzicale
române[ti, cu studii în Grecia [i
Muntele Athos, cel c`ruia i se
datoreaz` reînfiin]area
Departamentului de muzic`
bizantin` în cadrul
Conservatorului. În anul 1947,
odat` cu venirea regimului
comunist, tot ceea ce a însemnat
înv`]`mânt religios [i
spiritualitate a fost blocat. Fiin]au
atunci peste 40 de seminare
teologice, [coli de cânt`re]i, care
au fost practic oprite, interzise,
inclusiv Academia de Muzic`
Religioas`, care exista în
Conservator, institu]ie unic` în
tot centrul [i r`s`ritul Europei.
Era patronat`, pe de o parte, de
Biserica Ortodox` sub directa
obl`duire a patriarhului, dar [i
de marii compozitori Mihail Jora,
membru al Academiei Române,
Paul Constantinescu, Gheorghe
Cucu plus al]i performeri
extraordinari, adic` protopsal]i
cu studii la Atena, Dimitrie
Cutavas sau marele savant
Ioan D. Petrescu, cu studii de
muzicologie medieval` la Paris
(Schola Cantorum).

În 1990, maestrul Barbu-
Bucur a reu[it s` reînfiin]eze
acest departament, care s-a
extins, pe lâng` muzica
bizantin`, cu cea gregorian`,
cele dou` tradi]ii sonore sacre
majore ale României. Tot datorit`
maestrului am mers la studii la
Atena, apoi la Salonic, unde
mi-am sus]inut al doilea doctorat.

A trebuit s` înv`]a]i [i
limba greac`...
Da, noi am studiat [i în
facultate o parte din limbile

sacre – slavon`, greac` – dar,
mergând acolo, am înv`]at
neogreaca. Apoi am urmat un
master, am studiat la New Europe
College (NEC), am avut parte [i
de o burs` postdoctoral` în
cadrul Universit`]ii Na]ionale de
Muzic` din Bucure[ti, am fost
plecat cu burse de cercetare la
Cambridge, Sankt Petersburg,
Vene]ia; am avut o experien]`
bun`, esen]ial` pentru to]i care
lucreaz` în cercetare.

Ce înseamn` a fi un bun
muzician? Cum [i cine
poate judeca acest lucru?
Este o întrebare destul de
dificil`. Cred c` sunt dou`

criterii. În primul rând, dac` e[ti
un interpret, te valorizeaz`
critica [i, mai ales, M`ria Sa
Publicul, indicatorul major, poate
nu întotdeauna reperul real, în

aprecierea ta de lung parcurs.
Pe de alt` parte, este factorul
istoric, posteritatea, care te
p`streaz` în memoria colectiv`
sau nu. În muzicologie, de fapt în
art` în general, esen]ial este s` fii
extrem de sincer, s` ai puterea s`
revii asupra unei crea]ii [i s`
mergi înainte cu onestitate. În
muzicologie este mare nevoie de
onestitate.

De fapt, cine sunte]i
dumneavoastr`, dincolo
de specialistul despre
care mi-a]i vorbit pân`
acum?
Întotdeauna am fost
preocupat de studiile

muzicale medievale [i, în

paralel, m-am ocupat foarte mult
[i de ceea ce a însemnat istoria
muzicilor armatei. Am reu[it s`
reformul`m la un moment dat,
dup` anii ’90, un parcurs destul
de coerent, credem, al muzicilor
militare, începând cu primele
decenii ale secolului al XIX-lea.
Exist` o echip` a Universit`]ii
Na]ionale de Muzic` din
Bucure[ti care a elaborat un
volum despre muzica
româneasc` în secolul na]iunilor,
dup` cum mai este cunoscut
secolul al XIX-lea, parte din acest
volum fiind legat` de evolu]ia
acestei arme, una care a
constituit practic un element
major în formarea culturii
muzicale ce s-a dezvoltat în
spa]iul provinciilor nord-
dun`rene, }ara Româneasc` [i
Moldova, chiar dac`, pân` la
sfâr[itul veacului în cauz`,
majoritatea [efilor muzicilor
militare [i o parte din
instrumenti[ti erau de import.

În ultimul timp, m-am ocupat
destul de intens [i de cercetarea
muzicilor militare din perioada
stalinist`. Un subiect deloc
cercetat la noi, a[a cum este, în
general, toat` muzica din acea
perioad`. Exist` câteva surse
majore, cum ar fi biblioteca
foarte bine structurat` a
Serviciului Muzicilor Militare,

arhivele Ministerului de R`zbel
din cadrul Arhivelor Na]ionale [i
arhivele militare de la Pite[ti. Un
fond important de documente se
afl` la Biblioteca Academiei
Române, unde, acum [ase ani,
am avut [ansa s` descop`r un
manuscris (Imn jubiliar, dedicat
regelui Carol I, deoarece în anul
1906 se împlineau 40 de ani de
domnie a sa) al lui George
Enescu, singurul document

muzical, singura crea]ie pe care
Enescu a dedicat-o fanfarelor
militare. În cadrul manifest`rilor
de atunci, care au durat aproape
un an, au existat dou`
evenimente muzicale majore: un
concurs coral, la care au
participat mii de cori[ti, nu
numai din Moldova [i }ara
Româneasc`, dar [i din
Transilvania [i, mai ales, Banat.
Documentele din epoc` vorbesc
de faptul c` în garniturile de tren
cu care veneau cori[tii se f`ceau
repeti]ii [i exista un entuziasm pe
care cu greu ni-l putem imagina
ast`zi... Apoi era vorba de un
concurs de fanfare, patronat de
Mihail M`rg`ritescu ca inspector
general al muzicilor militare,
ofi]er de cavalerie, dar care
beneficia de studii muzicale la
Conservatorul din Geneva [i
Viena. Pe atunci Enescu era
tân`r, avea în jur de 25 de ani,
iar, ca protejat al Casei Regale,
acesta închin` imnul amintit lui
Carol I. Documentul, conservat
ast`zi la Cabinetul de Muzic` al
Bibliotecii Academiei Române
din Bucure[ti, p`streaz` semnele
vigilen]ei regimului comunist:
Interzis! Am cercetat apoi
publicistica vremii pentru a
vedea ce scriau ziarele. Printre
multele date ce apar în presa
timpului exist` [i una în care se

specific` faptul c` la deschiderea
festivit`]ilor a dirijat însu[i
Enescu. Aceasta este dublat` de
o alt` m`rturie – muzical` – a
unui elev al Seminarului Central,
cel care va deveni, mai târziu,
marele compozitor I. D. Chirescu
[i dirijor al Societ`]ii Corale
Carmen: Eram în clasa a IV-a a
Seminarului Central. … Câteva
sute de instrumenti[ti [i cori[ti,
care se aflau pe scena Arenelor
Romane, aveau s` cânte Imnul
Jubiliar compus de c`tre maestrul
George Enescu, cu acest prilej.
Dup` cuvântul scurt de
deschidere, apare maestrul George
Enescu, care, cu bagheta în mân`,
se întoarce c`tre noi [i d`
semnalul de început. Mi s-a p`rut
un… F`t-Frumos din poveste [i
nu puteam s`-mi dezlipesc ochii de
la dânsul. … Noi, cei de pe scen` –
[i mai ales eu –, tremuram de
bucuria pe care am avut-o c` l-am
cunoscut, aievea, pe tân`rul, dar
marele maestru al muzicii
române[ti, George Enescu. În
noaptea aceea, în loc s` dormim,
mai to]i am vorbit [i ne-am ar`tat
satisf`cu]i c` am avut norocul s`
asist`m la deschiderea Expozi]iei,
participând la executarea
exemplar` a Imnului Jubiliar
compus de maestrul George
Enescu. Fanfarele din Bucure[ti
conduse, a[a cum am mai spus,
de Mihail M`rg`ritescu, sunt
puse la dispozi]ie lui Enescu
pentru interpretarea imnului,
c`rora se adaug` unele forma]ii
corale ale Capitalei. Piesa este o
minun`]ie, p`strând acela[i
binecunoscut etos enescian
inspirat de melosul popular
românesc. Am reu[it s-o
descifr`m, apoi s` o public`m la o
editur` specializat` din Olanda.
În 2006 a fost interpretat` la
Studioul de concerte Mihail Jora,
la o sut` de ani de la prima
prezentare, cu Orchestra
Reprezentativ` a Ministerului
Ap`r`rii Na]ionale [i Corul
Academic Radio condus de
maestrul Dan Mihai Goia.

În ce moment al existen]ei
dumneavoastr`
muzicianul a întâlnit via]a
militar`? Cine pe cine a
sedus?
Liceul militar de muzic`
Iacob Mure[ianu era o

institu]ie militar`, dar în acela[i
timp [i un liceu de art`.
Întotdeauna participam la
concursurile dintre liceele de
profil. Desigur, exista rigoarea,
disciplina, dar un artist care vrea
[i performan]` trebuie s` le
respecte [i pe acestea. Prin foarte
multele repeti]ii pe care le
f`ceam cu liceele de muzic` sau
cu studen]ii de la Conservator,
ne plasam tot timpul între dou`
lumi, lucru de bun augur pentru
via]a cultural` autohton`,
fiindc`, la un moment, cei mai
importan]i muzicieni din
orchestrele filarmonice sau de
oper` [i operet` proveneau din
mediul militar, a[a cum au fost,
spre exemplu, dirijorul Iosif
Conta, trompetistul Iancu
V`duva, cornistul Paul Staicu [i,
în anii din urm`, dirijorul Tiberiu
Soare [i, bineîn]eles, multe,
multe alte nume. 

INTERVIU REALIZAT DE
ELENA DAVID



O zi de instruc]ie

Racheti[tii se r`spândesc pentru a 
scoate ma[inile de lupt` din remiz` [i se 
deplaseaz` c`tre locurile de dispunere. În 
fiecare diminea]`, instruc]ia, la instala]iile 
de lansare, începe cu verific`rile tehnice. Se 
controleaz` instala]ia de pe ma[ina de lupt`, 
se porne[te aparatura [i se ridic` antena. 
Apoi se cupleaz` turbina [i încep c`ut`rile. 
Dac` nu primesc permisiunea de cuplare a 
turbinei, se efectueaz` c`utarea la rece cu 
ajutorul trenajorului care simuleaz` ]inte [i, 
astfel, se pot repeta toate opera]iunile care 
s-ar face [i în caz real.

Comandan]ii de plutoane, sub atenta 
îndrumare a comandan]ilor de baterii, con-
duc activitatea prin comenzi scurte, pe care 
militarii din subordine le respect` cu stricte- 
]e. Diferen]ele de vârst` sunt mari, spune 

maiorul Cristinel Scutariu, comandantul 
unei bateriei de rachete antiaeriene. În sub-
unitatea pe care o comand am personal cu 
vârste cuprinse între 22 [i 52 de ani. Fiecare 
cu problemele genera]iei lui. Dac` reu[e[ti 
s` mediezi toate situa]iile, nu apar conflicte 
între cei mai tineri [i cei mai în vârst`.

 Militarii tineri încearc`, pe undeva, s`-[i 
formeze deprinderile, avându-i drept model 
pe colegii lor cu experien]`. Îi v`d ca pe 
un exemplu drept de urmat, de la care pot 
înv`]a tainele meseriei.

Comanda unit`]ii se intereseaz`, în 
permanen]`, de nivelul de instruire [i de 
operativitatea tehnicii, iar atunci când apar 
mici deficien]e sunt ajuta]i, în m`sura posi-
bilit`]ilor, în a[a fel încât procesul de  
instruire s` nu aib` de suferit. Verific`ri ale 
preg`tirii au loc periodic, prin executarea 
STX-urilor [i FTX-urilor de nivel grup`, 
sec]ie [i baterie. Procesul s-a intensificat 
datorit` faptului c` anul acesta, pe lâng` 
obi[nuitele trageri din poligonul Capu Mi-
dia, batalionul va executa, dup` o pauz` de 
11 ani, serviciul de lupt` poli]ie aerian`.

Serviciul în care vom fi introdu[i s-a 
mai executat de unitate [i între anii 1990 [i 
2004. Când s-a întrerupt, eram comandant 
de pluton. Cu siguran]`, de atunci [i pân` 
acum au ap`rut unele schimb`ri privind  
modul de desf`[urare, dar eu sunt preg`tit 

pentru noile provoc`ri [i la fel este [i subu-
nitatea pe care o comand, declar` maiorul 
Scutariu, care se afl` în unitate din 1999 
[i este unul dintre cei mai experimenta]i 
comandan]i de baterie, func]ie pe care o  
ocup` de opt ani. Când am început preg`-
tirea, mi-au fost adu[i [i militari din alte 
structuri ale unit`]ii, pe care îi [tiam doar 
din vedere. Nu am avut nicio problem` le-
gat` de acest lucru [i am încercat s` realizez 
închegarea subunit`]ii cât mai repede. Co-
eziunea grupului este puternic` [i nu avem 
deficien]e din acest punct de vedere.

Rezultate  
pe m`sura efortului

Munca nu r`mâne niciodat` ner`spl`-
tit`. Roadele ei, culese de militari în poligoa-
nele de tragere, sunt pe m`sura efortului 

depus. Cu bagajele de cuno[tin]e pline [i 
sute de ore de preg`tire pe terenurile de 
instruc]ie, recolta rezultatelor nu poate fi 
decât îmbel[ugat`. Ne dorim s` ob]inem, ca 
[i pân` acum, calificativul excelent. Anual, 
desf`[ur`m trageri în poligonul Capu Midia 
[i mereu munca ne-a fost apreciat` [i notat` 
astfel. {i în prezent ne-am propus acest obiec-
tiv, spune maiorul Scutariu, pentru care 

emo]iile unui asemenea exerci]iu cu trageri 
reale de lupt` au disp`rut odat` cu trecerea 
timpului.

Pentru maistrul militar clasa a V-a  
Florin Vâlcu, care anul trecut a participat 
pentru prima dat` la o astfel de activitate,  

Observatorul militar
www.presamil.ro

Nr. 9 (11 – 17 martie 2015)
www.facebook.com/OBSERVATORULMILITARINSTRUC}IE6

PE DRUMUL C~TRE EXCELEN}~

La Batalionul Rachete Antiaeriene OSA-AKM, din Regimentul 
50 Rachete Antiaeriene Andrei Mure[ianu, instruc]ia este 

cuvântul de ordine cu care începe fiecare zi. Preg`tirea continu` 
aduce, dup` sine, performan]e [i laude, îns` o dat` ce [tacheta a 
fost ridicat` la cel mai înalt nivel de preg`tire, efortul se dubleaz`.

LOCOTENENT NARCIS R~DUCU

Am o vorb`: func]ia de comandant de companie sau de baterie se num`r` 
printre cele mai grele. Ai militari în subordine, tehnic`, documente [i 
materiale, deci multe r`spunderi. Un volum de munc` ce ]ine [i de 
desf`[urarea instruc]iei [i de întocmirea documentelor.

Provin dintr-o familie cu tradi- 
]ie în portul hainei militare. Tat`l 
meu a fost, la rândul lui, tot ra-
chetist antiaerian, comandant 
ramp` lansare [i unchiul meu a 
fost para[utist. Cumva, mi-a fost 
insuflat` dragostea pentru armat` 
înc` din copil`rie. A[a c`, dup` 
ce am terminat liceul de art`, la 
arhitectur`, gândul meu a zburat 
c`tre o carier` militar`.

MAIOR CRISTINEL SCUTARIU

MAISTRU MILITAR CLASA A V-A  
FLORIN VÂLCU

FOTO: LOCOTENENT NARCIS R~DUCU

Deplasarea pe terenul de instruc]ie.

Verificarea instala]iilor.

evenimentele au avut mai mult` înc`rc`tur`: 
Am fost nelini[tit în diminea]a de dinaintea 
tragerii, pentru c` era prima dat` când 
lansam [i nu [tiam ce o s` se întâmple când 
capacul de la container o s` se desfac` [i 
racheta o s` plece deasupra mea. Am avut 
emo]ii deoarece, de fel, sunt ambi]ios [i chiar 
îmi doream s` lovesc avionul-]int`.

Timpul în care racheta a parcurs distan- 
]a de la ma[ina de lupt` pân` la ]int` i 
s-a p`rut extraordinar de lung. A stat [i a 
urm`rit cum se duce, iar când a v`zut c` a 
lovit obiectivul, împreun` cu tot echipajul, a 
scos un sunet de bucurie, care a reprezen-
tat desc`tu[area tensiunii ce se acumulase. 
A avut certitudinea c` instruc]ia a dat roade, 
c` s-a preg`tit foarte bine pentru misiune [i 
cele dou` s`pt`mâni pe care le-a petrecut 

în poligon, în condi]ii foarte grele, au fost 
fructificate la maxim.

Ceea ce [i-a propus a realizat. Chiar cu 
o zi înainte, un coleg de-al meu, care a pri-
mit [i el botezul focului, a lovit avionul-]int`. 
Asta m-a motivat s` îl lovesc [i eu. A fost ca 
un mic concurs între noi. Nici nu m` gân-
deam s` îl pierd. Lucrul acesta m-a motivat 
în plus, adaug` Florin.

Arc peste timp

O dovad` a faptului c` unitatea de 
racheti[ti de la Flore[ti [i-a p`strat renume-
le [i capacitatea operativ` peste trecerea 
anilor reiese din cele spuse de maistrul mili-
tar Florin Vâlcu: Am ajuns în Cluj pentru c` 
aici ni s-au scos func]ii [i sunt foarte mul- 
]umit de alegerea f`cut`. De aceea[i p`rere 
este [i maiorul Scutariu: Când am ajuns 
aici, acum 16 ani, am fost foarte mul]umit  
de ceea ce am g`sit în aceast` unitate. De 
aceea, nici nu am plecat între timp, de[i, la 
început, am avut câteva tendin]e de a m` 
apropia de cas`.

Datorit` renumelui pe care [i l-a câ[tigat 
printre racheti[tii antiaerieni, batalionul de  
lâng` ora[ul a[ezat la poalele Feleacului 

este foarte c`utat [i, odat` ajun[i aici, mili-
tarii nu mai pleac`. A[a s-a întâmplat [i în 
trecut [i, cel mai probabil, lucrurile nu se 
vor schimba nici \n viitor. Când ajungi s` te  
instruie[ti al`turi de oameni care sunt foarte 
bine preg`ti]i, trebuie s` accep]i provocarea 
de a te al`tura lor [i de a încerca s` îi întreci 
sau, m`car, s` atingi [tacheta pe care ei o ]in 
ridicat` de mult` vreme. n

,,

,,



arme [i necesitatea de a ac]iona 
rapid. Echipele au fost preg`tite 
mai atent, pentru c` ac]iunea cu 
foc a început s` se fac` în func]ie 
de prezen]a celorlalte categorii de 
arme din teren. Viteza de ac- 
]iune a trebuit corelat`, în timp 
real, cu prezen]a avia]iei, cu 
ordinele de tragere, st`pânind 
mijloace de comunica]ii perfor-
mante. În prezent, nu mai e[ti un 
simplu tunar, ci formezi un tot 
cu câmpul de lupt`. Trebuie s` 
fii capabil s` planifici strategic 
o metod` eficient` de comba-
tere a inamicului [i s` ac]ionezi 
întrunit, în func]ie de situa]ie, a 
spus maiorul Marius Alexa, fost 
comandant de baterie Oerlikon.

Trecerea anilor a adus mai 
mult` experien]` [i dorin]a de 
perfec]ionare. În 2007, unitatea 
foc[`nean` prime[te denumirea 
de batalion, iar în 2010 acesta este 
înzestrat cu sistemul antiaerian 
Ghepard.

Un alt tip de tanc, pentru cei 
care îl v`d prima dat`, Ghepard-ul 
este autonom, autopropulsat, cu 
mobilitate ridicat` în executa-
rea misiunilor de lupt` în orice 
condi]ii meteorologice, ziua sau 
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PUTERNICI  
{I RAPIZI

A[a se definesc militarii Batalionului 288 Ap`rare 
Antiaerian` Milcov, din Foc[ani, pentru c` specifi-

cul lor este unul aparte. Ei au misiunea de a proteja spa- 
]iul aerian în aria de responsabilitate a uneia dintre cele 
mai grele mari unit`]i: Brigada 282 Infanterie Mecanizat` 
Unirea Principatelor. Capacitatea de lupt` [i-au dovedit-o, 
înc` o dat`, s`pt`mâna trecut`, la un exerci]iu demonstrativ, 
desf`[urat cu prilejul s`rb`toririi a 20 de ani de la înfiin]are.

PLUTONIER-MAJOR ALINA-SONIA RAICU

Examenul poligoane-
lor de instruc]ie

În urm` cu dou` decenii, lua 
fiin]` Divizionul 288 Artilerie 
Antiaerian`. Se contura o unitate 
modern` care avea,  
de-a lungul anilor, s` fie înzes-
trat` cu tehnic` adaptat` noilor 
cerin]e [i evolu]ii.  
Dup` mii de ore de instruc]ie,  
au urmat examenele date în poli- 
goane, cel din Capu Midia fiind 
cel mai exigent evaluator al 
capacit`]ii de lupt` a artileri[tilor 
antiaerieni. În 2003, unitatea a 
fost înzestrat` cu sistemul de 
artilerie antiaerian Oerlikon. Mi-
litarii foc[`neni spun c` atunci 
s-a f`cut trecerea la sistemele 
complexe de ochire a ]intelor 
antiaeriene [i, tot atunci, puterea 
de ac]iune a fost combinat`, pen-
tru prima dat`, cu rapiditatea.

Oerlikon-ul este extrem de 
u[or de manevrat, tunurile pu-
tând s` se roteasc` 360 de grade, 
doar manevrat dintr-un joy-stick. 
Practic, un singur om putea  
combate ]intele aeriene dup` 
datele furnizate de radar. Am în- 
]eles, atunci, importan]a acestei 

noaptea, [i în situa]ii de bruiaj 
radioelectronic. 

Acest complex antiaerian este, 
din punct de vedere al 

performan]ei, mo-
bilit`]ii, 

puterii 
de foc [i preci-
ziei, superior 
multor siste-
me similare. 
Misiunea  
sa tactic` 

este angajarea luptei împotri-
va avioanelor [i elicopterelor, 
care atac` prin surprindere, la 
joas` în`l]ime, cât [i împotriva 
blindatelor. Datorit` mobilit`]ii 
[i timpului foarte scurt de reac]ie, 

Ghepard-ul poate asigura [i 
protec]ia unit`]ilor blindate, a 
afirmat maiorul Darie Suduc,  
ofi]er în statul major al batalio-
nului foc[`nean.

 
P#n` la limita 

orizontului

Viteza de reac]ie îi diferen-
]iaz` de ceilal]i artileri[ti.  
Pentru ei nu exist` un timp  
favorabil de ac]iune, tip de 
teren sau clipe de pierdut 
atunci când câmpul de lupt` 
este limita orizontului.

Plutonierul-adjutant prin-
cipal Dan Popovici este unul 
dintre subofi]erii cu vechime 
în aceast` unitate. El spune 
c` este nevoie de foarte mult` 
d`ruire pentru a urma o astfel 
de carier`. 

S` fii artilerist antiaerian 
este o mare onoare, dar [i o 
mare responsabilitate. Activi-
t`]ile din batalionul nostru 
sunt pe cât de complexe, pe atât 
de interesante [i de frumoase. 

Zilnic, ne întâlnim cu noi 
provoc`ri, pe care le rezolv`m 
în echip` [i, astfel, de la o zi la 
alta, suntem mai preg`ti]i pentru 
îndeplinirea misiunilor specifice. 
Preocuparea noastr` permanent` 

este s` ne instruim astfel încât 

s` fim în m`sur` s` execut`m 

ac]iuni cu un ridicat grad de 

mobilitate, cu toate for]ele sau 

cu o parte din acestea,  

independent, cu batalionul, 

sau integrat, cu e[alonul supe-

rior, a subliniat subofi]erul.
Pentru c` sunt con[tien]i  

de rolul lor, militarii Batalio-

nului 288 Ap`rare Antiaerian` 

Milcov au îmbr`]i[at, precum 

un crez, vorbele generalului 

Ion Bungescu, cel de care se 

leag` apari]ia primelor tunuri 

antiaeriene – Tunul va înceta 

s` trag` când inima ultimului 

servant va înceta s` bat`. 

Cei prezen]i la exerci]iul 

demonstrativ de s`pt`mâna 

trecut` au auzit acest îndemn, 

amestecat printre comenzile 

date de tinerii ofi]eri: Ocupa]i 

dispozitivul de lupt` din 

mi[care! Executa]i FOC  

asupra ]intelor aeriene aflate 

pe direc]ia...! n
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M~R}I{OARE DE LA PITE{TI

Cu pu]in înainte de s`pt`mâna M`r]i[orului, am fost la Pite[ti 
s` cunosc câteva dintre cele mai noi aspirante la statutul de 

subofi]er sau maistru militar. A fost o surpriz` mare [i pl`cut` s` 
v`d c` la {coala Militar` de Mai[tri Militari [i Subofi]eri a For]elor 
Terestre Basarab I lucrurile sunt cu mult schimbate în bine fa]` de 
anterioara mea documentare din urm` cu câ]iva ani, c` fetele nu sunt 
deloc încep`toare în ale armatei, iar prezenta institu]ie este un real 
câ[tig pentru sistem. Fie c` vin din Constan]a, Bra[ov sau Craiova, 
fetele sunt hot`râte s` se preg`teasc` la cel mai înalt nivel. Judecând 
dup` faptul c` au fost ni[te interlocutoare excelente, sunt absolut 
convins c` vor reu[i s` ating` tot ce [i-au propus.

FEMINA

u Claudia Popa, din Craiova, elev` 
în anul I la mai[tri militari, arma co-
munica]ii [i informatic`:

Am absolvit Liceul Teoretic Tudor 
Arghezi, din Craiova, profil matematic`-
informatic`.

– {i de ce ai ales armata?
– A fost o decizie spontan`, de care 

acum m` bucur, deoarece îmi place ce se 
întâmpl` în [coal`, dup` aproape [ase luni. 
Consider c` m` caracterizeaz` [i nu m` 
v`d f`când altceva în momentul de fa]`.  
M` preg`tesc pentru gradul de maistru 
militar clasa a V-a, arma comunica]ii. Este 
o materie destul de dificil`, studiem circui-
tele analogice [i cele digitale.

– Se mai folosesc circuitele analo-
gice?

– Da, înc` se folosesc. Este mai greu, 
deoarece nu m-am lovit de ele în via]a 
civil`, dar u[or începem s` le cunoa[tem 
[i s` ne descurc`m cu ele. Deocamdat` 
cunoa[tem baza, nu am ajuns, înc`, s` 
aprofund`m, ca s` pot spune dac` are 
leg`tur`. Sunt de [ase luni în armat` [i o s` 
fie primul m`r]i[or de aici.

u Mihaela Chiri]`, din Coste[ti, 
elev` în anul I la mai[tri militari, arma 
comunica]ii [i informatic`:

Am terminat un liceu teoretic din 
Coste[ti. M-am hot`rât s` vin la [coala 
militar` deoarece mi-a pl`cut foarte mult 
aceast` profesie. Cred c` putem s`  
ajungem foarte departe, iar în via]a  
civil` nu puteam înv`]a atât de multe 
lucruri cum o facem aici.

– Partea cea mai dificil` din [coal`, 
legat` de materie ori de disciplin`, de 
cazare, de mâncare, cum este?

– Toate condi]iile sunt foarte bune. 
Atât timp cât îmi place aceast` profesie nu 
mi se pare greu, mi-am dorit s` ajung aici 
[i am muncit.

– Tot preg`tire pentru transmisi-
uni?

– Da, tot transmisiuni, tehnic` de  
comunica]ii. Lucrurile sunt oarecum 
împ`r]ite în mod egal, u[or, u[or intr`m 
mai mult în esen]`. Pân` acum, ne-am axat 
pe partea de preg`tire militar` general` 
[i din semestrul al doilea începem cu 
circuitele [i cu specializarea. A[tept cu 
ner`bdare ziua de 8 Martie în armat`, 
deoarece sunt mul]i b`ie]i [i cred c` ne vor 
surprinde pl`cut.

u Caporal Loredana Gabor, din 
Vatra Dornei, elev` în anul I la  
subofi]eri, arma intenden]`:

Eu provin din sistem, am fost soldat 
gradat profesionist. Cu toate c` mi-am  
dorit de mic` s` îmbr`]i[ez cariera  
militar`, abia în timpul facult`]ii m-am 
decis s` vin în armat`. Mi-am luat inima în 
din]i [i am reu[it.

– Ce profil ai absolvit?
–  {tiin]e electrice [i calculatoare, nu 

are nicio leg`tur`, deoarece eu sunt la 
intenden]`. Am ajuns aici, am dat examene 
pentru subofi]eri acum [ase luni. Am ales 
arma intenden]` pentru c` înainte, fiind 
sgp, am fost încadrat` la poli]ia militar`, o 

arm` de teren, iar cea de intenden]` este 
de birou [i, bineîn]eles, mai bine pentru 
noi, fetele. 

