REVISTA DE CHIMIE MILITARĂ
ASOCIAŢIA CADRELOR DE CHIMIE
MILITARĂ ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE
,,COSTIN D. NENIŢESCU”

Onor tradiţiei!
Omagiu “jertfei” înaintaşilor!
Excelenţă celor existenţi!
Dezvoltare necontenită!
Cele mai sincere gânduri, urări de sănătate, bunăvoinţă, îngăduinţă, bunădispoziţie!
Prietenie, încredere și integritate!
COLEGIUL DE REDACŢIE
Gl. mr. (ret.) ing. Dumitru PRUNACHE
Gl. bg. (ret.) ing. Cristian GHEORGHIU
Gl. bg. (ret.) Ion DĂNILĂ
Col. (r.) dr. ing. Ion SAVU
Col. (ret.) ing. Ioan CORNEA
Col. (ret.) Mihai ASIMIONESEI
Col. (ret.) Ştefan DIACONU - Redactor şef
Col. (ret.) Ion MUŞAT
Lt. col. (r.) Viorel GÂRTAN
Prof. Olga STOEAN – Redactor responsabil de număr
Copertă şi tehnoredactare Alina VLĂSCEANU; Fotografii: prof. Olga STOEAN și Col. (ret.) ing. Aurel
POPESCU * Responsabilitatea juridică pentru conţinutul materialelor publicate revine exclusiv autorilor
acestora. Opiniile şi punctele de vedere exprimate de autori în cuprinsul revistei pot să nu corespundă

1

NUMĂRUL 18
integral cu cele ale ACChMRR “Costin D. Neniţescu”.Reproducerea sub orice formă a conţinutului
acestei publicaţii este permisă cu menţionarea sursei şi a autorului. Manuscrisele nepublicate nu se
restituie.
Pentru procurarea Revistei se poate apela la tel. 0724 323 249 (col. Anorocioaei)
ISSN 2343-8150

Militar cu aruncătorul de flăcări în poziţia de tragere
Exponat din Muzeul Centrului de Perfecționare Infanterie
„Constantin Brâncoveanu” din Făgăraş

2

REVISTA DE CHIMIE MILITARĂ

3

NUMĂRUL 18

4

REVISTA DE CHIMIE MILITARĂ

5

NUMĂRUL 18

6

REVISTA DE CHIMIE MILITARĂ
SUNTEM PREGĂTIȚI
PENTRU A GESTIONA O CRIZĂ BIOLOGICĂ?

Col. (r) dr. Ion Mituleţu
Motto:
“Există uneori un dialog al surzilor în care celui ce întreabă i se răspunde printr-o
paradoxală tăcere”.

REGLEMENTĂRI INSTITUȚIONALE PRIVIND CONSECINȚELE
CRIZEI BIOLOGICE
Lumea se confruntă cu o criză de natură biologică fără precedent, care afectează securitatea locală,
regională și globală.
În acest sens, cred că este timpul ca decidenții politici din toate statele și organismele internaționale să
înțeleagă faptul că nu mijlocul prin care se utilizează (diseminează) agenții biologici este important (proiectile,
rachete, bombe, aparate de pulverizare, bioterorism sau prin transmiterea naturală de la animal la om, ulterior de
la om la om) sau starea în care se găsesc țările respective (pace, criză, conflict, război), ci modalitatea în care se
transmite agentul patogen, gradul de virulență și letalitatea contaminării la nivel local, regional ori global.
Totodată, remarcăm faptul că, deși există diferențe între atacul cu agenți biologici de luptă listați, care au
acțiune letală, incapacitantă, contagioasă și necontagioasă și anumite tipuri de viruși infecțioși care se transmit pe
cale naturală, în mod direct, de la om la om și indirect, prin diseminare în mediu, producând îmbolnăviri în masă,
epidemii și pandemii la nivel regional sau global, statele trebuie să fie pregătite pentru a răspunde
interinstituțional, gradual, eficient și credibil la toate amenințările potențiale sau la crizele de natură biologică.
Evaluarea unei situații biologice potențiale sau reale începe cu identificarea și cunoașterea principalelor
tipuri de agenți biologici care constituie o amenințare la adresa securității locale, regionale și globale.
În acest scop, sunt activate structurile specializate la nivel interinstituțional pentru a utiliza bazele de date
cu comportamentul și caracteristicile agenților biologici pentru a identifica riscurile și amenințările potențiale sau
reale și a lua măsurile de alertă și avertizare timpurie la nivel local și, după caz, regional sau global.
O problemă foarte importantă care trebuie avută în vedere la nivelul structurilor de conducere vizează
concluziile rezultate din analiza caracteristicilor și comportamentului agenților biologici cu potențial de
manifestare privind stabilitatea (rezistența) acestora la condițiile de mediu, gradul de contaminare (îmbolnăvire),
perioada de incubație, patogenitatea, gradul de transmitere directă de la o persoană la alta sau indirectă prin
împrăștiere, virulența (severitatea) bolii și rata letalității.
Principalele tipuri de agenți biologici care s-au manifestat în ultimii ani în diferite regiuni ale lumii și la
nivel global au fost: virusul EBOLA; virusul MERS; virusul HIV; virusul SARS; coronavirusul COVID-19.
În acest sens, voi prezenta sintetic principalele caracteristici ale acestor tipuri de agenți biologici.
Virusul EBOLA produce o boală infecțioasă virală care se manifestă prin afecțiuni hemoragice, adesea
fatale.
Se propagă prin transmitere interumană ca urmare a contactului direct cu persoanele infestate sau prin
contact indirect cu mediile contaminate.
Perioada de incubație este de 8 zile, cu extreme de 2-21 zile.
Efectele sunt greață, vomă, diaree, tulburări nervoase, iar decesul survine prin șoc și hemoragii extinse
generalizate.
Virusul MERS (Coronavirusul sindromului respirator din Orientul Mijlociu), denumit și MERS-CoV,
produce afecțiuni respiratorii virale.
Se propagă prin transmitere interumană ca urmare a contactului direct cu persoanele infestate sau prin
contact indirect cu mediile contaminate.
Perioada de incubație este de 8 – 12 zile.
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Efectele sunt febra, diareea, insuficiență respiratorie acută și în cazuri grave - decesul.
Virusul HIV (Virusul imunodeficienței umane dobândite) atacă și distruge progresiv sistemul imunitar al
organismului.
Se propagă prin sânge, contact sexual, folosirea mijloacelor infestate.
Produce infecții grave, afecțiuni ale creierului și sistemului nervos central.
Virusul SARS (Sindromul Respirator Acut Sever) produce o formă gravă de pneumonie, fiind o boală
respiratorie contagioasă.
Se propagă prin transmitere interumană, contactul cu suprafețele și obiectele contaminate sau prin digestie.
Perioada de incubație este de 10 zile.
Efectele sunt febra, diareea, insuficiența respiratorie acută și în cazuri grave decesul.
Coronavirusul COVID-19, denumit și pneumonia Wuhan, generează sindromul respirator acut și
sindromul respirator acut sever 2 (SARS-Cov-2), fiind implicat în epidemia din 2019 și pandemia din 2020.
COVID-19 reprezintă o combinație, în unele cazuri letală, între virușii SARS și HIV, este contagios, se
transmite cu rapiditate pe spații mari, produce îmbolnăviri în masă, persistă câteva zile pe diferite suprafețe, are
un grad de virulență ridicat și o rată de letalitate moderată (mai ales la persoanele vârstnice și cu alte boli asociate).
Se propagă prin transmitere pe cale aeriană, de la om la om, prin aerosolii fixați pe suprafețe și materiale,
precum și pe cale digestivă.
Perioada de incubație este de 2-10 zile (OMS) și de 2-14 zile (Centrele de control pentru prevenirea bolilorCDC-SUA).
Efectele sunt febra, tuse, dificultăți de respirație, dureri musculare, oboseală, pneumonie, iar în cazurile
grave asociate cu vârsta înaintată și alte afecțiuni, se produce decesul.
Nu există până în acest moment vaccinuri și alte tratamente eficiente.
Opinia unor specialiști este aceea că acest tip de virus, COVID-19, este de fapt o formă de gripă severă și
este de 4 la 8 ori mai puternic decât viroza respiratorie sezonieră.
Pandemia de contaminare cu COVID-19 declarată de OMS a cuprins și România.
Ordonanța de Urgență nr.1/1999 prevede că starea de urgență se poate institui și în cazul iminenței
producerii sau producerea unor dezastre, ceea ce face necesară, prevenirea, limitarea și înlăturarea efectelor
acestora.
În cadrul instituțiilor desemnate să execute acțiuni specifice, se regăsește și M.Ap.N., care sprijină cu
structuri specializate, la cerere, forțele M.A.I. pentru limitarea și înlăturarea efectelor crizei biologice.
Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, emis de Președinte, la
momentul impus de situația epidemiologică din țara noastră, cuprinde măsurile legale privind răspunsul
interinstituțional pentru realizarea managementului consecințelor crizei biologice.
Coordonarea integrală a măsurilor de răspuns revine M.A.I. prin Departamentul pentru situații de urgență,
în colaborare cu Ministerul Sănătății și celelalte instituții implicate privind managementul tipurilor de risc.
Astfel, M.Ap.N. poate participa, la cerere, cu structuri militare pentru executarea unor misiuni specifice
prevăzute în legislație.
Hotărârea Guvernului nr.557/2016 privind managementul situațiilor de risc identifică tipurile de risc ce
se pot produce pe teritoriul României, stabilește domeniile de acțiune ale autorităților cu responsabilități pentru
prevenirea, pregătirea și răspunsul adecvat incidentului, refacerea/restabilirea situației și repartizarea funcțiilor de
sprijin.
În acest sens, există două tipuri de autorități responsabile pentru intervenție: cu rol principal, având
competențe și responsabilități care integrează și coordonează acțiunile; cu rol secundar, având competențe și
capabilități adecvate de sprijin.
M.A.I. este autoritatea responsabilă cu rol principal în managementul tipurilor de risc, iar M.Ap.N., alături
de alte instituții, este autoritate cu rol secundar, îndeplinind funcția de sprijin.
În situația producerii unor epidemii pe teritoriul României, M.Ap.N., prin structurile specializate,
îndeplinește funcția de sprijin a autorităților responsabile cu rol principal și execută, la cerere, misiuni de
înștiințare, avertizare, alarmare, cercetare și monitorizare, evacuare, cazare și adăpostire, asistență medicală,
evacuarea bolnavilor și tratament medical, decontaminarea personalului (populației), căilor rutiere, clădirilor și
obiectelor contaminate biologic.

8

REVISTA DE CHIMIE MILITARĂ
Prin prezentarea succintă a prevederilor acestor documente instituționale am dorit să identific cadrul legal
în care structurile specializate din cadrul M.Ap.N. sunt pregătite pentru a sprijini autoritățile centrale și locale pe
timpul intervenției pentru prevenirea, limitarea și înlăturarea consecințelor crizei biologice.
La nivelul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, care este o structură
interinstituțională, coordonată la nivelul M.A.I., pe baza evaluării cuprinzătoare a situației de criză, sunt desprinse
concluzii care detaliază consecințele potențiale ale epidemiei cu agenți patogeni (în acest caz cu coronavirusul
COVID-19), evoluția contaminării (îmbolnăvirilor) în timp și spațiu și modul în care poate fi afectată securitatea
națională.
Structurile cu responsabilități prezintă estimările proprii față de situația biologică creată, în raport cu
domeniul de activitate pe care îl gestionează, fapt ce asigură formularea opțiunilor de răspuns de către Comitetul
Național pentru Situații Speciale de Urgență.
Opțiunile de răspuns cuprind ansamblul măsurilor de planificare, organizare, coordonare și conducere
operațională a capabilităților implicate în acțiunile de intervenție operativă pentru limitarea și înlăturarea urmărilor
crizei biologice, până la restabilirea stării de normalitate.
În acest scop, se activează structurile specializate din cadrul instituțiilor prevăzute în planurile de
intervenție (S.R.I., S.I.E., S.T.S., poliție, jandarmerie, poliție de frontieră, I.G.S.U., M.Ap.N., medicale, transport
etc), se alocă resursele necesare, se organizează cooperarea interinstituțională și se dislocă în zonele de
responsabilitate.
Execuția presupune îndeplinirea misiunilor pe baza ordinului de intervenție (acțiune) primit pe linie de
comandă.
După îndeplinirea misiunilor se execută evaluarea acestora pentru a sesiza eventualele disfuncționalități și
necesități, astfel încât să fie îmbunătățită planificarea acțiunilor viitoare.
La finalul acțiunilor, când efectele crizei biologice au fost limitate și situația s-a ameliorat, se trece la faza
de tranziție către starea de normalitate.
În acest sens, precizez faptul că instituțiile care sunt coordonate de Comitetul Național pentru Situații
Speciale de Urgență, poliția, jandarmeria, poliția de frontieră, I.G.S.U., I.S.U. la nivelul județelor, serviciile de
urgență, spitalele, mijloacele de transport, etc. sunt în linia întâi de acțiune în vederea salvării și protejării vieții
oamenilor, limitării răspândirii contaminării, instituirii izolării și carantinei pentru cei suspecți, efectuării testelor
la cei cu simptome evidente și aplicării tratamentului adecvat, precum și asigurării resurselor financiare și materiale
necesare intervențiilor.
Plecând de la aceste considerente, nu-mi propun să analizez activitățile și măsurile luate de către
Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, ministerele și instituțiile implicate, structurile județene,
municipale și comunale, ci să exprim un punct de vedere personal privind gradul de pregătire al structurilor de
apărare C.B.R.N. din M.Ap.N. pentru a participa, la cerere, la managementul consecințelor crizei biologice în
zonele de responsabilitate.
Având în vedere prevederile legale (Ordonanța de Urgență nr.1/1999, Decretul nr.195/2020 privind
instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Hotărârea de Guvern nr.557/2016 privind managementul
tipurilor de risc) prin care M.Ap.N. sprijină, la cerere, autoritățile responsabile pentru limitarea și înlăturarea
efectelor unei epidemii sau pandemii, mă întreb dacă a fost precizat cu claritate locul și rolul structurilor de apărare
C.B.R.N. din Armata României în cadrul sistemului integrat de management al consecințelor crizei biologice.
LOCUL ȘI ROLUL STRUCTURILOR DE APĂRARE C.B.R.N. ÎN CADRUL
SISTEMULUI DE INTERVENȚIE
Având în vedere cei trei piloni – prevenire, protecție, managementul consecințelor C.B.R.N., care
constituie fundamentul principiilor și acțiunilor în domeniul apărării C.B.R.N., consider ca fiind obligatorie
integrarea structurilor de specialitate din Armata României în planurile de intervenție interinstituțională elaborate
la nivelul M.A.I. (prin Departamentul pentru situații de urgență) pentru gestionarea unei crize biologice pe
teritoriul național.
Până în acest moment, nu cunosc gradul de implicare al structurilor de apărare C.B.R.N. din Armata
României în sprijinul autorităților responsabile pentru managementul consecințelor crizei biologice, ordinele
emise pe linie de autoritate ierarhică, ce tipuri de subunități au fost desemnate să participe la intervenție, în ce
zone și ce misiuni vor fi executate.
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Însă, indiferent de situația în care se află structurile de apărare C.B.R.N. din Armata României (specialiștii
C.B.R.N. din cadrul comandamentelor, elementele sistemului de supraveghere, avertizare și raportare C.B.R.N.,
unitățile și subunitățile de apărare C.B.R.N., centrul de cercetări științifice pentru apărare C.B.R.N. și ecologice,
etc.) integrarea acestora în planurile interinstituționale de intervenție, pregătirea și înzestrarea corespunzătoare
pentru a îndeplini gradual și la cerere funcția de sprijin a managementului consecințelor crizei biologice au
caracter obligatoriu.
Rezolvarea acestei probleme are la bază colaborarea dintre personalul de conducere din M.Ap.N. desemnat
să facă parte din Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență și cel din M.A.I.
Dar oare structurile de apărare C.B.R.N. sunt pregătite și înzestrate adecvat pentru a participa, la cerere, la
gestionarea consecințelor unei crize biologice?
În acest sens, fără a aduce vreo atingere prestigiului M.Ap.N. și structurilor de apărare C.B.R.N. de la
toate nivelurile de conducere și fără a dori altceva decât o abordare realistă a situației actuale, îmi permit să
formulez următoarele întrebări:
Există la nivelul Statului Major al Apărării o strategie (concepție) de intervenție a structurilor
1.
specializate (inclusiv de apărare C.B.R.N.) pentru gestionarea unei crize de natură biologică?
Dacă există o astfel de strategie sunt evidențiate activitățile, acțiunile și misiunile executate de
2.
specialiștii C.B.R.N. de la toate nivelurile de conducere, de către elementele componente ale Sistemului de
supraveghere, avertizare și raportare C.B.R.N., precum și de unitățile (subunitățile) de apărare C.B.R.N. pentru
managementul consecințelor crizei biologice?
Există planuri de cooperare interinstituțională pentru intervenție între structurile cu responsabilități
3.
în managementul consecințelor unei crize biologice (M.A.I. și M.Ap.N.) și extrase din aceste planuri la unitățile
și subunitățile de apărare C.B.R.N.?
Există o planificare a unor exerciții desfășurate în teren sau prin simulare constructivă, la care să
4.
participe structuri de apărare C.B.R.N. ale M.Ap.N. și M.A.I. (I.G.S.U.) pentru intervenție în situația producerii
unei crize biologice?
Au fost elaborate scenarii particularizate pentru fiecare agent biologic în parte, deoarece au
5.
caracteristici diverse privind capacitatea de automultiplicare a acestora (bacterii, virusuri, fungi etc.) care
determină apariţia de focare secundare la distanţă, prin împrăștierea microbilor de către bolnavi, purtători aparent
sănătoşi (contaminaţi), animale, obiecte etc.?
S-au desfășurat în ultimii 5 ani exerciții de intervenție pentru prevenirea, limitarea și înlăturarea
6.
efectelor unei crize biologice potențiale la care să participe structuri de apărare C.B.R.N. din M.Ap.N.?
Specialiștii C.B.R.N. de la nivel militar-strategic (S.M.Ap.), operativ (C.F.I., S.M.F.T., S.M.F.A.,
7.
S.M.F.N., C.L.Î.) și tactic (M.U. și U. din toate categoriile de forțe ale armatei) au primit misiuni de sprijin a
intervenției pentru managementul consecințelor crizei biologice?
Ca urmare a instituirii stării de urgență, s-a avut în vedere trecerea în diferite stări ale pregătirii de
8.
luptă a Sistemului de supraveghere, avertizare și raportare C.B.R.N. și a fost stabilit pachetul de forțe de apărare
C.B.R.N. destinat intervenției?
Unitățile și subunitățile de apărare C.B.R.N., conform extraselor din planurile de cooperare pentru
9.
intervenție la managementul situațiilor de risc, au primit misiuni de sprijin pentru limitarea și înlăturarea urmărilor
contaminării biologice?
În această perioadă, s-au actualizat și completat planurile de intervenție la dezastre (epidemie,
10.
pandemie etc.) în cadrul comandamentelor, marilor unități și unităților de apărare C.B.R.N.?
Înainte de instituirea stării de urgență, s-au executat antrenamente și exersări de către structurilor
11.
de apărare C.B.R.N. pentru intervenție la criza biologică (întocmirea și transmiterea rapoartelor C.B.R.N. BIO,
prelevarea probelor biologice și identificarea pericolelor, monitorizarea zonelor de responsabilitate, pregătirea
sistemelor de protecție colectivă C.B.R.N. pentru a fi ocupate, antrenarea subunităților în executarea procedeelor
de decontaminare biologică, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din procesul de decontaminare,
transportul persoanelor contaminate la spital etc.)?
Sunt stabilite procedee de acțiune pentru modulul „Sprijinul medical C.B.R.N.” și pentru
12.
managementul victimelor contaminate biologic?
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Există în înzestrarea structurilor de apărare C.B.R.N. sisteme și echipamente de detecție biologică
13.
(senzori pentru detecția agenților biologici dintr-un punct fix, detectoare de detecție biologică de la distanță, kituri
de identificare biologică, echipamente de prelevare și identificare a agenților biologici – S.I.B.A.)?
Există în înzestrarea unităților de apărare C.B.R.N., laboratoare de analiză C.B.R.N. dislocabile,
14.
destinate evaluării probelor biologice pentru identificarea și confirmarea prezenței pericolelor de natură biologică?
Există în Armata României, în organica comandamentelor, marilor unități și unităților sisteme de
15.
protecție colectivă C.B.R.N. operaționale?
Există în Armata României, echipamente de protecție împotriva acțiunii agenților biologici de tip
16.
SARS, COVID-19 etc.?
Sunt stabilite procedee de acțiune pentru evacuarea personalului militar, organizarea izolării,
17.
carantinei, spitalizării și tratamentului medical?
Este stabilit regimul apei, alimentelor și hranei în situația contaminării biologice?
18.
Sunt stabilite procedee de acțiune pentru managementul deșeurilor rezultate din procesul
19.
decontaminării biologice?
Până la această dată, există consemnat în Jurnalul acțiunilor de luptă al structurilor de apărare
20.
C.B.R.N. ce misiuni de intervenție la criza biologică au fost executate, ce subunități au acționat, în ce zonă, pentru
ce perioadă, cu cine au cooperat și dacă s-au întocmit și înaintat cereri de asigurare a echipamentelor și materialelor
specifice?
Există în dotarea structurilor de apărare C.B.R.N. substanțe și soluții pentru decontaminarea
21.
biologică a personalului, comunicațiilor, clădirilor, materialelor etc.?
Până la această dată, au fost întocmite cereri privind asigurarea unor echipamente și materiale
22.
necesare intervenției pentru gestionarea crizei biologice?
Scopul acestor întrebări se dorește a fi constructiv și vizează evaluarea și aprecierea situației reale a armei
apărare C.B.R.N. din Armata României, care numai poate fi ascunsă sub sloganul „nu dispunem acum de
echipamente și materiale de apărare biologică, dar cu siguranță, în caz de război, le vom avea”, pentru că nu
facem decât să ne păcălim și să batem pasul pe loc de atâția ani.
Pentru a depăși aceste lipsuri și disfuncționalități într-o perioadă de timp rezonabilă, apreciez că este
nevoie de sprijin și susținere din partea decidenților politico-militari și de un efort intelectual și fizic consistent al
specialiștilor C.B.R.N. de la toate eșaloanele, pentru a îmbunătăți lucrurile în domeniul apărării C.B.R.N., mai ales
în situația intervenției în cazul producerii unor epidemii pe timp de pace.
Numai în acest mod, îndeplinirea funcției de sprijin de către structurile de apărare C.B.R.N., la cerere,
poate asigura succesul intervenției pentru managementul consecințelor crizei biologice.
În acest scop, voi prezenta măsurile ce pot fi executate gradual, la cerere, de către structurile de apărare
C.B.R.N. pentru limitarea și înlăturarea urmărilor crizei biologice.
Managementul consecințelor contaminării biologice vizează un ansamblu de măsuri precizate în planurile
de intervenție, la care participă și structurile de apărare C.B.R.N. pentru evitarea zonelor contaminate, controlul
diseminării contaminării prin procedee de reducere a deplasărilor, controlul expunerii și decontaminarea R.B.C..
Controlul pericolului constă în evitarea și reducerea efectelor imediate sau reziduale ale contaminării,
cercetarea C.B.R.N., emiterea mesajelor de avertizare privind pericolul contaminării indirecte sau reziduale,
alegerea rutelor ocolitoare zonelor contaminate, redislocarea forțelor supuse contaminării, controlul
dispersiei/împrăștierii contaminării prin restricţionarea deplasărilor și managementul deşeurilor, decontaminarea
biologică a personalului (populației), căilor rutiere importante, clădirilor și obiectelor contaminate, decontaminarea
medicală, decontaminarea îmbrăcămintei, echipamentelor de protecție și a altor materiale sensibile.
Controlul pericolului presupune ansamblul măsurilor desfășurate imediat după producerea incidentului
biologic (producerea epidemiei) și continuă și în faza derulării crizei până când sunt limitate și înlăturate efectelor
contaminării biologice.
Evitarea pericolului biologic se realizează prin marcarea raioanelor/zonelor contaminate pe niveluri de
risc (scăzut, mediu, crescut), avertizarea personalului (populației), planificarea rutelor/itinerarelor ocolitoare,
controlul deplasărilor și transporturilor, redispunerea forțelor în afara zonelor afectate (cu epidemie).
Marcarea zonelor/raioanelor contaminate R.B.C. (intrărilor și ieșirilor) are ca scop evitarea intrării
personalului în acestea și astfel prevenirea contaminării lor.
În acest scop, se execută detecția, identificarea, prognoza, avertizarea și raportarea pericolelor în scopul
evitării sau minimizării efectelor imediate ori reziduale ale contaminării biologice.
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Totodată, evitarea contaminării se realizează prin supravegherea și monitorizarea zonelor expuse prin
observare, folosind senzori pentru detecția biologică.
De regulă, probele de mediu, aer, vapori, apă, sol și vegetație se prelevează de către subunitățile de
cercetare C.B.R.N., conform unor proceduri standard, iar probele biomedicale de către personalul medical
specializat. Probele biologice prelevate se trimit laboratorului de analiză C.B.R.N. dislocabil sau către
laboratoarele civile, precizate prin misiune.
Laboratoarele execută analiza detaliată a probelor prelevate în scopul identificării agentului biologic.
Rapoartele C.B.R.N. BIO se transmit prin procedurile stabilite în cadrul sistemului de supraveghere,
avertizare și raportare C.B.R.N., de la sursele de informare către centrele (subcentrale) de analiză și prognoză
C.B.R.N., centrul de control și centrul de coordonare C.B.R.N..
Rapoartele S.I.T.R.E.P. BIO se transmit, de regulă, la sfârșitul fiecărei zile, către eșaloanele superioare,
conform procedurilor de stat major stabilite.
Totodată, se verifică periodic sistemele de protecție colectivă C.B.R.N. pentru a asigura funcționarea
acestora în locurile contaminate biologic.
Planificarea rutelor presupune stabilirea unor căi de ocolire/varientare a zonelor expuse epidemiei.
Redislocarea forțelor vizează două opțiuni: dispunerea forţelor în raioane aflate în afara pericolului;
menţinerea locaţiei prin aplicarea măsurilor de control a mişcării, limitării accesului în/din zona de pericol.
Astfel, persoanele aflate în zona de pericol sau în imediata vecinătate sunt redislocate în raioane aflate în
afara pericolului, stabilindu-se, după caz, măsuri de izolare sau de carantină. Rotirea forţelor care acționează în
zona de pericol este o alternativă pentru a limita expunerea personalului la contaminare.
Controlul deplasărilor și transporturilor vizează reducerea deplasărilor în interiorul zonei contaminate și
controlul personalului, tehnicii și materialelor la intrarea și ieșirea în/din aceasta.
Controlul se aplică tuturor persoanelor, vehiculelor, echipamentelor și victimelor care se deplasează și
transporturilor de orice fel.
Pentru prevenirea răspândirii contaminării trebuie stabilite limite de demarcare a contaminării (stânga,
dreapta, față, spate) și punctele de control ale acesteia.
Redispunerea constă în mutarea forțelor din zonele cu pericol și a celor din apropierea acestora în raioane
curate; rotația forțelor prin zona periculoasă nu constituie o alternativă și, în acest sens, raioanele/ zonele
periculoase/contaminate, de regulă, trebuie evitate.
Controlul răspândirii contaminării vizează luarea unor măsuri în vederea limitării împrăștierii
contaminării prin reducerea răspândirii, restricționarea deplasărilor, limitarea pericolului și gestionarea deșeurilor.
Limitarea răspândirii/dispersiei vizează controlul riguros al forțelor care se deplasează în afara zonei de
risc și decontaminarea acestora, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
Restricționarea deplasărilor are în vedere măsurile necesare pentru a controla orice răspândire a bolilor
cauzate de pericolele biologice transmisibile (de regulă prin izolare și carantină).
Limitarea pericolului vizează în special activitatea structurilor de geniu și de logistică pentru restrângerea
fizică a contaminării și controlul răspândirii pericolului prin folosirea unor bariere, containere, mijloace de
acoperire și etanșare, precum și a unor modalități de îngropare.
Decontaminarea biologică a personalului se execută conform procedeelor specificate în documentele de
specialitate în scopul neutralizării sau eliminării contaminării biologice.
De asemenea, se execută decontaminarea comunicațiilor rutiere, căilor de acces către obiectivele
importante, decontaminarea clădirilor, materialelor, decontaminarea medicală, decontaminarea îmbrăcămintei și
echipamentelor de protecție. Totodată, se furnizează apă pentru nevoile tehnice ale altor structuri cu care se
cooperează.
Managementul deșeurilor constituie procesul prin care reziduurile rezultate din procesul de decontaminare
sunt containerizare/ambalare, marcate și transportate la locurile de depozitare a acestora, conform procedurilor
standard.
Procedeele utilizate în acest sens vizează închiderea deșeurilor în containere, marcarea acestora ca
reziduuri periculoase și depozitarea lor în spații amenajate, astfel încât să nu existe posibilitatea contaminării
mediului ambiant sau afectarea forțelor proprii.
De regulă, este interzisă arderea deșeurilor contaminate, deoarece pot produce vapori cu concentrație
periculoasă, iar îngroparea acestora poate afecta pânza freatică.
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Aceste măsuri de sprijin a intervenției pentru managementul consecințelor crizei biologice se execută la
nivelul comandamentelor și de către structurile specializate ale M.Ap.N., iar unitățile și subunitățile de apărare
C.B.R.N. au un rol important în executarea misiunilor de limitare și înlăturare a urmărilor contaminării.
Sprijinul și contramăsurile medicale servesc la prevenirea îmbolnăvirii personalului datorită expunerii la
agenții biologici. În acest scop se execută supravegherea medicală și se aplică tratamentul preventiv, posttratamentul, managementul victimelor și evacuarea bolnavilor în condiții de siguranță.
Scopul măsurilor medicale vizează reducerea propagării rapide a epidemiei printr-un înalt standard de
igienă personală, de depozitare a alimentelor și hranei, precum și de pregătire adecvată a spațiilor de servire a
hranei, de cazare, de lucru și de odihnă.
Victimele contaminate biologic necesită sprijinul medical pe timpul evacuării, fiind necesară protecția și
decontaminarea acestora înainte de a intra în facilitatea medicală. În acest sens, starea de sănătate a personalului
afectat se monitorizează continuu, se colectează și se analizează rapoartele referitoare la tipul bolilor și se stabilesc
schemele adecvate de tratament.
Privind sprijinul logistic, se continuă aprovizionarea echipamentelor și materialelor necesare
pentru intervenția biologică.

