PUNCTE DE VEDERE

O structură de instruire
în continuă transformare
M-am născut într-o
familie în care armata a
avut un rol important, tatăl meu fiind cadru militar şi am fost îndrumat
spre o astfel de profesie
înainte de terminarea
şcolii generale. În anul
1994, am absolvit Liceul
Militar ,,Mihai Viteazul”,
patru ani mai târziu, am
finalizat studiile Academiei Trupelor de Uscat ,,Nicolae
Bălcescu”, arma infanterie.
Prima funcţie a fost cea de comandant de pluton pe
care am îndeplinit-o timp de patru ani la...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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„Gata pentru misiune!”
19 septembrie este o zi cu o mare semnificaţie
pentru Detaşamentul de Apărare Antiaeriană „Liliecii
Negri”. La sediul
Batalionului 228
Apărare Antiaeriană „Piatra Craiului”, din Braşov, a
avut loc transferul
de autoritate al detaşamentului. Militarii vor face parte,
în perioada septembrie 2018 - martie
2019...

KAKI 100%

„Misiune îndeplinită!”
După mai bine de opt luni, militarii Batalionului 30
Vânători de Munte „Dragoslavele” („Vulturii Carpaţilor”) s-au întors acasă din teatrul de operaţii din Afganistan, acolo unde au
participat la misiunea
NATO „Resolute Support”. Ceremonialul de
repatriere a avut loc joi
dimineaţă, 20 septembrie 2018, pe platoul
unităţii, acolo unde au
fost prezenţi, alături de
militari, invitaţi speciali
şi înalte oficialităţi. În
faţa celor...

LECÞIA DE ISTORIE

Armata română
şi Unirea Bucovinei cu România
În ziua de 5 ianuarie 1918, a plecat din Iaşi un detaşament de grăniceri români şi voluntari ardeleni, organizat
pe trei eşaloane, primul dintre ele fiind
însoţit de reprezentantul generalului
Şcerbacev, generalul
rus Kanzero. După
ce au debarcat la
Ghidigheci, ultima
gară înainte de Chişinău...

MOZAIC

Revoluţie în medicină:
primul esofag uman
Savanţii din bioinginerie care lucrează să producă întregul sistem gastrointestinal al omului în laborator au
relatat că celulele stem pluripotente au fost folosite
pentru a crea organoide de esofag uman. Este prima dată când savanţii au putut
creşte
ţesut
uman de esofag din celule
stem pluripotente (PSC),
celule care pot
forma, teoretic,
orice tip de ţesut din corp...
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Pe SCuRt
lANKARA - Turcia îşi va consolida prezenţa militară în partea de nord a Ciprului. Turcia îşi va întări prezenţa militară în
partea de nord a insulei divizate Cipru, a declarat preşedintele
turc Recep Tayyip Erdogan, conform afirmaţiilor ce i-au fost atribuite de media turcă, citată de AFP. „Nu vom reduce numărul soldaţilor noştri acolo, ci, dimpotrivă, îl vom mări”, le-a declarat Erdogan ziariştilor aflaţi la bordul avionului care îl aducea dintr-o
vizită efectuată în Azerbaidjan. Cipru, care numără un milion de
locuitori, este divizat de când armata turcă a invadat partea de
nord a insulei în 1974, ca reacţie la o lovitură de stat care urmărea
alipirea ţării la Grecia, ceea ce provocase îngrijorarea minorităţii
cipriote turce. Republica Cipru, membră a UE îşi exercită autoritatea numai în cele două treimi din sudul ţării, partea de nord a
insulei fiind administrată de autoproclamata Republică a Ciprului de Nord (RTCN) şi este ocupată de armata turcă. Circa 35.000
de soldaţi turci staţionează aici şi prezenţa lor este unul din principalele obstacole în cadrul negocierilor vizând reunificarea insulei. Tensiunile între Turcia, pe de-o parte, Cipru şi Grecia, pe de
altă parte, s-au axat în ultimele luni pe explorarea rezervelor de
gaze în apele cipriote. Ankara cere suspendarea oricărei explorări
de gaze, atât timp cât nu a fost găsită o soluţie la problema divizării Ciprului. lMOSCOVA - Rusia a închis brusc traficul aerian şi maritim în estul Mediteranei. Ministerul rus al Apărării
a anunţat brusc, joi dimineaţă, 20 septembrie, închiderea traficului aerian şi maritim în estul Mediteranei, pornind de pe coastele
siriene şi libaneze până la Cipru şi retur - pentru un „exerciţiu militar”, a informat agenţia israeliană DEBKA file. În acest fel, Rusia a închis capacitatea Israelului de a lovi ţintele din Siria de pe
mare sau din Liban. În prezent, raidurile aeriene pot fi lansate direct din Israel sau din spaţiul aerian iordanian. Navele militare israeliene, înarmate cu rachete, sunt, de asemenea, împiedicate să
atingă coasta Siriei. Practic, prin acest „exerciţiu militar”, Putin
testează capacitatea de blocare totală a posibilităţilor de manevră
ale forţelor NATO folosind bazele aeriene din Cipru şi închiderea
culoarelor maritime folosite de navele militare şi, în acest caz, cu
un semnal direct pentru cele aparţinând Flotei a VI-a americane.
Acum, în Mediterana, se află o armada rusească de 25 de nave de
luptă sosite în zonă la finele lunii august, unde au desfăşurat un
amplu exerciţiu militar. Şi Flota a VI-a americană a fost întărită,
prin sosirea grupului de luptă format în jurul port-avionului USS
Harry S. Truman care este în marş spre estul Mediteranei, trimis
tot pentru exerciţii complexe, acţionând alături de navele din grupul de luptă Lincoln şi avioane ale forţelor canadiene. Grupul de
luptă trimis pentru suplimentarea Flotei a VI include, pe lângă
port-avionul Truman (clasa Nimitz), nouă escadroane de avioane
de luptă, crucişătorul Normandy cu rachete ghidate, precum şi
distrugătoare dotate cu rachete ghidate din clasa Arleigh Burke,
printre care USS Bulkley şi Farragaut, care sunt dotate cu rachete
de croazieră. Armata americană mai are în această zonă trei submarine şi trei distrugătoare, USS Carney, USS Ross şi USS Winston S. Churchill, toate dotate cu rachete Tomahwak, cu un total
de 6.000 de oameni. lMOSCOVA - Rusia acuză Washingtonul că ameninţă „stabilitatea mondială”. Noile sancţiuni impuse de Statele Unite unei entităţi chineze care a cumpărat armament rus ameninţă „stabilitatea mondială”, a denunţat Serghei
Riabkov, un adjunct al ministrului rus de Externe Serghei Lavrov,
care a acuzat Washingtonul că „se joacă cu focul”, relatează AFP.
„Ar fi bine să-şi amintească de o noţiune comună de stabilitate
mondială, pe care o zdruncină în mod necugetat”, a declarat
Riabkov citat într-un comunicat, adăugând că „joaca cu focul este
stupidă, deoarece acest lucru poate deveni periculos”. Washingtonul a anunţat că a sancţionat - pentru prima oară - o entitate străină din cauză că a achiziţionat armament rus, şi anume o unitate
a armatei chineze, care a achiziţionat avioane de vânătoare şi rachete de tip sol-aer, conform News.ro. Statele Unite au introdus,
de asemenea, numele altor 33 de persoane şi de entităţi ruse - din
domeniile militar şi al informaţiilor din Guvernul de la Moscova
- pe lista lor neagră cu persoane şi entităţi prin care este interzisă
orice tranzacţie în domeniul armamentului, sub ameninţarea pedepsei şi impunerea unor sancţiuni. Serghei Riabkov consideră că
„Fiecare nouă serie de sancţiuni demonstrează absenţa totală a rezultatelor dorite de inamicii noştri (...). Este amuzant, dar aşa stau
lucrurile”, a adăugat acest diplomat citat în comunicatul publicat
de Ministerul rus de Externe. Dând asigurări că „nu va reuşi nimeni niciodată” să „dicteze condiţii” Rusiei, el i-a invitat pe
„operatorii maşinii de sancţiuni de la Washington să se familiarizeze cel puţin superficial cu istoria rusă, pentru a nu se mai agita
degeaba”.lWASHINGTON - Donald Trump studiază posibilitatea unei prezenţe militare americane permanente în Polonia. Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat că studiază „foarte serios” posibilitatea de a stabili o bază militară americană în Polonia. „Polonia est dispusă să contribuie semnificativ
pentru ca Statele Unite să aibă o prezenţă în Polonia”, a adăugat
el. „Dacă sunt dispuşi să facă asta, vom vorbi cu siguranţă despre
acest lucru”, a mai spus preşedintele american. În cursul unei
conferinţe de presă comune, preşedintele polonez l-a îndemnat pe
Donald Trump „să desfăşoare mai mulţi soldaţi americani în Polonia”. „Sper că veţi lua decizia de a desfăşura mai multe unităţi
şi echipament (...) Mi-ar plăcea să văd o bază americană permanentă în Polonia”, a adăugat el, sugerând să fie numită „Fort
Trump”. O astfel de iniţiativă, dacă se va concretiza, ar putea produce iritare în rândul NATO, din care Polonia face parte, dar şi să
agraveze puternicele tensiuni dintre Occident şi Rusia. n
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Drapelul României
din nou
pe Vârful Moldoveanu
În semn de recunoştinţă pentru eroii Bătăliei de la Sibiu
din septembrie, 1916 şi cu ocazia împlinirii a 50 de existenţă a Regimentului 528 „Vlad Ţepeş”, militarii unităţii
împreună cu cei ai „Batalionului 33 Vânători de Munte
„Posada”, în colaborare cu Primăria Nucşoara, echipa Invictus şi Salvamont Argeş au instalat un catarg permanent
pe care au arborat drapelul României şi steagurile de identificare ale celor două unităţi.
Astfel, s-a ridicat un monument elegant, ce conţine date
cu privire la numele punctului unde este situat şi altitudinea. Mai jos a fost ataşată o plăcuţă care să amintească de
faptul că pe acolo au trecut şi militarii de la Regimentul
528 ISR în anul în care marcau cinci decenii de existenţă.
La acţiune au participat 13 militari de la Brăila, 25 de la
Curtea de Argeş, 5 foşti comandanţi ai Regimentului 528
ISR - cel mai în vârstă având 70 de ani (iar cel mai tânăr