– O munc` mai pu]in riscant`.
– Riscant pot s` zic c` este pentru  

oricine, oriunde. Peste tot exist` avantaje 
[i dezavantaje. Dar important este s`-]i 
plac` ceea ce faci. 

u Caporal Andreea Vrânceanu, din 
Pite[ti, elev` în anul I la  
subofi]eri, arma comunica]ii  
[i informatic`:

De [ase ani sunt în Bra[ov, de când 
am intrat în mediul militar. Am fost acolo 
angajat` ca soldat gradat profesionist, la 
Brigada 2 Vân`tori de Munte.  
|n cei [ase ani de experien]` am  
efectuat [i o misiune în teatrul de  
opera]ii. La [coala de subofi]eri sunt la 
arma comunica]ii [i informatic` [i îmi 
place ceea ce fac. Îmi amintesc, cu drag, 
de primul m`r]i[or pe care l-am primit 
din partea comandantului [i, bineîn]eles, 
de 8 Martie, un buchet de flori. Am fost 
foarte impresionat`, nu m` a[teptam s` 
se gândeasc` [i la noi, caporalii.  
Mi-a r`mas o amintire foarte pl`cut`.  
În fiecare an primim m`r]i[or [i o mic` 
aten]ie de la colegii no[tri dragi. 

Acum, casa mea este Bra[ovul, sper 
s`-l prind la reparti]ie. De[i este greu ca 
femeie-militar, un lucru frumos este c` 
avem foarte mul]i colegi care au grij` de 
noi, ne respect` [i, de fiecare dat`, de 1 [i 
8 Martie ne ofer` o floare, un m`r]i[or, în 
func]ie de ocazie.  

u Caporal Andra Iftimi, din Medgi-
dia, elev` în anul I la subofi]eri, arma 
intenden]`: 

Timp de cinci ani am lucrat la Centrul 
Radioelectronic [i Observare Calatis, iar 

anul trecut am decis s` urmez aceast` 
[coal`. E drept c` se intr` un pic mai 
greu, dar nu este imposibil. Când î]i 
dore[ti ceva, po]i s` realizezi.  
Îmi place foarte mult ceea ce fac aici, 
întotdeauna este ceva de  
înv`]at, oamenii sunt deosebi]i. Acum 
sunt la arma intenden]`, cu toate c` am 
fost la comunica]ii [i informatic`.

– {i nu î]i pare r`u dup` comuni-
ca]ii [i informatic`?

– Am avut de înv`]at [i de acolo [i de 
aici, dar sper s` ajung tot pe  
comunica]ii [i informatic`, îns` cu cât 
înve]i mai multe cu atât este mai bine. 

– Medgidia, un ora[ frumos, 
cu multiculturalitate. Ai în plan s` 
ajungi tot acolo?

– Eu îmi doresc s` ajung în Constan]a, 
la unitatea de unde vin, deoarece este un 
centru cu personal deosebit, îmi place 
foarte mult. Este locul în care m-am lan-
sat [i îmi doresc s` m` întorc tot acolo. 
Ziua de 8 Martie este special` pentru noi, 
femeile, datorit` colegilor care ne ofer` 
m`r]i[oare [i ne fac întotdeauna  
surprize pl`cute. Suntem bucuroase s` 
avem asemenea colegi. n

LOCOTENENT-COLONEL CRISTIAN DUMITRA{CU
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nul dintre cele mai comune gânduri ale  
studen]ilor militari este, f`r` doar [i poate:  

Abia a[tept s` termin [coala! Fiecare dintre noi a 
spus acest lucru, m`car o dat`, în momentele grele 

sau tensionate. Timpul a trecut [i ne-am v`zut cu  
to]ii bucuro[i la festivit`]ile de absolvire, cu tresele 

pe epole]i. Dar parc` bucuria nu era deplin`.  
Pe aceia[i epole]i ap`sau [i responsabilit`]ile, grijile 

[i emo]ia începerii unui nou capitol din  
via]a noastr`: cariera de ofi]er. Asta au sim]it, recent, 

[i absolven]ii cursurilor de baz` ale  
[colilor de aplica]ie [i centrelor de instruire,  

afla]i în momentul reparti]iei pe prima func]ie.

U

Acest eveniment din via]a oric`rui ofi]er nu poate fi uitat u[or.  
De cele mai multe ori, este momentul în care planurile sunt date peste 
cap, pentru c` locurile puse la dispozi]ia absolven]ilor nu au cum s` 
corespund` dolean]elor fiec`ruia. Unii î[i doresc o garnizoan` cât mai 
apropiat` de cas`, al]ii s` locuiasc` într-un ora[ cu posibilit`]i multiple 
de dezvoltare profesional` sau în aceea[i localitate cu partenerul sau 
partenera de via]`. De obicei, cele mai pu]ine emo]ii le au ultimii clasa]i din 
promo]ie, care se consoleaz` cu locurile r`mase. |ns` adopt` rapid  
dictonul garnizoana mea este ]ara.

Nu putem spune acela[i lucru [i despre cei care au luptat pentru  
primele pozi]ii ale clasamentului sau, mai degrab`, pentru titulatura de 
[ef al promo]iei. Dac` au ales, într-adev`r, cele mai bune func]ii [i care 
sunt planurile lor de viitor, afl`m din rândurile urm`toare.

La finalul cursului de baz` de la {coala de Aplica]ie a 
For]elor Navale Viceamiral Constantin B`lescu, din Mangalia, 

pe prima pozi]ie, în ordinea mediilor, s-a clasat aspirant {tefana 
Farca[, absolvent` a Colegiului Militar Liceal {tefan cel Mare, din 
Câmpulung Moldovenesc, [i [efa promo]iei Constantin Brâncoveanu 
– 300 a Academiei Navale Mircea cel B`trân, din Constan]a. 

Absolvirea cursului de baz` re  pre    zint` sfâr[itul unei etape [i 
începutul activit`]ii noastre ca ofi]eri ai For]elor Navale.

Cele [ase luni petrecute la [coala 
de aplica]ie au fost primul  
nostru contact, în calitate de ofi- 
]eri, cu sistemul militar. A[tept`rile 
[i responsabilit`]ile au crescut, 
dar prestigiul [i pasiunea pentru 
meseria aleas` ne-au f`cut s` 
devenim mândri de ceea ce suntem 
[i s` fim într-o continu` perfec]ionare. 
Calea spre succes este lung`, iar noi 
suntem abia la început. 

Dup` opt ani [i [ase luni, a 
venit momentul în care m-am 
hot`rât unde îmi doresc s` încep 
cariera de ofi]er. Am optat pentru 

func]ia de ofi]er de cart de la fregata Regele Ferdinand. De ce 
aceast` op]iune? Când spun Regele Ferdinand, spun nava-amiral 
a For]elor Navale, o nav` unde profesionalismul echipajului se 
îmbin` armonios cu munca în echip` [i creeaz` un mediu ideal de 
dezvoltare profesional`. Am a[tept`ri mari de la mine [i consider 
c` alegerea f`cut` este cea mai potrivit` pentru a m` ajuta s` mi 
le îndeplinesc. Preg`tirea mea este abia la început, dar cel mai 
important este s` fie crescând`. Îmi doresc ca în maximum 15 
ani s` ajung comandant de nav`, apoi m` voi orienta spre Statul 
Major al For]elor Navale, cu dorin]a de a ajunge [eful acestei 
categorii de for]e. n

La {coala de Aplica]ie pentru For]ele 
Aeriene Aurel Vlaicu, din Boboc, 

s-a încheiat cursul de baz` doar pentru o 
parte din proaspe]ii sublocotenen]i,  
pilo]ii urmând s`-[i continue instruirea 
pân` la var`. Astfel, sublocotenent Alexan-
dra Vîrlan, având cea mai mare medie de 
absolvire dintre colegii cu armele Avia]ie, 
Artilerie [i Rachete Antiaeriene (pentru 
For]ele Aeriene) [i Radioloca]ie, a fost 
numit` [ef` de promo]ie. 

Ceea ce am înv`]at în [coal` îmi este 
util ast`zi, când îndeplinesc serviciul de 
militar, zi de zi. În acest curs de baz` am 
deprins noi tr`s`turi de caracter [i mi-am 
definit priorit`]ile. Am realizat c` în 

aceast` 
lume 
globalizat` 
este nevoie 
de oameni 
hot`râ]i, 
bine preg`- 
ti]i, care s` 
protejeze 
România. 
Astfel, voi 
implementa 
metode de 
conducere 

cu impact pozitiv asupra eficien]ei [i capa-
cit`]ii de a înfrunta sarcini diferite, precum 
[i asupra preg`tirii profesionale.

Sunt con[tient` c`, de acum înainte, 
voi fi reprezentant` a unei institu]ii funda-
mentale a ]`rii. Probabilitatea de a m` lovi 
de multe obstacole în primii ani ai carierei 
mele este foarte ridicat`. Dar sunt preg`tit` 
s` întâmpin orice provocare, dând dovad` 
de încredere [i curaj.

La reparti]ie, am ales s` r`mân în 
{coala de Aplica]ie pentru For]ele Aeriene 
Aurel Vlaicu, din Boboc. Mi-am dorit s` 
ocup aceast` func]ie deoarece aici sunt  
ofi]eri extrem de bine preg`ti]i [i vreau s` 
fac parte din colectivul lor, s` reprezint 
[coala în diferite misiuni atât în ]ar`, 
cât [i în str`in`tate. n

Dup` aproape [ase luni de preg`tire de specialitate la 
Centrul de Instruire pentru Comunica]ii [i Informatic` 

Decebal, de la Sibiu, absolven]ii cursului de baz` sunt gata s`-[i ia 
în primire primele func]ii. {eful promo]iei:  
sublocotenent Adrian Sfetcu. 

Ultimele [ase luni au reprezentat l̀ rgirea orizontului [i acumularea 
de cuno[tin]e de baz ,̀ dar mai ales de specialitate, ceea ce simbolizeaz` 
punerea unei pietre de temelie în viitoarea carier  ̀pe care, cu mândrie, o 
vom desf̀ [ura sub însemnul armei Comunica]ii [i Informatic .̀

Pentru începutul carierei am ales o unitate pe specificul meu, 
decizia fiind fondat` pe criteriul posibilit`]ii de a m` dezvolta [i de 
a evolua, înzestrarea cu tehnic` a unit`]ii constituind un imperativ 
major. Consider c` este important s` po]i lucra cu tehnica de vârf din 

Noi, tinerii ofi]eri, 
trebuie s` ne afl`m într-o continu` preg`tire

Am mari a[tept`ri de la mine!

P           rivind obiectiv, infanteri[tii 
au avut cea mai u[oar` 

sarcin` la reparti]ie, întrucât unit`- 
]ile cu specificul armei lor sunt cele 
mai numeroase. Dar [i pentru ei 
provocarea este foarte mare, pen-
tru c`, dup` experien]a ultimilor 
ani, majoritatea sublocotenen]ilor 
de infanterie a participat la o misi-
une în teatrul de opera]ii. A[adar, 
preg`tirea lor va continua [i la 
unit`]ile în care vor fi repartiza]i. În 
consecin]`, [eful de promo]ie de la 
cursul de baz` al Centrului de In-
struire pentru Infanterie [i Vân`tori 
de Munte Constantin Brâncovea-
nu, din F`g`ra[, sublocotenent 
Valentin Miri]`, a ales s` mearg` 
la Batalionul 634  Infanterie 
Petrodava, de la Piatra Neam].

Pentru mine, cursul de baz` a 
reprezentat cea mai bun` oportu-

nitate de a-mi îmbog`]i  
cuno[tin]ele [i de a-mi contura o 
imagine foarte clar` asupra a ceea 
ce presupune a fi un bun lider.

Cel mai important lucru pe 
care l-am înv`]at a fost c`, pentru 
a r`spunde cât mai bine a[tept`rilor 
pe care le au oamenii cu care vom 

lucra, noi, tinerii ofi]eri, trebuie 
s` ne afl`m într-o continu` 
preg`tire.

Sunt con[tient c` nu va fi 
u[or, iar provocarea de a lucra cu 
oamenii [i cu problemele acestora 
aduce o oarecare team`. Îns` 
aceasta reprezint` cea mai bun` 
[ans` de a pune în practic` ceea 
ce am înv`]at în to]i ace[ti ani. 
Sunt încrez`tor c` voi putea s` 
îmi exercit, cu succes, calit`]ile [i 
deprinderile formate.

Func]ia pe care am ales-o, la 
Batalionul 634  Infanterie Petro-
dava, îmi d` mari speran]e c` voi 
reu[i s` îmi îndeplinesc obiectivele 
pe care mi le-am propus. A contat 
foarte mult pentru mine faptul c` 
pot face parte dintr-o unitate ope-
rativ`, cu oameni foarte preg`ti]i, 
de la care am ce înv`]a. n 

Chiar dac` am avut [ansa de a alege prima, am avut emo]ii!

Este important s` lucrezi  
cu tehnica de vârf din dotarea 

armatei!

Sunt preg`tit`  
s` întâmpin  

orice provocare!

dotarea armatei, putându-te, astfel, 
adapta mult mai u[or cerin- 
]elor spa]iului de lupt` modern, cu 
care militarii iau contact atât în 
poligoanele de instruc]ie, cât mai 
ales în teatrele de opera]ii. Procesul 
de comand` [i control reprezint` 
cheia succesului unei ac]iuni, iar 
acesta nu este realizabil în lipsa 
unui sistem integrat, care trebuie 
s` permit` un schimb de informa- 
]ii în timp real, acest lucru fiind de 
datoria structurilor de comunica]ii 
[i informatic`. n

La {coala de Aplica]ie pentru Unit`]i Spri-          
jin de Lupt` General Eremia Grigorescu, 

[efa promo]iei a fost desemnat` sublocotenent  
Cosmina Saghin, cursanta cu cea mai mare 
medie dintre colegii s`i, artileri[ti tere[tri sau 
antiaerieni [i geni[ti. 

Au fost [ase luni în care ne-am axat, în principal, 
pe preg`tirea noastr` pentru prima func]ie:  
comandant de pluton. Finalizarea acestui curs a 
reprezentat o etap` important` din via]a noastr`  
pentru c`, odat` cu ea, a sosit momentul în care fieca-
re dintre noi ne-am ales func]ia care ni se potrive[te. 
Dar pân` atunci... mult`, mult` tensiune, curiozitate 
[i speran]`. Parc` acum îi aud pe colegi spunându-
mi: tu de ce-]i faci griji? sau dac`-a[ fi în locul t`u... 
Chiar dac` am avut [ansa de a alege prima, recunosc 
c` am avut emo]ii atât pentru mine, cât [i pentru ei. 

Cei trei ani de academie m-au f`cut s` 
clasez Bra[ovul pe primul loc în topul ora[elor 
mele de suflet. De asemenea, stagiul de practic` 
desf`[urat la Batalionul 228 Ap`rare Antiaeri-
an` Piatra Craiului, din Bra[ov, m-a determinat 
s`-mi doresc, din tot sufletul, s` m` întorc acolo. 
Am r`mas impresionat` de întreaga unitate: de 
conducere, de baza material`, de coeziunea grupu-
lui [i, nu în ultimul rând, de bateria a IV-a, unde 
am fost repartiza]i pe durata stagiului. Tocmai din 
acest motiv, la reparti]ie mi-am ales cu încredere 
ora[ul de la poalele Tâmpei. Fiind la început, 
a[tept`ri prea mari nu am…vreau doar s`-mi fac 
datoria s` câ[tig încrederea comandan- 
]ilor mei [i s` m` în]eleg bine cu subordona]ii. n



ie[iser` la ferestre, [i to]i ne zâmbeau, ne 
încurajau [i ne strigau: Doi tineri frumo[i! 
Eram, desigur, o apari]ie. Tineri, în ]inuta 
de ceremonie, cu stilet, cu centura aceea 
galben-aurie, frumoas`... Au urmat cele 
câteva zile de permisie de care beneficiaz` 
militarii dup` c`s`torie – luna de miere 
legal`. Urmau s` se întoarc`, numai pentru 
o noapte, în Bucure[ti, pentru ca, diminea]a 
urm`toare, s` plece la Br`ila, la p`rin]ii so- 
]ului. Când au ajuns în Capital`, în tramvai 
fiind, în drum spre C`minul Militar de Gar-
nizoan` Cob`lcescu, unde locuiau [i unde 
s-au [i cunoscut, la o or` târzie – 11 noaptea 
– un ofi]er s-a apropiat de ei [i le-a [optit: 
Este indicativul Radu cel Frumos! Reac]ia 
proaspe]ilor so]i: [tiau ce înseamn`, dar au 
crezut, cu sinceritate, c` omul este nebun. 
Când au coborât, i-au v`zut ie[ind, încolona- 
]i, pe para[uti[ti. Ei au fost primii chema]i.  
Au priceput, atunci, c` nu este o glum`. 
Recep]ionera de c`min le-a confirmat. A[a 
ne-am petrecut luna de miere: ea, la sediul 
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, care nu 
se mutase înc` din Drumul Taberei, iar eu, 
la regimentul de rachete de la Cernica, în 
tran[ee. {i ningea..., m`rturise[te colonelul 
Mihai Negrea. La rândul s`u, so]ia lui î[i 
aminte[te: A fost, pur [i simplu, cumplit. 
Nu voi uita niciodat` [i refuz s` m` gândesc 
c` a[ mai putea trece, din nou, prin a[a 
ceva. Sunam la unitatea so]ului meu [i 
ceream cu locotenentul Negrea. {i mi se 
r`spundea: Portocala 1, Portocala 2, 
Portocala 3... Domnule, eu nu [tiu cu ce 
portocal` s` vorbesc. Vreau cu locotenentul 
Negrea.

Au reu[it s` ia leg`tura telefonic` de 
cel mult cinci ori în aproximativ o lun` [i 
jum`tate, cât au stat în unit`]ile militare. 
Telefoane mobile – nici vorb`. Pentru a 
vorbi cu so]ia, trebuia s` apeleze la un 
telefon cu manivel`. Suna, de fapt, la 
central` [i, de acolo, li se f`cea leg`tura. 
Liniile telefonice erau foarte solicitate. 
Cu p`rin]ii nu s-au auzit deloc în aceast` 
perioad`. Au avut parte, totu[i, de un mo-
ment emo]ionant. Dup` Revelion, când  
atmosfera era, deja, mai detensionat`, el 
a reu[it s` beneficieze de o zi de per-
misie. A f`cut rost de un br`du] [i a dat 
fuga la so]ia sa. În acele condi]ii aspre, în 
fostul sediu al Ministerului Ap`r`rii  
Na]ionale, de[i Cr`ciunul trecuse de ceva 
zile, cei doi tineri locotenen]i au împodo-
bit micul brad, împreun`, pentru prima 
dat` în chip de so] [i so]ie. Au urmat  
evenimentele de la Târgu Mure[, mine-
riada, de fiecare dat` reîntorcându-se, 
pentru mai multe zile, în unit`]i. 
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LUN~ DE MIERE {I GLOAN}E
C~PITAN CORNELIA MIH~IL~

Ea, o femeie tumultoas`, ve[nic 
vesel` [i teribil de prietenoas` – 
genul acela de persoan` care  

nu-]i permite s` o dai uit`rii. Este [i co-
chet`, desigur. {i, pentru c` natura a d`ruit-o 
cu p`rul ca abanosul, a pus picioru-n prag 
[i s-a vopsit blond`. El, un b`rbat înalt, cu 
privire senin`, cump`tat în vorbe. Are o 
constitu]ie atletic` [i iube[te sportul. S-au 
cunoscut în C`minul militar Cob`lcescu [i 
s-au c`s`torit în urm` cu 25 de ani, cu doar 
câteva zile înainte s` înceap` Revolu]ia  
din decembrie ’89. Astfel, luna de miere 
au petrecut-o... separa]i, cu greu reu[ind 
s` afle unul despre cel`lalt. Ea, în vechiul 
sediu central al Ministerului Ap`r`rii Na]i-
onale, el, în tran[ee, la Cernica. Au mai fost 
desp`r]i]i – misiuni, evenimente, cursuri 
–, dar niciodat` suflete[te. Poate pentru c` 
este luna martie (mireasm` de prim`var`, 
arom` de flori [i de iubire…) sau doar 
pentru povestea lor de dragoste îmbr`cat` 
în hain` militar` ori pentru ambele motive 
laolalt`, v` oferim fragmente de c`snicie 
frumoas`, a doi colonei din armata român`. 

Iarna aceasta, mai precis la 2 decem-
brie, Adina [i Mihai Negrea, amân-
doi ofi]eri în structurile centrale ale 

Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, s`rb`to- 
reau împlinirea a 25 de ani de c`snicie. De 
data aceasta, printr-o ceremonie religioas` 
oficiat` la biseric`. A fost una dintre marile 
lor dorin]e, pe care nu au putut-o realiza 
la 2 decembrie 1989, când s-au c`s`torit în 
fa]a lui Dumnezeu, în apartamentul unei 
rude apropiate, preotul s`vâr[ind slujba în 

[oapt`, pentru ca vecinii sau securitatea s` 
nu afle. Experien]a cununiei civile, îns`, a 
fost exact pe dos: nu doar în v`zul tuturor, 
dar [i ova]ionat`. M` uitam, spune colone-
lul Adina Negrea, pe atunci locotenent, la 
p`rin]ii [i la socrii mei, în timpul cununiei 
noastre civile. Purtam ]inuta militar` de 
ceremonie. Le-am v`zut lacrimile de bucurie 
[i de mândrie pe obraz. De fiecare dat` când 
m` vedea îmbr`cat` militar, tat`l meu, 
care nu mai este acum printre noi, radia de 
fericire. De altfel, lui îi [i datorez aceast`  
carier`. A fost, pe acel 2 decembrie, o 
vreme deosebit de frumoas` în Curtea de 
Arge[, unde s-au cununat. Un soare pu-
ternic [i o temperatur` blând`. S-au întors 
acas` în plimbare.  
       Ne-am sim]it ca la o parad`, mai dest`i-
nuie, de data aceasta, colonelul Mihai 
Negrea. Noi eram tineri ofi]eri, îmbr`ca]i 
militar, ea cu bra]ele pline de flori, iar în 
urma noastr`, invita]ii no[tri. Oamenii de 
pe strad` ne priveau cu drag, mul]i  

Au mai fost, de-a lungul anilor: aplica- 
]iile militare, cursurile, misiunile so]ului 
în Irak, dou` la num`r, apoi a fost ofi]er de 
leg`tur` la Comandamentul Central Ameri-
can din Tampa. Dep`rtarea nu i-a desp`r- 
]it [i suflete[te. Din contr`. Sus]in c` a 
fost, pentru fiecare în parte, un prilej de 
a-[i consolida încrederea în propriile for]e. 
Iar, de aceast` dat`, comunicarea nu a mai 
constituit o problem`. Au avut la îndemân` 
internetul [i camerele web. Când eram în 
Mangalia, ]in minte, spune Adina Negrea, 
Mihai ne ruga s` ne plimb`m, eu [i fiul 
nostru, la ora stabilit`, prin fa]a camerei de 
luat vederi din sta]iune. El ne privea de  pe 
internet. Era plecat în misiune. {i îmi mai 
amintesc c` Andrei, fiul nostru, a fost foarte 
mândru când tat`l lui a fost în misiune în 
Irak. De[i, noi, aici, acas`, nu am fost lipsi]i  
de emo]ii. A mai contat mult faptul c` sunt 
amândoi militari [i s-au încurajat [i în]eles 
reciproc. Au o c`snicie trainic` [i frumoas`, 
pentru c`, în primul rând, [i-o doresc astfel. 
Î[i aduc aminte, cu drag, de gesturile din 
tinere]e, când obi[nuiau s` ia masa „la 
iarb` verde”, inventând picnicuri ad-hoc 
pe covorul cel verde din camera de c`min. 
{i acum, ca [i atunci, casa le este plin` de 
prieteni mai mereu. Când sunt doar ei, râd 

mult împreun` [i fructific` orice clip` [i 
gest m`runt care-i bucur`. El nu uit` s`-i 
aduc` flori so]iei [i mici aten]ii, ori de câte 
ori are prilejul. {i îi place s` o r`sfe]e. Când 
ea întârzie de la serviciu, îi preg`te[te cina. 
Este un buc`tar pasionat.  
      Nu-]i spun ce greu îmi este s` ]in o cur` 
de sl`bire. G`te[te extraordinar. Face ni[te 
coaste de porc în stil american, cu sos de 

miere [i mirodenii, de ]i se topesc în gur`, 
contracareaz` ea, n`stru[nic. {i continu`: 
când ajungi acas` [i g`se[ti a[a o atmosfer`, 
este minunat. Sigur, nu toat` via]a noastr` 
a fost numai lapte [i miere. Acum, de pild`, 
ne lipse[te Negrea junior. Face masterul  în 
Polonia. A fost alegerea lui [i nu putem decât 
s`-l sus]inem. 

Au casa lor, o carier` înfloritoare [i 
au s`dit nu unul, ci mai mul]i pomi. Au [i 
pasiuni, comune [i personale. Mihai Negrea 
particip` la maratoane, printre care [i 
Wings for Life. Se antreneaz`, acum, pentru 
Maratonul Bucure[tiului, din 14 octombrie, 
desf`[urat pe o distan]` de 40 de kilometri. 
Peste toate, îns`, c`snicia lor este împli-
nit` de bucuria lor cea mai mare, Andrei 
Negrea, un tân`r impecabil, de 24 de ani. 
R`mâne, totu[i, un regret, a[a cum afl`m de 
la mama sa: Îmi pare deosebit de r`u c` nu 
i-am dat ocazia fiului meu s` foloseasc`, în 
familie, cuvintele sor` sau frate. Nu pentru 
c` nu ne doream înc` un copil, ci din cauz` 
c` am tot amânat, am tot ales alte priorit`]i.  
Acum îl simt pe fiul meu c` are nevoie de un 
frate sau de o sor`. De aceea, le încurajez pe 
toate femeile s` nu-[i planifice copiii. S`-i 
lase s` vin` pe lume. {i, când apare copilul, 
s` nu uite c` este d`ruit de Dumnezeu, în nici 

un caz pentru tine sau oricine altcineva.Dac` 
era a[a, probabil c` ne n`[team concomitent [i 
muream în acela[i timp. Dar nu este a[a. Semn 
c` via]a apar]ine fiec`ruia în parte. {i pe Andrei 
inten]ioneaz  ̀s -̀l conving  ̀s  ̀devin  ̀familist. 
Iar noi, cu speran]a c  ̀via]a le va fi rotunjit  ̀[i de 
câ]iva nepo]i s`n`to[i [i veseli, le dorim, pe mai 
departe, s -̀[i p`streze acelea[i inimi tinere, ca 
de locotenen]i proasp`t c`s`tori]i. n
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AUDIEN}E

UN PROIECT
SOCIAL AMBI}IOS

Odat` cu înfiin]area,
Asocia]ia Militarilor

Veterani [i Veteranilor cu
Dizabilit`]i Sfântul Mare

Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul
de Mir (AMVVD) [i-a fixat ca
principal obiectiv realizarea

unui centru de refacere
pentru membrii s`i, prin

accesarea fondurilor
europene. Mul]i au privit cu

reticen]` proiectul respectiv,
crezându-l prea ambi]ios

pentru realitatea economic`
[i social` de ast`zi. Primii

pa[i îns` au fost deja f`cu]i.

Costurile estimative se ridic` la pu]in
peste dou` milioane de euro. AMVVD
sper` ca un procent de 90% s` poat` fi
accesat din fonduri europene. Evident,
sunt a[teptate [i dona]ii, în contul
RO10UGBI0000422009038RON
deschis la Garanti Bank. Cei care doresc
s  ̀afle mai multe detalii, pot accesa site-ul
asocia]iei http://amvvd.ro ori pagina de
facebook a acesteia.

Printr-o hot`râre a consiliului local,
Prim`ria comunei Singureni, din

jude]ul Giurgiu, a hot`rât s` cesioneze în
favoarea AMVVD un teren de dou`
hectare, pe care se va construi Centrul de
refacere, recuperare [i reabilitare pentru
militarii veterani [i veteranii cu dizabilit`]i.
Va fi primul centru de acest gen din
Rom#nia, care se va ridica la standarde
europene, ne-a asigurat pre[edintele
asocia]iei, plutonier-major Marius Apostol.
Va fi construit cu scopul de a asigura
recuperarea, fizic` [i psihic`, a militarilor r`ni]i
în teatrele de opera]ii din Irak, Afganistan [i
Balcanii de Vest.

Evident, curiozitatea jurnalistic`,
transpus` în dorin]a de a afla am`nunte [i
dublat` de discu]iile actuale referitoare la
terenuri [i autorit`]i publice locale, m-a
determinat s`-i fac o scurt` vizit`
primarului din Singureni, Marian
P`tuleanu. Am vrut s` aflu, în primul rând,
cum a ajuns acesta s` vin` în sprijinul
AMVVD. O cunosc de mul]i ani pe doamna
Rodica Cre]u, care a organizat un concert
caritabil în sprijinul asocia]iei, a precizat
primarul. Domnia Sa m-a invitat [i pe mine
la acel eveniment [i, cu acel prilej, am avut
ocazia s`-i cunosc pe unii din militarii
r`ni]i. Ca pe orice român, care simte
române[te [i ]ine la ]ara sa, m-au
impresionat. Eu nu am îndeplinit serviciul
militar, nu [tiu multe despre armat`, dar
mi-a f`cut mare pl`cere s` discut cu ei. {tiu
c` în teatrele de opera]ii au luptat pentru
binele României [i nu numai, au luptat
pentru a fi pace în lume.
Dup` p`rerea mea, c` acum au probleme [i
vor avea întreaga lor via]`, toat` lumea din
România ar trebui s`-i sprijine.