CONCLUZII
Măsurile prezentate au în vedere faptul că, structurile de apărare C.B.R.N., care sprijină, la cerere,
intervenția pentru gestionarea crizei biologice, sunt pregătite, antrenate și înzestrate corespunzător situației, însă,
în realitate, constatăm nivelul redus de dotare și instruire a acestora, de aceea, apreciez că întrebările formulate au
un fundament credibil.
În aceste condiții, când se constată lipsuri evidente în înzestrarea și instruirea structurilor de apărare
C.B.R.N., apreciez faptul că se impune cât mai repede cu putință sau chiar și după ce scade în intensitate criza
biologică, constituirea unui colectiv de lucru la nivel militar-strategic ( S.M.Ap., C.N.M.C.), la care să participe
specialiștii C.B.R.N. din sistemul de comandă și control al Armatei României, unde, după o analiză temeinică, să
fie elaborat Planul integrat cu măsurile de răspuns pentru managementul consecințelor unei crize biologice
produsă pe teritoriul național, care să cuprindă: un extras (sub formă de sinteză) din planul de intervenție
interinstituțională pentru gestionarea unei crize biologice; măsurile stabilite pe linia apărării C.B.R.N. la nivelul
sistemului de conducere al armatei; acțiunile de răspuns executate gradual de structurile de apărare C.B.R.N. din
Armata României; procedeele de cooperare între entitățile participante la intervenție; modul de participare la
realizarea sprijinului medical C.B.R.N.; perioadele și tematica orientativă a exercițiilor de intervenție la dezastre,
la care participă structurile de apărare C.B.R.N.; cerințele de înzestrare a structurilor de apărare C.B.R.N. cu
echipamente și materiale de detecție, identificare și monitorizare, de protecție individuală și colectivă, de
decontaminare biologică etc.
După aprobare, extrasele din planul integrat cu măsurile de răspuns să fie distribuite către comandamente
și structurile de apărare C.B.R.N., iar necesarul de achiziție a echipamentelor și materialelor de natură biologică
să fie trimis către departamentul care coordonează acest domeniu de activitate.
Planul integrat cu măsurile de răspuns trebuie să permită redefinirea locului și rolului armei apărare
C.B.R.N. și să asigure revitalizarea și îmbunătățirea pregătirii structurilor de apărare C.B.R.N. pentru participarea
la intervenție, în situația producerii unei crize biologice.
Totodată, consider că este momentul să înțelegem că militarii din arma apărare C.B.R.N., alături de
specialiștii din celelalte instituții cu responsabilități, sunt în prima linie a intervenției pentru limitarea și înlăturarea
consecințelor contaminării biologice.
Dacă nici din această criză, care a generat o pandemie globală, afectând grav securitatea statelor, inclusiv
securitatea României, nu învățăm nimic și nu ne străduim să înțelegem necesitatea dezvoltării și îmbunătățirii
performanțelor capabilităților de apărare C.B.R.N. pentru intervenția eficientă în managementul consecințelor
contaminării biologice, atunci înseamnă că am ratat și ultima șansă, ne-am resemnat și am pierdut iremediabil lupta
înainte de a fi începută.
La final, apreciez că îmbunătățirea pregătirii și înzestrării structurilor de apărare C.B.R.N., pentru a oferi
un răspuns eficient, presupune desfășurarea continuă a unui proces de reflecție lucid, credibil și transparent asupra
viitorului Apărării CBRN în Armata României, deoarece există formulate opinii care atestă faptul că situația de
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PRINCIPALELE CATEGORII DE TEHNICĂ,
ECHIPAMENTE ȘI SISTEME DIN DOTAREA
UNITĂȚILOR DE APĂRARE NBC
DIN ARMATA FEDERAȚIEI RUSE.
PARTEA I-a

Colonel (ret.) Constantin Moisa

The Southern Military District’s CBRN forces are to receive about 50
more examples of up-to-date materiel, including USSO versatile special
decontamination systems, ARS-14KM special decontamination vehicles,
TDA-3 smokescreen generators and RKhM-6 CBRN reconnaissance
vehicles.
18 Noiembrie 2018, the District’s Press Office/TASS

Large-scale exercises of Russian radiation, chemical, and biological defense troops have started
on seven firing ranges in Russia’s Southern Military Region, … involving NBC units from Southern
Military District, the Black Sea Fleet, the Caspian Flotilla, as well as the 4th Air Force Command and
Air Defense ….. A total of 1,700 military personnel and more than 350 pieces of military hardware are
taking part in the war games, according to the press service of the Southern Military Region.
Russia’s news agency RIA-Novosti reports.

INTRODUCERE

Stimați cititori, având în vedere dezvoltările recente în reorganizarea și dotarea tehnică a armatei
F. Ruse cu echipamente de ultimă generație, de la rachete hipersonice, submarine și avioane stealth la stații
detecție lovituri nucleare, laboratoare biologice mobile, sisteme lansatoare muniție incendiară termobarică
și sisteme fumigene și aerosoli, vă propun să aruncăm o scurtă privire asupra acestor noutăți, într-un serial
destinat Trupelor CBRN ale F. Ruse, și pe care l-aș numi: NOUTĂȚI DE LA VECINI ȘI AMENINȚĂRI
DIN UMBRĂ.
Evenimentele recente privind evoluția și dezvoltarea unor noi generații de tehnică și echipamente
militare destinate dotării Forțelor Armate ale F. Ruse ne pun în fața unor noi performanțe tehnologice
care vizează deja, în perspectiva imediată, realizarea de echipamente robotizate, inclusiv pentru Trupele
Apărare CBRN. Iar Moscova declară oficial că intenționează ca, în următorii cinci ani, până în 2025, să
realizeze platforme high-tech controlate de mintea umană, ce vor fi asigurate pentru cel puțin 30% din
nevoile armatei.
În aceste condiții, având în vedere evoluțiile recente și datele noi apărute în presa de specialitate
privind subunitățile, tehnica și echipamentele CBRN trimise de F. Rusă să sprijine lupta împotriva CoVid19 din Italia, Serbia, Siria, etc. vă prezint, spre analiza proprie, unele informații privind dotarea cu tehnică
a unităților și subunităților din Trupele Apărare CBRN ale F. Ruse.
În aceast număr se prezentă tehnica din dotarea subunităților de cercetare chimică, iar în numărul
următor tehnica din dotarea subunităților de decontaminare. În final, tehnica subunităților de mijloace
fumigene și incendiare.
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Și anticipez că în ultimii 2-5 ani toate specialitățile CBRN au primit în cantități semnificative, de
peste 30% din nevoi, noi echipamente și tehnici militare.
Misiunile de bază ale Trupelor Apărare NBC
Baza acțiunilor trupelor apărare NBC este asigurată de cele 5 brigăzi separate multifuncționale apărarea
NBC ale Districtelor Militare, Regimentelor apărare CBRN de la nivelul Armatelor Combinate de Arme și
Batalioanele/Companiile chimice de la nivelul diviziilor/brigăzilor, care au în componența lor subunități capabile
să efectueze toate misiunile stabilite ale trupelor apărare NBC din armata F. Ruse.
Principalele misiuni ale trupelor NBC includ:
detecția loviturilor nucleare, cercetarea și controlul CBRN;
–
identificarea, colectarea, prelucrarea și evaluarea datelor și informațiilor privind mediul
–
radiologic, chimic și biologic, stabilirea efectelor și daunelor asupra obirctivelor țintă din zonele de risc
CBRN. Notificarea trupelor cu privire la contaminarea CBRN;
protecția unităților și formațiunilor împotriva efectelor armelor de distrugere în masă și a
–
contaminării radiologice, chimice și biologice;
efectuarea tratamentelor speciale - decontaminare, degazare și dezinfectare - a armamentelor,
–
echipamentelor militare și speciale, clădirilor și altor obiecte, precum și igienizarea personalului; recuperare în caz
de dezastru la obiectivele din zone de risc periculoas radiativ, chimic și biologic;
reducerea vizibilității și mascarea trupelor și a instalațiilor,
combaterea mijloacelor de
–
recunoaștere și vizare a inamicului prin folosirea mijloacelor fumigene;
participă la executarea loviturilor asupra adversarului provocând pierderi în tehnică și personalul
–
acestuia, prin utilizarea mijloacelor incendiare.
Trupele Apărarea NBC sunt concepute și se dezvoltă ca forțe cu scop dual, capabile să rezolve sarcini atât
în timpul războiului, cât și pe timp de pace, în urma accidentelor și a dezastrelor la instalații industriale periculoase
de risc nuclear, radiativ, chimic și biologic.
Pentru executarea acestor misiuni, trupele chimice au în dotare tehnică de luptă specifică, echipamente
și mijloace de protecție, aparatură și sisteme speciale integrate cu sisteme informatice, baze de date și sisteme de
comandă-control automatizate, concepute și construite la cerințele tehnice de ultimă generație.
Iar exercițiile și aplicațiile au crescut fiind aproape de trei ori mai numeroase în 2019.
1. Tehnică, echipamente și sisteme din dotarea unităților de cercetare chimică din trupele de
Apărare CBRN din armata F. Ruse
În dotarea unităților și subunităților de cercetare chimică, există o serie de categorii de tehnică,
echipamente, aparatură și sisteme, destinate asigurării îndeplinirii misiunilor acestora.
Acestea sunt categorii de tehnică, dar și aparatură de cercetare chinică, nucleară și biologică, alte sisteme,
inclusiv informatice, destinate sprijinului executării acestor misiuni. Cu titlu informativ, avem în vedere
Autospecialele de Cercetare de Radiație și Chimice (pe șasiu blindat, pe șasiu de transportor, pe șasiu autoturism
de teren etc.), Laboratoare Chimice Mobile, Stații de Calcul Analitic etc., plus aparatura specifică.
Pe scurt, câteva din aceste echipamente.
a. Autospeciale Cercetare CBRN din dotarea armatei F. Ruse
Autospeciala Cercetare CBRN model RKhM-6 Povozka este un vehicul modern, de ultimă generație,
destinat pentru cercetarea chimică, biologică, radiologică și nucleară (CBRN), o variantă avansată a vehiculului
RKhM-4-01 CBRN. În ultimii ani, aproape toate marile unități CBRN (de nivel brigadă) au primit această versiune
modernizată.
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RKhM-6 Povozka este proiectat să efectueze ample
misiuni de cercetare chimică, biologică, radiologică și
nucleară ale subunităților de cercetare CBRN ale Forțelor
Armate Ruse.
Poate transmite date de cercetare către sisteme/
dispozitive specifice de recunoaștere și centrele de comandăcontrol de la mare distanță.
RKhM-6 este echipat cu un laborator NBC mult
mai avansat. Sistemul complet automat este controlat de un
singur militar și permite detectarea automată a substanțelor
chimice și radioactive, cu alarmă care sună RKhM-6 Povozka
pentru cercetare CBRN în interiorul vehiculului, la o astfel de
contaminare.
Senzorii chimici/detectoarele RKhM-6 sunt
în măsură să detecteze zone contaminate la distanță, din mișcare și să măsoare concentrația agenților chimici până
la distanța de 5 km.
Senzorii de radiații de la bordul vehiculului pot detecta orice tip de contaminare radioactivă din interiorul
vehiculului, iar echipajul poate testa probele din interiorul lui.
Vehiculul nu are costume speciale pentru debarcarea trupelor într-un mediu radioactiv, dar poartă trei
seturi de costume și filtre MOPP.
Senzorii biologici de pe vehicul pot detecta molecule biologice, inclusiv viruși, în timp ce dispozitivele
optice de detectare a substanțelor chimice folosesc computerul de bord pentru analiză performantă.
Vehiculul poate detecta vapori și aerosoli de substanțe toxice și periculoase într-un mediu contaminat de
10m² pe minut. Vehiculul se deplasează cu o viteză de 20 km/h – 50 km/h, în funcție de nivelul și complexitatea
contaminării.
Completul meteorologic avansat măsoară viteza și direcția vântului, condițiile meteorologice - ploaie și
zăpadă, ia probe de aer și oferă acoperire de suprafață pe 4 km² sau pe o direcție precisă până la 6 km.
RKhM-6 este echipat cu sisteme de management a câmpului de luptă (BMS) și sistem GPS de navigare
prin satelit Perunit-V bazat pe GLONASS.
RKhM-6 este semnalat fiind desfășurat și în Siria, în
sprijinul forțelor militare ale Moscovei dislocate în această
țară.
Versiunea RKhM-5, pe șasiu blindat șenilat, destinat
subunităților de cercetare chimică din unitățile aeropurtate și
de blindate, are în principal aceleași dotări de aparatură și
sisteme. Poate fi aerotransportat, dar și parașutat.
În cadrul ARMY 2019 International Military
and Technical Forum, desfășurat între 25-30 iunie 2019,
RKhM-5 pentru cercetare CBRN înunitățile aeropurtate și de blindate
Ministerul rus al apărării a prezentat noul model de Vehicul blindat de recunoaștere CBRN, pe șasiu blindat
tactic Tigr 4x4, modelul RKhM-8.
RKhM-8, urmează să intre în dotarea unităților ruse de apărare CBRN din a doua jumătate a anului 2020,
după finalizarea perioadei de teste.
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Între performanțe noi se prezintă: capacitatea mărită de colectarea, prelucrarea și transmiterea datelor în
timp real către sistemul de comandă și control; creșterea vitezei, exactității și completitudinii în detectarea situației
chimice; îmbunătățirea exactității analizei situației NBC.
Echipajul este format din 3 militari.
Surprinde faptul că RKhM-8, în varianta prezentată, nu are montat armament de luptă/foc, cu excepția a
câte 2 lansatoare de grenade fumigene pe fiecare parte (vezi foto), pentru mascarea și protecția proprie. Nu se știe
dacă pot lansa și muniție incendiară. Este posibil ca, la cererea potențialilor cumpărători, să fie atașat un sistem de
foc mai performant decât armamentul individual al echipajului. Apreciez că lipsa armamentului poate fi un indiciu
că misiunile sale principale vor fi în adâncimea operativă și strategică proprie, unde posibilitățile de lovire a acestor
subunități CBRN sunt limitate (această concepție nu pare a fi însă în linie cu doctrina militară rusă, care nu prea
dă voie să se ducă operațiile pe teritoriul propriu).
Există realizată în exemplare extrem de limitate și varianta RKhM-9, în curs de testare și omologare,
prezentată la ARMY 2019 Expo. Nu sunt difuzate foto.
b. Alte autospeciale și echipamente ale subunităților de cercetare chimică din unitățile Apărare CBRN.
Stația de Calcul Analitic RAST-3K. Este o stație automatizată de calcul și analiză a situației de
–
radiație și chimice.

RAST- 3K Stația de Calcul Analitic Operator în S.C.A.
Este destinată pentru colectarea, prelucrarea, analiza și evaluarea efectelor loviturilor NBC, stocarea
automată a datelor de cercetare chimică la sol și în aer și menține evidența evoluțiilor din zonele contaminate.
Este compusă din 2 autospeciale montate pe șasiu Kamaz-5350, însoțit de o autospecială de comunicații.
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– Stația Detecție Explozii Nucleare K-612 O.
Este destinată detecției și stabilirii parametrilor loviturilor
nucleare executate de advesar și elaborarea prognozei
efectelor acestora. Monitorizează efectele produse și
actualizează situația pe datelor rezultate în urma cercetării de
radiație din teren.
– Autospeciala KDKhR-1N. Complex pentru
cercetare chimică la mare distanță. Deși în uz încă din
1990, varianta modernizată din 1996 este încă în dotare.
Stația detecție exploziil nucleare K-612-O Este montat pe
un șasiu de vehicul MT-LB, o platformă pe un vehicul blindat ușor multirol cu utilizări multiple (Infanterie, NBC,
Geniu, Artilerie, etc..)
Folosește un laser cu turelă rotativă de 360 grade pentru a scana cantitățile minime de agenți CW
ambientali. Scopul principal al KDKhR-1N este detectarea și observarea contaminării chimice a solului și
atmosferei. Complexul permite detectarea aerosolilor de substanțe toxice. Pentru detectare este utilizat un
localizator cu laser. Pentru fiecare ciclu, mașina permite controlul suprafeței de până la 70 km pătrați. Timpul unui
ciclu este de 60 de secunde. Timpul eliberării
coordonatelor și dimensiunilor norului cu
substanțe toxice nu depășește 10 secunde, iar
eroarea de măsurare a intervalului și adâncimii
norului nu este mai mare de 30 de metri.
Este echipat cu detectoare de substante
chimice GAS-12 și PGO011 și radiometreroentgenometre pentru identificarea
și măsurarea contaminării radioactive. Are o
Autospeciala KDKhR-1N, exterior și interior
autonomie de acțiune de 130 ore.
– KRPP-2 mobile NBC control post/Post Mobil de Control NBC KRPP-2

KRPP – 2 . Post Mobil de Control NBC
Este o autospecială care asigură controlul NBC în folosul evaluării situației create și stabilirii măsurilor de
aplicat pentru înlăturarea efectelor contaminării chimice, radiologice sau biologice. Face parte din sistemul de
control CBRN instalat la subunitățile de cercetare chimică și sprijină decidenții în aplicarea măsurilor de asigurare
și administrative.
KRPP-2 asigură controlul, repartiția și asistența desfășurării tratării speciale a trupelor, controlul
automat al radiațiilor și contaminarea chimică a suprafețelor tehnicii, armelor și echipamentelor militare, precum
și personalului subunităților.
Software-ul KRPP-2 permite verificarea și controlul automat al nivelului de radiații, a gradului de
contaminare radioactivă și de contaminare chimică a tehnicii de luptă, armelor și echipamentelor militare care ies
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din zona contaminată/infectată. Complexul a fost construit pe baza camionului militar triaxial Kamaz cu o
caroserie integrală metalică dotată cu o unitate de filtrare, aer condiționat, un generator și instrumente hardware și
software pentru automatizarea operațiunilor de control radioactiv și chimic. Un set de echipamente transportabile
pentru măsurarea nivelului de contaminare a echipamentelor și personalului militar este reprezentat de gatewayuri montate rapid, echipate cu senzori și dozimetre KPPP-2 capabile să funcționeze eficient în intervalul de
temperatură de la + 40 până la -40 de grade Celsius, asigurând în același timp locuri de muncă confortabile și
complet automatizate pentru un echipaj de 5 militari.
Execută „identificarea din staționare sau din mișcare a gradului de contaminare a subunităților, tehnicii de
luptă și echipamentelor”, stabilirea urgențelor, precum și a nevoilor de decontaminare CBRN.
Dispune de capacități limitate de decontaminare pentru situații de extremă urgență, când nu acționează în
apropiere sau în cooperare cu subunitățile apărare CBRN/De Decontaminare.
Robot pentru cercetarea chimică, de geniu și deminare MRK-RKh și MRK-35MA/ Chemical
reconnaissance and Reconnaissance/Mine clearing Robot MRK-RKh and MRK-35MA.
Este montat pe o platformă universală de luptă Platform-M.
Modelul Robot MRK-RKh și MRK-35MA este utilizat pentru colectarea informațiilor, pentru
descoperirea și eliminarea țintelor staționare și mobile, pentru paza siturilor importante, pentru patrulare și
protecția împotriva NBC și EOD. Armele robotului pot fi ghidate și pot îndeplini sarcini de sprijin și pot distruge
ținte prin sisteme de control automat sau semiautomatic; este
dotat cu localizatoare de recunoaștere optico-electronice și
radio.
Misiunile pentru acești roboții de luptă includ
cercetare de radiație și chimică, misiuni de cercetaredeminare,
patrulare și lovirea țintelor relaționate armelor
WMD.
Roboții MRK-RKh și MRK-35MA vor fi dislocați
„acolo unde există pericol pentru viața personalului militar”.
Nu este deocamdată clar în ce subunități ar putea intra
în dotare acești roboți. De geniu, chimice etc. Robotul
cercetare MRK-RKh
Subliniez că, potrivit ministerului apărării din Rusia, se consideră că, până în 2025, peste 30 din toată
tehnologia militară din Armata Rusă este de așteptat să fie constituită din echipamente robotizate. De
asemenea, Moscova intenționează să introducă, în următorii cinci ani, platforme cu dublă utilizare,
controlate de mintea umană.
2. Laborator Biologic Mobil al Unităților Apărare CBRN
Printre echipamentele din dotarea unităților apărare CBRN este și RUSSIA MKA PBA LABORATORY,
adică Laborator Complex Multifuncțional de Module Mobile pentru analiza materialelor biologice patogene
(agenți). Sau scurt, Laborator Biologic Mobil.
Câteva date despre acest echipament (trimis, ca ajutor, în combaterea CoVid-19 în Italia, Serbia
etc.).
Este un complex de module mobile, multifuncționale, pentru analiza materialelor biologice
patogene/agenți patogeni (MKA PBA) și pentru sprijinirea deciziilor grupurilor operaționale ale Ministerului
Apărării din Rusia în caz de urgențe biologice. Acesta a fost dezvoltat în cadrul programuluițintă federal rus:
„Sistemul național de securitate chimică și biologică al Federației Ruse (2009-2013)”.
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Dezvoltatorul
este
OAO
NPO „Transkom” (PJSC Asociația de
Cercetare și Producție „Transkom”)
împreună
cu
instituția
bugetară federală a statului
„Institutul 48 Central de Cercetare
Științifică” al Ministerului Apărării al
Federației Ruse.
Complexul asigură condiții de
viață și de muncă a echipajului pe
timpul a 14 zile și nopți de activitate
complet autonomă.
Echipamentele complexului îi
permit identificarea a până la 25 de agenți ai bolilor infecțioase: ciuma, antraxul, glandele, melioidoza, holera,
tifoida, bruceloza, legioneloza, tularemia, bolile ortopoxvirusului, febra Q, rabie, febra Rift, encefalita ecvină
venezueleană, Febră Marburg, febră Ebola, febră Lassa, febră Machupo, febră West Niles, nefrită epidemică, febră
hemoragică Crimeea-Congo, febră hemoragică Dengue, febră galbenă, encefalită japoneză și encefalită transmisă
de căpușe.
În cazul absenței unor baze operaționale staționare, MKA PBA poate asigura îndeplinirea cerințelor
sanitar-epidemiologice SP 1.3.3118-13 „Lucrul în condiții de securitate cu grupuri de patogenitate microorganisme
I-II (pericol)”.
Complexul poate identifica agenți biologici patogeni în nu mai puțin de 20 de probe, simultan și cu o
probabilitate de 0,95. Durata analizei preliminare și evaluarea mediului biologic în zona de urgență este de nu mai
puțin de 15 minute.
Durata de serviciu estimată a complexului este de 12 ani.
Complexul este format din patru componente (după cum se poate vedea pe fotografii) și asigură
identificarea, stabilireea tipologiei genetice a agenților patogeni ai bolilor infecțioase deosebit de periculoase.
Cele patru componente sunt următoarele:
•
MIFA enzyme immunoassay module - Modul imuno-test al enzimei MIFA
Scopul său este realizarea pregătirii eșantionului, analiza expresă preliminară a probelor biologice și a
probelor din obiecte de mediu, analiza agenților biologici patogeni ai grupurilor de patogenitate I-II de către
ELISA/Testul imunosorbant legat de enzimă (ELISA), îmbogățirea eșantionului și depozitarea în siguranță a
probelor și monstrelor de probă, în conformitate cu cerințele și regulile de protecție sanitară.
În funcție de misiune, modulul MIFA își poate
îndeplini funcțiile atât ca parte a complexului MKA PBA, cât
și autonom, fără pierderea eficacității de acțiune.
Modulul MIFA este montat într-un corp de container
KK6.2 dispus pe șasiul KamAZ-6350.
Structurala, modulul MIFA este format din patru
compartimente:
compartiment cargo, care adăpostește
1.
mijloacele de alimentare electrică, ventilație, aer condiționat și
încălzire;
compartiment „curat” (igienizat) pentru
2.
primirea eșantioanelor, înregistrarea și transferul lor într-un
compartiment „infecțios” printr-o poartă de transfer specială, pentru cercetare. În compartimentul „curat” există
echipamente pentru controlul și monitorizarea funcționării sistemelor de alimentare, ventilație și încălzire;
camera de inspecție sanitară, constând dintr-un compartiment pentru îndepărtarea (depozitarea)
3.
hainelor de zi cu zi (de lucru), o cabină de duș și un compartiment pentru îmbrăcarea hainelor de unică folosință;
compartimentul „infecțios”, cu două stații de lucru pentru cercetare.
4.
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Interiorul modulului MIFA este prezentat în fotografiile alăturate. Modulul MIFA este posibil să fie operat
atât cu o instalație la sol, cât și de pe platforma sa de transport.
•
PCR analysis and genotyping module - Modul de analiză și genotipare/tipologie genetică
PCR (Polymerase Chain Reaction).
Scopul său este realizarea pregătirii eșantionului, analiza expresă preliminară a probelor biologice și a
probelor din obiecte de mediu, analiza grupelor de patogenitate BPA I-II de către PCR, în conformitate cu cerințele
normelor sanitare.
Modulul este montat tot într-un corp de container KK6.2 pe șasiuul KamAZ-6350.
Din punct de vedere structural, modulul este format din patru compartimente (identice ca la MIFA):
Compartimentul de marfă, care adăpostește mijloacele de alimentare electrică, ventilație, aer
1.
condiționat și încălzire;
Compartimentul „curat” pentru primirea eșantioanelor, înregistrarea lor și transferul în
2.
compartimentul „infecțios” prin poarta specială de transfer, pentru cercetare. În compartimentul „curat” există
echipamente pentru controlul și monitorizarea funcționării sistemelor de alimentare, ventilație și încălzire;
camera de inspecție sanitară, constând dintr-un
3.
compartiment pentru îndepărtarea (depozitarea) hainelor de zi
cu zi (de lucru), o cabină de duș și un compartiment pentru
îmbrăcarea hainelor de unică folosință;
Compartimentul „infecțios”, cu două stații de
4.
lucru pentru cercetare.
Poate fi acționat atât cu o instalație de la sol, precum și
de pe platforma de transport. În funcție de misiune, modulul își
poate îndeplini funcțiile atât ca parte a complexului MKA PBA,
cât și autonom, fără pierderea eficacității capacității de lucru.
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Interiorul PCR este prezentat în fotografia de mai sus.
•
MOI information processing module - Modul procesare informații MOI
Scopul său este organizarea rețelelor de comunicații telefonice automate, de transmitere a datelor, de
comunicații radio și prin satelit din locul desfășurării complexului. Modulul asigură:
efectuarea prognozei și evaluării preliminare a situației biologice în zona de risc.
–
colectarea, sinteza, analiza informațiilor cu privire la situația biologică și
–
transferul acesteia către grupul operațional al Ministerului Apărării al Rusiei, comanda
–
(comandamentul) sediului de răspuns la urgență.
În funcție de misiune, poate funcționa ca parte a complexului MKA PBA sau în mod autonom.
Modulul MOI poate fi utilizat și ca centru de control mobil pentru șeful armatei/ forțelor armate ale
F. Ruse, pe timpul lichidării urgențelor biologice (poate fi echivalat cu Stațiile de Calcul Analitic din structurile
noastre, dar mai limitate la capacități).

