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Stimaţi colegi,

Asociaţia Cercetaşilor Militari în Rezervă şi în Retragere, se alătură anual, la 12 noiembrie, 
cu mândrie şi bucurie, tuturor camarazilor care slujesc sub drapelul „cercetării”, pentru o mare 
sărbătoare: „Ziua Cercetaşilor Militari” din Armata României.

Această zi marchează momentul când a luat fiinţă, sub semnătura domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza, pe „Înaltul ordin de zi nr. 83“, din 12 noiembrie 1959,Statul Major General al Armatei 
României, în cadrul căruia „Secţia a II-a” devenea primul element specializat de informaţii al oştirii 
române. A fost una dintre cele mai importante decizii politico-militare a României moderne, care a 
marcat profund evoluţia structurilor de informaţii militare.

Faptele de arme ale cercetaşilor militari - luptătorii tăcuţi şi, de cele mai multe ori, neştiuţi – 
de un eroism şi o dăruire exemplare, care au contribuit cu jertfe memorabile la apărarea fiinţei 
naţionale şi la construcţia statului modern român, vor rămâne înscrise etern, cu recunoştinţă, în 
cartea de aur a oştirii române.

Asociaţia Cercetaşilor Militari în Rezervă şi în Retragere se înclină cu respect şi veneraţie 
în faţa măreţiei faptelor de arme ale înaintaşilor şi îşi afirmă cu tărie hotărârea de a promova şi 
susţine, prin tot ceea ce face, valorile fundamentale ale societăţii româneşti, armatei şi structurilor 
de informaţii militare. Totoodată, se angajează să facă dezinteresat, tot ceea ce depinde de 
membrii săi, pentru ca istoria „cercetării” să fie cunoscută, păstrată şi promovată consecvent, în 
aşa fel încât cei mai tineri dintre cercetaşi să-şi cunoască înaintaşii, să-i respecte şi să le urmeze 
exemplul.

Cu ocazia „Zilei cercetaşilor militari”, avem plăcutul prilej de a transmite tuturor cercetaşilor 
militari, membrilor Asociaţiei Cercetaşilor Militari în Rezervă şi în Retragere şi familiilor acestora 
gândurile noastre bune, sincere urări de sănătate, împlinirea tuturor aspiraţiilor şi un respectuos 
salut camaraderesc.

 AL 

ASOCIAŢIEI CERCETAŞILOR MILITARI ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE 

CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII 

„ZILEI CERCETAŞILOR MILITARI”

12 NOIEMBRIE 2016

COMITETULUI DIRECTOR 

La mulţi ani tuturor cercetaşilor militari!

CONSILIUL DIRECTOR
AL ASOCIAŢIEI CERCETAŞILOR MILITARI ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE

M E S A J U L 
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RETROSPECTIVĂ

Trăim vremuri ciudate şi deloc întâmplătoare, 
tulburate constant de mişcările geopolitice ale marilor 
puteri de pe „marea tablă de şah a omenirii” care, cu 
nonşalaţa dată de imensul potenţial militaro-industrial de 
care dispun, fac ceea ce fac de sute de ani – îşi apără cu 
pasiune şi chiar cu deznădejde interesele. 

Acum m-am trezit şi eu mânat de un gând bun: 
ce-ar fi dacă aş oferi cititorilor revistei câteva date 
interesante despre un subiect care m-a cutremurat 
efectiv în momentul în care l-am citit pentru prima dată, 
de care auzisem cu diferite ocazii şi despre care mulţi ar 
spune că este desuet... dacă nu ar fi, prin „grozăvia liniei 
de conduită trasată unui popor”, înspăimântător.

Voi publica în acest număr al revistei una din 
variantele „Testamentului lui Petru cel Mare”, Ţarul 
Rusiei (1672-1725), un document destul de 
controversat, scris după unii istorici, pe o filieră de 
inspiraţie poloneză, la comanda lui Napoleon, despre 
care Elena Jourdan, cercetător la Institutul Pierre 
Renouvin, a afirmat, într-un studiu publicat în aprilie 
2004, că „... pentru oricine crede că textul a fost într-
adevăr scris în 1725, Testamentul capătă dimensiunile 
unei profe?ii teribile”.

Istoria Testamentului nu este foarte clară, 
învăluită în ceaţă şi mister fiind însăşi existenţa sau 
originalitatea acestui document. Varianta cea mai uzitată 
este aceea că a fost (totuşi) elaborat în anul mor?ii 
marelui ?ar reformator (1725), descoperit ulterior de 
cavalerul francez d'Eon în biblioteca Împărătesei Rusiei, 
Elizabeta Petrovna, fiica lui Petru cel Mare, şi adus la 
Paris, în anul 1757, de ambasadorul Fran?ei la 
Petersburg, pentru a fi predat Regelui Ludovic al XV-lea. 

Testamentul lui Petru cel Mare a fost publicat la 
Paris în anul 1843, a fost citit şi comentat cu mare interes 
de capetele încoronate ale Europei, miniştrii de externe 
şi şefii de cancelarii, de politicieni, istorici şi oameni de 
cultură, afirmaţiile, predicţiile şi recomandările către 
urmaşii de la Kremlin, indiferent că au fost elaborate de 

ţar sau numai atribuite lui, dovedindu-şi actualitatea şi, 
mai ales, valoarea geopolitică, fiind confirmate prin 
faptele istorice ulterioare  mai bine de două veacuri.

Indiferent de originea sa, documentul rămâne 
relevant prin implica?iile geopolitice pe plan interna?ional 
?i, în mod cu totul particular pentru spaţiul românesc, 
deoarece ne permite să înţelegem lucrurile care se 
întâmplă, acum, sub ochii no?tri. 

În special pentru noi românii, a?eza?i „ca o 
lacrimă latină într-un imens ocean slav”, Testamentul 
Ţarului Petru I, cel care a „găsit Rosia un pârâuleţ şi o las 
un râu mare, iar moştenitorii mei vor face-o şi mai 
întinsă, hotărâtă să rodească Europa cea stârpită şi 
valurile lor se vor revărsa peste toate stavilele ce ar ispiti 
niscaiva mâini slăbănogite a pune împotriva lor, dacă 
urmaşii mei vor şti a îndrepta o direcţie a lor”, are 
învă?ămintele sale, românii stricând mereu planurile 
puterii de la Răsărit în această parte a lumii.

Textul de mai jos, bazat pe traducerea 
românească apărută în 1892 la Iaşi, a fost reprodus 
după lucrarea „KGB, Istoria secretă a operaţiunilor sale 

1externe de la Lenin la Gorbaciov” . 
                   
„În numele Prea Sfintei şi Nedespărţitei Treimi, 

NOI PETRU I, către toţi pogorâtorii noştri şi moştenitorii 
tronului şi guvernului naţiei rosieneşti:

Marele Dumnezeu de la care avem existenţa şi 
Coroana noastră, luminându-ne, şi sprijinindu-ne, îmi 
iartă mie a privi pe poporul rosienesc, ca chemat a 
stăpâni în viitorime toată Evropa. Eu pui temei acestei 
idei, că naţiile Europiene au ajuns, cele mai multe, într-o 
stare de vechime aproape de a lor decădere, sau că 
merg ele cu mare grăbire spre a lor cădere.

Urmează dar a fi ele cu înlesnire şi fără îndoială 
subjugate de un popor tânăr şi nou; când acela va 
ajunge la întregimea creşterii sale şi va căpăta toată a sa 
putere. Eu privesc năvălirea popoarelor Nordului de a 
surprinde ţările Occidentului şi a Orientului ca o mişcare 
periodică hotărâtă în scopurile proniei, care de 
asemenea au făcut a se renaşte şi poporul roman, prin 
năvălirea barbarilor.

Strămutările oamenilor care lăcuiesc spre pol, 
sunt ca umflarea râului Nil ce vine la oarecare vreme ca 
să îngraşe cu al său mâl glodul ţărmurilor celor uscate 
ale Egipetului.

... pentru aceasta dar Eu le las lor instrucţiunile 
următoare care le recomânduiesc la a lor luare aminte ca 
să le păzească cu statornicie.

I. A ţine naţia rosienească neprecurmat întru o 
stare de război, spre a avea pe soldaţii ei pururea la 
război, nelăsând-o a se răsufla, decât numai pe câtă 
vreme va cere trebuinţă de a aduce în mai bună stare 
finanţele statului, de a preface armiile, şi de a alege 

Testamentul lui Petru cel Mare

Colonel (r) Alexandru RUSU

1 Cristopher Andrew, Oleg Gordievski, „KGB, Istoria secretă a operaţiunilor sale externe de la Lenin la Gorbaciov”, Ed. ALL, Bucureşti, 1994, Anexa E 1, p. 484-486.
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RETROSPECTIVĂ

prilejul favorabil pentru a începe vreun război; cu acest 
chip va face ca pacea să ajute războiul şi războiul să 
ajute pacea, în interesul întinderii Rosiei şi a înaintării ei 
în înflorire.

II. A chema prin toate putencioasele mijloace de 
la naţiile cele învăţate ale Europei, Comandiri în vremi de 
război şi oameni învăţaţi în vreme de pace, spre a face 
ca naţia rosienească să capete folosuri de la celelalte 
naţii, fără a perde nimica din ale sale proprii.

III. A se amesteca la tot prilejul în toate pricinile 
din Europa, mai vârtos în acele din Germania care fiind 
mai cu apropiere, o interesează mai cu seamă.

IV. A vârî vrajbă în Polonia, a hrăni în ea tulburări 
necontenite şi a-i câştiga cu bani pe cei mai puternici ai 
ei, a avea înrâuriri la Dietele lor şi a le cumpăra spre a 
putea lucra şi el la alegerile Crailor lor; a-şi face partizani 
în Polonia, şi a-i proteja, a vârî oşti rosieneşti în Polonia, 
şi a le ţine vremelniceşte, până la prilejul de a rămâne 
acolo pentru totdeauna.

Dacă puterile megieşe s-ar împotrivi, atuncea 
să le împaci vremelniceşte împărţind-o cu ele… până 
când va putea lua de la ele înapoi ce le va fi dat.

V. A lua cât s-ar putea mai mult Suediei şi a şti 
cum să facă astfel ca însuşi ea Suedia să-i deschidă 
război, spre a-i găsi pricină de a o subjuga. Pentru a 
isprăvi însă aceasta, trebuie a dezbina pe Suedia de 
Danemarca şi pe Danemarca de Suedia şi cu luare 
aminte a hrăni rivalităţile lor…

VI. A se însoţi Prinţii rosieneşti totdeauna cu 
Princese din Germania, spre a înmulţi rudirea cu mai 
multe familii a ei, a apropia interesurile ei de ale noastre 
şi înmulţindu-se influenţa noastră acolo, să se unească 
de la sine la pricina noastră.

VII. A căuta să câştige alianţa de comerţ cu a 
Engliterei (Angliei, n.ed.), mai mult decât a oricărei alte 
puteri, pentru că ea este o putere care are mai multă 
trebuinţă de Noi, la cele trebuitoare marinei şi care poate 
fi şi mai folositoare la dezvoltarea marinei noastre; a 
schimba cheresteaua noastră şi alte producţiuni a 
noastre cu aurul ei şi a face ca neguţătorii şi matrozii ei, 
să aibă cu ai noştri o neprecurmată înclinare, căci ei vor 
deprinde şi pe acei ai naţiei noastre la navigaţii şi la 
comerţ.

VIII. A se întinde neîncetat către Nord pe 
marginea Mării Baltice, şi către Sud, pe marginea Mării 
Negre.

IX. A se apropia cât s-ar putea mai mult de 
Constantinopol şi de India, că acel ce va stăpâni acolo va 
fi cel adevărat stăpânitor al Lumii, deci trebuie a 
deschide necurmate războaie, când cu Turcia şi când cu 
Persia; a face tarsanele (arsenale, n.ed.) pe Marea 
Neagră, pentru a lucra la corăbii. A pune câte puţin 
stăpânire pe această mare cum şi pe Marea Baltică, 
acestea fiind două poziţii trebuitoare la izbânda 
întreprinderii noastre; a grăbi căderea Persiei, a străbate 
până la Golful Persic, a restatornici de se poate prin Siria 
comerţul cel din vechime a Orientului şi a-l întinde până 
la India care este magazia Lumii...

Ajungând odată acolo, va putea atuncea Rosia 
a se lipi de aurul Engliterei.

X. A căuta să câştige alianţa Austriei şi cu 
băgare de seamă a o ţine în unire, a-i sprijini în arătare 

zădarnicele ei închipuiri de a stăpâni ea după vreme 
Germania. Iar prin taină a întări ura prinţilor Germaniei 
împotriva ei. A se sili să facă sau pe Austria sau pe 
Germania, ca să ceară ajutorul Rosiei şi a avea apoi 
asupra aceea un fel de protecţie pregătitoare de a o 
stăpâni după vremi.

XI. A face de a se interesa Curtea Austriei, ca să 
se izgonească Turcii din Evropa şi a nimici neîncrederea 
ei, când se va subjuga Constantinopole, întărindu-i ei un 
război cu statele cele vechi din Evropa, sau dându-i o 
părticică din folosul izbândei, care mai târziu i se va lua 
înapoi.

XII. A face pre toţi Grecii acei dezbinaţi sau 
schizmatici, ce sunt împrăştiaţi în Ungaria şi Polonia, să 
se lipsească de Grecia, a-i face să i se închine lui, a se 
face sprijinul lor, şi a-şi întemeia mai înainte o 
predominare universală, prin un fel de autocraţie 
ierarhică covârşitoare; aceştia vor fi atâţia prieteni pe 
care îi va avea Rosia în Statul fieşticăruia duşman al ei.

XIII. După ce Suedia se va desmăluda, - Persia 
se va birui, - Polonia se va subjuga şi Turcia se va 
supune, apoi adunând armiile noastre şi fiind păzită 
Marea Neagră şi Marea Baltică cu corăbiile noastre, 
trebuie mai întâi a propune îndeosebi şi foarte tainic la 
Curtea Franţei, apoi la aceea a Austriei de a împărţi cu 
ea imperia lumii; dacă vreuna din aceste două va primi 
propunerea (care negreşit se va întâmpla) măgulindu-se 
ambiţia şi iubirea lor de sine, atunci să se ajute cu ei 
pentru a o desfiinţa în urmă şi pe dânsa aceea rămasă, 
deschizând cu ea o luptă de a cărei izbândă, nu se poate 
îndoi cineva, când Rosia va avea în a sa stăpânire tot 
Orientul şi o mare parte din Evropa.

XIV. Dacă amândouă acele Curţi vor refuza 
aceea propunere a Rosiei, care nu este nicicum de 
crezut, atunci ar trebuie să ştie cum să împarte între ele 
gâlcevirea şi a le face să se slăbească una pe alta, când 
apoi Rosia folosindu-se de un prilej hotărâtoriu - va 
năvăli asupra Germaniei cu oştile sale cele pregătite, 
pornind totodată şi două flote mari, una de la Marea de 
Azor şi alta de la portul Arhanghel, încărcate cu cete de 
asiatici, şi însoţite spre apărarea lor cu flotele înarmate 
de la Marea Neagră şi de la Marea Baltică, care trecând 
pe la Marea Mediterană şi pe la Ocean, - vor năpădi - pe 
deoparte ele în Franţa, în vreme când pe altă parte va fi 
Germania năpădită. Aceste două ţări biruindu-se, 
cealaltă apoi parte a Evropei va trece lesne şi fără nici o 
împotrivire, sub jugul Rossiei. 

Aşa se poate şi aşa trebuie a se subjuga.”
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COMPONENTE GEOSTRATEGICE 
ALE SITUAŢIEI DIN REGIUNEA MĂRII NEGRE

GEOPOLITICĂ

În prezent, mai mult ca niciodată în istoria sa, 
regiunea Mării Negre este caracterizată de exacerbarea 
conflictelor izbucnite între unele din ţările riverane, între 
acestea şi alte ţări ori între alianţe şi organizaţii 
preponderent militare. Unele din aceste conflicte vin din 
trecutul îndepărtat, altele din istoria mai apropiată sau 
chiar au apărut în ultimii ani. Se poate spune, cu riscul 
de a exagera, că apa Mării Negre este fiebinte din 
cauza acestor conflicte, că fierbe în continuare şi 
este puţin probabil să se atingă o stare de linişte şi 
calm care să asigure condiţiile necesare unor 
negocieri oneste şi corecte, în avantajul păcii şi al 
securităţii, dar mai ales care să ducă la convenirea 
unor acorduri stabile şi definitive. Această temere 
este provocată, pe de o parte, de complexitatea 
situaţiilor la care s-a ajuns de-a lungul secolelor, de 
profunzimea complicaţiilor apărute. Pe de altă parte, 
interesele şi scopurile actorilor implicaţi, ambiţiile 
tradiţionale ale acestora constituie în prezent un 
obstacol greu dacă nu imposibil de depăşit în eforturile 
de realizare a unor înţelegeri stabile pe termen mediu şi 
lung.

Complexitatea situaţiei din regiunea Mării 
Negre este determinată şi de natura diferită a 
acestor conflicte, fiind vorba în primul rând de conflicte 
armate, etnice, geografice ori religioase, dar şi de 
intersectarea unor interese economice, energetice în 
primul rând, importante pentru Europa şi Asia, chiar 
pentru omenire, dar şi pentru unele ţări din regiune. Este 
o realitate că, de fapt, în fiecare conflict se regăsesc 
componente de mai multe naturi, acestea împletindu-se 
incredibil de „natural” şi contribuind la amplificarea stării 
conflictuale, nicidecum la atenuarea discrepanţelor 
dintre părţi. Aceasta amplifică greutatea găsirii soluţiilor 
celor mai eficiente ale stingerii conflictelor. 

Potrivit Worldatlas, Marea Neagră este o mare 
înconjurată de uscat, situată între extremitatea de sud 
est a Europei şi extremitatea de vest a Asiei. Ţările 
riverane Mării Negre sunt România, Bulgaria, Turcia, 
Georgia, Rusia şi Ucraina (vezi schema alăturată). 

Din punct de vedere geografic, Marea Neagră 
este situată la intersecţia căilor de legătură dintre 
Europa şi Asia, leagă ţările riverane şi vecinele acestora 
cu Marea Mediterană, prin strâmtoarea Bosfor şi Marea 
Marmara, apoi prin strâmtoarea Dardanele şi Marea 
Egee, ajungându-se astfel la cele mai importante căi de 
comunicaţie dintre trei continente: Europa, Asia şi 

Africa. Din aceste aspecte decurge şi importanţa 
geopolitică şi geostrategică a regiunii Mării Negre, 
importanţă care a adus atât beneficii şi aprecieri pozitive 
cât şi multe necazuri ţărilor situate în această regiune şi 
în proximitate. 

Cele mai semnificative aspecte ale substanţei 
conflictelor din regiunea Mării Negre rezultate din natura 
acestora, pe care le vom denumi în continuare 
componente, sunt cele militare, etnico – religioase şi 
energetice.

Componenta militară a conflictelor din 
regiunea Mării Negre este caracteristică tuturor 
cazurilor supuse analizei în prezentul material. Cea mai 
mare confruntare armată din această regiune se 
află, în prezent, la frontiera Ucrainei cu Federaţia 
Rusă, unde încă sunt ciocniri între forţele armate ale 
Ucrainei şi separatiştii rusofoni susţinuţi de Moscova. În 
plus, Peninsula Crimeea - acum teritoriu rusesc - a 
devenit o redută înarmată puternic de Federaţia Rusă. 
În acest sens, Rusia a menţinut permanent o cantitate 
mare de forţe şi echipamente şi continuă să aducă, sub 
pretextul unor acţiuni diverse (aplicaţii şi exerciţii 
militare, testări ori verificări ale echipamentelor etc.) noi 
asemenea forţe. 

General de brigadă dr. (r) Octavian DUMITRESCU
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Potrivit The Military Balance 2016 (p. 165-166) 
după constituirea oficială a Comandamentului Strategic 
Întrunit de Nord al Federaţiei Ruse, în luna decembrie 
2014, Rusia a adus unităţi militare din compunerea altor 
districte militare în subordinea acestui comandament, 
între care 2 brigăzi de infanterie moto constituite recent. 
În plus, în compunerea acestui comandament strategic 
a intrat şi Flota de Nord a Federaţiei Ruse. Potrivit sursei 
citate, până la sfârşitul anului 2015, Comandamentul 
Strategic Întrunit de Nord al Federaţiei Ruse a fost 
completat cu o nouă Armată de forţe aeriene şi de 
apărare aeriană care va avea în subordine şi regimente 
înzestrate cu avioane de interceptare MiG-31, sisteme 
de rachete antiaeriene S-400 şi diferite unităţi radar. 
Concomitent, Federaţia Rusă a menţinut cu caracter 
permanent la frontiera cu Ucraina o grupare de forţe de 
20 000 – 30 000 militari, iar unităţile au fost rotite la 2-3 
luni cu altele aduse din Siberia şi Orientul Îndepărtat 
pentru a le menţine capacitatea combativă la un nivel 
corespunzător. O altă manevră reuşită a fost făcută de 
Rusia prin schimbarea locaţiei comandamentului 
Armatei 20 Arme Întrunite de la Nijnii Novgorod la 
Voronezh, mai aproape de frontieră, iar forţele au fost 
suplimentate cu 1 brigadă de tancuri, 1 brigadă de 
infanterie moto şi 1 brigadă radio-tehnică, iar în 
următorii doi ani (2017-2018), va fi constituită în această 
nouă zonă 1 brigadă de asalt aerian.

Aceeaşi sursă arată că, potrivit afirmaţiilor 
ministrului apărării al Federaţiei Ruse, generalul 
Serghei Shoigu, la o consfătuire cu cadrele principale 
din conducerea instituţiei militare (12 ianuarie 2016), 
Federaţia Rusă va constitui în 2016 o nouă grupare de 
forţe pe direcţia strategică de vest a Rusiei, compusă 
din 3 noi divizii care vor fi create în această arie, 
motivând că aceste forţe trebuie „să facă pregătire din 
timp, în eventualitatea intrării Ucrainei în NATO”. Aceste 
noi divizii vor intra în compunerea Armatei 49 Arme 
Întrunite din Districtul Militar de Sud al Federaţiei Ruse. 
În cadrul celor 3 noi divizii ce vor fi constituite ar urma să 
intre, între alte forţe, 2 brigăzi de munte, astfel să se 
ajungă la un total aproximativ 35 000 oameni, 350 
tancuri (T-72 şi T-90), 1000 maşini de luptă şi 
transportoare blindate, 180 piese de artilerie şi 
aruncătoare, 100 sisteme GRAD şi 220 sisteme de 
artilerie şi rachete antiaeriene (conform lucrării „Nu au 
învăţat nimic din istorie - De ce creează Rusia o nouă 
grupare de lovire”, semnată de Iurii Radkoveţ). 

Un alt complex de măsuri luate de Federaţia 
Rusă în regiunea Mării Negre este creşterea forţelor şi 
echipamentelor militare ale Federaţiei Ruse din 
Crimeea, după ce peninsula a fost încorporată de 
Rusia. În momentul trecerii Crimeei în compunerea 
Federaţiei Ruse, forţele militare ruse de pe teritoriul 
Crimeei, erau: la Sevastopol, trei crucişătoare, 
submarine, un distrugător, două fregate, nave 
purtătoare de rachete, nave antisubmarin, 20 elicoptere 
de atac şi 22 avioane de luptă, precum şi 3000 puşcaşi 
marini (potrivit publicaţiei Libertatea, din 1 şi 17 martie 
2014), iar la Gvardeisckoye, o bază aeriană, cu o parte 
din forţe dislocate la Kacha. La aceste forţe se adaugă şi 
Statul Major al Flotei Federaţiei Ruse din Marea 
Neagră. Totodată, Rusia a finalizat integrarea fostelor 
unităţi militare ale Ucrainei din Crimeea în cadrul 

Forţelor Armate ale Federaţiei Ruse, schimbându-le 
denumirile şi menţinând încadrarea cu personalul ce a 
aparţinut armatei ucraineene, acum asimilat ca militari 
ruşi. Ulterior, în luna august 2015, a fost creat un grup de 
forţe interarme, după modelul forţelor ruse din regiunea 
Kaliningrad, în subordinea operaţională a Flotei din 
Marea Neagră a Federaţiei Ruse şi a fost dislocată în 
Crimeea încă o grupare de forţe de mărimea până la o 
armată de arme întrunite, întărită cu o divizie de aviaţie 
mixtă din Forţele Aeriene şi o divizie de apărare aeriană. 
Unităţile aeriene şi de apărare aeriană aflate în prezent 
pe teritoriul Crimeei sunt în subordinea Forţelor de 
Apărare Aerospaţială ale Federaţiei Ruse, iar cele din 
trupele terestre şi de infanterie marină sunt sub controlul 
Flotei din Marea Neagră a Federaţiei Ruse.

Este semnificativ să menţionăm că tipurile de 
echipamente nou dislocate de Federaţia Rusă în 
Crimeea nu sunt uzate moral ori fizic ci au un nivel 
tehnologic ridicat. De exemplu, potrivit The Militay 
Balance 2016 (p. 175), este vorba de tancuri principale 
de luptă T72B3, transportoare blindate BTR 82A, 
avioane de vânătoare Su-30SM Flanker şi Su-27SM 2/3 
Flanker, sisteme de rachete sol-aer S-300PM (SA-20 
Gargoyle), sisteme de rachete anti navă K-300P 
Bastion şi 3K60 Bal şi altele. Concomitent, trebuie avute 
în vedere planurile de dezvoltare a Forţelor Armate 
ale Federaţiei Ruse, care proiectează o nouă 
escaladare a cursei înarmărilor în această regiune. 

Astfel, bugetul alocat anual armatei ruse şi 
cuantumul cheltuielilor militare ale Rusiei arată această 
intenţie: procentul din PIB al cheltuielilor militare a 
crescut, în perioada 2010-2012, până la 4,46 %, apoi a 
avut un recul în 2013, la 4,20%, pentru ca în 2014 şi 
2015 să atingă 4,51%, respectiv 5,42%, ceea ce 
situează Rusia pe locul doi în regiune, după Ucraina (cu 
aproximativ 20% din PIB) dar care are o situaţie 
conflictuală specială, după cum menţionează The 
Military Balance 2016.

O altă situaţie conflictuală cu profunde 
componente militare din regiunea Mării Negre este cea 
din TRANSNISTRIA care încă rămâne una din cele 
mai fierbinţi zone a Europei şi, implicit, a regiunii 
Mării Negre. Conflictul transnistrean a început în 
toamna anului 1990, având o etapă preponderent 
politică până în martie 1992, când au început acţiunile 
militare cu implicarea forţelor din Armata 14 a fostei 
URSS. Efectivele părţilor beligerante erau, pentru 
Republica Transnistreană: 14.000 militari, 9.000 
oameni din miliţii şi peste 5.000 de voluntari; Republica 
Moldova avea 25.000-35.000 de militari (Wikipedia). 
După etapa dură a luptelor armate, la sfârşitul lunii iulie 
1992, Transnistr ia s-a proclamat republică 
independentă, nerecunoscută pe plan internaţional. Ca 
urmare a acţiunilor armate, Republica Moldova a avut 
279 morţi şi 1.180 răniţi, iar Armata 14 şi voluntarii care i 
s-au alăturat au avut 364 - 1.093 morţi şi 624 răniţi. 
Acestea sunt cifrele seci ale conflictului. Implicaţiile 
politice, socio-economice, umanitare, demografice şi de 
securitate sunt mult mai complexe. Ulterior, mai multe 
runde de negocieri, desfăşurate în diferite formate, 
precum şi comisiile de control instituite ori alte măsuri 
luate în sprijinul instaurării unei păci stabile nu şi-au 
arătat rezultatele, conflictul intrând în stadiul de conflict 
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îngheţat, însă doar în aparenţă, deoarece această 
situaţie are permanent implicaţii majore în starea de 
securitate din regiunea Mării Negre. Controlul pe care 
Federaţia Rusă şi-l doreşte asupra litoralului de nord al 
Mării Negre şi asupra gurilor Dunării nu face posibil ca 
pacea să se instaureze pe teritoriul Republicii Moldova. 
În acest context, nu putem să ocolim legătura dintre 
acest focar de instabilitate şi situaţia gravă din estul 
Ucrainei, care au în comun implicarea directă şi 
brutală a Federaţiei Ruse.

Cea de-a treia situaţie cu profund caracter de 
conflict armat este cea din CAUCAZ, o altă zonă 
fierbinte a regiunii, unde situaţia este foarte gravă şi 
complexă. Aceasta include teritorii din şase ţări - 
Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Rusia şi Turcia – 
care sunt recunoscute pe plan internaţional. Totodată, în 
această arie intră şi trei ţări recunoscute parţial (numai 
de unele state, de regulă cele interesate) - Republica 
Nagorno Karabakh, Abhazia şi Ossetia de Sud. 
Complexitatea teritorială, administrativă, socială, 
demografică, etnică şi mai ales militară a zonei 
caucaziene este greu de închipuit. Caracteristica 
comună a acestor ţări este faptul că în toate cazurile 
este implicată Federaţia Rusă. Rusia a fost la originea 
situaţiilor din Nagorno Karabakh şi Ossetia, apoi 
aceasta „a făcut ordine” în Georgia şi are relaţii 
încordate cu celelalte ţări, cel mai recent incident fiind 
cel cu Turcia, pe fondul implicării Rusiei în rezolvarea 
situaţiei din Siria, însă divergenţele ruso-turce sunt pe 
cale de a fi înlăturate prin îmbunătăţirea semnificativă a 
relaţiilor bilaterale dintre cele două ţări, după 
evenimentele din Turcia. Ca urmare a diferitelor 
conflicte ce au avut loc în regiunea Caucazului, în 
această zonă există şapte conflicte armate aflate în 
diverse stări de evoluţie, iar prezenţa militarilor ruşi pe 
teritoriul unor ţări este o cauză agravantă a stării 
conflictuale din această zonă. De asemenea, în această 
zonă sunt multe revendicări teritoriale şi, dacă lipsea 
ceva, există şi teritorii ale unei ţări ocupate de forţe ale 
altei ţări, iar complexitatea situaţiei etnice este pentru 
Caucaz o agravantă majoră. La rândul său, însăşi 
Federaţia Rusă are în propriul teritoriu caucauzian 
probleme grave cu cetăţenii ruşi de alte naţionalităţi, 
incidentele soldate cu morţi, răniţi şi distrugeri colosale 
fiind ceva ce ţine de cotidian. Forţele Armate ale 
Federaţiei Ruse au probleme serioase cu militarii 
proveniţi din aceste zone. Numai în perioada 2010-
2016, în Caucazul de Nord au avut loc dese incidente 
care s-au soldat cu 3283 morţi şi 2799 răniţi.