60) şi alţi 2 militari din judeţul Argeş, din cadrul cabinetului SMAp. Cu această ocazie, echipa Invictus a realizat şi
fotografia care va reprezenta lotul României la Olimpiada
de la Sydney de anul acesta (20-27 octombrie).
Sebastian ALUPOAIEI
Foto: Cătălin PRÂSNEAC

„Gata pentru misiune!”
19 septembrie este o zi
cu o mare semnificaţie
pentru Detaşamentul de
Apărare Antiaeriană „Liliecii Negri”. La sediul
Batalionului 228 Apărare
Antiaeriană „Piatra Craiului”, din Braşov, a avut
loc transferul de autoritate
al detaşamentului.
Militarii vor face
parte, în perioada septembrie 2018 - martie 2019,
din cadrul Grupului de
Luptă din Polonia condus
de către SUA, în vederea

asigurării prezenţei înaintate
consolidate în Nord-Estul Alianţei.
Din partea eşalonului superior au participat la activitate comandantul Brigăzii 2 Vânători de
„Munte Sarmizegetusa”, colonelul Cristian Teglaş, reprezentantul Comandantului Comandamentului Forţelor Întrunite, colonelul Mihail Hanganu, şi reprezentantul Statului Major al Forţelor Terestre, locotenent-colonelul
Laurenţiu Manta.
Irina CIMPOER
Foto: Dan STĂNESCU

Predarea-primirea comenzii
Grupului de Luptă
din Polonia
Pe data de 20 septembrie 2018, a avut loc ceremonia de
predare-primire a comenzii Grupului de Luptă din Bemowo „Piskie Training Area”-Polonia, condus de către Statele Unitate ale Americii, din care face parte şi Detaşamentul
de Apărare Antiaeriană „Blue Scorpions” rotaţia a III-a.
Locotenent-colonelul Donny Hebel a preluat drapelul şi
misiunea Grupului de Luptă de la lt.col. Timothy Wright
sub îndrumarea comandantului Brigăzii 15 Mecanizate poloneze, colonel Norbert Iwanowski. La ceremonie au participat ministrul Apărarii din Polonia, Mariusz Blaszczak,
gr.lt. Jaroslaw Mika, comandantul Forţelor Armate Poloneze, rr.mr. Max Haston, locţiitorul comandantului Gărzii
Naţionale a Statului Tennesse, dar şi alţi reprezentanţi ai
statelor membre din cadrul Grupului de Luptă.
Militarii români participă în cadrul Grupului de Luptă
din Polonia, pentru asigurarea prezenţei înaintate consoli-

date în flancul Nord-Estic al Alianţei, alături de partenerii
americani, britanici, polonezi şi croaţi.
Locotenent Petruţ CAZACU

Lecţii de conduită civică
Elevii Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”au beneficiat şi în acest început de an şcolar de o întâlnire cu procurorul militar, locotenent-colonel Gabriel
Gortoescu, şi cu comisarul-şef Florian Tudorache, profesor de legislaţie rutieră la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, pentru o informare în ceea ce priveşte măsurile de protecţie şi de prevenire a diferitelor aspecte, atât pe linie de justiţie militară, cât şi pe linie de cir-
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„Misiune îndeplinită!”