Interiorul MOI, în imagini mai sus.
•
MBR Biological intelligence vehicle - Vehicul de informații biologice MBR
Misiunea este de a asigura colectarea și transmiterea informațiilor despre situația biologică. Participă și
asigură astfel cercetarea/recunoașterea biologică.
Execută selectarea probelor biologice din aerosoli și obiecte de mediu, analiza expresă a eșantioanelor
prelevate prin metode specifice de detectare, ELISA, PCR (electroforeză) și PCR-RV.
Execută transportul probelor selectate către modulele MIFA și PGM pentru analiza lor în profunzime. De
asemenea, poate funcționa în regim autonom, fără a face parte din complexul MKA PBA.
Vehiculul MBR constă din:
1. Compartimentul tehnologic, care găzduiește comunicații, electricitate, ventilație, aer condiționat și
încălzire;

71

NUMĂRUL 18
. Compartimentul de lucru, unde este amplasat
echipamentul pentru prelevare de probe, testeaz

a probelor, un termocontainer, echipament
individual de protec ie, trus
stoc transportabil de dezinfectan

Interiorul MBR poate f i văzut în fotografiile de mai sus.
În încheierea acestei prime părți, aș sublinia faptul că, atât numeric, cât și calitativ, numărul
subunităților chimice a crescut, prin transformarea din batalioane NBC în brigăzi și regimente apărare
NBC menționate, iar tehnica și echipamentele din dotarea trupelor cercetare chimică / CBRN sunt de
concepție și construcție recentă, cu sisteme de analiză, comandă-control și comunicații integrate și
automatizate.
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Demersuri postrevoluţie
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Să ne reamintim

Cinci ani la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofiţeri

PE DRUMUL CONSACRĂRII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL MILITAR