O altă zonă de conflict din regiunea Mării 
Negre, de asemenea cu o semnificativă componentă 
militară, este cea din Asia Mică, respectiv din zona 
comună de frontieră a Turciei, Siriei şi Irakului, unde 
situaţia este foarte gravă şi nu sunt semne că ar deveni 
mai stabilă. Comunitatea internaţională, organizaţiile 
internaţionale de securitate şi cele umanitare, precum şi 
NATO sunt serios implicate însă, cu toate eforturile 
acestora, nu sunt speranţe de rezolvare pe termen scurt 
şi, posibil, nici pe termen mediu. Conflictele interne din 
Siria s-au internaţionalizat de câţiva ani, generând 
instabilitate atât în Asia dar mai ales în Europa, chiar 
dacă există o oarecare înţelegere între principalii actori 
de securitate implicaţi – SUA, NATO, Rusia ş.a.– urmată 

de acţiuni concertate pentru încetarea ostilităţilor şi 
stabilizarea situaţiei. În plus, acţiunile Statului Islamic au 
complicat la extrem situaţia din zonă şi din ariile 
adiacente, inclusiv din Europa. Pe de altă parte, 
consecinţele şi reminiscenţele conflictului din Irak nu-şi 
găsesc soluţii viabile pe termen mediu şi lung, iar 
diferitele facţiuni armate exacerbează pe zi ce trece 
situaţia, afectând arii extinse din Irak şi Turcia, precum şi 
zone din proximitatea acestora. Considerăm că, 
deocamdată, în acest material nu putem extinde 
analiza, prezentarea succintă fiind satisfăcătoare 
pentru scopul demersului de faţă.

De altfel, ca o concluzie la analiza componentei 
militare a situaţiei din regiunea Mării Negre, subliniem 
opinia că în regiunea Mării Negre are loc o confruntare 
mai amplă şi complexă între Federaţia Rusă, pe de o 
parte şi celelalte ţări riverane mării, plus NATO, UE 
şi SUA pe de altă parte. Confruntarea apare ca o 
continuare a războiului rece, însă este mult mai 
periculoasă. Dorinţa de a deveni membre ale celor două 
instituţii europene - NATO şi UE - manifestată deschis 
de unele ţări din fosta sferă de influenţă a Moscovei, a 
declanşat în ultimii ani, o serie de acţiuni din partea 
Federaţiei Ruse pentru a păstra sub orice formă 
influenţa sa asupra ţărilor respective, având reacţii mai 
dure şi directe de contracarare a dorinţei acestor ţări, 
pentru a se opune extinderii spre est a NATO şi UE.

Componenta etnico – religioasă a situaţiei din 
regiunea Mării Negre este la fel de importantă ca cea 
militară, având, bineînţeles, specificităţile ei în aceste 
conflicte. Cea mai complicată situaţie din acest 
punct de vedere considerăm a fi cea din Caucaz 
unde sunt incluse complet ori parţial, cele şase ţări 
recunoscute internaţional şi cele trei ţări create artificial 
şi recunoscute parţial pe plan internaţional, aşa cum am 
arătat mai sus. 
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Pe teritoriile acestor state trăiesc peste 28 
popoare şi etnii recunoscute oficial, unele cu interese 
istorice contradictorii cu ale altora, iar găsirea soluţiilor 
pentru pretenţiile şi cererile acestora fiind extrem de 
complicate. Pe teritoriul unora din acestea se află şapte 
conflicte armate în diferite stadii de evoluţie, prezenţa 
militarilor ruşi fiind o componentă comună agravantă a 
situaţiei de securitate, inclusiv pe teritoriul caucazian al 
Federaţiei Ruse. Complexitatea etnică din Caucaz se 
poate vedea şi din schema de pe verso (sursa 
Wikipedia), din care reiese conglomeratul de popoare şi 
etnii menţionat.
         O situaţie la fel de complicată din punct de 
vedere etnic se regăseşte şi în Transnistria, zonă 
care rămâne unul din cele mai fierbinţi conflicte din 
regiunea Mării Negre, cu toate eforturile internaţionale 
făcute pentru stingerea lui. În plan etnic, potrivit unui 
recensământ din 2004 preluat de Wikipedia, în 
Transnistria trăiau 32,04 % moldoveni/români, 30,37% 
ruşi, 28,82% ucraineeni, 2,5% bulgari, 0,74% găgăuzi, 
0,69% belaruşi, 0,37% germani, 0,32% polonezi şi 
4,15% de alte etnii. Subterfugiile la care apelează 
autorităţi le autoproclamatei republici pentru 
perpetuarea prezenţei trupelor militare ruse pe acest 
teirtoriu sunt susţinute de multe ori cu argumente etnice 
legate de existenţa cetăţenilor ruşi în această zonă. 

Situaţii complicate în plan etnic există şi pe 
teritoriul Turciei, în special în partea de nord, în 
vecinătatea Armeniei, Siriei şi Iranului, unde autorităţile 
turce acţionează cu mai multă fermitate şi reuşesc să 
atenueze efectele negative ale coexistenţei acestor 
etnii şi să ţină sub un control relativ evoluţiile conflictuale 
din această zonă.

Componenta energetică  a s i tuaţ ie i  
conflictuale din regiunea Mării Negre reprezintă una din 
laturile greu de soluţionat ale stării geopolitice şi 
geostrategice din regiune, cu implicaţii pe toate cele trei 
continentele legate de Marea Neagră şi chiar la nivel 
mondial. Petrolul şi gazele naturale extrase din Rusia, 
Iran, Irak şi unele ţări caucaziene ajung în Europa, 
principalul consumator, traversând regiunea Mării 
Negre, fie pe la nord, prin Ucraina, fie pe la sud, prin 
Turcia. Controlul acestor căi de transport a petrolului şi 
gazelor naturale şi, bineînţeles, obţinerea avantajelor 
ce decurg din aceasta, determină o stare conflictuală, 
regiunea fiind atât furnizor de energie cât şi coridor de 
transport al energiei. Dubla valenţă a regiunii Mării 
Negre îi conferă o dublă atenţie din partea 
consumatorilor europeni şi o dublă încordare a relaţiilor 
internaţionale.

Principala sursă de energie primară pentru 
Europa rămâne petrolul, fiind utilizat îndeosebi pentru 
transporturi, iar aproximativ 90 la sută din consumul de 
petrol al Europei provine din import, din care 33 la sută 
din Rusia. În privinţa gazelor naturale, ţările membre ale 
Uniunii Europene importă 66 la sută din necesarul de 
440 miliarde mc de gaze naturale, din care din Rusia 41 
la sută, iar pentru aceste importuri Rusia a încasat, de 
exemplu în 2013, suma de 36 miliarde de euro. În total, 
capacitatea anuală de transport a conductelor din 

1Europa este de 304 miliarde mc gaze naturale .  
 

Deşi aceste date arată succint importanţa 
surselor de enegie pentru Europa, ne ajută să ne 
formăm o impresie clară a ponderii componentei 
energetice a situaţiei conflictuale din regiunea Mării 
Negre. Pe de o parte relaţiile în plan energetic ale 
Europei cu Rusia nu pot fi ignorate chiar în condiţiile 
sancţiunilor impuse Federaţiei Ruse ca urmare a 
implicării acesteia din urmă în conflictul din Ucraina şi a 
alipirii Crimeei. Europa nu poate trăi fără importul de 
petrol şi gaze naturale din Rusia. Pe de altă parte, Rusia 
şi celelalte ţări producătoare de petrol şi gaze naturale 
nu pot supravieţui fără exporturile acestor produse spre 
Europa, principalul lor consumator. Acest aspect s-a 
putut sesiza cu uşurinţă după impunerea de sancţiuni 
Federaţiei Ruse şi scăderea accentuată a preţului 
petrolului. Rusia a cunoscut un recul economic cu 
influenţe semnificative asupra multor domenii de 
activitate, inclusiv asupra bugetului pentru apărare care 
nu a putut fi asigurat la nivelul iniţial planificat.

Menţionez că unele din datele şi informaţiile 
prezentate mai sus au făcut obiectul unui alt material al 
autorului, publicat în Pulsul Geostrategic nr. 218/ 2016.

Problematica situaţiei geostrategice din 
regiunea Mării Negre rămâne complexă şi 
complicată, atât prin modul cum au apărut, cât şi 
prin efectele pe care le produce în planul relaţiilor 
internaţionale şi al evoluţiilor pozitive aşteptate de 
comunitatea internaţională. Totodată, situaţia 
conflictuală din această regiune, perpetuată de mai 
multe decenii,  afectează condiţiile de viaţă ale 
foarte multor popoare şi ţări din regiune şi din 
proximitatea acesteia, limitând posibilităţile 
acestora de a  asigura condiţii de trai decente, dar 
din ce în ce mai bune cetăţenilor lor, pentru a evolua 
spre un nivel superior al existenţei umane, după 
modelul occidental. 

Relaţiile internaţionale din interiorul 
regiunii Mării Negre şi dintre ţările din această 
regiune cu regiuni şi ţări din lume sunt afectate 
negativ, fiind limitate în egală măsură şi 
posibilităţile de colaborare internaţională în 
interesul păcii şi stabilităţii. Constatăm că nici 
organismele internaţionale şi regionale de 
securitate nu sunt eficiente pe cât ar trebui şi nu 
intervin cu hotărâre pentru implementarea unor 
măsuri eficiente de stabilitate în regiune, ceea ce 
reduce semnificativ şansele soluţionării acestor 
stări conflictuale.

În aceste condiţii, este dificil de prognozat 
soluţii şi termene pentru îmbunătăţirea situaţiei 
geostrategice din regiunea Mării Negre şi din zonele 
adiacente. Renunţarea la politicile de forţă şi la 
extinderea sferelor de influenţă ale unora din actorii 
de securitate implicaţi, mai multă hotărâre din 
partea comunităţii internaţionale şi a organizaţiilor 
internaţionale şi regionale de securitate şi, poate cel 
mai important, mai multă voinţă pozitivă, 
constructivă în locul celei negativiste, distructive ar 
const i tu i  p remise le  favor izante  pent ru  
îmbunătăţirea situaţiei geostrategice din regiunea 
Mării Negre. Nu ne rămâne decât să aşteptăm să 
vedem ce ne rezervă viitorul.

1 Octavian Dumitrescu, Pulsul Geostrategic nr. 218 din 20 iulie 2016, p. 36-41).

- 7 -



Republica Turcia este o ?ară al cărei teritoriu se 
întinde pe două continente, 97% în Asia (peninsula Anatolia) ?i 
3% în Europa (peninsula Balcanică), despărţite de Marea 
Marmara şi strâmtorile Bosfor şi Dardanele, care se 
învecinează cu Grecia, Bulgaria, Georgia, Armenia, 
Azerbaidjan, Iran, Irak ?i Siria.

Unii geografi consideră Turcia ca parte a Europei 
datorită anumitor caracteristici culturale, politice ?i istorice. 
Pozi?ionată între Europa, Asia ?i trei mări, Turcia a fost ?i este o 
răscruce istorică, patria ?i câmpul de luptă a mai multor mari 
civiliza?ii ?i o importantă zonă comercială interna?ională.

Repere istorice, sociale ?i politico-economice
Originile Turciei încep odată cu sosirea triburilor turce 

în Anatolia, în secolul al XI-lea când turcii selgiucizi au început 
să migreze pe teritoriile Turciei de azi. Procesul a fost accelerat 
de victoria selgiucizilor asupra Imperiului Bizantin în bătălia de 
la Manzikert. Sultanatul de Rum al turcilor selgiucizi a controlat 
mare parte din Anatolia centrală până la invazia mongolă din 
1243. În urma înfrângerii turcilor selgiucizi de către mongoli, un 
vid de putere a permis noii dinastii otomane să devină o for?ă 
importantă în regiune. În secolul al XVI-lea, ajuns la întinderea 
maximă, Imperiul Otoman stăpânea Anatolia, Africa de Nord, 
Orientul Apropiat, Europa de sud-est ?i Caucazul.

Republica Turcia a fost întemeiată la 29 octombrie 
1923 din rămă?i?ele Imperiului Otoman. După ce Imperiul 
Otoman s-a prăbu?it în urma înfrângerii din Primul Război 
Mondial, prin Tratatul de la Sevres, puterile învingătoare au 
decis împăr?irea imperiului. Cu sprijinul Alia?ilor, în conformitate 
cu Tratatul, Grecia a invadat ?i a ocupat ora?ul Izmir. 

La 19 mai 1919, sub conducerea lui Mustafa Kemal (un 
comandant militar, care s-a distins în cursul bătăliei de la 
Gallipoli), a fost ini?iată o mi?care na?ionalistă. Kemal a 
declan?at o mi?care populară pentru revocarea termenilor 
tratatului semnat de sultan la Istanbul, mobilizând fiecare 
segment al societă?ii turce?ti în ceea ce a devenit cunoscut ca 
Războiul Turc de Independen?ă.

La 18 septembrie 1922, 
armatele de ocupa?ie ale Antantei au 
fost învinse ?i ?ara eliberată. A urmat 
abdicarea sultanului, la 1 noiembrie 
1922, astfel încheindu-se 631 de ani de 
stăpânire otomană. În 1923, prin 
Tratatul de la Lausanne, a fost 
recunoscută suveranitatea noi i  
Repub l i c i  Turce ,  Kemal  f i i nd  
supranumit „Atatürk” („Părintele 
Turciei” n.a.), devenind astfel primul 
pre?edinte al ?ării. El a instituit mai 
multe reforme economice, politice, 
juridice ?i rel igioase, care au 
modernizat Turcia, desprinzând-o de 
trecutul său otoman.

ISTORIE

TURCIA, 
ÎNTRE EST ŞI VEST

Perioada de transformări dintre 1923 ?i 1938, a 
definitivat organizarea 

, ce a avut ca urmare 

, 

,

statului turc de astăzi. Fondarea 
sistemului de învă?ământ public (gratuit ?i obligatoriu), 
acordarea dreptului la vot egal pentru to?i cetă?enii, 
introducerea alfabetului latin, interzicerea poligamiei, 
democratizarea ?i modernizarea administra?iei ?i libertatea 
religioasă au fost reformele ce au consolidat Turcia modernă.

Mi?carea reformatoare a început cu modernizarea 
constitu?iei, prin promulgarea noii legi fundamentale în 1924 ?i 
a continuat cu promulgarea altor legi de inspira?ie europeană, 
adaptate la nevoile noii republici. Au urmat secularizarea ?i 
modernizarea administra?iei publice ?i a sistemului de 
învă?ământ. Esen?a acestor reforme era credin?a conform 
căreia societatea turcă trebuie să se occidentalizeze, atât 
politic, cât ?i cultural, aceasta fiind, în viziunea noului 
pre?edinte, singura ?ansă pentru modernizare.

Cele mai importante reforme au permis na?iunii turce 
să-?i exercite suveranitatea populară prin intermediul 
democra?iei reprezentative dizolvarea 
urgentă a celor două institu?ii care guvernau suveranitatea 
populară până atunci: Dinastia Otomană la 1 noiembrie 1922 şi 
Califatul la 3 martie 1924 (după desfiin?area acestuia, sultanul 
?i familia sa au fost declara?i „persoane non grata” ?i exila?i).

Următorul pas a fost desfiinţarea sistemului bicameral 
al Imperiului Otoman (compus din Camera Superioară a 
Vizirilor numi?i de sultan ?i Camera Inferioară a Deputa?ilor, 
ale?i printr-un sistem electoral, cu două trepte). De fapt, 
parlamentul otoman încetase să mai func?ioneze încă din 
1920, după ocuparea Istanbulului de către alia?i ?i înfiin?area, în 
acela?i an, la Ankara  a Marii Adunări Na?ionale. 

Noul sistem, care acorda prioritate independen?ei 
na?ionale ?i suveranită?ii poporului, a necesitat înfiin?area 
func?iilor de prim-ministru ?i de pre?edinte, plasând puterea în 
mâinile deputa?ilor parlamentului unicameral, respectiv Marii 
Adunări Na?ionale a Turciei. Deputa?ii erau stabiliţi prin alegeri 
directe, pe baza sistemului reprezentării propor?ionale.

Proclamarea suveranită?ii poporului a implicat 
confruntarea cu tradi?ii vechi de mai multe secole. Procesul de 
reforme a devenit, astfel, o luptă între progresi?ti ?i 
conservatori. Pe de-o parte se aflau Atatürk ?i elita liberală, 
care îl sus?inea, iar pe de alta, marea masă a popula?iei, 
conservatoare, cu un nivel de educa?ie foarte scăzut. Sistemul 
de învă?ământ religios a fost înlocuit, la 3 martie 1924, de 
sistemul public na?ional de învă?ământ. 

Au fost introduse, treptat, măsuri legislative care 
eliminau obligativitatea folosirii articolelor de îmbrăcăminte 
religioasă ?i alte semne ale afilierii religioase, iar începând cu 
anul 1923, printr-o serie de legi, s-a limitat, în mod progresiv, 
folosirea unor elemente tradi?ionale de îmbrăcăminte. Mustafa 
Kemal a impus, mai întâi, func?ionarilor publici, obligativitatea 
renun?ării la hainele de inspira?ie religioasă (cea mai mare 
parte a func?ionarilor statului, care erau, în general, persoane 
bine educate, au adoptat pălăria, reformele au continuat prin 

Colonel (r)  Gabriel BENESCU      

Mustafa Kemal „Atatürk”
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profund rela?iile politice ?i economice în Asia Centrală. 
În partea de sud a fostei Uniuni Sovietice, înghesuite 

între Rusia, China, Pakistan, Afganistan, Iran şi Marea 
Caspică, se află cinci republici turcice musulmane, care ?i-au 
dobândit independen?a odată cu destrămarea Uniunii 
Sovietice. Aceste ?ări, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, 
Turkmenistan ?i Azerbaidjan, au devenit un important centru 
de interes interna?ional datorită bogă?iei resurselor naturale de 
care dispun. 

Amplasarea geografică a acestor state le conferă o 
considerabilă importan?ă strategică. Se poate spune că ele 
stau realmente călare pe Europa ?i Asia, iar când petrolul va 
începe să curgă (rutele nu sunt încă sigure) politica 
prosperită?ii ?i a influen?ei se va intensifica.

În aceste cinci republici se vorbesc limbi turcice, 
reciproc inteligibile, derivate din limba turcă. Comunitate de 
limbă ?i implicit, de cultură, a inspirat Turcia care, ca urmare 
probabil a amânărilor repetate a aderării la UE, ?i-a căutat o 
rută alternativă de progres, formând în Asia Centrala un bloc 
comercial al ?ărilor vorbitoare de limbă turcă. Această idee a 
fost aprobată cu reticen?ă de celelalte republici, aflate 
permanent în gardă din cauza presiunilor ruse?ti venite din 
nord ?i din partea colosului chinez din est.

Cel mai proeminent succes în rela?iile Turciei cu aceste 
state este prelungirea, cu investi?ii de miliarde de dolari, a 
conductelor de gaze naturale ?i petrol de la Baku, din 
Azerbaijan, până la portul Ceyhan din Turcia. Conducta Baku-
Tbilisi-Ceyhan, a?a cum mai este denumită, a făcut parte din 
strategia politicii externe a Turciei de a deveni conducta de 
energie spre vest. 

Aspecte militare 
For?ele armate turce?ti reprezintă a doua mare for?ă          

din NATO, după SUA, cu un efectiv de 1.043.550 militari. Nu 
to?i cetă?enii turci bărba?i sunt ap?i pentru serviciul militar, astfel 

că nu sunt obliga?i să satisfacă stagiul militar, care 
durează perioade variate de timp (de la 3 săptămâni la 
15 luni), acest lucru depinzând de nivelul studiilor ?i 
locul de muncă. Turcia nu oferă o alternativă civilă la 
serviciile militare. 

Este de notat faptul că Turcia este unul din cele 
5 state membre NATO, care sunt parte a politicii 
nucleare de partajare a alian?ei, împreună cu Belgia, 
Germania, Italia ?i Olanda. Oficial, 90 de bombardiere 
nucleare B 61 sunt găzduite la baza aeriană Incirlik, 40 
dintre acestea fiind alocate folosirii de către for?ele 
aeriene turce.

În 1998 Turcia a anun?at un program de 
modernizare militară, în valoare de 160 miliarde dolari 
americani, pe o perioadă de 20 ani, care include 
tancuri, avioane de luptă, elicoptere, submarine, vase 
de război ?i armament u?or ?i greu de infanterie.
Turcia î?i men?ine for?ele în misiuni interna?ionale sub 

comanda Na?iunilor Unite ?i NATO încă din anii 50, incluzând 
misiuni de men?inere a păcii în Somalia ?i fosta Iugoslavie ?i 

 

„legea pălăriei” din 1925, care a introdus folosirea pălăriilor de 
tip occidental în detrimentul fesului ?i turbanului). Noua 
legisla?ie nu a interzis în mod explicit vălurile ?i baticurile 
femeilor, ci s-a concentrat, în special, pe interzicerea fesurilor 
?i turbanelor la bărba?i.

Reformele Codului Civil turc, inclusiv cele care vizau 
dreptul femeilor la vot, erau un progres nu doar în cadrul lumii 
islamice, ci ?i pentru lumea occidentală. 

Egalitatea juridică, indiferent de sex, a fost 
institu?ionalizată între 1926 – 1934, prin schimbarea a 
numeroase legi ?i reglementări. Femeilor li s-au asigurat, 
pentru prima oară, numeroase drepturi, inclusiv dreptul la vot.

Militan?ii pentru drepturile femeilor turce au adoptat o 
strategie diferită de alte ?ări. În loc să militeze direct pentru 
drepturile de bază ?i egalitate, ei au ales să promoveze ?i să 
dezvolte reformele kemaliste, dedicate valorilor seculare ?i 
egalită?ii pentru to?i, inclusiv ale femeilor.

Cele mai importante reforme ale justi?iei instituite de 
Mustafa Kemal au inclus o nouă constitu?ie, care a prevăzut o 
separare totală a afacerilor statului de cele religioase, 
înlocuirea cur?ilor islamice de justi?ie ?i legii canonice islamice 
cu un cod civil secular, bazat pe modelul elve?ian ?i un cod 
penal, bazat pe modelul italian (1924–1937). La 5 decembrie 
1934, s-a instituit egalitatea ?i drepturi politice complete pentru 
ambele sexe, cu mult timp înainte de introducerea sufragiului 
universal în alte state europene.

Turcia este unul din membrii fondatori ai Na?iunilor 
Unite (1945), OECD (1961), OIC (1969), OSCE (1973), ECO 
(1985), BSEC (1992) ?i ai grupului G-20 (1999). Pe 27 
octombrie 2008, Turcia a fost aleasă membru nepermanent al 
Consiliului de Securitate al Na?iunilor Unite. Turcia este un 
membru eficient al consiliului de la începutul lunii ianuarie 
2009. Turcia a mai fost membru al Consiliului de Securitate al 
ONU în 1951-1952, 1954 -1955  ?i 1961.

Men?inându-?i orientarea pro-occidentală, rela?iile cu 
Europa au fost întotdeauna partea centrală a politicii externe a 
Turciei. Turcia a devenit membru fondator al Consiliului 
Europei în 1949, candidând pentru asocierea ca membru în 
CEE (predecesor al UE), în 1959 ?i a devenit membru asociat 
în 1963. După decenii de negocieri politice, Turcia a candidat 
pentru statutul de membru deplin al CEE, în 1987 ?i a devenit, 
în 1992, membru asociat al UE, semnând acordul Uniunii 
Vamale cu UE în 1995, iar la 30 octombrie 2005 a început, 
oficial, negocierile formale de aderare la UE. 

Un alt aspect definitoriu al politicii externe a Turciei a 
fost relaţia cu SUA. Folosind abil amenin?area comună pe care 
o reprezenta Uniunea Sovietică, Turcia s-a alăturat  NATO în 
1952, asigurându-?i strânse rela?ii bilaterale cu Washington-ul 
pe tot timpul războiului rece. În perioada de după războiul rece, 
din punct de vedere geostrategic, Turcia s-a reorientat spre 
apropierea de Orientul Mijlociu, Caucaz ?i Balcani.

Independen?a statelor turcice din Uniunea Sovietică 
începând cu 1991 a permis Turciei (care are o mo?tenire 
lingvistică ?i culturală comună cu acestea) să-?i extindă rapid ?i 
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personajele romanulului scriitorului englez George Orwell „O 
mie nouă sute optzeci şi patru”. Goldstein este un fost aliat al 
partidului unic din superstatul Oceania, unul din artizanii 
Revoluţiei care, după ce a adus facţiunea la putere, a căzut 
între timp în dizgraţie şi este acuzat, la tot pasul, de tentative de 
a destabiliza puterea.

În Turcia, Gulen, un fost aliat al partidului AKP şi al lui 
Erdogan, a ajutat la consolidarea puterii politice în detrimentul 
armatei, iar acum este acuzat că dirijează, din umbră,  
folosindu-se de adepţi ai săi, care ar fi creat o „structură 
paralelă” în interiorul statului turc, investigaţiile masive de 
corupţie, puciurile militare împotriva puterii etc. 

Spre deosebire de personajul Goldstein, a cărui 
existenţă rămâne subiect de speculaţie pentru iubitorii cărţii, 
Gulen este cât se poate de real. Prezenţa lui nu este neapărat 
resimţită în Turcia, deoarece în 1999, plecat pentru un 
tratament medical în Statele Unite, a decis să se stabilească 
peste ocean. În retrospectivă s-a bănuit că ar fi fost o mişcare 
premeditată, având în vedere că în 2000 a fost pus sub 
cercetare pentru o înregistrare audio în care părea că discută 
despre o potenţială lovitură de stat. 

Ideile lui Gulen sunt prezente în societatea turcă prin 
intermediul susţinătorilor săi. Clericul a pus bazele uneia dintre 
cele mai răspândite grupări musulmane din lume, numită de 
susţinători „Hizmet” („serviciul” n. a.), sau „Mişcarea Gulen” de 
către observatorii scenei politice turce. Curentul de gândire 
lansat de Gulen îşi propune să fie o interpretare moderată a 
Islamului, care lasă loc dialogului inter-religios, acceptă 
evoluţiile tehnologice şi explicaţiile ştiinţifice, respectă 
drepturile omului şi principiile democratice şi se implică în 
dezvoltarea educaţiei şi în activism. Adepţii lui Gulen au 
dezvoltat o reţea mondială de şcoli şi instituţii educaţionale, 
menite să promoveze principiile mişcării, însă orice legătură 
mai concretă cu Gulen, în afara inspiraţiei ideologice, este, în 
multe cazuri, negată de fondatorii individuali ai instituţiilor. 

Influenţa mişcării guleniste este greu de cuantificat, 
având în vedere că i se aplică termenul de grupare mai mult în 
sensul comun de curent de gândire. Nu există o organizaţie 
centrală propriu-zisă, iar membrii nu sunt înregistraţi sau dirijaţi 
de la centru, deşi, în unele cazuri, se asociază în organizaţii cu 
scopuri specifice. Numărul de aderenţi estimat variază între 1 
şi 8 milioane în toată lumea, cei mai mulţi provenind din mediul 
universitar, din domeniul afacerilor imobiliare şi din mass-
media. 

În ciuda laturii umanitare pe care adepţii mişcării 
susţin că o promovează, oficialii turci o văd în acest moment 
doar ca pe un joc dublu, menit să ascundă intenţiile reale ale 
grupării. De exemplu, ambasadorul Turciei la Bucureşti, 
Osman Koray Ertaş, a declarat că „acest imam are două feţe. 
Una încearcă să arate că protejează şcolile, inclusiv în 
România unde au 11 şcoli Lumina şi organizaţii umanitare. De 
asemenea, când vorbeşte pentru presa străină transmite 
mesaje de prietenie, toleranţă etc. Dar partea întunecată a sa... 
el vorbeşte în limba turcă şi întotdeauna îşi îndeamnă 
suporterii să fie clandestini, să se ascundă, să aştepte 

sprijin pentru for?ele coali?iei în Primul Război din Golf. Turcia 
men?ine 36.000 de militari în Republica Turcă din N. Ciprului ?i 
a avut trupe desfă?urate în Afganistan, ca parte a for?elor de 
stabilitate autorizate de ONU, sub comanda NATO-ISAF, încă 
din 2001. În 2006, cu aprobarea parlamentului, Turcia ?i-a 
desfă?urat for?ele de men?inere a păcii cu ajutorul vaselor de 
patrulă ale marinei ?i, în jur de 700 de militari din trupele 
terestre, ca parte a extinderii For?elor interna?ionale ale ONU în 
Liban, în urma conflictului dintre Israel-Liban.

?eful Marelui Stat Major General este numit de 
pre?edinte ?i răspunde în fa?a primului ministru. Consiliul 
Ministerului Apărării este responsabil în parlament pentru 
măsurile de securitate na?ională ?i pregătirea adecvată a 
for?elor armate pentru apărarea ?ării. Totu?i, autoritatea care 
declară starea de război ?i aprobă trimiterea for?elor armate 
turce?ti în ?ări străine, sau permite for?elor armate străine să fie 
sta?ionate în Turcia, este parlamentul, care are atribu?ii 
exclusive în acest domeniu. 

Condi?iile apari?iei puciului
În ultimii ani, de când ?ara este guvernată de un partid 

islamist, minoritatea secularistă, în special elitele universitare 
?i ?tiin?ifice, au fost vizate de politicile pro-religie ale 
administra?iei centrale. Profesorii universitari, care au introdus 
reforme laicizante în guvernările seculariste, sau care au militat 
pentru men?inerea religiei în afara campusurilor universitare, 
sunt acum aresta?i, un astfel de exemplu fiind Kemal Gürüz, 
fost ?ef al Consiliului Educa?iei Superioare, sau Mehmet 
Haberal, un chirurg transplantolog de renume mondial. 
Guvernul islamist are în vizor nu numai universitatea ci ?i 
Academia de ?tiin?e, căreia, printr-o nouă lege, i s-a modificat 
procedura de alegere a noilor membri: până acum, 
academicienii în?i?i alegeau noii membri, de acum, însă, 
guvernul va decide cine e sau nu e academician. Guvernul a 
procedat deja la impunerea a 100 de noi membri ai Academiei, 
din care sunt foarte mulţi cei care n-au nici un articol ?tiin?ific 
publicat într-o revistă de specialitate interna?ională, în timp ce 
mul?i al?ii nu sunt cita?i, fiind cunoscu?i ca musulmani dedica?i 
propă?irii islamului. 

Chiar şi în momentele confuze de la începutul puciului 
eşuat din 15 iulie 2016, un nume a rămas constant pe buzele 
oficialilor turci: clericul auto-exilat Fethullah Gulen, care a fost 
deja condamnat, fără anchetă, de către fostul său aliat politic, 
preşedintele Recep Tayyip Erdogan. 

În prima reacţie a unui oficial al guvernului turc după 
anunţul că militarii au preluat controlul asupra statului, 
premierul turc Binali Yildirim, i-a numit pe pucişti drept trădători 
şi a anunţat că sunt parte a „mişcării guleniste”. Retorica 
împotriva imamului şi a adepţilor săi a atins paroxismul în după-
amiaza zilei de 16 iulie 2016, după ce revolta militarilor era 
practic înăbuşită: acelaşi Yildirim a declarat că orice ţară care-l 
sprijină sau găzduieşte pe Gulen se află în război cu Turcia. În 
acelaşi timp, Erdogan i-a cerut omologului american Barack 
Obama arestarea sau extrădarea clericului, iar pe Gulen l-a 
somat să revină în ţară pentru a fi judecat. 