După mai bine de opt luni, militarii Batalionului 30
Vânători de Munte „Dragoslavele” („Vulturii Carpaţilor”)
s-au întors acasă din teatrul de operaţii din Afganistan,
acolo unde au executat misiunea NATO „Resolute Support”. Ceremonialul de repatriere a avut loc joi dimineaţă,
20 septembrie 2018, pe platoul unităţii, acolo unde au fost
prezenţi, alături de militari, invitaţi speciali şi înalte oficialităţi. În faţa celor proaspăt reveniţi acasă, au stat familiile acestora, care i-au urmărit şi i-au ascultat cu emoţie,
într-o zi extrem de importantă în viaţa oricărui militar. În
faţa ministrului Apărării Naţionale, Mihai Fifor, alături de
şeful Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă,
şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalul Maior
Ovidiu Uifăleanu, comandantul Comandamentului Forţelor Întrunite, generalul de brigadă Dorin Ioniţă, comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, generalul de brigadă
Gheorghiţă Vlad, comandantul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, generalul de brigadă Virgil Ovidiu Pop, dar, mai
ales, alături de ambasadorul Statelor Unite ale Americii în
România, Hans Klemm, comandantul batalionului de la
Câmpulung, locotenent-colonel Ionuţ Ilinca, a raportat cu
tărie şi emoţie: Misiune îndeplinită!
Cu această ocazie, alături de militarii argeşeni şi de
conducerea Ministerului Apărării Naţionale s-a aflat prefectul Emilian Dragnea, preşedintele Consiliului Judeţean
Argeş, dr. Dan Manu şi senatorul Şerban Valeca.

A fost cea de-a treia misiune dusă la capăt de vânătorii
de munte din Câmpulung Muscel, după Afganistan 2008
şi Kosovo, în perioada 2005-2007.
După primirea onorului, a urmat intonarea Imnului, un
moment impresionant, în care s-a putut vedea seriozitatea
şi patriotismul fiecărui militar în parte, moment în care au
cântat cu toţii. Au urmat acordarea de premii şi distincţii
militarilor cu merite deosebite, Apelul solemn, în care comandanţii de pluton şi de companie, au făcut prezenţa, iar
comandantul batalionului a raportat ministrului, că s-au
întors în efectiv complet.
„Nu poate fi o zi mai frumoasă decât aceea în care,
după prezenţa solemnă, constatăm că efectivele sunt complete şi că toţi colegii noştri sunt în siguranţă acasă. E o zi
în care nu putem să nu ne gândim la cei care au căzut sub
drapel, la toţi cei 29 eroi ai Armatei Române căzuţi la da-

torie în teatrele de operaţiuni”, a declarat ministrul
Mihai Fifor.
Ambasadorul SUA, Hans Klemm a elogiat modul în care România şi-a respectat angajamentele
de partener strategic încă din anul 2002, când primii militari români plecau în Afganistan. „Comandanţii forţelor militare americane au cel mai mare
respect faţă de aptitudinile, curajul şi angajamentul militarilor români şi au fost onoraţi să lupte alături de ei în Afganistan, în Irak sau în altă parte”, a
spus acesta.
„Astăzi, Batalionul de Protecţia Forţei «Vulturii Carpaţilor» se află din nou în faţa dumneavoastră. Au trecut opt luni de la ceremonia de plecare în teatrul de operaţii din Afganistan, când am
specificat că nu va fi o misiune uşoară şi ne-am luat angajamentul că ne vom îndeplini misiunea încredinţată. Împărtăşesc, alături de militarii batalionului, un sentiment profund de împlinire profesională, la finalul acestei misiuni pe care am executat-o cu maximă responsabilitate. Ne-am demonstrat pe deplin eficienţa pe timpul acţiunilor în
colaborare cu forţele de coaliţie şi în parteneriat cu forţele
de securitate şi de apărare afgane şi ne-am îndeplinit cu
succes obiectivul. Batalionul a fost apreciat la superlativ.
În acest sens stau mărturie medaliile primite de către militarii noştri de la batalionul american, în
semn de apreciere a profesionalismului,
dăruirii şi curajului nostru, iar acestea nu au
fost puţine. Anul Centenarului Marii Uniri
ne-a multiplicat dorinţa şi dăruirea de a ne
ridica la nivelul înaintaşilor noştri şi de a
demonstra că suntem urmaşi ai bravilor
ostaşi ai României care s-au jertfit pentru
integritatea naţională. Batalionul 30 Vânători
de Munte «Dragoslavele» a încheiat cu succes şi această misiune în Afganistan. Este
momentul în care le mulţumesc subordonaţilor mei pentru felul în care şi-au executat
misiunea şi sarcina atribuită. Modul în care
am depăşit împreună momentele delicate şi
dificile au demonstrat pe deplin nivelul ridicat de disciplină şi instruire. Suntem aici cu
toţii, alături de dumneavoastră, datorită profesionalismului de care au dat dovadă toţi
militarii batalionului. Dragi militari, este
reuşita noastră, a tuturor, îndeplinirea cu succes a misiunii, prin munca în echipă, sprijinul necondiţionat, mai ales
cel din partea familiilor noastre, drept pentru care le
mulţumesc că au fost alături de noi”, a declarat locotenent-colonel Ionuţ Raul Ilinca, comandantul Batalionului
30 Vânători de Munte „Dragoslavele”.
După ce comandantul batalionului i-a raportat ministrului Apărării Naţionale: Misiune îndeplinită!, Mihai Fifor s-a adresat tuturor celor prezenţi: „Înainte de toate, încep cu «Bun venit» acasă şi felicitări pentru misiunea reuşită. Atunci când aţi plecat în teatru, cred că cel mai important ordin care vi s-a dat a fost acela de a vă întoarce
cu bine acasă. Şi ordinul s-a executat! Dragi camarazi, vă
felicit pentru modul exemplar în care v-aţi îndeplinit importantele misiuni încredinţate în Afganistan. Pe timpul
celor mai bine de şapte luni în teatrele de operaţii din Af-

ganistan, aţi executat toate misiunile cu dăruire, curaj şi
profesionalism, v-aţi consolidat renumele şi aţi câştigat un
respect deosebit în rândul militarilor din statele aliate.
Succesul dumneavoastră este o nouă dovadă că Armata
României ştie să îşi pună în valoare una dintre cele mai
importante resurse în domeniul securităţii, resursa umană.
Modul în care aţi pregătit misiunea înainte de plecare, cu
minuţiozitate. Batalionul a contribuit la reuşita misiunilor
specifice executate fie independent, fie în cooperare cu
partenerii de coaliţie, într-un teatru de operaţii periculos şi
deosebit de solicitant. Dragi militari, vă doresc o binemeritată perioadă de recuperare alături de cei dragi şi să duceţi la bun sfârşit misiunea la fel de importantă de a vă îndeplini gândurile şi aspiraţiile dumneavoastră”.
Vorbind despre curajul şi devotamentul militarilor
musceleni, ministrul Fifor a ţinut să îi menţioneze şi pe
eroii care au căzut la datorie. (...) Este o datorie sfântă,
pentru fiecare dintre noi, să dăm onorul solemn camarazilor noştri căzuţi la datorie în teatrele de operaţii, precum
şi în misiunile desfăşurate în ţară şi să îi omagiem cu
deosebit respect şi recunoştinţă acest sacrificiu suprem.
Astfel aducem un pios omagiu fostului dumneavoastră
coleg, sublocotenentul post mortem Dragoş Traian Alexandrescu, căzut la datorie în data de 31 august 2008, dar
şi tuturor camarazilor din Armata României căzuţi la datorie în misiunile executate sub culorile drapelului naţional. De asemenea, nu putem uita sacrificiul camarazilor
dumneavoastră, sublocotenenţii post mortem Petre Cristian Toader, Mihai Ionuţ Toma şi George Emilian Catană,
căzuţi la datorie în timpul executării unei misiuni pe teritoriul naţional. Sacrificiul şi devotamentul lor nu vor fi uitate niciodată”, a continuat ministrul.
Finalul ceremonialului a fost marcat într-un mod impresionant, prin defilarea efectivului care a fost detaşat în
Afganistan, urmat de Fanfara Militară. Au salutat cu
onoare invitaţii, au zâmbit celor prezenţi, mai ales familiilor, care i-au urmărit cu sufletul la gură, într-o zi pe care
mulţi o credeau destul de departe.
Locotenent Alexandru HELEREA