Asemenea argumente a men]ionat
Marian P`tuleanu [i în [edin]a consiliului
local din 26 februarie a.c., la care a fost
invitat [i Marius Apostol, pentru a sus]ine
proiectul [i a da detalii despre acesta. De

{tiu c` în teatrele de opera]ii au luptat pentru binele României [i nu
numai, au luptat pentru a fi pace în lume. Dup` p`rerea mea, c` acum
au probleme [i vor avea întreaga lor via]`, toat` lumea din România ar
trebui s`-i sprijine.

MARIAN P~TULEANU, PRIMARUL COMUNEI SINGURENI

”

fapt, pre[edintele AMVVD solicitase sprijin
[i altor prim`rii din localit`]i situate în
apropierea Capitalei. A primit r`spunsuri
negative, de la unele, c`ci, din p`cate,
altele nu s-au obosit nici m`car pentru atât.
Consilierii locali din Singureni au fost
convin[i c` vor lua o decizie bun` [i au
aprobat trecerea în domeniul privat al
comunei o suprafa]` din terenul arabil
extravilan, în vederea cesion`rii acestuia în
favoarea AMVVD. De atunci,
s-a f`cut ridicarea topo, urmeaz` cadastrul,
apoi va fi dat în folosin]`
asocia]iei pentru o anumit`
perioad` de timp. Despre
proiect, au aflat [i cet`]enii
comunei. To]i abia a[teapt`
s` se înceap` lucr`rile. Este
[i spre binele nostru, al
comunei, spune primarul.
Dac` se va face acest centru,
va fi nevoie de for]` de
munc`, apoi este [i
imaginea noastr`. Pentru
noi, este foarte important s`
vin` investitori. Nu suntem
o comun` bogat` – în
general, oamenii se ocup`
cu agricultura [i o mic`
parte, 5-10%, cu
construc]iile –, dar suntem,
în schimb, oameni
primitori. O s`-i sprijinim
cu ce putem. Un prim pas în
acest sens este decizia
consilierilor [i a primarului
de a dona, în contul
AMVVD, salariile pe o lun`.
Apoi, Marian P`tuleanu
vrea s` organizeze, la
Giurgiu, mai multe ac]iuni,
printre care [i un
spectacol, la care s` fie
invitate nu numai
oficialit`]i locale, dar [i
oameni de afaceri din zon`.

Eu cred în proverbul Omul sfin]e[te locul.
Vin din domeniul privat, am avut firm` de
construc]ii, am muncit în str`in`tate. Nu
am candidat pentru a fi ales primar ca s`
m` îmbog`]esc, ci pentru c` vreau s`

realizez ceva. Poate unii nu credeau c` voi
reu[i prea multe, dar s-au convins în timp.
Sper ca [i acest proiect s` devin` realitate.
Eu am mare încredere c` da, de[i exist`, [i
trebuie luat în calcul, [i acel dac`.

Terenul pe care se va ridica
centrul de refacere [i recuperare

este m`rginit, pe o latur`, de p`durea
Neajlovului [i, pe alta, de râul cu acela[i

nume. Marius Apostol spune c` în luna
august, \n acest an, proiectul de
sistematizare a terenului va fi finalizat.
Centrul ce urmeaz` a fi realizat va
cuprinde mai multe pavilioane în care vor
fi amenajate cabinete medicale [i de
tratament, spa]ii de locuit [i de socializare,
terenuri de agrement, sportive [i de joac`
pentru copii, terase, parcare, piscin`, dar
[i o capel`. Este, într-adev`r, un proiect
ambi]ios, pe care membrii asocia]iei îl vor
inaugurat în octombrie 2016. De aceea, prin
îndemnul Unindu-ne for]ele, îndr`znim mai
mult!, îi cheam` al`turi de ei pe to]i aceia care
doresc s`-i sprijine. Noi le dorim succes! 

Pe acest teren, oferit de Prim`ria Singureni, Asocia]ia Militarilor
Veterani [i Veteranilor cu Dizabilit`]i Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir, va realiza Centrul de recuperare.

T rei dintre situa]iile prezentate
secretarului general nu au f`cut
parte din genul de probleme ce

pot fi rezolvate în cadrul unei audien]e. Au
fost de acord cu asta [i peten]ii, care au ]inut
s` men]ioneze îns` c` au recurs la o asemenea
variant` nu din vina lor, ci din cauza
comunic`rii defectuoase între institu]ie [i
cet`]eni, c` ei vor, de fapt, r`spunsuri la
întreb`ri punctuale [i de interes public.
Constitu]ia României prevede, la articolul 31,
c` dreptul persoanei de a avea acces la orice
informa]ie de interes public nu poate fi îngr`dit
[i c` autorit`]ile publice sunt obligate s`
asigure informarea corect` a cet`]enilor asu-
pra treburilor publice [i asupra problemelor
de interes personal. Având în vedere dispo-
zi]iile legii fundamentale, încercarea de a ocoli
subiectele sensibile, care nu prejudiciaz` în
niciun fel siguran]a na]ional`, poate avea
consecin]e asupra imaginii unei institu]ii.

Un caz deosebit a fost prezentat secre-
tarului general de v`duva unui cadru mili-
tar, decedat în timpul serviciului. Aceasta a
beneficiat de pensie în baza articolului 24
din Legea nr. 80/1995, care prevede:
Urma[ii cadrelor militare în activitate [i ai
celor în rezerv`, mobilizate sau concentrate
în unit`]i militare, decedate în timpul [i din
cauza serviciului ca urmare a unor ac]iuni

militare, accidente, catastrofe sau a unor acte
de devotament excep]ional ori a unor misiuni
în cadrul for]elor interna]ionale destinate
men]inerii p`cii ori constituite în scopuri
umanitare, au dreptul la o pensie egal` cu
solda lunar` pe care cadrele militare au avut-
o la data decesului, care se actualizeaz`
potrivit prevederilor art. 11. Beneficiarii
prevederilor articolului men]ionat nu sunt
numero[i. Ba, ca propor]ie, reprezint`
aproximativ 1% din totalul pensionarilor care
au fost cadre militare active în MApN. Dup`
1 ianuarie 2011, dat` la care a intrat în
vigoare Legea nr. 263/2010, ei au r`mas cu
pensiile stabilite conform articolului 24 din
Legea 80/1995 (ceea ce, atunci, putea fi
considerat un avantaj), chiar dac`, prin noua
lege a pensiilor, acesta a fost abrogat [i, astfel,
\n viitor, nu mai puteau fi acordate pensii în
baza lui. Tot la 1 ianuarie 2011, au fost
abrogate [i prevederile referitoare la pensii
din art. 11 alin. (1) [i (2) [i art. 21 alin. (3).
Articolul 11 stipula c` partea din pensie
corespunz`toare soldei de grad se actualizeaz`
permanent potrivit soldei de grad a cadrelor
în activitate. Pensiile urma[ilor cadrelor
militare care au beneficiat de prevederile
articolului 24 din Legea nr. 80/1995 nu sunt
stabilite în puncte, a[a c` m`rirea punctului
de pensie nu are ca rezultat, în cazul lor,
cre[terea cuantumului pensiei. O astfel de
situa]ie s-a ivit la începutul acestui an, când
punctul de pensie a fost majorat de la 790,7
lei la 830,2 lei, ceea ce a dus la majorarea
pensiilor cu 5%. Nemul]umirea petentei
înscris` în audien]`, exteriorizat` neadecvat
contextului, poate fi considerat`, pân` la un
punct, justificat`. De aceea, în proiectul noii
legi a pensiilor militare, este cuprins` o
modificare ce va rezolva aceast` spe]`. 

Mar]i, 3 martie, secreta-
rul general al MApN,

Codrin-Dumitru Munteanu, a
ascultat dolean]ele celor 11
persoane înscrise pe lista de
audien]e din aceast` lun`.
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La hangarul Bazei 95 Aerian`, munca, devotamentul [i res-
ponsabilitatea inginerilor [i tehnicilor sunt litere de lege. Ei au

grij`, în permanen]`, ca zborul camarazilor lor s` fie în siguran]`.

PPPPPe orice aerodrom e orice aerodrom e orice aerodrom e orice aerodrom e orice aerodrom exist` un loc specialexist` un loc specialexist` un loc specialexist` un loc specialexist` un loc special unde, periodic, aeronavele unde, periodic, aeronavele unde, periodic, aeronavele unde, periodic, aeronavele unde, periodic, aeronavele urmeaz` urmeaz` urmeaz` urmeaz` urmeaz`
un un un un un ciclu de mentenan]` sau le sunt reparate defectele ap`rute în timpulciclu de mentenan]` sau le sunt reparate defectele ap`rute în timpulciclu de mentenan]` sau le sunt reparate defectele ap`rute în timpulciclu de mentenan]` sau le sunt reparate defectele ap`rute în timpulciclu de mentenan]` sau le sunt reparate defectele ap`rute în timpul

func]ion`rfunc]ion`rfunc]ion`rfunc]ion`rfunc]ion`rii. Un astfel de loc se afl` la Baza 95 ii. Un astfel de loc se afl` la Baza 95 ii. Un astfel de loc se afl` la Baza 95 ii. Un astfel de loc se afl` la Baza 95 ii. Un astfel de loc se afl` la Baza 95 Aerian`, din Bac`u. Nu prea atr`g`torAerian`, din Bac`u. Nu prea atr`g`torAerian`, din Bac`u. Nu prea atr`g`torAerian`, din Bac`u. Nu prea atr`g`torAerian`, din Bac`u. Nu prea atr`g`tor
pentru unii, mai ales iarna, îns` extrem de eficient pentru aviatori. pentru unii, mai ales iarna, îns` extrem de eficient pentru aviatori. pentru unii, mai ales iarna, îns` extrem de eficient pentru aviatori. pentru unii, mai ales iarna, îns` extrem de eficient pentru aviatori. pentru unii, mai ales iarna, îns` extrem de eficient pentru aviatori. Acolo, vezi avioaneAcolo, vezi avioaneAcolo, vezi avioaneAcolo, vezi avioaneAcolo, vezi avioane
sau elicoptere demontate,sau elicoptere demontate,sau elicoptere demontate,sau elicoptere demontate,sau elicoptere demontate,     instala]ii, sisteme, cabluri, într-un cuvânt un uria[ instala]ii, sisteme, cabluri, într-un cuvânt un uria[ instala]ii, sisteme, cabluri, într-un cuvânt un uria[ instala]ii, sisteme, cabluri, într-un cuvânt un uria[ instala]ii, sisteme, cabluri, într-un cuvânt un uria[ puzzlepuzzlepuzzlepuzzlepuzzle
tehnic. S` nu mai vorbim de uleiuri sau lichide speciale. tehnic. S` nu mai vorbim de uleiuri sau lichide speciale. tehnic. S` nu mai vorbim de uleiuri sau lichide speciale. tehnic. S` nu mai vorbim de uleiuri sau lichide speciale. tehnic. S` nu mai vorbim de uleiuri sau lichide speciale. {{{{{i totul este însufle]it dei totul este însufle]it dei totul este însufle]it dei totul este însufle]it dei totul este însufle]it de
oameni, de adev`ra]i profesioni[ti, care î[i aduc oameni, de adev`ra]i profesioni[ti, care î[i aduc oameni, de adev`ra]i profesioni[ti, care î[i aduc oameni, de adev`ra]i profesioni[ti, care î[i aduc oameni, de adev`ra]i profesioni[ti, care î[i aduc ooooo importan importan importan importan important`t`t`t`t`     contribu]iecontribu]iecontribu]iecontribu]iecontribu]ie la zborul la zborul la zborul la zborul la zborul
în deplin` siguran]` al aeronavelorîn deplin` siguran]` al aeronavelorîn deplin` siguran]` al aeronavelorîn deplin` siguran]` al aeronavelorîn deplin` siguran]` al aeronavelor. Un . Un . Un . Un . Un furnicar furnicar furnicar furnicar furnicar plin de reguli, în care fiecare areplin de reguli, în care fiecare areplin de reguli, în care fiecare areplin de reguli, în care fiecare areplin de reguli, în care fiecare are
locul lui [i [tie ce are de f`cut.locul lui [i [tie ce are de f`cut.locul lui [i [tie ce are de f`cut.locul lui [i [tie ce are de f`cut.locul lui [i [tie ce are de f`cut.

Hangarul este locul unde tinerii înv`]`cei Hangarul este locul unde tinerii înv`]`cei Hangarul este locul unde tinerii înv`]`cei Hangarul este locul unde tinerii înv`]`cei Hangarul este locul unde tinerii înv`]`cei fur`fur`fur`fur`fur` meserie de la cei cu experien]` meserie de la cei cu experien]` meserie de la cei cu experien]` meserie de la cei cu experien]` meserie de la cei cu experien]`
sau descoper` lucruri sau descoper` lucruri sau descoper` lucruri sau descoper` lucruri sau descoper` lucruri orioriorioriori sisteme pe care le v`zuser` doar în manuale. În acela[i sisteme pe care le v`zuser` doar în manuale. În acela[i sisteme pe care le v`zuser` doar în manuale. În acela[i sisteme pe care le v`zuser` doar în manuale. În acela[i sisteme pe care le v`zuser` doar în manuale. În acela[i
timp, [tiu c` orice rotire de [urubelni]`, de cheie sau schimbarea unei simpletimp, [tiu c` orice rotire de [urubelni]`, de cheie sau schimbarea unei simpletimp, [tiu c` orice rotire de [urubelni]`, de cheie sau schimbarea unei simpletimp, [tiu c` orice rotire de [urubelni]`, de cheie sau schimbarea unei simpletimp, [tiu c` orice rotire de [urubelni]`, de cheie sau schimbarea unei simple
siguran]e înseamn` o imens` responsabilitate.siguran]e înseamn` o imens` responsabilitate.siguran]e înseamn` o imens` responsabilitate.siguran]e înseamn` o imens` responsabilitate.siguran]e înseamn` o imens` responsabilitate.

EfectEfectEfectEfectEfectuuuuu`m`m`m`m`m     lucr`ri de mentenan]` de nivel intermediar la aeronavele la care de]inemlucr`ri de mentenan]` de nivel intermediar la aeronavele la care de]inemlucr`ri de mentenan]` de nivel intermediar la aeronavele la care de]inemlucr`ri de mentenan]` de nivel intermediar la aeronavele la care de]inemlucr`ri de mentenan]` de nivel intermediar la aeronavele la care de]inem
autoriz`ri. autoriz`ri. autoriz`ri. autoriz`ri. autoriz`ri. Activitatea noastr` este canalizat` pe cre[terea disponibilit`]ii aparatelorActivitatea noastr` este canalizat` pe cre[terea disponibilit`]ii aparatelorActivitatea noastr` este canalizat` pe cre[terea disponibilit`]ii aparatelorActivitatea noastr` este canalizat` pe cre[terea disponibilit`]ii aparatelorActivitatea noastr` este canalizat` pe cre[terea disponibilit`]ii aparatelor
de zbor din dotare. În acest sens, depunem eforturi sus]inute pentru g`sirea solu]iilorde zbor din dotare. În acest sens, depunem eforturi sus]inute pentru g`sirea solu]iilorde zbor din dotare. În acest sens, depunem eforturi sus]inute pentru g`sirea solu]iilorde zbor din dotare. În acest sens, depunem eforturi sus]inute pentru g`sirea solu]iilorde zbor din dotare. În acest sens, depunem eforturi sus]inute pentru g`sirea solu]iilor
optime la rezolvarea problemelor tehnice, în scopul m`optime la rezolvarea problemelor tehnice, în scopul m`optime la rezolvarea problemelor tehnice, în scopul m`optime la rezolvarea problemelor tehnice, în scopul m`optime la rezolvarea problemelor tehnice, în scopul m`ririr ir ir i rii portofoliului de execu]ierii portofoliului de execu]ierii portofoliului de execu]ierii portofoliului de execu]ierii portofoliului de execu]ie
[i sprijin pentru subunit`]ile opera]ionale[i sprijin pentru subunit`]ile opera]ionale[i sprijin pentru subunit`]ile opera]ionale[i sprijin pentru subunit`]ile opera]ionale[i sprijin pentru subunit`]ile opera]ionale, a declarat, c`pitan-comandorul inginer, a declarat, c`pitan-comandorul inginer, a declarat, c`pitan-comandorul inginer, a declarat, c`pitan-comandorul inginer, a declarat, c`pitan-comandorul inginer
Emilian Manoliu, [eful Sec]iei mentenan]` echipamente militare, din unitateaEmilian Manoliu, [eful Sec]iei mentenan]` echipamente militare, din unitateaEmilian Manoliu, [eful Sec]iei mentenan]` echipamente militare, din unitateaEmilian Manoliu, [eful Sec]iei mentenan]` echipamente militare, din unitateaEmilian Manoliu, [eful Sec]iei mentenan]` echipamente militare, din unitatea
b`c`uan`. b`c`uan`. b`c`uan`. b`c`uan`. b`c`uan`. 

Verificarea unei componente la avionul IAR-99 {oim.

Aten]ie m`rit` la contactele de pe man[a pilotului.

Examinarea dispozitivelor de lucru.

O echip` de mai[tri militari controleaz` sistemul
hidraulic, la trenul de aterizare al unui avion IAR-99 {oim.

Aici totul este OK!

Discu]ie, pe tema transmisiei
la rotoare a unui SOCAT,
între un tehnic de bord [i un
specialist de la hangar.

ARIPI NOI PENTRU ARIPI NOI PENTRU 
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PLUTONIER-ADJUTANT LUCIAN IRIMIA
FOTO: LUCIAN IRIMIA

lucian.irimia@presamil.ro

Printre chichi]ele unui butuc
rotor portant de elicopter. Specialist, ulei, conducte…

Reglaje la un motor de elicopter.

Visul fiec`rui aviator: un zbor în deplin` siguran]`!Un ultim control înainte de zbor.
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GENERAL-LOCOTENENT (R) DR. ALEXANDRU GRUMAZ

AXE STRATEGICE
EUROPENE

Diverse axe au conturat evolu]ia
european  ̀a unor state, ini]ial sub
puterea ocrotitoare a Fran]ei [i

Marii Britanii, apoi a Americii, pe de o parte, [i
a URSS, de cealalt` parte, iar dup` încheierea
R`zboiului Rece, Estul a trecut, cu arme [i
bagaje, sub protec]ia Americii. A fost necesar`
o criz` economic` [i financiar` pentru ca
unitatea Europei s` se fisureze [i multe din
institu]iile construite dup` cel de Al Doilea
R`zboi Mondial s` se clatine. Politicienii din
aceste ]`ri [i-au împ`r]it op]iunile [i [i-au
impus candida]ii. Istoria de azi continu` îns`
pe alte coordonate [i cu al]i candida]i, dar
important pentru o na]iune este s` fie
întotdeauna la mas` [i nu în meniul care se
pune la dispozi]ia mesenilor care iau decizii,
spunea, deun`zi, un politician polonez. Axele
au evoluat pe baza în]elegerilor între state, dar
[i pe baza rela]iilor personale ale liderilor
politici (vezi tandemurile Merkel-Hollande,
Putin-Merkel, Putin-Viktor Orban, Putin-
Berlusconi, Schroder-Putin). Vom vedea, în
continuare, care sunt cele mai importante.

În istoria contemporan`, Germania a jucat
întotdeauna un rol central în evolu]ia
evenimentelor în estul Europei, prin alian]e
sau pur [i simplu prin cuceriri militare în
timpul r`zboaielor care au r`v`[it civiliza]ia
continental`. Dup` 70 de ani de neimplicare
(sau de implicare mai pu]in relevant`) în
politica european` de securitate, Berlinul
reunificat încearc` din nou o voce de lider. Ea
începe s` se fac` auzit` mai cu seam` odat` cu
crearea axei Schroder-Chirac-Putin, în 2003, [i
a refuzului administra]iei de la Berlin de a se
al`tura coali]iei anti-Saddam. Criza
economico-financiar` [i Pivotul Asia au sl`bit
for]a Americii [i au deta[at Washingtonul de

A cum aproximativ un deceniu, secretarul ap`r`rii al SUA, Donald
 Rumsfeld, se adresa publicului occidental cu urm`toarea

declara]ie, r`spunzând la o întrebare a unui jurnalist danez despre
reac]ia unor state europene privind participarea la r`zboiul din Irak:
Voi v` gândi]i la Europa ca fiind Fran]a [i Germania. Eu nu. Eu cred c`
aceasta este vechea Europ`. Dac` te ui]i la NATO, în Europa, ca la un
întreg, centrul de gravita]ie se mut` spre est. În est, Polonia [i România
au sprijinit, cu entuziasm, înc` de la început, cu mijloacele militare de
care au dispus, efortul militar american în Irak [i Afganistan. A fost sau
a devenit subit important`, în 2003, în viziunea strategilor, zona central`
[i est-european`? Nu, a fost dintotdeauna, înc` de pe vremea Greciei
antice, a Imperiului Roman, a Republicii Genoveze, a Imperiului Otoman
sau a Imperiului Rus, când controlul gurilor Dun`rii, fluviul care
traverseaz` continentul european [i se vars` în Marea Neagr`, era [i
este extrem de important, fiind o poart` de intrare, grani]` cu Orientul
Mijlociu [i cap`tul Drumului M`t`sii ce aduce Asia Oriental` în Europa.
Este istoria Estului, cum spunea George Friedman în recenta sa carte,
„Flashpoints: The Emerging Crisis in Europe”, format` dintr-o serie de
evenimente violente? Se pare c` da. A[a cum l-a fascinat pe Napoleon,
care a dorit s` devin` cuceritorul lui, Estul a fost într-un continuu
balans între marile imperii, de la cel Rus la cel Habsburgic sau Britanic.
Aici a fost „leag`nul” Primului R`zboi Mondial. Imperiul Otoman a
dorit [i a reu[it expansiunea sa teritorial` spre estul [i centrul Europei,
marcându-[i prezen]a peste timp prin comunit`]ile musulmane
r`spândite în special în Balcani. }`rile din estul Europei au fost fie
vasale ale imperiilor care au bântuit prin zon`, fie au încheiat alian]e
între ele (Mica Antant`, În]elegerea Balcanic`) ori au semnat parte-
neriate strategice (în perioada post-R`zboi Rece) cu puteri importante,
intrând în alian]e militare [i economice, precum NATO [i UE.

Europa, pentru moment. Cu toate acestea,
rela]iile militare ale Americii [i în special
Parteneriatul pentru Pace, creat pentru
aderarea estului la NATO, au sus]inut puntea
transatlantic`, dovad` u[urin]a cu care acum
au loc manevre militare de tipul celor din
Marea Neagr`, unde particip` gruparea
naval` NATO Standing Maritime Group-2/
SNMG-2 (un distrug`tor [i patru fregate din
SUA, Turcia, Italia, Bulgaria [i România), sau
exerci]iile din Ucraina (vor fi 11 exerci]ii în
2015) precum Rapid Trident 2014 sau Saber
Guardian, exerci]iile din }`rile Baltice,
codificate Steadfast Jazz sau exerci]iul anual
de manegement al crizei, Annual Crisis
Management Exercise, unde, al`turi de Alia]i,
vor mai participa Australia, Japonia, Finlanda,
Suedia [i Ucraina. De asemenea, Coreea de
Sud, Noua Zeeland` [i Georgia vor fi
observatori.

Pe fondul crizei ucrainene, NATO a
suplimentat prezen]a militar` în statele
membre est-europene, trimi]ând trupe,
avioane suplimentare [i mai multe nave
militare în Marea Baltic` [i în Marea Neagr`,
unde efectueaz` diverse exerci]ii pentru
antrenarea for]elor, dar [i pentru a ob]ine
interoperabilitatea necesar` opera]iilor
comune (SUA au un singur tip de tanc

Abrams, Europa are 54 de tipuri, SUA are
dou` tipuri de fregate, Europa are 18, SUA are
o singur` specifica]ie de elicopter MEDEVAC,
Europa are 18, pentru a nu mai vorbi de
diversitatea echipamentelor de comunica]ii).
Alian]a Nord-Atlantic` a anun]at, în ianuarie,
constituirea a dou` cartiere generale
regionale, în România [i Polonia, [i înfiin]area
unor centre de comand` ale For]ei de reac]ie
rapid` în România, Polonia, Bulgaria, Lituania,
Letonia [i Estonia. For]a de reac]ie rapid`,
creat` pe fondul ac]iunilor Rusiei în Ucraina,
va avea o disponibilitate de interven]ie de cel
mult 48 de ore (e de sperat, totu[i, ca
mobilizarea for]elor s` nu dureze 48 de ore,
a[a cum declara recent secretarul general al
NATO). Puterea economic` [i rolul pe care îl
joac` în administrarea UE (impunerea
pre[edintelui Comisiei Europene, Jean Claude
Junker, împotriva dorin]ei Londrei) face ca
Germania s` preia, ast`zi, în Europa, rolul
politic [i economic pe care SUA l-au jucat în
perioada R`zboiului Rece, mai pu]in în privin]a
laturii militare.

Criza ucrainean` a devoalat câteva
adev`ruri importante despre
Europa. Înaintea crizei, cancelariile

din întreaga lume vedeau tandemul Fran]a-
Germania ca fiind, de fapt, îns`[i Europa.
În aceast` versiune, creat` dup` cel de Al
Doilea R`zboi Mondial, cele dou` mari rivale
au fost aduse împreun` [i, astfel, centrul de
gravita]ie al Europei s-a localizat în Vest, pe
axa Berlin-Paris. Ast`zi, acesta s-a mutat spre
Est, pe axa Berlin-Moscova. Ucraina, care [i-a
dorit, prin cet`]enii ei [i nu prin fo[tii lideri, s`

scape de trecutul sovietic, a f`cut o încercare,
dejucat` de vecinul de la est, Federa]ia Rus`,
de a se smulge din zona ruseasc` de influen]`.
De fapt, nu plecarea lui Ianukovici [i nici
dorin]a de a semna actele de asociere la UE
au fost elementele de ini]iere ale crizei.
Dorin]a Moscovei de a-[i impune strategia
neoimperialist` de refacere a fostului teritoriu
al URSS sau cel pu]in de creare a unui cordon
de protec]ie de-a lungul grani]elor a fost
elementul care a dus la activarea unui alt tip
de r`zboi în acea zon`, numit r`zboi hibrid.

În acest context, un nou actor regional s-a
profilat, Polonia (Var[ovia a negociat între
Victor Ianukovici [i opozi]ie, la începutul crizei
ucrainene), de care Berlinul va fi nevoit s`
]in` cont. Polonia a dezvoltat axe strategice cu
Germania [i Fran]a (Grupul de la Weimar),
dar [i cu SUA. Polonia are o ax` de nord,
care include }`rile Baltice, dar [i una cu
]`rile Europei Centrale (Cehia, Ungaria [i
Slovacia, grupul de la Vi[egrad). Var[ovia
preg`te[te, împreun` cu Washington, o
nou` ax`, al c`rei concept, menit s` unifice
Marea Baltic` [i Marea Neagr`, î[i are
sorgintea în gândirea mare[alului polonez
Jozef Pilsudski. Acest concept are deja o
derulare militar`, urmeaz` doar legalizarea
lui politic`. Var[ovia a avut o evolu]ie
economic` remarcabil` [i a [tiut s`-[i
acopere nevoile de securitate na]ional` prin
echiparea armatei cu tehnic` modern`.
Planul de dotare al armatei poloneze se
întinde pe zece ani [i are o valoare de 30 de
miliarde de euro.

Criza din Ucraina a dezv`luit c`, în
Europa, exist` o alt` alian]`/ax` care
conduce, Rusia-Germania, [i care decide cine
este în`untru [i cine afar`, impunând
condi]iile. Ea exist` de pe vremea lui Kohl,
când s-a f`cut reunificarea Germaniei [i are
ramifica]ii în toate domeniile, de la cel
economico-politic pân` la spionaj (vezi
scandalul Snowden [i rela]iile între serviciile
de informa]ii sovietice [i cele nem]e[ti,

începute în vremea lui Andropov). S` ne
amintim c`, începând din 1989, trimi[i ai lui
Gorbaciov, îndeosebi [eful KGB, Vladimir
Kriucikov, au trecut la scoaterea din
conservare a unei re]ele – pân` atunci pasive –
de opozan]i ai liderilor de partid [i de stat, afla]i
la putere în ]`rile socialiste central [i est-
europene. O parte sunt înc` pe pozi]ii, dar au
venit noii lideri, manipula]i de la Moscova, iar
istoria continu`.

Ce axe are Rusia? Ea ac]ioneaz ,̀ în
primul rând, în fosta zon  ̀de
influen]  ̀a Tratatului de la

Var[ovia, dar are [i axe în UE. Una este
Moscova-Budapesta-Belgrad [i o alta
Moscova-Atena-Sofia-Roma. Unde se situeaz`
România în acest ansamblu? Dup` unii, pe o
ax` Bucure[ti-Londra-Washington sau, dup`
al]ii, pe o ax` Bucure[ti-Berlin-Washington.
Care este cea bun` din punct de vedere al
evit`rii instabilit`]ii regionale? În opinia mea,
trebuie s` [tim ce s` cerem Germaniei,
r`mânând al`turi de SUA, astfel încât
asocia]ii lui Vladimir Putin s` nu
încercuiasc` o Românie lipsit` de sprijin.
O ax` real` Bucure[ti-Var[ovia, despre care
mul]i vorbesc, dar nu se întrev`d pa[i concre]i
în acest sens, s-ar putea dovedi extrem de
important`, cum la fel de important` este o
rela]ie descris` de conceptul polonez
Intermarium, cuprinzând ]`rile de la Marea
Baltic` la Marea Neagr`.