Răspunsul imamului a fost unul ferm: a negat orice 
legătură cu lovitura de stat încercată, a condamnat iniţiativa din 
postura de „persoană care a suferit din cauza mai multor 
puciuri militare în ultimele cinci decenii” şi a lansat ipoteza că 
incidentele ar putea fi de fapt, regizate. Mesajul a fost filmat în 
locuinţa sa din Saylorsburg, Pennsylvania, o comunitate care 
numără puţin peste 1.000 de locuitori şi pe care o părăseşte din 
ce în ce mai rar în ultimii ani, conform susţinătorilor săi, din 
cauza problemelor de sănătate.

Întrebarea evidentă în acest caz ar fi următoarea: cum 
poate un imam, stabilit într-o comunitate montană micuţă, la 
8.000 de km distanţă, să fie principalul suspect al guvernului 
turc într-un caz de tentativă de lovitură de stat?

Într-un fel, portretul pe care partidul aflat la guvernare, 
Partidul Justi?iei ?i Dezvoltării (AKP), i-l face lui Gulen, prezintă 
similarităţi întâmplătoare cu Emmanuel Goldstein, unul dintre 
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de negocierile de integrare pentru a-şi îndeplini acest obiectiv. 
Împreună cu Mişcarea Gulen, au iniţiat o serie de procese 
împotriva generalilor armatei, sub masca luptei anticorupţie şi 
împotriva criminalităţii. Ulterior, toţi comandanţii de rang înalt, 
au demisionat în masă (pe 11 iulie 2011, comandanţii forţelor 
terestre, aeriene şi navale şi-au dat simultan demisia din cauza 
investigaţiilor şi arestărilor în masă a generalilor). 

Erdogan a profitat de situaţie şi a promovat un general 
loial ca Şef al Statului Major. (generalul Necdet Ozel, la acel 
moment comandantul poliţiei militare). După aceea, armata nu 
a mai opus mare rezistenţă, erau demoralizaţi şi au început să 
apară ştiri despre sinucideri ale ofiţerilor de rang mai mic.

Între timp, doar după arestarea a peste 300 de 
persoane, incluzând mulţi ofiţeri de rang înalt ai forţelor armate, 
scandalul de corupţie s-a fost dovedit a fi eronat. Sub numele 
„Conspiraţia Ergenekon”, scandalul a vizat demascarea unei 
presupuse grupări clandestine din cadrul armatei şi a forţelor 
de securitate, care avea scopul de răsturna guvernele politice 
care nu urmează strict secularismul militar, asasinând 
intelectuali, politicieni şi alţi militari loiali puterii politice, 
folosindu-se, în acest sens, chiar de grupări teroriste sau reţele 
de crimă organizată. 

Implicarea Mişcării Gulen în acest scandal a fost 
subiect de speculaţie la acea vreme şi a fost condamnată 
ulterior de Erdogan, după ce guleniştii au căzut în dizgraţie. 
Având o popularitate semnificativă în rândul intelectualilor şi a 
liber-profesioniştilor, guvernul turc a acuzat ulterior că ideile 
guleniste s-au răspândit şi în aparatul public, dar şi în justiţie. 
De altfel, eliberarea din funcţie a peste 2.000 de judecători în 
urma puciului eşuat din 15 iulie 2016 pare a fi mai mult 
determinată de presupuse simpatii ale unei părţi semnificative 
a magistraţilor pentru clericul exilat.

Cu o conducere a armatei loială şi un scop comun 
aparent îndeplinit, ar fi de bănuit că guleniştii şi AKP nu mai 
aveau mult până la a se concentra pe diferenţele ideologice 
majore dintre tabere. Punctul decisiv a fost scandalul de 
corupţie din 2013, care s-a extins până la miniştri ai cabinetului 
Erdogan şi la fiii liderului turc. Vizând bănuieli că oficiali turci ar 
fi profitat de o portiţă în sancţiunile dictate de Statele Unite 
împotriva Iranului pentru a dirija schimburi masive de aur 
turcesc pentru petrol şi gaze naturale iraniene, izbucnirea 
scandalului l-a prins pe Erdogan, la fel ca în noaptea puciului 
e?uat, departe de Ankara, într-o vizită de stat în Pakistan. Iar 
liderul AKP a perceput-o probabil din start ca începutul unei 
lovituri de stat pe cale juridică. 

După ce scandalul a dus la demisia a trei dintre miniştri 
ai cabinetului Erdogan de atunci, picătura care a umplut 
paharul au fost zvonurile conform cărora un al doilea val de 
investigaţii i-ar implica şi pe cei doi fii ai ai liderului turc. 
Investigaţia a fost ucisă din faşă de AKP: poliţiştii care ar fi 
trebuit să realizeze arestările au fost schimbaţi în zilele 
premergătoare operaţiunii, iar cei noi numiţi au refuzat 
ordinele; cazul nu a fost aprobat de Directorul Procuraturii 
Publice, în timp ce procurorul de caz a fost demis. 

Peste două săptămâni, poliţia turcă a fost epurată, 350 
de ofiţeri (incluzând şefii unităţilor de crimă organizată, 
contrabandă şi crimă financiară) au fost schimbaţi din funcţie, 
iar Erdogan a denunţat scandalul de corupţie drept un „complot 
judiciar” al lui Gulen şi al adepţilor săi. Imamul a condamnat 
epurările din aparatul public ca un atac la adresa Justiţiei şi a 
statului de drept, iar de atunci, el şi susţinătorii săi, au devenit 
inamicii publici numărul unu ai Ankarei. 

Mişcarea Gulen a fost condamnată de AKP ca fiind 
teroristă, iar imamul a fost trecut pe lista celor mai căutaţi 
terorişti ai ţării, având emis pe numele său un mandat de 
arestare, pentru suspiciune de activităţi teroriste. Imamul şi 
susţinătorii săi au devenit, alături de PKK, vinovaţii preferaţi ai 
lui Erdogan şi ai AKP în materie de aproape orice, folosind 
ameninţările percepute la adresa puterii pentru a justifica 
schimbări în aparatul public, intervenţii în forţă împotriva 
protestelor populare şi încarcerarea criticilor lui Erdogan.

momentul potrivit şi atunci să ajungă la cârma instituţiilor. În 
ultimii doi ani am văzut această faţă urâtă a sa”. 

Suspiciunile faţă de gulenişti se bazează pe lipsa de 
transparenţă a motivaţiilor lor politice şi a modului în care 
adepţii mişcării se organizează. Cei mai mulţi dintre adepţii lui 
Gulen neagă legăturile directe cu imamul turc sau existenţa 
vreunor structuri organizatorice. 

În Turcia, însă, acuzaţiile faţă de gulenişti ajung la un 
cu totul alt nivel, susţinătorii imamului fiind bănuiţi de implicare 
în jocurile politice ale ţării.

La o primă vedere, curentul de gândire promovat de 
Gulen pare total incompatibil cu doctrina urmată de AKP. În 
afara faptului că niciuna dintre ele nu poate fi numită seculară, 
punând, în ambele cazuri, religia musulmană la baza 
principiilor ideologice, asemănările se reduc doar la 
respectarea ideii de alegeri libere şi, mai important, la 
obiectivele comune pe care le-au avut pe plan politic în Turcia 
anilor 2000. Neo-otomanismul, cum mai este numită de către 
unii analişti doctrina promovată de Erdogan şi AKP, utilizează 
interpretări mult mai tradiţionaliste ale Islamului. De exemplu, 
în 2013, guvernul condus pe atunci de Erdogan a introdus o 
restricţie aparent halucinantă pentru un stat modern – 
interzicerea vânzării de băuturi alcoolice după ora 22.00. Chiar 
în luna iunie 2016, liderul turc a declarat că „o femeie care nu se 
reproduce este incompletă”, îndemnând femeile turce să 
conceapă cel puţin trei copii. Astfel de interpretări cu iz 
modernist ale preceptelor Coranului nu îşi găsesc locul în 
liberalismul promovat de Gulen, a cărui mişcare pune 
drepturile omului şi progresul înainte de restricţiile conferite de 
interpretarea literală a Islamului.

Însă latura politică a celor două curente a avut un punct 
comun în impunerea statului de drept, în contextul în care, la 
începutul anilor 2000, armata turcă se bucura de un statut 
special în cadrul republicii încă de la fondatorul ei, Mustafa 
Kemal, care a provenit din forţele armate. Armata s-a bucurat 
de o mai mare influenţă şi independenţă în Turcia decât în alte 
sisteme democratice şi, deşi preşedinţii erau formal 
comandanţii supremi ai forţelor armate, acest lucru nu a 
împiedicat între 1960-1997 trei lovituri de stat militare şi o 
demitere sub presiune a unui premier.

Secularismul protejat de armata turcă (tot moştenire a 
lui Kemal) nu convine nici ideologilor gulenişti şi, cu atât mai 
puţin, conservatorilor religioşi ai AKP-ului. Gulen însuşi a 
declarat că secularismul turc denotă doar un „materialism 
reducţionist şi că 95% din principiile islamice sunt permisibile şi 
fezabile chiar şi într-o ţară democrat-seculară”. Cât despre 
restul de 5%, unde se regăsesc probabil percepţiile religioase 
conservatoare şi interpretarea ad-literam a Islamului, imamul a 
declarat că „nu merită dusă lupta pentru a se impune”.

Un alt element important în acest context este 
constituit de o parte a condiţiilor de aderare la UE, prin care se 
cere ca armata să fie sub controlul guvernului. AKP s-a folosit 
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această situa?ie ar trebui rezolvată şi, chiar dacă punctele de 
vedere ale Rusiei cu privire la Siria nu au coincis întotdeauna 
cu cele ale Turciei, cele două state au fost de acord să menţină 
calea dislogului ?i să caute solu?ii.

Ca un punct aparte, este de notat declara?ia unui oficial 
militar rus care sublinia că dacă s-au reîncălzit rela?iile 
bilaterale cu Ankara, iar Turcia pune sub semnul întrebării 
apartenenţa la NATO, poate ar fi timpul ca baza aeriană de la 
Incirlik să-?i deschidă por?ile pentru avia?ia rusă, care 
îndepline?te misiuni în Siria. Declara?ia este deosebit de 
periculoasă, putând semnifica o redislocare urgentă a for?elor 
aeriene NATO din baza Incirlik inclusiv în România (acest 
scenariu a apărut recent în media).

După recenta şi surprinzătoarea apropiere de Rusia, 
regimul Erdogan ?i-a schimbat tonul ?i faţă de pre?edintele 
sirian Bashar al-Assad, iar acum se bucură de sprijinul 
americanilor în operaţiunile militare anti-ISIS, dar ?i anti-kurzi.

La 20 august, în cadrul unei conferinţe de presă, 
premierul turc Binali Yildirim a recurs la un veritabil număr de 
echilibristică. Pronunţându-se asupra situaţiei din Siria, a 
declarat că pre?edintele sirian este de luat în calcul în 
reglementarea conflictului, realizând un un viraj diplomatic fără 
precedent pentru o ţară care până acum considera că Bashar 
al-Assad nu poate rămâne la putere.

Câteva zile mai târziu, la 24 august, Turcia lansa o 
operaţiune fără precedent în Siria, atât contra jihadi?tilor ISIS, 
cât ?i miliţiilor kurde din Unităţile de Protecţie a Poporului 

(YPG), braţul armat al Partidului de Uniune 
Naţională (PYD) ?i Partidului Muncitorilor din 
Kurdistan (PKK, separatist), aflat în război cu 
Ankara din 1984. 

Potrivit unui oficial turc, operaţiunea vizează 
„securizarea frontierei turce“, „ajutarea 
coaliţiei anti-ISIS“ ?i „crearea unei zone libere 
de terorism în nordul Siriei“. Terori?tii 
organizaţiei ISIS ?i miliţiile kurde sunt puse pe 
acela?i plan de autorităţile turce ?i Ankara este 
decisă să împiedice joncţiunea celor trei 
regiuni kurde din Siria (Afrin la vest, Kobane ?i 
Djazira la est) a căror inten?ie este de realizare 
a unificării într-o regiune autonomă kurdă la 
porţile Turciei.

Susţinuţi de americani (lovituri aeriene, 
arme şi consilieri) în lupta contra ISIS, kurzii 
sirieni au reu?it să controleze o fâ?ie de 400 
km la est, de-a lungul frontierei turce, din Irak 
până la Kobane. Pentru Turcia, este de 

neconceput ca cei 90 de kilometri răma?i, de la Jarabulus la 
Afrin, să poată cădea în mâinile „verilor“ din PKK.

Un spin în relaţia turco-americană, problema 
susţinerii miliţiilor kurde de către Washington, a dominat vizita 
vicepre?edintelui american Joe Biden, la sfâr?itul verii în 
Ankara, la câteva ore după lansarea ofensivei asupra 
Jarabulus. Dornic să menajeze partenerul turc, partener 
indispensabil în cadrul NATO, Biden a lansat un avertisment 
miliţiilor kurde, somându-le să se retragă pe malul estic al 
Eufratului, în caz contrar „nu vor putea primi în nicio 
circumstanţă susţinere americană“.

„Propunerea turcă de creare a unei zone de securitate 
va trebui reconsiderată de comunitatea internaţională“, a 
explicat vicepremierul Numan Kurtulmus într-o declara?ie, 
precizând că este „natural“ ca pre?edintele sirian, Bashar al-
Assad, să aibă un loc la masa negocierilor în vederea unei 
tranziţii în Siria. Priorităţile Turciei s-au schimbat ca urmare a 
apropierii evidente de Moscova, după ce multă vreme Ankara a 
cerut plecarea tiranului de la Damasc. 

Astfel, devine evident că principalul scop al tuturor 
demersurilor Turciei a devenit împiedicarea cu orice preţ a 
emergenţei unei regiuni autonome kurde de-a lungul frontierei 
turce. Schimbarea de strategie a permis turcilor reîncălzirea 
relaţiilor, inclusiv cu Iranul, unul dintre principalii susţinători ai 

Liderul turc a 
urmărit, după 2013, să 
stârpească mişcarea din 
s o c i e t a t e a  t u r c ă ,  
încercând să închidă 
„portiţele” legale care 
permiteau funcţionarea 
şcolilor guleniste. O lege 
dată în acest sens de 
parlamentul turc a fost 
în toarsă la  Cur tea 
C o n s t i t u ţ i o n a l ă ,  
atrăgând acuzaţii de 
simpatii ale magistraţilor 
p e n t r u  i m a m u l  

autoexilat. Odată cu epurările post-revoltă din cele mai înalte 
tribunale ale ţării, o astfel de „sfidare” a legislativului turc ar 
putea deveni imposibilă. 

În martie 2016, statul turc a preluat controlul asupra 
ziarului „Zaman” – cotidianul cu cea mai mare circulaţie din 
ţară, a cărui politică editorială s-a schimbat după ruptura dintre 
conservatori şi gulenişti, trecând de la susţinerea AKP spre 
criticarea puterii politice.

Ca urmare a reac?iilor extrem de dure post-puci, 
lumea s-a frac?ionat, o parte fiind contra măsurilor impuse de 
Erdogan, iar altă parte exprimându-?i sprijinul mai mult sau mai 
pu?in evident.

Declara?iile belicoase contra SUA ?i UE, care nu s-au 
sfiit să pună puciul pe seama lui Erdogan, au dus la o răcire 
considerabilă a rela?iilor Turciei cu acestea. Totodată, într-o 
mi?care ce poate părea firească, după ce rela?iile cu Rusia au 
fost înghe?ate în urma doborârii avionului de luptă rus în 
toamna anului 2015, Erdogan a făcut ce i-a cerut Putin, ?i-a 
cerut scuze public pentru incident.

Această ie?ire publică se poate considera că 
reprezintă de fapt o schimbare completă ?i totală a paradigmei 
echilibrului de for?e zonal şi mondial, în mod deosebit ca 
urmare a apartenen?ei Turciei la NATO.

Fragilitatea echilibrului de for?e
Rusia, după declara?ia lui Erdogan, a început 

eliminarea progresivă a sanc?iunilor împotriva Turciei, însă 
prioritatea este ca rela?iile bilaterale dintre cele două ?ări să 
ajungă la nivelul de dinaintea crizei diplomatice izbucnite în 
toamna anului trecut.

În urma recentei vizite a lui Putin în Turcia, pre?edintele 
rus a afirmat că discu?iile pe care le-a avut cu preşedintele 
Erdogan vor avea o influen?ă importantă asupra viitorului 
rela?iilor ruso-turce, subliniind că se a?teaptă la „o muncă 
dificilă pentru revigorarea cooperării economice” cu Turcia.

Cu acest prilej, Putin a afirmat că Rusia ?i Turcia au un 
obiectiv comun pentru a rezolva criza din Siria ?i este posibil ca 
ambele ?ări să treacă peste neîn?elegerile privind modul în care 
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În loc de concluzii
Trăim într-o lume din ce în ce mai complexă, iar spa?iul 

balcanic a fost ?i va fi în continuare un element central de 
echilibru la nivel mondial.

Vrem, nu vrem, balan?a este men?inută de Turcia care, 
în ultimii ani ?i mai ales în ultimele luni, a devenit unul dintre 
cele mai puternice repere geostrategice. O înclinare prea mare 
a Ankarei spre Moscova ar duce la un dezechilibru major al 
for?elor, putând pune sub semnul întrebării chiar existen?a 
NATO. Actor principal în conflictul din Siria, Turcia î?i joacă 
totu?i cartea fără a pierde din vedere că o posibilă îndepărtare 
de SUA ?i UE nu i-ar fi deloc benefică.

Am putea considera că Erdogan a în?eles că nu are 
încotro ?i va trebui să facă o periculoasă echilibristică între 
Orient, unde am considera Rusia ?i de ce nu Iranul ?i China, ?i 
Occident. Ruperea legăturilor cu oricare din păr?i ar duce la un 
dezastru rapid pentru Turcia, a?a cum de altfel s-a putut 
constata după răcirea rela?iilor cu Rusia timp de aproape 9 luni.

Otomanismul ar însemna izolarea Turciei faţă de 
Occident, izolare care o aruncă în braţele Rusiei. Asta 
înseamnă căderea tuturor planurilor de a aduna în jurul său 
lumea turcică, pentru că statele şi comunităţile turcice se uită la 
Turcia ca la un model. Turcia este fereastra acestor popoare 
către modernizare, către progres. Nu în ultimul rând, Turcia 
este cea mai puternică barieră ce blochează accesul sutelor de 
mii de imigran?i musulmani către Europa, argument forte pe 
care, probabil, Erdogan nu se va feri să-l folosească dacă UE ?i 
SUA nu-i vor face jocul de a-l ajuta să men?ină echilibrul între 
est ?i vest ?i, mai ales, de a-?i atinge scopul: un control cât mai 
extins al comunită?ii kurde.
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regimului Assad. Teheranul, la fel ca ?i Ankara, este deschis 
oricăror alian?e numai să ducă la blocarea realizării visului 
kurzilor, constituirea unui stat care să reunească comunită?ile 
etnice din Iran, Turcia, Siria ?i Irak.

Dacă întâlnirea ministerială recentă de la Ankara a 
risipit măcar parţial temerile în legătură cu o reorientare a 
Turciei, despre care mulţi s-au grăbit să o despartă definitiv de 
Occident, de SUA, de UE, chiar şi de NATO, mai ales sub 
imboldul propagandei ruse, care ajunsese să cultive ideea 
existenţei unui front comun Rusia-Iran-Turcia, se pare că 
lucrurile s-au calmat într-o matcă firească, cea a unei hotărâri 
de apărare a flancului Estic al Alianţei şi de sprijinire a Turciei în 
drumul său european. Iar hotărârea anunţată direct este cu atât 
mai importantă cu cât la Ankara a fost reafirmată dorinţa de a 
continua negocierile de aderare a Turciei la Uniunea 
Europeană, în ciuda semnalelor complicate venite de la unele 
state şi unii lideri europeni, cu tentă populistă, xenofobă, 
rasistă, islamofobă şi, nu rareori, anti-turcă, după cum 
remarcau comunicatele şi declaraţi i le f inale ale 
reprezentanţilor turci în cadrul trilateralei.

Pe acest fond, Ankara a subliniat necesitatea scutului 
antirachetă, a aplicării cât mai rapide a hotărârilor summitului 
de la Varşovia care priveşte cele trei state, unite şi prin 
cooperarea trilaterală în cadrul apărării antirachetă. Ministrul 
turc de Externe, Mevlut Cavasoglu, a insistat, cu aceeaşi 
ocazie, şi pe nevoia transferului tehnologic pentru scuturile 
antirachetă tactice şi pentru teatrele de operaţiuni dorite de 
Turcia pentru a-şi dota apărarea naţională.

Partea turcă a salutat sprijinul constant al României şi 
Poloniei pentru drumul european al Turciei. Susţinerea Turciei 
e constantă în ceea ce priveşte cele două state membre ale 
trilateralei, iar cooperarea în combaterea terorismului sau a 
valurilor de refugiaţi e majoră şi conştientizată de toate părţile. 
România şi Polonia susţin acordul UE-Turcia, pentru stoparea 
valului de refugiaţi, dar şi politicile convergente în spaţiul 
Orientului Mijlociu, de unde provin multe ameninţări pentru 
Uniunea Europeană. Cele două state sprijină obiectivele 
strategice ale Turciei şi dorinţa de integrare în UE, o aspiraţie 
benefică atât pentru UE cât şi pentru Turcia, prin rolul pe care îl 
are această ţară la porţile Europei către Levant.

Se poate spune, fără a greşi prea mult, că Turcia joacă 
„la două capete”. Astfel, după contactele ruso-turce şi 
tentativele de reconciliere şi refacere a relaţiilor bilaterale, 
Ankara a dat un semnal coerent Ucrainei, anunţând susţinerea 
constantă pentru integritatea teritorială, suveranitatea şi 
independenţa Kievului, pentru a nu exista confuzii. Probabil, se 
poate în?elege de aici că, Ankara nu a trecut la o apropiere de 
Rusia, ci la o tentativă de restabilire a relaţiilor bilaterale rupte 
după doborârea avionului rus care i-a traversat spaţiul aerian. 
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INTEROPERABILITATEA ŞI 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL MILITAR

PREOCUPĂRI ŞTIINŢIFICE

Argument
Apariţia NATO la 4 Aprilie 1949 a condus, 

indiscutabil, la necesitatea identificării, dezvoltării şi 
operaţionalizării modalităţilor de acţiune în comun a 
forţelor militare aparţinând ţărilor membre. Prin 
parcurgerea unor perioade şi etape care au impus 
actualizarea conţinutului său conceptual şi operaţional, 
interoperabilitatea a ajuns să fie definită astăzi drept 
„abilitatea de a acţiona împreună în mod coerent şi 
eficient în vederea îndeplinirii obiectivelor operaţionale 

1şi strategice” . De la bun început Aliaţii şi-au propus 
găsirea unor soluţii în acest sens, una dintre acestea 
fiind înfiinţarea unui sistem educaţional propriu, având 
ca principal argument convingerea că educaţia 
reprezintă cel mai rapid şi sigur mod de diseminare 
către personalul militar a cunoştinţelor necesare 
planificării şi desfăşurării de acţiuni în comun. 

Generalităţi privind interoperabilitatea
Interoperabilitatea este un element esenţial al 

domeniului militar şi tocmai din acest motiv încă există o 
multitudine de aspecte conceptuale şi practice care 
trebuie soluţionate în acest sens, mai ales datorita 
posibilităţii ca unele dintre acestea să apară în mod 

intempestiv pe timpul pregătirii sau executării 
operaţiunilor militare.

Anal izând conţ inutul  conceptulu i  de 
interoperabilitate trebuie să avem în vedere, pe lângă o 
serie de elemente care stau la baza atingerii acestui 
deziderat, standardizarea. În concepţia NATO, 
standardizarea impune dezvoltarea şi implementarea 
acelor concepte, doctrine şi proceduri care permit 
atingerea şi menţinerea nivelului necesar de 
compatibilitate, interschimbabilitate sau similitudine, în 
scopul obţinerii interoperabilităţii. Standardizarea 
afectează domenii precum cel operaţional, procedural, 
material şi administrativ fiind relevantă prin aceea că 
permite Aliaţilor să coopereze atât între ei cât şi cu 
naţiunile partenere, în vederea evitării duplicării forţelor 
şi mijloacelor întrebuinţate precum şi pentru 
maximizarea rezultatelor în urma utilizării resurselor 

2aflate la dispoziţie .
La rândul său, compatibilitatea se referă la 

potrivirea unor produse, procese sau servicii pentru 
folosirea în comun, fără a genera interacţiuni 
inacceptabile beneficiarilor; interschimbabilitatea 
defineşte abilitatea unor tipuri de produse, procese sau 
servicii de a le înlocui pe altele îndeplinind aceleaşi 
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cerinţe, iar similitudinea face referire la starea la care se 
ajunge în urma întrebuinţării aceloraşi doctrine, 

3procedee sau echipamente . 
La nivel strategic interoperabilitatea este un 

coagulant al eforturilor în constituirea de coaliţii ale 
membrilor NATO, permite armonizarea înţelegerii 
mediului de securitate, adaptarea strategiilor, 
doctrinelor şi forţelor la obiectivele apărării şi asigură 
creşterea contribuţiei partenerilor de coaliţie în funcţie 
de voinţa de a acţiona pe termen lung în faţa 
ameninţărilor comune. Nivelurile operativ şi tactic sunt 
domeniile unde interoperabilitatea de nivel strategic se 
manifestă practic pentru a modela mediul operaţional, a 
soluţiona crizele sau a câştiga în conflictele militare. La 
acest al doilea nivel, factorii uman şi tehnologic au o 
contribuţie determinantă în a permite flexibilitatea şi 
adaptabilitatea unor structuri aparţinând Alianţei sau 
coaliţiei constituite pentru o anumită situaţie.

Trebuie să remarcăm şi faptul că definiţia 
interoperabilităţii nu ne oferă o perspectivă clară asupra 
diferitor particularităţi în privinţa gradului de 
implementare sau a modului de aplicare a 
interoperabilităţii, mod care poate fi adaptat de la caz la 
caz, având forme şi grade de aplicabilitate variate, în 
raport de nivelul la care se face referire, strategic, 
operativ sau tactic, domeniul tehnologic fiind, 

4deasemenea, antamat . 
Ca urmare, se poate spune că nu există 

interoperabilitate fără un anumit cost care, la rândul lui, 
se materializează în cheltuielile militare ale fiecărei 
naţiuni, dar mai ales, în expresia voinţei politice a 
aceloraşi actori de a contribui la o cauză comună. Astfel, 
putem opina că nivelul de interoperabilitate atins în 
cadrul Alianţei este permanent şi direct dependent de 
costurile asumate de fiecare actor statal în parte. Într-o 
perioadă în care doar câteva state membre NATO au 
reuşit să păstreze pentru apărare un nivel minim de 2% 
din produsul intern brut, găsirea unor modalităţi de 
diseminare şi implementare eficientă a cerinţelor 
interoperabilităţii devine o prioritate.  

Educaţia în cadrul NATO
Comandamentul Aliat pentru Transformare 

(ACT), al doilea comandament NATO de nivel strategic, 
s-a înfiinţat în anul 2002 ca o structură dedicată în 
totalitate conducerii procesului de transformare a 
structurii, forţelor, capabilităţilor şi doctrinelor proprii, 
dar şi sprijinirii ţărilor partenere în aceste domenii. ACT 
coordonează unitatea de efort în implementarea 
programelor educaţionale promovate şi urmăreşte 
dezvoltarea acestora în mod complementar cu 

5programele naţionale de pregătire .
Încă de la înfiinţarea sa NATO a demarat procesul 

de instituire a unui sistem propriu de educaţie, prin care 
să desfăşoare programe menite să contribuie la 
îmbunătăţirea gradului de interoperabilitate, ca unică 
abilitate a unor forţe multinaţionale de a acţiona 
împreună la toate nivelurile, sistem extins şi consolidat 
permanent. Astăzi, în structura NATO, regăsim şapte 
facilităţi educaţionale, enumerate în continuare 

6împreună cu principala lor misiune, astfel :
1. Colegiul pentru Apărare NATO (NDC), din 

Roma, reprezintă principala instituţie 

educaţională de nivel strategic a NATO, 
destinată pregătirii personalului militar şi civil 
care urmează să încadreze funcţii în 
comandamente NATO sau în comandamente 
naţionale cu atribuţii în domeniul NATO. Înfiinţat 
la iniţiativa generalului Dwight D. Eisenhower în 
anul 1951, NDC are o contribuţie deosebită şi în 
realizarea şi extinderea unui tip special de 
interoperabilitate – interoperabilitatea umană, 
indispensabilă funcţionării indivizilor într-un 
mediu multicultural, caracteristic structurilor 
NATO; acest concept specific al NDC 
presupune aducerea împreună a celor care 
gândesc la fel, împart aceleaşi idei 
fundamentale şi care „nu sunt doar capabili, ci şi 
dispuşi să găsească abordări noi pentru 

7probleme noi” .

2. Şcoala NATO din Oberammergau (NSO), din 
Germania, este, începând cu 1975, principala 
facilitate a NATO în identificarea şi derularea 
programelor educaţionale la nivel operativ, 
anual conducând programe multinaţionale în 
sprijinul operaţiilor aflate în desfăşurare. 
Personalul şcolarizat provine din medii diverse, 
militare sau civile, reprezentând naţiuni 
membre NATO sau partenere, precum şi 
organizaţii internaţionale, în scopul asocierii în 
cadrul unui mediu academic în vederea 
înţelegerii comune a mediului operaţional 
internaţional şi realizării interoperabilităţii - 

8esenţa succesului în operaţiile multinaţionale .
3. Centrul de Instruire NATO pentru Operaţii de 

Interdicţie Maritimă, funcţionează din 2003 în 
Souda Bay, Grecia şi desfăşoară programe de 
pregătire a forţelor NATO în domeniul 
operaţiilor navale de suprafaţă, de adâncime, 
de observare aeriană şi operaţii speciale 
maritime în sprijinul operaţiilor de interdicţie 

9maritimă .
4. Şcoala NATO pentru Sisteme de Informatică 

şi Comunicaţii din Latina, Italia, înfiinţată în 
1959, este o instituţie inclusă în cadrul 
Serviciului de Educaţie şi Instruire a Agenţiei 
NATO pentru Informatică şi Comunicaţii, care 
asigură programe diversificate de pregătire 
pentru personalul statelor NATO sau partenere, 
în vederea încadrării unor posturi de 
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specialitate în structuri naţionale sau 
10internaţionale . 