Etapa finală pe Ministerul Apărării Naţionale

Concursul aplicativ-militar „Cel mai bun pluton”

În perioada 11-14 septembrie, la Zalău, s-a desfăşurat
etapa finală pe Ministerul Apărării Naţionale a concursului aplicativ-militar Cel mai bun pluton. Competiţia, organizată de Biroul educaţie fizică militară din Direcţia instrucţie şi doctrină a Statului Major al Apărării, se adresează unităţilor de instrucţie şi este o noutate în sportul
militar românesc, aceasta fiind prima ediţie. Concursul
aplicativ-militar „Cel mai bun pluton” reprezintă o activitate complexă de instrucţie prin care sunt verificate cunoştinţele de pregătire militară generală, capacitatea motrică, deprinderile şi priceperile utilitar-aplicative acumulate în procesul de instruire.

În cursă s-au înscris Statul Major al
Forţelor Terestre, Comandamentul Comunicaţiilor şi Informaticii şi Statul Major al
Forţelor Aeriene. Structurile au fost reprezentate de plutoanele câştigătoare ale ediţiilor interne, respectiv un pluton din Batalionul 21 Vânători de Munte, pentru
SMFT, un pluton din Brigada 76 Cercetare, Supraveghere şi Recunoaştere, pentru
SMFA, şi un pluton de comunicaţii din
Centrul 105 Comunicaţii RMNC, pentru
CCI.
Concursul a constat în parcurgerea pe jos, cu echipamentul militar complet, a unui itinerar de 15
kilometri, într-un cadru tactic care
a cuprins abordarea a şase secvenţe
de instruire - primirea misiunii pe
hartă; trecerea printr-o zonă de teren contaminat;
aruncarea grenadelor de mână, de exerciţiu, la precizie; luarea legăturii radio cu postul de control şi
raportarea locului de staţie cu ajutorul hărţii; executarea tragerii cu armamentul individual din dotare; rezolvarea unei probleme de instrucţie sanitară şi transportarea rănitului. În funcție de cum s-au
descurcat la ateliere (tragere, aruncarea grenadelor), militarii au primit penalizări sau bonificații
care, la final, le-au fost adăugate sau scăzute la
timpul în care au încheiat cursa.
După parcurgerea mai multor probe care au
testat din plin abilităţile militarilor, locul întâi a re-

venit subunităţii din cadrul Batalionului 21 Vânători de
Munte „General Leonard Mociulschi” din Predeal. Pe
treptele următoare ale podiumului de premiere au urcat, în
ordine, plutoanele din Batalionul 811 Infanterie „Dragonii
Transilvani” şi Batalionul 20 Infanterie „Dolj”.
O evoluţie foarte bună au avut şi plutoanele din cadrul
Batalionului 32 Cercetare „Mircea” (locul al IV-lea) şi
Batalionul 83 Larom „Bogdan I” (locul al V-lea). Festivitatea de premiere a fost găzduită de Batalionul 317 Sprijin
Logistic „Voievodul Gelu”.
Căpitan Mariana DINU
Foto: Răzvan FEDORCA,
Florin JITARU, Alin PETRIC
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O structură de instruire în continuă transformare
Interviu cu locotenent-colonelul Daniel-Adrian OPREA, comandantul Poligonului ,,Smârdan”
- Domnule locotenent-colonel, vă rog să prezentaţi
pe scurt traseul carierei dumneavoastră până la momentul numirii în actuala funcţie.
M-am născut într-o familie în care armata a avut un rol
important, tatăl meu fiind cadru militar. Am fost îndrumat
spre o astfel de profesie înainte de terminarea şcolii generale. În anul 1994, am absolvit Liceul Militar ,,Mihai Viteazul”. Patru ani mai târziu, am finalizat studiile Academiei Trupelor de Uscat ,,Nicolae Bălcescu”, arma infanterie.
Prima funcţie a fost cea de comandant de pluton pe
care am îndeplinit-o timp de patru ani la Brigada 30 Gardă ,,Mihai Viteazul”, locul unde am început cu adevărat
cariera militară. A urmat apoi o perioadă de 7-8 ani când
am ocupat funcţii de instructor şi ofiţer de stat major în
domeniul operaţii şi instrucţie la Centrul de Instruire
pentru Infanterie şi Vânători de Munte ,,Constantin Brâncoveanu”, unitate în care am reuşit să aprofundez cunoştinţe legate de compania şi statul major al batalionului.
Întotdeauna mi-a plăcut provocarea şi noutatea, astfel
că, la sfârşitul anului 2007, am ales Centrul de Instruire
pentru Luptă al Forţelor Terestre de la Cincu, unitate în
care am îndeplinit funcţii de ofiţer de stat major, şef birou
şi şef de modul în domeniile personal şi logistic. În această perioadă de aproximativ 11 ani, am acumulat experienţă în lucrul de stat major până la nivel brigadă, dar, mai
ales, în lucrul cu oamenii, ceea ce îmi uşurează acum
foarte mult munca. Activitatea mea în această unitate
mi-a dat posibilitatea să particip la exerciţii naţionale şi
internaţionale, la misiuni în teatrul de operaţii şi în alte
centre de instruire din străinătate şi să înţeleg ceea ce trebuie să facă un comandant pentru a-şi instrui subordonaţii.
Toate aceste aspecte m-au făcut să încerc în acest an o
nouă provocare, aceea de a conduce o unitate de instruire.
- Ce activităţi de instruire se pot desfăşura în poligon?
Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă ,,Smârdan” este o structură de instruire subordonată Centrului
Naţional de Instruire Întrunită ,,Getica” care asigură creşterea calităţii instruirii unităţilor şi subunităţilor prin crearea unui mediu operaţional apropiat de realitatea câmpului de luptă modern, prin punerea la dispoziţie a facilităţilor şi capabilităţilor sale. Gama activităţilor de instruire ce
se pot desfăşura în centru este mare începând de la şedinţe
de tragere individuale, la exerciţii tactice cu trageri de
luptă de nivel companie/baterie.
Poligonul Smârdan, fiind unul din categoria poligoanelor de tip complex, este omologat pentru executarea tragerilor de luptă şi a exerciţiilor tactice cu trageri de luptă
cu unităţile şi subunităţile de infanterie, tancuri, artilerie,
trageri aeriene reale aer-sol, activităţi/trageri pentru tes-

Resursele puse la dispoziţie la acest moment de dezvoltare în care se găseşte centrul
sunt suficiente pentru îndeplinirea sarcinilor
primite. Cred că în momentul în care cerinţele
operaţionale vor fi mai mari atunci, probabil,
se vor aloca mai multe resurse materiale, financiare şi umane şi vom deveni o prioritate a
eşaloanelor superioare.