Atitudinea prietenoas` a premierului
Viktor Orban fa]` de Vladimir Putin nu este
neobi[nuit` în UE, el fiind doar mult mai
vizibil mediatic spre deosebire de omologii s`i,
slovac [i ceh, de altfel la fel de prieteno[i cu
Administra]ia de la Kremlin. Li se al`tur`
Grecia, condus` ast`zi de un partid de stânga
cu simpatii pro-Putin, dar [i Turcia, unde se va
construi o nou` magistral` care va
redirec]iona aproximativ 40% din gazul rusesc
care tranziteaz` Ucraina, cu destina]ie final`
Italia. {eful Gazprom, Aleksei Miller, a anun]at
c`, pân` în 2019, conductele care trec ast`zi
prin Ucraina vor deveni inutile. Pentru asta,
ru[ii sunt dispu[i s` fac` reduceri consistente
de pre] turcilor, a[a cum apare în raportul
European Policy Center despre rela]ia ruso-
turc`. Serbia este al`turi de Rusia. Primele
exerci]ii comune între for]ele armate sârbe [i
cele ruse au avut loc la 14 noiembrie 2014, la
Nikinci, iar anul acesta, conform unor surse
din Ministerul Ap`r`rii din Serbia, vor avea
loc altele. Rusia [i Italia au o ax` a prieteniei
dintre Vladimir Putin [i liderul politic italian
Berlusconi, rela]ie preluat` de actualul prim-
ministru Matteo Renzi, care se bucur` de
simpatia [i de stima lui Silvio Berlusconi.
Rusia [i Italia au convenit înfiin]area unui
fond de investi]ii, în valoare de un miliard de
dolari, [i cooperarea în privin]a crizei din
Libia (s` fie trimise for]e sub mandat ONU în
statul nord-african), în urma discu]iilor de la
Kremlin dintre pre[edintele Vladimir Putin [i
premierul italian.

Germania folose[te diploma]ia pentru a
rezolva orice diferend, din aceast` cauz` se
opune transferului de arme letale defensive
c`tre Ucraina. Ministrul german de Externe,
Frantz Walter Stainmayer, spunea, la
Conferin]a pentru Securitate de la Munchen:
Mesajul nostru c`tre Rusia este foarte clar:
oricine schimb` în mod arbitrar grani]ele [i
violeaz` legile interna]ionale trebuie s` se
a[tepte la un r`spuns clar [i comun al Europei.
Aplicarea presiunilor politice, pe de o parte,
inclusiv decizia UE de a impune sanc]iuni, dar
[i deciziile luate de summitul NATO din Anglia,
r`mânând deschise u[a dialogului [i diverse alte
canale de comunica]ie, pe de alt` parte, sunt
parte dintr-un pachet de politici responsabile.
Rezisten]a Berlinului la aplicarea sanc]iunilor
împotriva Moscovei este mai degrab` o
legend`. Este adev`rat îns` c` unitatea UE
este în declin în privin]a sanc]iunilor aplicate
Rusiei. Interesul na]ional al Ungariei [i
Bulgariei este peste cerin]ele UE. Berlinul, în
schimb, î[i îndepline[te responsabilit`]ile de
securitate pe dou` paliere: dezvoltarea de
ini]iative [i ac]iuni, fiind [i avocatul
consensului [i al unit`]ii în UE [i NATO. 

F-16 din dotarea armatei poloneze.



O NOU~ AGEN}IE  
DE AP~RARE CIBERNETIC~

Administra]ia Obama a dezv`luit recent planurile pentru un nou centru de informa]ii care 
va integra date privitoare la atacurile cibernetice, în scopul de a atinge un nivel de coordonare 
similar cu cel utilizat în lupta împotriva terorismului. 
The Cyber Threat Intelligence Integration Center va 
fi condus de directorul serviciilor de informa]ii na- 
]ionale [i va analiza informa]ii colectate de alte 
entit`]i existente, conform celor declarate de consi-
lierul pre[edintelui american în domeniul securit`- 
]ii interne [i antiterorismului, Lisa Monaco. Ea a 
mai subliniat, în cadrul unei dezbateri organizate la 
Washington, c` reac]ia guvernului la atacurile ciber-
netice trebuie s` urmeze acela[i model ca [i reac- 
]ia generat` împotriva terorismului dup` atacurile din 11 septembrie 2001. 

Exper]ii apreciaz` c` nimeni nu este la ad`post de atacurile cibernetice, de la institu]ii 
din domeniul s`n`t`]ii, al înv`]`mântului, industriei sau infrastructurii critice. În fiecare zi, 
actori statali sau non-statali testeaz` securitatea sistemelor informatice cu scopul de a fura, 
spiona, manipula sau distruge date [i informa]ii. Misiunea noului centru va fi similar` cu cea 
a Centrului Na]ional pentru contracararea terorismului (National Counterterrorism Center) 
[i anume de a integra datele privind atacurile cibernetice pentru a asigura o informare [i 
o reac]ie adecvat` a entit`]ilor guvernamentale la aceste agresiuni. n

BAZ~ MILITAR~ AMERICAN~ ÎN SPANIA
Spania a început negocierile cu Washingtonul 

privind g`zduirea unei baze militare permanente 
pentru o for]` de interven]ie a infanteriei marine 
americane care va desf`[ura misiuni în Africa. În 
acest scop, guvernul spaniol a aprobat, la solicitarea 
p`r]ii americane, începerea negocierilor pentru 
amendarea acordului bilateral cu SUA, care dateaz` 
din 1988. 

În aprilie 2013, for]ele americane au fost sta]ionate pentru prima dat` la Moron, lâng` 
Sevilla, în sudul Spaniei, dup` atacarea consulatului american din Bengazi, Libia, din sep-
tembrie 2012, iar statutul temporar al acestei baze a fost reînnoit anul trecut. Misiunile for- 
]ei de interven]ie americane includ protejarea ambasadelor, salvarea personalului militar, 
evacuarea civililor sau interven]ia în conflicte sau crize umanitare. For]a este compus` din 800 
de militari [i sprijin aerian, asigurat inclusiv cu aeronave MV-22 Osprey cu decolare vertical`. 

Publica]ia spaniol` El País men]ioneaz` c` noul acord ar putea prevedea [i sporirea 
efectivelor de militari americani la 3.000, dac` va fi nevoie. Aceast` for]` va opera la ordinul 
Comandamentului Armatei SUA pentru Africa, care este dislocat în Germania. n

15Nr. 9 (11 – 17 martie 2015)
www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

Observatorul militar
www.presamil.roLUMEA DE AZI

Pagina „Lumea de azi” utilizeaz` informa]ii preluate de la agen]ii de pres` 
[i din publica]ii de specialitate care apar \n \ntreaga lume.

PRIMA AERONAV~ A400M 
PENTRU AVIA}IA BRITANIC~

For]ele Aeriene Regale ale Marii Britanii au ]inut s` recunoasc` rolul determinant pe 
care industria din ora[ul Bristol l-a jucat în livrarea primei aeronave A400M [i au decis s` o 
boteze City of Bristol. Aripile acestei aeronave de transport au fost proiectate [i fabricate de 
industria local` care [i-a demonstrat, astfel, 
abilit`]ile în domeniul aerospa]ial. 

Botezarea aeronavei este un privilegiu 
special, având în vedere c`, în mod obi[nuit, 
For]ele Aeriene britanice nu au astfel de tradi- 
]ii. În mod reciproc, programul de produc- 
]ie al acestui avion a asigurat 900 de locuri de 
munc` în industria local`. Ministerul Ap`r`rii 
din Marea Britanie a comandat în total 22 de 
astfel de aparate ce vor înlocui flota de avioane 
de transport actual` format` din avioane C-130 Hercules. Noile aeronave sunt capabile s` 
se deplaseze cu viteze mai mari, au o autonomie sporit` [i pot transporta de dou` ori mai 
multe materiale decât C-130. n

ARMAMENT PENTRU LIBAN
Armata libanez` a primit recent un transport de armament din Statele Unite, ca sprijin 

în lupta împotriva jihadi[tilor care fac incursiuni în Liban dinspre grani]a cu Siria, potrivit 
unui oficial american citat de AFP. Au fost livrate 
72 de obuziere [i peste 25 de milioane de proiectile 
de artilerie, bombe de arunc`tor [i cartu[e pentru 
armament u[or în valoare de 25 de milioane de 
dolari. Conform unor date oferite de ambasada 
american`, Libanul a fost în anul 2014 a cincea ]ar` în 
topul statelor beneficiare de ajutor militar american.

În ultimele luni, armata libanez` a luptat cu 
militan]ii Statului Islamic care au intrat pe teritoriul 
Libanului, iar cea mai sângeroas` confruntare a avut 
loc în august anul trecut, în ora[ul Arsal. Militan]ii 

s-au retras apoi în urma unui acord înlesnit de lideri religio[i sunni]i din Liban, dar au luat cu 
ei peste 20 de ostatici din rândul for]elor armate [i de poli]ie libaneze. De atunci, patru dintre 
ostatici au fost executa]i, iar eforturile pentru eliberarea celor r`ma[i în via]` par a fi inutile. 

Libanul este divizat în pozi]ia fa]` de conflictul din Siria. Astfel, membrii comunit`]ii [iite sus- 
]in regimul pre[edintelui Bashar al-Assad, în timp ce sunni]ii sprijin` for]ele de opozi]ie din Siria. 

În luna aprilie vor începe [i livr`rile de armament francez c`tre Liban. Acest contract este 
finan]at de Arabia Saudit` cu fonduri în valoare total` de aproximativ trei miliarde de dolari 
[i vizeaz` cump`rarea de elicoptere, nave, transportoare blindate, artilerie grea [i drone de 
monitorizare. Livr`rile franceze de armamente se vor derula pe durata a trei ani, începând cu 
anul acesta. n

CHELTUIELILE PENTRU 
AP~RARE ÎN POLONIA

COLABORARE  
RUSO-IRANIAN~

În contextul conflictului sângeros din estul Ucrainei, Polonia a de-
marat un program de înarmare f`r` precedent, având în vedere c` 

Var[ovia este convins` c` pacea în Europa nu este un dat, conform AFP.

Moscova [i Teheranul au semnat un contract de cooperare mi-
litar` care implic` activit`]i de instruire a personalului [i de 

combatere a terorismului. De asemenea, acordul ar putea rezolva [i 
problema livr`rii c`tre Iran a rachetelor S300, potrivit RIA Novosti.

Rusia a testat capacitatea de ap`rare 
aerian` a vecinilor s`i, NATO inter-

ceptând bombardiere strategice [i alte aero-
nave de lupt` care au efectuat peste 100 de 
incursiuni în spa]iul aerian european. Oficialii 
polonezi consider` c`, în ciuda acordului de 
la Minsk, riscul extinderii conflictului din 
estul Ucrainei exist` înc`. Polonia a alocat 
33,6 miliarde de euro pentru modernizarea 
armatei în urm`torii zece ani, suma incluzând 
realizarea unui scut propriu pentru ap`rarea 
antirachet` [i antiaeronave, dar [i achizi]ia de 
vehicule blindate, submarine [i drone. Acest 
plan aduce Polonia la un nivel al cheltuielilor 
de ap`rare de 2 % din PIB, în conformitate 
cu solicit`rile NATO. Lista de achizi]ii este 
lung` [i plin` de produse scumpe, cum ar 
fi elicoptere multirol [i de lupt`, sisteme 
antirachet` sau rachete de croazier` pentru 
submarine [i drone.

Polonezii doresc cump`rarea a 70 de eli-
coptere multirol care au o valoare de 2,5 mi-
liarde de euro. Ministerul polonez al ap`r`rii 
urmeaz` s` anun]e compania selectat` pentru 
acest contract în curând. Companii aeronau-
tice de pe ambele maluri ale Atlanticului s-au 
înscris în competi]ie (Sikorsky, Airbus 
Helicopters, AgustaWestland). Alian]ele stra-
tegice ale Poloniei vor juca, de asemenea, un 
rol în op]iunile pe care aceasta le va face.  
Din aceast` perspectiv`, companiile ameri-
cane par a fi favorizate, dar [i competitorii 
europeni lupt` oferind parteneriate de afaceri 

Ministrul rus al ap`r`rii, Serghei {oigu, 
[i omologul s`u iranian, generalul Hossein 
Dehghan, au semnat acordul cu ocazia 
unei vizite efectuate recent de ministrul 
rus la Teheran. Documentul mai prevede 

[i posibilit`]i sporite pentru For]ele Navale 
ale celor dou` state de a-[i utiliza reciproc 
porturile. Presa iranian` sus]ine c` a fost 
rezolvat` livrarea de rachete S300, dar 
partea rus` nu a f`cut nici un anun] oficial 
în acest sens. Contractul care viza livrarea 
rachetelor, în valoare de 800 de milioane de 
dolari, a fost anulat în 2010 de pre[edintele 
rus din acel moment, Dmitri Medvedev, 
pentru a respecta sanc]iunile impuse de 
ONU Iranului din cauza problemelor cu 
programul s`u nuclear. 

La rândul s`u, Iranul a deschis în 
aceast` spe]` un proces la curtea de arbitraj 

Poloniei. Un exemplu în acest sens este 
deschiderea de c`tre compania Airbus a 
unui centru de cercetare-dezvoltare în ora[ul 
polonez Lodz. 

La fel de bogat` [i complicat` este [i 
paleta op]iunilor pentru atribuirea contrac-
tului estimat la 10 miliarde de euro, privind 

achizi]ia de sisteme de ap`rare. La începutul 
lunii februarie, zece companii din industria 
de ap`rare polonez` s-au unit [i au format 
consor]iul PGZ (Polish Arms Group) cu sco-
pul de a deveni subcontractor pentru un vii-
tor partener str`in. Din nou, o companie ame-
rican`, produc`toare a sistemelor de rachete 
sol-aer Patriot, pare a fi favorizat`. Dar au 
ap`rut îndoieli dup` ce SUA a anun]at un pro-
ces de revizuire a sistemelor sale antiavion [i 
antirachet`. Aceast` situa]ie cre[te [ansele 
companiilor europene, ale c`ror sisteme de 
ap`rare antiaerian` au, totodat`, [i caracteris-
tici tehnice superioare celor americane. n

de la Geneva, cerând desp`gubiri de patru 
miliarde de dolari. Conform declara]iei 
ministrului iranian al ap`r`rii, cele dou` 
state au decis s` rezolve problema acestui 
contract, f`r` a oferi îns` detalii suplimenta-
re. Posibila reînnoire a contractului privind 
livrarea de rachete a fost confirmat` [i de 
un fost [ef al departamentului de cooperare 
interna]ional` din Ministerul rus al Ap`r`rii. 

Partea iranian` consider` c` noul acord 
de cooperare dintre Rusia [i Iran poate avea 
implica]ii durabile asupra p`cii [i securit`- 
]ii în regiune, pentru c` cele dou` state au 
puncte de vedere comune asupra probleme-
lor politice, regionale [i globale. La rândul 
s`u, ministrul rus al ap`r`rii a ]inut s` 
sublinieze c` acordul vizeaz` crearea unei 
rela]ii bilaterale pe termen lung cu Iranul, 
insistând asupra faptului c` în acest fel au 
fost puse bazele teoretice pentru cooperare 
[i în domeniul militar între cele dou` state.

Moscova a men]inut de mult` vreme 
leg`turi strânse cu Iranul, în special în 
domeniul energiei nucleare. Prima central` 
nuclear`, cea de la Bushehr, a devenit 
opera]ional` [i a fost predat` speciali[tilor 
iranieni în septembrie 2013. Anul trecut, 
cele dou` state au semnat un alt contract 
pentru construirea de noi reactoare. n
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cât de în`l]`toare pentru Întreg este fiecare 
dintre faptele sale. Dac` ne l`s`m c`l`uzi]i  
astfel,  atunci via]a noastr` va fi aliniat` cu 
Voin]a care st` în spatele proceselor naturii [i 
vom avea tot ceea ce ne trebuie, vom putea fi 
s`n`to[i [i, dac` nu ferici]i, atunci sigur m`car 
mul]umi]i.

V-a]i implicat [i în proiecte de 
dezvoltare personal`. Ce este 
r`spunderea [i Dac` exist` Dumne-
zeu, de ce atâta suferin]`? Sunt doar 
dou` teme abordate de dumnea-
voastr` în conferin]ele pe care le 
sus]ine]i gratuit. Detalia]i.
Organizarea [i sus]inerea acestor 
conferin]e au trecut în alte mâini acum. 

Totu[i, temele pomenite de dumneavoastr` 
sunt printre cele pe care le-am abordat, c`ci 
le-am perceput ca fiind întreb`rile la care 
oamenii doreau r`spunsuri. Omul de ast`zi nu 
mai este preg`tit s` r`spund` pentru faptele 
sale. Dore[te ca altcineva – politicienii, vecinii, 
prietenii, vr`jitorii, eventual Creatorul s`u – s` 
fie responsabil pentru problemele lui. Aceast` 
lips` de responsabilitate înseamn` negarea 
liberului arbitru [i este dovada unei sl`biciuni 
umane. Nu po]i s` dai frâu liber pasiunilor [i 
s` nu te a[tep]i la consecin]e, inclusiv asupra 
s`n`t`]ii. Iar suferin]a care vine nu poate fi 
privit` altfel decât ca un dar, c`ci ne îndeamn` 
la introspec]ie, ceea ce ar putea duce la un 
mod mai bun de a tr`i.

Sunte]i un specialist care crede în 
ceea ce face [i care [i-a f`cut din 
munc` un stil de via]`. Ave]i [i 
satisfac]ii? Ce v` face s` merge]i mai 
departe?
Munca mea aduce satisfac]ii, c`ci v`d 
cum oamenii se fac mai bine [i pot fi 

recunosc`tor pentru calea profesional` aleas`. 
Trebuie s`-]i iube[ti semenii, altfel nu po]i fi un 
medic adev`rat. 

 Cu asemenea crez, oamenii care au nevo-
ie de ceea ce pot eu s` le ofer, ceea ce am pri-
mit [i eu la rândul meu, vor fi atra[i de aceste 
terapii. Astfel, le pot transmite cunoa[terea [i 
curajul s` tr`iasc` în a[a fel încât s` poat` fi, cu 
adev`rat, împlini]i. Triste]ea vine [i din faptul 
c` nu-i po]i ajuta pe to]i, câteodat` chiar pe cei 
foarte dragi ]ie. Uneori, nu po]i face altceva  
decât s` speri. Fiecare trebuie s` decid` 
pentru sine, iar unii vor decide altfel decât este 
spre beneficiul lor, fiecare î[i urmeaz` drumul 
s`u. Ca specialist, trebuie doar s` indici 
drumul [i s` speri...În fond, nici tu nu e[ti f`r` 
lipsuri..., iar aceast` din urm` recunoa[tere  
î]i d` suficient` smerenie s` î]i în]elegi [i s`-]i 
iube[ti aproapele, a[a cum este el.

Un caz special rezolvat?

Da, eram la începuturi în domeniul 
homeopatiei, când a venit o pacient` 

cu o boal` infec]ioas`, alergic` la orice fel de 
medicament. Am tratat-o homeopatic [i s-a 
îns`n`to[it. Pentru mine, acesta a constituit [i 
imboldul de a practica homeopatia cu convin-
gere. Un stimul care m-a ajutat s` merg mai 
departe. Un cadou, un dar, o lec]ie de via]`.

Sunte]i dedicat [i mai ales pasionat 
de ceea ce face]i. Nu ave]i familie, 
dezaproba]i acumul`rile materiale 
de orice fel, v-a]i creat o filozofie de 
via]` proprie. Ce v` motiveaz`, ce v` 
dori]i pentru viitor?
Tot ce-mi doresc ast`zi este s` fiu un om 
mai bun decât cel de ieri. S` fiu mai bun, 

în sensul ca fiecare clip`, fiecare gând, vorb` 
sau fapt` s` o folosesc mai bine decât ultima 
dat`, s` pot fi din ce în ce mai folositor celor 
care au nevoie de mine. n

Concret, ce ar trebui s` facem?

Mai întâi, s` ne întreb`m de ce 
exist`m. Omul, prin spiritul s`u, poate 

ajuta la modelarea existen]ei lui pentru a 
ajunge, fiecare dintre noi, la un anumit fel 
de bine. Cel care caut` astfel de lucruri se 
elibereaz` de foarte multe, nu-l mai posed` 
acele preocup`ri colaterale. Zbaterile noas-
tre de aici vin: posed`m prea multe lucruri, 
titluri, onoruri, func]ii, case, ma[ini, a[a-zis` 
iubire…

Fericirea vine numai atunci când 
omul posed` doar cunoa[terea. Adev`rata 
cunoa[tere este cea care îi d` putin]a de 
a fi fericit. Este sarcina celor care sunt cu 
adev`rat medici, îndrum`tori, formatori, s` 
posede [i ei cunoa[terea pentru a o putea 
mijloci [i celor care au atâta nevoie de ea. 
F`r` cunoa[tere, vom tr`i în ignoran]`, 
ve[nic neferici]i, doar cu gândul de a acu-
mula [i niciodat` de a d`rui cu adev`rat.

În ce diagnostice au avut succes 
tratamentele dumneavoastr`?
Am v`zut c` alergiile, eczemele, 
dermatita atopic`, rinitele, unele boli 

autoimune, intoleran]a la gluten, psoria-
zisul, melasma, rosacea, acneea, astmul, 
nevralgiile, neuropatiile, hipertensiunea, 
insomnia, tulbur`rile menstruale sunt prin-
tre principalele boli care r`spund la aceste 
terapii.

Sunte]i un om religios. Cât de 
mult ne poate ajuta apropierea de 
Dumnezeu? 
Nu sunt religios, c`ci nu apar]in nici 
unei religii. Am fost botezat catolic, 

îns` practic credin]a în Dumnezeu într-un 
mod foarte personal. Leg`tura omului cu 
Creatorul s`u poate fi doar personal`, c`ci, 
prin liberul arbitru, omul este proiectat 
s` fie un individ de sine st`t`tor. Voin]a 
liber` a omului îl oblig` s` fie responsabil 
pentru toate faptele sale. Ca atare, în sensul 
real, nu ne putem apropia de El. O putem 
face spiritual, prin recunoa[terea corect` 
a voin]ei Sale, care se manifest` în legile 
[i mecanismele naturii. Aceasta ne face s` 
rezon`m din ce în ce mai mult în acord cu 
energia care penetreaz` întreaga Crea]ie, ca 
expresie a Voin]ei Sale. 

Unul dintre lucrurile pe care le vedem 
în natur` este c` nimic nu este irosit, nu 
exist` nimic f`r` un scop, iar toate procese-
le naturii tind s` aduc` un plus de valoare 
Întregului. Acest lucru se întâmpl` deoare-
ce Dumnezeu este Dragoste, care se mani-
fest` [i în procesele naturale, lucrând spre 
ridicarea necontenit` a întregii Crea]ii. Prin 
urmare, acela care dore[te s` se apropie 
de Dumnezeu trebuie s` se clarifice în sine 

s` tr`im în a[a manier` încât fiecare om 
s` aduc`, prin felul s`u de a fi, un plus de 
valoare Întregului.

Boala sau dezechilibrul apare atunci 
când omul exist` doar pentru el însu[i. {i 
un renumit om de [tiin]` poate gre[i. Chiar 
dac` a f`cut ceva special pentru omenire 
[i a f`cut-o cu gândul la gloria sa, gestul 
s`u nu aduce nicio îmbun`t`]ire Întregu-
lui, ci mai degrab` o vibra]ie care tulbur` 
Întregul. Trebuie s` gândim [i s` ac]ion`m 
întotdeauna pentru binele Întregului. De 
aici trebuie plecat în depistarea cauzei 
bolii, de la acel Eu, care este concentrat pe 
posesiuni materiale, pe bani, putere, faim`, 
glorie… [i tot de aici începe corec]ia.

Travers`m o perioad` mai mult 
decât delicat` pe toate planurile 
existen]iale. Cea mai r`spândit` 
afec]iune asortat` acestor vremuri 
este depresia. Dumneavoastr` 
cum aborda]i acest palier?
Depresia este o manifestare a faptului 
c` Eu-l se focalizeaz` doar asupra 

propriei persoane. Trebuie plecat de la 
faptul c` lumea din jurul nostru e minu-
nat`; faptul c` pot s` m` trezesc diminea]a, 
s` privesc soarele, s` respir, toate sunt deja 
un plus fa]` de al]ii, destul de mul]i, care nu 
o pot face. Ca o parantez`, am citit [i am 
v`zut undeva, când cineva a fotografiat 
apa dintr-o toalet`, iar comentariul era: 
aceast` ap` este de mii de ori mai pur` 
decât cea la care are acces un mare  
procent din popula]ia globului.  
{i atunci, de unde triste]ea? Doar din 
faptul c` nu te vezi decât pe tine, dintr-un 
egoism exacerbat.

În m`sura în care extinzi viziunea 
c`tre lume, gândindu-te cum po]i [i tu s` 
aduci un plus de valoare vie]ii, s` fii util 
[i pentru al]ii [i chiar reu[e[ti, la un mo-
ment dat, s` o faci, spa]iul destinat depre-
siei de pân` atunci dispare. Din p`cate, 
în lumea noastr` este foarte greu de spus 
asta, deoarece depresia este tratat` ca o 
patologie, iar când spui c` omul trebuie s` 
fie responsabil pentru via]a sa, deoarece 
altfel este deprimat, sun` aiurea. 

Oamenii sunt deprima]i pentru c` 
nu trec dincolo de ei. Dac` tu crezi, cu 
adev`rat, în Creatorul t`u, fa]` de El tu 
e[ti dator s` fii bun. Iar bun înseamn` s` 
fii util pentru ceilal]i. 

Dac` privim procesele naturii, vedem 
o ordine plin` de serenitate. Natura 
d`ruie[te mereu. Cum am putea s` tr`im 
f`r` d`ruire [i s` a[tept`m s` nu avem 
probleme? Suntem ca acela care vrea s` 
înoate în direc]ia opus` curen]ilor  
puternici ai unui fluviu mare. O osteneal` 
zadarnic`. Toate problemele omului 
vin din dorin]a lui de a acumula în locul 
aceleia de a d`rui. Doar acela care se uit` 
sincer, f`r` menajamente, în oglind` [i se 
întreab` Cine sunt eu? Ce rol am de jucat? 
va putea g`si r`spunsul ce îl poate scuti 
de problemele de azi. Î[i va da seama c` 
voin]a majorit`]ii nu duce ast`zi decât la 
pieire [i c` doar aceia care pot fi oameni 
cu adev`rat, alinia]i cu acei curen]i care 
se reg`sesc [i în natur`, vor putea tr`i 
ferici]i în vremurile noastre. 

Ce v-a determinat s` alege]i Româ-
nia pentru a studia?
Cred c` a[a a fost menit. Am primit o 
burs` [i am venit. În prima perioad`, 

am vrut, de foarte multe ori, s` p`r`sesc 
România. Era foarte greu, mai ales din 
punct de vedere psihologic, [i de aceea îmi 
doream s` m` întorc, dar de fiecare dat` 
ceva se întâmpla [i decizia era amânat`. 
Personal, consider c` leg`tura între mine [i 
România este una profund`, care se va în-
cheia abia atunci când ceea ce trebuie f`cut 
este finalizat. Prefer s` nu for]ez lucrurile, 
le las s` decurg` a[a cum sunt ele sorocite. 

Am sim]it c` aveam ceva de f`cut, de 
construit, spre binele semenilor. Cât de 
bine am putut gestiona ceea ce mi-a fost dat 
s` fac r`mâne de apreciat, îns` nu de mine. 
Consider c` mai am de înv`]at unele lec]ii, 
probabil mai sunt de f`cut unele lucruri, de 
deschis noi u[i, de urmat o nou` direc]ie, 
care se va contura de la sine.

Sunte]i un paradox, un medic care 
provine din Africa [i care profe-
seaz` în România, unde a g`sit în 
terapiile complementare ajutoare 
importante în lupta cu bolile. 
Probabil c` în acel altceva pe care-l 
sugera]i în întrebarea dumneavoastr` 

stau foarte multe – un instrument spre aju-
torare, spre deschiderea ochilor min]ii, spre 
indicarea unei noi direc]ii. Singura abordare 
corect` pentru tratamentul bolilor este ca 
omul s` fie privit ca o entitate spiritual`, 
având trupul fizic drept înveli[. Boala – tul-
burarea – este în om, nu în înveli[. Ceea ce 
vedem fizic este doar ecoul acestei tulbur`ri 
spirituale.