Col. (ret.) Otto Martini
Developarea clișeului amintirilor începe cu sosirea pe adresa mea a ordinului
de mutare cu începere de la 01.01.1966 în garnizoana Sibiu, la U.M.01080 (Școala
Militară de Maiștri Militari și Subofiţeri). În timpul rămas până la această dată, am
executat restul din concediul neefectuat, am predat aparatura și materialele din sala de
specialitate locotenentului major Herţeg Gheorghe și m-am pregătit pentru ultimul
revelion în garnizoana CâmpulungMuscel.
Este de prisos să amintesc faptul că treceam printr-o perioadă plină de emoţii,
de așteptări: oare ce îmi va aduce acest pas făcut într-un viitor nebănuit; cum voi
ajunge să-mi întregesc familia în noua garnizoană? Menţionez că aveam o fetiţă de 2
ani și jumătate, lăsată în grija părinţilor mei la Câmpia Turzii. Nu
mă puteam aștepta la primirea unei locuinţe imediat în noua garnizoană. Realitatea a
demonstrat că presupunerile mele s-au dovedit a fi întemeiate.
Odată cu mine au fost mutaţi și alţi ofiţeri la cele două școi militare din Sibiu (de ofiţeri și de maștri miltari
și subofiţeri) și, deci, cererile de locuinţe presupuneau o așteptare mai îndelungată.
Am plecat cu o idee conturată, în mare, în sensul că m-am înţeles cu soţia că noi vom căuta o gazdă cu
chirie până la soluţia definitivă. Deschizător de drum voi fi eu, apoi se va transfera și soţia cu serviciul (asistentă
de pediatrie). Cu aceste probleme deloc nestresante, am urcat în trenul din Câmpulung pe 02.01.1966, ajungând
în gara de destinaţie Sibiu în jurul orei 22:30.
Pe timpul călătoriei am ascultat discuţiile purtate în compartiment legate de salarii. Am rămas uluit de
aflarea adevărului că muncitorii de la C.F.R. erau plătiţi foarte bine, socotiţi fiind ca „a doua armată”, după cea
reală, „elita clasei muncitoare”, clasă conducătoare în stat, un mecanic de locomotivă câștigând 5000 lei/lună.
Comparativ cu venitul meu lunar de 1800 lei, cât aveam în acel moment, diferenţa era semnificativă.
Ajungând în gara de destinaţie, m-am hotărât să merg pe jos, de-a lungul liniei de tramvai, până la sediul
școlii, aflat în localul de mai târziu al Școlii Militare de Ofiţeri de Artilerie. Drumul mi-era cunoscut, deoarece
anterior fusesem la Sibiu într-o delegaţie după câini de pază pentru nevoile unităţii. Atunci mi-a rămas în memorie
bătutul covoarelor pe zăpadă în unele curţi – curăţenia necesară după un revelion.
În jurul orei 23:00 am ajuns la destinaţie și am fost trimis la camera O.S.U.
Se știa de venirea noastră și am fost întâmpinat de maiorul Dorobanţu Constantin – secretarul de partid la
B.1 Infanterie, unde urma să fiu încadrat la Compania de elevi „chimie”.
Prezenţa dânsului mi-a fost de un real folos, pentru că nu cunoșteam drumul prin parcul „Sub Arini” până
la sediul Comenduirii de garnizoană, unde urma să fim cazaţi până a doua zi. Aici, la sediul comenduirii, m-am
reîntâlnit cu o parte dintre cursanţii de la Făgăraș și care erau repartizaţi, ca și mine, pentru Școala de Maiștri
Militari și Subofiţeri Sibiu.
A doua zi, cu geamatanele după noi, ne-am prezentat din nou la sediul școlii, unde ni s-a asigurat,
momentan, un dormitor, pînă reușim să ne găsim o gazdă cu chirie.
La data la care fac referire (01.01.1966), elevii de școală erau încadraţi în următoarele structuri: – 1. B.I,
cu:
● 1 Cp.Infanterie și intendenţă:
♦ 3 Pl. Infanterie;
♦2
Pl. Intendenţă; ● 1 Cp. Chimie:
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♦ 2 Pl. Subofiţeri;
♦ 3 Pl.
Maiștri Militari.
– 1 B. Geniu cu:
2 Cp. Geniu;
●
1 Cp. C.F. și topografi.
●
– 1 B. Trs., cu:
2 Cp. Fir.;
● 1 Cp. Radio.
●
– 1 Dn. Art, cu:
2 Baterii.
●
Învăţămâtul de specialitate se asigura de lectori încadraţi în catedre, numite „cicluri”: – tactică
de infanterie și instrucţia focului;
– intendenţă și finanţe;
– chimie;
– transmisiuni;
– genistic;
– artilerie;
– social economic;
– auto;
– prgătire fizică.
La cursul de metodică și psihologie, cu durata de 3 luni, executat la Făgăraș, unii instructori au fost detașaţi
din școlile militare beneficiare ce încadrau subunităţile de elevi. Așa se explică de unde îl cunoșteam deja pe
comandantul B.1. I – lt.col. Munteanu Constantin, în subordinea căruia urma să fiu încadrat. Compania de
infanterie, comandată de mr. Vătafu Paul, avea în subordine trei plutoane de infanterie, cu comandanţii cpt. Ivan,
lt. maj. Buzat Șt. și încă un căpitan și două plutoane intendenţă, comandat de lt.maj. Moșneanu Eugen.
Compania de chimie, comandantă de mr. Buju Dumitru, avea în componenţă două plutoane de subofiţeri
fără comandanţi (temporar s-a folosit un sergent major, absolvent Seiwerth Gerhardt) și trei plutoane de maiștri
militari de chimie fără comandanţi. Nu știu cine asigura comanda companiei pe perioada cât mr. Buju efectua
completarea studiilor liceale prin curs scurt. De aici rezultă și amplasarea cancelariei companiei în anticamera
comandantului de batalion și folosirea noastră (a comandanţilor de plutoane) ca agenţi de legătură pentru diverse
treburi ce priveau comanda batalionului. Practic am devenit un fel de subunitate de deservire a nevoilor companiei
de infanterie pentru numeroasele trageri executate pe timp de zi, de noapte, cu armamentul de infanterie. mr. Vătafu
Paul, am impresia, că îl domina în pretenţii pe mr. Buju în repartiţia încăperilor companiei, asigurarea curăţeniei
sectoarelor batalionului etc. Eram în permanenţă vizaţi pentru a asigura servicii de genul: ofiţer de serviciu pe
câmpul de tragere, șef sector de tragere, șeful pazei etc. Majoritatea soliocitărilor m-au vizat pe mine, descoperind
că sunt mai dinamic, mai activ în comparaţie cu colegul meu de pluton – Hărănguș Ioan. De aici mi se trage și
repartiţia la cele două plutoane de subofiţeri și a cpt. Hărănguș I, la cele trei plutoane de maiștri militari, cu mai
multe ore de predare la clasă.
Am fost cooptat în B.O.B. partid și aveam mai multă tangenţă cu mr. Dorobanţu Constantin și pot să afirm
că am rămas în relaţii amicale și după ce s-a desfiinţat funcţia de secretar de partid de la batalion. Afirm convins
că acesta era un om direct, stăpân pe afirmaţii și susţinea cu mult curaj problemele pe care le vedea altcumva decât
comandantul de batalion.
Plutonul de anul II subofiţeri se compunea, în majoritate, din gradaţi de militari în termen selectaţi pentru
examenul de admitere prin diverse metode neortodoxe și de aici a rezultat și tendinţa multora de a riposta la
observaţii, a comenta ordinele, fiind predispuși la indisciplină. Era o perioadă în care cariera militară nu prezenta
o atracţie pentru tineret și chiar populaţia civilă privea cu un gen de desconsiderare alegerea carierei militare. Pe
scurt, mulţi civili judecau după concepţia: „altă carieră nu putea să-și găsească, numai pe cea militară?”.
Numai în jurul anilor 1970 s-a schimbat această concepţie, când a pătrunde în facultate presupunea să fii tobă de
carte și presupunea un sacrificiu material din partea părinţilor și un consum intelectual deosebit din partea
candidatului.
Argumentând mai departe această schimbare de optică, cred cu tărie că conducerea învăţământului militar
a procedat târziu la posibilitatea echivalării studiilor militare cu studiile civile. După implementarea acestui
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deziderat în procesul de învăţământ militar, concurnţa la admiterea în instituţiile militare de învăţământ a crescut
simţitor. Pot să afirm că întrecea concurenţa din învăţământul superior civil.
M-am abătut, cu o explicaţie prea lungă, de la problema cu care mă confruntam la plutonul de anul II
subofiţeri. Nefiind obișnuit cu comentarii la ordine date, cu întoarcerea spatelui la primirea observaţiilor, m-am
adresat comandantului companiei, mr. Buju Dumitru, pentru a mă sprijini în aplicarea unei pedepse pe merit. Lam pedepsit pe ajutorul comandantului de pluton, serg. Marangoci Ioan, cu o zi de arest, agravat la trei zile de
către comandantul de companie.
Am scăpat din vedere faptul că în armată s-a iniţiat un gen de întrecere pe problema comportării
disciplinare, neputând să obţii titlul de „subunitate de frunte” dacă aveai pedepsiţi. Cu alte cuvinte, de dragul
titlului, să înlocuiești pedeapsa disciplinară cu munca de convingere. Nu am putut să accept acest gen de
raţionament: se punea problema ”ori eu comand plutonul, ori plutonul mă conduce?!”
Fără a-l informa pe comandantul de batalion în prealalbil, l-am trimis pe elev să execute pedeapsa. Nu am
fost avertizat că și conducerea școlii s-a angajat în această întrecere de a nu avea pedepsiţi.
Menţionez ca fapt divers că comandantul școlii – col. Bălaș Vasile -, infanterist, locuia într-un apartament
situat peste drum, vizavi de școală, deasupra popotei de garnizoană. Pentru a intra în școală, el nu se folosea de
intrarea principală pentru personal, ci intra la P.C. tehnic pentru mașini, unde era situat și arestul școlii.
Prima sa grijă se rezuma la faptul să constate personal dacă în cursul nopţii au fost introduși la arest elevi
pedepsiţi fără raportare pe cale ierarhică. A fost un eveniment deosebit să constate că a fost introdus la arest un
elev, fără să fi avut cunoștinţă în prealabil de acest caz. S-a convocat imediat adunarea comandanţilor de subunităţi
din școală; s-a prelucrat cazul cu argumentări de genul: „aţi ajuns la grade pe care le purtaţi cu muncă de
convingere și nu furaţi de primul impuls nervos” – aluzie la comandanţii de companie maiori, iar cu referire la
mine: „plutonul mergea mai bine când nu avea comandnat”. M-a durut enorm această remarcă. Nu concepeam
să fiu sfidat de conducere (șef de clasă, ajutor cdt. pluton). Pe scurt, în ce a constat abaterea: în luna mai au început
exerciţiile de defilare în vedere evenimentului final de avansare, în fiecare dimineaţă, înainte de intrarea în sălile
de clasă sau plecare pe câmpul de instrucţie (dacă exerciţiile erau planificate în câmp), timp de 15 minute se exersa
defilarea cu darea onorului spre dreapta. În ziua respectivă, după terminarea exerciţiului de defilare, am ordonat
ajutorului de comandant de pluton să preia comanda și să deplaseze subunitatea la clasă. Acesta, în loc să preia
comanda, a dat din mâini a lehamite și aprobat de râsetele zgomotoase ale colegilor a ordonat ruperea râdurilor la
nici 10 metri de intrarea principală în comandamentul școlii. Numai cine nu dorește nu deduce din acest gest: „ia
mai lăsaţi-ne în pace și vedeţi-vă de treabă!” De altfel, din întâmplările de mai târziu, la care am participat ca
executant, am dedus care era poziţia conducerii școlii: a întârziat din învoire elevul, să fie adus comandantul de
subunitate și să-l caute în oraș!” sau, simplu, când era fugit cu trenul: să ia trenul sau avionul comandantul lui
pentru a-l aduce înapoi înainte de a intra în poziţie de „dezertor”.
Au fost cazuri concrete petrecute la compania de infanterie și la compania de intendenţă.
S-a mai folosit o modalitate de control și îndrumare a subunităţilor, inexistentă în R.S.I.: înfiinţarea de
servicii pe batalioane și divizion, cu banderolă pe mână, dar fără armament, situat în cancelaria batalionului, deci
dublarea O.S.U. și A.O.S.U. cu aceste servicii. S-au făcut sesizări anonime la D.I.M. despre aceste practici
neregulamentare, dar totul a rămas de menţionat în adunarea cadrelor și nimic altceva.
Mă folosesc de această ocazie pentru a scoate în evidenţă că nu era o fericire pentru un ofiţer de a face
parte din cadrele de comandă ale subunităţilor. Visul fiecăruia era să devină lector, responsabil de o mapă și un
carnet-concept pentru lecţii.
Ne era groază de ziua de luni – inspecţia cadrelor privind ţinuta, întreţinerea corporală (tuns, bărbierit),
prelucrări și comunicări de ordine și raportul patrulelor de garnizoană, vestit fiind mr. Săndică (artilerie) cu multe
constatări negative la adresa comportamentului elevilor. Urma deplasarea cu cântec, care a prins avânt în perioada
respectivă. De comandanţii de subunităţi se ocupa personal comandantul școlii, cu fluier în gură și pretenţii mai
mari decât de la elevi.
Dacă am exagerat cu ceva, să mă corecteze camarazii care mi-au fost colegi de suferinţă. Aceasta era
situaţia anilor 1965-1967.
Merită menţionat faptul că multe cadre au făcut războiul: catedrele erau pline cu grade mari, inclusiv multe
plutoane erau comandate de căpitani, iar la comanda companiilor s-au perindat și locotenent-colonei. Se simţea
nevoia împrospătării cu tineret. Dacă la Câmpulung- Muscel, la Școala de Ofiţeri Chimici, cel mai mare ofiţer în
grad era maior, datorită muncii asidue a șefului secţiei politice pentru epurare – trecerea în rezervă, aici erau mulţi
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colonei și locotenent-colonei. Încă începând cu anul 1967 au început să fie repartizaţi mai mulţi absolvenţi tineri
– este adevărat că și efectivele de elevi s-au mărit considerabil.
În plutonul de anul II subofiţeri, promoţia august 1966, au absolvit printre alţii sergenţii majori Cichi,
Carp, Marangoci, Macarie, Bălăceanu, Nistor, Făsâi, Costache, Brânzoi, Pascal, Colăcel și alţii (să fiu iertat,
memoria îmi joacă feste, nu i-am reţinut pe toţi).
Cât privește plutonul de anul I, spre prima mea surpriză, am descoperit un elev care a fost recrutul meu
din anul 1962-1963. Se numește Groza Victor și avea și niște clase de liceu, nefiind încă absolvent cu diplomă.
S-a detașat de ceilalţi printr-o gândire matură. De altfel, 5-6 din acest pluton au devenit ofiţeri: Groza Victor,
Aniculăesei, Drăgoi, Calotă Marin etc. Dacă pentru a putea candida la școala de subofiţeri condiţia era să fii
minimum absolvent de școală profesională, a fost și o excepţie în persoana lui Calotă Marin, care avea numai 7
clase, dar un unchi care era comandantul Trupelor de Grăniceri, cu gradul de general- locotenent. Nu știu cine a
încălcat prevederile instrucţiunilor D.I.M., dar nimeni nu a îndrăznit să spună. Au fost simple constatări și au rămas
așa! Mie mi-a parvenit informaţia la o analiză a învăţământului la așa-numita „sala 158”. De altfel, nu a fos singura
fază de acest gen. Am făcut parte dintr-o comisie de admitere, unde șeful de caterdă – col. Craioveanu Ion – nu a
dat nota de trecere pentru un candidat la maiștri militari de chimie, dar care s-a reîntors cu ordin de la D.I.M. pentru
a fi primit, deși anul de învăţământ începuse de două luni. Timp de doi ani nu am reușit să scot nimic de la acest
elev, dar a absolvit cu promoţia „scurtă” din decembrie 1968 și repartizat la Dn. Rachete Mârșa. Drept
recunoștinţă, nu a uitat vorbele de reproș pe care i le-am adresat. După ani de zile de la acel eveniment (1982),
dintr-un joc al întâmplărilor, am devenit locatari vecini, dar el evita mereu să mă întâlnească. Asta fiindcă
cunoșteam împrejurările prin care a ajuns absolvent al școlii de maiștri militari chimici. Probabil că la unii
cunoștinţele dobândite în școală și comporamentul civilizat se exprimă după înălţimea corpului (cel în cauză trecea
de 1,80 m).
Cu acest pluton de anul I am efectuat practică în Poligonul Chimic de la Valea Poienii și la Atelierul de
reparat măști și mijloace de protecţie la Câmpulung-Muscel.
După absolvire, în august 1967, serg. maj. Ungureanu Laurenţiu, Groza Victor, Milotinescu Ion,
m.m. Munteanu Dănuţ au primit repatiţie la compania de elevi ofiţeri chimici de la U.M.01512 Sibiu.
La comanda companiei s-au petrecut unele modificări, unde mr. Buju Dumitru, trecând la cilcul de chimie
ca lector, a fost înlocuit cu mr. Gheorghiu Gheorghe (artilerist) în perioada august 1966 – august 1968. Ca un lucru
intrat în obișnuinţă, Școala Militară de Ofiţeri, apoi Școala Militară Superioară de Ofiţeri – U.M.01512 Sibiu -,
când avea intenţia să scape cineva pentru diverse motive, îl punea la dispoziţia Școlii Militare de Maiștri Militari
și Subofiţeri – U.M.01080 Sibiu. Ăsta era cazul mr. Gheorghiu Gheorghe, care a fost încadrat comandant de
companie chimică. Nu pot să-i reproșez nimic din punct de vedere profesional. Am fost apreciat de dânsul cât lam avut comandant de companie. A predat topografia pentru elevii din companie. Am făcut o campanie topografică
interesantă și pentru mine.
Cu elevii de anul I subofiţeri primiţi în anul 1966 am făcut o tabără de iarnă la bazinul de înot din Cisnădie
(parţial), find cazaţi în niște construcţii din lemn, total neindicate pentru a face foc pe timp de iarnă (ianuarie 1967)
și după 3 zile de „ars gazul” de pomană, nu am reușit să desfășurăm nici A.D.M.- 48 D, de frica furtunurilor de
cauciuc în pericol de a se crăpa din cauza gerului groaznic. Ne-am întors în cazarmă, la școală, cu programul bifat
de formă. Mi s-a încredinţat predarea cursului de T.ACh. și în această calitate am făcut tabără de vară cu un A.D.D.53, pe malul Cibinului. Nu m-a deranjat nimeni din partea Ciclului de chimie, nici planificatorul de la învăţământ,
intendantul mr. Niţă, promovat ulterior locţiitor pentru servicii și avansaat la gradul de locotenent-colonel.
Comandantul de companie, mr. Gheorghiu, a venit într-o după-amiază și a dormit cu mine în cort, fiind
mai mult împins de comandantul școlii. Ce îndrumări ar fi putut să-mi dea pe linie de specialitate? După o
săptămână de instrucţie pe malul Cibinului, desfășurat după un program zilnic aprobat, m-am întors cu subunitatea
la școală.
Despre mine am uitat să relatez că mi-am găsit gazdă pe str. Săliște nr.14, pentru un an de zile, unde neam mutat cu soţia. Aceasta, găsindu-și loc de muncă la Casa Copilului din Sibiu; ne-am înscris la popota de
garnizoană pentru servitul mesei dimineaţa și la prânz.
Fiind un domiciliu aproape de cazarmă, am ajutat comandantul de companie în desfășurarea controalelor
la subunitate, în caz de alarmare a subunităţii etc. Locuinţa de la Câmpulung a rămas închisă și mă foloseam de ea
numai când veneam în practică, cu subunităţile de maiștri militari sau de subofiţeri, la atelierele de raparaţii. Am
scăpat din vedere să-l informez pe mr. Șigovan de la biroul front despre adresa unde stăteam.
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Așa se explică de ce, în luna martie 1967, mergând la popota de garnizoană, am observat că lipsesc mulţi
dintre abonaţi. Abia atunci am aflat, de la personalul de deservire al popotei, că Școala a fost alarmată de un
colectiv de la M.St.M. Am avut inspiraţia de a mă urca într-un camion care transporta rezerva de alimente și mam dat jos în raionul de alarmă pentru U.M.01080 Sibiu. Nu am fost un caz singular. Au mai fost niște lectori de
transmisiuni care au procedat la fel.
Am așteptat în raionul alarmei de exerciţiu până a sosit coloana școlii și m-am atașat la subunitate. S-a
pornit o ploaie care a ţinut până ne-am înapoiat în cazarmă pe traseul Cazarma Poplaca – Orlat – Cristian –
cazarmă. Mi-a făcut impresia unei coloane care își dă sufletul cu atâtea grade superioare mărșăluind cu drapelul
de luptă în frunte. Bilanţul alarmei de exerciţiu a apreciat efortul depus pentru marș în condiţii atmosferice
nefavorabile și a acordat calificativul FOARTE BINE. Adevăratul bilanţ a început după plecarea comisiei de
alarmare a M.St.M., cerându-se socoteală pentru absenţe și am scăpat ca prin urechile acului pentru neraportarea
adresei unde locuiesc, eu participând totuși la marș.
Mă opresc puţin pentru a spune câteva cuvinte despre relaţia mea cu comandantul de batalion. Am afirmat
la început că îl cunoșteam de la cursul de metodică-pedagogie și psihologie de la Făgăraș, din perioada septembrienoiembrie 1965, fiind unul dintre instructori, preocupat mai mult de ordinea interioară, raport-inspecţie etc.
Lectorii cursului erau încadraţi la D.I.M., deci nu avea acces la predare. Fiind foarte repezit, gata să-ţi descopere
orice neglijenţă în ţinută, din care să facă un caz deosebit, dădea impresia unui comandant intransigent. M-am ferit
să nu-i dau prilejul să-mi facă vreo observaţie. În cazarma școlii era cunoscut ca un om descurcăreţ, care știa să
dea explicaţii pentru orice neregulă din activitatea batalionului de infanterie elevi. Nu degeaba era poreclit în fel
și chip, de la „Fentescu” la „Cobra” sau „Șarpele cu ochelari” etc.
În realitate era un om foarte răzbunător, gata oricând să te doteze cu fel și fel de epitete, dacă te găsea în
defect. Cu ochii acoperiţi de ochelari, care alergau dintr-un colţ în altul al lentilelor, nu puteai să reziști mult timp
dacă te lua în colimator. Cu comandantul companiei mele (mr. Gheorghiu) se cunoșteau foarte bine, fiind amândoi
din Huși și absolvenţi ai aceluiași liceu. Mi s-a atras atenţia, de către mr. Gheorghiu, să am grijă cum mă descurc
cu dânsul, că este răzbunător.
Pe colegul meu – comandant de pluton, cpt. Hărănguș Ion, atâta l-a criticat pentru ţinută în faţa celorlalţi
comandanţi de subunităţi, încât a fost în stare să spună col. Craioveanu Ion, când l-a numit șeful serviciului de
aprovizionare cu materiale chimice: „îmi vine să vă pup și pe picioare că m-aţi scăpat de acest individ.”
Treaba la care voi face referire s-a petrecut la o tragere de noapte cu compania de infanterie și unde am
fost nominalizat șeful pazei cu efectiv dat de la compania de intendenţă. Compania de intendenţă nu avea funcţia
de comandant nominalizată și girau funcţia când un maior, când un locotenent-colonel, în funcţie de nevoi și
posibilităţi. Existau goluri și la asigurarea funcţiilor de comandanţi de plutoane.
Cpt. Vinţe Augustin, venind de pe funcţia de aghiotant al comandantului Diviziei T.V., o săptămână
asigura comanda și două era în concediu medical, suferind de o răgușeală a corzilor vocale pe timp de iarnă și
ploios. În aceste condiţii, Martini era mai apt și la îndemână! Am studiat dosarul cu asigurarea serviciilor în
poligonul de tragere Poplaca și am reţinut că de pregătirea serviciului de pază răspunde personal comandantul de
batalion.
Eu am făcut totuși instructajul cu cei 12 elevi de intendenţă care asigurau paza pe timp de noapte și am
distribuit mijloacele de semnalizare (rachete de semnalizare luminoase verde și roșu, declanșate prin tragerea unei
sfori) și am instalat posturile. A mers totul bine, până a venit comandantul și șeful secţiei învăţământ să asiste la
trageri.
La un moment dat, santinela de la postul nr.12 a declanșat racheta roșie, însemnând pericol „opriţi
tragerea.” Comandantul și șeful secţiei învăţământ nu aveau la ce să mai asiste. Până mă deplasam cu mașina la
posturi, îmi lua circa o oră și deci am întrerupt tragerea. În schimb, s-a declanșat un dialog între conducătorul
tragerii (lt.col. Munteanu Constantin) și foișor, unde erau șeful pazei, sanitarul etc. și adresându-se mie, striga de
jos:
„- Șeful Pazei! Cum ai pregătit paza?!?
Aducându-mi aminte de ce scria în dosarul serviciilor în poligon, am zis:
„- Nu!!! Cum aţi pregătit paza!!!”
Nu am primit niciun răspuns din partea celor care au venit să asiste, ci am observat niște coate date. Cu
alte cuvinte: „Fentescule, nu ţi-a ieșit fenta!”
A doua zi, ajungând la serviciu după odihnă, i-am raportat comandantului de companie cele întâmplate.
Mi-a răspuns scurt: „- Mă, rău ai făcut. Eu te-am notat cu „Foarte Bine” și ăsta e în stare să-ţi schimbe
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calificativul!” Când s-au analizat notările de serviciu, comandantul a precizat că există o singură notare de serviciu
unde există o neconcordanţă între notarea șefului direct, a șefului ierarhic superior și șeful catedrei. Eram sigur că
este vorba de notarea mea. Până la urmă comisia de notare mi-a dat mie câștig de cauză.
Ajungând în faza finală de luare la cunoștinţă a conţinutului notării, am constatat că iniţial îmi acordase
„Foarte Bine”, apoi a ras cu lama primul calificativ și a trecut „Bine” numai pentru replica ce i-am dat-o la
întrebarea pusă de el în Poligon.
Afirmam mai la început că locţiitorul politic de batalion, mr. Dorobanţu Constantin, era plămădit din „alt
aluat”, în comparaţie cu comandantul. Pot dovedi acest lucru cu un singur exemplu.
Asistând la inspecţia de dimineaţă, după cele întâmplate cu elevul serg. Marangoci, unul dintre elevii de
anul I subofiţeri – elevul Urzică Octavian, în mod ostentativ și provocator, afirma, de faţă cu locţiitorul politic de
batalion, că el vrea să vadă cum este la arest. Replica i-a venit simplu de la mr. Dorobanţu: „- Chiar vrei să constaţi
acest lucru? Poftim!” – a scos din buzunar o foaie de arest, a completat-o pentru 3 zile și asumându-și și
răspunderea pentru actul completat în faţa superiorilor ierarhici. Nu aș vrea să susţin că mi-a ţinut parte prin acest
gest, dar mi-a demonstrat că poate fi un altfel de om decât comandantul de batalion.
Materialul uman cu care lucram era atât de divers și contradictoriu, încât niciodată nu puteai să fii sigur
sută la sută de succes. Degeaba veneau observaţii critice la educaţia primită în școală; nu puteai schimba radical
în doi ani de zile ceea ce nu au reușit alţii și părinţii în 18-20 de ani. Mi-a rămas în memorie cazul unui ajutor de
comandant de pluton de la infanterie, care, cu două zile înainte de avansare, a fost ridicat de miliţie și dus la
închisoare. În școală a avut o comportare bună și a fost selecţionat pentru funcţie. În realitate a comis o crimă în
Galaţi pentru a jefui un muncitor de salariul ridicat. Pentru a deruta poliţia judiciară, a depus dosar pentru școala
de subofiţeri Sibiu și timp de doi ani era dat în urmărire. S-a dat de el după doi ani și înaintea avansării.
Eram conștient că în unele cazuri dăm rebuturi pentru armată, ba chiar și pentru societate. Nu puteai să te
abaţi de la nevoia de a completa cererile de subofiţeri și maiștri militari pentru armată. Chiar dacă în urma
examenului de absolvire s-a constatat că elevul nu și-a însușit necesarul de cunoștinţe pentru a fi declarat absolvent.
Au fost cazuri când elevii respectivi au fost reţinuţi pentru a se prezenta încă o dată pentru susţinerea examenului
de absolvire. Sunt cazuri concrete atât la subofiţeri chimici, cât și la maiștri militari chimici, care după 2-3 ani de
activitate în domeniu au fost îndepărtaţi ca necorespunzători.
Mi-a rămas în memorie cazul serg.maj. Macarie din promoţia 1966, repartizat la Huși. În timpul cât l-am
avut în subordine, fiind observat pentru nereguli, a găsit o singură replică:
„- Îmi bag ... de armată, eu am meserie în mână, am absolvit o școală de mecanici agricole!”.
După nici 2 ani de activitate, a fost trecut în rezervă și a vagabondat prin ţară. Și-a părăsit familia și copilul;
l-am regăsit la Câmpulung, unde, după spusele lui, lucra ca laborant la combinatul de ciment (după diploma de
absolvire reieșea că are tangenţă cu chimia). După 10 ani de la acest episod, la ieșirea din serviciu, mi-a aţinut
calea în Sibiu. Slab, în uniformă de „boschetar”, cu faţa desfigurată, mi-a cerut să-l ajut cu ceva bani, că moare
de foame. L-am întrebat:
„- Cum ai putut să ajungi în asemenea hal de degradare?”
A avut o singură explicaţie: soarta nu-i favorizează pe toţi. A lucrat ca electrician și a căzut de pe stâlp.
De acolo i se trage desfigurarea feţei. M-a urmărit să vadă unde locuiesc și în lipsa mea s-a prezentat soţiei ca un
fost elev al meu, cerându-i ceva de mâncare, haine uzate și niște bani. I-am interzis soţiei să-i mai deschidă ușa,
dacă mai vine. Mi-am dat seama că a devenit un ratat al societăţii în 1978-1980, când era obligatoriu să ai un loc
de muncă și să nu vagabondezi.
Mai consemnez un alt caz, diferit de cel relatat.
În anii 1969-1970, am devenit secretarul B.O.B. partid de batalion și, prin natura funcţiei, aveam obligaţia
ca lunar să fac 6-7 primiri de noi membri. Era o muncă migăloasă, să ceri sfatul comandanţilor de companii, pe
cine recomandă dintre elevii cei mai buni pentru a fi primiţi în partid, pregătirea celui vizat, obţinerea
recomandărilor, elaborarea documentelor din partea B.O.B. partid etc., finalizarea dosarului și depunerea lui la
evidenţa membrilor de partid. Pentru această muncă nenormată am sacrificat o groază de timp și eram și
comandantul companiei de elevi. Astfel am ajuns la primirea în O.B. partid a elevului serg. Baicu de la compania
de intendenţă, fiind un elev bine pregătit din punct de vedere profesional; după absolvire a fost încadrat plutonier
de companie la subunitatea unde a absolvit ca elev.
Proaspăt stabilit în Sibiu, s-a căsătorit și avea și un copil. Cum pe vremea respectivă a apărut varianta
devenirii ca ofiţer din subofiţer, dacă aveai liceul terminat și susţineai și niște examene, chipurile „de diferenţă”,
la școala de ofiţeri, pe mulţi subofiţeri i-a tentat această variantă și au început demersurile în acest sens.
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Serg. maj. Baicu a început prin finalizarea liceului la seral, unde a cunoscut o seralistă, cu care a avut
relaţii și urma să devină tată cu un copil „din flori”. A intrat într-o situaţie încurcată, pentru care n-a găsit altă
variantă decât sinuciderea. Fiind plutonier de compaie, a reușit să sustragă niște cartușe de la trageri și în timp ce
elevii erau plecaţi în concediu, a venit de dimineaţă la serviciu, s-a încuiat în magazia companiei, unde și-a pus în
aplicare planul – s-a împușcat mortal cu un AKM.
Serg. maj. Moise, plutonier de companie la altă companie (infanterie) a auzit împușcătura și m-a anunţat
pe mine primul, care i-am descoperit cadavrul.
Soţia, rămasă văduvă cu un copil și amanta, însărcinată, nu știu cum au reușit să împartă memoria acestui
subofiţer laș, până la urmă. Nu aș vrea să par ca un bârfitor, care ocupă paginile revistei cu povești sentimentale,
dar mi-am dat seama că am avut un eșec chiar și pe planul O.B. partid de care mă ocupam. Nu știu în ce măsură
acest obiectiv de aducere a elementului muncitoresc în rândul ofiţerimii, socotit a fi un segment funcţionăresc în
armată, a dat rezultatele scontate (ofiţerii fiind consideraţi funcţionari după recensământul populaţiei din 1967).
Anul 1967 a adus niște schimbări în situaţia companiei de elevi chimici, în sensul că am schimbat
dispunerea sălilor de clasă, cancelariei, magaziei de companie într-o altă locaţie, situată lângă parcul auto al școlii.
Comandantul de batalion nu ne mai putea folosi ca agenţi de legătură cu celelalte subunităţi, birouri, cicluri, servicii
etc.
Dacă avea nevoie de noi, trebuia să vină personal și uneori găsea ușa încuiată, chiar dacă eram acolo.
O altă noutate: prin repartizarea a doi proaspeţi absolvenţi, am rămas fiecare cu câte un pluton.
Evenimentele internaţionale și-au pus amprenta și asupra activităţilor din școală. Conflictul araboisraelian
și lupta pentru dominaţia asupra Canalului de Suez a dus la asigurarea permanenţei în școală și împărţirea
efectivelor pe schimburi a câte 24 ore. Până la soluţionarea crizei, astfel ne-am rânduit, elevii fiind plecaţi în
concediu, efectivele fiind subţiate prin seria de absolvenţi august 1967.
În paralel au început lucrările pentru preluarea imobilului din Calea Dumbrăvii, unde urma să fie dislocată
Școala de Maiștri Militari și Subofiţeri, U.M.01080 Sibiu. În sectorul repartizat pentru B.1. I., ca de obicei,
compania de infanterie și-a ales încăperile ferite de ochiul superiorilor, companiei de chimie revenindu-i sectorul
situat chiar deasupra biroului comandantului, a secţiei învăţământ etc. În vechiul local s-a mutat Școala Militară
de Ofiţeri de Artilerie, care a revenit astfel în locaţia de unde plecase iniţial la Complexul cu multe specialităţi –
U.M.01512 SIBIU.
Cu această ocazie, B.2 Geniu a ieșit din componenţa U.M.01080 Sibiu, fiind dislocat în garnizoana Pitești,
în locul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofiţeri Tancuri și Auto.
Locaţia de pe Calea Dumbrăvii, cazarmă construită pe vremea Mariei Tereza, cu instalaţii sanitare care nu
mai făceau faţă solicitărilor pentru un efectiv de elevi mult mărit, a dat multă bătaie de cap comandanţilor de
companie. Canalele de scurgere-evacuare de la WC-uri se înfundau foarte des, necesitând intervenţii pentru
igenizare.
Au apărut noutăţi și în structura companiilor. Astfel, la compania infanterie s-a atașat un pluton de
grăniceri (lt. maj. Badea), iar la compania chimie s-a înfiinţat un pluton C.F. (lt.maj. Balaban M.), cu modificările
de rigoare și în componenţa ciclurilor (catedrelor) de specialitate, unde s-au încadrat câte o funcţie de lector și
lector șef din specialităţile respective. Evenimentul din august de la Praga a determinat organizarea efectivelor de
cadre pe schimburi de câte 24 ore, după lecţia știută din anul anterior, dar de această dată cu pregătirea cadrelor
pentru cunoașterea și mânuirea armamentului și tehnicii din dotare. Schimbări s-au petrecut și la încadrarea pe
funcţii a comenzilor companiilor, astfel: prin cooptarea mr. Vătafu Paul la ciclul de Tactică de Infanterie, a fost
încadrat pe funcţie mr. Ivan, care după un an a predat comanda companiei maiorului Pârvu Pavel (până atunci în
serviciul Poligonului Poplaca); la compania chimie, în locul mr. Gheorghiu Gh. a fost încadrat pe funcţia de
comandant cpt. Cărămidă D., de geniu la origine, care după nici 3 luni de zile a predat funcţia mr. Pintea Nicolae
(auto), până atunci încadrat la baza tehnică a școlii. Cpt. Cărămidă Dumitru a fost ales secretar U.T.C. pe școală,
făcând parte din aparatul politic și după câţiva ani, numit secretarul comitetului de partid pe școală (nu știu dacă
era ales sau numit). Sub cârmuirea sa va acţiona colegul nostru Mirea Constantin, ca secretar adjunct cu probleme
organizatorice (după niște ani buni).
Mă întreb, după zeci de ani de pensie, dacă la numirile acestea pe funcţii de cdt. cp. chimie a fost consultat
șeful de ciclu (catedră) de chimie, și-a dat acordul sau s-a mers pe ideea „fiecare după interese proprii”. Bănuiesc
că valabilă este ultima variantă. Nu vreau să stric cu nimic din profilul moral atât de frumos descris de fostul meu
coleg de pluton, actualul gl. bg. Dănilă Ion, dar parcă îmi face impresia că dl. col. Craioveanu I. s-a lăsat dus prea
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mult de valuri, fără o implicare mai energică în nevoile specialităţii pentru care a fost încadrat, fără a ne lăsa să
fim „călăriţi” efectiv de comandantul de batalion.
Făcând o comparaţie cu ceilalţi șefi de arme (transmisiuni, artilerie, infanterie) unde nimeni nu se amesteca
în probleme de specialitate, nu s-a mai pomenit ca în decurs de 3 ani să fie încadraţi trei ofiţeri de alte specialităţi
pe funcţia de comandant de companie (artilerie, geniu, auto). Singura ocazie când am fost invitat la o discuţie în
catedră, de faţă fiind col. DINCĂ de la C.T.Ch. și am făcut o analiză la o implicare mai curajoasă în favoarea
companiei de elevi chimici, am fost invitat de reprezentantul C.T.Ch. să mă ocup mai mult de educaţia și situaţia
disciplinară a elevilor pentru a nu comite abateri când se află în practica de atelier (maiștri militari) sau în stagiu
la comandă.
A intervenit șeful de catedră – col. Craioveanu – pentru a arăta că sunt proaspăt încadrat la comanda
companiei și problemele la care referire col. Dincă nu mă privesc pe mine.
Este explicabil deci de ce proaspeţii mei colegi de pluton – Mirea și Dănilă – au găsit mai târziu drumul
pe alte direcţii, pentru a scăpa de corvoada B. de infanterie și nu pe linie de specialitate.
Rog să fiu scuzat pentru încercarea mea de a vorbi în numele altora despre căi și intenţii și să continui cu
activitatea mea.
Prin plecarea absolvenţilor promoţiei 1968 de subofiţeri urma să fiu cooptat la ciclul (catedra) de chimie
pentru a nu rămâne fără ocupaţie sau, probabil, numit comandant de pluton-companie la numeroasele funcţii de
intendenţă neîncadrate, așa cum au mai păţit alţi colegi. Răspunsul a venit prompt prin mărirea efectivelor de elevi
subofiţeri, a căror durată de școlarizare s-a redus la un an în loc de doi, cât era până atunci.
Am luat în primire un pluton numeros de 30 elevi de subofiţeri chimici și am început instruirea lor. Clasa
era sala de specialitate de care răspundea plt. Dolea, având și o instalaţie de filtroventilaţie montată.
Am pomenit în mod special despre acest lucru, fiindcă printre cei 30 de elevi erau doi consăteni olteni –
Sandu și Lăcătuș – care s-au folosit de conductele de evacuare pentru a ascunde zaibărul, cu care au înșelat
vigilenţa celor de la Punctul de Control Personal. Descoperindu-i la timp, le-am promis că o să am grijă să aibă
cât mai puţine învoiri.
Cu acest pluton numeros am avut destule preocupări legate de instruire. Am predat T.A.C., topografie,
instrucţie de front, pregătire fizică, regulamente, instrucţia focului etc. Am avut parte de un ajutor comandant de
pluton priceput - Bulboacă Valeriu, care s-a dovedit a fi nepotul viitorului general Chiţac Mihai care, nu cunosc
motivele, nu-i aducea laude. A obţinut repartiţie la un regiment de tancuri din Turda. În paralel am asigurat și
orele la plutonul comandat de lt. Mirea Constantin când avea planificate examene la facultatea de chimie din Iași
sau la plutonul C.F., comandat de lt. maj. Balaban M.
Cpt. Hărănguș Ioan a ocupat funcţia de șef birou aprovizionare cu materiale chimice nou creat, având ca
șef de depozit pe proaspătul absolvent serg. maj. Urzică Octav.
Mai consemnez un eveniment petrecut în acea toamnă.
Mr. Buju Dumitru, fostul meu comandant de companie, încadrat lector la ciclul de chimie, a depus o
reclamaţie-raport, nu știu cum s-o definesc, la comitetul de partid, atașând și carnetul de partid. Prin acest raport a
anunţat că renunţă la calitatea de membru de partid deoarece în Statutul P.C.R. se subliniază că din această
organizaţie politică fac parte elementele cele mai bune ale societăţii. Ori dânsul nu se consideră a fi cel mai bun,
din moment ce nu poate fi avansat la gradul de locotenent-colonel. Comitetul de partid, în frunte cu secretarul său
– col. Florea Frate – nu a făcut nimic pentru a-l ajuta în acest sens.
Gândesc că a fost o formă de presiune în care avea speranţa că va găsi soluţia pentru a-și atinge scopul.
Fiind pus în discuţia adunării extraordinare a membrilor de partid din școală, la un pas de a fi exclus din organizaţia
de partid, ar fi urmat și încheierea carierei militare în acel moment, dacă nu făcea un pas înapoi, recunoscând că
a greșit.
Mi-au rămas în memorie cuvintele mr. Pârvu Pavel, proaspăt încadrat la U.M: 01080 Sibiu:
„- Tovarășe maior, știţi în ce situaţie internaţională ne aflăm și dumneavoastră veniţi cu astfel de
pretenţii? Nu mi-ar plăcea să fiu subordonatul dvs.”
Până la urmă i s-a rezolvat problema prin mutarea sa la Școala de Ofiţeri de Transmisiuni, reînfiinţată după
desprinderea acesteia din complexul U.M.01512 Sibiu. A fost avansat locotenent-colonel la școala de unde a fost
adus la U.M.01080 Sibiu.
Elevii maiștri militari chimici anul III, care urmau să absolve școala în august 1969, au beneficiat de
reducerea timpului de instruire și au fost avansaţi în decembrie 1968. A mai rămas un singur pluton de maiștri
militari care a absolvit școala în august 1970.
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Eu personal am fost încadrat pe funcţie de comandant de companie în august 1969. Compania a rămas în
organică cu 3 plutoane: 2 plutoane de elevi subofiţeri, comandate de lt. Mirea Constantin și lt. Dănilă Ion și un
pluton de maiștri militari chimici, comandat de subsemnatul.
Tot în anul 1968 s-au desfiinţat funcţiile de locţiitor politic de batalion (Dn.), titularii fiind încadraţi
(asimilaţi) ca lectori la cicluri (intendenţă), iar la organizaţia de bază de partid s-au afiliat și „ciclurile” adiacente
(infanterie, intendenţă, chimie). Am fost ales în B.O.B. partid ca locţiitor al secretarului – lt.col. Marinciu Traian.
Nu am avut cunoștinţă deacest lucru, nu am participat la adunarea generală, fiind în concediu. Dar lt.col. Marinciu
T., îmbolnăvindu-se de icter, cu scutire medicală aproape un an, eu a trebuit să preiau funcţia lui. În astfel de
condiţii am devenit secretarul B.O.B. partid pe batalion și numit comandant de companie. Ulterior ciclurile
adiacente s-au despărţit iarăși de O.B. partid de batalion și am rămas în această funcţie până la plecarea mea din
școală.
În martie 1970 am participat la o convocare cu durata de două săptămâni la Școala de Ofiţeri de Rezervă
Radna, împreună cu toţi comandanţii de companii din școlile militare din subordinea D.I.M. Instructorii erau
selecţionaţi dintre comandanţii de batalioane din școli și ofiţerii cu pregătirea cadrelor din secţiile de învăţământ.
Tematica pregătirii se referea la disciplinele predate de comandanţii de subunităţi: instrucţia de front, pregătire
fizică, topografie militară, regulamente, instrucţia focului și audierea unor lecţii despre modul de organizare a
activităţilor culturale etc. Pesonal am fost convins că nu va lipsi verificarea cunoștinţelor din regulamente generale,
topografie militară etc. și deci am plecat la convocare cu aceste cunoștinţe revăzute.
În testul dat din cunoașterea regulamentelor generale, care cuprindea 25 de întrebări, am răspuns Foarte
Bine la 23 întrebări și Bine la două întrebări.
Cei de la D.I.M. s-au întrebat cine este acel ofiţer tobă de cunoștinţe regulamentare? Am rămas uimit și
eu de aceste rezultate. Am fost lăudat, cooptat în niște comisii de control ale D.I.M. la școli militare, pe linie de
regulamente, ordine interioară, instrucţie de tront etc. Astfel am ajuns la Școala de Maiștri Militari și Subofiţeri
de Tancuri, Auto și Geniu la Pitești, apoi la Școala de Ofiţeri de Rezervă Bacău.
Dar nimeni nu știa că eram în așteptare să-mi nască soţia al doilea copil în timpul cât am stat la Radna.
Ajungând acasă, m-a întâmpinat mama cu vestea cea mare: „- Du-te, vezi că ai un băiat!” Am fost în culmea
fericirii și am scăpat de o îngrijorare ce mă stresa până acasă.
Acel băiat este medic, iar primul copil – fata – este profesoară de engleză, cu 12 ani la activ ca inspector
de specialitate. M-am simţit dator să spun lucrurile acestea.
Acele controale de care am pomenit mai sus le-am efectuat în luna mai, când inundaţiile provocate de
râurile Mureș și Târnava Mică făceau ravagii în ţară. Numai eu știu de câte ori am verificat nilelul râului Cibin,
care era cu 50 cm sub nivelul podului de fier și care curgea în spatele construcţiei în care locuiam – fosta cazarmă
a Școlii Militare Tehnice de Artilerie și Chimie, astăzi inexistentă în urma demolării și extinderii fabricii 13
Decembrie de marochinărie Sibiu.
Am vrut să precizez că după o așteptare de un an și patru luni am primit locuinţă în această fostă cazarmă
transformată în locuinţe pentru cadre militare și p.m. civil.
Numai cine nu trăiește situaţia nu cunoaște cum pot fi crescuţi doi copii fără ajutorul părinţilor (probabil
situaţia este valabilă pentru mulţi ofiţeri). Mama mi-a fost adusă de la Câmpia Turzii pe timpul cât eram plecat la
Radna.
În toamna anului 1970 am fost trimis să execut un curs de perfecţionare cu durata de 10 luni la noul
înfiinţat Centru de Instrucţie a Trupelor Chimice din garnizoana Câmpulung-Muscel. Era a doua serie de cursanţi
și era destinat în mod special pentru cei ce urmau să fie avansaţi la gradul de maior. Absolvirea cursului scutea
participantul de a mai da examen pentru gradul de maior.
Eu nu aveam nevoie de acest curs pentru avansare la gradul de maior, fiind avansat la gradul de căpitan
în decembrie 1968. Destinatarul era cpt. Hărănguș Ioan, dar acesta a refuzat participarea pe motiv că soţia sa a
născut în anul anterior și nu avea cu cine lăsa familia pe timpul cursului. Nu a fost prima dată când am mai încasat
niște îndatoriri de acest gen (practică cu un pluton de maiștri militari chimici pe timpul cât titularul era plecat la
examenul de admitere la A.M.Tehnică).
De refuzat, nu se putea refuza participarea, pentru că Școala de Maiștri Militari și Subofiţeri Sibiu
solicitase un loc la curs. În aceste condiţii, cu o întârziere de o lună de zile de la începerea cursului, s-a apelat la
soluţia salvatoare – Îl trimitem pe cpt. Martini!
Începând cu octombrie 1970, la compania de chimie s-a atașat și un pluton de grăniceri, comandat de cpt.
Radu Marin. Am predat comanda companiei și gestiunea materială căpitanului Radu și am plecat la curs.
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Am fost luat la întrebări de col. Mureșan Ioan pentru faptul că am întârziat o lună.
Este de prisos să menţionez că noul centru de instrucţie înfiinţat la Câmpulung nu avea condiţii materiale
satisfăcătoare. Col. ing. Ștefan, comandantul și stăpânul Atelierului de Reparat Materiale Chimice – U.M.01743
Câmpulung – nu ceda de bună voie încăperile unităţii. Se întâlnea cu col. Mureșan I. pe fâșie pentru dispute privind
împărţirea cazărmii.
Am fost cazaţi în fostele săli de clasă, unde am studiat ca elevii: paturi suprapuse, cazarmament asemănător
celor de la trupă, încălzire după tipicul local – cu lemne și cărbuni. Cu alte cuvinte, am retrăit a doua oară condiţiile
vieţii de elev. Masa se asigura la popota batalionului de vânători de munte, care între timp a preluat partea cedată
în anul 1961-1962 Școlii de Șoferi Profesioniști. Pentru a ajunge la popotă, trebuia să intrăm la batalionul de
vânători de munte, pe la P.C. Personal.
Nu greșesc cu nimic dacă susţin că am retrăit condiţiile de elev în școala militară din urmă cu 1013 ani.
Singura deosebire era că aveam televizor și din când în când mai puteam face o baie la cadă și duș la „Olga
Bancic” și să ne lăsăm rufăria de corp la spălat.
Efectivul cursanţilor se compunea din 3 ofiţeri promoţia 1957 întârziaţi la avansare din diverse motive,
majoritatea din promoţia 1958 (6) pentru a fi avansaţi la termen, doi ofiţeri promoţia 1959 și unul singur
(subsemnatul) din promoţia 1960.
Numai cei din promoţia 1959 și cu mine nu beneficiam de dreptul de a nu susţine examen pentru gradul
de maior în urma absolvirii cursului. În aceste condiţii, eu și cpt. Gherman Aurel ne-am hotărât să dăm examen de
admitere la Academia Militară Generală, specialitatea Trupe Chimice.
În permisia de Anul Nou, am avut o înţelegere cu mr. Vodă, proaspăt numit și el la serviciul cadre, pentru
a cere un loc pentru a candida la A.M.G. La raportul meu depus în acest sens, am fost întrebat dacă nu doresc să
candidez la A.M.G. specialitatea infanterie, unde școala avea un loc asigurat pentru candidatură, dar nu era
solicitat.
Cpt. Vișan Ștefan, promoţie 1959, cursant ca și mine din partea U.M.01512 Sibiu, a făcut demersuri pe
linie medicală pentru a obţine aprobarea de a părăsi cursul. A primit aprobarea în luna mai, cu o lună înainte de
terminarea cursului. Bănuiesc că col. Mureșan I. a avut o intervenţie, punând „o vorbă bună”, cu care solicitantul
nu era în relaţii tocmai bune.
Șeful cursului a fost lt.col. Iosif, care, în urma evenimentului deosebit cu care s-a înregistrat la Huși, a fost
mutat la Centrul de Instrucţie din Câmpulung. Din corpul de lectori au făcut parte lt.col. Trăznea, mr. Pănoiu,
lt.col. Mema, cpt.ing. Vlădescu, cpt. Diaconescu; în funcţie de nevoi, erau angrenate și alte cadre.
Ca o constatare pesonală, judecând după numărul de cursuri executate sunt foarte titrat:
curs de metodică-pedagogie-psihologie de 3 luni la
–
Făgăraș;
curs de perfecţionare de 10 luni la C.I. Câmpulung
–
Muscel;– curs specializare Ap. Civilă – 3 luni la Mihai Bravu
(1976); – curs de perfecţionare – 3 luni la Mihai Bravu (2004).
Acest ultim curs a ţinut loc de curs post-academic, la care speram înainte de a fi întrebat „mergi la
examenul de colonel?” Am dat examenul în specialitatea: apărare civilă și am luat examenul înaintea unor șefi
de stat major de specialitate.
În timpul cursului au fost destule neînţelegeri între cursanţi: temperamente diferite, frustrări acumulate,
tensiuni generate de situaţia familială, care au culminat cu o ciocnire violentă între doi cursanţi, la care am asistat
din întâmplare.
Nu am intenţia de a descrie motivul care a declanșat conflictul și cum s-a desfășurat. Nu vreau să fiu acuzat
de partizanat, dar am fost solicitat să dau declaraţie în scris șefului cursului – lt.col. Iosif Ștefan, ofiţer cu primele
cercetări cum a pretins că este. De aici și până la a aduce la cunoștinţa persoanei (iniţiatorul conflictului) cele
menţionate în declaraţie e cale lungă. Dovedește micime de caracter, chiar dacă ești grad superior. Cum poţi
pretinde că faci cercetări, când tu, pentru o gură de coniac, ești în stare să atenţionezi iniţiatorul privind cele aflate
din declaraţie!?!.
Am avut prilejul, peste trei ani, să constat că este un modus vivendi al domnului în cauză. Lipsit de
curajul răspunderii, a refuzat să recunoască un ordin dat, afirmaţie făcută anterior, pentru a nu fi notat cumva
necorespunzător. M-a determinat să afirm ca de la căpitan la colonel că „nu aveţi coloană vertebrală”; „nu aveţi
curajul răspunderii pentru un ordin dat!” Cazul mai sus pomenit a rămas nesoluţionat, în coadă de pește, cum
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s-ar spune mai popular și ne-am văzut fiecare de treabă, mai puţin eu, care am rămas cu un gust amar după
remarca: „Știu ce ai scris în declaraţie!”.
După întoarcerea de la curs, am efectuat concediul de odihnă pentru anul în curs, nu am preluat gestiunea
companiei, așteptând deznodământul de la admiterea la A.M.G. Din întâmplare m-am întâlnit pe stradă cu col.
Rotaru de la ciclul de transmisiuni. Ofiţerii mai mici în grad l-au gratulat cu epitetul „șobolanul” pentru o opărire
cu apă fiartă și pentru modul cum se purta în relaţia șef – subordonat. M-a întrebat de C.I. Câmpulung-Muscel și
cum a fost cursul, precizând că are și el un nepot acolo. La întrebarea mea „Pe cine?” mi-a spus: lt. Popescu
Nicolae – viitorul comandant al C.I. Câmpulung-Muscel și actualul general de brigadă în retragere.
Foștii mei subordonaţi, avansaţi la gradul de lt. maj. între timp, mi-au povestit despre conducerea
despotică a cpt. Radu Marin, care, pare-se, a vrut să transforme compania în companie de grăniceri și chimie,
deși avea un singur pluton în componenţă.
Mult așteptata inspecţie a col. Chiţac Mihai, comandantul C.T.Ch., în garnizoana Sibiu a avut loc în luna
ianuarie-februarie 1970. Fiind însoţit de col. Mureșan Ion, a ajuns și la U.M. 01080 Sibiu, unde, în lipsa col.
Craioveanu Ion care era internat în spital, problemele au fost prezentate de lt.col. Bobeș Nicolae. Neajunsurile din
munca ciclului (catedrei) au fost trecute în dreptul șefului lipsă, iar col. Mureșan I. l-a recomandat cu căldură
colonelului Chiţac Mihai pe lt.col. Bobeș Nicolae să fie numit la conducerea ciclului. În asemenea condiţii, col.
Craioveanu a fost pensionat la ieșirea din spital, iar conducerea catedrei a fost preluată, provizoriu, de lt.col.
Bobeș N.
Am participat și la preluarea în subordinea C.I.Tc. a Școlii de Maiștri Militari și Subofiţeri prin
desfiinţarea D.I.M. Generalul Șerb (ulterior degradat la soldat) a venit echipat în stil sovietic, cu centură, porthartă
și regulamente și a prezentat, în amfiteatru, așteptările comandantului C.I.Tc., (generalul colonel Ţârcă Stelian)
de la școala luată în subordine. Ipocrizie întruchipată după cele întâmplate ulterior, în persoana fostului general.
Tot dânsul a participat și la festivitatea de înălţare în grad a promoţiei 1970.
După acest eveniment, mi-am pregătit geamantanul în vederea susţinerii examenului de admitere la
A.M.G. Din școală au mai participat lt. maj. Ciupercă Stoica (infanterie), cpt. Roșianu (șef serviciu alimente), cpt.
Moșteanu Eugen (planificator). De menţionat că toţi am intrat și de la 01.10.1970 am devenit ofiţeri elevi ai
A.M.G.
Câteva cuvinte și despre noutăţile de la B.I., la care era cooptată Cp. chimie. Fostul comandant de B.I.,
lt.col. Munteanu Constantin, după încercări repetate, a trecut examenul de colonel. Avea un scris mizerabil,
indescifrabil, dar „perseverenţa” i-a adus succes, scrisul „i-a devenit citeţ”. În locul lui va fi încadrat mr. Șigovan,
după o muncă apreciată la Biroul Front. Prin trecerea în rezervă și la pensie a col. Lambadarie, s-a creat loc și
pentru avansarea la gradul de colonel a lt.col. Munteanu Constantin.
Comanda companiei de chimie a rămas încă nesoluţionată. S-a apelat la cpt. Hărănguș I., care luase
examenul de maior, dar n-avea funcţie pentru a fi avansat, cu promisiunea că, după un an la comanda companiei,
să fie încadrat pe noua funcţie anul următor și avansat. A refuzat această propunere, vroia o rezolvare imediată. În
aceste condiţii, a fost adus și încadrat pe funcţie cpt. Ţala Gheorghe (promoţia 1955), de la U.M.01512 Sibiu, care
a acceptat varianta.
Comandanţii de plutoane (Mirea și Dănilă) și-au rezolvat problema de viitor orientându-se după
alte criterii.
La comanda școlii s-au petrecut schimbări, în sensul că fostul comandant – col. Bălaș Vasile -, apreciat
de D.I.M., a fost promovat și mutat la comanda Școlii de Ofiţeri de Rezervă nr.1 București, iar comanda
U.M.01080 Sibiu a fost preluată de lt.col. Folescu Constantin (art.), avansat apoi la gradul de colonel.
Am încercat să redau evenimentele în ordinea cronologică a desfășurării lor și străduinţa depusă de mine
și colegii mei de suferinţă pentru a asigura o pregătire bună a viitorilor subofiţeri și maiștri militari chimici. Cu
toate neajunsurile redate de mine, mă mândresc cu faptul că, în perioada cât am lucrat la această unitate de
învăţământ, am dat armatei 5 promoţii de subofiţeri și am contribuit și la îndrumarea a două promoţii de maiștri
militari chimici. Faptul că unii dintre subofiţeri au putut deveni ofiţeri dovedește că învăţământul din U.M.01080
Sibiu a creat baza pe care s-a clădit ulterior personalitatea viitorului ofiţer.
După terminarea studiilor la A.M.G. aș fi dorit să mă reîntorc în învăţământul militar, dar nu a fost cu
putinţă. Toţi absolvenţii au fost căutaţi, s-au interesat de intenţiile lor de viitor. Am fost singurul absolvent pus la
dispoziţia comandamentului de armă, de soarta căruia nimeni nu s-a interesat. Nu am ocupat funcţii mari în viaţă,
dar acolo unde am primit încadrarea pe funcţie mi-am văzut de treabă. Faptul că am comandat primul batalion de
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militari cu termen redus la C.I. Câmpulung-Muscel se datorează disputei dintre ofiţerii cu grade mai mari de la
Huși și soluţionată astfel.
Pentru unii a existat cale de întoarcere în învăţământul militar, dacă nu imediat în specialitate, acceptaţi la
știinţe sociale și ulterior încadraţi în specialitate.
Este chiar de râsul lumii: să fii judecat de consiliul de onoare al A.M.G., să fii reprimit în instituţia de
învăţământ de unde ai plecat, să fii avansat la excepţional, apoi avansat la general și să conduci o instituţie
militară de învăţământ. Nu vreau să nominalizez, vreau doar o comparaţie. Pentru ăștia nu eixistă regulile după
care s-a condus în activitate domnul col. Zamfir Alexandru în promovarea cadrelor frumos expuse în revistă.
Pentru ăștia exista o singură regulă exprimată plastic după formula „cineva, acolo sus, mă iubește”. Nu
pot să radiez de fericire că, pentru a fi avansat la gradul de colonel cu examenul luat prin efort și străduinţe, să cer
scoaterea la raport pe cale ierarhică până la ministru dacă e nevoie, în timp ce altul este promovat pe funcţie de
colonel fără examen pentru că are un nume sonor, ce se termină cu „-escu” !! dar, vorba poetului, „nu cerceta
aceste legi, căci ești nebun de le înţelegi”!!! Cu acestea răspund coleglui meu de promoţie, care mi-a spus
zîmbind: „nu fii aşa războinic în cele spuse în articol”. Poate drumul tău a fost lin, nu ai trecut prin ce am trecut
eu pentru gradul ăsta de colonel și să ajung să fiu și pensionat normal.
Eu am mobilizat un B. de Ap.C. cu statele majore municipale anexe, cu tehnică preluată din economia
naţională, cu un efectiv activ redus: 2 ofiţeri, 1 subofiţer și 12 soldaţi (în total am mobilizat peste 1200 oameni).
Numai cine a trecut prin această încercare poate să-și închipuie efortul depus, iar când a venit în control șeful
secţiei mobilizare din M.St.M. (îmi scapă numele generalului maior), comandantul indicativului mobilizat s-a
ascuns în boscheţi, lăsându-mă singur să mă descurc cum pot. Așa a fost în concepţia doctrinei militare la modă
atunci: pregătirea populaţiei pentru apărare și m-am achitat de această sarcină.
Iată de ce trebuie să mă lupt, în momentul de faţă, cu „miastenia gravis gr.II” și să fiu fericit că mi-am
revenit parţial și mă pot mișca.
Să fiu scuzat pentru aceste rânduri exprimate mai dur, dar nu pot să fiu de acord cu un dublu standard de
tratament pentru indivizi, fie ei chiar și militari.
Dacă nu v-am supărat cu cele scrise, pot să relatez lucruri interesante din activitatea mea depusă după
terminarea A.M.G. într-un viitor articol.
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Colonel (ret.) Victor Babiuc