5. Centrul de Instruire pentru Operaţii Întrunite, 
din Stavanger, Norvegia, reprezintă structura 
destinată pregătirii în domeniul operaţiilor 
întrunite la nivel operativ, începând cu anul 
2003, pentru a promova instruirea structurilor 
multinaţionale, experimentele, analiza şi 
dezvoltarea doctrinelor în scopul maximizării 
transformărilor sinergetice şi îmbunătăţirii 

11capabilităţilor şi interoperabilităţii NATO .
6. Centrul de Instruire pentru Forţe Întrunite, din 

Bydgoszcz, Polonia, este structura destinată 
sprijinirii forţelor NATO şi partenere pentru 
îmbunătăţirea nivelului de interoperabilitate la 
nivel tactic, prin desfăşurarea de exerciţii 

12întrunite la acest nivel, începând cu anul 2004 .
7. Centrul de Analiză şi Lecţii Învăţate (JALLC), 

înfiinţat în 2002 la Lisabona, Portugalia, 
reprezintă principala agenţie de analiză a 
operaţiilor, instruire şi experimentare, precum şi 
pentru diseminarea lecţiilor învăţate ca suport 
al dezvoltării nivelului de interoperabilitate la 

13nivel strategic şi operativ .
Pe lângă structurile enumerate mai sus, NATO 

mai are la dispoziţie 24 de Centre de Excelenţă, dintre 
care unul este în curs de acreditare, acceptate ca 
instituţii militare internaţionale, al căror scop principal 
este acela de a pregăti lideri şi specialişti din cadrul 
ţărilor membre NATO şi partenere, dezvoltarea 
doctrinelor specifice, identificarea lecţiilor învăţate şi 
îmbunătăţirea interoperabilităţii şi capabilităţilor în 
domeniile lor de expertiză. Spre mândria noastră, 
România a fost iniţiatoarea înfiinţării Centrului de 
Excelenţă HUMINT şi este în prezent ţară gazdă pentru 

14acest proiect .
Alături de Centrele de Excelenţă, există şi o serie 

de Centre de Instruire destinate personalului din ţările 
partenere, fiecare având un domeniu specific, pentru 
care oferă expertiză şi programe de pregătire la nivel 

15
operativ şi tactic .

Tot acest demers educaţional al NATO, conceput 
pentru eficientizarea transmiterii cunoştinţelor necesare 
acţionării în comun în teatrele de operaţii militare, este 
în permanenţă corelat cu efortul statelor membre ale 
Alianţei şi cu noile concepte operaţionale generate de 
evoluţiile mediului de securitate.

Concepte noi, provocări noi
Începând cu anul 2008 economia mondială trece 

printr-una dintre cele mai grave crize financiare de după 
cel de-al doilea război mondial, cu implicaţii majore 
asupra cheltuielilor destinate apărării. În aceeaşi 
perioadă, mediul internaţional de securitate a devenit 
deosebit de volatil şi impredictibil. Criza declanşată în 
Ucraina şi recrudescenţa terorismului sunt exemplele 
care evidenţiază faptul că pacea şi stabilitatea nu au 
caracter permanent, iar jucătorii regăsiţi în spectrul 
politic internaţional, inclusiv NATO, sunt obligaţi să-şi 
sporească atenţia şi investiţiile în domeniul apărării. 

La 4 Februarie 2011, Secretarul General NATO, 
Anders Fogh Rasmussen, a susţinut un discurs în 
cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, prin 

care identifica NATO ca fiind organizaţia internaţională 
poziţionată ideal pentru a dezvolta noi soluţii de 

16securitate în această perioadă de austeritate . 
Propunerea lui Anders Fogh Rasmussen se 

numeşte Smart Defence (Apărarea Inteligentă n.a.), o 
initiaţivă care promovează asigurarea unui grad sporit 
de securitate prin dezvoltarea, cumpărarea, operarea şi 
întreţinerea împreună a capabilităţilor militare în 
vederea îndeplinirii misiunilor principale ale NATO. 
Smart Defence (SD) este o modalitate eficientă şi 
coerentă direcţionată spre o acţiune comună pentru a 
genera capabilităţi moderne de apărare cu costuri 
reduse, care demonstrează faptul că e mai bine să faci 
ceva împreună cu alţii decât să nu faci nimic. Această 
soluţie, denumită de unii „smaller and smarter” (mai 
puţin dar mai eficient - n.a.) poate să constituie 
răspunsul momentului la permanenta transformare şi 
adaptare a NATO la solicitările prezente şi viitoare. 

Utilizarea în comun a unui pachet de 
capababilităţi militare devine eficientă numai în măsura 
în care se asigură accesul la pregătirea individuală şi 
colectivă necesară. De aceea, acelaşi Anders Fogh 
Rasmussen a promovat la summitul NATO de la 
Chicago din 2012 o propunere referitoare la Connected 
Forces Initiative (Iniţiativa privind Forţele Interconectate 
– n.a.), menită să ridice nivelul de interconectare şi 
interoperabilitate între Aliaţi precum şi între aceştia şi 
parteneri. 

Iniţiativa se axează pe un program de educaţie, 
instruire, exerciţii şi evaluare cuprinzător şi are la bază 
întrebuinţarea ultimelor tipuri de tehnologie din 
domeniul apărării, ceea ce permite menţinerea 
angajamentului Aliaţilor de a acţiona împreună în viitor. 
Connected Forces Initiative (CFI) este un suport 
destinat atingerii obiectivelor Forţei NATO 2020, 
previzionată ca un pachet coerent de forţe dislocabile, 
interoperabile şi sustenabile, echipate, instruite, 
comandate şi capabile să acţioneze împreună şi cu 

17naţiunile partenere în orice mediu operaţional . Implicit, 
pe lângă cele cinci medii de desfăşurare a operaţiilor 
militare recunoscute la începutul secolului XXI - 
terestru, naval, aerian, cybernetic şi spaţial, s-a mai 
adăugat încă unul, având aceeaşi importanţă pentru 
NATO – cunoaşterea, care se dovedeşte a fi principalul 
multiplicator de forţă al binomului om - tehnică. 

Aspectele generate de cele două iniţiative ale 
Secretarului General NATO, care promovează 
cooperarea aprofundată între Aliaţi, inclusiv la nivel 

educaţional, au fost abordate, într-o manieră realistă, de 
către profesorul Julian Lindley-French, în studiul cu titlu 
de parafrază a celor două iniţiative, „Connected Forces 
through Connected Education - Harnessing NATO's & 

18Partner Nations Strategic Educational Resources” , 
destinat ca document de iniţiere a dezbaterilor pentru 
Conferinţa Comandanţilor din 2014 de la Bucureşti, sub 
auspiciile Colegiului NATO (Conferinţa este un 
eveniment anual, organizat la sediul uneia dintre 
instituţiile de învăţământ militar superior, care este 

19membră a Conferinţei) .
În cadrul studiului se arată că atât în cazul SD, cât 

şi în cazul CFI, legătura dintre educaţie, instrucţie, 
practică şi cercetare este definitorie. Reţeaua 
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instituţiilor de învăţământ militar din ţările membre, 
alături de facilităţile educaţionale ale NATO, sunt 
identificate ca fiind ansamblul central al implementării 
conceptului CFI, prin aceea că pot nu doar să transmită 
cunoştinţe, ci şi să armonizeze programe educaţionale 
de pregătire a personalului destinat structurilor 
interconectate. 

Acest pas necesită o mai strânsă cooperare şi 
implicarea structurilor şi facilităţilor de care NATO 
dispune în domeniul educaţional, cu referire specială la 
re la ţ ionarea  Comandamentu l  A l ia t  pen t ru  
Transformare, cu Colegiul NATO, Centrul de Analiză şi 
Lecţii Învăţate, cu instituţiile de învăţământ naţionale, 
pentru dezvoltarea în comun a programelor 
educaţionale, inclusiv prin implementarea lecţiilor 
învăţate desprinse din recentele conflicte în care NATO 
a fost implicat. Astfel, se asigură îndeplinirea a încă unui 
obiectiv al sistemului educaţional, acela de a conserva 
experienţa organizaţională şi acţională acumulată, fără 
a fi afectată de mişcările de personal. 

În principiu, educaţia interconectată în sistemul 
NATO este previzionată ca fiind realizabilă prin trei 
direcţii principale: 

- stabilirea clară a obiectivelor educaţiei, 
instrucţiei şi cercetării într-un mediu de securitate rapid 
schimbător; 

- definirea modului de relaţionare a sistemului 
educaţional militar cu mediul academic civil, care este 
mult mai bine adaptat cerinţelor de piaţă; 

- reducerea ritmului de adâncire a diferenţelor 
dintre generaţii cumulat cu modernizarea tehnologiilor 
didactice.

Rolul iniţial pe care NATO şi-l poate asuma în 
procesul de adaptare a învăţământului militar la 
conceptele SD şi CFI, ar putea fi acela de a generaliza 
bunele practici. Transformarea învăţământului militar în 
cadrul NATO, la fel ca şi transformarea structurilor 
miltare, trebuie realizată de către ACT, pe baza unei 
strategii prestabilite care, pentru a conduce la un model 
educaţional viabil, trebuie să se bazeze pe analiza şi 
înţelegerea corectă a practicilor naţionale din ţările 
membre. În această situaţie, autorul propune 
extinderea competenţei Colegiului NATO în domeniul 
academic şi a ACT în domeniul transformării, în scopul 
sprijinirii naţiunilor în promovarea interoperabilităţii 
intelectuale, prin reorganizarea propriilor sisteme de 
învăţământ, precum şi prin evidenţierea, diseminarea şi 
armonizarea valorilor educaţionale naţionale. 

Interoperabilitatea intelectuală este considerată 
a fi cheia eficienţei Alianţei în viitor, putând fi asigurată 
prin sistemul interconectat de învăţământ al Alianţei. 
Pentru realizarea acestuia ar fi nevoie de instituirea unei 
baze de date comune gestionată de către Colegiul 
NATO, implementarea unui set de standarde 
educaţionale unanim acceptate, precum şi 
eficentizarea modalităţii de selecţionare a personalului 
didactic, capabil să se implice în activitatea de 
cercetare.

Integrarea educaţională în cadrul NATO poate fi 
demarată prin realizarea unui model organizatoric pilot 
pentru fiecare tip de instituţie de învăţământ, 
corespunzător  programelor  ş i  ob iect ive lor  
educaţionale, care să contribuie eficient la realizarea 

interoperabilităţii intelectuale. Accelerarea procesului 
de integrare şi omogenizare a sistemului educaţional al 
NATO va fi posibilă prin aplicarea unui sistem de 
verificare şi validare externă, bazat pe un larg input din 
partea absolvenţilor şi beneficiarilor, aşa cum deja se 
practică la diferite instituţii de învăţământ superior 
militar. Astfel, se vor identifica noi posibilităţi de a 
răspunde unei întrebări repetitive, aceea de a 
transforma nişte forţe reduse numeric, în forţe 
profesionalizate, descurajante şi eficiente în operaţii 
simultane, desfăşurate în cadrul tuturor celor cinci medii 
consacrate: terestru, naval, aerian, cibernetic şi spaţial. 
În mod evident, cunoaşterea, ca rezultat al educaţiei, 
este cea care poate asigura realizarea acestui 
deziderat, care poate face apărarea inteligentă mai 
inteligentă.

În acest context în care NATO prin noile sale 
concepte, SD şi CFI, vrea să ajungă la noi standarde 
operaţionale, învăţământului militar, sub forma 
educaţiei interconectate prin intermediul instituţiilor de 
profil, îi revine sarcina de a genera un real liant în 
perspectiva noii deveniri a Alianţei. Din acest motiv, 
educaţia şi cercetarea se autodefinesc ca fiind 
facilitatori de prim rang ai trecerii prin ceea ce se arată a 
fi o perioadă de tranziţie deosebit de provocatoare 
pentru NATO. 

O serie de întrebări, care ar fi trebuit să 
primească răspuns din partea participanţilor la lucrările 
Conferinţei Comandanţilor din 2014, au rămas deschise 
abordării cititorilor. Personal consider studiul ca pe o 
abordare completă a transformării prin integrare a 
învăţământului militar la nivel NATO, pentru că a 
identificat principalele sale cerinţe prin prisma noilor 
concepte SD şi CFI, în acest proces continuu şi 
ireversibil al transformării NATO. 

Pentru a înţelege mai bine particularităţile 
procesului de interoperabilizare a învăţământului în 
cadrul NATO, sunt relevante câteva aspecte pe care le 
voi detalia în continuare. 

În primul rând, Colegiul NATO nu este o instituţie 
de învăţământ academică, deşi este recunoscut nivelul 
deosebit de ridicat al prestaţiei sale academice, asigurat 
nu de personalul didactic propriu, ci de experţi în 
domeniile curriculare ale Colegiului, selecţionaţi şi 
invitaţi să susţină prezentări. Transformarea NDC în 
instituţie academică ar presupune pierderea specificului 
acestei instituţii, acela de a asigura conectarea la 
realitate şi noutăţile domeniilor abordate, prin invitarea 
ca lectori a unor personalităţi care lucrează la Cartierul 
General, a experţilor cu activitate recentă în teatrele de 
operaţii, sau a colaboratorilor de prestigiu din instituţii de 
renume mondial. Având propriul personal didactic, 
Colegiul va trebui să apeleze în principal la acesta şi să 
renunţe la specificul său educaţional, respectiv primirea 
cunoştintelor direct de la sursă, inclusiv de la structurile 
pentru care îşi pregăteşte absolvenţii. Dacă mai 
adaugăm la acestea şi impedimentele de ordin tehnic 
ale transformarii Colegiului în instituţie academică, va 
trebui să acceptăm o soluţie care implică atât statele 
membre cât şi pe cele partenere. Este vorba de 
implicarea Conferinţei Comandanţilor şi Consorţiului 
Academiilor pentru Apărare şi Institutelor de Cercetări 
Strategice din Ţările PfP, ambele coordonate de NDC, în 
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cadrul cărora se pot constitui grupuri şi platforme de 
lucru pe domenii de interes, cu implicarea tuturor 
membrilor pe bază de voluntariat, în concordanţă cu 
mandatul oferit de autorităţile naţionale. Managerul 
activităţilor şi depozitarul rezultatelor va fi Colegiul 
NATO, decizia de integrare educaţională va avea un 
pronunţat caracter politic, iar conducerea de ansamblu 
a procesului va aparţine ACT.

Conceptul de educaţie interconectată face 
referire atât la pregătirea ofiţerilor cât şi a subofiţerilor, 
având implicaţii deosebit de complexe. Din acest motiv 
trebuie promovat un cadru general al acestei 
transformări, conceptual şi structural, care să fie 
acceptat de către toate statele membre. În plus, membrii 
europeni ai Alianţei sunt semnatari ai Acordurilor de la 
Bologna, care vizează asigurarea compatibilităţii 
standardelor în învăţământul superior european, care 
vor trebui corelate cu particularităţile SUA , Canadei şi, 
în limita necesarului, cu ale naţiunilor partenere.

NATO este în primul rând o alianţă politică în care 
deciziile se adoptă prin consens, ceea ce presupune 
negocieri ample, fiecare naţiune urmărind atingerea 
propriului punct de vedere. Timpul necesar 
implementării conceptelor SD şi CFI nu poate fi estimat 
la acest moment, dar în mod cert va fi un proces a cărui 
durată va fi condiţionată de voinţa politică generată de 
dezvol tarea tehnolog ică ş i  de s tad iu l  de 
interoperabilitate atins de fiecare naţiune. Să mai 
adaugăm recentele discuţii şi presiunea pentru crearea 
unei Armate Europene, inclusiv înfiinţarea unei 
Academii Mlitare Europene şi ajungem să înţelegem 
complexitatea şi implicaţiile acestui proces.

Unul dintre criteriile care definesc stadiul 
apropierii învăţământului militar românesc de 
conceptele tratate constă în oferta de cursuri adresate 
personalului armatelor străine, prezentată sub forma 

20Catalogului anual elaborat de către DMRU . Citind 
acest catalog, resimt, totuşi, regretul că în paginile lui se 
regăsesc, de câţiva ani buni, aproape aceleaşi cursuri, 
asigurate de aceleaşi instituţii. Consider că trebuie să 
ne manifestăm profesionalismul, să ne facem cunoscuţi 
prin deschiderea porţilor instituţiilor noastre de 
învăţământ pentru străinii care au nevoie de ceea ce noi 
ştim, iar iniţiativa nu poate aparţine decât structurilor 
organizatoare de cursuri.

Reorganizarea sistemului militar de învăţământ 
este impusă de structura şi dimensionarea Armatei 
României, ceea ce determină nevoia de şcolarizare în 
academiile şi şcolile militare şi, ulterior, în şcolile de 
aplicaţie. Înfiinţarea Consorţiului instituţiilor militare de 
invăţământ superior este un prim pas care precede 
fuziunea acestora. La nivelul şcolilor de aplicaţie 
măsura cea mai radicală poate conduce spre 
desfăşurarea într-o singură locaţie a trunchiului comun, 
la sediul şcolii de aplicaţie, urmând ca în centrele de 
instrucţie să se desfăşoare strict pregătirea de 
specialitate. Astfel, ajungem mult mai repede şi mai 
puţin costisitor la standardizare naţională şi 
interconectare NATO. 

În loc de concluzii
Implicarea învăţământului militar românesc în 

atingerea standardelor de interoperabilitate este deja 

recunoscută şi trebuie menţinută pe un trend 
ascendent, deoarece în privinţa capitalului uman avem 
încă resurse pe care putem să le valorificăm la un nivel 
superior. 

Nu este întâmplător faptul că România, prin 
intermediul Universităţii Naţionale de Apărare, a fost 
desemnată în anul 2015, de către experţiii NATO, 
Naţiune Lider pentru învăţământul academic în 
Republica Moldova, în cadrul Programuluil NATO de 
dezvoltare şi reformare a instituţiilor de învăţământ şi a 
învăţământului militar din Asia Centrală, Caucaz, 
Georgia şi Republica Moldova.

Mai trebuie doar să fie alocate resursele 
materiale şi financiare care să corespundă posibilităţilor 
de dezvoltare şi afirmare profesională a militarilor, în 
general, şi a tinerilor noştri absolvenţi, în special, pentru 
a nu rămâne tributari mentalităţii generate de 
insuficienţa cronică de care suferim de atât de mult timp 
şi imposibilităţii de a defini, în contextul prezentului 
articol, starea de normalitate.
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EXPERIMENTE PRIVIND TIMPUL
(Experimentul Philadelphia şi

Proiectul Montauk)

TEORII ŞI IPOTEZE

„A cincea for?ă” 
În cadrul Institutului pentru studii superioare din 

Princeton (localitate unde s-a stabilit în 1933), genialul 
fizician Albert Einstein a realizat numeroase studii 
asupra posibilităţii călătoriilor în timp. Studiind forma de 
manifestare a celor patru for?e ale Universului (for?a 
gravitaţională, for?a electromagnetică, for?a nucleară 
tare ?i for?a nucleară slabă), Einstein a dedus ca lipseşte 
totuşi ceva. Dacă se studia manifestarea lumii reale 
numai prin prisma acestor forţe, Universul devenea 
static, lipsit de viaţă ?i de „neprevăzut”, ceva 
asemănător unui mecanism determinabil, savantul 
intuind că lipseşte „ceva”, care ar trebui să unească cele 
patru forţe, pe care a denumit-o „a cincea for?ă”.

Această „teorie a unificării” a stat la baza 
cercetărilor ulterioare ale lui Einstein. Acesta a 
descoperit că timpul nu este altceva decât o succesiune 
de evenimente care caută o ordonare succesivă de 
cauze ?i efecte. Această ordine reprezentată de timp 
este de fapt doar o tendin?ă de a da un sens „dezordinii” 
în care fenomenele din Univers coexistă. În 1935 a găsit 
o confirmare a ideilor sale care i-a permis genialului 
„magician al timpului” să-?i continue studiile la o scară 
mai largă. Cercetările sale asupra atomului ţinteau de 
fapt ?i ele descoperirea acestei for?e. Adevărata 
manifestare a celei de-a cincea for?e nu ţinea de natura 
unei for?e fizice, ea fiind o for?ă superioară celorlalte, 
ceva ce le unifica ?i le dădea coeren?ă. 

Einstein ?i „Experimentul Philadelphia”
Datorită cercetărilor sale, Einstein a avut un rol 

esenţial în celebrul „Experiment Philadelphia”. Este 
vorba de binecunoscutul experiement în care o navă a 
marinei S.U.A. (distrugatorul USS-Eldrige) a dispărut 
pur ?i simplu din fa?a şefilor armatei, pentru ca să 
reapară după o perioadă de timp. Experimentul, 
desfăşurat în portul din Philadelphia în 1943, a fost ţinut 
secret aproape 40 de ani, în unele cercuri negându-i-se 
vehement chiar existen?a. 

Marinarii care au supravieţuit experimentului 
relatau faptul că au fost anunţaţi doar că se făceau teste 
de „invizibilitate”, pentru ca radarele germane să nu 
poată depista navele aliate. Într-adevar, la începerea 
experimentului, nava a fost învăluită rapid de o cea?ă 
densă, alb-verzuie, care a devenit rapid lăptoasă, chiar 
materială. În scurt timp, atât pe ecranele radar, cât ?i în 
port, nava a dispărut din câmpul vizual, în apă 
observându-se doar forma de contur a navei. Mica navă 
de coastă USS Cyclops, care monitoriza experienţa, a 
înconjurat de mai multe ori forma ce se presupunea a fi 
nava, însă, după cum relatau marinarii, nu se puteau 
apropia, lovindu-se parcă de un zid de netrecut. După 
aproximativ 5 minute, nava a revenit din invizibilitate 
arătând imagini de coşmar: oameni căzuţi, unii 
carbonizaţi, alţii pur ?i simplu dispăruţi fără urmă! 
Experimentul a fost rapid ascuns ?i muşamalizat, ?i s-au 
făcut presiuni asupra tuturor celor care ar fi putut să 
dezvăluie acest incident. 

Colonel ing. (r) Ion MILITARU
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După 40 de ani de tăcere, ziariştii americani au 
avut acces la arhivele secrete ale marinei americane ?i 
au găsit aici relatări extraordinare! Pentru prima oară 
publicul avea să cunoască relatarea concretă ?i reală a 
unei călătorii în spaţiu ?i timp, deoarece s-a presupus că 
nava nu a călătorit numai 500 de km aproape 
instantaneu (marinarii de pe navă au constatat ca 
ajunseseră în portul oraşului New York, revenind apoi în 
portul de unde plecaseră), ci ?i aproximativ 40 de ani în 
viitor! Era primul act oficial care demonstra posibilitatea 
învingerii timpului! 

Efecte secundare necontrolate 
Membrii familiilor marinarilor de pe USS Eldrige 

au raportat sistematic dispariţii ?i apariţii ale acestora, 
practic, după numai două zile, parcă erau înconjuraţi de 
o cea?ă albă, iar în unele cazuri dispărând pur ?i simplu 
de la masă sau din fa?a prietenilor. Într-unul din rapoarte 
s-a constatat un fapt incredibil: unul dintre participanţii la 
experiment ?i-a luat haina ?i căciula ?i, ca ?i cum totul ar 
fi fost normal, a ieşit pur ?i simplu prin perete ?i a 
dispărut, fără urmă, pentru totdeauna! Aceleaşi peripeţii 
s-au relatat ?i despre nava experiment. Dispărea pur ?i 
simplu din port ?i apărea după două zile în acelaşi loc. În 
alte cazuri, în plină misiune pe mare, nava dispărea ?i 
apărea (ca un câine dresat care se întoarce mereu 
acasă) în portul unde se făcuse experienţa. După lungi 
frământări ?i incredibile aventuri, guvernul a hotărât ca 
nava să fie dezmembrată, legând straniile fenomene de 
apariţii ?i dispariţii de o anumită impregnare pe care ar fi 
căpătat-o aceasta în timpul experienţei, însă uimitor, în 
acel moment, USS Eldrige a dispărut din port fără să se 
mai întoarcă vreodată, ca ?i când ea ar fi considerat că 
nu este demnă să-?i găsească astfel sfârşitul. 

Similitudine cu furtunile magnetice 
Toată această „joacă” a timpului a durat aproape 

doi ani, după care nu s-a mai relatat nimic. Mulţi 
contestă încă aceste informaţii, dar putem semnala 
deosebitele asemănări între fenomenele descrise pe 
navă cu multe din observaţiile făcute în decursul 
timpului în apropierea unor zone cu furtuni şi anomalii 
magnetice: Marea Diavolului (în apropierea Japoniei),  
Triunghiul Bermudelor, cei doi poli tereştri etc. 

Tesla ?i Edison, implicaţi în acest 
experiment? 

Pe de altă parte, se ştie faptul că aparatele cu 
care s-a realizat „Experimentul Philadelphia” au fost 

construite după invenţiile lui Nikola Tesla ?i îmbunătă?ite 
de Edison. Tesla a brevetat un aparat „rezonator” care 
era capabil  să urce tensiunea unui câmp 
electromagnetic până la milioane de volţi ?i la frecven?e 
incredibile. Observaţiile făcute de martori credibili 
(ofiţeri de rang superior, ingineri din camera motoarelor 
de pe navă etc.) arată existen?a unei construcţii ciudate 
la bordul vasului, care semăna cu aparatul construit de 
acest savant. Din descriere reiese faptul că o bobină 
uria?ă, ovoidală, se afla într-o construcţie 
asemănătoare cu o piramidă. Un mecanism rotitor 
producea un câmp magnetic stabil. Aceste două 
câmpuri magnetice generau, după cum susţin mulţi din 
savanţii care au preluat ideea, o distorsiune de câmp 
suficientă pentru a produce un salt în timp (fapt 
confirmat chiar de calculele lui Einstein despre „marea 
unificare a forţelor”). 

După însemnările descoperite recent în arhive, 
„Proiectul Philadelphia” ar fi fost reluat, la sfârşitul anilor 
patruzeci, de către dr. Von Neumann ?i apoi, încheiat 
cu succes în anul 1983, prin proiectul Montauk. Se 
spune că în acel an oamenii de ştiinţă ?i tehnicienii au 
reuşit să stabilească o legătură temporară directă cu 
anul 1943 şi să facă o „spărtură” în zidul spa?io-
temporar. Pe acolo, prin aceasta spărtură, se spune că 
unul dintre supravieţuitori ar fi ajuns până la nava 
„Eldrige” a anului 1943 ?i, după anumite corecţii în 
compartimentul maşinilor, ar fi făcut-o să reapară în 
timpul ei, curând după dispariţie. Cu alte cuvinte navei 
Eldrige i s-ar fi dat ajutor din viitor, pentru a putea reveni 
în 1943, deoarece s-a ştiut de defecţiunea din 
compartimentul generatoarelor. Dacă nu ar fi existat 
acţiunea de ajutorare din 1983, sau dacă aceasta nu ar 
fi avut rezultatul dorit, atunci nava ar fi rămas în vecii 
vecilor „blocată între dimensiuni” în hiperspaţiu, în 
pragul eternităţii sau poate în „viitor”, în anul 1983, nu se 
ştie exact …  Străpungerea spre anul 1943 pare a fi 
reuşit, printre altele, cu un tip de antenă „piramidală”, 
numita „delta t” (t, de la timp). O persoană deosebit de 
dotată, un medium, aflată acolo, s-ar fi concentrat 
asupra situaţiei de la bordul navei „USS Eldrige”, 
realizând astfel rezonan?a cu acel timp. Se pare că la 
realizarea contactului cu trecutul s-a folosit o 
componenta „non-hertziană”, o gamă de frecven?e de 
d inco lo  de  spec t ru l  cunoscu t  a l  unde lo r  
electromagnetice. 

Imprevizibilul saltului în hiperspaţiu 
Timp de doi ani de la acest incident, Einstein a 

refuzat să comunice guvernului despre „Marea 
Unificare”, ca ?i cum ar fi renunţat la cercetări. Mulţi 
generali ai armatei considerau încă „Experimentul 
Philadelphia” ca fiind un eşec, însă Einstein 
descoperise o idee genială. El a înţeles că o distorsiune 
temporală are nevoie de o componentă a 
imprevizibilului pentru a deveni poartă temporară (deşi 
ne-am propus ceva precis pentru a doua zi, este încă 
imprevizibil drumul nostru exact). Acest imprevizibil era 
însăşi natura celei „de-a cincea for?e”, adică ea nu 
acţiona pe o scară de mărime (cum este gravitaţia, cu 
acţiune asupra materiei, electromagnetismul, cu 
acţiune asupra elementelor electromagnetice etc.) ci, 
această „a cincea for?ă”, făcea parte din toate, însă, în 
acelaşi timp le compunea pe toate.

TEORII ŞI IPOTEZE
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Reuşita experimentului
Einstein era din ce în ce mai reticent, nu voia 

deloc să coopereze, cu toate că diferite rapoarte 
evidenţiau faptul că el nu renunţase la ideea unificării 
forţelor. Motivul acestui refuz categoric de a coopera era 
evident: Einstein văzuse unde au dus cercetările sale 
întreprinse în domeniul atomului – bombele atomice 
lansate asupra oraşelor nipone Hiroshima ?i Nagasaki, 
care seceraseră sute de mii de vieţi omeneşti total lipsite 
de apărare. El vedea zi de zi, cu îngrijorare, faptul că 
ameninţarea războiului rece se putea transforma într-un 
război nuclear, mai ales că şi Rusia sovietică era în 
posesia armelor nucleare. În această situaţie era 
conştient că nu-şi mai permitea o a doua greşeală. 
Rapoartele despre cercetări deveniseră atât de 
importante încât însuşi preşedintele Roosevelt întreba 
zilnic despre stadiul în care se află (după cum relatează 
protocoalele oficiale ale anilor 50). Ameninţarea 
sovietică era prea puternică, astfel că armata ?i 
guvernul SUA căutau să aibă un atu într-o eventuală 
conflagraţie mondială. Această tensiune era menţinută 
de Einstein care refuza cooperarea, însă, un incident a 
schimbat situaţia. La 18 decembrie 1954, Einstein a ieşit 
din laboratorul său personal transfigurat din pricina 
emoţiei. Printre primii cu care s-a întâlnit era ?i Abraham 
Flexner, căruia i s-a adresat cu următoarele cuvinte: 
„Abraham, am reuşit! Am trimis un cobai în viitor. A 
rămas cinci minute acolo ?i apoi s-a întors. Este încă în 
via?ă.”

Retragerea ?i distrugerea oricăror urme
Flexner a comunicat imediat acest lucru 

preşedintelui, însă entuziasmul său nu a durat mult. 
Einstein nu voia să divulge formula, indiferent câte 
presiuni s-ar fi făcut asupra lui. Motivarea era bine 
cunoscută: „Hiroshima îi apăsa umerii, nu vroia să 
poarte conştiinţa unei alte greşeli”. Din acel moment 
Einstein a devenit de nerecunoscut: îmbătrânise brusc, 
era tot timpul retras, nu comunica ?i refuza să mai 
lucreze chiar ?i în laborator. S-a îndepărtat de toţi 
prietenii ?i refuza orice comunicare. Asupra lui s-au 
abătut cele mai intense ?i incredibile presiuni, atât fizice, 
cât ?i psihice (un adevărat război parapsihologic). 
Einstein bănuia probabil ce va urma pentru că, spre 
marea uimire a armatei, a distrus orice posibilitate de 
reconstruire a ideilor referitoare la ultimele formule ale 
„Unificării Forţelor”. Pe 16 aprilie 1955, Einstein a fost 
internat la spitalul din Princeton cu o gravă hemoragie 
internă. Atunci când medicii i-au propus o intervenţie 
chirurgicală de urgen?ă, a refuzat, petrecându-şi 
ultimele zile în compania fiului său, căruia i-a vorbit cu 
pasiune despre „Marea Unificare”.