 Bunica mea se ocupa de medicina 
neconven]ional`. {tiam de atunci c` aceast` 
metod` d` rezultate. Fiind convins de efica-
citatea acesteia, am explorat-o cu satisfac]ia 
c` pot s` îmbun`t`]esc actul medical. Expe-
rien]a, în timp, mi-a demonstrat c` aceasta 
este calea de viitor pentru medicin .̀ Consider c  ̀
orice medic cu viziune va îmbr ]̀i[a [i   
domeniile acestea. Minusul medicinei 
conven]ionale este faptul c` nu recunoa[te 
sufletul ca entitate [i de aceea adev`rul se 
limiteaz`. Cea care completeaz` acest lucru 
este medicina complementar`. Ea ne arat` 
mai clar c` un dezechilibru interior insufl` 
boala. Iar noi, ca medici, acolo trebuie s` 
intervenim. 

În terapia pe care o practica]i, 
atrage]i întotdeauna aten]ia asupra 
st`rii emo]ionale în lupta cu boala. 
Cât de important este acest aspect 
în procesul îmboln`virii [i al 
vindec`rii? 
Suntem obi[nui]i s` privim existen]a  
uman` petrecându-se doar în plan 

fizic, dar adev`rul este altul. Planul material 
în care includem Universul nostru este 
consecin]a unor alte planuri, deci este 
efectul [i nu cauza. Personal, recunosc 
faptul c` exist` o singur` Surs`, dar [i c` 
fiin]a uman` are acces la liberul arbitru, 
lucru definitoriu pentru ea. De aici [i indi-
vidualitatea fiec`ruia dintre noi, unicitatea, 
care este de fapt rezultatul exprim`rilor 
de voin]`. Sarcina noastr` este s` ajungem 
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LAWRENCE CHUKWUDI NWABUDIKE, MEDIC SPECIALIST ÎN DERMATOLOGIE:

 BOALA SAU DEZECHILIBRUL APARE ATUNCI 
CÂND OMUL EXIST~ DOAR PENTRU EL ÎNSU{I
Venit din Nigeria, medic specialist în dermatologie, doctor în 

medicin`, expert în alte dou` terapii complementare, �a���a��
rence Chuk�udi N�abudike practic` medicina, în România, de peste 
20 de ani. Dincolo de studii, diplome [i doctorate, exist` o minte 
curioas` [i neobosit`, o credin]` puternic` în Dumnezeu, dar, mai 
ales, convingerea c` vindecarea vine doar f`ptuind binele.
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RECURS LA INTEGRITATE

La 15 martie, se împline[te un an de la trecerea la cele ve[nice a generalului
Sorin Ioan, unul dintre comandan]ii care s-au bucurat de o autentic`

pre]uire printre militarii români. Rândurile de mai jos, inedite, apar]in
fostului [ef al Statului Major al For]elor Terestre [i au fost preg`tite pentru

publicare în ultima parte a vie]ii sale, dar nu au v`zut pân` acum lumina
tiparului. Am înso]it textul semnat de generalul Sorin Ioan,

de o scurt` evocare a colonelului (r) prof. univ. dr. Gheorghe Colban,
care l-a cunoscut îndeaproape pe distinsul general.

COLONEL (R) PROF. UNIV.DR.
GHEORGHE COLBAN

Am început s` scriu
aceast`  evocare
acum mai bine de un

an. Mi-o imaginam ca fiind o
contribu]ie personal` cu privire
la elite [i lideri. Mi-am propus s`
exemplific prin câteva personalit`]i
[i, îndeosebi, cu elemente cunos-
cute de mine privind activitatea
celui care a fost generalul Sorin
Ioan. Inten]ia mea, de fapt, era
aceea de a scrie despre liderii [i
elitele din Armata României. Iar
gândul m-a purtat instantaneu
spre acest iubit [i apreciat militar.

Generalul Sorin Ioan s-a
stins prematur. O veste deosebit
de trist` pentru to]i cei care l-au
apreciat, venit` la mijlocul lunii
martie a anului trecut.

L-am cunoscut la sfâr[itul
anilor ’80, în garnizoana Mihai
Bravu, când el era c`pitan iar
eu locotenent-major, fiind trimis
de comandantul Armatei 1 s` fac
recep]ia mai multor lucr`ri de

Exigen]ele restructur`rii
for]elor armate au pus în
fa]a multor ofi]eri cel mai

important test de integritate din
întreaga lor carier .̀ Aceast`
reducere a fost [i r`mâne o sarcin`
dificil̀  pentru toate statele, indiferent
de nivelul de dezvoltare economic  ̀[i
standardele condi]iilor de via] .̀

Paradoxul (la prima vedere)
ap`rut prin amenin]`rile pe care
pacea le genereaz  ̀la adresa
r`zboinicilor poate fi înc  ̀descris prin
Legenda regelui Arthur: Atunci Arthur
a aflat ceea ce to]i conduc`torii afl  ̀cu
uimire [i anume c  ̀pacea este aceea
care nimice[te oamenii, nu r`zboiul;
c  ̀lini[tea, mai curând decât pericolul,
este sursa fricii [i c`, de[i nu pare,
pacea aduce din bel[ug nelini[te [i
incertitudine.

Ambi]ia, loialitatea oarb  ̀[i
egocentrismul pun la încercare
integritatea ofi]erilor din ziua de azi,
la fel cum s-a întâmplat [i în trecut, în
situa]ii asem`n`toare. În primul
rând, ambi]ia îi conduce pe oameni
s  ̀fac  ̀lucruri pe care nu le-ar
accepta din partea superiorilor,
egalilor [i subordona]ilor. Nevoia de
a face carier  ̀dep`[e[te uneori
dorin]a de a fi corect.

Apoi, loialitatea oarb  ̀este
confundat ,̀ uneori, cu
responsabilitatea de a contesta ceea
ce este gre[it [i de a ap`ra ce este
bun, iar grija pentru imagine
plaseaz  ̀interesul personal [i
profesional înaintea integrit`]ii.

De[i se poate argumenta c`
ambi]ia [i loialitatea sunt calit`]i
necesare serviciului militar, atunci
când li se permite s  ̀scape de sub
control, fiecare din ele devine o
amenin]are la adresa integrit`]ii
profesionale.

O cultivare a imaginii
profesionale [i personale, în
detrimentul comportamentului etic,
nu trebuie s  ̀î[i g`seasc  ̀locul în
serviciul militar. Semnifica]ia fiec`rei
amenin]`ri la adresa eticii, în
contextul serviciului militar, trebuie
analizat  ̀în particular pentru a evita
compromiterea propriei integrit`]i.

De ce este nevoie
de integritate?

Valoarea motivului de
corectitudine pare de la sine
evident ,̀ dar integritatea este
deseori deformat  ̀de acei care
confund  ̀ceea ce este corect cu ceea
ce este potrivit sau dorit s  ̀se
întâmple. Indiferent dac  ̀opiniile
privind tendin]a sunt agreate sau nu,
un lucru este clar: integritatea
trebuie s  ̀fie piatra de temelie a
serviciului militar.

În mod egal, în timp de pace sau
r`zboi, factorii de decizie de la fiecare
e[alon al organiza]iei militare depind
de informa]iile care le parvin. De
asemenea, este esen]ial ca
informa]iile furnizate superiorilor,

subordona]ilor sau egalilor s  ̀fie
corecte [i complete influen]ând
covâr[itor hot`rârile. Iat  ̀cum
integritatea, cea mai important`
responsabilitate în actul de comand ,̀
este esen]ial̀  pentru elaborarea
corect  ̀a unei hot`râri.

Ambi]ia

Ofi]erii care devin comandan]i
sunt numi]i pentru c  ̀întrunesc
calit`]ile cerute de conduc`tor [i
pentru c  ̀[i-au exprimat dorin]a de a
conduce.

Ambi]ia reprezint  ̀un element
important al conducerii. Ambi]ia
necontrolat ,̀ îns ,̀ poate, deseori, s`
intre în conflict cu o alt  ̀calitate
important  ̀a conducerii [i anume
integritatea.

Diminuarea num`rului de func]ii
de comand  ̀a fost o amenin]are
deosebit  ̀atât pentru ofi]erii care
sunt înclina]i s  ̀fac  ̀orice pentru a
ob]ine o func]ie de comand ,̀ cât [i
pentru institu]ie.

Ofi]erii obseda]i de succes sunt
adesea vulnerabili, dac  ̀nu
coruptibili, în fa]a ideii de carierism.
Goana dup  ̀grade [i putere distruge
în]elegerea a ceea ce este corect.

Interesul personal se afl̀  în
centrul ambi]iei necontrolate. Cei
care urm`resc puterea adopt`
adeseori concepte etice de
conjunctur ,̀ care aduc un succes
mai important decât cel ob]inut
printr-o conduit  ̀normal̀ . Vina
apar]ine, în egal̀  m`sur ,̀ [i [efilor
care încurajeaz  ̀sau nu sesizeaz`
acest fel de atitudine [i avizeaz`
promovarea acestora.

Atitudinea conform c`reia orice
îmi serve[te scopul este corect,
reprezint ,̀ adesea, primul semn ce
indic  ̀persoana care pune interesul
personal înaintea integrit`]ii.
Persoanele înclinate s  ̀fac  ̀orice
pentru a parveni ar trebui s  ̀se
bucure de încrederea [efilor, egalilor
sau a subordona]ilor. Chiar [i cea

mai mic  ̀fisur  ̀produs  ̀în integritate
pentru un folos personal este
semnificativ  ̀în ceea ce prive[te
caracterul persoanei.

Competi]ia acerb  ̀pentru
pu]inele func]ii de comand  ̀plaseaz`
integritatea mai presus de orice.
Pentru acei orbi]i de ambi]ie, [ansa
de a conduce ar putea fi mult prea
tentant`.

Loialitatea

Analiza trebuie centrat  ̀asupra
modului în care loialitatea amenin]`
integritatea. Aceasta devine o
problem  ̀etic  ̀atunci când
degenereaz  ̀într-o obedien]  ̀stupid`
[i oarb ,̀ atât de distructiv  ̀ca [i
urm`rirea propriului interes sau
indiferen]a egoist  ̀fa]  ̀de ceilal]i.
Cum aperi loialitatea în cazul celor
care sunt trimi[i de institu]ie, cu
cheltuieli [i sacrificii, pentru studii de
lung  ̀durat  ̀în str ìn`tate [i apoi
p`r`sesc institu]ia f`r  ̀s`
mul]umeasc` m`car?

Pe de alt  ̀parte, exist  ̀loialitatea
oarb ,̀ o stare în care subordona]ii
sunt loiali superiorilor, pân  ̀în
punctul t ìnuirii defectelor acestora.
În acest caz, loialitatea este pervertit`

[i pus  ̀în serviciul carierismului.
Comandan]ii trebuie s  ̀câ[tige
loialitatea subordona]ilor prin
demonstrarea t`riei de caracter.

Ofi]erii care manifest  ̀loialitate
fa]  ̀de comandan]i ca mijloc al
asigur`rii carierei viitoare sunt
deosebit de vulnerabili la tenta]ia de
a ascunde unele deficien]e ale lor.
Acest fapt poate fi nepl̀ cut sau
stresant pentru birocra]ia pe timp de
pace [i fatal pentru situa]ii
combatante.

Loialitatea în serviciul militar
reprezint  ̀o obliga]ie de la sine
în]eleas .̀ Este dificil de evaluat
dimensiunea acesteia, dar lipsa ei
este sesizat  ̀instinctiv. Tot astfel,
loialitatea gre[it plasat  ̀[i îndatoririle
prost în]elese sunt dificil de m`surat,

dar daunele pe care le pot produce
unei organiza]ii militare se observ`
cu u[urin]`.

Imaginea

Aceasta este probabil cea mai
periculoas  ̀dintre toate tenta]iile,
incitând la compromiterea integrit`]ii
în favoarea interesului personal. Spre
deosebire de ambi]ia fireasc  ̀[i de
loialitatea autentic ,̀ preocuparea
pentru imagine nu-[i are locul în
cadrul militar al institu]iei ap`r`rii
na]ionale.

Aceast  ̀preocupare conduce
oamenii s  ̀încalce regulile pe care le
consider  ̀neoperante în cazul lor, s`
cosmetizeze adev`rul, când acesta
nu confirm  ̀viziunea lor, [i s -̀i
blameze pe al]ii pentru propriile
defecte. Toate acestea sunt f`cute
pentru ap`rarea imaginii, care [i-ar
putea pierde str l̀ucirea din cauza
evenimentelor din jurul lor.

Agita]ia din cadrul for]elor aflate
în proces de schimbare va fi
suportat  ̀cu greu de ofi]erii
preocupa]i de propria imagine. O
aten]ie excesiv  ̀acordat  ̀imaginii
încurajeaz  ̀ideea c  ̀succesul
depinde mai mult de imaginea
perfec]iunii decât de performan]ele
actuale. În aceast  ̀situa]ie, pare mult
mai r`u s  ̀admi]i o gre[eal̀  decât s`
o faci. Ascunderea unor rezultate
slabe devine o regul̀ , nu o excep]ie.
Efectuarea unor astfel de abateri de
la reguli nu previne performan]a
slab ,̀ ci pur [i simplu o ascunde,
pân  ̀când situa]ia devine destul de
critic  ̀pentru a o aduce la lumin .̀ O
astfel de atitudine ar trebui s  ̀fie
inacceptabil`.

Când intr  ̀în discu]ie imaginea
public ,̀ tendin]a este de a nu [ifona,
de a ascunde gre[elile. Aceasta
apare mai ales atunci când trebuie
raportate rezultatele concrete pe linia
preg`tirii pentru lupt .̀ În condi]ii
extreme, comandan]ii unit`]ilor f`r`
efective, tehnic ,̀ materiale, fonduri
etc. trebuie s  ̀fie capabili s`
vorbeasc  ̀deschis despre
capacitatea de a-[i îndeplini misiunile
încredin]ate.

Rolul unei imagini false nu este o
noutate. B. H. Liddell Hart îi d  ̀o
descriere corespunz`toare: O
imagine fals`, la fel ca [i istoria
falsificat`, nu numai c` disimuleaz`
gre[elile [i deficien]ele, care altfel ar
putea fi remediate, ci încurajeaz` o
încredere întemeiat ,̀ care st  ̀la baza
celor mai multe e[ecuri pe care le
înregistreaz  ̀istoria militar .̀

În sfâr[it, protejarea imaginii
profesionale sau personale în
detrimentul adev`rului este adesea
mult mai nociv  ̀decât
recunoa[terea, de la început, a
adev`rului.

Concluzia ar fi c  ̀to]i ofi]erii ar
trebui s -̀[i reexamineze
disponibilitatea personal̀  fa]  ̀de
standardul profesional al integrit`]ii
absolute. Ce se întâmpl̀  cu cei
nevoi]i s  ̀p`r`seasc  ̀sistemul? Este
punctul în care trebuie analizat cât
de preg`ti]i sunt ofi]erii pentru a se
integra în societatea civil̀ . Au ei
con[tiin]a valorii lor? Este apt`
societatea civil̀  s  ̀integreze oameni
cu calit`]ile ofi]erului de carier`
(onestitate, disciplin  ̀necondi]ionat ,̀
aptitudini organizatorice,
disponibilitate la efort,
responsabilitate pentru lucrul de
calitate etc.)?

Discu]ia, inevitabil, se
redeschide din acest moment c`tre
un alt domeniu de interes. 

GENERALUL
SORIN IOAN,

LIDER MILITAR

investi]ii în acea garnizoan`. Am
colaborat cu mare pl`cere la
rezolvarea tuturor problemelor
ivite pe parcursul misiunii mele.
Am intuit, înc` din acea perioa-
d`, c` va ajunge între militarii
cu func]ii înalte în armat` (în
aceea[i perioad`, am avut privi-
legiul s` colaborez cu mai mul]i
ofi]eri, c`pitani proasp`t absol-
ven]i ai Academiei de Înalte
Studii Militare, numi]i [efi de
stat major sau comandan]i de
regimente, care, ulterior, aveau
s` ajung` lideri militari în elita
armatei române).

L-am reîntâlnit pe omul [i
comandantul Sorin Ioan în zilele
fierbin]i ale lui Decembrie 1989,
înarmat pân`-n din]i, venit cu un
deta[ament de la regimentul pe
care îl comanda s` apere coman-
damentul Diviziei 1 Mecanizate.
Dup` o lung` perioad`, în care
fiecare [i-a urmat cursul carierei
militare (Domnia Sa ocupând
numeroase func]ii de înalt` r`s-
pundere în Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale, fiind [i primul militar
român care a c`lcat pe p`mânt
afgan, în anul 2002, din pozi]ia
de [ef al Direc]iei Opera]ii), la
sfâr[itul anului 2006 am ajuns în
subordinea sa, când fusese nu-
mit loc]iitor al [efului Statului
Major General.

Totdeauna sobru, deosebit
de serios, cu un sfat sau un ordin
bine argumentat, care nu l`sa
loc de alte comentarii. Coman-
dant experimentat, generalul
Sorin Ioan era un adev`rat mo-
del pentru subordona]i. Sper ca
în urm`torii ani s` mai apar`
lideri militari de anvergura sa! GENERAL SORIN IOAN
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ION F. BURICESCU,
c`pitan ION STOKA,

Elemente de
psihologie

[i pedagogie
militar`, Bucure[ti,

1932, p. 142

CULTURAL
Joi, 12 martie 2015, ora

17.15, Sala {tefan cel  Mare:
Interferen]e culturale

Expunerea cu tema Ispita, o u[`
spre p`cat din cadrul programului

cultural Gânduri duhovnice[ti, sus]inut  ̀de preotul
Niculae Constantin.

Intrarea este liber .̀
EXPOZI}II
Galeria Artelor.
Drumul spre centru - cronic` de Octavian

Mihalcea, Biblioteca Militar  ̀Na]ional̀ .
În perioada 23 februarie-12 martie, la Galeria

Artelor din cadrul Cercului Militar Na]ional, am putut
vizita expozi]ia de pictur` a lui Petru Damir, cu o
incitant  ̀intitulare: Focul din mine. Inorogul. Aflat`
sub protec]ia atât de virtuosului semn al Inorogului,
aceast  ̀manifestare estetic  ̀ader  ̀la un profund filon
spiritualizat, amplu  joc al identific`rilor esen]iale.
Tablourile expozi]iei sunt etape în drumul c`tre mult
dorita metamorfoz` interioar`. Astfel, sublim`rile
picturale ating cuprinz`toare teritorii caracteristice
evaziunilor onirice, acolo unde eul creator î[i poate
c`uta neîngr`dit drumul spre centru. O Idil`
sentimental`, în siaj expresionist, se axeaz  ̀asupra
acelui inefabil mister al sufletelor ce se caut`, cu
toate fr`mânt`rile inerente acestui demers ini]iatic.
Tu[e groase dau la iveal̀  o aparte reprezentare floral̀
cu valoare de simbol. Aici, abstractizarea adânce[te
problematica vertical  ̀atât de caracteristic  ̀lui Petru
Damir. Scena floral` poate reprezenta dezirabila
propensiune spre valori solare. Ca în orice demers
spiritual, meandrele sunt numeroase. Zone clar-

CERCUL MILITAR NA}IONAL MORMÂNTUL
DIN ADÂNCURILE

M~RII

LOCOTENENT NARCIS R~DUCU

COMANDOR (R) DR.
IOAN DAMASCHIN,

Lupta aeronaval` de la Constan]a
din 26 iunie 1941. Cine a scufundat

distrug`torul lider Moskva?
Editura Militar`, Bucure[ti, 2014

Comandorul (r) lect. univ. dr. Ioan Damaschin s-a n`scut la 4 martie 1949 în
comuna Ro[iori, din jude]ul Bac`u. Dup  ̀ce a absolvit Liceul Militar {tefan cel

Mare, a urmat cursurile {colii Militare Superioare de Ofi]eri de Marin` [i Academia de
Înalte Studii Militare. În anul 1990 a pus bazele revistei Marina Român`, pe care a
condus-o, din postura de redactor-[ef, pân` în anul 2001 când a trecut în rezerv`.

A publicat mai multe volume ce au tratat îndeosebi istoria Marinei Române, printre
care Confrunt`ri Navale, ap`rut  ̀în anul 1988, în dou  ̀volume, scris  ̀al̀ turi de comandorul
(r) Ilie Manole, Marina Român`, în 1996, Marina Român` în al II-lea R`zboi Mondial.
Romanian Navy in the Second Warld War – edi]ie bilingv  ̀(român -̀englez`), la editura
Modelism, împreun  ̀cu istoricul militar comandorul (r) prof. dr. Jipa Rotaru [i dr. Cristian
Cr`ciunoiu, fondator al revistei Modelism, Glorie [i Dram`. Marina Regal` Român` 1940-
1945, editura Ion Cristoiu, 2000, S.O.S. pe Drumul Speran]ei. Salvarea evreilor pe mare [i pe
fluviul Dun`rea între anii 1938-1944, 2009, editura {tefan. De asemenea, a scris [i un
roman de c l̀̀ torie [i pove[ti marin`re[ti, în stilul consacrat, ap`rut la editura Capitel, în
anul 2006, [i intitulat Cu Mircea pe Drumul lui Columb.

Ultima carte  ie[it  ̀de sub tipar, Lupta aeronaval` de la Constan]a din 26 iunie 1941.
Cine a scufundat distrug`torul lider Moskva?, la Editura Militar ,̀ trateaz ,̀ în detaliu, toate
momentele luptei [i prezint  ̀to]i actorii care au participat. Apari]ia editorial̀  aduce informa]ii
utile pentru to]i cei interesa]i de aceast` tem` [i descrie modul în care
s-a desf`[urat cea mai mare lupt  ̀aeronaval̀ , la care a participat Marina Regal̀  Român`
în Al Doilea R`zboi Mondial. Confruntarea a avut loc chiar în fa]a portului Constan]a [i
prezint  ̀interes atât pentru militari, dar [i pentru alte categorii de public cititor.

„PE {LEAU”

Aceast  ̀carte face parte din ciclul R`zboi la Marea Neagr` [i se dore[te a fi de referin]`
[i deschiz`toare de noi perspective. Printr-un studiu am`nun]it al documentelor de arhiv`
[i al c`r]ilor consacrate acestui subiect, române[ti, germane [i ruse[ti, a reu[it s  ̀stabileasc ,̀
cu exactitate, prin calcule, locul în care a fost scufundat liderul Moskva. Con]ine, de
asemenea, [i concluziile unor exper]i în domeniu, ofi]eri de marin  ̀cu o bogat  ̀experien]`
în materie de construc]ii navale, exploziile sub ap  ̀[i efectele lor, care aduc argumente
solide asupra cauzelor ce au determinat ca o nav  ̀atât de puternic ,̀ precum Moskva, s`
se scufunde în doar câteva minute.

Exist  ̀patru ipoteze ale cauzelor scufund`rii: a) artileria de la bordul navelor române[ti;
b) artileria german` de mare calibru de la litoral; c) o torpil` lansat` de submarinul
sovietic {CI-206, aflat în zon ;̀ d) explozia unei mine marine din baraj. Fiecare ipotez  ̀are
multe argumente, mai mult sau mai pu]in subiective pentru a fi sus]inut ,̀ dar [i destule
contraargumente.

Dup  ̀terminarea luptei au existat controverse privind cauzele scufund`rii liderului
Moskva, dar stabilirea cu exactitate a cauzelor scufund`rii navei a fost posibil̀  abia dup`
70 de ani, când a fost descoperit  ̀epava.

La finalul lucr`rii ve]i descoperi r`spunsul la întrebarea pe care [i-au pus-o istoricii
militari de mai bine de 70 de ani, Cine a scufundat distrug`torul lider Moskva? {i o frumoas`
poveste a victoriei ob]inut  ̀de Marina Regal̀  Român  ̀în cea mai important  ̀confruntare
pe Marea Neagr  ̀din Al Doilea R`zboi Mondial. 

obscure pot
constitui se-
mnificative
borne pe o
cale revela-
torie. Tabloul
Vânz`torul de
m`[ti etaleaz`
un deosebit
fior al ocult̀ rii.
Morganaticele personaje edific` scena ie[it` din
contingen]` [i integrat` gestualit`]ii funambule[ti,
ascultând de atipice consemne suprarealiste. Inorogul
patruleaz  ̀cu asiduitate în lumea viselor. Petru Damir
imagineaz  ̀plastic un somn vegheat de astrul nop]ii.
La nivel simbolic, selenara prezen]  ̀fluid  ̀comport`
incomensurabile accep]iuni din sfera eliber`rilor
oceanice. O tem` foarte atractiv` a expozi]iei este
reprezentat` de eclectismul subiectelor. Pe lâng`
complexitatea întinderilor aquatice proprii viselor,
întâlnim [i ingenioase naturi statice aflate sub semnul
fertilei  introspect`ri imaginare. Suntem integra]i unui
cople[itor Dans ritualic reliefând natura eminamente
eteric` a problematizantelor c`ut`ri. Cromatica lui
Petru Damir e deosebit de ata[ant ,̀ ceea ce contri-
buie din plin la formarea unei adecvate comuniuni
între privitori [i tablouri. Impresioneaz` sinteza
valorilor sensibile, înf`]i[ate sub apolinic stindard, cu
incandescen]a idealului, constant` ontologic`. De
asemenea, esoterismul estetizant confer` multiple
fa]ete întru ardere [i purificare fiec`rei piese din
expozi]ia lui Petru Damir.

Expozi]iile pot fi vizitate zilnic, între orele 11.00-
19.00. Intrarea liber .̀ 

Cerin]a exprim`rii limpezi, f̀ r  ̀înconjur, a fost formulat ,̀
de nenum`rate ori,  în aproape orice epoc ,̀ în fiecare
limb .̀ Iat-o formulat̀  în presa american  ̀de la începutul

secolului al XIX-lea: „honest, candid, […] men, who always tell the
truth, and tell it in a plain manner”/„oameni sinceri, cura]i, care
spun adev`rul mereu [i-l spun în mod limpede” („Edenton
Gazette”, North Carolina, February 24, 1831, newspapers.com).
Presa britanic  ̀actual̀  se exprim  ̀astfel: „tell it like it is - Councils
should cut verbosity and use simple, clear language to
communicate with people”/„s  ̀se spun  ̀clar – consiliile s  ̀renun]e
la flec`real̀  [i s  ̀foloseasc  ̀un limbaj simplu, limpede pentru a
discuta cu lumea” (theguardian.com). În presa francez  ̀de azi se
cere: „Il faut dire ce qui est et appeler un chat un chat: les entreprises
[…] ont des soucis de rentabilité”/„s  ̀li se spun  ̀clar lucrurilor pe
nume, întreprinderile au nevoie de rentabilitate” (lefigaro.fr). Dar
[i în paginile literaturii clasice franceze întâlnim o formul` cu
acela[i sens: „Vos ordres sans détour pouvaient se faire entendre”/
„Vi se vor putea face auzite poruncile f`r -̀nconjur” (Jean Racine,
„Iphigénie”, Acte IV, Scène 4, Larousse, Paris, 1933).

Pentru a reda în limba român` expresiile din englez` sau
francez  ̀men]ionate – „in a plain manner”, „tell it like it is”, „il faut
dire ce qui est et appeler un chat un chat”, „sans détour” – se poate
recurge la locu]iunea „pe [leau”. Aceasta are în]elesurile „deschis”,
„f`r  ̀înconjur” [i se asociaz  ̀cu verbul „a vorbi” sau cu sinonime

cum ar fi „a r`spunde”, „a spune”, „a zice” (v. „Dic]ionarul explicativ
al limbii române”, edi]ia a II-a rev`zut` [i ad`ugit`, Academia
Român`, Institutul de Lingvistic` „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”,
Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucure[ti, 2012/DEX):
„vorbesc pe [leau despre demisia lui" (obiectivbr.ro); „în]eleptul
i-a r`spuns pe [leau” (oglindanet.ro); „acum totul se spune pe [leau
[i nimeni nu face nimic” (adevarul.ro); „Pe [leau, despre tradi]ii”
(dilemaveche.ro).

„{leaul” este „drumul de ]ar` natural, neamenajat, b`t`torit
de c`ru]e”, uneori „pe firul unei ape curg`toare”, adic  ̀„f`ga[ul”
sau, în func]ie de context, cu în]eles mai larg, fie „drumul” în general,
fie „itinerarul”, „parcursul”, „ruta”, „[oseaua”, „traiectul”,
„traiectoria”, „traseul” (v. DEX [i Mircea Seche [i Luiza Seche,
„Dic]ionar de sinonime”, Litera Interna]ional, Bucure[ti, 2002):
„am prins un rider [moto/ciclist] blocat într-un [leau"; „din cauza
ploilor […] [i a c`ru]elor care au umblat prin p`dure […] s-au
format […] [leauri (freerider.ro); „baterii de obuziere, baterii de
tunuri de câmp se în[ir  ̀de-a lungul [leaului nisipos” (Sven Hassel,
„Batalion în mar[“, în române[te de Pavel Popescu, Nemira,

Bucure[ti, 2014); „[leaurile adânci ale sângelui scurs îl aruncaser`
pe Sultan într-un straniu extaz politic” (Sorin Dumitrescu,
„Mucenicia european` a ultimului Constantin”, în Convorbiri
literare”, 28 aprilie 2014).

Substantivul comun neutru „[leau”, preluat probabil din limba
polon` („szlak”) sau din ucrainean` („šljah”), apare [i în
alocu]iunea „pe [leau”.

Vocabularul limbii române dispune de dou  ̀omonime cu acest
„[leau”.