tarea, experimentarea, omologarea armamanetului şi muniţiei, respectiv activităţi de distrugeri a muniţiei.
- Care sunt obiectivele propuse pentru acest an?
Poate aţi remarcat că m-am referit, în special, doar la
executarea tragerilor de luptă, de aceea doresc să vă spun
că centrul dispune începând cu sfârşitul anului 2017 de o
structură de instruire destinată planificării, organizării şi
desfăşurării exerciţiilor tactice folosind, în special, echipamentele de simulare reală, constructivă şi virtuală. De
aceea, mi-am propus ca, până la sfârşitul anului, să încerc
să dezvolt această capabilitate de instruire, prioritar fiind
instruirea prin simulare virtuală. Aici, dorim să finalizăm
amenajarea unei locaţii destinate numai instruirii prin simulare şi avem promisiunea eşalonului superior că, până
la sfârşitul anului, vom primi echipamente de instruire
prin simulare virtuală (VBS 2), echipamente ce pot fi folosite de către unităţi la pregătirea echipelor/echipajelor,
grupelor şi plutoanelor.
De asemenea, ţin să precizez că, la nivelul unităţii,
este elaborat un plan de dezvoltare al centrului ce vizează
proiecte de dezvoltare finanţate din surse naţionale sau de
către parteneri în domeniul infrastructurii şi al echipamentelor.
- Resursele avute la dispoziţie, mai mult sau mai
puţin limitate, conferă un anumit grad de dificultate deciziilor pe care trebuie să le luaţi pentru a vă atinge
obiectivele propuse. La ce ,,artificii” apelaţi când vă
confruntaţi cu astfel de situaţii pentru a rezolva problema?

- Cum contribuie de regulă personalul poligonului la buna executare a unui exerciţiu
cu trupe şi trageri de luptă?
Aici, în centru, avem o echipă profesionistă, cu multă exeperienţă în domeniul tragerilor
reale, având în vedere că, înainte de anul 2015,
centrul a fost poligon de tragere. Ofiţerii,
maiştri militari şi subofiţerii care sunt încadraţi
pe funcţii în cadrul sectoarelor de tragere organizează şi participă la conducerea exerciţiilor
cu trageri de luptă (LFX), ajutând structura
care se instruieşte şă-şi îndeplinească obiectivele de instruire împreună cu respectarea tuturor regulilor şi măsurilor de siguranţă necesare
pe timpul executării tragerilor stabilite de reglementările
în vigoare.
Mergând mai departe, personalul încadrat în structurile de instruire a participat în acest an la exerciţiile desfăşurate în Centrul Naţional de Instruire Întrunită ,,Getica”
contribuind la instruire unităţilor şi subunităţilor din Forţele Terestre.
- Cu ce tip de provocări vă confruntaţi zi de zi şi cum
anume le soluţionaţi?
Provocările reprezintă, totodată, şi problemele zilnice
ale unităţii. Ele sunt diverse, îndeosebi pe linie de personal, instrucţie şi, mai ales, cele de natură logistică. Soluţiile sunt limitate de cele mai mult ori de legile şi regulamentele în vigoare, dar exeperienţa şi cei din echipă mă
ajută să le aleg pe cele mai bune.
- Ce apreciaţi la personalul pe care îl aveţi în subordine şi cum vedeţi relaţia comandant-subordonat?
Cred în continuare că, relaţia dintre comandant şi subordonat trebuie să fie bazată pe respect şi apreciere reciprocă. Trebuie să le arătăm subordonaţilor că le înţelegem
atât problemele personale, cât şi pe cele profesionale, că
îi susţinem în atingerea performanţelor, iar aceştia, la rândul lor, trebuie să încerce prin îndeplinirea sarcinilor să
îndeplinească cerinţele şefilor, ceea ce ar face ca relaţia
comandant-subordonat să fie una puternică.
Apreciez faptul că subordonaţii mei dau dovadă de
iniţiativă şi sunt buni executanţi ai ordinelor primite.
Daniela DUMITRAŞCU

Detaşamentul de Apărare Antiaeriană „Black Bats”, rotaţia a IV-a
Bazat pe o selecţie riguroasă şi solicitantă ce a avut loc
în primăvara acestui an, Detaşamentul de Apărare Antiaeriană - rotaţia a IV-a, a fost constituit pentru îndeplinirea
şi asigurarea continuităţii angajamentului pe care România şi l-a asumat în urma Summitului NATO de la Varşovia din 8-9 iulie 2016. Acest acord a vizat crearea unui
Grup de Luptă în cadrul căruia, alături de militarii români,
partenerii polonezi, americani, britanici şi croaţi contribuie cu forţe ce vor derula misiuni în comun pe teritoriul statului Polonia.

Astfel, în data de 24 aprilie 2018, în cazarma Batalionului 228 Apărare Antiaeriană „Piatra Craiului”, Braşov,
unitatea generatoare a forţei, a început pregătirea personalului nominalizat să participe la misiune. Scopul procesului de instruire a vizat un obiectiv bine definit: atingerea
nivelului operaţional necesar desfăşurării cu succes a misiunii alături de partenerii străini, dislocaţi în Polonia.
Au urmat 5 luni de foc, atât la propriu, cât şi la figurat, temperaturile oscilând între +10oC şi +30o C, vremea
fiind de asemenea neprietenoasă în cele mai multe dintre
cazuri. Pe tot parcursul pregătirii, militarii au executat trageri de luptă cu armamentul uşor de infanterie, cu tunul
antiaerian calibru 2x35 mm „Oerlikon”, exerciţii de antre-
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nament în teren, cunoaştere specifică a domeniilor
C.B.R.N., E.O.D., protecţia forţei, controlul spaţiului aerian, drept internaţional umanitar, apărare împotriva incendiilor, protecţia mediului, comunicaţii şi medical.
Totodată, o parte din personalul detaşamentului a participat la un curs pe linie E.O.D. la Centrul de Instruire
pentru Geniu, E.O.D şi Apărare C.B.R.N. „Panait Donici”
din Râmnicu-Vâlcea. Parcurgerea cursului de către militarii desemnaţi a avut un rol esenţial pentru creşterea standardelor asociate acestui domeniu de activitate.
Un alt factor important pentru desfăşurarea
optimă a procesului de instruire, l-a constituit experienţa dobândită în teatrele de operaţii din Afganistan, Irak, Kosovo, Bosnia-Herţegovina sau
Polonia de către unii militari din cadrul detaşamentului. Aceştia au dat dovadă de profesionalism şi, mai ales, de ajutor pentru cei ce urmează
să participe la prima misiune într-un mediu internaţional.
La jumătatea lunii august, a avut loc evaluarea
statică a detaşamentului, realizată de către reprezentanţi ai Comandamentului Forţelor Întrunite şi
Componentei Operaţionale Terestre. Militarii detaşamentului s-au ridicat la standardele stabilite la
începutul pregătirii. În aceeaşi ordine de idei, documentele specifice fiecărui domeniu în parte au
fost întocmite corespunzător, iar ofiţerii specialişti au fost capabili să răspundă la orice întrebare
sau solicitare din partea echipei de evaluare.
În poligonul Centrului Naţional de Instruire pentru
Apărare Antiaeriană (C.N.I.Ap.AA) Capu Midia, Detaşamentul de Apărare Antiaeriană a fost evaluat în cadrul
exerciţiului de repetare a misiunii. Acesta a avut ca scop
instruirea şi evaluarea militarilor detaşamentului în condiţii apropiate de realitatea câmpului operaţional din Polonia. Se poate afirma faptul că aceştia au atins toate
obiectivele stabilite de către comisia de evaluare, reuşind
să finalizeze cu succes pregătirea în vederea participării la
misiune.
În perioada septembrie 2018 - martie 2019, Detaşamentul de Apărare Antiaeriană „Liliecii Negrii” va face