Testamentul lui Einstein
La 18 aprilie 1955 Einstein a murit, fiind asistat 

doar de o soră medicală, însă după aceea a fost 
încercată o ultimă soluţie de aflare a formulei mult-
căutate. Astfel, dr. patolog Thomas Harvey i-a făcut 
„autopsia”, deşi era clară cauza morţii. El a argumentat 
prin faptul că toţi germanii sunt supuşi autopsiei după 
moarte, iar extragerea creierului făcea parte din metoda 
germană. Astfel s-a făcut o operaţie pe cortexul cerebral 
al lui Einstein pentru ajungerea la celulele cenuşii ale 
ariilor asociative, în tentativa de a izola impresiunea 
memorizată a formulei. Această operaţie s-a desfăşurat 

'

în mod secret ?i a durat aproape cinci ore. La terminarea 
operaţiei a fost anunţat decesul oficial al marelui fizician, 
însă nu s-a obţinut formula dorită.

O a doua încercare s-a făcut de către dr. Henry 
Ambrans, medicul personal al lui Einstein, care i-a 
extirpat ochii, în ideea că poate în ultimele momente ale 
vieţii „vizionase” pentru ultima oară formula (ştiut fiind 
faptul că pe retină se păstrează, într-un anume fel, 
impregnată, ultima imagine văzută sau chiar numai 
imaginată de cel decedat, care poate fi ulterior 
reconstruită). Dar ?i această încercare a fost un eşec 
total. Câteva zile mai târziu se cerea permisiunea 
familiei pentru studierea în continuare a creierului lui 
Einstein, permisiune acordată, însă nu se ştie dacă s-a 
ajuns la vreun rezultat ulterior. Se pare că studierea 
creierului a continuat încă mult timp după aceea.

Dezvăluirea formulei
Bineînţeles că oficialităţile armatei SUA nu au 

renunţat la ideea de a descoperi această formulă 
magică. S-au investigat toate aparatele din laboratorul 
lui Einstein, s-au răsfoit toate jurnalele, coresponden?a 
?i … stupoare, au descoperit că Einstein a scris în 
testamentul său datele necesare despre această for?ă ?i 
implicaţi i le nefaste asupra umanită?ii, dacă 
descoperirea va fi folosită în scopuri malefice. 
Testamentul lui Einstein ?i-a găsit odihna în biblioteca 
secretă a Vaticanului unde, păzită cu stră?nicie, această 
genială descoperire se află la loc de frunte, pe lângă alte 
documente importante. Se ştie doar faptul că această 
for?ă va putea fi folosită de omenire numai atunci când 
va atinge un anumit prag evolutiv (estimat de savant la 
75 de ani de la moartea sa… adică anul 2030, dată la 
care se presupune că omenirea va ieşi din cea mai mare 
criză care a lovit-o vreodată).

„Codul lui Einstein”
Această formulă de bază lipsă, a fost denumită, 

în cercetările ulterioare legate de relativitatea timpului ?i 
unificarea forţelor, „Codul lui Einstein”. Cercetări 
semnificative s-au făcut de către iluştri matematicieni ai 
timpului pentru a „sparge” acest cod, însă fără reuşită.

Reluarea experimentului
Între timp, cealaltă echipă care se ocupa cu 

cercetările asupra „forţei a cincea” ?i-a dublat eforturile. 
În anii '60 exista chiar ideea că erau foarte aproape de a 
reuşi spargerea acestui cod. Cercetări făcute în 
laboratoarele americane de la Polul Sud au relatat 
despre experienţe care demonstrau efectele acestei 
forţe ?i eventuala ei folosire. Cu toate că datele sunt 
foarte puţine ?i insuficiente, se pare că s-a efectuat un al 
doilea experiment, copie a „Experimentului 
Philadelphia”, numai că acum s-a folosit un submarin 
atomic. După experiment, submarinul a dispărut fără 
urmă, nu s-a mai întors niciodată, nu s-a mai semnalat 
niciodată apariţia lui. Se pare că dacă s-ar fi scufundat, 
măcar urmele de radiaţii ar fi arătat prezen?a lui, însă nu 
există nici un indiciu în această privin?ă.

„Trecutul ?i Viitorul sunt cele două fe?e ale 
unei file”

În DEX, Timpul este definit ca o formă 
fundamentală de existen?ă a materiei în continuă 
dezvoltare, exprimând succesiunea ?i simultaneitatea 
proceselor realităţii obiective, ca durată, perioadă, 
măsurată în ore, zile etc., care corespunde desfă?urării 
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unei acţiuni, unui fenomen, unui eveniment, sau ca 
scurgerea succesivă de momente. Dar timpul este, 
desigur, un subiect mult mai complex decât poate 
sugera o scurtă definiţie. Mulţi oamenii de ştiinţă ?i 
filozofii s-au luptat să desluşească problema timpului în 
diferite moduri: pentru unii este o iluzie; pentru alţii este 
un proces liniar măsurat de ceasuri, ce nu sunt altceva 
decât dispozitive dinamice sau matematice convenabile 
folosite de ştiinţă; o altă parte consideră timpul ca fiind 
multi-dimensional. Fizicieni precum Minkovski ?i Dirac 
au studiat conceptul de „univers bloc” în care „timpul” 
este doar una din dimensiunile unui univers static cu 
patru dimensiuni, prin care conştiinţa noastră 
individuală se mişcă. Descoperirile fizicii cuantice, ale 
fizicii nucleare ?i ale relativităţii, au determinat oamenii 
de ştiinţă să conceapă universuri chiar mai stranii, în 
care timpul poate curge cu viteze diferite în locuri 
diferite, putând chiar, pentru anumite particule atomice, 
cum ar fi tahionii, să-?i inverseze sensul de curgere. Cât 
de „consistent” este momentul prezent – o secundă, o 
milisecundă, o nanosecundă? Avem instrumente care 
pot în prezent măsura trecerea timpului până la o 
picosecundă (o secundă comparată cu 30 de ani). Dacă 
am continua să supunem timpul la astfel de disecări 
teoretice vom fi desigur în pericol de a reduce realitatea 
la nimic. De fapt, există motive temeinice pentru a crede 
că, într-un mod ciudat, atât trecutul, cât ?i viitorul, au un 
anume fel de realitate: diferenţa între ele ?i prezent ar fi 
aceea că prezentul este ceea ce percepem ?i trăim 
acum, pe când atât trecutul, cât ?i viitorul, sunt de obicei 
nepercepute, cu toate că există multe cazuri autentice 
de oameni care au premoniţii (întrezăriri ale viitorului) 
sau retromoni?ii (revelaţii precise ale trecutului).

„Proiectul Montauk”
Începuturile „Proiectului Montauk” datează încă 

din 1943, când se căutau metode pentru invizibilitatea 
radar, la bordul navei USS Eldridge (aflată în rada 
şantierului naval militar din Philadelphia, care a dat 
numele „Experimentul Philadelphia”). 

După război, cercetările au continuat, fiind 
conduse de dr. von Neumann, care s-a ocupat de 
aspectele tehnice ale „Experimentului Philadelphia”, 
încercând să afle motivele pentru care mentalul uman 
nu rezistase experimentului şi de ce oamenii nu puteau 
fi folosiţi în experimente interdimensionale fără a cauza 
dezastre. S-a demarat un studiu pe un mare număr de 
oameni în Laboratoarele Naţionale Brookheaven din 
Long Island, New York.

Von Neumann nu a fost numai inventatorul 
computerului modern şi un matematician de geniu, el a 
avut acces la enorma bază de resurse a complexului 
militar-industrial american, inclusiv baza de date a 
cercetărilor psihologice ale regimului nazist pe care 
SUA a dobândit-o după cel de-al Doilea Război Mondial. 
Pe baza acestor cercetări, von Neumann a încercat să 
folosească tehnologia computerelor, împreună cu 
echipamente radio sofisticate, pentru a conecta 
mentalul uman cu acestea. De-a lungul timpului 
eforturile sale au fost încununate de succes. După ani 
de experimente empirice, gândurile umane puteau fi 
recepţionate cu ajutorul unor radio-receptoare bazate 
pe cristale şi apoi transmise într-un computer pentru 

stocare. Modelul gândului putea fi astfel afişat pe 
ecranul calculatorului sau tipărit pe o foaie de hârtie. 
Toate acestea au dus apoi la realizarea unei maşinării 
virtuale de citit mentalul. În acelaşi timp, s-a dezvoltat o 
tehnologie ce permitea ca un gând ce era transmis de o 
persoană să poată fi captat de calculator şi apoi 
retransmis unei alte persoane, afectându-i mentalul. În 
concluzie, s-a obţinut o înţelegere superioară a modului 
de funcţionare a mentalului (privit ca mijloc, ca unealtă) 
şi a permis dezvoltarea ulterioară a tehnicilor de control 
mental. Congresul american a avut acces la un raport 
special în legătură cu aceste experimente şi a decis 
abandonarea lucrărilor de cercetare în această direcţie. 

Totuşi, îngrijorările unor persoane din complexul 
militar-industrial, care au permis demararea din start a 
lucrărilor, au făcut ca hotărârea Congresului american 
să nu fie luată în seamă, fiind seduşi de ideea de a 
controla mentalul inamicilor într-un război. Un grup 
secret, cu uriaşe resurse financiare şi legături în rândul 
militarilor, a decis construirea unei noi tabere de 
cercetare la Camp Hero, o staţie abandonată a Forţelor 
Aeriene SUA, localizată la capul Montauk, Long Island, 
New York.

Motivul pentru care a fost aleasă această tabără 

este că deţinea deja o uriaşă antenă radar de tip Sage, 
ce emitea în gama de frecvenţe de 400Hz - 425 MHz, 
identică cu cea folosită pentru interacţiunea cu mentalul 
uman din fazele anterioare ale cercetărilor. La sfârşitul 
decadei anilor 1960 reactivarea Camp Hero s-a făcut 
fără fonduri militare. Până în 1972, Proiectul Montauk 
era deja bine pregătit pentru a începe cercetări masive 
pentru controlul mental al oamenilor, animalelor şi altor 
forme de viaţă de pe Pământ.

O lungă perioadă de timp, cercetătorii de la 
Montauk s-au adâncit în perfecţionarea tehnicilor de 
control mental şi au continuat explorarea potenţialului 
uman. Dezvoltând capacităţi psihice la personalul 
folosit, s-a ajuns în momentul în care gândurile unei 
persoane puteau fi amplificate cu ajutorul tehnologiei, 
astfel că iluziile mentale puteau fi manifestate atât 
subiectiv cât şi obiectiv, inclusiv crearea virtuală a 
materiei. Toate acestea au fost cu totul noi pentru 
„experienţa umană obişnuită”, iar cei care conduceau 
Proiectul Montauk nu aveau de gând să se oprească 
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aici. Odată cu descoperirea faptului că o fiinţă umană 
putea manifesta (crea) materie printr-un simplu gând, 
apărea o nouă provocare: ce s-ar  întâmpla dacă 
subiectul uman crea o carte, dar nu în prezent, ci în 
trecut? Erau primele idei referitoare la distorsionarea 
timpului. După ani de cercetări empirice, au fost 
deschise astfel porţi ale timpului în care se realizau 
experimente de neconceput. Proiectul Montauk a ajuns 
astfel să redeschidă un vortex temporal în anul 1943, 
când se realizase Experimentul Philadelphia. 

Jonglerii cu timpul 
Aceste informaţii au ajuns la public datorită lui 

Preston B. Nichols, un geniu în electronică, care a 
descoperit într-o zi că el însuşi era victima 
experimentelor. Lucrând pentru o firmă din Long Island 
în domeniul apărării, Preston cerceta telepatia şi a 
descoperit că unde radio de mare putere erau transmise 
asupra echipei cu care lucra el, blocând oamenii. Ca 
expert în radio - electronică, Preston a descoperit că 
emiţătorul era la Staţia Forţelor Aeriene de la Montauk şi 
a început cercetări amănunţite, care au durat mai mult 
de 10 ani. El a achiziţionat multe din echipamentele 
folosite în timpul Proiectului Montauk şi a descoperit, 
spre uimirea sa, că mulţi oameni din Montauk şi-l 
aminteau de pe vremea când lucrase acolo. Punctul 
culminant a fost atunci când soţul veri?oarei lui a afirmat 
că Preston lucrase la Montauk. După îndelungi 
argumentări pro şi contra, Preston a început să-şi 
amintească pasaje din viaţa lui, care îi erau 
necunoscute până atunci. După ce a discutat cu mai 
mulţi oameni de ştiinţă şi ingineri care aveau legătură cu 
Proiectul Montauk, Preston a reuşit să pună cap la cap 
evenimentele şi să afle ce s-a întâmplat. Cumva, el 
trăise două vieţi: într-una lucrase la Montauk, iar în 
cealaltă lucrase la firma din Long Island.

Descoperirile lui Preston au fost confirmate 
atunci când un om pe nume Duncan Cameron a apărut 
la uşa casei sale. Duncan afirma că avea aptitudini 
pentru cercetări psihice şi că a fost antrenat chiar la 
Agenţia de Securitate Naţională (NSA). Fără a-i spune 
nimic din peripeţiile sale vizavi de Montauk, Preston l-a 
dus pe Duncan la Montauk şi a fost surprins să vadă că 
Duncan cunoştea deja întregul plan de amplasare a 
bazei Montauk şi că lucrase acolo. Duncan a fost 
considerat primul om cu capacităţi psihice, care a fost 

folosit în experimentele legate de călătoriile în timp, 
amintindu-şi chiar că fusese la bordul USS Eldridge în 
timpul Experimentului Philadelphia împreună cu fratele 
său Edward (Al Bielek).

Conform spuselor celor doi (Preston şi Duncan), 
Proiectul Montauk a atins punctul culminant la 12 
august 1983. Un întreg portal de timp funcţiona perfect, 
dar lucrurile au scăpat de sub control, iar Duncan a 
adunat un grup de oameni şi au decis să distrugă 
proiectul. Când se afla pe scaunul de la Montauk (un 
dispozitiv experimental conectat la sisteme radio cu 
cristale cu care se transmiteau gânduri prin antena 
gigant Sage), Duncan a materializat un monstru gigant 
din subconştientul său, care efectiv s-a materializat ?i a 
început distrugerea clădirii. Oamenii care lucrau la 
Camp Hero au abandonat baza subit, iar gurile de 
aerisire şi intrările în subsol au fost sigilate, la scurt timp, 
cu beton.

Mai multe persoane implicate au relatat aspecte 
interesante în legătură cu unele călătorii în viitor 
realizate în cadrul Proiectului Montauk. Unele 
argumentează că, din anumite motive, nu pot depăşi 
bariera anilor 2011 – 2013, altele a anilor 2030. De 
asemenea, se afirmă că tehnologia este atât de 
perfecţionată, încât te scoate din prezent, te poate 
trimite în alt timp şi aduce înapoi atât de repede, încât nu 
se observă nici măcar diferenţa de o secundă, însă are 
loc o îmbătrânire a corpului egală cu perioada de timp 
petrecută dincolo. Explicaţia este una singură: din 
moment ce pentru a călători în timp este necesar ca atât 
plecarea cât şi destinaţia să fie în rezonanţă, cu alte 
cuvinte, în aceeaşi dimensiune vibratorie, atunci este 
clar că în perioada 2011 - 2030 Pământul va face un salt 
de frecvenţă, un salt într-o altă dimensiune. De aceea, 
noul timp nu poate fi sincronizat cu timpul prezent şi 
călătoriile în viitor se opresc în faţa acestor bariere 
temporale. 

O serie de profeţii anunţă că ceva extraordinar de 
important se va întâmpla în această perioadă,  că va 
exista o transformare radicală (vezi profeţiile aztece, 
mayaşe etc.).  Nu mai miră pe nimeni descoperirile din 
Marea Piramidă din Egipt, de pe peretele de lângă 
camerele faraonului, unde există o referinţă clară la anul 
2011 şi de faptul că, celebrul de acum Calendar Mayaş, 
se sfârşeşte în anul 2012.

Foarte mulţi au încercat să scrie sau să facă 
cercetări despre acest subiect, dar cele mai multe din 
aceste încercări nu au fost duse la bun sfârşit. 
Realitatea universului în care există umanitatea este 
atât de uimitoare încât cuvintele nu-şi mai au rostul, 
lăsând locul speranţei şi unei nevoi continue de 
cunoaştere.
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AMINTIRI...AMINTIRI

Istoria exerciţiilor de instruire în comun cu 
cerceta?ii cehi a început, în luna martie 1995, cu ocazia 
unei vizite la Praga, a unei delegaţii militare conduse de 
către şeful Direcţiei Informaţii Militare, generalul 
Decebal Ilina. La finalul vizitei, generalul Ilina şi 
generalul Radovan Prochaska, şeful Inspectoratului 
Serviciilor de Informaţii Militare al Armatei Cehe, au 
convenit asupra elementelor de bază ale cooperării pe 
linia instruirii în comun, între unităţile de cercetare, din 
subordinea celor două Servicii de informaţii militare.  

Programul pregătirii comune cu cercetaşii cehi a 
cuprins ca obiective desfăşurarea de exerciţii tactice şi 
alpinism, lansări cu paraşuta, trageri cu armamentul de 
infanterie, aruncarea grenadelor de mână de război, 
ofensive şi defensive, confecţionarea de mine surpriză 
din material real, topografie militară, iniţierea şi 
antrenarea în poligoane speciale, cunoaşterea şi 
folosirea mijloacelor de transmisiuni, distrugeri în diferite 
medii cu material real, supravieţuirea, pregătirea fizică 
specifică, concursuri aplicativ-militare, parcurgerea unor 
trasee specifice în zonă muntoasă, cu echipament de 
luptă, confecţionarea de mijloace improvizate pentru 
trecerea unor cursuri de apă, scafandrerie etc. 

Pe timpul instruirii în comun în Cehia, din luna 
august 1995, la Hamry, aproximativ 15 km vest 
Prostějov, am avut posibilitatea să cunoaştem şi să 
executăm trageri cu armamentul din dotarea 
subunităţilor de cercetare cehe, precum şi din dotarea 
altor armate străine. 

Tragerile s-au desfăşurat conform prevederilor 
regulamentelor părţii organizatoare şi au fost asigurate 
cu muniţie, pe şedinţe şi categorii de armament. Astfel, 
fiecare dintre noi am executat 4-9 şedinţe de tragere şi 
am consumat 60-80 de cartuşe/militar. Pe timpul 
şedinţelor de tragere, am dovedit că suntem buni 
trăgători şi că posedăm îndemânarea necesară 
(aptitudini) pentru a executa trageri şi cu alte tipuri de 
armament care nu erau în dotarea armatei române 
(pistolul mitralieră md. 1958, cal. 7,62 mm, de producţie 
cehă; pistolul md. 82, cal. 9 mm „Makarov”; pistolul 
automat, cu pat rabatabil, cal. 7,65 mm „Scorpion”; 
puşca semiautomată cu lunetă, md. 1908, cal. 7,62 mm, 
de producţie sovietică, „Dragunov”; puştile automate   
M-6, M-14, „Bereta”; pistolul mitralieră „Miniuzi”. Un 
câştig l-a constituit şi faptul că am executat o serie de 
şedinţe de tragere în alte condiţii (obiective, distanţe, 
poziţii de tragere, timp de apariţie, consum de muniţie pe 
obiective, aprecierea rezultatelor) decât cele pe care le 
efectuam în ţară conform regulamentului propriu. 

La instrucţia de transmisiuni nu au existat 
diferenţe majore. Subunităţile de cercetare din armatele 
statelor foste membre ale Tratatului de la Varşovia erau 
înzestrate cu aceleaşi tipuri de staţie. Totuşi, subunităţile 
de cercetare din armata cehă foloseau şi staţii radio 
performante de fabricaţie proprie. În cadrul exerciţiilor, 
am avut posibilitatea să cunoaştem şi să exploatăm 
staţia radio pe U.S., R-394, de fabricaţie sovietică, cu 
afişajul frecvenţei electronice şi programare automată 
pentru transmiterea radiogramelor, o variantă 
perfecţionată a staţiei R-354 din dotarea grupurilor 
noastre de cercetare.

Privind dotarea subunităţilor de cercetare 
cehe, am remarcat utilizarea de către acestea, 
pe timpul exerciţiilor tactice, a unei aparaturi de 
supraveghere şi de avertizare pentru situaţiile 
când grupurile se află în locul de rămânere. 
Dispozitivul îi avertiza pe cercetaşi asupra unor 
pericole ce puteau să apară în raionul de acţiune 
(prezenţa unor persoane şi vehicule care se 
deplasează în direcţia subunităţii).

Un interes deosebit pentru noi l-a 
constituit, de asemenea, instrucţia de 
paraşutare. În acest domeniu, am constatat atât 
tendinţa de generalizare a folosirii paraşutelor 
de înaltă performanţă pentru desant (tip „aripă” 
care asigură deplasarea pe orizontală, cu viteză 
mare şi aterizarea precisă pe suprafeţe reduse, 
în siguranţă), cât şi experimentarea procedeului 
de pătrundere în dispozitivul inamicului cu 

Instruirea în comun 
1cu cercetaşii cehi

                                            MOTTO: „Cât trăieşti trebuie să tot înveţi!” (Seneca)

General de brigadă (r) Dumitru MIU

1  Gl. bg. (r) Dumitru Miu, Dincolo de călătorii imaginare, Editura Universităţii de Apărare „Carol I”, 
   Bucureşti, 2014, pp. 11-25.
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ajutorul aparatelor de zbor individuale (parapantă, 
deltaplan şi variantele lor motorizate). Un element de 
noutate pentru noi a fost şi folosirea de către cercetaşii 
cehi a unui sistem de balizare radio (radio marker, care 
intra în funcţiune după un minut de la extragerea agrafei 
flexibile – similară cu cea de la aparatul KAP-3) pentru 
marcarea containerelor de materiale pe timpul 
paraşutării şi la sol.

În ceea ce priveşte instrucţia alpină, traiul în 
condiţii de izolare, topografia militară şi pregătirea fizică 
specifică („Musado”) nu au existat deosebiri esenţiale 
referitoare la principii de instruire, tematică, procedee şi 
metodologia de desfăşurare a şedinţelor. La stilul 
„Musado” (are ca principiu executarea unor exerciţii de 
arte marţiale după un efort fizic <alergare 3-5 km>), în 
funcţie de pregătire, se pot dobândi gradele 1 sau 2. 
Pentru gradul 3, examenul se dădea în Germania. 

În cadrul instrucţiei alpine, într-una dintre zile, 
detaşamentul nostru a făcut o deplasare de aproximativ 
30 de km, echipaţi de luptă, în nordul Moraviei, pe 
Muntele Praděd (în traducere, „Bunicul”, cu vârful cel 
mai înalt de 1.491,3 m, fiind al cincilea ca înălţime din 
Republica Cehă). Cu toate că eram în august, vremea a 
fost rece şi începuse să burniţeze, ceea ce a făcut ca 
deplasarea noastră să fie mai grea. Îmi amintesc că, 
după ce am parcurs aproximativ 25 de km, am început 
să cântăm o serie de melodii cu tematică militară, spre 
surprinderea instructorului ceh, care ne întreba 
nedumerit de unde avem atâta energie în noi.

Totodată, în cadrul programului de instruire, 
partea cehă a organizat un concurs de patrule. 

Competiţia a cuprins probe aplicativ-militare: trageri, 
pregătire fizică, orientare topografică, deplasare pe timp 
de noapte, pista cu obstacole, amenajarea de 
adăposturi, capcane, focuri. A fost un bun prilej pentru 
noi să ne demonstrăm, încă o dată, valoarea. La finalul 
concursului, lupta pentru prima poziţie s-a stabilit la 
diferenţă de doar câteva puncte. 

În România, activităţile de instruire în comun cu 
cercetaşii cehi, din luna august 1996, s-au desfăşurat în 
Delta Dunării (Murighiol – aproximativ 38 de km sud-est 
Tulcea – una dintre porţile de intrare în Deltă). 

Pregătirea noastră în Deltă s-a desfăşurat, în 
principal, pe Braţul Sfântu Gheorghe (lungimea 112 km, 
direcţia NV-SE), dar şi în zona Uzlina (aproximativ 4 km 
nord-est Murighiol), pe canalul şi lacul cu acelaşi nume şi 
a constituit atât pentru mine, cât şi pentru cercetaşii cehi 
şi români, un interes deosebit, având în vedere 
particularităţile impuse de zonă, în desfăşurarea 
acţiunilor de cercetare. 

Momentele principale ale programului de 
pregătire s-au axat pe desfăşurarea acţiunilor de 
cercetare în condiţii de izolare, pe apă şi pe uscat, pe 
supravieţuirea cercetaşilor şi traiul în astfel de situaţii. În 
aceste condiţii, cercetaşii au fost instruiţi să acţioneze cu 
calm şi răbdare, să cunoască bine mediul şi să-şi 
asigure un minim de ustensile şi obiecte cu mai multe 
întrebuinţări. Aceste obiective le-am realizat succesiv, în 
prima parte, prin şedinţe individuale de instrucţie, iar 
corolarul activităţii l-a reprezentat, în final, un exerciţiu 
tactic complex. Activităţile desfăşurate au avut un 
predominant caracter practic-aplicativ, iar tematica a fost 
adaptată la specificul zonei de instruire şi restricţiilor 
impuse de statutul Deltei Dunării, de rezervaţie a 
biosferei.

Pe timpul şedinţelor individuale de instrucţie, am 
avut în vedere aplicarea principiilor de bază ale 
supravieţuirii cu următoarele obiective: confecţionarea 
mijloacelor improvizate de trecere individuală sau în 
grup a unui curs de apă, canal sau zonă mlăştinoasă şi 
folosirea acestora pentru trecerea Braţului Sfântu 
Gheorghe pe o distanţă de 150 metri dus-întors, într-un 
sector cu o adâncime de aproximativ 7 metri; 
amenajarea de adăposturi pentru odihna individuală, 
sau în grup pentru o perioadă de 2-3 zile, folosind 
materialele existente în zonă şi din dotare; 
confecţionarea mijloacelor improvizate de pescuit cu 
ajutorul materialelor aflate asupra cercetaşului 
(suspante sau voalură de paraşută, cuie, bolduri) sau 
procurate din zonă (beţe, cârlige din spin, os sau lemn 
cioplit, pene de pasăre pentru plute); tehnica prinderii 
peştilor şi şerpilor cu mâna, modul de preparare şi de 
consumare a acestora; modul de preparare a pâinii, a 
săpunului şi de filtrare a apei în condiţii de izolare; 
şedinţe practice de orientare topografică şi deplasare 
după azimut în Delta Dunării; principiile generale de 
igienă şi tratamentul privind traiul în condiţii de izolare în 
Deltă; analizarea posibilităţilor de acţiune a elementelor 
de cercetare în spaţiul Deltei Dunării, a procedeelor de 
pătrundere şi  de recuperare ef iciente, ale 
echipamentului şi aparaturii utilizate în astfel de condiţii 
şi a specificului misiunilor de cercetare; executarea de 
scufundări cu echipamentul din dotarea scafandrilor de 
luptă.
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În cadrul exerciţiului tactic complex, desfăşurat 
pe durata a 30 de ore, în teren necunoscut, ziua şi 
noaptea, în mijlocul Deltei Dunării, la o distanţă de 25  
km faţă de tabăra propriu-zisă (Murighiol), cu 
deplasarea pe apă, prin canale şi lacuri, de pe Braţul 
Sfântu Gheorghe până pe Braţul Sulina. Am avut în 
vedere următoarele obiective: darea ordinului de luptă, 
organizarea deplasării şi stabilirea măsurilor de 
siguranţă pe timpul deplasării; asigurarea materială; 
repartiţia cercetaşilor şi materialelor pe bărci şi 
realizarea dispozitivului de marş spre raionul de acţiune; 
executarea unor misiuni de cercetare concomitent cu 
asigurarea traiului din zonă şi cu alimente conservate, 
amenajarea locului de odihnă, pe timpul nopţii, în corturi, 
în condiţii de izolare.

Exerciţiul tactic complex a început de pe malul 
stâng al Braţului Sfântu Gheorghe, la 2 km nord, 
marginea de nord a localităţii Murighiol (în dreptul 
marelui cot al Braţului Sfântu Gheorghe). Am pornit la 
drum cu patru bărci militare, deschise, pneumatice, tip 
grupă. Imediat, am traversat Braţul Sfântu Gheorghe şi 
apoi am intrat pe Canalul Uzlina. Valurile se spărgeau 

uşor de mal, iar motoarele torceau încet, parcă nevrând 
să strice armonia ireală a naturii. Am avut parte de o zi 
deosebit de frumoasă şi însorită. Razele soarelui 
pătrundeau uşor printre ramurile copacilor şi mângâiau 
apele liniştite ale canalului. Din când în când, pe uscat, în 
aer sau pe ramurile copacilor, păsările Deltei îşi făceau, 
graţios, „numărul”.

Urmăm traseul prin Lacul Uzlina. O frumuseţe 
nemaiîntâlnită ne înconjoară – stufărişuri şi plauri, 
miresme şi zumzet de mici zburătoare, săgeţi de păsări 
proiectate pe cerul de un albastru intens, strălucitor, o 
adevărată stare de spirit muzicalo-poetică şi picturală. 
Pe acest lac am văzut foarte de aproape lişiţe, raţe 
sălbatice, egrete, cocostârci, pelicani, lebede (unele 
păsări aveau şi pui lângă ele) şi în multe locuri insuliţe 
întregi de nuferi înfloriţi. Cu toate că viteza de deplasare 
este mică (aproximativ 10 km/h), din loc în loc ne oprim 
să ne regrupăm. Staţionăm în toate punctele de interes 
pentru a savura peisajele de vis, pentru câteva fotografii 
cu fauna şi flora Deltei.

Traversarea Lacului Uzlina şi ieşirea în Lacul 
ISAC au fost puncte critice ale deplasării noastre. Pe 
alocuri, apa are o adâncime de 10-15 cm, iar noi trebuie 

să evităm acele porţiuni şi să găsim şenalul navigabil, 
care nu are mai mult de 10 metri lăţime. La pregătirea 
misiunii, care s-a desfăşurat cu 2-3 zile înainte, am 
beneficiat de informaţiile puse la dispoziţie de către 
pescarii autohtoni. În ziua exerciţiului, am făcut 
deplasarea ţinând cont, cu stricteţe, de toate marcajele 
care mi-au fost descrise de pe traseu de către oamenii 
locului. Altfel, exista riscul să ne blocăm în nămol şi să 
eşuăm. 

După scurt timp, ne-am continuat călătoria pe 
braţele întortocheate ale Deltei. Combinaţiile inedite de 
forme şi culori, dar şi diversitatea vegetaţiei, au cucerit 
privirile însetate de frumos şi armonie ale cercetaşilor 
cehi şi români. Iar soarele, strecurat printre ramurile 
sălciilor, pe alocuri sclipitor în suprafaţa liniştită a apei, 
învelea peisajul în razele sale calde. Am traversat Lacul 
Isac, apoi am ieşit în Canalul Litcov (unul dintre cele mai 
pitoreşti trasee din Deltă), iar după câtva timp ne aflam în 
Canalul Lung, un drum de aproximativ 15 km. 

Pe albiile amenajate nu există marcaje, te poţi 
rătăci foarte uşor, aşa că busola şi harta ne-au fost de un 
real folos. Pe timpul deplasării fiecare părea copleşit de 
pulsiunile peisajului, mereu şi mereu animat. Canalele 
cu nuferi şi stuf sunt fascinante. Egrete şi stârci ne-au 
însoţit în călătorie. Încântaţi de privelişti, am făcut 
numeroase fotografii. După aproximativ trei ore, am 
ajuns la Crişan. 