Unul, tot substantiv neutru, este preluarea ucraineanului
„šleja” [i se refer` la „fiecare dintre cele dou` curele groase,
funii sau lan]uri care se prind de pieptarul hamului [i se leag` de
crucea c`ru]ei ori a tr`surii trase de un animal”: „Caii, sim]ind
dih`niile cum se-apropie […] s-au [i speriat […] au nechezat [i-
au început s` sar` […] [i, rupând [leaurile, au pierit prin p`dure,
târând cu ei vizitiul ce ]inea înc` bine h`]urile în mâini”
(Alexandru Mitru, „În ]ara legendelor”, Editura pentru turism,
Bucure[ti, 1973).

Cel`lalt „[leau” este preluarea germanului „schlehe” [i se
refer` la „p`durea cu arbori de specii diferite” (DEX): „Vegeta]ia
forestier` […] dominant` de […] arborete pure sau în amestec
[…] mai ales cu alte specii de foioase sub forma [leaurilor: cu fag,
carpen, tei, ulm, paltin, cire[, frasin, plop, mesteac`n”
(sibiu.rosilva.ro). 

PETRU DAMIR

INSTRUIREA
CELOR DOTA}I

Dar dac` cei subnormali trebuie trata]i
aparte, tot astfel trebuie instrui]i [i cei

dota]i. Organiza]i în plutoane separate, ace[tia
formeaz` grupul din care selec]ion`m subofi]erii,
caporalii, comandan]i ai diferitelor subîmp`r]iri.
Pentru a le valorifica inteligen]a cu care i-a înzestrat
natura, acestora trebuie s` li se dea o educa]ie [i o
instruc]ie aparte, superioar`, dându-le comandan]i
dintre cei mai buni instructori. Procedând astfel,
se va putea mic[ora stagiul cerut pentru avansarea
diferitelor grade inferioare, astfel c` îi vom
întrebuin]a ca instructori [i comandan]i în ultimul
grad, mai mult timp. Ast`zi, abia reu[im a-i forma
pentru gradul de sergent, atunci când trebuie s`
se elibereze sau când trebuie s` plece în concediu.
{i cum în concediu nelimitat (sau bugetar), în

general, sergen]ii [i caporalii nu pot pleca, solda]ii
se feresc s` mai urmeze [coala de cadre pentru a
deveni grada]i. Aceast` dificultate se rezolv` u[or
[i practic prin ajutorul selec]ion`rii. Recrutarea
reangaja]ilor ar fi mult mai u[oar` [i nu am mai
avea subofi]eri reangaja]i, care au fost ordonan]e,
magazioneri, secretari etc. (cum sunt nenum`rate
cazuri, ast`zi), care parvin s` cunoasc`, în urma
rutinei, administra]ia companiei, dar nu sunt în
stare s` comande o grup`. Or, ei sunt meni]i a
comanda plutoane la r`zboi, înlocuind pe ofi]eri. 
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PE LOC, REPAUS!

Nu am încetat niciodat` s`-i apreciez pe adev`-
ra]ii profesioni[ti ai ISPAIM, pentru studiile [i
cercet`rile lor, pentru lucr`rile care se str`-
duiau, în bun` m`sur`, s` umple un gol
istoriografic.

Uneori, este foarte greu
când nu cuno[ti destule
lucruri. Alteori, îns`, poate
fi [i mai greu când cuno[ti
foarte multe lucruri...

CU AGENDA DESCHIS~

Decidem la o cafea, off the
record, când îmi spune partea
de adev`r pe care a uitat-o mai
devreme.

ISTORIE MILITAR~
 LA SUPERLATIV

DESEN REALIZAT  DE
LOCOTENENT-COLONEL (R)

CRISTI  VECERDEA - CRIV

Omule, tr`ie[te-]i via]a plenar, în prezentul clipei, cu capul pe
umeri [i cu picioarele pe p`mânt! Pentru c` tu e[ti singurul
r`spunz`tor dac` via]a ta este OK sau KO. • Dac` ai fi pus

în situa]ia de a alege doar un singur ]el, un singur obiectiv în via]`,
gânde[te-te dac` n-ar fi bine s` te opre[ti la acela de a fi apreciat de
oamenii inteligen]i. • Prostia? De exemplu, a investi bani într-o afacere
pe care a propus-o [i a sus]inut-o un s`rac. • Într-o galerie de art` pot fi
întâlnite [i specimene care au ajuns acolo ca s` admire ramele, nu
tablourile... • De la începuturile sale [i pân` în prezent, dragostea a dat
dovad` de mare în]elepciune [i diploma]ie, împ`cându-i [i pe îngeri [i pe
diavoli. • Regula spune c` ceea ce nu este interzis are c`utare. Dar sunt
destul de mul]i, îns`, cei care tr`iesc foarte bine pe seama excep]iei de la
aceast` regul`... • Dac` lucrurile tale merg prost, înarmeaz`-te cu o
explica]ie, cu o justificare de rezerv`. Va veni o clip` când te vei folosi de
ea. • S` fim sinceri: sunt unele persoane – femei sau b`rba]i – care se
accesorizeaz` cu mult aur, cu convingerea c` le cre[te, astfel, valoarea...
• Exist` o cale sigur` de a descifra lumea, cu adev`rat: a privi, cunoscând
[i în]elegând, dincolo de aparen]a lucrurilor. O men]iune: esen]ial nu
este a privi, ci a cunoa[te [i a în]elege. • Legea inegalit`]ii corecte
induse: Indiferent de spa]iu [i de timp, se taie un m`r, o pâine, o portocal`...
în dou` p`r]i egale. Ele nu vor fi egale. • Într-o ierarhie accentuat
birocratizat`, lucrurile care au fost deja realizate vor fi apreciate ca fiind
mai pu]in importante decât cele care mai sunt de realizat. • Din punct
de vedere militar, realitatea poate prezenta, de foarte multe ori, cea mai
grozav` variant` de scenariu, care poate fi luat` în calcul, în scopul
preg`tirii specifice. • Banii au o putere ie[it` din comun: ei î]i aduc
prieteni, ei te las` f`r` prieteni; ei te îmbrac`, ei te dezbrac`; ei te fac s`
vorbe[ti, ei te aduc la t`cere; ei te fac s` ai ochi, ei te orbesc... • S` nu
uita]i, niciodat`, c` gura [i limba voastr` produc [i ele... aripi. Pentru c`,
nu-i a[a, vorbele... zboar`. {i nu oricum. • Printre noi se afl` [i unele
persoane care se pot l`uda, din plin, c` singurele concursuri selectiv-
competitive pe care le-au câ[tigat în via] ,̀ cu adev`rat, au fost concursurile
de împrejur`ri... • Certitudinile trebuie luate ca atare. S` fim reali[ti: o
alt` abordare – fals intelectual` – ar însemna pierdere de timp, de nervi,
de bani, de oportunit`]i... • În lumea asta, lucrurile vor merge bine doar
atunci când cei c`rora nu le place inteligen]a sau care fac alergie la ea,
ar l`sa-o, totu[i, în pace... • Uneori, este foarte greu când nu cuno[ti
destule lucruri. Alteori, îns`, poate fi [i mai greu când cuno[ti foarte
multe lucruri... • Sunt dou` categorii de oameni care nu pot s`-[i numere
banii: cei care au foarte mul]i [i cei care n-au deloc. • Cunoa[terea este
dat` de lucrurile aflate, înv`]ate. În]elepciunea – de lucrurile care mai
sunt de înv`]at. • Ce vremuri tr`im! Banul vorbe[te. Uneori, chiar
împotriva eviden]ei. • Vinul le tulbur`, unora, inteligen]a. Altora, nu are
ce. • Dup` atâtea epoci de evolu]ie a condi]iei umane, r`zboaiele [i banii
au început, f`r` prea multe eforturi, s` consolideze panta descendent` a
acestei condi]ii: dezumanizarea. La cap`tul unui astfel de drum se afl`
apocalipsa... • Legea de aur a resurselor: oricât de multe resurse ai avea
la dispozi]ie, ele nu ajung scopurilor tale. • Cea mai scurt` distan]`
dintre dou` puncte nu se afl`, înc`, în ora[ul t`u. • Un om care are
metod`, un mentor, nu te-a[teapt` doar la fini[, ci te înva]` ce ai de f`cut
ca s` ajungi acolo. • Tr`im cu to]ii sub soare. Dar pu]ini sunt cei care
v`d, cu adev`rat, lumina. • Dac` de la un om nu po]i înv`]a ceva [i
atunci când tace, înseamn` c` el nu este un om mare. 

LOCOTENENT-COLONEL FLORIN {PERLEA
florin.sperlea@presamil.ro

C~PITAN CONSTANTIN PI{TEA

constantin.pistea@presamil.ro

Institutul pentru Studii
Politice de Ap`rare [i Istorie
Militar` (ISPAIM) s-a decis

s` ofere, s`pt`mâna trecut`, în
ambian]a pl`cut` a Palatului
Cercului Militar Na]ional, sub
pretextul unei multiple lans`ri de
volume semnate, cele mai multe,
de istorici militari, un adev`rat
spectacol al inteligen]ei [i efortului
consistent pe t`râmul cercet`rii
[tiin]ifice.

De ISPAIM m` leag` frumoase
[i trainice amintiri, dar [i o lung`
„excomunicare”. Student înc`, la
Facultatea de Istorie a Universit`]ii
din Bucure[ti, la începutul anilor
’90, am descoperit minunatul
colectiv al „Revistei de istorie
militar`”, compus din comandorii
Ilie Manole [i Gheorghe Vartic (lor
li se ad`ugau mai tinerii, pe atunci,
Mihai Macuc [i Mircea Soreanu,
un osmanist des`vâr[it), [i doi
dintre colaboratorii apropia]i ai
publica]iei, comandorul Aurel
Pentelescu, un excelent cunosc`tor
al epopeii avia]iei române în anii
celui de Al Doilea R`zboi Mondial
[i maiorul (pe atunci) Constantin
Hlihor, împ`timit cercet`tor al
istoriei Basarabiei [i profesor
asociat la Facultatea de Istorie a
Universit`]ii din Bucure[ti. Al`turi
de ace[tia, am participat la primele
simpozioane [tiin]ifice [i
devenisem, credeam, ca jurnalist
militar, un apropiat al Institutului.

Îns` „îndr`zneala” de a arunca
într-un nevinovat post-scriptum al
unui articol despre un eveniment
organizat de ISPAIM referiri la
c`r]ile editate de institut – jerpelite,
imposibil de achizi]ionat [i plimbate
pe mese festive de prezentare ca
sfintele moa[te – mi-a atras
„excomunicarea” de pe toate listele
de invita]i pe care le cenzura cu
aten]ie de cerber colonelul (pe
atunci) Uscoi, [eful institu]iei.
Colonelul Eugen Burghelea, la
vremea aceea redactor-[ef la

„Observatorul militar”, s-a conformat
rapid când a primit un telefon în care
i se anun]a cazon, pe un ton ferm, c`
nu mai am ce c`uta la evenimentele
ISPAIM. {i nu m-am mai dus. S-a
încheiat, atunci, [i colaborarea cu
„Revista de Istorie Militar`”.

Dar nu am încetat niciodat` s`-i
apreciez pe adev`ra]ii profesioni[ti ai
ISPAIM, pentru studiile [i
cercet`rile lor, pentru lucr`rile care
se str`duiau, în bun` m`sur`, s`
umple un gol istoriografic, generat
de ani de interdic]ii sau de rescrieri
partizane ale trecutului nostru în
timpul regimului comunist. I-am
admirat [i continui s`-i pre]uiesc în
mod deosebit pe Maria Georgescu,
Constantin Botoran (plecat, din
nefericire, mult prea devreme
dintre noi!), Mihai Retegan,
Alesandru Du]u, Petre Otu, Teodor

Repciuc, Sergiu Iosipescu,
Alexandru Madgearu, pe mai
tinerii {erban Pavelescu [i {erban
Cioculescu, iar la multipla lansare
organizat` de actualul director al
ISPAIM, generalul-maior (r) dr.
Mihail E. Ionescu, un amfitrion
ludic, un bun manager, dar [i
istoric militar de calitate,
le-am reg`sit numele celor mai
mul]i speciali[ti ai ISPAIM pe cele
mai importante contribu]ii livre[ti
la cunoa[terea istoriei noastre
militare. În edi]ii impecabil tip`rite,

cu coperte inspirate, atr`g`toare,
gra]ie unui în]elept [i pragmatic
parteneriat cu Editura militar`,
care are privilegiul de a avea în
fruntea sa un istoric militar, dar [i
un bun cunosc`tor al celor mai
sofisticate programe de editare [i
ilustrare, Adrian Pandea.

P.S.-ul n`r`va[ care mi-a
garantat alt`dat` „excomunicarea”
este doar o amintire. ISPAIM
demonstreaz` c` beneficiaz` nu
doar de un colectiv de cercet`tori
de autentic` d`ruire profesional`,
min]i iscoditoare [i perfect
ancorate în domeniile care le-au
consacrat, dar [i de un
management de calitate care are
capacitatea de a oferi o produc]ie
de carte impresionant`, disponibil`
la pre]uri accesibile, cu care
armata român` se poate mândri. 

Interviul merge cumva, înainteaz` când înglodat,
când sprin]ar, dar tot se termin` [i vine momentul
culminant al fotografiei. Suntem în biroul

dumnealui [i trebuie s` g`sim un cadru.
Dac` eram afar`, se a[eza în fa]a unui boschet, [i

gata poza. F`r` complica]ii, f`r` grija c` se prinde ceva
în fundal, vreun neclasificat, vreo [tampil`, vreun însemn
onorific mai special, vreun cadru cu domnul la pescuit,
în vacan]`, sau alte chestiuni din acestea, de la care se
poate înro[i (de ru[ine, de ce altceva?) telefonul.

A[adar, încheiem. Facem cu drapelul? Varianta pic`
repede. Ar p`rea c` se laud`. S` vin` cineva s`-i întind`
o hârtie? Ar merge, dar de ce s` apar` [i altcineva pe
pagin` cu dumnealui? Nu... Hmm, haide]i c` stau la
birou, zice brusc dumnealui. E mai bine a[a, s` vad`
lumea c` muncim. {i se a[az`, î[i trage tastatura lâng`
bra]ul stâng, mouse-ul în fa]`, telefoanele, cele trei, pu]in
în stânga, dar nu mult, c` dup` aceea nu le mai prinde
aparatul, dup` care î[i deschide agenda la o pagin` scris`
[i ia stiloul.

Acela este momentul în care îmi amintesc de un
copil de gr`dini]`. Cu cravat` de [oim al patriei, frizur`
în bordur`, creion în mân` [i privirea semea]`. Pe mas`,
un abecedar sau ceva de genul acesta, iar pe perete,
harta României. Cu câteva clipe înainte ca aparatul s`-l
surprind` atât de studios, domnul fotograf i-a aranjat
gulerul, iar doamna educatoare [i-a trecut palma prin

p`rul copilului. Totul pentru bucuria unei mame, care-[i
va vedea „[oimul” pe o felicitare de M`r]i[or.

În schimb, dumnealui are în spate câteva rame de la
diverse activit`]i, din care r`zbate logo-ul NATO. D`
bine. Îns` are gulerul ridicat. Nu îndr`znesc. {i-l
aranjeaz` singur, î[i trece palmele prin p`r [i ia postura.
E zâmbitor [i cuminte. Se gânde[te oare c` o s`-l vad`
[efii? Poate. Privirea sa pare un mesaj pentru fiecare,
dup` e[alon. De altfel, disting în ea „aleasa considera]ie”,

pe care, probabil cu acela[i stilou, o va a[eza pe câteva
faxuri dup` ce ne desp`r]im.

Încerc`m cu [i f`r` bli], cu [i f`r` stilou, cu [i f`r`
receptor la ureche. Când zâmbitor, când cu gura
deschis`, când cu privirea-n jos, preocupat. Ne sf`tuim.
Dincolo de grade, suntem prieteni. Ne privim scurt [i
avem intui]ia unui moment de în]elegere deplin`.

Pe cele în cea]` convenim s` le [tergem de pe-acum
[i r`mâne s` alegem între una cu palmele încruci[ate (f`r`
accesorii) [i cea cu agenda deschis`. Decidem la o cafea,
off the record, când îmi spune partea de adev`r pe care a
uitat-o mai devreme. Dup` care î[i închide agenda. 

„
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 FUNC}II SCOASE
LA CONCURS

 So]ia c`pitanului Leonard Vergu din UM
02110, de la Bistri]a, a r`mas paralizat` într-un
scaun cu rotile la doar 21 de ani, în urma unui
accident de circula]ie petrecut în luna mai a
anului 2013. Singurul tratament medical care a
dat rezultate pân` acum se poate face la o clinic`
din Fran]a, cheltuielile anuale fiind de 32.000
de euro. Orice dona]ie se poate face la num`rul
de SMS 8832. Num`rul este valabil în perioada
13 februarie-13 martie 2015. Suma alocat`
cauzei este de 2 euro. Nu se percepe TVA.

ANUN}URI UMANITARE  Pentru abonamente la s`pt`mânalul
Observatorul militar  pute]i achita la orice
oficiu po[tal sau direct la sediul Trustului de
Pres` al Ministerului Ap`r`rii Na]ionale în
contul RO56TREZ 70320360 150XXXX,
deschis la Trezoreria Sectorului 3, CUI
4266812, valoarea abonamentului, dup` cum
urmeaz`: • 3 luni – 18 lei; • 6 luni – 37,50 lei;
12 luni – 75 lei. V` rug`m s` trimite]i dovada
pl`]ii [i datele de livrare (nume, prenume,
destinatar, adresa complet`) la tel./fax
021.322.82.87/int. 160.

ANIVERS~RI

 PROMO}II
 Promo]ia 1965 a Liceului Militar
{tefan cel Mare anun]` întâlnirea
semicentenar` a absolven]ilor, în
perioada 21-23 august, la Câmpu-
lung Moldovenesc. A[tept`m pri-
mirea oric r̀or sugestii cu  privire la
organizarea acestui  emo]ionant
eveniment. Persoane de contact:
colonel (ret) prof. univ. dr ing. {tefan
Burlacu, tel. 0723 661 152, 0269
233778, email: steburlacu4747@
gmail. com; colonel (ret) dr ing. Ion
Joldea, tel. 0722 647 810, e-mail:
ion_joldea@yahoo. com; colonel
(ret) ing. Ioan Cornea, tel. 0722 348
587, e-mail:ioan_cornea @yahoo.
com; comandor (ret) Gheorghe
Vartic,  tel. 0723 437 120, e-mail:
geluvartic@gmail.com.

 Promo]ia 30 Decembrie 1970 a
{colii Militare de Ofi]eri Activi
Nicolae B l̀cescu, armele infanterie
[i gr`niceri, organizeaz  ̀în perioada
21-24 august, s`rb`torirea a 45 de
ani de la terminarea studiilor, la
Academia For]elor Terestre din
Sibiu. Mul]umiri respectuoase
conducerii institu]iei pentru sprijin.
Invit̀ m cu mult̀  pl̀ cere pe colegii
no[tri, împreun  ̀cu so]iile, pentru a
ne împ`rt`[i amintirile [i a înt`ri

Gheorghe Buiciuc, tel. 0749 845
277 sau 0722 380 050.

 Promo]ia 1980 a Liceului Militar
{tefan cel Mare organizeaz ,̀ în pe-
rioada 4-6 septembrie, întâlnirea de
35 de ani de la absolvire în garni-
zoana Câmpulung Moldovenesc.
Coordonatori din partea celor dou`
subunit`]i de elevi [i persoane de
contact au fost desemna]i colonel
Dorel Bejan, tel. 0724 222 326, [i
colonel Mihail Somâtc`, tel. 0744
775 054, iar din partea colegiului
domnii Dan D`nil`, tel. 0743 154
663, [i Viorel Oniciuc, tel. 0740 530
059. Comitetul de organizare adre-
seaz  ̀tuturor colegilor rug`mintea
de a confirma posibilitatea parti-
cip`rii la activitate pân  ̀la data de
31.03.2015.

. Promo]ia 1985 a {colii militare de
ofi]eri activi de artilerie [i rachete AA
Leontin S`l`jan organizeaz  ̀ întâl-
nirea de 30 de ani la Bra[ov, la sediul
institu]iei, în perioada 7-9.08.2015.
Puncte de contact: Enache Gheorghe,
tel. 0724 099 937, Ioni]` Valentin,
tel. 0732 531 653 [i Facebook –
Bra[ov 1985.

 Promo]ia de ofi]eri 1985 a {colii
de Ofi]eri Activi de Geniu, Construc]ii
[i C`i Ferate Râmnicu Vâlcea va
s r̀b t̀ori împlinirea a 30 de ani de la
absolvire, la 8 august, la sediul
Centrului de Instruire pentru Geniu,
EOD [i Ap`rare CBRN Panait
Donici, din aceea[i localitate. Pentru
to]i ofi]erii din armele geniu, cons-
truc]ii [i c ì ferate, promo]ia 1985,
care doresc s  ̀participe la aceast`
aniversare, comitetul de organizare
adreseaz  ̀rug`mintea de a confirma
participarea, prin contactarea organi-
zatorilor: Dan Marin, tel. 0740.153
723, STAR 5049/110, Adrian S`vu-
lescu, tel. 0745.642 290, STAR 5049/
173, Ion B l̀a[a, tel. 0746. 630 012.

 Promo]ia 1990 a {colii militare
de ofi]eri de avia]ie Aurel Vlaicu
s`rb`tore[te împlinirea a 25 de ani
de la absolvire. Activit`]ile legate
de acest eveniment se vor organiza
în zilele de 29 [i 30 mai 2015, la
{coala de aplica]ie pentru for]ele
aeriene Aurel Vlaicu, Boboc. Punct
de contact: c`pitan-comandor Mihai
Albu, 0722 734 412.

 Promo]ia 1990 a Academiei
Militare Generale, arma transmi-
siuni, organizeaz` la 24.04.2015
s`rb`torirea a 25 de ani de la
terminarea studiilor la Universitatea
Na]ional` de Ap`rare. Mul]umiri
respectuoase conducerii institu]iei
pentru sprijin. Invit`m cu mult`
pl̀ cere pe colegii no[tri, împreun`
cu so]iile, pentru a ne împ`rt`[i
amintirile [i a înt`ri prietenia care
ne leag`. Comitetul de ini]iativ`
este format din colonel dr. (r) Dan
Tilich, tel. 0745 691 176 [i
colonel Ionel Ciobanu, tel.
0728 885 380.

 Promo]ia 1995 a Institutului Militar
de Infanterie [i Chimie Nicolae
B`lcescu  Sibiu organizeaz`, în
perioada 19-21 iunie, întâlnirea de
20 de ani de la absolvire, la sediul
Academiei For]elor Terestre din
aceea[i localitate. Persoan` de
contact: locotenent-colonel Lucian
Ispas, tel. 0745 167 017, e-mail:
ispaslucian04@yahoo.com.

 Spitalul Clinic de Urgen]̀  Militar
Dr. {tefan Odobleja Craiova
organizeaz` în zilele de 29 [i
30.04.2015, la sediul unit`]ii din
strada Caracal nr. 150, Craiova,
concurs pentru ocuparea postului
de director financiar-contabil gradul
II, personal civil contractual. La
concurs se pot înscrie candida]ii
care îndeplinesc, cumulativ,
criteriile generale [i specifice,
astfel: • Criterii generale: au
domiciliul stabil în România;
cunosc limba român`, scris [i
vorbit; nu sunt condamna]i penal
sau în curs de urm`rire penal`;
sunt ap]i din punct de vedere
medical (fizic [i neuropsihic); nu
au vârsta de pensionare, conform
prevederilor Legii 263/2010
privind sistemul unitar de pensii.
• Criterii specifice: sunt absolven]i
de înv ]̀̀ mânt universitar de lung`
durat`, cu diplom` de licen]` în
profil economic; au cel pu]in 2
ani vechime în specialitatea
studiilor absolvite; de]in
Certificat de atestare a cuno[-
tin]elor dobândite în domeniul
Sistemului European de Conturi
– emis de c`tre Ministerul
Finan]elor Publice în baza art. 19,
lit. bˆ2) [i bˆ3) din Legea nr. 500/
2002, cu modific`rile [i complet̀ -
rile ulterioare; nivel de acces la
informa]ii clasificate Secret; cuno[-
tin]e de operare PC, utilizare
pachet Microsoft Office, utilizare
Internet; bun organizator, flexibi-
litate în gândire, abilit̀ ]i de comu-
nicare, capacitate de analiz` [i
sintez`, capacitate de lucru în
condi]ii de stres, acceptarea veri-
fic`rii pentru eliberarea autoriza]iei
de acces la informa]ii clasificate;
cursul de management spitalicesc
pentru directorii financiar-contabili
constituie un avantaj. Dosarul de
înscriere trebuie s` con]in` ur-
m`toarele documente: cerere de
înscriere; copie dup` actul de
identitate; copie legalizat` dup`
diploma de licen]`; curriculum
vitae; adeverin]̀  care atest̀  vechi-
mea în specialitatea studiilor;
cazier judiciar; copii dup` alte
documente de preg t̀ire (masterat,
cursuri postuniversitare etc.);
declara]ia pe propria r`spundere
c  ̀nu este urm`rit penal [i nu are
cuno[tin]e c  ̀a început urm`rirea
penal` asupra sa; declara]ia pe
propria r`spundere privind colabo-
rarea cu securitate înainte de anul
1989; adeverin]` din care s` re-
zulte c  ̀este apt medical, fizic [i
neuropsihic; proiectul/lucrarea de
specialitate din cele stabilite de
comisia de concurs pe o tem  ̀de
activitate a postului; chitan]a de plat̀
a taxei de concurs. Taxa de concurs
este de 1.000 de lei. Dosarul de
înscriere se va depune la secre-
tarul comisiei de concurs cu cel
pu]in cinci zile lucr`toare înainte
de data sus]inerii concursului.
Temele pentru lucrarea de specia-
litate, bibliografia [i tematica se pot
ridica de la sediul spitalului din
Craiova, str. Caracal nr. 150. Per-
soan  ̀de contact: locotenent-colo-
nel Mircea L`craru, tel. 0251 581
081, 0251 581 035, int. 114.

 Consiliul director al ACMRRATIRE
ureaz̀  mult̀  s̀ n t̀ate, via]̀  lung  ̀[i
multe satisfac]ii al̀ turi de familie [i
cei dragi urm`torilor membri ai
asocia]iei care în luna martie împli-
nesc frumoase vârste dup  ̀cum ur-
meaz :̀ generalul-maior dr. (r) Dumi-
tru Cristea, generalul-maior (r)
Constantin Mincu, coloneii (r) ing.
Drago[ Fodor [i Marin Petrescu,
colonelul dr. (r) Dumitru Lungu, colo-
neii (r) Dragomir Olariu, Gheorghe
Bu[il`, Haralambie Dinc`, Grigo-
roaia, Vasile Mih`il ,̀ Petre Petre,
Edmond Milea [i plutonierul-adju-
tant (r) Alexandru Ilie. La mul]i ani!

 Consiliul Director al Asocia]iei
Casei de Ajutor Reciproc a Cadrelor
Militare din municipiul Bucure[ti
ureaz  ̀tuturor membrilor asocia]iei
care, în cursul lunii martie 2015 î[i
aniverseaz  ̀Ziua de Na[tere, mult̀
s̀ n t̀ate, via]̀  lung  ̀[i satisfac]ii al̀ turi
de familie [i cei dragi. Men]ion`m
pe colegii no[tri dup  ̀cum urmeaz :̀
colonel (r) ec. Vetu Bourceanu, la
împlinirea frumoasei vârste de 76
de ani [i colonel (r) Petre Rapcea, la
împlinirea frumoasei vârste 74 de
ani. Tuturor le dorim fericire, bucurii,
împlinirea tuturor dorin]elor [i La
mul]i ani!

 Cu prilejul Zilei de 8 Martie, Comi-
tetul de Conducere al Filialei
ANCMRR Sector 6 transmite tuturor
membrilor s ì, cadre militare femei,
în rezerv ,̀ so]ii [i urma[e ale cadrelor
militare, cele mai calde ur`ri de
s`n t̀ate, fericire, bucurii [i împlinirea
tuturor dorin]elor.

 Filiala ANCMRR Sector 6 trans-
mite tuturor membrilor s ì care î[i
aniverseaz ,̀ în luna martie, ziua de
na[tere mult̀  s`n t̀ate, fericire, via]̀
lung  ̀[i împliniri al̀ turi de cei dragi.

Num`rul este oferit gratuit cu sprijinul Asocia]iei
M.A.M.E. Pute]i dona [i în contul:
RO49CARP027200876171 RO01.
 Împreun` putem reda speran]a la via]`

unui suflet nevinovat! Feti]a camaradului
nostru, plutonier-major Ionel Parfene, are
nevoie de noi! Andreea are 15 ani [i, de mai
bine de 12 luni, se lupt` s` tr`iasc` [i s` scape
de o tumor` la ochiul stâng, pentru care medicii
români nu au solu]ie. De[i a fost operat` de
trei ori în România, tumora s-a extins. Între
opera]ii, Andreea a avut voin]` [i a luat

examenul de capacitate, visul ei fiind de a
ajunge avocat, pentru a lupta pentru drepturile
copiilor. Acum, ea trebuie s` plece de urgen]`
în Israel, la Tel Aviv. Acolo, o echip` de [apte
medici vor încerca s` îi redea [ansa la via]`.
Interven]ia chirurgical` cost` 40.000 de dolari.
Persoanele care doresc s` ofere sprijin
financiar, o pot face în contul:

RO69BRDE441SV58741464410, BRD
Groupe Unirea, Sucursala Unirea, cont deschis
pe numele Ionel Parfene. V` mul]umim în
numele Andreei!