parte din Grupul de Luptă NATO condus de către SUA, cu
scopul de a asigura prezenţa înaintată consolidată în NE
Alianţei, pentru descurajarea oricărei potenţiale agresiuni.
Pentru realizarea misiunilor specifice, detaşamentul are în
dotare tunuri antiaeriene calibru 2X35mm „Oerlikon”.
„Ca orice început şi acesta a fost greu, însă militarii au
dat dovadă de maturitate, profesionalism şi perseverenţă
în vedere îmbunătăţirii în permanenţă a nivelului de pregătire, astfel încât să putem executa toate sarcinile primite, în conformitate cu cerinţele mediului internaţional.
Vreau să mulţumesc familiilor militarilor pentru înţelegerea şi suportul moral acordat în perioada de pregătire şi să
îi asigur de tot sprijinul meu”, a spus comandantul de detaşament, maiorul Iulian Stoica.
Comandantul de grupă, sergentul-major Monica Netcu
ne-a relatat că „Încă de când am păşit în cadrul acestei
mari familii, şi anume sistemul militar, mi-am dorit să
particip la o misiune externă. Probele au fost exigente,
însă am reuşit să trec peste orice obstacol, iar astăzi mă
aflu aici, participând la evaluarea finală a detaşamentului.
Sunt bucuroasă pentru ceea ce am realizat până în prezent
şi vreau să duc la bun sfârşit toate sarcinile încredinţate pe
timpul misiunii.”
„Consider că sunt un militar bine pregătit şi îmi doresc
să reprezint România în cel mai bun mod posibil. Pe parcursul pregătirii am reuşit să le împărtăşesc colegilor din
experienţa acumulată în prima misiune din cadrul Grupului de Luptă din Polonia (martie-septembrie 2017). Vreau
ca la finalul acestei rotaţii să revin în ţară sănătos şi cu noi
cunoştinţe acumulate.”, declara operatorul fruntaş, Valentin Ciobanu.
Caporalul Mircea Mocanu, cu emoţie în glas, spunea:
„Mă aflu la prima mea misiune externă. Pe parcursul perioadei de pregătire am avut parte de situaţii şi provocări
noi, însă am reuşit să trec cu brio peste toate. Vreau să
execut cu succes misiunile încredinţate de către comandanţi şi să ne întoarcem sănătoşi acasă, la cei dragi.”
Locotenent Irina CIMPOER
Foto: locotenent Irina CIMPOER,
căpitan Mariana DINU
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Artileria, la zi
Poligonul Smârdan este cel mai potrivit loc pentru
orice structură ce are trecute în planul de instruire exerciţii
cu trageri de luptă. Dispunând de facilităţi de cazare, hrănire şi instruire, poligonul a fost gazda a numeroase exerciţii de mare amploare.
Anul acesta, în perioada 25-28 septembrie, în Smârdan
a avut loc exerciţiul tactic cu trageri de luptă, de tip LFX,
nivel baterie ,,Unirea 18.11”.
Prevăzută în Planul cu principalele activităţi al batalionului, exerciţiul a avut ca temă: Acţiunile bateriei
LAROM în cadrul Batalionului 81 LAROM, în scopul
sprijinului prin foc al unei divizii de infanterie în operaţia
de apărare.
Antrenarea şi perfecţionarea deprinderilor personalului comandamentului batalionului în desfăşurarea, condu-

cerea şi evaluarea exerciţiului cu trageri de luptă cu bateria LAROM, precum şi determinarea nivelului de performanţă atins de către militari în scopul identificării nevoilor suplimentare de intruire pentru atingerea nivelului planificat au fost câteva dintre obiectivele urmărite în cadrul
acestui LFX.
Pregătită şi
organizată
în
cele mai mici detalii, activitatea a
început luni, 24
septembrie, zi în
care a avut loc
dislocarea şi deplasarea tehnicii
şi a militarilor în
poligon, prezentarea situaţiei
tactice, executarea recunoaşterilor pentru ocuparea poziţiilor
de lansare şi a
continuat
cu
ocuparea raionului de dispunere
şi desfăşurarea tragerilor propriu-zise.
Astfel, în zorii zilei de marţi, 25 septembrie, forţele şi
mijloacele aflate acolo erau gata de luptă. Dornici să îşi
îndeplinească obiectivele propuse, dar, mai ales, să dovedească faptul că în numeroasele antrenamente şi exerciţii
executate încă de la începutul anului, şi-au consolidate
pregătirea, militarii au
luat cu asalt poligonul
Smârdan.
Activităţile au culminat cu tragerile de
luptă, ce au transformat poligonul într-un
adevărat câmp de bătălie. Tragerile artileriştilor au oferit un
adevărat spectacol de
sunet şi lumină greu
de redat în cuvinte.
Salvele instalaţiilor LAROM făceau să
se zguduie pământul,
iar suflul loviturilor
era resimţit din plin de
către toţi cei prezenţi.
În efervescenţa momentului, un plus de
satisfacţie ne-au adus
exclamaţiile pline de
entuziasm ale celor de

lângă noi, care veneau ca o
certificare a atingerii întocmai a obiectivelor propuse.
Referitor la spectacolul
impresionant oferit de artilerişti, căpitanul Daniel
Mare, comandant baterie
LAROM a ţinut să facă câteva precizări. După cum
afirma, în spatele spectacolului în sine se află foarte multă muncă, zeci de
ore de antrenament asiduu,
executate, atât în cazarmă,

cât şi pe terenul de intrucţie.
Pentru a ajunge la astfel de rezultate: ,,Militarii trebuie să fie
foarte bine pregătiţi în momentul sosirii în poligon. Aici, pe
terenul de instrucţie are loc cu
adevărat verificarea instruirii
lor. Teoria este pusă în practică. În cazarmă, condiţiile în
care ne pregătim pe parcursul
anului sunt total diferite de
cele din poligon. Aici
apar tot felul de situaţii
neprevăzute pe care nu
le întâlneşti în cazarmă. Sunt exact situaţiile cu care te poţi confrunta în caz real”.
Pe lângă aspectul pregătirii, la fel de important
este şi cel al planificării. O astfel de activitate trebuie concepută cu rigurozitate şi cu mult timp
înainte. Este şi cazul acestui LFX, care a fost pregătit încă
din luna august, când a
avut loc admiterea
tehnicii şi a
per so na lu lui pentru
ca, în luna
septembrie, să se
poată executa partea practică a activităţii.
Aflat în prima
linie, căpitanul Mare a condus cu brio
ostilităţile. După
cum a mărturisit,
pentru dumnealui,
exerciţiul în sine a
reprezentat momentul adevărului: ,,Ca pentru toţi artileriştii, acest tip de
exerciţiu înseamnă încununarea unui an întreg de instrucţie. Tot ceea ce învăţăm, tot efortul depus pe timpul întregii perioade de instruire, este pus în practică într-o astfel
de activitate. Este momentul adevărului”. A fost un mare
câştig din punct de vedere profesional, atât pentru el, cât