Odată ajunşi la destinaţie (3 km nord-vest Crişan), 
am continuat îndeplinirea celorlalte acţiuni, pe care le 
aveam de executat în cadrul exerciţiului complex. 
Înapoierea la Murighiol s-a făcut a doua zi, seara, pe 
acelaşi traseu şi în acelaşi decor superb. 
Deplasările ulterioare prin Deltă ne-au permis să 
descoperim frumuseţile unice din această zonă.

Aşadar, cum s-a împământenit în limbajul 
ostăşesc, pe timpul desfăşurării instruirii în comun cu 
cercetaşii cehi, am „îmbinat utilul cu plăcutul” reuşind, 
concomitent cu îndeplinirea obiectivelor propuse, să ne 
încărcăm propriile albume cu imagini unicat.

AMINTIRI...AMINTIRI

- 26 -



O VIAŢĂ MINUNATĂ 
ÎNTRE CERCETAŞII DIN „MIHAI BRAVU“

DIN VIAŢA DE CERCETAŞ

După absolvirea, în anul 1971, a Liceului Militar 
„Ştefan cel Mare”, am urmat şcoala militară la arma 
infanterie. Anul întâi şi doi au fost deosebit de interesanţi sub 
aspectul pregătirii, dar şi al aşteptărilor mele de la această 
profesie, pe care o alesesem şi pe care doream să o practic 
cu profesionalism. La sfârşitul anului doi, cam în urmă cu 
aproape 45 de ani, am purtat o discuţie cu specialişti în 
cercetare, care m-au întrebat ce ştiu eu despre cercetare şi 
dacă doresc să devin cercetaş.

Fără a avea o convingere fermă, am răspuns 
afirmativ, fiind impulsionat de provocările pe care le 
presupune această specializare, multiplele abilităţi 
necesare, pregătirea multidisciplinară şi „o viaţă 
pasionantă”. 

Acum pot spune că cercetarea a reprezentat 
pentru mine „un mod de viaţă” riguros, competitiv şi raţional, 
care mi-a oferit şansa de a-mi descoperi calităţi pe care sunt 
sigur că nu aş fi avut cum să le descoper în alt mediu. 
Compania de cercetare în dispozitiv a fost un „laborator” în 
care ne-am descoperit şi promovat propriile calităţi în 
context concurenţial, o şcoală în care permanent am învăţat 
sub îndrumarea „marilor maeştri ai meseriei” de cercetaş şi, 
nu în ultimul rând,  un curs în care am deprins un mod de 
viaţă riguros şi profesionist, modest şi discret, principii care 
mi-au guvernat viaţa. 

Am avut privilegiul şi şansa de a lucra cu oameni 
faţă de care şi acum îmi scot pălăria sau îi comemorez la 
ocazii creştine, oameni care mi-au fost instructori, şefi, 
colegi sau colaboratori nemijlociţi. Din dorinţa de a nu omite 
pe cineva nu voi face nominalizări; pot spune însă că pe 
mulţi militari i-am întâlni ulterior şi am aflat lucruri deosebit 

de frumoase despre viaţa lor, despre utilitatea şi amprenta 
stagiului militar asupra personalităţii fiecăruia dintre ei.

Primul contact cu realitatea cercetării la trupe, a 
cercetării în adâncime, l-am avut după absolvirea şcolii, 
când am fost încadrat în Compania cercetare în adâncime a 
armatei de la Bucureşti, pe funcţia de comandant de grup 
cercetare.

Începutul carierei mele de ofiţer în inefabila 
specialitate a cercetării în adâncime a fost legat de 
personalitatea şi profesionalismul colonelului Teodor 
Penciu, unul din aşii cercetării din cadrul Secţiei Cercetare a 
Armatei.

În toamna anului 1973 am văzut pe aleile Şcolii 
Militare de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu” din Sibiu un ofiţer 
cu o ţinută impecabilă, cu o aliură deosebită şi o privire 
zâmbitoare, dar misterioasă. Comandantul plutonului 
cercetare elevi, locotenentul Nicolae Bălteanu, din care 
făceam şi eu parte, ne-a spus că este colonelul Teodor 
Penciu de la Secţia Cercetare a Armatei 1 şi a venit să 
selecţioneze elevi din plutonul de cercetare pentru funcţiile 
de cercetaşi paraşutişti şi că va sta de vorbă cu toţi elevii din 
pluton. Din acel moment timpul a trecut foarte greu deoarece 
abia aşteptam să vorbesc cu un cercetaş real, aşa cum 
aflasem din cărţi şi auzisem că ne povesteau deseori 
instructorii şi profesorii noştri, cărora le port un respect 
deosebit. După două zile am fost faţă în faţă cu acest „titan” 
al cercetării şi, cu emoţia specifică vârstei, dar şi cu dorinţa 
de a afla cât mai multe despre cercetarea în dispozitivul 
inamicului, am avut o discuţie fascinantă, pe care nu o pot 
uita toată viaţa. Am avut satisfacţia să fiu unul din cei trei 
selecţionaţi pentru importanta funcţie de comandant de grup 
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cercetare în dispozitivul inamicului. Într-o atmosferă calmă 
şi pe un ton zâmbitor colonelul Penciu mi-a explicat şi 
detaliat ce trebuie să fac dacă voi fi selecţionat, ce am de 
făcut până la terminarea cursurilor şcolii militare şi dacă 
doresc să fac salturi cu paraşuta. 

Ajuns la companie, săptămânal ne întâlneam cu 
colonelul Penciu, cel care ne îndruma şi coordona 
activitatea de instruire, dar şi de formare a noastră ca 
cercetaşi curajoşi şi demni, inventivi şi perseverenţi, 
profesionişti şi loiali meseriei noastre. Ulterior am 
conştientizat necesitatea unei pregătiri permanete şi a unui 
studiu aprofundat continuu pentru a corespunde cerinţelor 
acestei şcoli a vieţii care este cercetarea, pentru a face faţă 
acestei bătălii. Bătălia de pe „frontul din umbră”, ne explica 
distinsul nostru coordonator, este o bătălie extrem de dură şi 
de aceea munca de informaţii cere, pentru cei chemaţi să o 
desfăşoare, motivaţii puternice: patriotism, devotament, 
abnegaţie şi spirit de sacrificiu, modestie şi discreţie, 
perseverenţă şi inteligenţă.

Cordoonatorul nostru a fost cel care ne-a instruit şi 
ne-a destănuit toate tainele selecţiei militarilor pentru 
realizarea coeziunii în cadrul grupului. Activitatea de 
selecţionare a militarilor în termen începea cu 4-6 luni 
înainte de perioada încorporării. Aceasta era făcută de către 
fiecare comandant de grup pentru grupul său plus o rezervă. 
Împreună cu birourile de resort din cadrul Centrelor Militare 
Judeţene selectam elevi cu care apoi discutam personal şi 
ulterior cu familia. Militarii în termen selecţionaţi erau 
repartizaţi direct la companie. Aşa se explică faptul că, o 
bună perioadă de timp, până la începutul anilor 1980, pe 
sistemul de recrutare specificat anterior, militarii în termen 
selecţionaţi de companie aveau un nivel de pregătire ridicat 
faţă de alte categorii de la celelalte arme. Se încorporau 
tineri care îndeplineau următoarele cerinţe: erau absolvenţi 
de liceu sau de şcoli profesionale cu rezultate bune la 
învăţătură; aveau abilităţi şi preocupări care puteau fi 
valorificate ca cercetaşi; erau sănătoşi din punct de vedere 
medical; cunoşteau o limbă străină; foarte buni sportivi, în 
special la paraşutism, gimnastică, luptători, boxeri. Fiecare 
grup îşi selecţiona militarii din două judeţe, zonă care ulterior 
era schimbată. Îmi reamintesc cu plăcere şi respect 
momentele fascinante petrecute cu viitorul sergent Dumitru 
Vasilescu, un împătimit al paraşutismului sportiv, de la care 
am învăţat multe din tainele acestei meserii. Nu era numai 
paraşutist, era o enciclopedie în ale inovaţiei, spionajului 
(istorie, evoluţie, proceduri şi tehnici, date însuşite din cărţi), 
un camarad deosebit, de o modestie înăscută. La o 
inspecţie a Direcţiei Informaţii Militare, condusă de colonelul 
Micu Sima, un cercetaş care a lucrat toată viaţa în cercetare 
şi care este pentru mine un „zeu al meseriei noastre”, acest 
militar a realizat un dispozitiv electronic de atenţionare a 
militarilor din locul de rămânere la apropierea unui „vizitator 
nedorit”. Era născut pentru a face această meserie, iar 

ulterior am aflat că lucra ca informatician la o ambasadă. Nu 
l-am mai întâlnit nicodată, am vorbit de mai multe ori cu el la 
telefon şi m-am bucurat de realizările lui. Pot să afirm fără 
nici o reţinere că mulţi militari au fost ca Vasilescu, 
inteligenţi, educaţi, integri, patrioţi, modeşti. 

Sunt veşnic în mintea mea clipele fascinante când, 
în aplicaţie fiind, sub conducerea distinsului mentor, „am 
ratat punctul de întâlnire” şi împreună cu militarii din grup, cu 
tot echipamentul specific misunii, am coborât toată noaptea 
pe o vale adâcă, plină cu copaci căzuţi. Era în ianuarie 1977, 

0
la o temperatură de -18 C, în raionul Munţilor Rodnei. După 
traversarea pe schiuri a gugilor de pe traseul Vârfului 
Pietrosul Rodnei, am realizat că nu mai putem ajunge la 
punctul de întâlnire la ora stabilită. Am comunicat prin radio 
şi ni s-a răspuns că vom fi aşteptaţi, dar mai aveam mult de 
mers şi nu ne încadram în timp aşa că am decis, după studiul 
hărţii, să coborâm pe valea abruptă care ne ducea în 
apropiera punctului. Am auzit motorul maşinii care pleca 
când mai aveam cam 15-20 minute de mers până la punct. 
Am găsit un canton al muncitorilor forestieri care ne-au dat o 
cameră în care am făcut căldură cât să ne dezmorţim şi ceva 
de mâncare, dar de bază a fost ceaiul. Am comunicat situaţia 
şi am primit răspunsul că spre dimineaţă, când se luminează 
vom fi recuperaţi. 

Anual, în prima zi lucrătoare, plecam în tabăra de 
instruire pe timp de iarnă, la munte. Am desfăşurat activităţi 
la toate cabanele de instrucţie ale Armatei 1 şi Forţelor 
Tereste, locuri deosebit de frumoase şi provocatoare, prin 
varietatea de teren şi vegetaţie, de pădure, condiţiile 
climatice aspre şi „neprevăzutul” pârtiilor pe care învăţam şi 
ne antrenam pe schiuri.

Tabăra era prilejul şi mediul în care se formau 
deprinderile pentru deplasare pe schiuri în teren muntos 
împădurit, se construiau adăposturi, se utilizau procedeele 
de supravieţuire în condiţii de izolare, uneori până la 5-7 zile. 
În această periodă toţi militarii învăţau sau exersau 
proceduri, aplicau inovativ cunoştinţele de deplasare pe 
schiuri pe distanţe mari fără a lăsa urme, de culegere a 
datelor şi informaţiilor şi transmitere codificată a acestora 
prin mai multe procedee. 

Fiecare pas era analizat, repetat şi însuşit pentru a 
se forma deprinderea de a se acţiona perfect în acest mediu 
complex. Desigur, cei care nu se încadrau în rigorile 
stabilite, care nu puteau parcurge procedurile din 
considerente fizice, psihice, intelectuale sau pur şi simplu 
din rea voinţă, erau repartizaţi în alte structuri. Multe din 
cunoştinţele însuşite, aplicate şi verificate, viitoarele lecţii 
învăţate, erau analizate în cadru organizat sau între noi 
comandanţii de grupuri, concluzionând şi după ce un alt 
ofiţer le aplica. Orientarea în teren muntos-împădurit era 
proritară în aceste tabere datorită complexităţii terenului şi 
cunoştinţelor modeste ale militarilor în domeniul topografiei, 
de aceea ziua de instrucţie începea şi se termina cu 
orientarea topografică, momentele de rătăcire ale echipelor 
fiind frecvente, pasionale şi distractive, dar neconfortabile 
pentru efortul depus la recuperare.

Ca fost admirator şi colaborator o perioadă 
îndelungată şi importantă din cariera mea şi ca fost mentor 
al meu, căruia îi datorez toate realizările mele, mă înclin cu 
respect deosebit şi mulţumiri în faţa celui care a fost 
colonelul Teodor Penciu şi mulţumesc Proniei că mi-a 
hărăzit această întâlnire. 

Am avut privilegiul să fiu cursantul unui „profesor 
desăvârşit” în anul 1974, la începutul carierei mele de 
cercetaş-paraşutist. „Blândul Ben” cum îi spuneam noi 
cursanţii datorită calmului şi zâmbetului părintesc cu care ne 
întâmpina în fiecare clipă, a rămas pentru noi cursanţii un 
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reper profesional ?i moral al unui cercetaş de elită. Cursanţii, 
dincolo de meserie, eram copiii colonelului Bădulescu, pe 
care ne învăţa, ne îndruma să fim inventivi şi creativi, dar 
prudenţi în îndeplinirea misiunilor de cercetare, să fim 
discreţi şi nu lăudăroşi, să ascultăm mult şi să vorbim puţin 
sau deloc dacă este posibil. 

Memorabile sunt traversările de masivi muntoşi 
executate pe timpul cursului, activităţi la care „Blândul Ben” 
era alături de noi cu toată vârsta înaintată pe care o avea. 
Chiar dacă o „călăuză profesionistă” ne însoţea şi ne 
îndruma permanet comportamentul pentru a ne adapta 
cerinţelor şi privaţiunilor terenului muntos-împădurit şi zonei 
alpine, profesorul nostru, la neuitatele popasuri nocturne în 
refugii din care nu lipsea slănina friptă, „ne preda” lecţii de 
acţiuni în munţi, de cercetare în condiţiile specifice reliefului 
ţării noastre, lecţii ştiute de distinsul profesor şi puţini alţii, ca 
rezultat al studiului şi exersării de „o viaţă”.

În acea perioadă mi-am însuşit tainele 
paraşutismului militar şi îmi amintesc cu bucurie despre 
paraşutarea a patra, paraşutare de brevetare, care avea un 
„ritual” cu totul deosebit. Colegii mei de companie dar şi cei 
din subunităţile de paraşutişti au aplicat tradiţia şi m-au 
confruntat cu o grămadă de mărăcini. Se întâmpla în data de 
19 august 1975 la vestita şi mult râvnita unitate de 
paraşutişti de la Buzău, „realizare” înscrisă în Ordinul pe 
unitate nr. 198. De fapt, prin „Brevetul de Paraşutist militar 
nr. 26”, comandantul unităţii, colonelul Oţeleanu Neagu, 
avea să înscrie „isprava” mea în Ordinul de zi din data de 25 
august 1975.

O zi memorabilă a carierei mele a constituit-o data 
de 8 aprilie 1981, când sub conducerea colonelului Şoimu, 
paraşutist cunoscut şi apreciat, din secţia de specialitate a 
Comandamentului Forţelor Aeriene, am executat 
paraşutarea de examen pentru obţinerea titlului de 
„Paraşutist militar” clasa I-a, urmat de examenul scris, 
verificări pe care le-am promovat. Aşa am ajuns să fiu primul 
paraşutist militar din istoria Forţelor Terestre Române, la 
acea dată paraşutiştii fiind la altă categorie de forţe. Acest 
fapt este consemnat în Ordinul Ministrului Apărării Naţionale 
nr. 5 din data de 28 ianuarie 1982, ordin care se emitea 
pentru personalul navigant la începutul anului, care 
consemna îndeplinirea condiţiilor prevăzute în instrucţiuni, 
în anul anterior. Arhivele, „Brevetul de Paraşutist Militar” dar 
şi „Carnetul individual de zbor şi paraşutări” au consemnat 
aceste realizări ale mele pentru care sunt mândru. 

Pot remarca că aplicaţiile, taberele de instrucţie şi 
paraşutare, tragerile cu toate categoriile de armament se 

desfăşurau „de când dădea frunza” până se topea zăpada. 
Multe din echipamentele din dotarea armatei au fost 

 experimentate de noi, cercetaşii în dispozitiv ai Armatei 1, 
spre exemplu costumul mozaic şi bocancii de paraşutări în 
anii 1975-1979.

După absolvirea Academiei Militare am revenit la 
unitatea care mi-a adus cele mai mari satisfacţii şi care m-a 
format ca militar şi lider, fiind mulţumit de realizările mele. 
Ulterior am fost numit comandant de batalion cercetare şi 
şef al cercetării la mai multe eşaloane de la divizie în sus.

După numirea în funcţia de comandant al 
batalionului de cercetare din garnizoana Mihai Bravu, în 
contexul participării masive a militarilor la munci agricole, 
mi-am propus să ridic nivelul de pregătire al cadrelor şi să 
realizez o echipă aptă de a face faţă unor situaţii complexe. 
Pregătirea cadrelor, antrenamentele de stat major dar şi 
studiul regulamentelor şi materialelor de specialitae au fost 
prioritare. Instruirea militarilor din compania de cercetare în 
dispozitiv, care nu participau la campania agricolă, a fost un  
obiectiv principal şi datorită faptului că aveam suficiente 
cunoştinţe în domeniul respectiv. Concomitent am început 
acţiunea de modernizare a bazei de instrucţie care a cuprins 
mai multe etape. O primă etapă s-a desfăşurat din 
primăvara până în toamna anului 1987 şi a vizat lucrări de 
amenajare genistică a terenului pentru Complexul de 
poligoane, instalarea şi punerea în funcţiune a poligonului 
de supravieţuire, a sălilor de specialitate radio, terenurilor de 
sport şi al poligonului pentru instruirea personalului de 
serviciu în diferite situaţii. 

Începutul nu a fost foarte rapid, tocmai pentru faptul 
că în baza de fundamentare a cheltuielilor nu erau prevăzute 
fonduri suficiente pentru pregătirea de luptă. Concomitent 
cu aceste lucrări am început amenajarea unui depozit de 
carburanţi subteran, fiind sprijiniţi de unul din ofiţerii 
rezervişti. Militarii batalionului au înţeles împortanţa 
realizării obiectivelor propuse şi discutate cu ei, mai ales 
când eşalonul superior a alocat resurse destul de 
consistente pentru acele vremuri, în scopul realizării a ceea 
ce ne-am stabilit.

Baza materială a fost diversificată, perfecţionată şi 
completată continuu în anii ce au urmat. S-a realizat o bază 
de instruire alpină, un poligon de instruire a cercetaşilor 
pentru amenajarea locurilor de rămânere şi a bazelor. 

O a doua etapă de modernizare a bazei de 
instrucţie a fost în primăvara anului 1988. Această etapă era 
destinată poligonului de pregătire al militarilor 
transmisionişti (realizarea legăturilor radio era o mare 
problemă a unităţilor de cercetare subordonate diviziilor). 
Incertitudinea era datorată în primul rând dotării tehnice, dar 
şi lipsei de pregătire a personalui. În 1990, după desfacerea 
stocurilor de mobilizare, aveam să aflăm că exista aparatură 
mai modernă cu 15-20 ore de funcţionare. O explicaţie ar fi, 
dar acum nu mai are importanţă.

Pregătirea grupurilor de cercetare şi evident a 
militarilor transmisionişti s-a desfăşurat permanent, într-un 
ritm alert pentru acele vremuri, datorită resurselor existente, 
personalului încadrat şi nevoii de pregătire a acestor 
subunităţi. Instrucţia s-a desfăşurat în terenuri variate, în 
majoritatea timpului noaptea. De multe ori primeam de la 
divizie misiuni pentru aceşti oameni minunaţi, care şi-au 
sacrificat familiile şi timpul pentru alte activităţi mai 
recreative. Procurarea datelor şi informaţiilor necesare 
pentru a stabili căile de apropiere şi de pătrundere în obiectiv 
se făcea prin executarea observării de la distanţă şi prin 
investigaţii în zonă, în condiţii deosebit de stresante. Uneori 
informaţiile obţinute nu erau suficiente pentru reuşita acţiunii 
aşa că se extindea aria de investigare, fapt ce presupunea 
consum de resurse, comunicaţii uneori instabile şi eforturi 
umane deosebite. 
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Îmi amintesc că la Braşov, pe înălţimile din zonă, o 
companie din cadrul batalionului a participat, la un moment 
dat – într-o vară mai toridă ca niciodată – alături de 4000 
militari din toate armele, la aplicaţia complexă 
demonstrativă, de cooperare între arme. Adevărat exerciţiu 
de război de mare anvergură, prezentat pentru preşedintele 
României, demnitari din aparatul de stat, ataşaţi militari 
acreditaţi în România, comandanţi militari români din unităţi 
şi mari unităţi, ofiţeri elevi din Academia Militară, invitaţi 
speciali. Rar am mai participat la astfel de acţiuni de o 
amploare uimitoare pentru noi ca ofiţeri. Atunci am văzut 
executate paraşutări din mai multe aeronave concomitent (9 
avioane de transport AN-24/26), dar şi pentru ultima dată 
uscatul din adâncimea Ecluzei Cernavodă, uscat inundat 
pentru totdeauna peste 10 zile. Frumoase experienţe, 
frumoase învăţăminte, frumoase amintiri!

Merită remarcate relizările din taberele de 
instrucţie la munte sau la schiuri, când participau toate 
subunităţile de cercetare din divizie. Aici primau pregătirea 
profesională a comandanţilor, antrenamentul subunităţilor, 
în special pregătirea militară de specialitae, dar nu numai, 
seriozitatea, competenţa, dorinţa de afirmare şi spiritul de 
competiţie.

O nouă şi inedită experienţă s-a derulat în vara 
anului 1998 când am organizat, pregătit şi desfăşurat prima 
instruire comună româno-turcă la nivelul plutoanelor de 
cercetare. Minunaţii participanţi au fost un pluton de 
cercetare de la Brăila şi un pluton de cercetare din brigada 
de la Lüleburgaz. 

Am fost impresionat de agenda de lucru a 
partenerilor turci, care era foarte generoasă în ceea ce 
priveşte schimbul de experienţă şi colaborarea pe linie de 
cercetare, noi fiind prima unitate de acest fel care se instruia 
în Turcia.

Programul de instruire comună cu militarii turci a 
cuprins ca obiective exerciţii tactice cu constituirea de 
elemente de cercetare mixte româno-turce, trageri cu 
armamentul de infanterie, iniţierea şi antrenarea în 
poligoane speciale, activităţi sportive şi de călire psihică, 
activităţi de socializare pe timpul unor călătorii de 
cunoaştere a obiectivelor turistice şi economice din fiecare 
ţară. Un modul distinct l-a constituit instruirea complexă în 
tabere de munte din care nu au lipsit procedeele de 
supravieţuire, topografie militară, cunoaşterea şi folosirea 
mijloacelor de comunicaţii, parcurgerea unor trasee 
specifice în zone semideşertice, cu echipamentul de luptă, 
confecţionarea de mijloace improvizate pentru trecerea 
unor cursuri de apă.

Turcia este o ţară frumoasă cu multe obiective 
turistice, sociale, culturale şi economice unde am văzut 
multe datorită amabilităţii gazdelor noastre, atitudine pe 
care am adoptat-o şi la venirea militarilor turci în România. În 
timpul liber, gazdele noastre au inclus în program vizite la 

obiectivele istorice din Istanbul, din zonele adiacente 
Strâmtorii Bosfor, la Edirne, dar şi la muzeul brigăzii. Am 
vizitat obiective economice de producţie din domeniul 
confecţiilor, cosmeticelor, sticlăriei, producerii energiei 
electrice, unde am fost impresionaţi de productivitatea 
fabricilor dar şi de organizarea şi disciplina angajaţilor. Am 
apreciat frumuseţea obiectivelor istorice, dar şi 
perseverenţa cu care acestea sunt mediatizate şi 
întreţinute. 

După parcurgerea cu multă satisfacţie a itinerarelor 
stabilite de gazdele noaste şi după rezultatele instruirii în 
comun cu militarii turci, am avut posibilitatea să ne evaluăm 
nivelul de pregătire, punctele tari şi slabe din instruire, 
nevoile de perfecţionare şi implementare a unor proceduri 
pentru a ne apropia de standardele de performanţă ale 
NATO, specifice eşalonului la care ne instruiam,.

Rămân memorabile activităţile de instruire şi marş 
în teren semideşertic, activitate complexă şi în premieră 
pentru militarii români, finalizate cu învăţăminte relevante, 
dar şi cu bucuria prezentării la un nivel bun.

Memorabile au rămas şi vizitele la obiectivele 
turistice şi economice, istorice şi culturale, ca şi iniţierea şi 
consolidarea unor prietenii. 

La venirea în România militarilor turci li s-au 
prezentat toate facilităţile de instruire din unitate, au parcurs 
pregătirea în echipe mixte şi au participat la o tabără mobilă 
în zona Vrancea. Au fost vizitate obiective istorice, 
economice şi cultural, turistice de pe litoralul Marii Negre şi 
malurile Dunării. Doresc şi pe această cale să îmi exprim 
recunoştinţa pentru comandantul brigăzii generalul Necmi 
Cora, o gazdă primitoare şi un profesionist care ne-a dăruit 
cu generozitate din experienţa Excelenţei sale. Mulţumiri 
celorlalţi membri ai delegaţiei turce, militarilor turci care au 
fost la înălţimea armatei pe care o reprezintă.

În anul 2000 am urmat „Cursul postuniversitar de 
perfecţionare în specializarea conducere strategică” la 
Academia de Înalte Studii Militare. După absolvirea cursului 
a trebuit să plec din frumoasa şi pasionanta mea meserie de 
cercetaş şi să îmi utilizez pregătirea şi experienţa într-un 
domeniu la fel de minunat, cel al operaţiilor.

În anul 2003 am susţinul colocviul de admitere la 
Colegiul Naţional de Apărare, instituţie prestigioasă de 
învăţământ, pe care am absolvit-o în anul 2004. 

Analizând activitatea mea, am constatat că am 
rămas neschimbat în dorinţa de a fi un bun profesionist, un 
bun comandant şi conducător de structuri la diferite 
eşaloane. Dorinţa mea a fost să fiu inovativ, modest şi corect 
în relaţiile cu colaboratorii mei, să practic şi să stimulez lucrul 
în echipă, iar acum pot afirma că mi-am respectat principiile. 
Am avut şansa de a urma aproape toate cursurile din 
domeniul meu de competenţă şi satisfacţia de a aplica ce am 
învăţat la aceste cursuri. Dacă acum ar trebui să îmi reîncep 
cariera tot cercetaş aş dori să fiu.

După trecerea în rezervă am desfăşurat activităţi 
de voluntariat, în folosul camarazilor mei răniţi în Teatrele de 
Operaţii, a celor care sunt în suferinţă sau în imposibilitatea 
de a-şi rezolva problemele sociale. Activez la următoarele 
fundaţii/asociaţii: Fundaţia Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă - vicepreşedinte, Asociaţia 
Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere „Alexandru 
Ioan Cuza” – secretar. Sunt membru al: Asociaţiei Naţionale 
a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru 
Ioan Cuza”, Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina 
Maria”, Fundaţiei Colegiului Naţional de Apărare, Asociaţia 
Umanitară „Călugăreni” şi, bineînţeles, Asociaţia 
Cercetaşilor Militari în Rezervă şi în Retragere.

DIN VIAŢA DE CERCETAŞ
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RĂZBOI ŞI PACE 
PE DRUMUL DE NOROI AL MĂTĂSII

ÎNSEMNĂRI DE FRONT

Ar trebui să plecăm mâine, 5 februarie 2011, de 
la Kandahar la Camp Apache, lângă Qalat, dar nu e 
sigur, vremea e capricioasă, astăzi nu s-a zburat spre 
Qalat, americanii nu se joacă cu restricţiile meteo. Spre 
seară însă am fost anunţaţi că mâine vremea ne va 
permite să zburăm. 

Dimineaţa, după micul dejun şi echipare (vestă 
antiglonţ, cască, armă) ne-am deplasat cu microbuzul la 
heliport, unde elicopterele, care duc şi aduc luptătorii din 
zonele de acţiune, îşi îmbarcă sau debarcă pasagerii 
după o ordine greu de desluşit, dar desigur, bine 
rânduită de un dirijor nevăzut. Cele mai mari dintre ele, 
Chinook CH-47, cu două motoare, fac un zgomot 
infernal.

Alãturi, pe pista principalã a aeroportului militar 
de la Kandahar/Kandahar Airfield/KAF, decoleazã şi 
aterizeazã avioanele de luptã, de recunoaştere şi de 
transport. Pe lângã cele de transport – uriaşul C-130 
Hercules şi gigantul C-17 Globemaster III –  opereazã şi 
multe avioane civile, şi distingem şi sovieticele AN-uri, 
cu care fac cãrãuşie moldovenii noştri de peste Prut. 
Spaţiul aerian, aici la Kandahar, este permanent 
aglomerat. Aveam sã mã conving ulterior cã pista nu 
respira liberă mai mult de 1-2 minute. La un moment dat, 
am văzut suprapuse în acelaşi cadru două Chinook-uri, 
lângã care aşteptau sã se îmbarce miliarii români, în 
stânga lor un C-17 care tocmai aterizase, alte douã 
elicptere mai mici cãutau parcã, de la micã înãlţime, un 
loc liber sã se aşeze pe helidrom, pe pistã doi vânãtori 

au venit unul dupã altul la aterizare, un pasager alb îşi 
urma şi el procedura pe bretelã, iar sus, proiectat pe 
fundalul masivului muntos din stânga pistei, staţiona 
silueta aerodinamicã a unui aerostat (balon) care opera 
şi el prin acest spaţiu aerian, trãgând cu ochiul la tot ce 
mişca prin jur. Dacã n-aş fi vãzut tãbliţa cu fotografiatul 
interzis, ştiind cât de drastici sunt americanii cu 
respectarea regulilor de securitate a informaţiilor, aş fi 
încercat o fotografiere. Cred c-ar fi ieşit ceva, dar 
regulile sunt reguli…

În tot zgomotul ãsta, un soldat american, un 
negru mititel, îşi continua somnul de dimineaţã, 
impertubabil şi impasibil, fãrã sã-i pese de nimic, pe 
pietrişul de lângã betonul heliportului, cu capul pe sacul 
de echipament şi cu puşca sub braţ. Şi îmi pare rãu cã 
nici pe el nu l-am putut fotografia. 

Peste o jumãtate de orã ne-au venit şi nouã 
elicopterele, iniţial am crezut cã vom zbura cu cele mai 
mici, dar loadmaster - ul ne-a dus la un Chinook din cele 
douã care aşteptau la îmbarcare. 

Bãieţii cu centrajul, adicã tehnicii elicopterului, 
ne-au invitat la bordul aeronavei, am pus sacii cu 
echipament pe mijloc, spre cabina de pilotaj, iar în 
spatele lor au adus douã containere pe care le-au legat, 
de asemenea, cu o chingã. La rândul nostru, ni s-a 
indicat sã ne aşezãm pe bãncile laterale şi sã ne fixãm 
centurile de siguranţã.