De ce titlul acestui articol îl denumesc “AMINTIRI”?
Deoarece îmi propun să reamintesc cititorilor “Revistei de Chimie Militară”
unele date şi fapte privind Aniversarea a 70 de ani de la înfiinţarea
Companiei 210 Protecţie Antichimică (U.M. 1124 Iaşi), sărbătorire iniţiată
de preşedintele A.C.Ch.M.R.R. “Costin D. Neniţescu”, Gl.bg.ing. Gheorghiu Cristian.
Acesta, cu ani în urmă, având gradul de locotenent major, era comandantul Companiei 210 Pr.Ach. din cadrul
Diviziei 10 Mecanizate “Ștefan cel Mare” din garnizoana Iaşi.
La aniversarea a 65 de ani de la
înfiinţarea
Companiei,
preşedintele A.C.Ch.M.R.R. împreună
cu 8 membri ai asociaţiei au participat la
festivitate transmiţând cadrelor active ale
companiei şi celor din rezervă şi retragere, care
au lucrat în această unitate un salut de respect şi
stimă din partea Asociaţiei. La acea activitate a
participat Comandantul Brigăzii 15 Mecanizate
“Podu Înalt” care asprijinit organizarea
aniversării
şi
a
exprimat
aprecieri laudative deosebite despre cadrele şi
comandantul companiei. Cu acel prilej
Comandantul Brigăzii, col.dr. Nicolae Tonu a
acordat “Diploma de excelenţă” membrilor
Asociaţiei prezenţi la activitate.
Pentru că în acest an s-a sărbătorit
aniversarea a 70 de ani de la înfiinţarea Cp.210
Pr.Ach.
aduc la
cunoştinţa cititorilor Revistei de Chimie
Militară un capitol din activitatea acestei
companii şi a comandantului de atunci,
locotenent major
Gheorghiu Cristian, care şi-a câştigat prestigiul şi
aprecierea cu calificativul “Foarte Bine” la inspecţia ordonată de Ministrul Forţelor Armate – Gl.col. Ion Coman,
la Divizia 10 Mecanizate, în a doua jumătate a lunii martie a anului 1977, imediat după cutremur.
Din partea Comandamentului Trupelor Chimice (C.T.Ch.), preşedintele comisiei de specialitate a fost col.
Mateescu Ioan, şeful de stat major al C.T.Ch.
La această inspecţie am participat din partea Secţiei Protecţie Antichimică a Armatei a 2-a. În cadrul
Şedinţei de informare a Statului Major al Diviziei 10 Mecanizate, prezidată de gl.col. Ţîrcă Sterian – Comandantul
Comandamentului Infanteriei şi Tancurilor, am avut iniţiativa de a-i propune ca o zi din cadrul programului de
inspecţie să fie acordată Companiei 210 Protecţie Antichimică, care să organizeze, să instaleze şi execute practic
decontaminarea unui Batalion de infanterie mecanizat cu personalul şi tehnica complete contaminat radioactiv. De
asemenea, la acest exerciţiu am propus să participe şi ofiţerii din Comisia de inspecţie, din Statul Major al Diviziei
şi din Statele Majore ale unităţilor din garnizoană.
Propunerea a fost apreciată şi aprobată, astfel că miercuri, 23.03.1977, în zona localităţii REDIU începând
cu orele 08.00 s-a desfăşurat exerciţiul sub comanda lt.maj. Gheorghiu Cristian – comandantul companiei.
Şeful protecţiei antichimice al diviziei era mr. Ricman Aurel.
Activitatea pe compartimente pe timpul exerciţiului – decontaminarea personalului şi a tehnicii
contaminate radioactv ale unui batalion mecanizat s-a desfăşurat în ordine şi cu profesionalism. Au acţionat:
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lt.maj. Lelcu Vasile – lcţ.cdt.cp.; lt.
Kifan Florea – cdt.pl.; lt. Căpăţînă
Constantin – cdt.pl. lt. Asaftei Dorin
– cdt.pl.; plt.maj. Pricop Ioan –
cdt.pl.; plt.maj. Pădure Dumitru sanitar;
plt.maj. Marinică Ștefan – plutonierul companiei; plt.
Iacobescu Nicolae – cdt.gr. decontaminare tehnică; sg.maj.
Cernahuz Gheorghe – cdt.gr.cc.ch.rad; M.M. Gherghelah
Ion – șef gr.rp.au.;
împreună cu efectivul de gradaţi şi soldaţi în termen şi cu termen redus, precum şi tehnica din înzestrare.
Participanţii, membrii comisiei şi ceilalţi nominalizaţi mai sus, unii dintre aceştia pentru prima dată la un
asemenea exerciţiu, au apreciat în mod deosebit activitatea, pentru toţi însemnând rolul special pe care îl are
Compania de Protecţie Antichimică în cazul întrebuinţării armelor de distrugere în masă.
Preşedintele Comisiei de Inspecţie ministrului forţelor armate, Gl.col. Târcă Sterian a fost impresionat de
modul de desfăşurare a exerciţiului şi a adresat felicitări întregului efectiv al companiei.
La finalul activităţii Gl.col.Ţîrcă Sterian a adus cuvinte de laudă efectivului companiei şi le-a spus “Aveţi
calificativul Foarte bine!”. Astfel, Compania a obţinut titlul de “Unitate de frunte”. FELICITĂRI!
Mai subliniez faptul că pentru prima dată în armata modernă a României, o divizie mecanizată – D.10 Mc.,
comandată de Gl.mr. Popescu Stelian – a obţinut calificativul “Foarte bine” la toate categoriile de pregătire de
luptă şi a armelor,cât şi pe linie de servicii.
Exerciţiul a demonstrat participanţilor importanţa pe care o au subunităţile chimice pe câmpul de luptă şi
nu numai, în condiţiile întrebuinţării de către adversar a armelor de distrugere în masa, ADMNBC.
În funcţiile pe care le-a avut pe timpul desfăşurării activităţii, de.a lungul carierei militare a obţinut
rezultate deosebite şi în final, la ieşirea în rezervă, comandantul companiei – lt.maj. Gheorghiu Cristian – a obţinut
gradul de general de brigadă.
În continuare, doresc să menţionez preocupările deosebite ale Gl.bg.ing. Gheorghiu Cristian în funcţia de
preşedinte al Asociaţiei Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă şi în Retragere “Costin D.
Neniţescu”:
preocuparea pentru înfiinţarea subfilialelor asociaţiei din teritoriu – Buzău, Huşi, Iaşi,
–
Vaslui;
legătura permanentă cu unităţile și subunităţile de Ap.C.B.R.N. participând împreună cu
–
membrii asociaţiei la evenimentele istorice/aniversare organizate de acestea sau de asociaţie cu sprijinul
acestora transmiţând cadrelor active salutul, stima și respectul din partea cadrelor din rezervă și retragere;
– aducerea în memoria chimiștilor militari în rezervă și retragere a momentelor definitorii ale evoluţiei
Armei Chimice în Armata României – înfiinţarea Școlii Militare de Chimie, înfiinţarea Comandamentului
Trupelor Chimice, înfiinţarea Centrului de Instrucţie a Trupelor Chimice, înfiinţarea Catedrei de Chimie
în Academia Militară Generală, înfiinţarea Secţiei de Chimie din Academia Tehnică
Militară etc.;
a iniţiat și participat la organizarea și desfășurarea festivităţilor la datele înfiinţări
–
unităţilor;
s-a preocupat, în mod deosebit, împreună cu secretarul general al asociaţiei – col.Zamfir
–
Alexandru de întocmirea documentelor necesare avansării în gradul următor a unor membrii ai asociaţiei
care îndeplineau condiţiile impuse de Ministerul Apărării Naţionale.
Aceste acţiuni întreprinse de preşedintele asociaţiei – Gl.bg.ing. Gheorghiu Cristian, au fost aprobate de
Consiliul Director şi membrii asociaţiei.
Pentru activitatea desfăşurată ca preşedinte al asociaţiei, cu sârguinţă, pricepere şi devotement, personal îi
acord un vot de încredere pentru un nou mandat de preşedinte al asociaţiei noastre.
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ÎNTÂLNIRI, REVEDERI
ÎNAINTE ȘI DUPĂ 60 DE ANI

Col. (ret.) ing. Gheorghe Nică

Când scriu aceste rânduri constat că soarele nostru, care ne-a luminat calea
vieții, a început să apună. Pentru mulți colegi, prieteni și cunoscuți, cu care drumul
vieții mele s-a intersectat sau a fost comun, au părăsit această lume.
Nu știu dacă este o coincidență a soartei sau „un făcut”, fiindcă numărul
colegilor de liceu și al celor din școala militară se învârtea în jurul cifrei 50.
Acum, număr colegilor de liceu care mai sunt în viață nu întrece cu mult pe
cel al degetelor de la cele două mâini, iar al colegilor de școală militară se situează sub
numărul degetelor de la mâini. Fac această remarcă și afirm că viața de militar este
mult mai solicitantă, plină de responsabilități – întreaga activitate fiind sub imperiul
jurământului militar – și ei întotdeauna sunt gata să facă sacrificiul suprem pentru țară
și popor.
Eu, ca unu care am îmbrățișat această frumoasă cariera militară știu prin câte
am trecut și câte am suportat cu stoicism rigorile ei, dând dovadă de devotament, de un înalt spirit de sacrificiu
pentru țară.
Nu știu cum sunt unii, dar eu, când mă întâlnesc cu un coleg, prieten sau un vechi cunoscut, pe care nu lam văzut de mulți ani, mă bucur și îmi tresaltă inima. Revederea aceasta, de după mulți ani, este ca o descoperire
a ceva ce-l căutam cu înfrigurare și multă insistență.
Timpul nu stă pe loc, el lucrează la transformarea unui om – îl ornează cu alte trăsături. Atunci când îl
întâlnești după mai mult timp, abia îi mai distingi trăsăturile și înfățișarea avute în tinerețe. Toate acestea se
datorează înaintării în vârstă, a vieții trăite, pregătirii sale, gradului de cultură și educației dobândite de-a lungul
anilor trecuți.
Până la vârsta de 60 de ani apar transformări ce atrag după sine modificări ale înfățișării și
comportamentului. După 60 de ani se estompează trăsăturile tinerești ale feței și înfățișării și își fac loc cele ale
bătrâneții, astfel că persoana devine aproape de nerecunoscut. Când îl întâlnești după ce a trecut de 60 de ani și
discuți cu el tete-a-tete, nu-ți dai seama imediat că ai în față un vechi prieten sau cunoscut din tinerețe. Regretul
este și mai mare atunci când pleacă de lângă tine fără a fi recunoscu și poate că nu-l vei mai întâlni înainte ca
acesta să plece dintre noi în lumea celor drepți.
Cât adevăr cuprind vorbele din popor: „Ochii care nu se văd se uită”.
Același lucru se întâmplă și între doi tineri care se iubesc cu înflăcărare, dar dacă nu se mai văd mult
timp, oricât de aprins a fost focul dragostei, el se stinge dacă nu e întreținut. Apar răceli de o parte și de alta, se
nasc noi iubiri, care duc la uitarea celor vechi. Acestea sun valurile vieții, ce ne poartă prin lumea asta mare,
care ne îndepărtează pe unii de alții și de tinerețea plină de vise și speranță. Tinerețea devine trecut, iar
bătrânețea ne poartă cu pași obosiți spre sfârșitul vieții. Dacă nu avem urmași, pentru noi nu va mai fi niciun
viitor.
Dragii mei colegi, prieteni și cunoștințe din copilărie, chipurile noastre de acum ridate și smochinite nu
fac altceva decât să producă repulsie tinerilor și chiar propriilor noștri copii. Noi, cei ajunși la anii senectuții,
împovărați și cocârjați de anii trecuți, lipsiți de vigoare și cu sănătatea șubrezită, nu facem altceva decât să fim o
povară pentru copiii noștri care ne suportă cu greu.
Oare acestea nu sunt un semn că ne aflăm la capăt de drum? Plecarea noastră din această lume să nu aducă
prea multă tristețe și regrete.
La final de drum al vieții ne deplasăm cu pași lenți, alunecând parcă pe o pojghiță de gheață și dacă nu
suntem atenți, riscăm să ne scufundăm. Totuși, să nu renunțăm la luptă până în ultima clipă a vieții!
Prezentul trăiește din trecut și pregătește viitorul pentru cei care vin după noi.
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Întotdeauna întâlnirile sau revederile cu unii colegi, prieteni sau cunoscuți au fost un prilej de mare
bucurie. Toate întâlnirile, revederile nasc sentimente noi, pline de afecțiune și satisfacție. Ele constituie prilej
pentru depănarea unor amintiri din trecutul nostru.
Întâlnirile organizate, agapele cu colegii de liceu și cu cei de la școala militară au reînviat trecutul și au
scos în evidență noile trăsături și însușiri ale prezentului.
După absolvirea liceului, la banchet am stabilit cu toți colegii să ne întâlnim din zece în zece ani. Din
anumite motive, pe care acum nu le mai găsesc întemeiate, eu nu am participat la primele trei întâlniri. Abia la
întâlnirea a patra, adică după 40 de ani de la terminarea liceului, am participat și eu.
Și aici se vede treaba că, la evenimentele importante și de răscruce din viața mea, am ghinionul să nu mi
se întâmple sau să se realizeze intențiile mele când mi-am propus.
Când am participat la a patra întâlnire cu colegii de liceu i-am întrebat pe aceștia de ce nu am fost anunțat.
Mi s-a răspuns scurt și evaziv: - „ți-am pierdut urma”!?!
Cred că nu participam nici de data aceasta, dacă întâmplător, în Drumul Taberei, pe la Favorit, nu
întâlneam un coleg de liceu. Nu-i mai știam numele, dar avea o înfățișare care, chiar și după 40 de ani, mai păstra
în trăsăturile feței ceva din anii de liceu. L-am oprit și l-am întrebat dacă nu cumva a făcut liceul la Călărași.
Acesta a rămas uimit și m-a privit lung, cu niște ochi mari și bulbucați – asta fiind caracteristica înfățișării lui ce
m-a dus cu gândul că ar putea fi colegul meu de liceu. După câteva momente de uluială, mi-a spus că a făcut liceul
la Călărași și că îl cheamă Paul Iordănescu.
– Paulică, eu sunt, colegul tău Nică, cel fără de frică, cum îmi spuneați voi.
Nu mai spun ce a urmat! Ne-am îmbrățișat cu drag și cu lacrimi în ochi am trecut la depănarea unor
amintiri. Tot de la el am aflat că sunt mulți colegi în București și că se întâlnesc cam odată pe an. El a fost acela
care a trimis adresa mea colegilor din Călărași care se ocupau cu organizarea întâlnirilor. Așa am putut participa
și eu la întâlnirea organizată cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la absolvirea liceului.
Pentru mine, această întâlnire a fost cea mai emoționantă, dar și cea mai fastuoasă. Pe mulți colegi abia iam recunoscut, atât de mult a lucrat timpul asupra înfățișării lor, dar și a caracterului lor. După 40 de ani, unii au
ajuns la vârsta senectuții. Unii erau așa de voluminoși încât, atunci când ne-am așezat în bănci pentru apel, abia
au încăput în ele.
Masa festivă a fost una de pomină, dar și de aniversare a unui coleg.
După această întâlnire, am fost nelipsit la următoarele, dar și la întâlnirile cu colegii stabiliți în București.
Toate aceste întâlniri cu colegii de liceu, pe lângă plăcerea de a ne revedea, la anii bătrâneții, cu chipurile
ridate și ninși pe cap, cei care mai aveau podoabă capilară, îmi produc mare plăcere, dar și nostalgii. Ne priveam
și ne aminteam de anii tinereții și ne miram unii de alții cum am ajuns de nerecunoscut acum, când avem, mai toți,
80 de ani.
Absolvenții Școlii Militare de Ofițeri Chimici, promoția 1957, au fost avansați în gradul de locotenent la
2 octombrie 1957. Au fost două plutoane de elevi:
– Plutonul unu, cdt. Plt. – Lt. Prunache Dumitru, cu 28 de absolvenți; –
Plutonul doi, cdt. Plt. – Lt. Noaghe Nicolae, cu 27 absolvenți.
După înălțarea în grad, toți colegii mei, de acum locotenenți, au plecat la unitățile la care au fost repartizați,
împânzind toată țara.
După cum îmi amintesc, în Câmpulung Muscel am rămas opt ofițeri. Unii comandanți de plutoane elevi,
alții la poligonul de instrucție de la Valea Poienii, iar alții la Baza de Reparații. Toți care am rămas în această
garnizoană, am continuat să fim buni prieteni de promoție. Toți am format un grup omogen, continuând prietenia
din școala militară. Ne întâlneam în oraș foarte des, participam împreună la toate activitățile cultural-sportive din
localitate. Activam intens la programele cultural-artistice de la clubul de garnizoană. Împreună am jucat pe scena
clubului într-o scenetă care a avut un succes deosebit la public, fapt ce a făcut ca întregul spectacol să fie reluat
de câteva ori.
Când s-a desființat școala de la Câmpulung și s-a mutat la Sibiu, patru colegi de promoție am mers și noi
la Sibiu. Deși eram în funcții diferite și cu programe diferite, totuși, în timpul liber, ne întâlneam și participam la
spectacole sau la excursii la munte sau la Ocna Sibiului.
Prima întâlnire a ofițerilor chimici promoția 1957 am avut-o după 25 de ani de la absolvirea școlii. Colegii
care s-au ocupat de organizarea acestei întâlniri au ales ca locație orașul CâmpulungMuscel. Întâlnirea a avut loc
pe data de 26 noiembrie 1982 și au participat numai 30 de colegi ofițeri. De remarcat este faptul ca unii au venit
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și cu soțiile. Ca invitați au participat cei doi comandanți de plutoane din școală – Lt.col. ing. Prunache Dumitru și
Lt.col. Noaghe Nicolae. Din partea C.T.Ch. au participat Col. ing. Moșilă Ion și Col. ing. Andrița Gheorghe.
A fost o întâlnire emoționantă, cu strângeri de mâini și îmbrățișări, ca între colegi, care nu se văzuseră de
25 de ani. Toți arătau mai maturi, iar steluțele ce străluceau pe epoleți arătau gradul la care au ajuns după acești
ani de activitate.
După luările de cuvânt și citirea mesajelor din partea C.T.Ch., a urmat o masă festivă, la care, după un
păhărel, două de tărie și după servirea mâncărurilor apetisante și gustoase, ne-am dat drumul la gură. Dacă la
început, datorită poftei de mâncare, mai toți erau tăcuți, după ce și-au potolit foamea, au început să discute doi
câte doi, iar pe la sfârșitul mesei vorbeau toți, de nu se mai înțelegea nimic. Totuși, veselia și voia bună i-a cuprins
pe toți colegii, dar și pe invitați, încât, la sfârșit, s-a ajuns să fim încântați de această întâlnire, care a devenit de
ne uitat.
Următoarea întâlnire a promoției 1957 de ofițeri chimici a fost organizată la 50 de ani de la absolvire. Din
motive pe care nu le cunosc, Consiliul Politic Superior a interzis întâlnirile aniversare. Asta a fost cauza pentru
care nu ne-am mai întâlnit o perioadă destul de îndelungată.
Organizatorii celei de a doua întâlniri – Col. ing. Coliban Boris și Col. Neagu Cornel – au reușit să aducă
la această întâlnire numai 14 colegi de promoție, deși s-au străduit foarte mult să-i convoace pe toți cei care mai
erau în viață.
Întâlnirea a avut loc la Centrul de Instrucție C.B.R.N. din Câmpulung-Muscel pe data de 2829 septembrie
2007. Au fost două zile de toamnă cu un soare strălucitor ce trimitea razele sale blânde încălzindu-ne sufletul.
Bucuria revederii cu acei colegi care au răspuns la apelul organizatorilor a fost întregită de culorile pastelate de
pe dealurile ce străjuiesc orașul.
Eu am fost nespus de bucuros că am ajuns în acest oraș după atâția ani, dar de acum eram și eu îmbătrânit
și cu nepoțeii și copiii pe care i-am adus la această întâlnire.
La această întâlnire, prilejuită de trecerea a 50 de ani de la absolvirea Școlii Militare de Chimie, au
participat ca invitați Gl. col. Chițac Mihai și Col. Noaghe (Munteanu) Nicolae – comandantul plutonului de elevi
– și Col. Pănoiu – comandantul plutonului elevi anul trei.
A fost o onoare pentru noi ca la această întâlnire a noastră să-l avem printre noi pe domnul general Chițac
Mihai, care, după prezentarea făcută de organizatori și intervențiile unor colegi, a luat și domnia sa cuvântul.
Acesta, printre altele, ne-a adresat cuvinte elogioase și a scos în evidență faptul că ofițerii promoției 1957 și-au
făcut datoria cu cinste și onoare.
La masa festivă, ce a avut loc în sala de mese a Centrului de Instrucție, după cuvântul adresat celor prezenți
de către domnul general Chițac Mihai și urarea de poftă bună, s-a creat o atmosferă vibrantă și plină de veselie.
Domnul general Chițac, care până acum era mai sobru și îngândurat, a devenit mai jovial și amical cu noi toți, așa
cum îl știam eu încă de la începutul carierei mele de ofițer.
Această atmosferă plină de veselie pentru mine și familia mea a fost un bun prilej ca ai mei, toți, să-mi
cunoască colegii și pe domnul general despre care le povestisem multe și să înțeleagă ce înseamnă Arma Chimică
pentru mine. Acum au avut ocazia să înțeleagă de ce le aminteam foarte des că arma chimică este arma mea de
suflet.
La această atmosferă îmbietoare și plină de veselie, fiindcă până la urmă totul sa transformat într-o
adevărată petrecere, a contribuit palinca adusă de colegi, țuica de prună specifică locului și toate preparatele
apetisante pregătite și servite de cei de la popota unității. Toate acestea și atmosfera plină de veselie l-au
determinat pe domnul general Chițac să uite de necazurile sale, cel puțin pentru un moment.
Eu unul, care îl cunoșteam destul de bine, am observat această stare a lui și mi-am permis să-i spun că nea făcut multă plăcere să-l avem în mijlocul nostru și mă bucur tare mult că se simte bine printre noi.
Pentru mine și toată familia mea a fost memorabilă această întâlnire. Cu această ocazie i-am făcut pe
băieții mei să înțeleagă ce înseamnă să fii ofițer și să respecți cu sfințenie jurământul militar. Ei au înțeles de ce
am stat mai puțin pe acasă, lăsându-i în grija mamei lor.
Am părăsit orașul Câmpulung Muscel, care mi s-a părut mai trist și îmbătrânit, la fel ca mine. Înainte de
a pleca spre București, am ținut să trec prin fața casei unde am stat în gazdă timp de patru ani de zile. Am oprit
câteva clipe în fața ei și le-am arătat alor mei camera cu intrare separată unde am locuit și le-am spus că aici mam simțit mai bine decât la mine acasă, că gazdele s-au purtat frumos cu mine, de parcă eram fiul lor, ba chiar miau făcut propunerea să rămân la ei și să fiu moștenitorul lor.
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Am părăsit orașul Câmpulung Muscel, în care a luat ființă Școala Militară de Chimie sub egida C.T.Ch.
Aici am absolvit școala militară în 1957, aici am activat cinci ani de zile din cariera mea de ofițer.
În anul 2012 a fost organizată o a treia întâlnire, la 55 de ani de la absolvirea școlii militare a promoției
1957. La această întâlnire restrânsă, dar intimă, au participat doar șapte colegi, dintre care doi cu soțiile. Ne-a
onorat cu prezența domnul Gl. Mr. ing. Prunache Dumitru.
Cazarea a fost asigurată la Centrul de Instrucție din Câmpulung Muscel, iar masa a fost organizată la
restaurantul Ciobănașul, un local situat pe deal, într-un decor autumnal încântător. Organizatorul principal al
acestei întâlniri a fost colegul și prietenul meu, Col. Neagu Cornel. De data aceasta întâlnirea a fost diferită de
celelalte prin programul ei și prin participarea unor colegi care au lipsit la celelalte.
Cu acest prilej am făcut o vizită unității de vânători de munte cartiruită în fostele clădiri ale școlii militare
de chimie. Apoi am mers la bisericuța reconstruită din incinta unității, unde am participat la o slujbă de pomenire
a soldatului Alexandru, căzut eroic la datorie în Afganistan. Cu sprijinul comandantului unității militare de
vânători care a organizat o gardă, am depus o coroană de flori. Acest moment înălțător a constituit punctul
culminant al acestei întâlniri. La acest ceremonial de comemorare a soldatului Alexandru au participat și membrii
familiei acestuia.
Aceasta a fost ultima întâlnire a ofițerilor promoției 1957, la care organizatorii au reușit să aducă colegi
din diferite zone ale țării. La împlinirea a 60 de ani de la absolvire nu s-a mai putut organiza o nouă întâlnire a
ofițerilor chimiști promoția 1957. În ședința Asociației noastre, Col. prof. Neagu Cornel a reamintit că au trecut
60 de ani de la absolvire, la care au participat toți colegii din București.
Acum, când scriu aceste rânduri, cu mult regret menționez că au mai plecat dintre noi încă trei colonei:
col. Ganea Stelică, Col. Călcâi Diogene și Călugărul Badea Ion.
Cineva a spus: „Iubirea de oameni ne dă puterea de a trăi.”
Câtă înțelepciune profundă cuprinde această cugetare! Îți dai seama de profunzimea ei numai atunci când
întâlnești un coleg, un prieten sau cunoscut după 60 de ani și mai mult. Viața a făcut ca fiecare să meargă pe
drumul lui, îndepărtându-ne unul de celălalt și să nu ne mai vedem.
Pe când eram în liceu am cunoscut o fată, care a devenit iubirea tinereții mele. Prietenia și legăturile
sentimentale care s-au înfiripat între noi s-au stins atunci când am pornit fiecare pe drumul său în viață. După 60
de ani, întâmplarea a făcut să vorbesc cu ea la telefon. Am fost surprins de această convorbire și copleșit de emoții,
încât abia am reușit să-i adresez câteva cuvinte politicoase, pline de stimă și căldură sufletească și să-i propun o
întâlnire ca să-i înmânez cărțile scrise de mine. Am lăsat la latitudinea ei să aleagă data și locul unde să ne întâlnim.
După un timp rezonabil trecut de la convorbirea noastră telefonică, m-a înștiințat că este dispusă să ne vedem,
precizându-mi și locul i ora alese de ea.
Am fost prompt și am ajuns la locul stabilit copleșit de emoții. Dar, cum timpul este nemilos cu noi, a zugrăvit pe
chipurile noastre noi trăsături ceea ce a făcut să nu ne mai recunoaștem și am trecut unul pe lângă celălalt fără să
bănuim cine suntem.
Doamna a fost cea care m-a oprit și m-a întrebat dacă aștept pe cineva. Am tresărit recunoscând glasul
prietenei mele de acum 60 de ani, însă trăsăturile feței acestei doamne din fața mea îmi erau străine. Timpul ce a
trecut ne-a schimbat radical înfățișarea.
După ce i-am adresat câteva cuvinte de stimă și respect, încet, încet am început să deslușesc pe chipul din
fața mea unele trăsături estompate, foarte greu de recunoscut ale domnișoarei de odinioară. Numai după o privire
atentă am recunoscut-o.
Întâlnirea cu doamna mi-a răscolit niște sentimente ce-mi aminteau de anii tinereții pe care le dădusem
uitării. Față de această doamnă în vârstă, distinsă aveam toată stima și respectul, dar simțeam și un adânc regret
că amândoi nu mai eram și nu mai arătam ca în urmă cu 60 de ani.
M-am bucurat foarte mult când am aflat că și ea a avut o carieră strălucită și are o familie, cu copii și
nepoți, ce-i aduce multă satisfacție.
O revedere cu un prieten, consătean, coleg de școală și „frate de liceu”, oricât a fost de așteptată, s-a
petrecut întâmplător. A fost o întâlnire bizară, aș putea spune, inedită. După absolvirea liceului am plecat fiecare
pe drumul lui în viață. Deși ne-am căutat și am dorit să ne revedem, acest lucru nu ne-a fost dat. După 60 de ani,
întâmplarea, providența ne-a adus unul lângă altul în spital, unde făceam un tratament. Deși eram unul lângă
celălalt, încât ne auzeam și respirația, nici eu, nici el n-am bănuit că suntem vechi prieteni care se căutau.
Dacă nu-și spunea numele asistentei care de trata, poate n-ajungeam să-l recunosc.
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Cu acest domn în vârstă am fost colegi din clasele primare, iar în clasele a VI-a și a VII-a am bătut drumul
de câțiva kilometri din satul nostru până la școala din comună. Câte năzbâtii am făcut împreună pe acest drum...
Apoi am fost colegi de liceu și am stat împreună la aceeași gazdă, în aceeași cameră. Așa am devenit nu numai
prieteni ci și „frați de liceu”. Îmi aduc aminte că atunci când am ajuns la vârsta majoratului, gazda, după ce ne-a
urat la mulți ani și succes în viață, ne-a spus: - „Când ați venit la mine în gazdă, erați copii de la țară, iar acum
ați devenit niște domnișori”.
De aceea consider că această întâlnire a fost o mare surpriză și neașteptată. Deși eram aproape lipiți unul
lângă altul, noi nu ne-am recunoscut. Dacă nu și-ar fi spus numele la terminarea tratamentului, am fi plecat
amândoi fără să bănuim măcar că suntem doi prieteni ce nu s-au văzut de peste 60 de ani.
Când i-am auzit numele, am tresărit, iar în mintea mea au început să se formeze niște legături neuronice
care m-au dus cu gândul la prietenul meu din copilărie. Mintea mea, activă încă la această vârstă octogenară, ma făcut să-l întreb dacă nu cumva este din Buiești-Ialomița. Acesta a făcut ochii mari, s-a uitat la mine lung și mia răspuns scurt: „Da!”. Atunci i-am spus că sunt consăteanul și prietenul Nică. „- Gicule, tu ești!?! Și a dat să se
ridice, dar nu l-au lăsat „mațele” ce îl țineau legat de flaconul de pe stativ.
Toți pacienții din sala de tratament, surprinși de acest moment inedit dar plin de bucuria revederii noastre,
și-au întors privirile spre noi. După terminarea curei, am putut și noi să ne îmbrățișăm. Momentul revederii și
fericirea ce am simțit-o au fost certificate de lacrimile fierbinți ce se prelingeau pe obraz. Apoi am avut o întâlnire
tete-a-tete, în care ne-am depănat câteva din multele amintiri din tinerețea noastră, despre succesele și realizările
avute în carieră. Prietenul meu a fost încântat când i-am spus că am scris poezii pe care le-am publicat și cărțile
scrise și publicate și ele, din care i-am înmânat și lui câte un exemplar.
Întâlnirile de familie le consider sacre, fiindcă ele țin de legăturile de sânge, pe care nu le poate desface
nici Dumnezeu. Părinții, frații și nepoții sunt legați prin sângele primit în momentul zămislirii. Și cum sângele apă
nu se face, nici aceste legături sacre nu pot fi desfăcute.
Spun și susțin că am satul în sânge, fiindcă acolo sunt legăturile mele de sânge, ȚARA în inimă, fiindcă
prin jurământ am hotărât să-mi dau viața pentru ea, iar ARMA CHIMICĂ în suflet – aceasta mi-a fost drumul
ales.
Planetă de scriitor O mamă cu inima
fierbinte și-arzătoare
Nu-și lasă puiul pradă – luptă până moare. Când
puiul de viaţă lungă nu are noroc, De moare, mama
plânge cu lacrimi de foc.
Când inima unei mame este de gheaţă
Lacrimile ei sunt reci, când curg pe faţă,
Asta se întâmplă la crocodil
Și la mama care se leapădă de copil.
Să ne iubim mama, că e dată de Dumnezeu,
Când n-o mai fi, s-o pomenim mereu,
Dacă inima ei este caldă sau rece,
Dumnezeu o are în pază, când de pe pământ o să plece.