şi pentru oamenii lui. Cel mai mare câştig a fost însă dat
de experienţa de lucru cu oamenii. Nici un manual din
şcoală nu te învaţă acest lucru. Este un aspect esenţial de
care depinde reuşita oricărei misiuni. Aflat tot timpul în
mijlocul oamenilor săi, tânărul căpitan i-a ghidat cu multă
răbdare, atenţie şi responsabilitate. Din acest motiv, atât
pe timpul pregătirii exerciţiului, al deplasării tehnicii de
luptă, dar, mai ales pe timpul desfăşurării tragerii, oamenii şi-au îndeplinit cu bine misiunile încredinţate. Militari
cu experienţă sau aflaţi la început de carieră, toţi s-au descurcat la cel mai înalt nivel.

Chiar dacă s-a aflat la prima experienţă de acest gen,
plutonierul Nicu Boubătrân a fost sigur pe el şi pe ceea ce
are de făcut în cadrul acestui exerciţiu. În calitate de comandant de instalaţie, a coordonat toată activitatea care se
execută la piesă. În ciuda lipsei de experienţă, s-a adaptat
rapid cerinţelor momentului, LFX-ul executat în poligonul Smârdan fiind ,, o exeperienţă benefică din care a avut
foarte multe lucruri de învăţat, dar şi un prilej de a-şi cunoaşte colegii. Împreună au format o adevărată echipă,
fapt care le-a uşurat foarte mult munca”.
Tot pe funcţia de comandant instalaţie s-a aflat şi plutonierul-major Leonard Nădejde. Având vechime mare în
armată şi o experienţă îndelungată de lucru în domeniu,
plutonierul-major Nădejde şi-a îndeplint cu bine sarcinile
primite. La acest lucru a contribuit şi faptul că tehnica folosită în cadrul exerciţiului nu mai avea prea multe taine
pentru dumnealui, fiindcă a lucrat mult timp cu ea. În opinia plutonierului-major Nădejde, ,,Unirea 18.11” a fost un
exerciţiu complex, ce a însemnat un bun prilej de testare
a nivelului de instruire atins, iar reuşita lui a presupus ,,o
foarte bună colaborare a tuturor celor implicaţi, îndeplinirea misiunilor de foc primite, toate acestea cumulate cu
respectarea măsurilor de siguranţă existente în poligon.”
Coordonarea eficientă a tuturor militarilor, derularea
rapidă a operaţiunilor şi focul precis executat asupra
obiectivelor stabilite au reprezentat coordonatele esenţiale ale cadrului acţional şi au condus către o reuşită sigură.
Calificativele maxime obţinute la finalul activităţii au
fost o dovadă certă a faptul că ,,Unirea 18.11” a fost încă
un examen al competenţei profesionale trecut cu bine.
Dacă ar fi să acord un calificativ unuia dintre momentele acestei activităţi la care am fost martor, aş fi pusă în
dificultate. De departe, nota maximă ar trebui să o primească spectacolul oferit de tragerea în sine, însă există
totuşi o secvenţă care îl întrece în intensitate pe acesta.
Este cea în care entuziasmul şi bucuria participanţilor s-au
văzut tacit pe feţele lor. Era satisfacţia lucrului bine făcut,
cu toată dăruirea şi implicarea pe care numai dragostea de
meserie ţi-o poate dărui.
Daniela DUMITRAŞCU
Foto: plutonier-adjutant Dragoş IORDANA
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Lecþia de istorie

REPERE CULTURALE

Armata română şi Unirea Bucovinei cu România

Carte
Ziua în care la capătul
celălalt al iubirii n-a mai
fost nimeni, Ioana Chicet-Macove-

ciuc
O fată cu un cuib de rândunele în loc
de păr, un bărbat care zâmbeşte prea rar.
Ea preferă să citească şi să bea un ceai
sâmbătă seara în loc să meargă în cluburi, el ştie să facă fotografii alb-negru
în care soarele apune mai strălucitor
decât în culori. Iubirea lor e un dans tăcut, cu clipe pline în care totul se potriveşte perfect, apoi cu zile negre în care
nici nu-şi pot sta alături. Ea plânge, el se încruntă şi tace. Ea râde,
el zâmbeşte uşor, foarte uşor, şi tace. E cel mai minunat bărbat
din lume, iar fata care îl iubeşte ar face orice ca să-i smulgă câteva cuvinte.
O despărţire prematură, o aşteptare înfrigurată, căutări peste
ani, regăsiri sfâşietoare care nu rezolvă nimic, doar adâncesc dorul şi durerea.
Până într-o zi când vor şti amândoi că iubirea a fost acolo,
chiar dacă acum la capătul celălalt al ei nu mai e nimeni.
www.polirom.ro

Concert
Spartacus , 7 octombrie 2018, ora 20:00, Sala Palatului

Adaptat după opera lui Raffaello Giovagnoli, Spartacus
aduce pe scenă peste 80 de artişti şi balerini din Rusia, Republica Moldova şi România pentru un spectacol ce va avea loc pe 7
octombrie la Sala Palatului din Bucureşti.
Povestea legendarului Spartacus a trecut
graniţele timpului, devenind un simbol al
luptei pentru libertate, al curajului şi al
frăţiei. Cu o substanţă mitică în esenţă,
reprezentant al unei istorii bazate pe fapte
de vitejie şi principii puternice, Spartacus
e personajul care serveşte drept model şi
în societatea actuală. Forţa şi vitejia cu
care a luptat împotriva Imperiului Roman
a inspirat romane, filme de acţiune şi
opere de balet.
În regia şi coregrafia lui Igor Cernîşov
din Rusia, spectacolul de balet ilustrează
povestea uneia dintre cele mai cunoscute revolte din istorie, în
interpretarea soliştilor Operei Naţionale din Iaşi, Vlad Mărculescu şi Erica Pinzano (Italia), în rolurile lui Spartacus şi, respectiv, Phyrigia. Lor li se alătură arişti ai Teatrului de Operă şi Balet
din Republica Moldova: Anastasia Homiţicaia în rolul lui Aeginei, Tudor Tudose în rolul lui Harmodius sau Ivan Ivanişin interpretându-l pe Crassus.
www. infomusic.ro

Film
Venom

Tom Hardy joacă rolul lui Eddie
Brock, un jurnalist care investighează
cercetările unui sinistru om de ştiinţă
(Riz Ahmed), care face experienţe pe o
stranie materie neagră extraterestră.
Brock ajunge în contact cu aceasta.
Materia îi infestează corpul şi îi schimbă personalitatea, dându-i în schimb
super-puteri.
www.cinemagia.ro