La 9.30 am decolat. În spatele cabinei, la stânga 
şi dreapta, doi airborne cãrora nu le-am vãzut chipurile 

Colonel dr. Mircea TĂNASE

(fragment din lucrarea în pregătire Bucureşti-Kandahar dus-întors)
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din cauza cãştilor şi ochelarilor, au luat poziţie la cele 
douã mitraliere fixate în uşi. Al treilea loadmaster s-a 
ocupat de partea din spate a aeronavei, şi dupã ce a 
fixat bine încãrcãtura, a ridicat o trapã din burta 
elicopterului, s-a aşezat cu faţa în jos pe podea şi, în 
prima parte a traiectului, a cercetat solul. Elicopterul a 
mai fãcut câteva manevre înaintea decolãrii, dupã care 
s-a ridicat şi a luat direcţia de zbor pe deasupra şoselei – 
aşa-zisa Autostrada A1 – care seamãnã, sau sunt eu 
rãutãcios, cu şoseaua Mizil-Cãldãruşanca, via Amaru. 
Prin trapa din podea am vãzut câteva maşini, dupã care 
am pierdut şoseaua din cadru. Aeronava a zburat la 
micã înãlţime, cu uşile deschise, un curent îngrozitor 
strãbãtea interiorul aparatului, bine cã am fost echipaţi 
corespunzãtor, fesul de sub cascã s-a dovedit de realã 
utilitate. Pe geamurile laterale şi prin trapa din podea am 
putut vedea câteva aşezãri, cu puţine locuinţe, mai mult 
nişte zidiri rectangulare din pãmânt, nişte corturi mai 
mari şi, cred, nişte stâne. Sau, cel puţin, aşa pãreau. Am 
vãzut chiar şi câteva grupuri de animale, probabil oi, şi 
mă întreb ce-or fi pãscând oare pe terenul acesta arid 
pe care nu creşte nimic…?

Am lãsat repede în urmã grãdinile – aşa pãreau 
terenurile de la nord-estul Kandaharului, împrejmuite şi 
cu vagi urme de irigare – şi uşor, uşor, terenul a devenit 
galben-cenuşiu, cu tente maronii pe alocuri. În stânga şi 
în dreapta, atât cât puteam vedea cu ochii, numai 
uscăciune, teren arid, zgâriat de albiile secate ale unor 
râuri sau pâraie care, atunci când plouă, duc la vale apa 
de pe versanţi. Când nu plouă, urmele lor sunt 
dezolante, ca nişte răni urâte, cicatrizate. 

Curând, de o parte şi de alta a direcţiei de zbor 
au început sã se înalţe spinãrile zimţate ale munţilor, 
nişte ridicãturi masive de piatrã stearpã, chinuitã de 
vânt. Jos, prin trapã, acelaşi peisaj dezolant, lipsit de 
vegetaţie, ca o imagine multiplicatã la o scarã uriaşã a 
unei albii de pârâu din Bãrãganul nostru de pe care s-a 
retras apa ultimei viituri şi a rãmas lutul prãjit şi crãpat de 
soarele ucigãtor al lui august.

Pe ultima parte a traseului, când valea pe care 
ne-am strecurat s-a lãrgit şi munţii s-au aplatizat, lãsând 
locul unui podiş la fel de arid, am vãzut, la stânga, în 
plan îndepãrtat, crestele altor munţi conturate de albul 
zãpezii.

Elicopterul a virat spre stânga, a survolat o bazã 
militarã – am început sã le recunosc de acum – nu ştiu 
însã care este aceasta, probabil Camp Lagman – s-a 
aşezat pe un heliport de la marginea acesteia, dar s-a 
ridicat repede şi, dupã câteva minute, am aterizat la 
Camp Apache. 

Ne-au aşteptat bãieţii noştri, am fãcut o 
fotografie cu elicopterul, care, dupã ce ne-a lãsat pe noi, 
s-a ridicat în aer şi a plecat. Noi ne-am îmbarcat în 
Humvee-uri şi am strãbãtut aproape toatã baza, pânã la 
locul de dispunere al detaşamentului românesc. Aceiaşi 
imagine cu barãci, parapete şi buncãre de beton, 
containere, foişoare de observare, garduri de sârmã 
ghimpatã, autovehicule şi maşini de luptã blindate. 
Drumul, din loc în loc marcat cu „cocoaşe”, care obligã la 
reducerea vitezei. 

În campul nostru ne-a aşteptat comandantul 
detaşamentului şi ne-a făcut o scurtă prezentare a 
bazei, a TOC/Tactical Operations Center (uite cum am 
început să mă familiarizez cu abrevierile, deşi nu le 
pricep încă pe toate şi nici nu-mi place păsăreasca 
asta), iar la Casa Românească, – o încăpere în care au 
improvizat un loc de relaxare şi de socializare, un fel de 
bar, decorat cu suveniruri folclorice de-ale noastre, 
lucruri ieftine, dar cu ce valoare aici, la mii de kilometri 
de casă!– am servit o cafea – băuturile alcoolice sunt 
interzise cu desăvârşire în teatrul de operaţii – şi am 
intrat în atmosferă. Băieţii sunt oarecum relaxaţi, deşi 
misiunile nu sunt  tocmai uşoare, însă cooperează bine 
cu localnicii şi se bucură de aprecierea acestora când le 
vin în ajutor. Un exemplu este şcoala de şoferi, 
organizatã de echipa noastrã, foarte apreciatã de 
afgani.

Am mers la masã, sala de mese este mult mai 
micã decât cele din baza de la Kandahar, mâncarea 
însã parcã este mai bunã, mai apropiatã de gusturile 
noastre, mi-au recomandat o ciorbã de fasole, care a 
fost, într-adevãr, delicioasã, spre deosebire de bean 
soup-ul pe care l-am încercat la Kandahar. Ciorba de 
fasole se pare cã este la fel de bunã pretutindeni. În rest, 
acelaşi rãsfãţ culinar asiatic, foarte picant. Bãieţii care 
serveau erau tot asiatici şi la fel de amabili, dar, spre 
deosebire de cei din Kandahar, au început s-o rupã câte 
puţin şi în limba românã. Pentru cã aproape toţi cei care 
mãnâncã aici sunt români. 

Spaţiile de cazare sunt şi în Camp Apache 
destul de confortabile, dar nu îndeajuns de spaţioase şi 
cãlduroase ca cele din Kandahar, aşa cã sacul de dormit 
pe care l-am cãrat din ţarã şi-a dovedit utilitatea. 
Problema toaletelor şi a duşurilor este puţin mai 
delicatã, se aflã înr-un container situat la capãtul celãlalt 
al barãciilor, e nevoie de lanternã pentru a ne deplasa 
noaptea, dar cum nu avem altã variantã, ne descurcãm. 

Este 5 februarie, la 16.00 l-am sunat pe Costel 
Tudorache, colegul şi prietenul meu de liceu, e ziua lui, a 
împlinit 50 de ani. La mulţi ani din inima Asiei, din 
Afganistan, prietene! 

Am vizitat puţin baza, în special prin sectorul 
românilor. Aceiaşi concentrare de barăci şi de tehnică. 
La sala de sport aparatură de ultimă generaţie. 
Americanii trag şi aici de fiare la greu. Nu ştiu dacă şi cu 
fast-food-ul stau la fel ca în Kandahar.
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La 17.00 am participat la pregătirea misiunii de 
mâine. O patrulă urmează să execute o patrulare pe 
itinerariul Camp Apache-Qalat-Castelul lui Alexandru 
cel Mare-Camp Lagman. Sunt repartizat pe locul din 
dreapta spate în maşina blindată E/Echo, ultima din 
cele patru, numerotate la fel, cu litere (A/Alpha, B/Bravo, 
C/Charlie). Comandantul patrulei, un căpitan tânăr şi 
bazat, prezintă în fraze scurte şi concise misiunea, 
itinerariul, măsurile de protecţie şi acţiunea în caz de 
atac cu IED/Improvised Explosive Device (Dispozitive 
Explozive Improvizate). Variantele de acţiune sunt 
ilustrate virtual, pe ecran. Misiunea de mâine este o 
modalitate eficace de predare a responsabilităţilor de la 
o echipă la alta. Nu sunt indicii că ar exista vreo 
ameninţare. Sper ca prima mea ieşire din bază să fie 
OK. 

Seara ne-am adunat din nou la Casa 
Românească şi am fost serviţi cu ceaiuri şi sucuri. 
Discuţii ostăşeşti, atmosferă frumoasă. Printre cei veniţi 
recent din ţară este şi un ofiţer care s-a întâlnit cu fratele 
său, aflat de mai multe luni aici, în Afganistan, cu alt 
detaşament. Emoţionant!

La televizor, ProTV-ul cu ştiri din ţară. Nimic 
interesant, în afară de continuarea revoltei din Egipt.

În jurul orei 23.00 ne-am culcat. A fost frig. Am 
dormit îmbrăcat în trening. Spre dimineaţă nu am mai 
putut dormi. 

Afară ploua mocăneşte.
M-am sculat prea devreme şi în frig. La toalete e 

aglomeraţie mare, parcă sunt prea puţine la câţi oameni 
sunt aici. În schimb, la fel ca în Kandahar, toaletele sunt 
curate. Aveam să văd mai târziu că şi pentru acest 
sector sunt plătiţi „contractorii”, nişte asiatici care fac 
curăţenie. 

La 9 fără un sfert m-am prezentat pe platoul 
unde urma să ne îmbarcăm în Humvee-uri. Echipat cu 
cască, vestă antiglonţ, armă, cartuşe de război. La 9 fix 
ne-am îmbarcat. Comandantul patrulei a verificat 
legătura prin radio şi a reamintit pe scurt misiunea. Aud 
tot ce se vorbeşte prin radio şi se vorbeşte doar atât cât 
trebuie. Nu ştiu dacă staţiile astea, americane desigur, 
care sunt pe aceste maşini blindate, au şi ele 
inscripţionate deja consacrata avertizare „Atenţie, 
duşmanul ascultă” cu care ne obişnuise tehnica 
sovietică şi, mai apoi, cea de producţie românească, cu 
care am lucrat ca elev şi apoi ca ofiţer de transmisiuni. 

Am străbătut aproape toată baza şi, înainte de a 
ieşi în exteriorul ei, ne-am încărcat, conform procedurii, 
armamentul din dotare. Am ieşit în afara bazei, echipaţi 
de luptă, gata să ripostăm dacă va fi nevoie. Băieţii sunt 
însă optimişti, nu este prima lor misiune de acest gen şi 
ştiu bine ce au de făcut. Locotenentul nostru, cel care 
comandă maşina în care mă aflu, are acea dezinvoltură 
a profesionistului sigur pe el. Răspunde scurt la 
apelurile comandantului patrulei, confirmând că ştie 
procedura. Este artilerist, dar le ştie şi la infanterie. Se 
cunoaşte pregătirea făcută înainte de misiune, dar mai 
ales omogenizarea şi sincronizarea echipei, dobândite 
pe timpul celor şase luni de misiune. La fel de siguri pe ei 
sunt şi ceilalţi membri ai echipajului, mecanicul 
conductor, trăgătorul la mitralieră – gunnerul care stă în 
picioare cu bustul ieşit prin turelă – şi cel din spate, din 
stânga mea. Cât despre cel din dreapta spate, 

navigatorul, adică eu, mă străduiesc să fiu calm, deşi un 
anumit freamăt interior nu poate fi negat, dat fiind 
ineditul situaţiei. 

Am ieşit din bază, am început să coborâm pe un 
drum de piatră şi pământ, ici-colo câte o construcţie, 
adică o dărăpănătură din pământ, care ori este o 
locuinţă, ori sediul unei afaceri, sau amândouă la un loc. 
Nu văd prea multe din astea până jos, poate puţin mai 
multe la apropierea de marea autostradă A-1, la intrarea 
în Qalat. Ici-acolo, câte o locuinţă, tot din pământ, 
pământ, pământ de culoarea lutului ud. Drumul, tot din 
pământ şi piatră. La intrarea în oraş – ce oraş mai e şi 
ăsta?! – virăm la stânga şi mergem preţ de aproape un 
kilometru pe asfalt. Pe autostradă! De-a stânga şi de-a 
dreapta, supermarket-uri. Adică nişte barăci acoperite 
cu tablă, cu folii de plastic, cu ce a găsit fiecare. 
Mărfurile, expuse la vedere, de toate şi pentru toată 
lumea. Anvelope uzate, legume, fructe, lemne de foc şi 
probabil bune şi pentru construcţiile care se ridică pe 
aici. Foarte multe lemne, cred că sunt importate. 
Atârnate în nişte cârlige, bucăţi de carne – probabil de 
oaie – fără nici o altă precauţie sanitară. Pe partea 
cealaltă a drumului, pe un tăpşan, un târg de animale 
unde mai mulţi orăşeni negociau în jurul câtorva cârduri 
mici de oi. 

Pe şosea/autostradă, maşini de tot felul, 
încărcate pitoresc şi fără nici o noimă, pe care mecanicii 
noştri conductori le ocolesc cu prudenţă. Regulile 
şoferiei pe aici sunt total altfel şi nici nu ştiu dacă sunt 
chiar reguli. 

Nu mergem mult pe această şosea, pe dreapta 
acelaşi amalgam de prăvălii, iar în stânga un deal pe 
care se văd urmele unei fortificaţii. Trecem cu atenţie 
printr-un sens giratoriu, probabil dacă nu singurul, cu 
siguranţă cel mai important din oraş, chiar dacă nu-i 
decât o întretăiere de două drumuri. 

Plouă şi strada nu este chiar animată, din faţa 
magazinelor lor proprietarii ne fac prietenoşi semne cu 
mâna, alţii însă nu se sinchisesc la trecerea blindatelor, 
pe marginea şoselei doi localnici stau pe vine şi discută 
despre cine ştie ce, un altul, cu AKM-ul pe un umăr şi cu 
o umbrelă deschisă în cealaltă mână, îşi vede liniştit de 
drumul lui, neimpresionat în vreun fel de aceste maşini. 
Câţiva copii se întrec să ne facă cu mâna, probabil 
militarii români i-au învăţat cu dulciuri, dar de data asta 
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maşinile nu opresc. Ne continuăm drumul şi, la 
următoarea intersecţie, când de altfel se şi termină 
casele – aceleaşi construcţii din lut – virăm la stânga şi 
coloana ia în piept un drum în câteva serpentine, până 
ajungem în vârful acestui deal străjuit de un 
observator/foişor/pavilion de sticlă. 

La intrarea în cetate, pentru că, de fapt, aici este 
una dintre fortificaţiile lui Alexandru cel Mare, castelul 
Ball Haizer, un avanpost sau o reşedinţă temporară în 
drumul său spre India, străjuieşte ruginind un tun, 
probabil o relicvă a războiului sovieto-afgan din anii 
optzeci ai secolului trecut. În interiorul fortificaţiei, după 
ce parcăm maşinile şi coborâm, priveliştea este plină de 
contrarii. 

De jur-împrejur străjuieşte un zid nu prea înalt 
şi, în această curte interioară se întâlnesc şi coabitează, 
impasibile, mai multe epoci sau chiar ere istorice. În 
partea dreaptă a porţii de intrare, ruinele cetăţii lui 
Alexandru cel Mare. Atât cât se mai vede din ea, are 
totuşi o arhitectură interesantă, clasicismul grec fiind 
uşor îndulcit la bolţi şi ferestre cu linii arabice sau poate 
chiar asiatice. Cine ştie ce meşteri o fi angajat 
Macedonul să-i ridice această reşedinţă pe Drumul 
Mătăsii. Acum însă totul este o ruină năpădită de fiare 
vechi şi gunoaie. Înălţător şi deprimant! Peste două 
milenii şi câteva sute de ani de istorie lăsate în ignoranţă 
şi inconştienţă. Timpul are însă, aici, alte dimensiuni. Pe 
care ei, localnicii, le valorizează după propriile criterii. 
Văzându-i, de multe ori eşti tentat să crezi că peste ei nu 
au apucat să treacă cele două milenii. În mijlocul curţii 
interioare se înalţă o movilă care, cu siguranţă, a servit 
ca observator marelui împărat şi este folosit şi astăzi, 
după cum aveam să aflu, ca loc de întâlnire şi sfat al 
liderilor locali. Sus tronează o construcţie din sticlă, un 
pavilion/observator, care te-ar face să crezi că este 
special amenajat pentru a oferi turiştilor posibilitatea de 
a se bucura de panorama împrejurimilor.
 Am ajuns până sus şi am văzut, într-adevăr, 
oraşul. O aglomerare de case de lut întretăiată de nişte 
stradele înguste, o moschee şi două clădiri mai răsărite. 
Una dintre ele este locuinţa liderului local, contrastând 
cu cele din jur prin mărime, dar şi pentru că este văruită 
şi acoperită cu tablă. Cealaltă, de departe cea mai 
impozantă clădire din oraş, este şcoala construită de 
americani. În jurul ei, alte clădiri mai mici, construite, de 
asemenea, după model occidental şi acoperite cu tablă.

Tot de aici, de sus, se vede şi râul care străbate 
oraşul, Tanag, dar şi târgul de animale, sensul giratoriu 
şi construcţiile de lut dintr-o altă parte a oraşului. În 
partea opusă, la poalele dealului, o oarecare 
întreprindere economică, unde probabil se încarcă 
maşinile cu piatră şi pământ. Tot în zona respectivă, 
vestigiile unei aşezări care probabil făcea parte din 
anexele cetăţii, locuite la vremea respectivă de pătura 
săracă a aşezării. De aici, de sus, se văd în depărtare şi 
cele două baze militare americane, Camp Apache şi 
Camp Lagman. 

La interior, curtea cetăţii este dominantă de 
două relee de telecomunicaţii, doi piloni metalici foarte 
înalţi, decoraţi cu farfuriile lor parabolice. 

În coasta dealului din interior, un copac de care 
sunt atârnate mai multe bucăţi de pânză, ca nişte flamuri 
sau ca nişte basmale pestriţe. Aveam să aflu că acolo 
era un cimitir autentic, cei trecuţi la Allah fiind 
înmormântaţi la tulpina acestui copac, în gropi simple, 
fără sicrie, doar înveliţi într-un cearceaf. În funcţie de 
rangul defunctului în ierarhia socială locală, se atârna, 
mai sus sau mai jos, pe ramurile copacului, o astfel de 
flamură, de o anumită culoare. La baza potecii care urca 
spre acest copac se afla o construcţie cam cât un garaj 
de-al nostru, bine îngrijită şi cu o uşă frumos ornată, în 
care se pare, dar nu se ştie sigur, este înmormântat un 
ştab local mai important. De altfel, putem crede că 
stăpânii locului şi-au dorit să-şi stabilească aici 
reşedinţa, date fiind urmele unor construcţii ulterioare 
marelui împărat. Dacă avem în vedere existenţa aici a 
unei moschei, destul de arătoase şi bine îngrijite – din 
ceea ce putem vedea doar pe dinafară – putem spune 
că locul are o însemnătate aparte pentru comunitatea 
locală. Câteva barăci de dată mai recentă strică, parcă, 
acest amestec de vechi autentic şi dezordine recentă. 
Sunt barăcile în care este dislocat un grup de militari din 
ANA/Armata Naţională Afgană, care se pregătesc aici.

Am mers la ei acasă, adică în aceste barăci, şi i-
am găsit pe câţiva stând de vorbă, la un ceai, cu militarii 
din patrula noastră. Sunt cunoştinţe vechi, se bucură de 
fiecare dată când vin militarii români, care, e drept, nu 
vin niciodată cu mâna goală: alimente, sucuri, 
medicamente. Unul dintre ei, aflat în îngrijirea 
sanitarului nostru – care ne-a însoţit în această misiune 
şi mi-a fost ghid – îi spune acestuia că încă nu i s-a 
vindecat piciorul la care s-a lovit mai demult, şi-l 
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întreabă ce-i de făcut. Doctorul nostru îi mai dă câteva 
sfaturi, dar îl îndrumă totuşi spre spital. Numai că, 
înţeleg din spusele lui, cu tristeţe, spitalul e tocmai la 
Kabul şi costă destul de mult. 

Înăuntru e cald – nişte sobe metalice cu 
burlanele scoase prin ferestre îşi fac cât de cât treaba, 
în încăpere sunt mai multe paturi suprapuse, e puţin 
întuneric, dar atmosfera e relaxantă. Ne înţelegem uşor 
cu ei, avem şi un interpret – de-al lor, plătit de americani 
– aşa că ne împrietenim repede în jurul unui ceai cald, 
foarte delicios. 

Pe o masă, lângă fereastră, câteva staţii radio 
americane, pe care se instruiesc gazdele noastre. Nu 
ştiu cât vor reuşi să le înţeleagă, dar deocamdată le au 
şi sunt destul de bune. 

În curte sunt alte câteva barăci noi, construite 
de americani, încă neterminate, care vor avea toate 
facilităţile pentru cazarea şi instruirea efectivelor 
afgane. 

La plecare am mai făcut câteva poze, ne-am 
îmbarcat în blindate şi am coborât la şosea. Am virat la 
stânga, spre baza americană Lagman, O ploaie 
mocănească ne-a însoţit continuu. 

Am intrat în bază pe un drum aproape la fel ca 
cel spre Apache. Oare cum s-ar putea deosebi 
drumurile pe aici? Între timp a început să plouă mai tare. 
La intrarea în bază, un monument dedicat sergentului 
american Anthony Lagman, căruia îi poartă numele. Am 
parcat blindatele imediat în spatele acestui monument 
şi ne-am deplast spre CTZ/Combined Team Zabul, 
unde se află şi echipa de comandă a contingentului 
românesc, şeful acesteia, colonelul Viorel Albăstroiu, 
fiind şi locţiitor al comandantului bazei, un general 
american. 

Ne-au primit la ei şi s-au bucurat să ne vadă. Nu 
ştiau de sosirea noastră. Colonelul Albăstroiu, pe care îl 
văd prima dată, se arată stăpân pe situaţie. Sediul CTZ-
ului e bine dotat, cochet, cu birouri elegante, deşi mici, 
în schimb sala de briefing este destul de încăpătoare. I-
am oferit două reviste în limba engleză, am făcut 
fotografii, am scris în cartea de onoare a CTZ-ului 
românesc. Mai scriseseră înaintea mea generalul David 
Petraeus, comandantul forţelor americane în 
Afganistan, şi comandorul Costel Avrămescu, 
comandantul Centrului de Conducere Operaţională din 

Statul Major General, aflat într-o trecere în revistă a 
contingentelor româneşti din T.O. Afganistan. 

Am fost prezentat locţiitorului comandantului 
american al CTZ, un maior tănăr şi simpatic şi am făcut 
fotografii.

Colonelul Albăstroiu m-a invitat la masă şi, deşi 
iniţial ne grăbeam şi am refuzat politicos, am hotărât 
totuşi să rămânem. Mâncarea este parcă mai 
diversificată aici decât în Camp Apache, sala de mese 
mai mare şi mai interesantă, drapelele ţărilor coaliţiei îi 
dau o notă de joint internaţional, „personalizează” locul, 
iar cele cinci sortimente de îngheţată din care am avut 
de ales au finalizat savuros acest prânz. 

Când am vrut să ieşim din bază, după ce am 
înotat prin noroi – ploaia nu mai contenea – am aşteptat 
câteva minute bune în spatele a doi „şoferi de şoferi” 
localnici, care blocaseră drumul cu o tehnologie 
automobilă mai mult decât anacronică, ce nu vroia să se 
mai mişte din drum, însă nu se sinchiseau că în spatele 
lor aştepta o întreagă coloană de blindate. Şi nici nu 
puteam să-i depăşim, pentru că din faţă venea o altă 
coloană serioasă de MRAP-uri, care, de asemenea, se 
străduiau să nu atingă mica bijuterie afgană.

Am reuşit, într-un final, să ieşim, transportorul 
nostru a fost primul în coloana patrulei, dar numai până 
la şosea, unde a făcut asigurarea coloanei până ce 
toate maşinile au intrat pe artera principală, ia noi ne-am 
ocupat locul în ariergardă. Ne-am întors pe acelaşi 
drum, afară ploua serios, prin geamul de la uşă am 
văzut din nou cetatea Macedonului şi m-am întrebat 
mirat ce-o fi căutat şi el tocmai aici.

În stânga, acelaşi Qalat ciudat, greu de 
categorisit ca oraş, dar, desigur, altele sunt criteriile aici. 
După sensul giratoriu am virat la dreapta, spre baza 
noastră, Apache. 

O baie bună şi puţină odihnă după amiază, 
până la lăsarea întunericului. După masa de seară, vreo 
două ore la „Casa Românească”, cu ceai, biscuiţi şi 
poveşti de acasă şi de aici, de la capătul lumii. Câte 
dintre ele ni le vom mai reaminti peste ani? 

Pe ecranul televizorului, nişte videoclipuri şi 
muzică bună. 

În Egipt, revolta continuă.
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OMAGIU CAMARADERESC

S-a născut la 10 februarie 
1946 în Bucureşti. A absolvit cursurile 
Liceului Militar ,,Ştefan cel Mare”, 
Câmpulung Moldovenesc (1963), 
Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri 
,,Nicolae Bălcescu”, Sibiu (1967), 
Academia Mi l i tară Generală,  
Bucureşti (1976) şi a fost ofiţer activ 
cercetaş în cadrul structurilor de 
cercetare ale M.Ap.N. în perioada 
1967-1998, ocupându-se cu pasiune, 
o bună perioadă de timp din cariera 
militară, de pregătirea ofiţerilor de 
cercetare. 

În prezent un foarte activ colonel în retragere.
Poet, publicist, epigramist, membru al Societăţii 

Scriitorilor Militari, al Cenaclului Literar ,,Amurg Sentimental” şi, din 
2007, al Clubului Epigramiştilor ,,Cincinat Pavelescu”-Bucureşti.

A publicat volumele de versuri: „Eterna Clipă”(1998), 
„Sărut peste zăpezile timpului”(1999), „Nopţi Sub Ploaia 
Iubirii”(2000), „Dor de Altceva”(2004), „Cuvânt Înflorat”(2005), 
„Muzeul Ninsorilor”(2008), precum şi volumul „Catrene cu Ecou de 
… Epigramă”(2007) şi mai recent „Catrene patogene”(2015).

A creat textul pentru ,,Marşul Cercetaşilor Armatei 
României” (achiziţionat de U.C.M.R. în 2009), reper muzical 
fundamental al Cercetaşilor militari români.

Din anul 1998, când a trecut în rezervă, este membru al 
Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere, iar din anul 
2012, al Asociaţiei Cercetaşilor Militari în Rezervă şi în Retragere.

Despre colonelul-poet ne spune mai multe următoarea 
consemnare:

<< Salve Magister!
Eram doar unul dintre cursanţii anului 1984 de la „Cursul 

de cercetare în adâncime prin paraşutare în dispozitivul inamicului” 
– ce titulatură importantă! – cel mai tânăr dintre locotenenţii şi 
locotenenţii-majori ai acelei serii, abia de mă acceptase colonelul 
Ştefan, şeful cursului, nu aveam nici un an de la terminarea şcolii 
militare, dar a trebuit să înghită marele meu atu – eram deja brevetat 
cu… 3 salturi ! – şi, mai mult, eram singurul transmisionist, de care, 
aveam să-mi dau seama mai târziu, avea nevoie. Cercetaşii, pe 
atunci, musai să deprindă transmiterea în cod Morse, să poată lua 
legătura şi comunica prin radio din dispozitivul inamicului. Veneam 
de la trupă şi aveam mâna încălzită pentru manipulator, în urechi 
aveam ton continuu de cască şi îmi ţiuiau liniile şi punctele lui Morse,  
dar cu cercetăşia …mai încet.  

În şcoala de ofiţeri de transmisiuni făcusem un an întreg 
de infanterie pură – un experiment care ne-a marcat definitiv şi n-a 
mai continuat după aceea – însă cercetarea, diamantul din coroana 
de spini a infanteriei, era departe de mine. Sau aşa credeam atunci, 
când eram coleg cu Enache (Manasia), Cornel Georgescu, Nicu 
Beganu, Mitică Purje, Sandu Rădulescu, Gabi Nicoară, Dan Buşoiu 
şi cu mulţi alţi …artişti (cum ar fi zis regretatul Gică Mavrodin, 
artilerist care făcuse şi el cursul cu câţiva ani mai înainte), care 
vroiau să ne arate că mănâncă cercetare pe pâine. Şi până să mă 
dumiresc în această complicată şi nu pentru oricine meserie, 
colonelul Ştefan a dat cu vorbele în mine de era să mă cer definitiv 
afară, să plec înapoi la unitate şi să uit pentru totdeauna de 
cercetarea în adâncime. 

Norocul meu – şi cred că şi al altora – a fost că l-au chemat 
la Bucureşti, pentru alte misiuni – mult mai importante, probabil – şi 
în locul lui a venit un maior simpatic, Liviu Zanfirescu, care m-a 
„acordat” pe frecvenţa cursului. Nu ştiu ce-o fi văzut la mine, poate îi 

plăcea pasiunea – chiar patima – cu care încercam să-i învăţ Morse 
pe colegi – aveam şi eu un plus în faţa vedetelor – poate dorinţa de a 
recupera din handicapul pe care simţeam că îl am faţă de colegii mei 
cercetaşi, poate … nu ştiu ce a fost, dar uşor, uşor, mi-au crescut 
acţiunile, mai ales când am înţeles că totul se poate învăţa …din 
cărţi, de la colegi, dar mai ales de la un profesor bun. Şi maiorul 
Zanfirescu a fost un profesor bun. Şi mai ales un pedagog deosebit. 
Ne-a făcut să iubim cercetarea, meserie grea, lipsită de glorie 
imediată, de aplauze, însă plină de miez. Uneori dulce, dar de cele 
mai multe ori destul de amar. 

Despre cursul din 1984 aş putea să vorbesc la nesfârşit, a 
fost – şi datorită maiorului Zanfirescu, dar şi oamenilor deosebiţi de 
la 404 – cel mai frumos din cariera mea. Şi-mi amintesc de 
paraşutări, de tabăra de alpinism de la Predeal, de şedinţele de 
trageri, de geniu, de acţiunile pe timp de noapte în teren necunoscut, 
de cercetarea şi forţarea râului Buzău, de aerodromul Ianca, de gara 
de la Făurei, de pătrunderea în alte obiective – dar şi de orele de 
pregătire fizică, unde maiorul ieşea la bătaia mingiei mai abitir decât 
unii dintre noi, mânji tineri. 

La terminarea cursului, în toamna lui '84 – am rămas „în 
legătură” şi – recunosc şi acum, ca de atunci întotdeauna – a fost 
unul dintre cei care m-au ajutat să mă mut la Regimentul de 
Paraşutişti de la Buzău în anul următor. Din nou, mulţumesc sincer!

Au trecut anii, am rămas prieteni, şi uşor, uşor, l-am 
cunoscut şi pe celălalt Zanfirescu, pe Poet. Şi ce Poet! Spun asta nu 
că m-aş pricepe prea mult la poezie, deşi iubesc genul şi chiar mai 
încerc uneori să potrivesc şi eu cuvintele din rime, însă văd cum este 
apreciat el în breaslă, printre poeţi şi epigramişti adevăraţi.