 DECESE

COMEMOR~RI
 Camarazii din Baza 95 Aerian  ̀au
comemorat vineri, 7 martie, doi ani
de la tragicul accident în care
[i-au pierdut via]a maistrul militar
clasa a III-a CHIRU LAUREN}IU
[i plutonierul MANOLACHE
VASILE. Colegii le-au prezentat
onorul, s-a oficiat o slujb  ̀de come-
morare [i s-au depus coroane de
flori la monumentul ridicat în cinstea
celor c`zu]i la datorie. Dumnezeu
s -̀i odihneasc  ̀în pace!

 La 7 martie 2008, colonelul ing.
PLE{EA CONSTANTIN, fostul
comandant al Centrului de
Opera]ii Psihologice, a trecut la
cele ve[nice. La [apte ani de la
aceast  ̀trist  ̀desp`r]ire, întregul
colectiv de cadre militare [i
personal civil din Centrul de
Opera]ii Psihologice continu  ̀s -̀i
p`streze vie în memorie amintirea
[i este al̀ turi de familia îndurerat̀ .

prietenia care ne leag .̀ Comitetul
de ini]iativ  ̀este format din: Vasile
B`e]elu, tel. 0722 380 157, Nicu
Apostu, tel. 0722 345 934, Mircea
Buteanu, tel. 0745 353 542, Cornel
Vaida, tel. 0729 499 434, Grigore
Stamate, tel. 0722 776 630. Repre-
zentan]ii plutoanelor în grupul de
organizare: Nicolae B l̀teanu, tel. 0723
668 046, Octavian Dumitrescu, tel.
0744 359 451, Romulus Barb, tel. 0740
805 786, Nicolae Iosub, tel. 0724 590
438, Zoltan Vizauer, tel. 0724 065 082,
Marian Dul̀ , tel. 0726 319 030, Ion
B`rbulescu, tel. 0729 012 470,
Georgic  ̀Vornicescu, tel. 0729 041
564, Ion Du[a, tel. 0746 174 343,
Gheorghe Stancu, tel. 0740 505
801.Comunicarea se va realiza, \n
principal, prin intermediul colegului
nostru Petru Doboseru, tel. 0722 671
567, email doboseru_petru@yahoo.
com. V  ̀mul]umim înc̀  de pe acum
pentru participare [i v̀  rug`m s̀  primi]i
gândurile noastre de prietenie, s̀ n t̀ate
[i respect.

 Promo]ia decembrie 1970 a {colii
Militare de Ofi]eri Activi de Artilerie
organizeaz̀  întâlnirea festiv̀  la 45 de
ani de la absolvire la Sibiu în perioada
3-5 septembrie. Rela]ii la: Toma
Valeriu, tel. 0740 774 005, [i Maer
Octavian, tel. 0723 675 281. V`
a[tept̀ m!

 Promo]ia 1975 a {colii Militare
de Ofi]eri Activi de Artilerie
Antiaerian` [i Radioloca]ie
organizeaz` întâlnirea festiv`
dedicat` împlinirii a 40 de ani de
la absolvire, în perioada 20-23
august, la sediul Academiei
For]elor Aeriene Henri Coand`
din Bra[ov. Rug`m confirma]i
participarea, pân` la 15 mai, la
urm`toarele numere de telefon:
0723 924 513 – Ion Georgescu,
0724 692 706 – Gheorghe Iancu,
0721 243 224 – Alexandru
Ghindea, 0736 721 706 – Vasile
Popescu. Contribu]ia financiar` se
va depune, pân` la 30 iunie, în
contul bancar RO62BTRL0080
1201U59037XX, deschis de Mihai
Cojocaru (tel. 0744 339 204) la
Banca Transilvania.

 Promo]ia 1975 a {colii Militare
de Ofi]eri Activi Nicolae B`lcescu
– Sec]ia Intenden]  ̀– organizeaz ,̀
în perioada 26-28 iunie, activit`]i
dedicate s`rb`toririi a 40 de ani de
la absolvire. Evenimentele prile-
juite de aceast  ̀s`rb`toare se vor
desf`[ura în localitatea Bra[ov [i
împrejurimi. Absolven]ii sunt invi-
ta]i s  ̀participe la activit`]ile organi-
zate cu acest prilej în num`r cât
mai mare. Pentru rela]ii suplimen-
tare [i detalii v  ̀rug`m s  ̀ne con-
tacta]i astfel: Timofi Tudorel, tel.
0722 681 551, Dr`gan Petru, tel.
0722 454 402. Pân` la 15 mai s`
ne contacta]i pentru a confirma
participarea.

. Promo]ia 1975 a {colii militare
de ofi]eri activi de transmisiuni din
Sibiu organizeaz`, în perioada 20-
23 august, întâlnirea la 40 de ani
de la absolvire, la sediul institu]iei
cu denumirea actual` Centrul de
Instruire pentru Comunica]ii [i
Informatic` Decebal. Persoane de
contact: colonel (r) Nicolae Rancea,
tel. 0744 359 479, [i colonel (r)

 La 6 martie a trecut în eternitate
cel care a fost generalul-locotenent
(ret) prof. univ. dr. TOPLICEANU
IULIAN, personalitate de seam  ̀a
Armatei României, care prin calit̀ ]ile
de comandant (11 ani comandantul
Armatei a 4-a), stat majorist, teore-
tician [i pedagog a contribuit, din
plin, la înt̀ rirea continu  ̀a capacit̀ ]ii
de ap`rare a ]̀ rii [i la dezvoltarea
gândirii militare române[ti. Acum,
în aceste momente triste, suntem
al̀ turi de familia îndoliat̀ . Sincere
condolean]e! Dumnezeu s`-l
odihneasc  ̀în pace!
FAMILIA GENERAL DE BRIGAD~ (R)

DR. GHEORGHE CRE}U

 Doamna înv ]̀̀ toare Trandafira
Ple[an anun]̀  cu profund  ̀durere
c ,̀ la 9 martie, a trecut în nefiin]̀
so]ul s`u, colonelul (r) PLE{AN
DUMITRU, om de o aleas̀  noble]e
sufleteasc ,̀ un partener de via]`
minunat [i un tat̀  des̀ vâr[it pentru
cele dou  ̀fiice, Alina [i Violeta, pe
care le-a îndrumat [i educat cu toat̀
dragostea [i afec]iunea. Familia trans-
mite cu întristare rudelor [i priete-
nilor, fo[tilor colegi din Direc]ia
contrainforma]ii [i securitate militar̀ ,
unde ofi]erul a lucrat în ultima parte
a carierei, c  ̀înmormântarea va avea
loc în localitatea natal̀ , din jude]ul
Arge[. Dumnezeu s -̀l odihneasc`
în pace!

 Personalul Direc]iei contrainfor-
ma]ii [i securitate militar̀  [i cel al
Trustului de pres̀  al MApN î[i expri-
m` întreaga compasiune [i este
al`turi de doamna înv`]`toare
Trandafira Ple[an în aceste
momente de grea încercare [i
suferin]̀ , pricinuite de trecerea în
nefiin]̀  a so]ului s`u, colonelul (r)
PLE{AN DUMITRU, un ofi]er de
o probitate moral̀  [i profesional̀
deosebit̀  de la care au putut înv ]̀a
genera]ii întregi de militari.
Transmitem sincere condolean]e
familiei îndoliate. Dumnezeu s -̀l
odihneasc  ̀în pace!

 Personalul Trustului de pres̀  al
MApN î[i exprim` întreaga
compasiune [i este al̀ turi de C t̀̀ lin
Ovreiu în aceste momente de grea
încercare [i suferin]̀ , pricinuite de
trecerea la cele ve[nice a bunicii
sale NAE NASTASIA, care l-a
crescut [i  ocrotit cu mult̀  dragoste.
Dumnezeu s̀  o odihneasc  ̀în pace!

  Personalul Brig`zii 8 Larom
Alexandru Ioan Cuza î[i exprim`
profundul regret fa]̀  de trecerea la
cele ve[nice a mamei colonelului
Constantin Dobre [i este al̀ turi de
familia sa în acest moment dificil al vie]ii.
Dumnezeu s̀  o odihneasc̀  în pace!

  Cu profund regret, colectivul
Direc]iei pentru rela]ia cu Parlamen-
tul [i asisten]̀  juridic  ̀din Ministerul
Ap`r`rii Na]ionale î[i exprim` în-
treaga compasiune [i este al̀ turi de
colonelul R`ducu Scântei în momen-
tele de grea încercare [i suferin] ,̀
pricinuite de trecerea în nefiin]  ̀a
mamei sale. Transmitem sincere
condolean]e familiei îndoliate.
Dumnezeu s̀ -l odihneasc  ̀în pace!

 Colectivul Bazei 2 Logistic  ̀Valahia
î[i exprim  ̀regretul pentru trecerea
în nefiin]` a plutonierului-adjutant
principal FÎC~ ADRIAN. Adres`m
cu aceast̀  ocazie sincere condolean]e
familiei greu încercate. Dumnezeu
s -̀l odihneasc  ̀în pace! Înmormân-
tarea a avut loc duminic ,̀ 8 martie, la
Piatra Neam], cu sprijinul Batalionului
634 Infanterie din localitate.

  Suntem al`turi de familia
generalului-colonel (r) Gheorghe
Cetin` în aceste momente grele
pricinuite de pierderea, dup  ̀o lung`
[i grea suferin]̀ , a so]iei sale, prof.
univ. dr. CETIN~ ELENA. Sincere
condolean]e familiei îndoliate.
Dumnezeu s̀  o odihneasc  ̀în pace!

GENERAL DE BRIGAD~ MIHAI
COCÂRLAN ÎMPREUN~ CU FAMILIA

 Biroul Executiv al Asocia]iei Na]io-
nale a Veteranilor de R`zboi este
al̀ turi de generalul-maior (ret) Mircea
Vlaicu, pre[edintele filialei jude]ului
Bra[ov, în greaua pierdere suferit̀
prin trecerea la cele ve[nice a distinsei
sale so]ii, ELENA. Transmitem îndo-
liatei familii sincerele noastre con-
dolean]e. Dumnezeu s-o ierte!

  Cu profund regret, colectivul
Direc]iei pentru rela]ia cu Parlamentul
[i asisten]  ̀ juridic  ̀din Ministerul
Ap r̀̀ rii Na]ionale î[i exprim  ̀întreaga
compasiune [i este al̀ turi de doamna
Maria Tivd  ̀în momentele de grea
încercare [i suferin]̀ , pricinuite de
trecerea în nefiin]` a tat`lui s`u.
Transmitem sincere condolean]e
familiei îndoliate. Dumnezeu s`-l
odihneasc  ̀în pace!

  Biroul Permanent Central al
ANCMRR Alexandru Ioan Cuza
anun]̀  cu profund  ̀întristare trecerea
în nefiin]̀ , pe 6 martie, a celui care a
fost timp de 16 ani (1991-2007)
pre[edintele ANCMRR, generalul-
locotenent (ret.) prof. univ. dr.
TOPLICEANU IULIAN. Om de o
aleas̀  cultur̀ , înzestrat cu reale calit̀ ]i
de conduc t̀or militar, a ocupat func]ii
deosebit de importante în întreaga sa
carier  ̀sub arme [i a contribuit la
formarea [i educarea unor genera]ii
întregi de lideri militari, prin prestan]a
[i erudi]ia sa universitar .̀ În aceste
momente dureroase exprim`m
întreaga noastr` compasiune [i
suntem al̀ turi de familia îndoliat̀ .
Dumnezeu s̀ -l odihneasc  ̀în pace!

 S-a dus la cele ve[nice, la 6 martie,
un mare general al Armatei României,
TOPLICEANU IULIAN. Dumnezeu
s̀ -l odihneasc  ̀în pace!

GENERAL-MAIOR (R) IOAN GRECU
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Dezlegare la criptografia SURPRINDERE (2,8,1,6,10,1,4,7) 
din Observatorul militar  nr. 8/2015:

 ILARION BARBU

ÎN LUMINA 
ASTRELOR

PLUTONIER ELENA-IRINA SPILC~

irina.spilca@presamil.ro

COLONEL (R) TEODOR AMZOI

C~L~TORIE (1,6,4,4,2,6)

TOTAL, CURA,  
URATURA, EP, 

RIMATE, ALA, NUP, 
EPOLET, N, PRE, 
BUI, UDA, ATEU, 

E, REGINA, TR, M, 
EMIRI, ES, AURA, 

EDUCA, SPINI, EPIC.

Pe flancuri a reu[it \naintarea o mare unitate.

ORIZONTAL: 1) P`mânt rodi-
tor – Tip de exploatare agricol`. 
2) Preg`tirea p`mântului dup` 
îns`mân]are – Primele pe tarla! 
3) Opera]ie f`cut` cu lama – Vreme 
însorit` – Merge în urma boilor. 
4) Munc` grea. 5) Formul` accep-
tabil` – Partea central`! – Culme! 
6) Arun cate în foc – Mâncarea 
pu[tilor. 7) Verifica]i la grade. 
8) Ogorul la început! – P`tur` 
protectoare de iarn`. 9) Lega]i de 
glie. 10) Sol preg`tit...dup` ureche 
– Indicatoare de sens.

VERTICAL: 1) Curte boie-
reasc` – Sectorul agricol. 2) Mari 
produc`toare de cereale – În ogor! 
3) Bune de aruncat la câini – Primul 
în curs`. 4) Corpul în partea dreapt`! 
– A-[i pune o dorin]  ̀– Începe iarna! 
5) Folosit ca îngr`[`mânt mineral – 
Bucat  ̀de p`mânt. 6) Cântecele hol-
delor – Jum`tate de hectar. 7) Nota 
terenului! – Rod al p`mântului rume-
nit în cuptor – În bloc! 8) Mobiliz`ri la 
locul de munc  ̀[i pentru agricultori. 
9) Garnitur` de transport rutier – 
Cu]ite pentru m`m l̀ig .̀ 10) Eviden-
]iat în câmpul muncii – Perechea 
de cai. n

...Biblioteca Vaticanului are rafturi cu c`r]i în lungime 
total` de 230 de kilometri?

…Strada Sforii din Bra[ov (foto) este considerat` cea 
mai îngust` strad` din Europa?

…Ardeiul iute este originar din America Central` [i de 
Sud? Primele consemn`ri ale acestei plante apar într-un docu-
ment din 1493, odat` cu c`l`toriile lui Columb. n

Un dialog nu duce la 
nimic dac` pla nurile 
de gândire nu coincid.

GEORGE C~LINESCU

Rac, al doilea decan  
(3 iulie-12 iulie):  

Acest nativ este curajos [i 
poart` în via]` o credin]`, care 

adesea îl ajut` s` ias` cu capul 
sus din împrejur`ri dificile. {tie 

s` î[i p`streze întotdeauna 
modestia [i sim]ul drept`- 

]ii. Îi place s` fie autodidact [i 
perfec]ionist, iar aceste lucruri 

îl pun în valoare, ajutându-l  
s` fie el cel c`utat pentru a 

ajuta [i nu cel care are nevoie 
s` fie sprijinit. Se c`s`tore[te 

târziu sau niciodat`.

COLONEL (R) ING. PETRE G. NICOLAE

 
 

’’
COGITO

COLONEL NICOLAE LAUREN}IU POPA

Printre problemele de s`n`tate care nu ne ocolesc se num`r` [i durerile ar-
ticulare, indiferent de vârst`. De [tiut c` nu doar medicamentele împotriva durerii 
aduc beneficii, ci [i remediile la care apelau bunicii.

De nelipsit din buc`t`rie, ceapa nu 
este doar ingredientul ce d` gust aparte 
mânc`rurilor, ci [i un ajutor împotriva durerilor 
articulare. Acestea se pot ameliora cu ajutorul 
cataplasmelor cu ceap`. Toc`m leguma, o 
punem între dou  ̀buc ]̀i de tifon, apoi aplic`m 
pe locul dureros [i-l ]inem câteva ore. Un bun 
calmant pentru durerile articulare este [i 
decoctul din ceap .̀ T ìem patru cepe necur -̀ 

]ate, apoi le fierbem într-un litru de ap ,̀ timp de 15 minute. Consum`m câte un pahar 
de decoct de dou  ̀ori pe zi, diminea]a [i seara, înainte de culcare.

Un alt remediu este m`cri[ul (foto), cunoscut sub numele de trifoi acru; pre-
paratele ob]inute din r`d`cini [i din planta proasp`t` ajut` nu numai la reducerea 
inflama]iei articulare, ci [i la calmarea durerilor. Prepar`m infuzia din 10 grame de 
plant` la jum`tate de litru de ap` clocotit`. L`s`m vasul acoperit 8-10 minute, apoi 
strecur`m [i bem cantitatea pe tot parcursul zilei. Un bun aliat împotriva durerilor 
de articula]ii este [i decoctul de m`cri[. Fierbem 30 grame de plant` într-un litru 
de ap` pân` când mai r`mâne jum`tate din cantitate. Bem câte dou` trei-c`ni de 
decoct pe zi, pân` la ameliorare.

Un bun calmant natural este [i baia cu infuzie de frasin. Punem 500 de grame 
de frunze de frasin la cinci litri ap` fierbinte, l`s`m vasul acoperit 20 de minute, 
apoi strecur`m [i turn`m infuzia în apa de baie. n

Dezlegare la careul 
DESCURC~-TE 

din Observatorul 

militar  

nr. 8/2015:

CRIPTOGRAFIE

REMEDII DE LA BUNICI

T

Berbec (21 martie-20 aprilie): Prinde]i curaj pentru a v` 
perfec]iona în ceva care v` place. Da]i frâu liber dorin]elor care  

]in de creativitate. Face]i tot posibilul s` v` asculta]i semnalele corpului 
[i s` v` acorda]i timp [i r`bdare pentru a finaliza un proiect mai vechi. 

Taur (21 aprilie-20 mai): Sesiza]i cu u[urin]` dac` sun-
te]i ironizat ori îndep`rtat din context, la locul de munc`, iar asta 

v` scoate din s`rite. Aloca]i mai mult timp rela]iei de cuplu pentru a 
îndrepta anumite neîn]elegeri.

Gemeni (21 mai-21 iunie): V` bucura]i de o s`pt`mân` 
în care str`luci]i la propriu. {ti]i s` jongla]i cu atuurile [i informa- 

]iile pe care le de]ine]i în plus fa]` de concuren]a dumneavoastr`. În 
plan sentimental dori]i s` amâna]i discu]iile legate de bani sau investi]ii.

Rac (22 iunie-22 iulie): Trebuie s` v` l`sa]i r`gaz pen-
tru a rezolva câteva din proiectele deja începute anul trecut.  

Încerca]i s` amâna]i întâlnirile cu persoane care ar putea s` v` 
îndep`rteze de la scopurile dumneavoastr`. L`sa]i mai mult` libertate 
de exprimare persoanei iubite.

Leu (23 iulie-22 august): Reac]iile exagerate pe care le 
ave]i fa]` de persoanele dragi v` pot crea suferin]e inutile, care 

se pot manifesta pe termen lung. Ave]i nevoie s` da]i importan]` nou- 
t`]ilor sau reactualiz`rilor, care vin pe plan profesional.

Fecioar` (23 august-22 septembrie): Lipsi]i prea mult 
timp din sfera social`, care v` poate aduce în fa]` [i în care v` 

face]i cunoscute ideile. Lucra]i cu îndârjire la o idee, care pare s` prind` 
contur cu dificultate. Sunte]i sus]inut de familie în tot ce întreprinde]i.

Balan]̀  (23 septembrie-22 octombrie): Înc`p`]ânarea cu 
care aborda]i anumite subiecte nu v` încadreaz` într-o imagine 

bun`. Mai mult decât atât, pute]i crea disconfort celor care v` simpa-
tizeaz`, dar nu au curajul de a v` contrazice.

Scorpion (23 octombrie-21 noiembrie): Traversa]i o 
perioad` în care vi se deschid u[i care v` pun în fa]` tot felul 

de oportunit`]i. Problema este c` trebuie s` ra]iona]i c` orice ofert` 
are la baz` un interes f`]i[ sau ascuns. Înainte de a da curs e bine s` 
cânt`ri]i cu grij` ceea ce primi]i.

S`get`tor (22 noiembrie-20 decembrie): Dac  ̀pân  ̀de 
curând grija dumneavoastr  ̀era aceea c  ̀nu avea]i de unde alege, 

acum se pare c` s-a schimbat totul. Sunte]i c`utat, cuno[tin]ele dum-
neavoastr` sunt exploatate [i pe baza lor sunte]i ales de o serie de 
cunoscu]i  pentru a v` ocupa de proiectele lor. 

Capricorn (21 decembrie-19 ianuarie): Conjuncturile actuale 
par a v  ̀ajuta s  ̀ie[i]i dintr-o problem  ̀grav ,̀ dar trebuie s  ̀[ti]i c  ̀va 

mai dura ceva timp pân  ̀ce via]a dumneavoastr  ̀va intra pe un f̀ ga[ normal. 
Sunte]i predispus alegerilor pripite, care v  ̀pot aduce rezultate nedorite.

V`rs`tor (20 ianuarie-18 februarie): V  ̀lupta]i din greu 
s  ̀v  ̀sus]ine]i punctul de vedere [i s` v` p`stra]i integritatea.  

Sunte]i înconjurat de câteva persoane, care v` pre]uiesc [i v` sprijin` 
necondi]ionat. Pe plan sentimental v` p`stra]i calmul perseverând 
în ceea ce dori]i s` dezvolta]i în rela]ia cu partenerul.

Pe[ti (19 februarie-20 martie): Îmbina]i pl̀ cut aspectele vie]ii. 
{ti]i s  ̀atrage]i de partea dumneavoastr  ̀oameni care s  ̀v  ̀sprijine în 

lucrurile m`runte în curs de derulare. Aten]ia v  ̀este focusat̀  asupra unor 
scopuri majore referitoare la o tranzac]ie. n
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MODIFIC~RI ALE PROGRAMULUI 
PRIMA CAS~

Cei care au beneficiat de 
avantajele oferite de 

Prima Cas` î[i vor putea achizi-
]iona, în anumite condi]ii, o 
nou` locuin]` în cadrul acestui 
program, potrivit unui proiect 
de ordonan]` de urgen]` apro-
bat recent de Executiv.

Radar economic
uComer]ul cu am`nuntul, în cre[tere. 

În ianuarie, comparativ cu aceea[i perioad` 
a anului trecut, volumul cifrei de afaceri 
pentru comer]ul cu am`nuntul (cu excep]ia 
comer]ului cu autovehicule [i motociclete) a 
avansat atât ca serie brut`, cu 6,3%, cât [i ca 
serie ajustat` în func]ie de num`rul de zile 
lucr`toare [i de sezonalitate, cu 6,8%, se arat` 
într-un comunicat al  Institutului Na]ional 
de Statistic` (INS). Cele mai mari vânz`ri 
(10,3%, pe seria brut`) au fost înregistrate 
la produsele alimentare, b`uturi [i tutun.
uSprijin financiar pentru fermierii 

din sectorul zootehnic. Guvernul a aprobat, 
s`pt`mâna trecut`, alocarea de sprijin 
financiar de peste 955 de milioane de lei 
cresc`torilor de animale. Astfel, 680,023 
milioane de lei vor fi destina]i sprijinirii 
cresc`torilor de bovine, iar 275,651 milioane 
de lei ajutor`rii cresc`torilor de ovine/
caprine, pentru cererile de finan]are depuse 
în cursul anului 2014. Sumele reprezint` 
valoarea total` pentru ajutoarele na]ionale 
tranzitorii în sectorul zootehnic pentru 
speciile bovine, respective ovine/caprine. 
uDesp`gubiri. Autoritatea Na]ional` 

pentru Restituirea Propriet`]ilor (ANRP) 
a anun]at, s`pt`mâna trecut`, începerea 
transmiterii titlurilor de plat` pentru prima 
tran[` a desp`gubirilor acordate titularilor 
de dosare solu]ionate, constituite în baza 
Legii nr. 9/1998 (Cadrilater) [i Legii nr.  
290/2003 (Basarabia, Bucovina de Nord 
[i }inutul Her]a). Titlurile de plat` vor fi 
onorate, în cel mult 180 de zile de la emiterea 
acestora, de Ministerul Finan]elor Publice, 
prin unit`]ile CEC Bank. Deciziile de plat` 
emise de ANRP se efectueaz` în ordinea 
cronologic` a emiterii acestora, în tran[e 
anuale egale, e[alonat, pe o perioad` de 
cinci ani, începând cu 2015.  Cuantumul unei 
tran[e nu poate fi mai mic de 20.000 de lei.
uInsolven]ele au sc`zut cu peste 

50%. Num`rul firmelor care au intrat în 

insolven]` în prima lun` 
a anului, fa]` de ianua-
rie 2014, s-a redus la 
mai mult de jum`tate, 
de la 2.054 la 930, în 
Bucure[ti înregistrân-
du-se cele mai mul-
te intr`ri în incapacitate 
de plat`, aproape un sfert 
din total, potrivit datelor Oficiului Na- 
]ional al Registrului Comer]ului (ONRC). 
Datele Uniunii Na]ionale a Practicienilor în 
Insolven]` arat` c`, anul trecut, reducerea 
num`rului de insolven]e a fost de 23%, îns` 
în ultimele [ase luni, când a fost în vigoare 
noua lege a insolven]ei, sc`derea a fost de 
50%, de la 15.000 în semestrul doi din 2013 
la 7.500 în a doua jum`tate a anului anterior. 
uUn nou tunel pe sub strâmtoarea 

Bosfor. Premierul turc Ahmet Davutoglu 
a anun]at, recent, c` Turcia va construi cel 
de-al treilea tunel rutier [i feroviar pe sub 
strâmtoarea Bosfor, ce va facilita leg`tura 
între partea european` [i cea asiatic` a 
ora[ului Istanbul, scrie Agerpres. Construit 
pe trei nivele, dou` destinate circula]iei 
automobilelor [i cel de-al treilea pentru trenuri 
[i metrouri, tunelul va avea o lungime de 6,5 

kilometri. Valoarea estimat` a proiectului 
este de 3,5 miliarde de dolari, iar finalizarea 
lucr`rilor este prev`zut` pentru 2020. Un 
tunel feroviar pe sub Bosfor, primul din lume 
care face leg`tura între dou` continente, a 
fost inaugurat în octombrie 2013, iar un al 
doilea tunel feroviar este în construc]ie [i 
este prev`zut s` devin` opera]ional în 2016. n

PAGIN~ REALIZAT~ DE LOCOTENENT-COLONEL GHEORGHE VI{AN

MONEDA EURO,   
|N DIFICULTATE

Moneda unic` european` a coborât, s`pt`mâna trecut`, la cel mai sc`zut 
nivel în raport cu dolarul american din ultimii 11 ani, pe fondul anun]ului 
f`cut de Banca Central` European` (BCE) privind începerea programului 
de achizi]ii de obliga]iuni.

Vinerea trecut`, 
pe pie]ele valutare 
interna]ionale, 
paritatea euro/dolar 
se tranzac]iona  
sub paritatea de 
1,1, investitorii 
a[teptând dema-
rarea programului 
de relaxare canti-
tativ` al BCE,care 
presupune cump`-
rarea de obliga]i- 
uni, inclusiv titluri 
guvernamentale, 
în valoare total` de 
1.080 de miliarde de 
euro, începând de 
luni, 9 martie. Euro 
s-a depreciat [i în 
fa]a lirei sterline, 
la 72,26 pence pe 
unitate, cel mai 
redus nivel de dup` 
decembrie 2007. 
De fapt, lira sterlin` 
s-a înt`rit [i pe plan 
local, cu 0,96%, pân` 
la 6,1460 lei, în timp 
ce francul elve]ian 
era cotat de BNR, 
la sfâr[itul primei 
s`pt`mâni din 
martie, în sc`dere 
cu 0,5%, respectiv 
4,1457 lei. n

În primul rând, este necesar ca noua 
cas` s` aib` suprafa]a util` mai mare 

decât a locuin]ei cump`rate sau construite 
ini]ial în cadrul programului sau valoarea 
acesteia (conform raportului de evaluare) s` 
fie mai mare decât în cazul primei achizi- 
]ii. O alt` prevedere stipuleaz` c` locuin]a 
cump`rat` sau construit` ini]ial trebuie s` 
fie înstr`inat` prin vânzare-cump`rare cel 
târziu pân` la data încheierii contractului de 
vânzare-cump`rare a noii case. Totodat`, 
este nevoie ca împrumutul contractat de be-
neficiarul programului Prima Cas`, în prima 
faz`, s` fie lichidat pân` la data încheierii 
contractului de vânzare-cump`rare a noii 
locuin]e sau s` fie refinan]at prin acorda-
rea celui de-al doilea credit. O a patra [i 
ultim` condi]ie se refer` la faptul c`, la data 
solicit`rii celui de-al doilea \mprumut, bene-
ficiarul programului persoan` fizic` trebuie 
s` declare pe propria r`spundere fie c` de- 
]ine în proprietate exclusiv` sau împreun` 
cu so]ul ori so]ia cel mult o locuin]` (respec-
tiv cea achizi]ionat` sau construit` în cadrul 
programului), fie c` este proprietar, el sau 
împreun` cu so]ia, al unei case în supra-
fa]` util` mai mic` de 50 mp (dobândit` în 

afara programului) [i 
unei locuin]e (ce face 
obiectul programului) 
pe care o va înstr`ina 
cel târziu pân` la data 
încheierii contractului 
de vânzare-cump`rare 
a noii locuin]e.