SĂRUT MÂNA, MAMĂ!
Sărut mâna, mamă,
Îţi spun eu, al tău fecior,
Col. (ret.) ing. Gheorghe
Îmi arde inima de dor,
Nică - Buieşteanu Când chipul tău mă cheamă.
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Oriunde-aș fi în lume,
INIMI DE FOC
Trăiesc cu tine-n gând,
Când nu te văd, mă trezesc plângând. Te rog, întoarce-ţi chipul către mine.

INIMĂ DE MAMĂ
Mama este numai una pe pământ,
Ea a adus pe lume Pruncul Sfânt,
Ea poartă în pântece al lumii
vlăstar, Ca perpetuarea vieţii să fie
fără hotar.

Îţi cer acum iertare,
De ţi-am greșit cumva,
Tu ești mama mea, nu altcineva, Ești cea mai
bună și mai iubitoare.
Aștept o vorbă dulce de la tine,
Ca atunci când mă strângeai la sân, Apoi
îmi văd liniștit de drum,
Așa o să te simt iar lângă mine.

Pruncul la sân ascultă inima cum bate,
El soarbe viaţă, când suge lapte,
Orice prunc este ţinut de mamă la
sân Până pleacă singur, pe al său
drum.
Pruncul la sânul mamei ascult-a inimii
șoapte Și de mamă cu greu se desparte.
Oriunde s-ar duce, oriunde s-ar afla La
necaz el zice: vai, mama mea!
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INIMI DE FOC
Inima inundă corpul cu seva vieţii.
În ea arde focul iubirii, dar și cenușa
tristeţii. În ea încolţesc sentimentele
de iubire și tristeţe Odată iubirile
aprinse se sting la bătrâneţe.
Copilul, la sânul mamei, soarbe al
inimii foc. Ele bat împreună și se
aprind reciproc.
Pruncul din sân soarbe vlaga vieţii
sale, Inima mamei arde pentru el
până moare.

Numai o inimă de foc aprinde iubirile
reci,
Trandafirul ca crește ca măceșul pe
poteci,
Dar iubirile mari și eterne dau vieţii
vlăstare În locuri aride și reci, nici
iarba nu răsare.
Trubaduri inimoși fac serenade la
ferestre Să aprindă inimi cu a
dragostei poveste. Păsărele mii
scot triluri duioase în crâng, Cu
ele și cele mai tari inimi se frâng.
Tineri și bătrâni trec la braţ pe alei,
Iau în piept parfumul florilor de
tei. Copii mângâie cu mâinile
florile din strat În parc persistă
aerul curat.

De inima copilului se va stinge,
Varsă lacrimi de foc și inima-i se
frânge.
Copii simt inima mamei cum bate,
O aud, o simt oricât ar fi de departe.

În Cișmigiu sălășluiesc păsări felurite.
Pe alei se plimbă tineri cu ale lor iubite.
Ce plăcut e să vezi perechi pline de
tandreţe! Decât bădărani, zgomotoși și
fără blândeţe.

Când sentimente de iubire în inimi se
aprind,
Focul inimii se înteţește și văd chipuri
zâmbind. Când inimile îndrăgostiţilor
devin fierbinţi, Ele se contompesc, iar
ei devin pe veci uniţi.

Nu mai sunt inimi aprinse ce ard la
balcon.
Nu se mai fac serenade în stil
platon. Unii au inimi de foc ce
ard ca o vâlvătaie, Iar dragostea
lor ţine cât un foc de paie.

Inimile se aprind de le atingi cu o floare,
Sufletele se înalţă pe a porumbeilor
aripioare. Berzele lasă pruncii pe la case
în coș de chihlimbar, În cârciumi doinele
se cântă pe buza de pahar.

S-au dus iubirile tandre, platonice și
eterne, La modă sunt cele reci și
terne.
Rar apar inimi unite ce merg departe
Să fie împeună până dincolo de moarte.
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Col. (ret.) ing. Ionel Creţu

ELEGIE-N SOL MINOR
se-nvârte pământul cu tot cu pom...cu tot cu
veveriţa care n-are habar de cer... ca și pasărea
ea-și caută agoniseala, iar eu aștept hrana inimii
mele
ea se-ntoarce-n scorbura ei, dar mie îmi
sunt încă sufletul și inima amare
se zbenguie fluturele ca o floare bălţată-n vânt,
aripioarele-i sclipesc, iar inimioara lui e la
petunii...
mult noroc fluturașule, să ai nectar! dar eu,
singur, aștept ceea ce-mi îndragește inima...
fluturașul s-a săturat, dar eu am sufletul și
inima amare
soarelui îi este prea cald, sus...vrea să coboare,
să se culce-n mare, ca o femeie în braţele soţului
ei... mult noroc soare, îţi doresc numai bine! dar
eu, singur aștept odihna inimii mele...
de mult a apus soarele și va fi dormit în mare, când
totul se întunecă, și mie sufletul și inima îmi vor fi tot
amare...

când n-o să se mai zbenguie fluturi,
când stelele nu vor mai licări când
liliacul n-o să mai miroase frumos,
când n-o să mai fie pe lume inimi
întristate, nici fiare sălbatice în
pădure,
când soarele o să meargă înapoi, iar luna are
să uite care e răsăritul și care-i apusul....
dacă nici atunci cauza întristării mele nu s-a
sfârșit,
o să coboare pe pământ un înger cu aripi
diamantate ca să mă caute din ce- am mai
rămas...
va vede sufletul meu amar... și va striga alţi
îngeri, arătând cu degetul: „priviţi, aici zace
un om, veniţi să-l ducem la cer, inima lui nu a
avut putere să iubească atâta!” voi apuca să
mai sărut, poate, o dată florile...

INSOMNII DE
PRIMAVARĂ
Concomitent, de-o bună săptămână,
Somn după somn - în așteptare Cu inima și sufletul, în bare,
Mă port cu Noaptea strâns de mână.
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Colac întru salvare, pentru vise,
Nici că mai am, căci molii ale nopţii
În fâlfăit discret și-n voia sorţii L-au
ciuruit; să lupt oare am mize?
Îmi arde golul stins pân’la Carbon,
Vlaga credinţelor de dor, fără orgolii, În
timp ce eu borborosesc ceva, în dodii, Sau
fredonez ecoul șters al vreunui zvon.
Crochiul este vag; a mea identitate,
Picur în udă peșteră, pe piatră,
Formând capelă naturală, ca o vatră A
florilor de mină din suflet sfărâmate.
Viaţă-mi dă ghes, să iasă, să se lupte
Chiar și așa, Eu, nepurtând eșarfă
Și fără să mă-nchin, în cânt de harfă,
În amintirea fantelui cu mizele trecute,
Când zgomot de cearșaf, bătut de vânt,
Îmi însoţea adesea stindardul pe redute
În cuceriri - la număr - vrute și nevrute; Ar fi
cușer să lupt, să nu mă dau înfrânt!
Măcar de-aș fi pe-un soclu, Dirijor,
Sau întâmplat în jocul vieţii-arbitru,
Und’să mimez că încă lupt de la pupitru, Eu
Edecar de mal, trăgând vapor.

TANDEM
Venisem să învăț echilibrul și gravitația în
atelierul pictorului.
Aici melancolia rula pe pereți, obiectele își
transferau imaginea în sunetul atelierului, și în
mirosul culorilor ţipătoare...
Pictorul, nebun ca și mine, obișnuia să se
ascundă-n fântâni, spre deosebire de mine; eu
mă transfiguram în umbră, pe pereţi...
El primea zilnic scrisori...
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nu le deschidea; eu îmi scriam singur
răspunsurile la ale mele... nu le citea nimeni.
El păstra sunetele cosmice, eu i le furam,
făcând risipă.... totuși amândoi eram
echilibraţi două roţi de bicicletă, manevrate de
același lanţ.
Adaug, că el traducea din câteva linii poemul
meu, și eu îi explicam ce vede în
pictura sa..
...Nebunie!
Si asta ne ţine prieteni.
Col. (ret.) ing. Gheorghe
Col. (r.) Martin CataNică Buieşteanu

SONETELE URII
Sonet 1 (ura primordială)
Împreunat în rugă de mulţumire, Abel
Călătorea fum sacru pe line căi divine,
Ei, albii miei în plânset, doar miei în arderi
pline! În renegare grâul, fum negru, fum
spre hăuri
Oare ce gând din ţărnă te-a-ncolăcit o, Cain,
Ca mâna-n răzvrătire spre piatră s-o
îndupleci? Ori sabie-n tăişuri, arhanghel
de lumină Spre aprige tenebre tot răul să-l
coboare?
Ori din dospirea humii zâmbiri fără
candoare, Mai mult decât scânteia în nări de
duh suflare?
A fost zvâcnirea pietrei strivind ai vieţii
muguri, De om şi frate sânge, iviri spre
aspre cruguri,
Aprinse prima moarte a pietrei izbitură
Călătorise gândul sorbind din humă ură!
Sonet 2 (ura simţurilor)
E punct sorbind culoare pe umbra de
plăcere,
Insinuant, sub mască, pe şoaptă de dorinţă,
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Reflex de udă noapte, o stea făgăduinţă, Pas
înteţit în ceaţă, o bură-n adiere,
Spre intuiri neclare, îndemnuri în fiinţă,
Şi pâlpâiri suave clocesc încet cădere,

Clipiri surâd în hohot, înveninând
durere, Un şuier, doar un şuier clădeşte
suferinţă,
Neclar îi este drumul din absolute ere,
Nu încerca să-i afli în cugetări căinţă,
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E roşul roş, ca unda ce mângâie artere,
Uşor îndreaptă firea-n mânii şi neputinţă,
Plăcerea şi durerea, fiinţa în arsură,
Nestăpânite-n inimi aprind eternă ură!
Sonet 3 (culorile urii)
Lumină-n descompuneri doar prisma simte
geamăt,
Un gând spre limpezire se naşte în culoare,
Mînii şoptind iuţime fiinţă-n tulburare,
Snop încâlcit de simţuri în prevestire freamăt,
În uscăciune arbori căzând în grea mirare,
Un câmp în pârjolire de soare rază treacăt,
Pustiu născându-şi norii din viu nisip în
teamăt,
În zbuciumări cascade pe faţă în paloare,
Tornadă-n văluri repezi de unduire plină,
În umbra clipei sale un ochi înfricoşare,
De toamnă ne-ncepută cărare de rugină,
Zadarnic vânt în strigăt, de curcubeu
chemare,
Aşa, din drojdii fade se-ngână o
scursură, Din încâlcirea firii clocesc
culori de ură!
Sonet 4 (al frumuseţii)
Când a creat-o-n lume, El, Domnu-n cânt
zâmbise,
Şi unii îngeri iarăşi în cârcoteli au spus,
Că-n amăgiri de timpuri şi-n joc de darnic fus
Din caierul vieţii, făptură nu privise
Cuvânt de frumuseţe, în humă cerul pus,
Dar zvârcoliri şi tremur şi vis urât trezise,
Perechii-ngemănate ce daruri nu
primise, Ş-n izme gând răpise, stins astru
în apus
Şoptea un val de umbră spre vie frumuseţe,
Şi prăbuşirea-n fire din humă cer strivise,
Rămase cenuşiul şi îngeri în tristeţe,
Se scurse în neanturi un chip ce-n cânt
zâmbise,
Un semn, dar care oare? Lui Cain i s-a
dat, La cel ce-ţi este semen, el unde e
aflat?
Sonet 5 (al diferenţei)
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Egală-i doar fiinţa cu sine în splendoare,
Deosebitul, altul, e-acolo în fragment,
E-acolo-n spinul sacru, în vechi, subtil
pigment,
În vraja energiei, sorbind din chip dogoare,
A binelui simţire sfidată-n diferenţe,
Împrăştiat nisipul din mers de crudă talpă,
E şoc, e şoc şi groază, în frumuseţi absenţe,
De zâmbet în renaşteri, doar o monedă calpă,
Triplul helix, sublimul, rotităncrengătură, De matisate gânduri, în
răscoliri de ură!
Sonet 6 (al umilirii)
Căzută disperare,
În dans nebune iele i-au fecundat destinul,
Plesniri pe faţa-i alba, de umilinţi veninul,
Robită-nflăcărare,
În stors dibaci seninul,
Sleit în neputinţe un suflet în viespare,
Uscate ploi, iubirea gonită-n reci pieptare,
Ura sorbindu-şi plinul,
Des răsfoite pagini,
O urmă în lucire,
În zgândărire patimi,
Tornade-n grea privire,
Vâltoare alungată doar într-o sorbitură,
Şopteşte umilinţă, colind în veche ură!
Sonet 7 (ura puterii)
Rămasă-n părăsire,
A fi e-n spulberare secat în cenuşiu,
Să am, să am, e mitul, să am înseamnă viu,
Să am e devenire,
Secante în pustiu,
În strâmbă răsucire spre glorii şi putere,
Fragila minte-n simţuri se-nvăluie-n durere,
Se scaldă-n unghi de pliu,
În vie adunare,
De simţuri în răsfăţ,
Un gând e căutare,
În noapte de dezmăţ,
Puterea-n lăcomie spre glorii-nfumurate,
Adună ură-n semeni şi om de om desparte!
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Ei, ea şi el sunt altfel în gând şi în ardoare,
Ochii în joc sfielnic! Ce umbre de torent!
Alungă-n zări plictisul contrarii în candoare
Nu sfâşieri egale, vibrări în ton latent,
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Col. (ret.) Liviu Vişan

NE-ÎNDREPTĂM
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Semnal editorial

CRÂMPEIE DE VIAŢĂ

Prof. Olga Stoean

Este început de vară. Afară este o zi mohorâtă şi plouă mărunt, parcă şi ea
copleşită de plictiseală.
Stau la masa mea de lucru şi citesc, mai bine zis recitesc cu mare atenţie
paginile unei cărţi ce trebuie pregătită pentru tipar. Citesc cu atenţie, oare a câta oară?,
ca să „vânez” eventualele greşeli scăpate în lecturările anterioare.
Totul pare o capacană, deoarece, de fiecare dată atenţia îmi este deturanată
de conţinut. Şi cum să nu se întâmple aşa, când cartea descrie drumul prin viaţă nu numai a unui singur om, ci
prezintă şi crâmpeie din viaţa membrilor familiei sale. Unele întâmplări sunt hazlii sau tragiccomice, mai ales cele
ce prezintă întâmplări din copilăria autorului, altele sunt pline de tragism, ce cutremură simţurile unui om sensibil
până în adâncul sufletului.
De fapt, cartea prezintă viaţa aşa cum este ea: cu bune, cu rele, după cum este soarta fiecăruia – cu reuşite,
îndoieli şi eşecuri, cu bucurii şi tristeţi. Nimeni nu este
scutit de ele. Însă ce este de remarcat, în cazul nostru, că
autorul prezintă totul din punctul său de vedere, cu multă
sinceritate şi compasiune, cu multă bucurie, în funcţie de
situaţia prezentată.
Cartea este structurată pe 8 capitole, în fiecare din
ele tratându-se, în esenţă, teme dragi autorului, bine
definite în titlul fiecăruia dintre ele.: părinţii, cu originea
lor; frumuseţile naturale din zona comunei Crăcăoani
unde s-a născut şi copilărit autorul, informaţii despre fraţii
săi, precum şi drumul parcurs în viaţa de familie şi mai
ales în cariera sa militară.
Succesul său în viaţă şi în cariera militară, după
cum reiese din cele scrise şi cred cu fermitate acest lucru,
s-au datorat sincerităţii, cinstei şi tenacităţii sale în
eforturile depuse din primii ani ai vieţii sale şi până la
vârsta senectuţii.
Ceea ce face ca volumul să fie unic, în felul său,
este că în finalul cărţii, în CAPITOLUL 9, care este de
fapt un „Mini album foto”, sunt prezentate fotografii cu
persoanele cele mai apropiate şi dragi autorului, atât din
familie, cât şi din anturajul său.
Simt nevoia să fac o mărturisire. Citind această
carte, am avut prilejul să-l pot cunoaşte mai bine pe
OMUL
Asimionesei Mihai, pe Col. prof. univ.
Asimionesei Mihai aşa cum este el în adâncul sufletului
său pe parcursul întregii sale evoluţii de-a lungul anilor. Am participat cu gândul şi cu sufletul la toate evenimentele
descrise de când era copil şi până în prezent, făcând o paralelă între destinul lui, drumul său în viaţă şi destinele
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altora, din aceeaşi generaţie. Eu nu sunt militar. Cu toate acestea, trăind şi muncind o viaţă întreagă în colective
de militari, am retrăit toate momentele vieţii sale cu compasiune şi cu bucurie. De aceea, eu apreciez şi recomand
cu căldură această carte scrisă cu multă sinceritate, cu sufletul deschis pentru că oferă plăcerea unei lecturi uşoare
şi plăcute şi poate unora dintre cititori le va trezi şi nostalgia altor vremuri.

TITLUL 1. O nouă viziune asupra „razei cercului” și a numărului „Pi”. Metrica cercului.

167

NUMĂRUL 18
Col. (r.) ing. ch. mil. Vicențiu Dumitrescu
dumi1940@gmail.com
O gravă eroare de poziţionare în plan a unor calcule matematice, timp de mii
de ani, a dus la definirea incorectă a numărului „Pi”.
Un test pe care Terra nu l-a trecut cu „summa cum laude”.