Mânat de patima şlefuirii cuvintelor până la strălucire şi 
croşetării de metafore în adevărate coliere stilistice, de irizări de 
epitete pe care numai un fin bijutier le poate obţine într-o alchimie 
străină nouă, novicilor, Liviu Zanfirescu este o voce distinctă în 
conclavul scriitorilor militari şi în alte cenacluri bucureştene. 
Exponent al unui romantism poate uşor desuet pentru teribiliştii 
condeieri de astăzi, foarte atent la rimă şi la prozodie, cu meseria 
scrisului temeinic învăţată cred, în liceul militar, sau poate şi mai 
târziu, dar cu certitudine îndelung exersată de-a lungul timpului şi 
favorizat – chiar iubit! – incontestabil, de Cel care împarte talentul, 
Poetul ne răsfaţă, ori de câte ori are prilejul, cu regale stihurghii.

Ne place poezia lui şi gustăm cu nostalgie din parfumul de 
copilărie, de tinereţe năvalnică, de femeie frumoasă, de mamă 
iubită, dar şi de praf de stele, de coroane de magi, de sfinţi, de îngeri 
şi de zâne, de Sfinte Sărbători de iarnă şi de primăvară, de câte şi 
mai câte rostiri de emoţii şi de viaţă adevărată care se revarsă din 
versurile sale. 

Într-un raft al bibliotecii mele stau, aliniate şi cuminţi, 
cărţile Poetului, multe la număr, aşteptând ziua când am să mă pot 
cufunda din nou printre cuvintele, metaforele şi sclipirile de excepţie 
ale condeiului său inconfundabil. 

Cât priveşte epigramistul-spadasin, Liviu Zanfirescu se 
duelează fără pic de teamă cu oricine, şi nu ezită să atace, uneori 
frontal, alteori subtil, cu un vers ascuţit, rău de rimă, chiar veninos pe 
alocuri, cu care înţeapă şi încearcă să vindece metehnele şi 
năravurile unei societăţi din ce în ce mai bolnave cu speranţa – 
incurabil optimist! – că poate, poate se mai poate (sic!) îndrepta 
ceva.

În rest, doar gânduri frumoase de preţuire şi, ca de la 
discipol la Profesor, 

Salve Magister! >>

Medalionul 
Colonel (rtr.) LIVIU ZANFIRESCU

Colonel dr. Mircea TĂNASE
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S-a născut în oraşul Buzau 
la data de 12.12.1952. A copilărit într-
un cartier mărginaş al Buzăului, pe 
strada Orizontului. A urmat cursurile 
Şcolii generale nr. 4 din Buzau în 
perioada1959-1967, apoi Liceul 
Industrial de Chimie, Bucureşti, în 
perioada 1967-1970.

După liceu şi-a legat 
destinul de Armată, absolvind, în anul 
1972, Şcoala Militară de Maiştri şi 
Subofiţeri, cu specialitatea militară 
radiotelegrafist clasa a III-a.

În perioada1972-1998 
cariera militară l-a legat definitiv de unitatea de care este foarte 
mândru: Batalionul 404 Cercetare în Dispozitiv prin Paraşutare - UM 
01171 Buzău. Această unitate a fost locul unde a evoluat pas cu pas, 
pe toate treptele ierarhiei militare, obţinând rezultate remarcabile la 
misiunile pe teritoriul naţional, examene şi inspecţii.

Radiotelegrafist-cercetaş clasa I, paraşutist militar clasa I 
şi, portdrapelul unităţii pentru o lungă perioadă de timp 1974 (când a 
fost avansat înainte de termen) – 1994. 

A executat lansări cu toate tipurile de paraşute din dotarea 
Armatei României: BG-7, BG-7M, PPD-1, PSD-1, PSD-2 şi RL-16. 

După anii '80 şi-a legat definitiv destinul de 
compartimentul desant-paraşutare, îndeplinind funcţia de şef grupă 
întreţinere şi repaţie tehnică desant, de unde, în anul 1998, a trecut 
în rezervă la termen, cu gradul maistru militar principal.

După pensionare a căutat să aibă o via?ă cât mai activă, 
implicându-se cu pasiune în sportul buzoian. 

Este secretar general al Asociaţiei Judeţene de Fotbal, 
Buzău şi membru al Asociaţiei Cercetaşilor Militari în Rezervă şi în 
Retragere din anul 2012.

Mai multe despre Marian Lambru ne spun şi următoarele 
consemnări:

<<Pot să-l caracterizez, fără teama de a greşi, în numai 
câteva cuvinte, „bun la toate”.

Un foarte bun coleg, sportiv înăscut – printre cei mai buni 
la fotbal (marea lui dragoste), volei, tenis de câmp şi, să nu uit, 
paraşutismul, căruia i-a dedicat multe – un om cu care mi-a făcut o 
plăcere deosebită să lucrez.

Îmi amintesc de prima mea întâlnire cu sergentul-major 
Marian Lambru, cu state vechi în cercetarea în dispozitiv, atunci 
când, elev sergent în anul III al şcolii militare, am efectuat stagiul la  
Batalionul de Cercetare al Regimentului 60 Desant-Paraşutare 
„Băneasa-Otopeni”, ocazie cu care urma să mă brevetez ca 
paraşutist militar. După ce mi-a amintit regulile de acordare a 
salutului militar, nu oricum ci în pas de defilare – avea dreptate – mi-a 
cerut să le respect întocmai şi m-a întors din drum, iar eu, firesc, am 
executat cerinţa fără comentarii. În toamna aceluiaşi an, „când se 
numără bobocii”, revin în unitate ca ofiţer, „locotenent boboc”, şi, mă 
întâlnesc iarăşi cu sergentul-major Marian Lambru, care mă salută, 
zîmbind complice – avea dreptate şi acum – dar nu în pas de defilare 
ci „ca între noi cadrele”. 

„Vreme trece, vreme vine”, vorba poetului...Ajung 
comandant al gărzii drapelului, unde mă întâlnesc iarăşi cu Marian 
Lambru, acum portdrapel cu vechime. Şi a făcut cu noi instrucţie de 
ne săreu fulgii pentru că drapelul are mişcările lui, precise, elegante 
şi solemne.

L-am cunoscut mult mai bine în perioada în care am lucrat 
împreună  cca 5 ani, la compartimentul desant-paraşutare. Priceput 
şi preocupat să se perfecţioneze în permanenţă, să fie cel mai bun, 
de la care să-nveţe şi ceilalţi.

Nu excela în a fi foarte ordonat, fiind proverbială replica lui 
„nu s-a pierdut, este pe aici pe undeva” şi... avea mereu dreptate.

În perioada în care a fost radiotelegrafist cercetaş a fost 
stimat de colegi dar şi „invidiat” pentru legăturile radio pe care le bifa 
permanent cu rezultate maxime la aplicaţii şi exerciţii.

Am avut ocazia să experimentăm şi să folosim, timp de 5 
ani, paraşuta PPD-1, o paraşută care a dat dureri de cap unor 
decidenţi în paraşutismul acelor vremuri.

Nu pot să-l uit pe Gigi Truţulescu, un nonconformist, care 
făcea el ce făcea (puteţi înţelege cam ce nu trebuia n.a.) şi 
deschidea paraşuta direct, fără precomanda pentru stabilizator. 
Urmarea acestui fapt era că de fiecare dată se rupea, de la cusătură, 
cordul cu care erau fixate la orificiul polar al cupolei paraşutele 
extractoare şi stabilizator, urmate, bineînţeles, de căutări frenetice 
în zona de lansare (numai paraşutiştii ştiu foarte bine la ce mă refer).

În urma unei astfel de „isprăvi”, cu toate căutările făcute la 
sol, componentele pierdute nu s-au mai găsit, iar paraşuta a fost 
retrasă în depozit ca neoperativă, neavând rezervă pentru 
completarea acestora. Şi uite aşa s-a facut că  din 20 de complete 
de paraşute am rămas doar cu 19.

L-am chemat pe Marian şi în urma discuţiei avute, ca-ntre 
specialişti, am decis, de comun acord, să ne asumăm o „micuţă 
modificare” la paraşută, lucru deosebit de riscant la acea vreme. De 
fapt nu am făcut mare lucru, am descusut cordul şi l-am legat 
„bărbăteşte” de orificiul polar al tuturor paraşutelor PPD-1 pentru a 
evita alte pierderi ale componentelor aflate în discuţie.

Am executat după aceea sute de paraşutări, până în mai 
1990, fără ca „ghiduşiile paraşutistice” ale unora dintre noi să mai 
provoace pierderea acelor componente la niciuna din cele 19 
complete de paraşute PPD-1.

Marian Lambru un militar plin de „iniţiative”, a fost şi este 
un foarte bun coleg şi un prieten „bun la toate”.>>

                                                              Colonel (r) Viorel DRENEA

<< Este foarte greu să spui ceva despre un om deosebit. 
Po?i doar să-ţi aminte?ti întâmplări deosebite, care ies din 
monotonia vieţii cazone ?i care vorbesc singure.

Marian Lambru, un om deosebit, buzoian get-beget, a fost 
un foarte bun cerceta? - radiotelegrafist şi para?utist, un sportiv 
complex ?i, nu în ultimul rând, un foarte bun camarad, oferindu-se de 
multe ori să ne ajute, dansând cu so?iile noastre atunci când noi nu 
mai puteam, satisfăcându-le acestora setea de dans. 

A venit din ?coala Militară, în anul 1972, direct la 
Batalionul 404 Cercetare, împreună cu alţi subofi?eri la fel de dota?i, 
dovadă că la acea vreme se făcea o selec?ie adevărată pentru a fi 
încadrat la „404”. A avut norocul să aibă primii ?efi direc?i pe doi 
dintre „greii“ cercetării în dispozitiv, respectiv, colonelul (rtr) Aristide 
?intă ?i generalul de brigadă (rtr) Dumitru Miu, alături de care a 
învă?at meseria de cerceta? ?i a dus-o pe culmi greu de egalat.

Timp de patru ani cât l-a avut comandant pe actualul 
colonel (rtr) Aristide ?intă, a devenit un cerceta? - para?utist foarte 
bun, la care, cei noi sosiţi în unitate se uitau cu respect. Din anul 
1976 experienţa (Marian Lambru) a dat piept cu impetuozitatea 
tinerească a noului comandant de grup (Dumitru Miu) cu care, timp 
de aproape 4 ani, a ocupat constant poziţiile fruntaşe în toate 
competiţiile vremii. Marian Lambru iubea nespus de mult competiţia 
şi era în stare de orice să dovedească tuturor că are valoare, că este 
cel mai bun - „cheia“ care i-a definit toată cariera militară pe care a 
reuşit să o ducă în sfera măiestriei - şi un important imbold pentru a 
se perfecţiona ca cercetaş.>>

                                                            
                                                            Colonel (r) Marin SCARLAT

OMAGIU CAMARADERESC

cercetaşilor
Maistru militar principal (rtr) MARIAN LAMBRU
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Întâmplător sau nu, în acest an, la 6 iunie, s-au 
împlinit 30 de ani de la executarea, în cadrul Batalionului 
404 Cercetare, a primei paraşutări cu paraşuta PPD-1.

Şi cu acest prilej, după multe controverse 
interioare, m-am hotărât să încerc să restabilesc, pe cât 
posibil, adevărul despre această minunată paraşută, 
mai ales după ce am reuşit, cu sprijinul conducerii SC 
Condor SA Bucureşti, să intru în posesia unor 
documente foarte importante.

Din documentarea facută şi din experienţa 
proprie afirm fără tagadă că în cei 30 de ani nimic nu s-a 
schimbat în comportamentul unor români învăţaţi să 
calce în picioare unele principii, rămase pentru ei doar 
simple teorii.

Să începem cu începutul...
În anul 1976 este lansată, la nivelul structurii 

care gestiona paraşutismul militar românesc, o temă de 
cercetare-proiectare foarte ambiţioasă care viza 
modernizarea paraşutei BG-7M, document aprobat în 
data de 27 septembrie de către Comandantul Apărării 
Antiaeriene a Teritoriului şi Comandantul Aviaţiei, 
structuri comandate la acel moment de general-maior 

Mircea MOCANU respectiv general-maior Aurel 
NICULESCU. 

După aprobarea temei de cercetare, 8 ani mai 
târziu, la 20 octombrie 1984, a fost întocmit Caietul de 
sarcini al Paraşutei Principale pentru Desant PPD-1, cod 
1000.10-CS, semnat de Şeful laboratorului, colonel 
inginer Vasile DOLJANU şi Şeful colectivului de 
cercetare, locotenet-major inginer Mircea LASZLO, fiind 
aprobat ulterior de Ministerul Industriei Uşoare (MIU) şi 
Institutul de Cercetări Textile (ICT) Bucureşti.

În acelaşi timp este întocmit şi Referatul de 
prezentare a Paraşutei Principale pentru Desant 
(atenţie!) BG-8/ PPD-1, al cărui conţinut este prezentat 
la finalul acestui articol.

Caracteristicile, dimensiunile de gabarit, părţile 
componente, durata în serviciu etc., comparabile cu cele 
ale paraşutei BG-7M, arată o paraşută îmbunătăţită, 
performantă, uşor de exploatat de trupele specializate în 
paraşutări de şcoală (formare), de antrenament şi de 
luptă, stabilizate, libere, cu deschidere directă sau 
combinată. 

Ofer în continuare, în comparaţie, câteva 
caracteristici principale PPD-1/BG-7M: diametrul 
nominal 9000/11250mm, suspante 28/36, greutate circa 
15/20kg, suprafaţa portanta circa 95/75 mp, efect de 
fantă 3-4/2 m/s. Pentru cei interesaţi pun la dispoziţie cu 
plăcere, pentru studiu, documentele de referinţă.

BG-8 sau PPD-1?
(o paraşută născută cu forcepsul)

Colonel (r) Viorel DRENEA
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Continuăm cu adevărul istoric...
În 1986, pe când eram Locţiitor pentru Instrucţia 

de Zbor şi Paraşutare la Batalionul 404 Cercetare, am 
primit în dotare 20 complete PPD-1 cu siguranţa PSig.1 
pe care, neavând alte precizări exprese, le-am introdus 
în serviciu. La 6 iunie 1986, împreună cu comandantul 
unităţii, maior Remus GHERGULESCU, şeful de stat 
major, maior Gheorghe TRUŢULESCU şi plutonierul 
major Marian LAMBRU, după o atentă pregătire 
preliminară (enervantă pentru unii), am executat prima 
paraşutare cu această paraşută, dintr-un avion AN-2, de 
la înălţimea de 1100 m, cu o cădere stabilizată de 350 m 
(circa 10 secunde), în zona Pădurea Frasinu, lângă 
Buzău. Şi, pentru că paraşuta s-a comportat foarte bine, 
atât pe timpul căderii stabilizate, coborârii cu paraşuta 
deschisă, cât şi la aterizare, am executat paraşutări cu 
PPD-1 până în data de 16 mai 1990 când, din „raţiuni 
superioare” am fost nevoiţi să le scoatem de la zbor. 

          Fila carnet de zbor căpitan Viorel Drenea 

                  Fila carnet de zbor plutonier-major Marian Lambru

Două întâmplari din perioada în care executam 
paraşutări cu PPD-1 nu-mi dau pace nici acum şi le 
prezint cu multă plăcere cititorilor revistei pentru a-şi 
face o idee referitoare la modul în care interesul unora îşi 
punea amprenta asupra activităţii paraşutiştilor.

Prima este legată de faptul că la câteva luni de 
când executam salturi cu această paraşută, 
responsabilul cu paraşutismul din Secţia Paraşutişti din 
Comandamentul Aviaţiei Militare, maior Vasile 
CONSTANTIN, participând la o paraşutare pe 
Aerodromul Buzău, m-a întreabat foarte surprins: (mai 
surprins am fost eu de surprinderea lui) de ce sărim cu 
PPD-1 pentru că trebuia să fie la stoc, şi că trebuie să 
vină o comisie de la comandament să ne facă 
instructajul pentru folosirea ei? Reacţia mea a fost 
prietenească, dar dură: le avem în serviciu şi nu la stoc 
neavând ordin în acest sens şi dacă vreţi instruire puteţi 

veni voi la noi să vă învăţăm. Din câte ştiu nimeni din 
Armata Română nu a mai sărit cu ele până acum în afară 
de noi.

A doua întâmplare a avut loc pe Aerodromul 
Boboc. Veneam la aterizare, bineînţeles tot cu PPD-1, 
după un salt din AN-24 şi, împreună cu Marian LAMBRU, 
am hotărât să facem aterizare de precizie, aşa că am 
încadrat la sol un ARO, aterizând cam la 2-3 m în stânga 
şi în dreapta lui. În timp ce strângeam paraşutele am fost 
întrebaţi de un „tov.” colonel, care era împreună cu un 
colectiv de la fabrica Condor la testarea unor platforme, 
„de ce săriţi cu această paraşută?”. Răspunsul a fost 
prompt şi scurt „ pentru că este bună şi este în dotarea lui 
404”. A insistat să repetăm pentru că dânsul era cel care 
o realizase şi până la noi nimeni nu apreciase acea 
paraşută. Întâmplarea mi-a rămas întipărită adânc în 
memorie şi ani de zile am căutat un răspuns la 
întrebarea „De ce nu a intrat măcar în dotarea structurilor 
de cercetare în dispozitiv ?”.

În loc de concluzii
Abia acum, după atâta amar de vreme am 

înţeles. După o perioadă de 8 ani de cercetare şi 
proiectare paraşuta PPD 1 a fost realizată în 200 de 
exemplare (complete) care, după testări în toate 
condiţiile, trebuia să convingă „o comisie”, care avea 
puterea de a decide dacă intră sau nu în dotare. 

În afară de cercetaşii de la Buzău, toţi ceilalţi, 
adică subordonaţii Comandamentului Trupelor de 
Paraşutişti, au primit ordin să le introducă la stoc şi.... au 
rămas acolo pentru eternitate. Noi cei care mai ştim câte 
ceva despre paraşutism i-am putea întreba acum, cum 
ar fi trebuit să-i întrebăm şi atunci: Cum le folosiţi în caz 
de... dacă nu vă antrenaţi cu ea în timp de pace? Mai 
este o întrebare care nu-mi dă pace nici acum: De ce au 
fost trimise la unităţi şi au fost ţinute timp de 5 ani în 
depozite? La aceste două întrebări am acum şi un 
răspuns: pentru că trebuiau justificaţi banii cheltuiţi cu 
producerea lor. A treia întrebare, poate cea mai 
interesantă: De ce toate aceste manevre? Şi am un 
răspuns şi la aceasta. Pentru introducerea în 
fabricaţie/dotare, o comisie, din care făcea parte şi un 
reprezentant militar, trebuia să avizeze în unanimitate 
proiectul, ceea ce nu s-a întâmplat. Firesc vine 
întrebarea: De ce nu? Avem şi un răspuns tot atât de 
firesc: Cine credeţi că era reprezentantul militar care nu 
a fost de acord? Iar răspunsul, dacă pe unii îi poate şoca, 
pe mine, acum, mă dezgustă: Colonelul inginer Iulian 
ANCUŢI. Aşa, şi? Păi nu cumva aici avem un conflict de 
interese de manual (nu ştiu dacă aşa se numea atunci)?. 
Mai mult ca sigur cred că aşa a fost, pentru că în acea 
perioadă colonelul inginer Iulian ANCUŢI îşi 
experimenta propria paraşută care se numea ANI (unii 
dintre noi îşi amintesc, o testau instructorii de paraşutare 
de la unităţile de aviaţie şi un colectiv de la regimentul de 
paraşutişti care, cu umor, dacă-i întrebai unde se duc îţi 
răspundeau „la omologire“). Sunt convins acum că din 
cauza acestor „sforării de culise” PPD-1 nu a intrat în 
dotare, rămânând ca noi paraşutiştii de rând să 
continuăm să cărăm în spate 19 kg în loc de 15 kg.
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Autorul este binecunoscut cititorilor revistei 
noastre, prin multitudinea de cărţi publicate, în 
numărul anterior susţinând cu profesionalism şi 
argumente geopolitice puternice, primul „dialog 
geostrategic” al revistei, cu o tematică incitantă şi 
deosebit de atractivă: „PACE SAU RÃZBOI LA 
ÎNCEPUT DE MILENIU”.

Lucrarea este dedicată, aşa cum 
menţionează în „Cuvântul autorului”, „Statelor 
Unite ale Americii, unica superputere a lumii şi 
singurul imperiu, precum şi situaţiei geopolitice şi 
geostrategice a societăţii americane la nivelul 
anului 2015”, pentru care, în acest moment, 
„cuvântul de ordine” este „DECAY”. Decay poate fi 

înţeles, conform Dicţionarului Oxford al Limbii 
Engleze, ca „Procesul de cădere, de prăbuşire de 
pe o poziţie puternică, viguroasă, prosperă, starea 
de declin progresiv ...” sau, pentru un „înţeles mai 
dur al termenului”, aşa cum ne recomandă însuşi 
autorul, „declin, descreştere, diminuare, scădere”, 
„...fenomen în sine negativ.”

Autorul recunoaşte, cu obiectivitate, că 
analiza pe care o face a fost influenţată de două 
lucrări de referinţă „de valoare universală”: 
„Creşterea şi descreşterea Curţii Otomane”, a 
marelui cărturar şi domnitor moldovean Dimitrie 
Cantemir (1673-1723) şi „The Rise and Fall of the 
Great Powers” (Creşterea şi descreşterea marilor 

„CREŞTEREA ŞI DECLINUL
IMPERIULUI AMERICAN“

Redactor şef, colonel (r) Alexandru RUSU

Lucrarea „CREŞTEREA ŞI DECLINUL IMPERIULUI AMERICAN” a colonelului (rtr) 
Florian GÂRZ a văzut lumina tiparului în acest an la Bucureşti, Editura LAURENT, sub 
egida FUNDAŢIEI LITERAR – ISTORICE „STOIKA”.
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puteri), a „eminentului istoric”, profesorul 
universitar american Paul Kennedy, editată în anul 
1988, în SUA, o „carte monumentală, una din cele 
mai bune lucrări ale secolului XX”.

Stilul alert în care este scrisă cartea, bine 
documentat, cu afirmaţii de multe ori şocante, dar 
bine justificate şi argumentate cu realităţile istorico-
economice, a fost, cel puţin pentru mine, un 
stimulent de a nu o lăsa din mână până la pagina de 
final, aşa cum s-a-ntâmplat cu „Cei trei muşchetari”, 
pe care l-am citit „dintr-o sorbire” în trei zile, în 
vacanţa de vară dintre clasa a IV şi a V-a.

Lucrarea este structurată pe 7 capitole.
În Capitolul I aflăm despre miracolul 

„creşterii imperiului american la începutul secolului 
XX” şi despre cum „Vulturul îşi arată ghearele”. 
Capitolul II continuă cu „Visul american” şi 
„Dominaţia mondială” pe fondul decăderii Europei 
la sfârşitul Primului Război Mondial şi al creşterii 
exponenţiale a puterii SUA (în special militare).

Capitolul III ne introduce tranşant, cu 
argumentele cifrelor date de statistici, în perioda 
interbelică, a „marii depresii” când, „americanilor 
putrezi de bogaţi le lipsea <<marea bâtă>>, adică o 
putere militară pe măsura celei economice”. 
Această uriaşă forţă latentă a SUA (autorul se 
referă explicit la potenţialul militar), a fost împinsă 
de Marea Depresie, după 10 ani de căutări 
besmetice, prin politica „new deal” de implicare 
masivă a guvernului în viaţa economică a ţării, către 
militarizarea rapidă a economiei. SUA a devenit în 
scurt timp, ca unică soluţie de salvare, o uriaşă 
industrie de război, care a transformat statul dintr-
un „gigant economic într-un gigant militar”.

În Capitolul IV autorul ne oferă o altă 
perspectivă, diferită de ceea oficială, asupra celui 
de-al doilea război mondial. Din înfruntarea a 4 mari 
titani (SUA, Germania, Japonia şi URSS), doar 2 au 
ieşit câştigători, iar SUA au fost, de departe, cea 
mai bine poziţionată, URSS având nişte pierderi 
umane şi materiale imense. Nota de plată trimisă 
URSS de preşedintele Eisenhower (preşedintelui 
Truman i-a lipsit curajul de a cere plata pentru 
ajutoarele de război) nu fost achitată de sovietici şi 
a fost trimisă înapoi cu menţiunea „noi am plătit cu 
sânge”. O sinteză a pierderilor de război 
evidenţiază faptul că „SUA s-au ales cu profituri 
uriaşe şi cu pierderi minime de numai 300.000 
morţi, URSS a pierdut 25.000.000 de morţi, fiindu-i 
distrusă peste 1/3 din avuţia naţională”.

Capitolul V este dedicat unei analize, 
argumentate cu date statistice şi istorice, a 
perioadei 1945-2015, de dominaţie a lumii de către 
SUA. De la perioada de apogeu a anilor '45, când 
industria militară a SUA copleşea lumea, devenind 

locomotiva economiei americane şi unul din factorii 
principali ai declanşării „Războiului rece” şi ai unei 
nebuneşti curse a înarmărilor, până la apariţia 
„Complexului Militar Industrial”, o afacere tipic 
americană, de dimensiuni monstruoase, nu a fost 
decât un mic pas. Şi astăzi acest complex domină 
(încă) întreaga societate americană. Aflăm despre 
„echilibrul dat de teama anihilării reciproce”, un 
foarte bun „motiv” pentru o perioadă de pace destul 
de lungă. Mai aflăm, pe baza cifrelor seci date de 
statistici, că economia SUA a intrat într-o periodă de 
declin relativ, careia îi va urma, atunci când va fi 
depăşită de o altă economie, declinul absolut.

Capitolul VI este dedicat „Bolilor cronice ale 
Imperiului American”: o societate super militarizată; 
superioritatea, agresivitatea şi desconsiderarea 
restului lumii; o spaimă şi o teroare continuă faţă de 
un război nuclear; pericolul sovieto-chinez; 
necesitatea identificării permanente a unui 
duşman; destinul mesianic de conducători ai lumii 
combinat cu un expansionism nemărginit.

Ultimul capitol al lucrării prezintă argumente 
în sprijinul tezei care evidenţiază starea de declin 
evident a imperiului, văzute prin ochii politologului 
american de origine japoneză, Francis Fukuyama: 
declinul politic, criza acută de sistem, birocraţia 
excesivă (instituţiile statului şi relaţiile sociale au 
devenit frână în calea progresului), democraţia 
nefuncţională (incapacitatea Congresului şi a 
Camerei Reprezentanţilor de a controla guvernul), 
puterea excesivă a grupurilor de interese şi a 
„Complexului Militar Industrial”.

Autorul, fără a fi un antiamerican, nu face 
decât să tragă concluzii bazate pe argumente 
istorice, sociale, economice formulate de oamenii 
de ştiinţă, precum şi pe o vastă experienţă în 
domeniul informaţiilor, convins fiind de faptul că 
„oamenii politici sunt călăuziţi de ipocrizie, intrigă şi 
trădare”.

Doritorii găsesc această carte, cu dedicaţie 
din partea autorului, la Biblioteca Asociaţiei 
Cercetaşilor Militari în Rezervă şi în Retragere şi, în 
opinia mea, nu ar strica dacă „mai marii trecători ai 
acestor vremuri” ar citi-o şi, pe măsura 
posibilităţilor, ar încerca să-i înţeleagă mesajul.

Lectură plăcută!
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DIN ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI

12 noiembrie 2015 

Conform tradiţiei, am 
sărbătorit şi în acest an, într-o 
plăcută şi distinsă ambianţă 
c a m a r a d e r e a s c ă , „ Z i u a  
cercetaşilor militari”.

Iunie 2016 

E m o ţ i e ,  c u r a j  ş i  
adrenalină la Memorialul 
„General Grigore Baştan”, 
dedicat sărbătoririi, la 10 iunie, 
a 75 ani de la înfiinţarea primei 
subunităţi de paraşutişti militari.

28 martie 2016 

ACMRR a împlinit 5 ani de 
la înfiinţare. Sărbătoare mare, 
invitaţi pe sprânceană, medalie 
aniversară, diplome şi un moment 
special pentru toţi membrii 
asociaţiei.

AGENDĂ 2016
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3-16 Iulie 2015 

Participăm voluntar la activităţile de 
instruire cu specific cercetăşesc din cadrul 
celor două serii ale Taberei Francofoniei, 
organizată de Asociaţia Centrul Cultural 
Francofon Buzău, la Poiana Pinului. 

Au răspuns prezent următorii membri ai 
ACMRR: colonel (r) Viorel Drenea, colonel (r) 
Alexandru Rusu, colonel (r) Gabriel Benescu, 
plutonier adjutant principal (r) Frosică Ursu şi 
plutonier adjutant principal (r) Frâncu Mihai.

Au pus umărul camarazii cercetaşi aflaţi 
în activitate: colonel Radu Moscu, locotenet-
colonel Gabriel Carpiuc, maior Marian Ţiţeica, 
plutonier adjutant principal Filuţă Uşurelu, 
plutonier adjutant principal Ionel Pământ, 
precum şi tinerele speranţe în ale cercetăşiei 
Adrian-Gabriel, Leonard, Ştefan şi Mihai.

Pentru toţi cei de mai sus, păstrând nota 
francofonă a activităţii, „notre respect, 
monsieurs!”.

DIN ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI

O lacrimă editorială şi un buchet de regrete eterne pentru camarazii cercetaşi-paraşutişti 
care, în acest an, ne-au părăsit: 

- colonelul Ivan Ionel;
- colonelul Nicolae Brătescu. 

Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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Muzica: colonel Ionel Croitoru
Versurile: colonel cercetaş (rtr) Liviu Zanfirescu 

            Scrutează orizontul cu-ndrăzneală
            Ei, aşi, între binoclu şi busolă                                                   
            Când zborul e-o lumină ireală
            Albit le e curajul în cupolă.

                                          De când se ştiu din şoimi sunt descendenţi 
                                          Cu ochi de vultur şi auz de fiară
                                          Culeg cu grijă date, sunt atenţi
                                          La tot ce mişcă şi ce-i înconjoară

               Refren:

                 Cercetaşii, cercetaşii,
                 Preiau lumina gândului din zbor
                 Cercetaşii, cercetaşii,
                 Sunt ai puterii multiplicator.

                 Cercetaşii, cercetaşii,
                 Se-ntorc întotdeauna la izvor,
                 Cercetaşii, cercetaşii,
                 Păstrează-n inimi sfântul Tricolor

              Cuvinte n-au ci doar simple semnale
              E spaţiul Ţării plai de misiuni, 
              Ei stăpânesc pe creste orice vale,
              Când ochiul lor se-nalţă din genuni.

                                              Culeg cu sârg, date şi informaţii
                                              Despre situaţii de la inamic
                                              Iar în teren fac zeci de aplicaţii
                                              Lor nu le este teamă de nimic!

               Refren:

MARŞUL  CERCETAŞILOR  ARMATEI  ROMÂNE 



Asociaţia Cercetaşilor Militari în Rezervă şi în Retragere, Buzău
 Bulevardul Unirii nr. 140

e-mail: accmilrr2011@yahoo.com
www.cercetasimilrez.com
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