Proiectul de ordo-
nan]` mai prevede ca, 
la data lichid`rii sau 
refinan]`rii creditu-
lui acordat ini]ial în 
cadrul programului, 
se radiaz` ipoteca în 
favoarea statului [i a 
finan]atorului, privile-
giul finan]atorului,  
precum [i interdic]i- 
ile de înstr`inare [i grevare cu sarcini 
instituite asupra imobilului achizi]ionat sau 
construit ini]ial în cadrul programului. Pe 
de alt` parte, în baza contractului de garan-
tare aferent celui de al doilea credit asupra 
noii locuin]e se instituie în favoarea statului, 
reprezentat de Ministerul Finan]elor  
Publice (MFP), precum [i în beneficiul 
finan]atorilor, propor]ional cu procentul 
de garantare, un drept de ipotec` legal` de 
rangul I pân` la finalizarea procedurii de 
executare silit` asupra imobilului care face 
obiectul garan]iei, potrivit legii, cu interdic- 
]iile de înstr`inare a locuin]ei pe o perioad` 
de cinci ani [i de grevare cu sarcini a aces-
teia pe toat` durata garan]iei. Condi]ia  
referitoare la rangul dreptului de ipotec` 
trebuie s` fie îndeplinit` pân` la momentul 
formul`rii cererii de plat` a noii garan]ii de 

finan]ator. În cazul respingerii cererii de 
plat` a noii garan]ii de la Fondul Na]ional de 
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi-
le Mici [i Mijlocii, în temeiul contractului de 
garantare, finan]atorul are dreptul s` înscrie 
în cartea funciar` ipoteca legal` conform 
dispozi]iilor Codului civil, concomitent cu 
radierea din cartea funciar` a ipotecii legale 
instituite în favoarea statului român.

Pentru cei care beneficiaz` de al doilea 
credit prin Prima Cas`, finan]atorul, cu 
acordul MFP, aprob` vânzarea locuin]ei 
achizi]ionate sau construite ini]ial în cadrul 
Programului, precum [i ridicarea temporar` 
a interdic]iei de grevare, chiar [i înainte 
de expirarea perioadei de cinci ani în care 
opereaz` interdic]ia de înstr`inare a locuin- 
]ei, cu condi]ia lichid`rii sau refinan]`rii 
creditului ini]ial. n

S`pt`mâna trecut`, Guvernul a adoptat 
un act normativ prin care se asigur` 

protec]ia personalului [i, implicit, a societ`- 
]ilor comerciale din industria de ap`rare, 
în perioadele neacoperite cu comenzi sau 
contracte. Potrivit documentului aprobat, 
operatorii economici au posibilitatea p`str`rii 
personalului specializat în realizarea pro-
duselor specifice sectorului de ap`rare. 
Reglement`rile se aplic` pentru 1.472 de 
salaria]i. Sumele necesare asigur`rii pl`]ilor 
salariale, în cuantum de 39,328 milioane de 
lei, sunt prev`zute în bugetul de stat pe anul 
2015, prin bugetul Ministerului Economiei, 
Comer]ului [i Turismului. 

La stabilirea num`rului mediu maxim de 
personal de 1.472 salaria]i s-a avut în vedere 

strictul necesar pentru desf`[urarea activit`- 
]ilor de între]inere, revizii mijloace fixe, repa-
ra]ii, conservare, securizare [i administrare 
a capacit`]ilor de produc]ie pentru ap`rare, 
indisolubil legate de produc]ia ori comer]ul 
cu armament, muni]ie [i material de r`zboi 
stabilite în condi]iile prevederilor art. 10 
din Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. 
95/2002. 

Din punct de vedere macroeconomic, 
se p`streaz` în circuitul economic operatorii 
economici din industria de ap`rare la care se 
vor men]ine capacit`]i de produc]ie pentru 
ap`rare care realizeaz` produse militare nece-
sare la mobilizare sau în caz de r`zboi. Pentru 
anul 2014, a fost aprobat` suma de 38,5 mili-
oane de lei pentru asigurarea pl`]ilor salariale, 
pentru un num`r de 1.455 persoane. n

REGLEMENT~RI 
PRIVIND 

PERSONALUL 
DIN INDUSTRIA 
DE AP~RARE
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IONU} GEORGESCU,
HANDBALIST... DE GR~DINI}~

C`pitanul echipei de handbal CSA Steaua Alexan-
drion Bucure[ti, Ionu] Georgescu, a fost profesor de sport

pentru 25 de copii de la Gr`dini]a M`r]i[or din Capital`. Dup`
ce i-a echipat pe cei mici cu tricouri Steaua Alexandrion,
handbalistul i-a pus la treab`. Au f`cut înc`lzirea, exerci]ii de
educa]ie fizic`, apoi i-a înv`]at [i câteva mi[c`ri de handbal.
Copiii au fost încânta]i de ora special` de sport [i mai ales de
profesor. La rândul lui, Ionu] Georgescu a m`rturisit c` a fost
o experien]` inedit`.

A vând în vedere c` am f`cut
 pentru prima dat` acest lucru,

eu zic c` m-am descurcat chiar bine. Nu e
u[or s` captezi aten]ia tuturor copiilor,
s`-i faci s` te asculte, mai ales c` vorbim de
copii de 5-6 ani. La vârsta aceasta totul
este o joac`, iar dac` vrei s` fie receptivi,
trebuie s` te pui pu]in la mintea lor.
Am antrenament din punctul acesta de
vedere, pentru c` fiul meu are patru ani [i

WEEKEND
SENZA}IONAL PENTRU

FLORETISTELE
STELISTE

M`lina C`lug`reanu a câ[tigat etapa de Cup`
Mondial` la floret` juniori. Stelista a urcat pe

cea mai înalt` treapt` a podiumului la competi]ia desf`[urat`
la Belgrad, dup` un parcurs excelent. Ea a trecut cu 15-13
de Maria Aru (Italia), apoi cu 15-7 de o alt` italianc`,
Alessandra Pisano. M`lina s-a calificat în semifinale dup`
ce a învins-o pe Aikaterini-Maria Kontochristopoulou
(Grecia), cu 15-4, apoi a dispus cu 15-13 de Anna Szymczak
(Polonia). Sportiva noastr` a câ[tigat finala Cupei Mondiale,
învingând-o pe poloneza Julia Walczyk, cu 15-12.

{i în proba pe echipe, stelistele au urcat pe cea mai
înalt` treapt` a podiumului. Echipa României, cu M`lina
C`lug`reanu, Maria Boldor [i Corina Damaschin în
componen]`, a învins în semifinale Egiptul, cu 45-21, iar în
ultimul act a dispus de Polonia, cu 45-44. 

ROXANA GHIOROAIE

RESPECT, STEAUA! LUPTA CONTINU~

S`pt`mâna trecut`
a fost un moment

important în istoria
recent` a Clubului
Sportiv al Armatei

Steaua Bucure[ti.
Echipa noastr` de polo

[i-a jucat [ansa în
man[a retur a semi-

finalei cupei LEN,
în fa]a puternicei

echipe italiene
Posillipo Napoli.

Dup` un prim meci la
Bucure[ti, într-o atmosfer`
incendiar`, cu tribunele pline de
suporteri p`tima[i [i loiali
culorilor ro[-albastre, poloi[tii
steli[ti aveau de întors un rezultat
care nu a fost pe m`sura
a[tept`rilor. La sfâr[itul partidei
încrâncenate, pe muchie de cu]it,

jum`tate. Recunosc c` o or` de sport cu 25
de copii echivaleaz` cu multe ore de
antrenament în compania colegilor mei
de la CSA Steaua Alexandrion Bucure[ti.
Îns`, în acela[i timp, m-am bucurat [i eu
de fiecare moment [i ar fi extraordinar s`
mai organiz`m asemenea ac]iuni în [coli
[i gr`dini]e, pentru c` to]i avem de
câ[tigat: copiii înva]` cât de important
este sportul, iar noi... ne înc`rc`m
bateriile cu energia lor pozitiv`.

C`pitanul echipei CSA Steaua
Alexandrion Bucure[ti a dezv`luit, dup`
aceast` experien]`, c` ar fi tentant`
meseria de profesor de educa]ie fizic`,
dar deocamdat` se concentreaz` pe
cariera sportiv`.

Ionu] Georgescu este c`pitanul
echipei CSA Steaua Alexandrion
Bucure[ti de dou` sezoane
competi]ionale, joac` pentru echipa ro[-
albastr` de cinci ani [i are 82 convoc`ri
la echipa na]ional`. 

C~PITAN EMILIA BECIU

adversarii s-au impus cu 8-6, mult
mai greu decât ar`ta scorul. O
raz` de speran]` se întrez`rea în
perspectiva meciului retur de la
Napoli. Diferen]a nu p`rea de
nesurmontat, având în vedere
echilibrul ce a dominat prima
întâlnire dintre cele dou` echipe.

În cea de-a doua man[`,
italienii se a[teptau la o replic`
puternic` din partea Stelei [i,
par]ial, echipa noastr` s-a ridicat
la nivelul a[tept`rilor. Dragostea
pentru culorile ro[-albastre s-a
f`cut sim]it` [i la Napoli, poloi[tii
no[tri fiind sus]inu]i de câ]iva
suporteri steli[ti, unii dintre ei
stabili]i în Italia de ani buni. De
cealalt` parte, napoletanii nu au
acordat o aten]ie major` acestei
partide. Spectatorii au fost
prezen]i în num`r redus,
comparativ cu galeria ro[-albastr`
din meciul tur, [i nu au reu[it s`
umple decât par]ial tribunele
piscinei Scandone.

Partida în sine nu are un
istoric memorabil, echipa italian`
dominând jocul la ad`postul
avantajului de dou` goluri din
primul meci. Scorul final de 8-5 în
favoarea celor de la Posillipo
Napoli reflect` o diferen]` care
vine mai ales din experien]a
competi]ional` la nivel european a
poloi[tilor napoletani.

Îns`, Steaua a demonstrat c`
este o echip` cu un poten]ial mare,
de viitor, cu o omogenitate în
cre[tere, care poate pune
probleme marilor for]e ale poloului
european. În acest sezon, Posillipo
continu` lupta pentru EURO CUP
[i va disputa finala împotriva
concitadinei Aquachiara Napoli.

Aceste raport`ri la vârful
ierarhiei europene confirm`
ascensiunea de net`g`duit a
echipei noastre [i ne fac s` sper`m

c` pasul spre urm`torul nivel
valoric este posibil în curând. În
campionatul intern, evolu]ia poate
fi reprezentat` prin cucerirea,
dup` opt ani, a titlului na]ional [i
detronarea echipei dominante
CSM Digi Oradea.

La nivel interna]ional
accederea într-o semifinal`
european` spune mult despre
valoarea lotului, despre dorin]a de
performan]` [i afirmare în cele mai
importante competi]ii. Optimismul

juc`torilor [i antrenorilor ne fac s`
a[tept`m un final de sezon
încununat de cucerirea titlului de
campioni na]ionali. Suntem
convin[i c` echipa noastr` ne va
confirma a[tept`rile, iar numele
Steaua va str`luci din nou pe
firmamentul poloului atât
na]ional, cât [i interna]ional.

V` mul]umim pentru
performan]a realizat`, suntem
mândri de voi, b`ie]i! Hai Steaua! 

HORIA ZAMFIR



mor]i, cu moartea pe moarte c l̀când... Sigur c  ̀
era interzis lucrul acesta, dar nu a contat. Gardi-
enii b t̀eau în u[i [i ne strigau s  ̀facem lini[te, 
dar cântecul mergea mai departe. Apoi se auzea 
[i din alte celule. A fost o solidaritate întru Iisus 
Hristos. În]eleg c ,̀ pentru momentul acesta,  
mul]i v`d filmul, în mod deosebit, de s`rb t̀ori.

Este un film plin de speran]̀ . Dar 
[i de durere. Nu-mi iese din minte 
glasul femeii, de la începutul filmului, 
care implora gardienii: Nu mai pot, 
nu mai rezist. V  ̀rog, m`car pe  
copilul meu s -̀l lase în pace.

Anchetele erau cumplite. Î]i c`utau punc-
tele slabe [i nu ezitau s  ̀se foloseasc  ̀de 

ele. De multe ori nici nu era, cu adev`rat, plânsul 
copilului t̀ u cel pe care-l auzeai. Era o f̀ c t̀ur ,̀ o 
voce oarecare de copil. Nu puteau fi evitate mo-
mentele de tortur  ̀din film, pentru c  ̀durerea [i 
suferin]a te fac s -̀]i îndrep]i gândurile spre cineva 
care te poate ajuta. {i acolo nu era cu tine decât 
Dumnezeu. Nu [tiu de ce, dar de-a lungul istoriei 
s-a v`zut c  ̀oamenii, mai mult în momente de 
dezn`dejde, l-au c`utat pe Dumnezeu. De aceea 
era necesar s  ̀se vad  ̀[i partea aceasta. Nicole 
era fericit̀  c -̀[i putea petrece timpul scrijelind pe 
perete psalmi, cu gândul c -̀i va urma altcineva în 
celul̀  [i-l va ajuta, astfel, s  ̀reziste. C`ci asta era 
dorin]a, s -̀i salveze pe cei care erau în aceea[i 
situa]ie. {i a reu[it. Iat̀  c ,̀ în închisoare, în sufe-
rin]̀ , mul]i atei au devenit credincio[i.

Dorin]a de a d`rui, pân  ̀la jertfa 
de sine, a fost o alt̀  experien]̀  
covâr[itoare. M  ̀gândesc la momen-
tul în care eroina minte c  ̀o doare o 
m`sea, îi este scoas ,̀ pe viu [i for]at, 
de dentistul închisorii, doar pentru a 
reu[i, astfel, s  ̀ajung  ̀la infirmerie 
[i s  ̀o îmbr ]̀i[eze pe prietena ei, 
reg`sit̀  în deten]ie.
Este uimitor cum încercau [i reu[eau s  ̀
g`seasc  ̀solu]ii pentru orice. Pentru a scrie 

o poezie, de pild .̀ Asta i-a ]inut în via]̀ ! Î[i lucrau 
mintea, înv ]̀ând poezii [i rug`ciuni, [i d`ruiau 
ceva. {i asta era mai important decât o buc -̀ 
]ic  ̀de pâine. Sufereau de foame [i de frig, dar 
cople[itor era c  ̀nu [tiau ce se întâmpla cu cei de 
acas .̀ De exemplu, Aspazia O]el Petrescu, care 
a suferit 14 ani de deten]ie, subliniaz  ̀foarte bine 
acest lucru. Ea spune c  ̀doar înv ]̀ând s  ̀ 
ier]i puteai s  ̀te p`strezi, inclusiv fizic, s`n t̀os. 
Era o necesitate s  ̀nu ur`[ti pe nimeni, s  ̀nu vrei 
s  ̀te r`zbuni. {i chiar putem ierta,  
de-adev`ratelea, pentru c  ̀este în natura noastr  ̀
s  ̀fim buni. De aceea cred c  ̀citirea acestor c`r]i 
este benefic  ̀pentru oricine. Mai ales acum, când 
vedem bine cât de mult a dec`zut fiin]a uman .̀ 
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MARIA PLOAE, ACTRI}~:

ACEASTA ESTE MENIREA SOLDATULUI,  
S~ FIE ST~PÂNIT DE DRAGOSTEA DE }AR~!

INTERVIU REALIZAT DE
 C~PITAN CORNELIA MIH~IL~

Binecuvântat` fii, închisoare este un film pe care orice român 
ar trebui s`-l vad`, m`car o dat` în via]a sa. Iar, în aceast` 

perioad`, care ne preg`te[te pentru primirea sfintei lumini pascale, 
este cum nu se poate mai nimerit. Motivarea acestei invita]ii este de-
taliat` mai jos, în interviul nostru. Pentru rolul principal interpretat 
în acest film, realizat de regizorul Nicolae M`rgineanu, Maria Ploae 
a ob]inut Premiul pentru interpretare feminin`, acordat de Uniunea 
Cinea[tilor din România. De la experien]a acestui rol tulbur`tor a 
pornit [i discu]ia noastr`.

Nu cred s  ̀existe om care a vizionat 
filmul, al c`rui personaj central  
sunte]i, Binecuvântat̀  fii, închisoare 
[i s  ̀nu-l recomande cu cea mai mare 
c l̀dur .̀ Subiectul, real [i dureros.
Dureros, pe de-o parte. Pe de alt̀  parte, 
fascinant.
De la bun început, frapeaz  ̀titlul: 
Binecuvântat̀  fii, închisoare. Cum 
po]i, oare, dup  ̀ce c  ̀abia ai reu[it 
s -̀i supravie]uie[ti, s  ̀mai [i mul- 
]ume[ti torturii, durerii teribile, r`ului 
care a însemnat temni]a comunist̀ . 
Dar nu r`ului îi mul]ume[ti. Ci leacu-
lui care te-a ]inut în via]̀ . {i care nu 
numai c  ̀nu te las  ̀s  ̀mori, dar î]i re-
velez̀  iubirea total̀ , în cel mai profund 
sens cre[tin. Cred c  ̀este un film tare 
pre]ios, tocmai pentru c  ̀r̀ stoarn  ̀totul. 
Ca un pedagog care î]i d  ̀solu]ia, spre 
cl̀ dire sufleteasc  ̀s`n t̀oas ,̀ refuzând 
s  ̀se plâng ,̀ s  ̀te d r̀âme.
Toate c`r]ile care au ap`rut dup  ̀Revolu- 
]ie, ale celor care au rezistat în închisoare, 

sunt cel mai mare sprijin, dup  ̀p`rerea mea, 
pentru orice om, de oriunde. Pentru c ,̀ de fapt, 
te înva]̀  cum s  ̀treci prin încerc`ri. {i încerc`ri 
au fost, sunt [i vor fi mereu, pentru c  ̀lumea este 
într-o continu  ̀schimbare, este nelini[tit̀ . Nu 
[tim ce ne a[teapt̀ . {i este foarte important s  ̀[tii 
s  ̀treci prin momentele groaznice, prin situa- 
]iile limit̀  ale vie]ii cu bun t̀ate, cu demnitate. A[a 
cum a f̀ cut-o neamul nostru, în condi]ii de-astea, 
nimicitoare. Sunt foarte multe c`r]i, în afar  ̀de 
Binecuvântat̀  fii, închisoare! - memoriile scrise 
de Valery Grossu -, care descriu rela]ia omului cu 
Dumnezeu în situa]ia aceasta, în care nu [tii cum 
s  ̀rezi[ti. Din ce punct de vedere o g`sesc eu 
tocmai pe aceasta cu deosebire fascinant̀ ? Pen-
tru c  ̀ea este ca un... abecedar. Parc  ̀te înva]̀  
credin]a pas cu pas, de la început. Femeia aceasta 
ajuns  ̀în închisoare, Nicole Valery  
Grossu, era nepoata lui Iuliu Maniu. Pe vremea 
aceea, te închideau pentru nimic, fie [i pentru 
o vorb ,̀ doar. Chiar [i pentru o pâr  ̀venit̀  din 
partea unui anonim puteai s  ̀fii închis. Pe când, 
ea era nepoata lui Maniu. Împr`[tiase ni[te 
manifeste, adic  ̀f̀ cuse, practic, ceva pentru care, 
s  ̀spunem, închisoarea nu fusese venit̀ , chiar 
a[a, din senin. Dar, v  ̀da]i seama cum este s  ̀te 
treze[ti scoas  ̀brutal din lumea ta, singur ,̀  
într-un adev`rat infern, undeva între patru pere- 
]i, unde nu ai de ce [i de cine s  ̀te ag ]̀i... Norocul 
a fost c  ̀mama sa o înv ]̀ase psalmi! {i, atunci, 
ca s  ̀nu moar  ̀de disperare, de fric ,̀ a început 
s  ̀se roage. Ce for]̀  trebuie s  ̀ai, ca dintr-un 
om însp ìmântat, la sfâr[itul celor patru ani de 
închisoare, s  ̀ajungi s  ̀po]i spune: Doamne, dac` 

este mai mult` nevoie de mine aici, mai ]ine-m` 
în închisoare! Moral, suflete[te, î[i ajuta colegele 
de celul̀  a[a de mult, încât se sim]ea util̀  acolo.

Îi înv ]̀a]i pe nepo]ii dumneavoastr  ̀
rug`ciuni?
Da, îi înv ]̀. {i pe ea o înv ]̀ (se însenineaz  ̀
[i arat̀  spre Maria, \n v#rst̀  de trei ani, 

care ne-a ]inut companie). {i sunt tare dr`gu]i. 
Lâng  ̀patul meu sunt foarte multe iconi]e [i cru-
ciuli]e [i atât ea, cât [i Elena (veri[oara mai mic  ̀
a Mariei) se apropie [i le s`rut̀  pe toate. Apoi, se 
închin ,̀ a[a, stângace, cum pot ele. Trecând [i 
prin experien]a acestui film, îmi dau seama cât de 
important este ca primii pa[i spre credin]̀  s  ̀fie 
f̀ cu]i din fraged  ̀pruncie. Cei [apte ani de-acas  ̀
nu este o vorb -̀n vânt. Nu se mai desprinde de 
tine ceea ce ai înv ]̀at în primii [apte ani de via]̀ . 
Nu [tii niciodat̀  ce se poate întâmpla [i este bine 
s  ̀nu pierdem vremea în leg t̀ur  ̀cu educa]ia 
copiilor, care este foarte important̀ . Este spre 
binele lor s  ̀aib  ̀gândul c  ̀avem un Tat̀  [i acela 
este Dumnezeu, Creatorul nostru. S  ̀deprind  ̀
acest gând, în felul lor. Iat̀ , de pild ,̀ so]ul meu 
spunea o rug`ciune, într-o diminea]̀ . El se roag  ̀
foarte mult. Maria s-a dus [i s-a a[ezat în ge-
nunchi lâng  ̀el [i Nicolai i-a spus: Hai, roag -̀te [i 
tu! Ea a început s  ̀cânte: Lalele, lalele, frumoasele 
mele lalele... Iar eu m  ̀gândeam: Doamne, dar 
Iisus Hristos ce fericit e s  ̀aud  ̀din gura unui 
copil rostindu-I aceste cuvinte – lalele, lalele!

Revenind la Binecuvântat̀  fii, închi-
soare, de ce nu l-am g`sit în cinema-
tografe?
A fost mai bine primit de românii de peste 
hotare. Pe de alt̀  parte, la noi cinemato-
grafe nu prea mai sunt. Iar cele din mall-uri 

dau un anumit gen de filme, pentru un altfel de 
public. Acesta este un film de suflet, cel mai mult 
apreciat de oamenii care au avut tangen]̀  cu 
istoria recent̀  a neamului nostru [i, din informa- 
]iile pe care le avem, [tim c  ̀este v`zut, în mod 
special, de Cr`ciun [i de Pa[ti. Pentru c  ̀este, 
acolo, o secven]̀  cu s`rb t̀oarea Pa[telui, învierea 
lui Iisus Hristos. Toate femeile au fost luate din 
celule [i puse cu fa]a la zid, tr ìnd spaima c  ̀ace-
ea poate fi ultima sear  ̀din via]a lor. Reîntoarse în 
celule, g`sesc totul devastat [i în]eleg c  ̀a fost o 
f̀ c t̀ur .̀ Ele aveau ascuns  ̀Biblia, adus  ̀de Nico-
le [i desf̀ cut̀  în foi, pentru a o putea citi fiecare 
dintre ele, c`ci erau vreo 32 de femei. În]eleg c ,̀ 
de fapt, controlul acela, toat̀  isteria care fusese 
în acea noapte, a fost special creat pentru a nu fi 
sim]it̀  ca o noapte a Învierii. Era chiar noaptea de 
Pa[ti. Una dintre ele, o m ìcu]̀  catolic ,̀ spune: 
Da, dar nu or s  ̀reu[easc !̀ Atunci, ei îi vine ideea 
s  ̀ne aprindem m`nunchiuri de paie scoase 
din saltelele r`v`[ite, în chip de lumân`ri, [i s  ̀
începem s  ̀cânt̀ m: Hristos a înviat din 

Nici nu-]i vine s  ̀crezi c  ̀omul contra omului, 
fratele lui, poate face un r`u atât de mare. Deci 
suntem, cumva, denatura]i din lipsa de credin]̀ .

(Maria se satur  ̀de desenat [i deviaz  ̀
discu]ia spre cozonacii [i pr j̀iturile 
preparate în parc, împreun  ̀cu buni-
ca. Schimb`m subiectul.) Într-o pies  ̀
de teatru nu v-am mai v`zut demult 
jucând.
Pentru c  ̀am ie[it la pensie [i... (râd) Da, [i 
actorii sunt sco[i la pensie. Nici eu nu a[ fi 

crezut. Dar, uite, fac ceea ce-mi place. De exem-
plu, Iuliana Mateescu a f̀ cut un film documentar 
despre Maria Brâncoveanu, în rolul c`reia m-a 
distribuit. Mi-a f̀ cut mare pl̀ cerea s  ̀fac ceva din 
suflet, s  ̀trec prin via]a ei, s  ̀în]eleg cum poate o 
femeie a neamului nostru s  ̀primeasc  ̀jertfa pe 
care so]ul [i copiii ei au f̀ cut-o în numele  
credin]ei. Este un lucru pe care, cum s  ̀spun, îl 
în]elegi, a[a, teoretic, dar suflete[te trebuie s  ̀te 
apropii mai mult. {i un actor se apropie pentru c  ̀
el trebuie chiar s  ̀tr ìasc  ̀starea de atunci. Este 
foarte frumos tot drumul acesta, de la nepu- 
tin]a Mariei Brâncoveanu de a în]elege: Unde 
este mila Ta, Doamne? De ce mi i-ai luat pe to]i? 
Pentru multele noastre p`cate? A[a mari p`cate? 
Adic ,̀ totu[i, p`catele mele sunt a[a de mari, 
încât a trebuit s  ̀pl̀ tesc cu so]ul meu [i copiii 
mei? {i pân  ̀la a în]elege c ,̀ de fapt, Dumnezeu 
i-a dus la cer ca sfin]i, pentru ca neamul nostru s  ̀
câ[tige, pân  ̀la acceptarea ei: Ia-i, Doamne, sunt 
ai t̀ i! În condi]iile în care, ca mam ,̀ î]i este de 
neîn]eles c  ̀po]i pl̀ ti un pre] a[a de mare.

Vorbind de jertfa pentru neamul ro-
mânesc, îmi aduc gândul în prezent [i 
îl îndrept spre armat̀ , spre militari...
Militarii merit̀ , într-adev`r, toat̀  încrede-
rea noastr ,̀ cum, de altfel, în]eleg c  ̀o au. 

Acum, mai mult decât oricând, pentru c  ̀lucrurile 
sunt a[a de alunecoase [i ne putem a[tepta la 
orice. Tare a[ vrea s  ̀nu se întâmple nimic r`u, 
s  ̀fie pace. Mama mea, care are 87 de ani [i este 
]intuit̀  la pat, ne ureaz  ̀tot timpul: Pace! S  ̀fie 
pace! {i-i zic: Mam ,̀ nici nu-]i dai seama ce urare 
grozav  ̀ne faci! Pentru c ,̀ dintre absolut toate 
întâmpl̀ rile de pe p`mînt, nimic nu este mai 
nociv decât r`ul pe care-l face omul contra om. 
R`zboiul, din p`cate, nu rezolv  ̀absolut nimic. 
Adic ,̀ se distrug vie]i, p`mântul, ora[e...  
{i, totu[i, de-a lungul istoriei, omenirea face acest 
mare r`u. De curând, fata mea mai mic ,̀ Oana 
Maria M`rgineanu, a jucat rolul Ecaterinei  
Toderoiu, în piesa de teatru radiofonic ,̀ în dou  ̀ 
p`r]i, C`t`lina Toderoiu – Viteaza de la Jiu, 
scris  ̀de Ion Manoliu. M-a impresionat foarte 
mult acest eroism pe care-l avea soldatul român. 
Pleca de la coarnele plugului [i, din patriotism 
fa]  ̀de ]ar ,̀ î[i dorea, din tot sufletul, s  ̀mearg  ̀
s -̀[i apere patria. Neuitând s  ̀cear  ̀tot ajutorul 
de la Dumnezeu. Cât de în l̀]`tor poate s  ̀fie 
sentimentul acesta, de puternic patriotism!  
S  ̀vrei s -̀]i aperi ]ara. S  ̀fie o mare fericire s  ̀
mori pe câmpul de lupt ,̀ ap`rându-]i ]ara!  
Ei, acum, acest sentiment nu mai este a[a cum 
era. Aceasta este menirea soldatului, s  ̀fie 
st`pânit de dragostea de ]ar !̀ n