Teoremă: Raza cercului – „Proiecţia în plan a segmentului de dreaptă flambat
în arc de cerc, cu formarea la centru a unui unghi de 90⁰” – Noiembrie 2017.
= (Pi 90⁰/180⁰) · Rc ⇒ Rc =

/0,5 Pi

Numărul Pi : o mărime variabilă care ia valori în funcţie de raportul dintre traiectul unui segment de
dreaptă flambat în arc de cerc sau cerc și raza cercului – decembrie 2017.
Pi ⇒
(˅) Lc
L arc; Lc = (Pi n⁰/180⁰) · Rc ⇒ (Pi n⁰/180⁰)* = L arc; Lc/Rc
La n⁰ = 90⁰; 0,5 Pi = L arc/Rc
*Sau după calculul din paranteză „Pv”. (Pi variabil) = Larc; Lc/Rc; respectiv Pv(Pi n⁰/180⁰) = =Larc;
Lc/Rc
X
X

X

Înainte de a trece la scrierea prezentului material, am consultat internetul, baza de date Google, adresând
întrebarea: Ce este raza cercului și cum se trasează un cerc?
Am selectat două răspunsuri care au tangenţă cu titlul:
a. O rază este un segment de linie care conectează centrul unui cerc cu orice punct de pe acesta.
Lungimea acestuia se notează de obicei cu „r” sau „R” – Anonim;
b. „Nici eu nu știu și mi-ar trebui și mie răspunsul. Știe cumva vreunul dintre voi, cum aflu RAZA ÎN
CERC?” – Anonim/an 2010.
Am adresat întrebarea pentru a fi la curent cu ultimele noutăţi în domeniu. Evident, nu am găsit
așa ceva, însă mi se pare inteligentă întrebarea Anonimului/an 2010.
A. Despre raza cercului și metrica acestuia. Despre numărul „Pi”.
Caut să îmbrac în cuvinte grafica de pe planșa anexă.
Scopul studiului este de a aduce la nivelul secolului XXI definiţia razei cercului, precum și de a ne da
seama de ce elemente ale cercului fac parte sau nu, sau pot face parte din Sistemul Internaţional de Mărimi și
Unităţi de Măsură; în secundar – de a absolvi mii de fani ai matematicii, informaticii ș-a. de a mai calcula/recalcula
interminabilele zecimale ale lui „Pi”.
Din „Dicţionarul de matematică” – Luminiţa Bădeliţă, Ed. Danubius – am preluat definiţia razei cercului:
„segmentul care unește centrul cu un punct de pe cerc”.
Desigur, de la această definiţie și până la ce va urma, este, oarecum, cale lungă. Aceasta întrucât poţi gândi
că ai cercul după care trasezi raza – în prealabil necesitând determinarea centrului acestuia – conform
Anonim/2010. Adesea se ia în compas dimenisunea razei, după care trasezi cercul; sunt și alte procedee, însă nu
mai insist. Important este ca raza cercului să fie pionul iniţial în construcţia acestuia.
Este de notorietate faptul că respectarea regulii: „să construiești un cerc de rază dată” incumbă, de
regulă, a alege un număr întreg ca dimensiune a razei cercului sau, în cel mai bun caz, cu cât mai puţine
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zecimale, sistemul zecimal fiind, în parte, pus la punct în secolul al VIII-lea și generalizat în jurul anului 1500. –
vezi același Dicţionar de Matematică
Ideea principală, accentuez, este ca raza cercului să fie un număr cu cât mai puţine zecimale, în așa fel,
încât cu zecimalele lui „Pi” din formule, să ducă la o lungime a cercului fără de zecimale: eventual cu un număr
de zecimale ușor de gestionat, aidoma zicalelor: „cui pe cui se scoate” sau „două negaţii dau o afirmaţie”.
Am să trec la partea de text a desenelor din planșa anexă.
Precizez că, în privinţa dimensiunii acestora, se va citi, după caz, la scara: Sc. 1:0,200 sau 1:2000.
În faza întâi (F.1) avem, să zicem, un arc de oţel cu L=100 cm;
În F.2 acesta apare flambat în arc de cerc;
În F.3 proiectăm în plan respectivul, de acum, arc de cerc „
” – cu formarea unui unghi de 90⁰. – a se
revedea noua definiţie a razei cercului pe prima pagină.
În faza a 4-a – mai complexă – sunt calculate în metri raza cercului (a1=63,6619... m), precum și partea
din segmentul de dreaptă care „virtual” nu s-a flambat: a2 – aceasta pentru o viitoare comparaţie cu grafica din
F.”1” – formulele și calculele – în continuare.
Subliniez că datele le-am calculat cu software-ul calculatorului telefonului mobil Sony Xperia M5, ce
permite până la 15 zecimale.
Din formula (sau L arc) = (Pi90⁰/180⁰) · Rc. Îl scoatem pe Rc (raza cercului),
fiind egal cu 100 cm,
Deci Rc = 100/0,5 Pi; Rc = 63, 66197725 m, iar 0,5 Pi având valoarea de 1,570796326 cm/m pe traiectul arcului
de cerc.
Același rezultat este dat și de relaţia Lc (400 m) = (2Pi) · Rc ⇒ Rc = 400/2Pi.
Afirm că păstrez, în mare, dimensiunile elementelor cercului și notaţiile din studiile publicate în revistele
precedente.
Cel mai adesea sunt suficiente calculele cu trunchierea zecimalelor la cea din poziţia a noua (aici - ”6”).
Partea care „virtual” nu se flambează ar avea, deci, valoarea de:
a2 = 100 – 63,6619...; a2 = 36,338022764 m.
Evident că diametrul cercului (dc) ≡ 2Rc; dc = 127,323954473 m, aceasta ca o retrospectivă nostalgică.
Calculăm și 4a2 = 154,647908944 m, unde observăm că: 4a2 ˃ dc – aceasta pentru a compara tot cu
situaţia dată de faza „F.1”, ce va urma.
Continuăm cu o chestiune care nu trebuie ocolită. Constatăm că o rază „proiectată în plan” din segmentul
de dreaptă flambat, cu mărimea de 63,6619... m induce un arc de cerc cu lungimea de 100 m. Este ca și cum spaţiul
s-ar dilata (nu abordez problema radianului). Fiecărui cm/m al razei cercului, menţionez din nou, i-ar corespunde
1,570796326 cm/m pe traiect. Este de reţinut așa ceva, întrucât poate folosi la alegerea dimensiunii razei cercului/a
lungimii circumferinţei cercului etc.
Astfel, Pi/2 devine noua constantă, egală cu raportul dintre Larc; Lc și proiecţia acestora în plan.
De asemenea, din cele expuse, precum și în continuarea formulelor de la început, se constată că „Pi”
aparţine de traiectul arcelor de cerc, respectiv a circumferinţei cercului, conform cu cele patru cadrane ale acestuia
(numerotate de această dată în sensul invers acelor de ceasornic – pentru o construcţie mai ușoară a semicercurilor)
I – IV – vezi F.5; cercul „C”, planșa anexă – valoarea acestuia (a lui „Pi”) evoluând în creștere, astfel:
1.- În cadranul I:
= Rc · Pi/2, reiau = 1,570796326...
2.- La primul semicerc – B.G. obţinem: 0,5Lc = Pi · Rc ⇒ Pi = 3,141592653... (Pi-ul clasic). La finele
cadranului al treilea avem:
3.- 3/4Lc = 1,5 Pi·Rc; respectiv
= Pi(270⁰/180⁰) · Rc, unde
= 300 m. Atunci 1,5 Pi =
4,712388980... și, în sfârșit, la cadranul al IV-lea avem:
4.- Lc (400 m) = (Pi · 360⁰/180⁰) · Rc ⇒ 2Pi = 6,283185306...
Tragem concluzia că arcele de cerc, cu finalitate în anumite puncte de pe traiectul lungimii cercului, se
pot determina cu ușurinţă, facilitându-se în acest fel obţinerea lui „Pi”.
În acest context, se poate introduce noţiunea de „Pi variabil”, cu simbolul „Pv”, iar segmentul de formulă
(Pi · n⁰/180⁰) să se substituie cu „Pv”, formula clasică devenind: Larc; Lc = Pv · Rc. Se evită astfel calcule ce ar
contraveni concepţiei prezentului studiu.
Astfel, la finele fiecărui arc de cerc, corespunzător celor patru cadrane (I-IV), formulele devin:
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I. Larc (100 cm) = Pv · Rc(63,66197725 cm) ⇒
⇒ Pv = 1,570796326...; din Pi-ul clasic (Pi90⁰/180⁰).
Pentru cadranele următoare calculele se fac asemănător.
Verificare:
Pv(1,570796326) = Larc/Rc (1,570796326).
Am să subliniez mai accentuat, în legătură cu determinarea lui „Pi”(clasic; 3,141592653...) cadranele III.
De această dată, să luăm un segment de oţel cu L = 200 cm. Îl flambăm în formă de semicerc și-i facem
proiecţia în plan. Aceasta nu ese altceva decât diametrul, cu lumgimea cât a două raze de cerc, deci 127,3239545
cm, conform calculelor binecunoscute de acum. Lsc (semicerc) 200 cm = Pi 180⁰/180⁰ · Rc (63,66197725 cm) ⇒
Pi = 200/63,66197725; deci Pi = 3,141592653...
Este limpede că Pi-ul clasic nu este raportul dintre Lc/dc, ci raportul dintre Larc; Lc/Rc; Lc ≠ dc ·Pi;
Unde s-a greșit în opinia mea?
Să reluăm calculele din formula:
Larc(100 cm) = Pi · 90⁰/180⁰ · Rc - cadranul I
și facem simplificarea de rigoare: 90⁰/180⁰ = ½.
Larc = Pi · Rc/2 ⇒ 100 cm = 3,141592653 x 63,66197725 cm/ 2.
Mai d eparte: 200 cm (de la 100x2) = 200 cm. Acum întreb eu:
„De unde acest 200 cm, când, de fapt, ne aflăm în cadranul I al cercului, unde Larc =100 cm?”
În nota prezentului studiu, Larc 100 cm = (Pi/2) · 63,66197725; 0,5 Pi fiind tocmai 1,570796326...
sau Pv = 1,570796326..., evitând relaţia ½ · Pi = 1,570796326.
Să mai facem două exerciţii, pentru a ne da seama mai mult despre ce este vorba, conform cu noua viziune.
1.- Luăm Lc =400 cm, iar unghiul la centru de 195⁰.
De aflat ceilalţi parametri ai cercului, respectiv Pv și Rc.
Din capul locului deducem că operăm în cadranul al III-lea al cercului:
Larc = (Pi · 195⁰/180⁰) · Rc sau, mai simplu,

Larc = 216,666666666... cm, iar Pv = (Pi · 195⁰/180⁰);
Pv = Pi · 1,083333333 ⇒ Pv = 3,40339204, iar Rc =
Larc/Pv; Rc = 216,666666666/3,40339204 și, în
final, Rc = 63,66197726 cm.
Verificare:
Pv(3,40339204) = Larc/Rc(3,40339204).
Concluzionăm că fără a apela la relaţii cu funcţii, la nomograme, la programe de calculator și altele,
rezultatele nu sunt greu de aflat.
2.- Să vedem cum pot decurge calculele atunci când operăm în partea de debut a cadranului I cu obţinerea
în final a unui Pv subunitar. – completarea din 10.01.2018. Date iniţiale:
n = 1⁰; Lc = 400 cm, iar Rc = 63,66197725 cm.
2.1. Avem: Larc = (1⁰/180⁰ · Pi) · Rc ⇒
2.2. Înlocuim segmentul de formulă (1⁰/180⁰ · Pi) cu Pv, efectuând, în prealabil, calculele de rigoare
(Pi/180⁰) = 0,017453292. Deci,
2.3. Pv(0,017453292) = Larc/Rc (63,66197725) O
variantă simplă de aflare a Larc este:
2.4. Larc = 400 cm/360⁰; Larc = 1,111111111 cm (corespunzător ⊀1⁰).
2.5. Completăm datele determinate în relaţia:
Pv = Larc/Rc; Pv (0,017453292) = 1,111111111/63,66197725 ⇒ ⇒
Pv(0,017453292) = Larc/Rc (0,017453292).
Observaţie: Pv apare subunitar: 0,017453292 sau
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(1,7453292)10⁻² Verificări:
a.- La ⊀ 360⁰; Pv = 360⁰ · 0,017453292(⊀1⁰) ⇒ Pv = (2Pi clasic) = 6,283185306);
b.- La Larc (1,111111111 cm) x n(360⁰) = Lc 400 cm. deci, Lc
(400 cm) = Lc (400 cm);
c.- Corespunzător calculelor de la pct.2.5 ...
Pv(1,7453292)10⁻² = (1,7453292)10⁻²
... și multe alte aplicaţii pot fi efectuate.
Iar So (suprafaţa cercului) = Pv . Ro²; unde, în final Pv = Lsc/Ro. B. Alte
detalii privind metrica cercului.
În afara celor menţionate anterior, să vedem o formulă simplă care are menirea de a da o rază a cercului
cu un număr întreg urmat de zecimale, în scopul de a se înscrie ușor în metrica cercului – vezi Faza 1’ – Planșa.
.
Am introdus în formulă, de exemplu, fracţia 2/3. Iniţial Rc = 100 m.
Calculăm:
= 66,666666666 x 1,570796326;
= 104,719755118 m.
Evident că raza cercului a trasat un arc de cerc de o mai mare dimensiune faţă de precedentul caz. Totuși,
pot fi situaţii în care, cu toată fracţiunea de 2/3, să se ajungă la raza cercului ca număr întreg. (ex. 0,666666666...
x 1,5 = 1,0).
De reţinut faptul că segmentul de dreaptă care se flambează face parte din sistemul metric. Așadar, există o
bună armonizare în calcularea elementelor cercului, astfel:
4a2’ = 4 x 33,333333333 cm/m; 4a2’ = 133,333333333 cm/m, unde 4a2’ = dc (diametrul cercului), spre
deosebire de primul caz unde 4a2 ˃ dc (cercul din fig.”C” – Planșa.
Zecimalele diferitelor numere pot fi gestionate mai ușor dacă se apelează la trunchierea și ajustarea acestora,
așa cum am prezentat în Revista de Chimie Militară a Asociaţiei cadrelor de chimie militară în rezervă și în
retragere nr. 11/decembrie 2016 și nr.12/mai 2017.
Nu închei înainte de a menţiona două chestiuni:
1.- „Dus de val”, i-am ridicat osanale numărului „Pi” – totuși, m-am trezit la timp;
2.- Ca un corolar al celor gândite și scrise în perioada mai 2014 – decembrie 2017 – „linia dreaptă și-a
făcut datoria...”
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D-ale lui Pi și Pi în cultura popoarelor.
10.01.2018

–
–

Cea mai veche valoare a lui Pi a dat-o egipteanul Ahmes, aproximativ 1800 i.Hr. = 3,16o4;
Arhimede a afirmat că Pi reprezintă perimetrul cercului (perimetros– periferie) -C.287-212 îHr.
Raportul oricărei circumferinţe și al diametrului ei este mai mic decât 3 · 1/7, dar mai mare decât 3 · 10/71 (n.a.
3,142857142... ˃ Lc/dc ˃ 3,140845070...
În anul 1400, învăţatul uzbec Djemsid Ben a calculat „Pi” folosindu-se de un poligon regulat cu
–
peste 800 mii de laturi = cu 16 zecimale:
3,1415 9265 3 589 7932
= rezultat surprinzător de exact.
Matematicianul olandez Ludolph von Keulsen (1540-1610) din Leyda, în anul 1596 a obţinut
–
valoarea lui „Pi” cu 35 de zecimale, număr care a fost gravat pe mormântul său (număr ludolphian):
... 3846 2643 3832 7950 288 (35 zecimale)
Ca în zilele noastre, cu valoarea de 3,1415... Pi a fost folosit pentru prima dată de W. Iones (1675–
1749) și a intrat în uzul general datorită matematicianului elveţian L. Euler (1707-1783).
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Matematicianul englez William Shaks, la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu hârtia și creionul, a
–
calculat 700 de zecimale ale lui „Pi”, numai că, după inventarea calculatorului, în anul 1945, s-a constatat că cea
de a 528-a zecimală era greșită și, ca urmare, toate celelalte care urmau erau, evident, eronate.
În ultima jumătate de secol a avut loc o adevărată concurenţă acerbă între diferiţi iluștri
–
matematicieni și informaticieni în a calcula cât mai multe zecimale ale lui Pi.
S-au remarcat matematicianul francez Fabrice Bellard - peste 2,6 miliarde de zecimale și pe cercetătorul
japonez Yasumara Kanada – 51 de miliarde de zecimale.
Aplicaţii cu „Pi”
Calculul circumferinţei unui cerc necesită, în principiu, mai puţin de 12 zecimale exacte. De exemplu, o
valoare trunchiată la 11 zecimale este suficient de precisă pentru a calcula circumferinţa unui cerc de
dimensiunile Pământului, cu o precizie de 1 mm, iar una cu 39 de zecimale exacte este suficientă pentru a calcula
circumferinţa unui cerc care încape în universul observabil cu o precizie comparabilă cu dimenisunea unui atom
de hidrogen.
„Pi” în cultura popoarelor
Congresul Statelor Unite, cu 25 de ani în urmă, a declarat ziua de 14 martie (3/14 în calendarul
american) ca zi a numărului „Pi” (The Pi Day).
Această zi este celebrată și în ţările anglo-saxone, precum și în alte state.
Din Baza de date Google.
- Luminiţa Bădeliţă: Dicţionarul de Matematică, Ed. Danubius.
TITLUL 2. Constanta „Pi” și semiconstantele „Pi/2” și „Pv/2” ale cercului.
Imaginile „3D” în domeniul cercului
22.02.2019*

Episodul de față este o continuare a materialului din Revista de Chimie Militară nr.14 aniversar/ mai 2018.
Analiștii în domeniu, studiind lucrarea, consider că și-au dat seama de a fi mai multe direcții de analiză;
însă două sunt principale – una se referă, bineînțeles, la numărul „Pi” clasic (3,1415 92653...), respectiv la
„Pv.” (Pi variabil) și a doua la noile constante „Pi/2” și „Pv/2” (1,5707 963265...) ale cercului, de acum încolo
vor purta denumirea de semiconstante ale cercului.
Semiconstante, întrucât se deduc ca valoare numerică din „Pi” și se prezintă ca o continuitate a acestuia,
iar variabilitatea lor constă în faptul că se pot afla, după cum vom vedea, în diferite ipostaze.
Înrucât problematica lor nu am detaliat-o în numărul precedent al revistei, am s-o fac acum. A.Constanta „Pi” clasic a cercului
Din grafica Planșei nr.1 va reieși diferențierea dintre cele trei elemente ale cercului – semiconstantele și
„Pv” sau „Pi” clasic.
Este de notorietate că „Pi” este un număr irațional (Q): 3,1415 92653..., iar faptul că este considerat o
constantă a acestei figuri geometrice, se referă la raportul dintre diferitele dimensiuni ale circumferinței câtorva
cercuri și diametrele lor („Pi” = nLc/ndc) Fig.1 cu cercurile: C1; C2 și C3.
La C1 avem: „Pi” = Lc (lungimea circumferinței cercului) de 314,1592 653 cm/dc (diametrul cercului)
de 100 cm; ⇒ „Pi” = 3,1415 92653.
La C2 și C3 – cu dimensiunile – conform planșei – rezultatul calculelor matematice vor fi identice. Deci,
la așa ceva se referă constanta „Pi” clasic a cercului.
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Înainte de a trece la semiconstantele cercului, câteva cuvinte și exemplificări asupra veșnicelor
zecimale ale lui „Pi”.
B.- Cele nouă zecimale ale lui „Pi”.
În abordarea acestei chestiuni va trebui să ținem seama de un gen de „axiomă”.
„De valoarea numerică a lui „Pi; 2Pi; √Pi și Pi/2” și a anumitor formule ale cercului ne vom folosi
și pe mai departe...”
Este vorba îndeosebi de primele nouă zecimale: 3,1415 92 653 ale respectivelor specificații.
De ce sunt, de regulă, suficiente cele nouă zecimale?
Pentru că induc în ceilalți termeni ai oricărei relații matematice, cu care operăm, un număr rezonabil de
zecimale care să ne satisfacă rezultatul.
Se impune a avea în vedere că numărul 9 (nouă) simbolizează indicii de identificare a Terrei de către
terți, din spațiul intergalactic.
Poate că și din această cauză rezultatele vor fi cele scontate.
Am să detaliez trei exemplificări la formula „Lc = 2Pv ∙ Rc”. a.Raza cercului – ca număr înteg;
b.- Lungimea cercului – ca număr întreg;
c.- Toți cei trei membri ai relalției matematice sunt cu zecimale. a.- Date
inițiale:
a.1 - Raza⊙ (soarelui) ∼ 69.050 km – ca număr întreg;
a.2 - Lsc⊙ (Lungimea semicoroanei solare) = Pv(3,141592653) x R⊙ (696 050); ⇒
2.186.705,566 120 65 km.
a.3 – Verificare: Lsc⊙ / R⊙ = Pv,(3,141592653 !) sau
b. – Date inițiale:

⇒ Lsc⊙ ∼

b.1 – Lungimea cercului; Lc = 400 m – ca număr întreg;
b.2 – 2Pv. = 6,283185306*;
b.3 – Rc = Lc/2”Pv”; Rc = 400/6,2831 85306; ⇒ Rc = 63,6619 7724 870 984 m.
b.4 – Verificare: Rc ∙ 2Pv = 400 ! deci 400 = 400 !
* A se ține seama de „inteligența artificială” a calculatorului...;

c. – Toți termenii formulei matematice ai cercului sunt de tip Q.
Lc = 2Pv ∙ Rc
c.1 – Lc = 25,1234 5678 9012 m (12 zecimale);
2Pv = 6,2831 85 306;
Rc = 3,9985 2233 6277 567 m (15 zecimale).
c.2 – Verificare: 2Pv = Lc/Rc ⇒ 2Pv = 6,2831 85306 000 000 !!
C.- Semiconstantele „Pi/2” și „Pv/2” ale cercului.
Semiconstanta (sk) „Pi/2” – este raportul dintre un segment de dreaptă flambat în semicerc sau cerc și
proiecția acestora în plan, respectiv diametrele (virtual) suprapuse* ale cercului – Fig.3/Planșa 2.
*La proiecția în plan a unui cerc avem de-a face cu două diametre suprapuse – gen „imagine 3D” și nu
de unul singur.
Semiconstanta (sk) „Pv/2”. Definiția este asemănătoare razei cercului, numai că, în acest caz, se iau în
considerare dimensiuni mai mari sau mai mici ale segmentelor de dreaptă flambate în arc de cerc – Fig.2.3/Planșa
1, precum și Revista asociației nr.14/2018, pag. 156 și 161.
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Ambele semiconstante ale cercului au aceeași valoare numerică (1,5707963265...) și se pot afla în câteva
ipostaze (determinări). O notă în plus pentru sk.„Pi/2” care transmite pe mai departe, din valoarea numerică a lui
„Pi”.
Există deosebire între teoria lui ”Pv” și definiția sk.„Pi/2” – după cum vom vedea în continuare.
C.1 Semiconstanta „Pi/2” a cercului
Ipostaza I.C.1
Este vorba de segmentul de dreaptă AD (157,0796 3265 cm) - Fig.2.1/ /Planșa 1, flambat apoi în semicerc
– Fig.2.2, a cărui proiecție în plan este identică cu unul din diametrele cercului – notat dsc și egal cu 100 cm.
La aceste date aplicăm formula de bază, clasică, pe care o simplificăm: Lc
=dc · Pi│:2 ⇒ dc = Lsc (lungimea semicercului): Pi/2, însă dc ≡ d′sc;
iar Pi/2 = Lsc (157,0796 3265): d′sc (100 cm);
deci, ca verificare: Pi/2(1,5707 9632 65...) = Pi/2(1,5707 962 65...)
Ipostaza I.C.2
Conform cu orice segment de cerc „decupat” dintr-o circumferință – Fig. 2.4; 2.5/Planșa 1 – adus în
prealabil la forma de semicerc și proiectat în plan.
Se aplică aceleași formule de calcul ca la I.C.1, dimensiunile „decupărilor” putând fi de la cele mai mari,
până la valori discrete.
Exemplu:
Luăm Lsc = 0,01 mm;
Aflăm diametrul cercului tot din formula dc = Lc/Pi; dc =
0,02/3,141592653; dc = 0,006366 1977 24870 mm.
Simplificăm relația, idem I.C.1, respectiv:
Lsc(0,01 mm) =dc(0,006366 1977 24870 mm) ∙ „Pi/2”;
iarăși: dc ≡ d′sc;
⇒ „Pi/2” = 0,01/0,006366 1977 24870.
În final: „Pi/2”(1,5707 9632 65) = „Pi/2”( 1,5707 9632 65) - ca verificare a calculelor.
Așa cum am menţionat aterior.
D.- De la „Pv” (Pi variabil) la „Pi/2” și viceversa
„Pv” ⇄ „Pi/2”;
La „Pv” D.1 – Date inițiale:
Lsc = 157,0796 3265 cm; dc = 100 cm; ⇒
„Pi/2” = 157,0796 3265/100; „Pi/2” = 1,570796 3265;
Simplificăm relaţia de bază; Lc = 2Pv · Rc│:2 ⇒ Pv = Lsc/Rc; la Rc = 50 cm,
„Pv” = 157, 0796 3265/50; „Pv” = 3,141592653;
Deci, „Pv” (3,141592653) ˃ Pi/2 (1,5707963265) ca valoare numerică.
„Pv” apare aici conform definiţiei – raza cercului baleiază până în punctul „D” (de la „A”)
cu formarea la centru a unui unghi de 180⁰; - Completăm datele în formulă:
Pv(180⁰/180⁰∙ Pi) = Lsc(157,0796 3265 cm): Rc(50 cm) ⇒ ⇒
Pv(3,1414 93653) = Pv(3,1415 92653).
La „Pi/2”
D.2 – Ne folosim de aceeași figură geometrică – Fig.2.2/Planșa 1 și aceleași valori numerice.
Ajungem la „Pi/2”, având la bază – cunoaștem de acum proiecţia în plan a semicercului „AD” - conform
cu exemplificarea de la I.C.1. Așadar, „Pi/2” < „Pv” ca valoare numerică; cu exemplificări la: D.2.1.
D.2.1 – Apelăm la relaţia: „Pi/2” = Lsc/d′c cu datele tot din Fig.2.2
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⇒ „Pi/2” = 157, 0796 3265/100; „Pi/2” = 1,57 0796 3265; Însă
cunoaștem că „Pv” în punctul „D” = Lsc/Rc; Introducând datele
obţinem:
„Pi/2”( 1,57 0796 3265) < „Pv”( 157, 0796 3265/50).
În final:
„Pi/2” ( 1,57 0796 3265) < „Pv” (3,1415 92653), tot ca valoare numerică.
E. – Imagini „3D” în domeniul cercului.
Este de notorietate că una din definițiile cercului stipulează că este – „o linie curbă închisă”.
Definiția există, însă nu cunosc ca cineva să fi pus în practică, să fi pornit construcția acestei figuri
geometrice de la „o linie dreaptă” sau „segment de dreaptă”, întrucât, atunci și-ar fi dat seama că cercul implică
mai multe subtilități decât pare la prima vedere și care pot da naștere la noi relații matematice sau segmente de
relații matematice.
Mai multe considerente și determinări trebuie avute în vedere:

–

Specificațiile cercului ies mai ușor în evidență atunci când se pleacă de la o linie
dreaptă/segmentde dreaptă, urmat de flambarea lor în arc de cerc/segment de cerc, până la cerc – fig.2.1; 2.2/Planșa
1 și Fig.3/Planșa 2.
Figurile geometrice atrag după sine, așa cum am mai menţionat, noi relaţii matematice - conform
–
elaborărilor prezentate la: raza cercului; Pv (Pi variabil); semiconstantele Pi ale cercului ș.a.
La construcţia cercului, ţi-ai fi dat seama că, iniţial, te lovești de un semicerc, apoi de al doilea,
–
ambele întregind cercul, însă, lăsând urma proiecţiilor în plan (fie și virtual – gen imagine 3D) – care proiecţie nu
reprezintă altceva decât diametrele suprapuse ale respectivelor semicercuri – notate cu d′c și d″c pe planșe.

–

De reţinut este și faptul că fiecare semicerc dispune de prorpiul său „Pv” (3,1415 92653) în
punctele „G” și „C”, cu un total de 2„Pv”(6,2831 85306). În calcule, de regulă, am trunchiat numărul „Pi” după
zecimala din poziția a 9-a – vezi recomandarea de la litera „B”.

E.1

Problematica proiecției în plan am detaliat-o mai înainte, așa că nu mai insist – Fig.3/Planșa 2.

E.2

O aplicație a „diametrelor suprapuse” rezidă din Fig.4/Planșa 2, cu punctele suprapuse B; C(0⁰;
360⁰) și G; F (180⁰; 180⁰) – explicaţie la Planșa 2,1

F. Harta fuselor orare.
Ambele determinări din Fig.3, 4/Planșa 2 se concretizează în Planșa 2.1 „Harta fuselor orare” – printare
după „Atlasul Geografic Școlar – o variantă.
x
x

x

Nu închei acest episod înainte de a însera încă două chestiuni.

G. – O poveste adevărată.
Zicala: „După război mulți viteji se arată.”
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La întrebarea „Cum de a fost posibil” ca timp de mii de ani omenirea să fie într-o confuzie față de
adevărata definire a numărului „Pi”?
Un prim răspuns al subsemanului ar fi: „datorită definiției și relației matematice aproape perfecte,
aferente numărului „Pi”: – Lc = dc ∙ Pi; aproape perfecte, deoarece printr-un răspuns cu „da” sau „nu” trebuie
ales „nu” – nu detaliez...
Al doilea răspuns aleg să îl dau, însă, prin aceeași întrebare trunchiată: „Cum de a fost posibil?”
„Cum de a fost posibil ca ora oficială la care a avut loc cutremurul din 27/28 octombrie 2018 să se
producă la ora 03,38 în loc de ora 02,38?”
Este seara/noaptea de trecere de la ora de vară la ora de iarnă.
La ora 02.40 am dat drumul la TV. Niciun post de televiziune nu a relatat nimic în legătură cu evenimentul
nedorit, timp de zece minute, cât am butonat posturile TV și am lăsat aparatul să funcționeze.
Însă în dimineața zilei de 28 octombrie, „mulți viteji s-au arătat” pe posturile TV cu fel de fel de propuneri
și păreri...
În aceeași notă, probabil, că s-a petrecut și în privinţa numărului „Pi”!
Test. La ce oră a avut loc cutremurul din ziua de 28 octombrie 2018?
02.38
03.38
H. – Adresarea ...
I-am trimis unui demnitar, din respect, la data de 22 octombrie 2018, Revista Asociației nr.14/2018, ce
cuprinde studiul subsemnatului privind noua viziune asupra razei cercului și a numărului „Pi”.
Redau penultimul alineat:
„Urmează să mai demonstrez 2+1 teze/idei*, după care se va putea vorbi de ridicarea I.Q.-ului
TERREI la standardele celor mai inteligente planete din Marele Univers în domeniile abordate.” Nici
până astăzi – 20.02.2019 – nu am primit măcar un „mulțumesc”!?
*Este vorba de episodul de față.
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TITLUL 3. MARGINALIZAREA NUMĂRULUI
„Pi - clasic”
Urmare la studiul „O nouă viziune asupra Razei Cercului și a Numărului „Pi”.
Metrica Cercului”
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13.02.2020*
Într-un fel zis marginalizarea numărului „Pi” clasic; este vorba numai de simbolul matematic, întrucât,
valorile numerice aferente, se continuă pe mai departe, așa cum am afirmat anterior.
Problema care se pune constă, în a da răspuns la o serie de întrebări;
„Cu ce simbol matematic poate fi substituit milenarul „Pi”, cu imperativul de a corespunde
la aceleași valori numerice = 3,141592653....; 1,5707963265...ș.a.?”
„Care este figura geometrică asociată acestei idei?” și nu în cele din urmă,
„La ce segment de formulă matematică sau fracție rațională se poate apela?”
Ei, bine...! Există răspuns la aceste întrebări, dacă avem în vedere corelarea de date din episodul al doilea
al studiului, referitor la constanta ”Pi” și semiconstantele Cercului, cu episodul întâi, despre Noua viziune asupra
Razei Cercului și a numărului „Pi”.
Pentru o mai accesibilă înțelegere a problematicii, redau inițial, unele formule matematice, cu grafica
figurilor geometrice inserate în cele două lucrări; apoi, formulele, cu actualizarea de rigoare: (1) Formula
referitoare la noua definiție a Razei Cercului;
= (Pi ⋅ 90⁰/180⁰) ⋅ RC ⇒ Rc = /0,5Pi
Formula referitoare la noua viziune asupra Numărului „Pi”, respectiv
(2)
”Pv” (Pi variabil); Pv ⋅ (Pi ⋅ n⁰/180⁰) = Larc; Lc/Rc.
Aceste formule se actualizează cu segmentele de formule sau fracție, după caz, amplificate sau nu;
Lsc/d’c; ²Lsc/d’c ;
(3)
Lsc – lungimea semicercului; d’c – unul din diametrele suprapuse ale cercului.
Lsc/d’c ≡ (Sk) Pi/2(1,5707963265...) conform studiului.

În studiu, am notificat faptul că: „La proiecția în plan a unui cerc, avem de-a face cu două diametre
suprapuse - corespunzător fiecărui semicerc – gen „imagine 3D” și nu de unul singur Fig.4
În vederea actualizării formulelor (1;2) segmentul de formulă Lsc/d’sc trebuie amplificat, pentru a da
valoarea numerică a lui „Pi” clasic;
„Pi”(3,141592653...) ≡ 2(Lsc/d’c) ˅ ²Lsc/d’c ˅ ²Lsc/d’c⁻¹
Se alege varianta care se potrivește așezării în formula respectivă.
Actualizarea formulelor (1;2);
(1.1)

= (²Lsc/d’c ⋅ 90⁰/180⁰) ⋅ Rc ⇒Rc =
Pv ⋅ (²Lsc/d’c ⋅ n⁰/180⁰) = Larc; Lc/Rc.

/Lsc ⋅ d’c⁻¹; (1.2)
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La „marginalizarea” simbolului „Pi” clasic, am pornit de la ideea că se minimalizează aspectul de noutate
al studiului. Ca atare ”Pi”-ul clasic să aibă numai funcția de „CONSTANTĂ A CERCURILOR”, facultativ și cu
simbolurile „kPi” sau „kC”.

Bibliografie:
Dicționar de Matematică – Enciclopedic – Ed. Danubius.

3.1. FORMULA FINALĂ A SUPRAFEȚEI CERCULUI
FĂRĂ DE „Pv” – „Pi variabil”,
Continuarea din 29.06.2020* la
MARGINALIZAREA NUMĂRULUI „Pi - clasic”

Continuarea a fost determinată de „scenariul” care a avut loc în timpul „meciului” candidaților la
Prezidențialele din toamna anului 2019.
În revista de Chimie Militară a Asociației cu site-ul „acchmrr.ro societatea Google; Chrome nr. 14
aniversar, mai /2018 la pagina 160 am inserat, în treacăt:
„Iar Sc (suprafața cercului) = Pv·Rc2 (Formula 1) unde în final, „Pv”(Pi variabil) = Lsc/Rc (F.2)”
Am precizat ”în treacăt”, întrucât, în studiul referitor la nr. „Pi” și „Pv”, nu mi-am propus să detaliez noua
formulă, aferentă suprafeței cercului.
Așa că, amintindu-mi de imaginile derulate la „disputa” respectivă, am trecut la substituirea lui „Pv” cu
Lsc/Rc. Deci, Sc = Lsc·Rc2/Rc care, după simplificarea de rigoare a rezultat formula finală a Suprafeței Cercului
(F.3) fără de „Pv”;
Sc= Lsc·Rc – (formula finală a sc.)
Cunoaștem că „Pv” în punctul „G” al semicercului BG (Fig. 5 pag. 161 a revistei menționate) are valoarea
numerică a lui „Pi”- clasic; „Pv” ≡ „Pi” (3,1415 92 653...).
Evident că, această nouă relație, se pretează ușor la aflarea Suprafeței cercului, atunci când cunoaștem
valoarea numerică a ambilor termeni – Lsc și Rc – calculul fiind simplificat, prin lipsa la final, a lui „Pv” așa cum
am mai menționat. Pentru a se ajunge la determinarea „Sc” atunci când se știe, de exemplu, valoarea numerică a
„Rc”, va trebui să apelăm și la nr. „Pv” sau la una din semiconstantele cercului (skC); „Pv/2” sau „Pi/2”; Pv/2≡Pi/2
(1,5707 963265).
Chestiunea este destul de simplă, deoarece, într-un fel zis, apriori, valorile numerice ale termenilor
subliniați anterior, cu figurile geometrice aferente, ne sunt familiare, astfel:
– „Pv” – vezi pag. nr. 158; 161 a Revistei Asociației nr.14/ mai 2018 și cu Fig. 5/ Planșa
a.
1
unde, Lsc = „Pv” (3,1415 92653)·Rc;
– skC „Pi/2”(1,5707 9632 65) = Lsc/d’c pag. 139; 142 a Revistei Asociației nr. 16/ mai
b.
2019 și cu Fig. 2.2
– skC„Pv/2” – apelăm la noua definiție a Rc;
c.
Rc=

/0,5∙„Pv” – Revista Asociației nr. 14/mai 2018 pag. 156; 161 și cu Fig. 3; 4.

Aplicația 1: - Date inițiale; Rc = 80 cm.
date intermediare; „Pv”= 3,1415 92653 conform lit. a
Lsc = ?, Sc = ?
Rezolvare;
1.1
Lsc = Pv(3,1415 92653)·Rc(80 cm) => Lsc = 251,327 412 24 cm 1.2
Sc = Lsc(251, 327 412 24 cm) ·Rc(80 cm) => Sc ~ 20.106,193 cmp.
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Aplicația 2: - Date inițiale; Rc = 80 cm => 2Rc=160 cm
date intermediare; skC „Pi/2” = 1,5707 9632 65 conform lit. b Lsc = ?,
Sc = ?
Rezolvare;
Lsc = Pi/2·d’c; Lsc = 1,5707 963 65 · 160 cm => Lsc
2.1
~ ~ 251, 327 412 16 cm.
Sc = Lsc(251,327 412 16)·Rc(80 cm); => Sc ~ 20106,
2.2
193 cmp
Aplicația 3 – De aflat de această dată Rc, apoi Sc ?
Ne conformăm literei „c”;
Date inițiale; ~ 125, 664 cm;
„Pv/2” = 1,5707 9632 65 Rc=?,
Sc=?
Rezolvare:
3.1 Rc=
(125,664 cm) : „Pv/2”( 1,5707 9632 65) => Rc = 80 cm
3.2. Sc = 2
(251,33 cm) ⋅ Rc(80 cm) ⇒ Sc ∼ 20106, 2 cm; 2≡Lsc
Aplicația 4 – Verificarea noii Formule prin relația clasică; Sc=Pi·Rc2 Sc=
3,1415 92 653 · 80 cm2 => Sc ~ 20106, 2 cmp.
Precizare din 30.06.2020
Din datele prezentate, se deduce că există două direcții de abordare a determinării nr. „Pv”; Pi ș.a.
Prima direcție, o denumesc statică și este aferentă nr. „Pi” – clasic;
–
În revista asociației nr. 14/2018 / pag. 162 am redat, citez: „În anul 1400 învățatul uzbec Djemsid
–
Ben a calculat „Pi”- folosindu-se de un poligon regulat cu peste 800 mii de laturi – cu 16 zecimale; 3,1415 92653
589 7932 rezultat surprinzător de exact; - vezi și Aplicația 2;
A doua direcție, o denumesc, dinamică și este aferentă nr. „Pv” ș.a. – un „Pv” românesc, care are
–
la bază determinarea respectivelor numere, pe circumferința Cercului, aceasta, prin baleierea Rc, cu formarea la
centrul Cercului a unui unghi, în grade, minute, secunde, etc. prestabilit, - asemănător Aplicațiilor 1 și 3.
Între cele două direcții, ca punte de legătură poate fi considerată semiconstanta „skC”. „Pi/2” care ne
introduce, într-un anumit fel, - de ce nu ?, în Teoria relativității.
Cunoaștem că, semiconstanta în cauză, reprezintă proiecția în plan a unui semicerc, conform celor
menționate anterior; iar două proiecții în plan, dau valoarea nr. Pi - clasic ( 3,141592 653…).
Prin comparaţie, în Teoria relativității, lungimea de undă a unei particule, este reprezentată practic ca o
sinusoidă – la care se aplică relația „2Pi·r” – ambele „bucle” ale sinusoidei fiind considerate a fi un cerc.
Conform cu cele specificate în anumite lucrări, prin Formula lungimii cercului, se poate ajunge la
constanta Planck: h = 2Pi·1,0545·10-34 J/s.
Cu alte cuvinte, o legătură surprinzătoare între lumea vizibilă, reală și cea invizibilă, microcosmică.
Bibliografie:
1. E. Pietrăreanu – „Agenda electricianului” – Ed. Tehnică 1979;
2. Măriuca Marcu, Ion Moga – „Dicționar elementar de Științe – matematică, fizică, astronomie”
– Ed. Științifică și enciclopedică 1978;
3. A. Barna, M. Oncescu – „Fizica atomilor” – Ed. Științifică și enciclopedică 1978;
NOTĂ: - primele două articole/studii sunt preluate din Revistele Asociației, nr. 14 aniversar/2018 și nr.
16/2019
DATA* - copia legalizată a lucrărilor la Notariat, după manuscris.
Redactare computerizată;
Prof. Olga Stoean
Postare pe site-ul – acchmrr.ro sau Revista de Chimie Militară prin Google sau Chrome col.(r)
Victor Stoica
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MemoriamIN
Col. (ret.) BUTOI NICOLAE
1934 – 2019

S-a născut în comuna Dragoslavele, jud. Argeș. Școala primară a
absolvit-o în comuna natală, după care urmează liceul de arte și meserii numai 3
ani, pentru că apoi pleacă la Școala Militară de Chimie din Făgăraș, pe care a
absolvit-o în martie 1953, cu gradul de locotenent. Ulterior își completează și
studiile liceale.
Ca tânăr ofițer a manifestat mult interes pentru instruirea subordonaților,
fiind comandant de pluton și apoi comandant de companie în Batalionul de
Aruncătoare de Flăcări – Vaslui.
Datorită muncii depuse și aprecierilor făcute de șefii și superiorii săi, este
trimis la Academia Militară, secția Trupe Chimice.
În anul 1962 este numit comandant de batalion la Vaslui, funcție în care
își desfășoară activitatea cu rezultate bune și foarte bune.
În 1975 absolvă cursul post-academic la București și în 1976 este numit
comandant al Centrului de Instrucție al Trupelor Chimice din
garnizoana Câmpulung-Muscel.
În această funcție a dovedit pricepere și multă dorință de a obține rezultate superioare, fiind apreciat de
comandantul trupelor chimice și de comisiile de control și inspecție care au verificat activitatea unității al cărei
comandant era.
După ieșirea la pensie, a rămas cu familia în aceeași garnizoană – Câmpulung-Muscel.
Cu părere de rău și multă mâhnire amintim că soția sa – Ana Butoi -, în vârstă de 83, a decedat surprinzător,
la numai tei zile după decesul soțului, în urma unui infarct.
Rudele soțului ei s-au interesat și s-au supărat că a fost transportată la Vaslui, unde a fost înmormântată
lângă rudele ei.
Decesul Col. (ret.) BUTOI NICOLE și al soției sale au îndurerat rudele, cunoștințele acestora și pe foștii
camarazi de activitate ai colonelului. Decesul celor doi – soț și soție – la un interval așa de scurt a produs mare
emoție, multe regrete și multe lacrimi.
Dumnezeu să-i ierte, iar cei care i-au cunoscut să nu-i uite!
Consiliul Director al
Asociației Cadrelor de Chimie Militară
În Rezervă și în Retragere
„Costin D. Nenițescu”
Col. (ret.) POPESCU N. ION
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–

S-a născut la 16 iulie 1931 în comuna LĂCULEȚE, jud. Dâmbovița, localitate din apropierea municipiului
TÂRGOVIȘTE.
Școala primară a urmat-o în localitatea natală.
Criza economică din acea vreme a fost prezentă și în viața familiei sale, iar necazurile au căpătat o și mai
mare amploare în anul 1941, când tatăl său a murit pe front, Ion devenind, ca și frații lui, orfan de război.
În același an, 1941, a luat ființă, în orașul Curtea de Argeș, Colegiul Militar „Mareșal Ion Antonescu”,
destinat orfanilor de război și fiilor invalizilor de război. La acest colegiu a învățat și tânărul Ion Popescu, până în
clasa a 6-a inclusiv, când, datorită reformei învățământului din 1948, colegiul a fost desființat. Ultimele două clase
de liceu le-a absolvit la Târgoviște.
Ulterior este selecționat pentru școala militară de ofițeri și ajunge la Făgăraș, unde absolvă Școala Militară
de Chimie, la finele anului 1952, cu gradul de locotenent și este numit șef al Serviciului Chimic la Comandamentul
Trupelor de Geniu.
În 1953 a fost propus să meargă la studii în U.R.S.S., dar, din cauză că tatăl său participase la războiul
antisovietic, nu s-a mai putut duce.
A fost șeful Serviciului Chimic și profesor la Școala Militară de Geniu, funcții în care a obținut rezultate
remarcabile.
În 1958 absolvă cursurile Academiei Militare, secția Chimie și este numit în secția Chimie a Regiunii a IIa Militare, care mai târziu și-a schimbat denumirea în „Comandamentul Armatei 1-a”.
A absolvit și un curs post-academic, demonstrând interesul său și pregătirea sa foarte bună în domeniul
armei noastre.
În 1990 este pensionat și apoi devine membru al Asociației Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă și în
Retragere „Costin D. Nenițescu”, unde a depus interes, fiind mult apreciat de ceilalți camarazi din Asociație.
A fost un foarte bun ofițer de chimie militară și foarte activ în funcțiile pe care le-a îndeplinit.
Plecarea la cele veșnice a celui care a fost Col. (ret.) Popescu Ion a constituit o mare pierdere pentru familie
și pentru Asociația din care a făcut parte.
Dumnezeu să-l aibă în pază !
Consiliul Director al A.C.Ch.M.R.R. „Costin D. Nenițescu”
Colonelul Nicolae BUTOI UN COMANDANT CU VIZIUNE
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Col. (r) dr. Ion Mituleţu

Deschid cartea cu amintiri pe care le păstrez în suflet și regăsesc înscris pe o pagină transparentă numele
celui ce a fost col. Nicolae BUTOI - o persoană jovială, care dispunea de charismă și empatie, un ofițer devotat
meseriei armelor și un comandant cu viziune.
De la început vreau să precizez faptul că, nu am fost subordonat col. Nicolae BUTOI, însă l-am văzut
prima dată la Sibiu, când eram elev în Școala militară, iar a doua oară l-am întâlnit în garnizoana CâmpulungMuscel unde dânsul era comandantul Centrului de pregătire a cadrelor în arma chimie militară, iar eu urmam
cursurile de comandant de companie și șef protecție antichimică de regiment.
Ulterior, după ce dânsul a trecut în rezervă, ne-am întâlnit de mai multe ori cu prilejul participării la diferite
activități aniversare în garnizoana Câmpulung-Muscel.
La Sibiu, col. Nicolae BUTOI făcea parte dintr-o comisie, împreună cu alți ofițeri din Comandamentul
Trupelor Chimice care executa un control tematic pe linia învățământului din arma chimie militară.
Eram elev și-mi amintesc că activitatea s-a desfășurat în sala de clasă. Președintele comisiei de control a
prezentat scopul și componența comisiei și apoi a dat cuvântul fiecărui membru al acesteia.
Îmi amintesc faptul că l-am privit cu atenție pe col. Nicolae BUTOI, care avea o față senină și zâmbitoare
și ne-a spus că trebuie să fim perseverenți în a studia, pentru a ne forma cât mai multe circumvoluțiuni pe creier,
astfel încât să ne putem dezvolta capacitatea cognitivă și deprinderi temeinice în armă. Totodată, ne-a vorbit direct
și cu pasiune despre arma chimie militară, arătându-ne locul, rolul și importanța acesteia în cadrul acțiunilor
militare.
Faptul că vom deveni ofițeri în arma chimie militară, ne spunea dânsul, trebuie să fie o mândrie pentru
fiecare dintre noi, să iubim această armă și să nu ne dăm bătuți în fața greutăților vieții.
Aceste sfaturi sincere ale col. Nicolae BUTOI mi-au plăcut și le-am păstrat în suflet pentru tot restul
carierei militare.
Mi-a plăcut, de asemenea, pragmatismul și umorul dânsului în tot ce ne spunea. Știa să comunice, avea o
mare deschidere la nou și inspira încredere.
Mi-aș fi dorit să lucrez cu dânsul în calitate de tânăr ofițer, însă viața m-a purtat în alte garnizoane.
La Câmpulung-Muscel urmam cursurile de comandant de companie și ulterior de șef protecție antichimică,
iar col. Nicolae BUTOI era comandant. L-am revăzut cu plăcere și toți cursanții vorbeau despre dânsul că este un
comandant exigent, ferm și foarte bine pregătit în domeniul armei chimie militară.
În această perioadă, am remarcat la col. Nicolae BUTOI calități didactice, manageriale, umane și de bun
administrator.
Privind calitățile didactice ale col. Nicolae BUTOI, am avut plăcuta ocazie de a desfășura cu dânsul câteva
ședințe, în care ne-a prezentat situația politică și militară internațională, inclusiv elementele specifice proliferării
armelor de distrugere în masă.
Astfel, am remarcat capacitatea de analiză a col. Nicolae BUTOI și abilitatea de prezentare logică și
coerentă a problemelor. Totodată, știa să orienteze dezbaterile către evidențierea elementelor esențiale și mai ales
ținea foarte mult să identificăm conexiunile dintre problemele abordate, care pot genera consecințe politice și
militare în diferite zone ale lumii.
Dânsul dispunea de spirit vizionar, de creativitate și inovație în desfășurarea unor dezbateri pragmatice,
orientate către concluzii realiste privind evoluția și perspectivele de dezvoltare ale mediului internațional, astfel
încât cursanții apreciau stilul său didactic și metodele moderne pe care le folosea în procesul de învățământ.
De asemenea, col. Nicolae BUTOI aprecia mult concizia și capacitatea de sinteză a cursanților și mai ales
modalitatea în care fiecare enunța concluzii personale la problemele dezbătute pentru a-și forma abilitățile de
gândire prospectivă.
Privind calitățile manageriale, col. Nicolae BUTOI era un comandant vizionar, deschis la nou, cu un
dezvoltat simț al responsabilității, apropiat de oameni, altruist și generos.
În activitățile de conducere, îmbina judicios experiența dobândită cu creativitatea, spiritul vizionar cu
noblețea sufletească pentru a motiva și mobiliza subordonații în îndeplinirea obiectivelor stabilite.
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Col. Nicolae BUTOI avea un stil de conducere participativ, în care încuraja subordonații să manifeste curaj
și inițiativă în îndeplinirea sarcinilor, preocupându-se totodată de formarea unei noi generații de lideri militari din
rândul cadrelor tinere, acordându-le încredere și motivându-i să privească în viitor la evoluția fenomenului militar
și la perspectivele de dezvoltare și modernizare a armelor de distrugere în masă.
De asemenea, dânsul dispunea de abilitățile manageriale și experiență profesională pentru a promova un
stil de conducere vizionar, bazat pe prevederea și anticiparea unor fenomene din domeniul armei chimie militară,
orientarea către motivarea și inspirarea subordonaților de a dezvolta această deschidere la nou, precum și pe
priceperea de a selecta subordonații care să materializeze această viziune.
Col. Nicolae BUTOI avea prestigiu personal, format în anii îndelungați de exercitare a funcțiilor de
comandă la diferite eșaloane, care îi asigurau respectul și încrederea persoanelor din subordine și constituiau
garanția îndeplinirii cu succes a sarcinilor.
Privind calitățile umane, col. Nicolae BUTOI era un comandant implicat în nevoile oamenilor. Iubea
subordonații, îi respecta și se lupta pentru a le asigura condițiile necesare dezvoltării și perfecționării abilităților și
deprinderilor de specialiști și lideri în domeniul armei chimie militară.
Grija față de subordonați, menținerea spiritului de competiție și evidențierea rezultatelor obținute de
cadrele militare demonstrau profunzimea caracterului onest și empatiei col. Nicolae BUTOI față de personalul din
subordine.
Totodată, col. Nicolae BUTOI respecta oamenii. Îi învăța să lupte pentru transformarea eșecurilor în
oportunități, le dezvolta mentalitatea de învingători, le modela caracterul, astfel încât, în cadrul Centrul de pregătire
a cadrelor din arma chimie militară, s-au format și dezvoltat un număr important de specialiști și lideri militari.
Privind calitățile de bun administrator, col. Nicolae BUTOI s-a preocupat pentru dezvoltarea și
modernizarea bazei de instrucție, atât în unitate, în cadrul sălilor de specialitate, cât și poligonul de instrucție din
Valea Poenii.
Totodată, avea calități de bun gospodar. S-a preocupat pentru amenajarea unei insule în cadrul unității,
unde să trăiască păsări exotice și animale.
Avea un dezvoltat simț estetic. Iubea frumosul, gândea în perspectivă și mobiliza oamenii pentru a realiza
cât mai multe lucruri utile pregătirii și instruirii în domeniul armei chimie militare.
Totodată, dânsul dispunea de abilități practice - investea inteligență și creativitate pentru dezvoltarea
infrastructurii educaționale, astfel încât cadrele militare care desfășurau cursurile de pregătire și perfecționare să
aibă condițiile necesare pentru a-și dezvolta și perfecționa deprinderile în calitate de comandanți de companie în
arma chimie militară și șefi ai protecție antichimice de regiment.
După ce col. Nicolae BUTOI a trecut în rezervă, ne-am întâlnit cu ocazia organizării unor aniversări ale
centrului (în prezent Baza de instruire pentru apărare CBRN) din garnizoana CâmpulungMuscel.
Pot spune despre dânsul că după trecerea în rezervă a rămas același om volubil, mereu zâmbitor, apropiat
de oameni, bucurându-se de întâlnirile cu persoanele cunoscute sau cu foștii subordonați.
Col. Nicolae BUTOI avea un tonus optimist, privea cu mândrie la noile generații de cadre din arma chimie
militară (Apărare CBRN) și se bucura sincer de realizările acestora.
După mai mult timp, sănătatea dânsului s-a deteriorat. Însă, bolnav fiind, și-a trăit viața cu demnitate, dar
tot mai mult în singurătate și suferință.
Col. Nicolae BUTOI a iubit în egală măsură cariera militară și viața, cărora le-a dăruit toată energia și
priceperea sa.
Boala și suferința s-au transformat în neputință și col. Nicolae BUTOI a plecat dintre noi în Armata
Cerurilor liniștit și împăcat cu soarta sa.
Col. Nicolae BUTOI a fost un reper recunoscut și apreciat în arma chimie militară, un model de ofițer
profesionist și un comandant vizionar care a format lideri, a promovat performanța și a obținut rezultate
remarcabile în întreaga activitate.
Acum, sufletul său a atins mirajul veșniciei și s-a reîntâlnit cu eternitatea!
Dumnezeu să-l aibă în pază și să-l așeze la dreapta Sa!
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CU STIMĂ, RESPECT ȘI CONSIDERAŢIE, LA
4 AUGUST 2019,
CADRELE DE CHIMIE MILITARĂ
DIN ARMATA ROMÂNIEI,
I-AU ZIS ADIO
GL. MR. IANCU ȘTEFAN

–

Col. (ret.) Victor Babiuc

Gl. mr. IANCU Ștefan a trecut în altă lume, lumea de dincolo de viaţă, la 94 de ani. S-a născut la data de
23 ianuarie 1925, în comuna Voloiac, sat Valea Bună, jud. Mehedinţi, dintr-o familie de gospodari care și-a educat
copiii în obiceiurile moștenite de la străbuni, de dragoste de ţară. Neam în demnitate, cinste și iubire de semeni.
Această educaţie l-a călăuzit în toată activitatea desfășurată de-alungul vieţii.
După absolvirea liceului, cu bacalaureat, în orașul Turnu Severin, în 1944, tânărul IANCU Ștefan,
îmbrăţișând cariera militară s-a încorporat la Școala de Ofiţeri de Rezervă din Arad. După tzerminarea școlii
militare și-a început activitatea într-un Batalion de Vânători de Munte la Predeal. După o perioadă de timp
petrecută în cadrul Batalionului de Vânători de Munte a dorit să-și schimbe pregătirea militară făcută la Arad și să
îmbrăţișeze Arma Chimică. În acest sens, a urmat un curs de pregătire de 4 luni cu profil de Protecţie Antichimică.
La terminarea cursului a fost încadrat ca Șef Protecţie Antichimică la un Regiment de artilerie din orașul Bârlad.
A urmat apoi un curs de pregătire de un an de zile pentru Șefi Protecţie Antichimică de Mari Unităţi în orașul
Sibiu. Acest curs i-a definitivat pregătirea ca ofiţer în specialitatea chimie militară.
Gl.mr. IANCU Ștefan a fost singurul ofiţer dintre chimiștii militari care a ocupat de-alungul carierei toate
funcţiile de ofiţer chimic prevăzute în statele de organizare ale armatei:
șef protecţie antichimică de regiment, de brigade obuziere, divizie mecanizată;
–
șef secţie protecţie antichimică de armată;
–
lector în Academia Militară;
–
șef secţie operaţii în Comandamentul Trupelor Chimice;
–
şef de stat major al Comandamentului Trupelor Chimice – de unde în anul 1983, la cerere,
–
a trecut în rezervă.
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Pe timpul activităţii, a fost sever cu subordonaţii, dar drept pentru aprecierea fiecăruia în notările de
serviciu.
A participat active pentru îndeplinirea măsurilor întreprinse de către Marele Stat Major al Armatei pentru
modernizarea armei chimice: înfiinţarea Comandamentului Trupelor Chimice, Școala de Chimie Militară, Centrul
de Instruire al Trupelor Chimice, înfiinţarea Facultăţii de chimie militară în Academia Militară Generală și
Academia Tehnică Militară, înfiinţarea Centrului de Cercetare Știinţifică pentru Chimie Militară etc.
A avut o bună pregătire militară generală și de specialitate, militând permanent pentru ridicarea prestigiului
armei chimice la nivelul celorlalte arme din armată.
În toate funcţiile deţinute activitatea sa a fost apreciată de către comandanţii unităţilor și marilor unităţi cu
calificativul “Foarte Bine”.
Unul dintre cei mai apropiaţi subordonaţi şi colaboratori ai Gl.mr. IANCU Ştefan a fost col.(r.) BABIUC
Victor care la gradul de locotenent major deţinea funcţia de şef Serviciu Chimic al Regimentului 2 Mecanizat iar
Gl.Mr.(r.) IANCU Ştefan cu gradul de căpitan deţinea funcţia de şef Serviciu Chimic al Diviziei 1 Mecanizată
Bucureşti. După aproximatv 10 ani, Gl.mr. IANCU Ştefan cu gradul de colonel era şeful Secţie Protecţie
Antichimică a Armatei a 2-a, iar col.BABIUC Victor cu gradul de locotenent-colonel era ofiţer 1 cu cercetarea
chimică şi de radiaţie în aceeaşi Secţie.
De tânăr şi-a întemeiat o familie cu doi copii, două fiice – Sanda şi Carmen, ocupându-se, în mod deosebit,
de creşterea şi educarea lor. Sanda, inginer de tehnologie chimică s-a preocupat de îngrijirea tatălui ei până la
sfârşitul vieţii, organizând ceremonialul de înmormântare după obiceiurile creştineşti.
“Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!”
PROFESOR UNIVERSITAR DR. DOC.
ION BERGHIA

În memoria domnului profesor universitar dr. doc. Ion BERGHIA, decedat anul trecut (n.a. 2017), un bun
prieten al chimiștilor militari din IAȘI, care participa de fiecare dată, la toate festivităţile organizate de aceștia, îi
public “Dedicaţii amicale” pe care le-a făcut grupului de membri ai asociaţiei noastre prezenţi la festivitatea
aniversării a 65 de ani de la înfiinţarea Companiei 210 Protecţie Antichimică (n.a. 2014):

– domnului Gl.bg.ing Petre-Cristian
GHEORGHIU

– Gheorghi BURLACU

Aici l-aduce pururi sfântul dor
Senior chimist, onest, deștept,
De camarazi și Bolta Rece,
Mai rar ca el în România,
De anii de locotenent major
Ca să nu piardă drumul drept Și mai ales, de ... dulci ieșence.
Oriunde plecă-și ia soţia.
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– domnilor colonei: – Eugeniu POPESCU
– Victor Babiuc
Din Vaslui până-n Buzău
Pentru slujba-i din Buzău
Legăturile-l strâng rău,
Cu credinţă-n Neam și Ţară, Iar of-ul lui ecou își are L-a îndrăgit mult Dumnezeu
Prin staţii de calculatoare.
Și ... o scumpă secretară.
– Vasile LELCU
– Alexandru ZAMFIR
Chimist recunoscut de lume,
Mai nou constructor cu bun nume,
La Iași fugi acum oare, Cu dor de o
reconfirmare?!

Profesor doct și secretar,
La aplicaţii cu chimiștii Munceștentruna cu mult har, Uitând că-i leat cu
rezerviștii.

și în final, dar nu în ultimul rând, celui
care azi împlinește 60 de ani
Grea-i armata și frumoasă,
Oltean minuţios de felul lui,
Însă Jică AIONOAIE
El a schimbat macazul,
Fără
școala de acasă,
De când o fată din Vaslui, Știu
Sigur o făcea ... de oaie.
să-i fure ... prazul.
Dragi cititori și publiciști ai Revistei de Chimie Militară, cu stimă și respect, col.(r) BABIUC Victor vă
adresează Ani mulţi, frumoși și buni!

– Ion MITULEŢU
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