Ca urmare a acţiunilor armatei române pentru calmarea trupelor răzvrătite ruseşti din Iaşi şi a dezordinii
provocate de acestea pe teritoriul Basarabiei, Sfatul
Ţării s-a adresat guvernului român de la Iaşi, solicitând
ajutor militar imediat. Din cauza implicaţiilor militare
şi politice, solicitările respective au fost amplu dezbătute de către factorii de conducere ai României împreună cu reprezentanţii militari ai Aliaţilor şi ai Comandamentului armatei ruse din Moldova.
În ziua de 5 ianuarie 1918, a plecat din Iaşi un detaşament de grăniceri români şi voluntari ardeleni, organizat pe trei eşaloane, primul dintre ele fiind însoţit
de reprezentantul generalului Şcerbacev, generalul rus
Kanzero. După ce au debarcat la Ghidigheci, ultima
gară înainte de Chişinău, primele două eşaloane au
fost atacate de trupele Fron-Otdel-ului, mult superioare numeric şi ca dotare cu armament, drept care ostaşii
români au fost siliţi să se retragă în pădurea Durleştilor
şi, apoi, prin Truşeni, Scoreni, Ulmu spre Prut. Ultimul
eşalon, a cărui înaintare fusese întârziată de bolşevici,
a fost atacat în gara Corneşti, unde generalul Necrasov,
comandantul Armatei 9 ruse şi colonelul Sokolov, care
însoţeau acest eşalon, au fost capturaţi şi ucişi în mod
bestial, trupurile lor fiind tăiate în bucăţi şi aruncate pe
o grămadă de paie în spatele gării.
Membrii Blocului Moldovenesc, creat în sânul Sfatului Ţării, au făcut apeluri disperate către guvernul român să lase la o parte orice ezitare şi să pună la dispoziţia guvernului basarabean forţele necesare pentru restabilirea ordinii în ţară. Analizând toate ipotezele şi
riscurile posibile, guvernul român a ajuns la concluzia
că Basarabia trebuie ajutată şi salvată cu orice risc.
Drept urmare, la 8 ianuarie 1918, Divizia 11 Infanterie, comandată de generalul Ernest Broşteanu a primit
ordinul să treacă Prutul în drum spre Chişinău.
În ziua de 13 ianuarie 1918, trupele Diviziei 11 române şi-au făcut intrarea triumfală în capitala Basarabiei. Iată relatarea momentului făcută de Ion Mateiu:
„Sâmbătă, toată ziua, era o fierbere neobişnuită în
Chişinău. Prin toate colţurile se vorbea cu aprindere
despre armata română, care avea să sosească în fiecare ceas...”.
În condiţiile de siguranţă asigurate de prezenţa
unităţilor militare româneşti s-a remarcat o instensificare evenimentelor politice de la Chişinău, militanţii
pentru unire câştigând tot mai mult teren.
La 24 ianuarie 1918 când s-au sărbătorit pentru
prima dată oficial cei 59 de ani de la Unirea Principatelor, Sfatul Ţării de la Chişinău a proclamat independenţa Republicii Democratice Moldoveneşti: „Marea
revoluţie rusească ne-a scos din întunericul de robie
în care am trăit atâta amar de vreme [...] ţara noastră
înfăptuindu-şi dreptul dobândit la revoluţie de a-şi
hotărî singură soarta, s-a declarat Republică Democratică sloblodă. Republica Democratică a Ucrainei,
vecina noastră de peste Nistru, s-a proclamat neatârnată şi noi astfel ne-am despărţit de Rusia, în atari
împrejurări ne proclamăm, în uniune cu voinţa poporului, Republică Democratică Moldovenească slobodă, de sine stătătoare şi neatârnată, având ea singură
dreptul de a-şi hotărî soarta în viitor. Proclamarea
neatârnării este o cerinţă politică a vremii”.
Remarcând importanţa acestui eveniment, generalul Berthelot nota în jurnalul său: „Ieri Sfatul Ţării
a proclamat independenţa Basarabiei. Este oare pre-

ludiul unirii cu România? Este sigur că ţăranul este
moldovean şi că tratatele din 1812 şi 1878 au încorporat Basarabia la Rusia numai pe baza dreptului
celui mai puternic. Totuşi, există modalităţi şi modalităţi. Generalul Prezan are dreptate, în proclamaţia
către basarabeni, să îi lase să dispună liberi de ei
înşişi, trupele române venind în Basarabia numai
pentru a asigura aici menţinerea ordinii”.
În semn de represalii pentru acţiunea militare a
trupelor române, la 14/28 ianuarie 1918, membrii Legaţiei şi Misiunii Militare româneşti la Petrograd au
fost arestaţi de autorităţile bolşevice şi, apoi, expulzaţi, iar la 15/28 ianuarie 1918, guvernul român a fost
încunoştiinţat că Rusia Sovietică a rupt unilateral relaţiile diplomatice cu România. Cu această ocazie a
fost sechestrat tezaurul depus de ţara noastră spre
păstrare în seifurile de la Kremlin.
Pe teritoriul Basarabiei, în această perioadă s-au
înteţit acţiunile în favoarea proclamării unirii. Tot
mai multe erau zemstvele, organizaţiile locale şi
comitetele care votau moţiuni prin care se declarau
gata pentru unirea neîntârziată cu România.
În ziua de 27 martie 1918, Sfatul Ţării, dând glas
acestei hotărâri manifestate în toate zonele Basarabiei şi în toate straturile societăţii, a adoptat cu 85 de
voturi pentru, 3 voturi contra şi 26 de abţineri Declaraţia de unire a Basarabiei cu România, în care se
preciza: „Republica Democratică Moldovenească
(Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea
Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia
acum o sută şi mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric şi dreptului de
neam, pe baza principiului că noroadele singure să-şi
hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama sa România.
În finalul Procesului-verbal al şedinţei Sfatului
Ţării se preciza: „Cu majoritate de optzeci şi şase
(86) voturi împotriva a trei (3) rezoluţia pentru Unirea Basarabiei cu România, Blocului Moldovenesc,
este votată. Trăiască Unirea cu România Mamă!” În
acest timp, în sala de şedinţe îşi fac apariţia oaspeţii
români în frunte cu primul ministru, domnul Marghiloman. Preşedintele comunică şefului guvernului român, dl. Marghiloman, rezultatul votului parlamentului. După propunerea Preşedintelui, secretarul Sfatului Ţării, deputatul Buzdugan dă citire declaraţiei votată de Sfatul Ţării, în limba moldovenească, care
este ascultată în picioare de toată asistenţa. La tribună
se urcă domnul Al. Marghiloman, primul ministru al
României şi declară: „În numele Poporului român şi
al Regelui Ferdinand I iau act de Unirea Basarabiei
cu România de aici înainte şi în veci! Trăiască România Mare!”. Preşedintele Sfatului Ţării, I.C. Inculeţ
pune întrebarea primului ministru Marghiloman:
„Primeşte Guvernul român condiţiile Unirii, citite de
către secretarul Buzdugan, din Rezoluţia Blocului
Moldovenesc, votată de către Parlament ca Declaraţie a Sfatului Ţării?”. Domnul Marghiloman se urcă
din nou la tribună şi declară: „Guvernul român primeşte în întregime, atât litera, cât şi sensul condiţiilor Unirii Basarabiei cu România pe bazele arătate în
Rezoluţia Blocului Moldovenesc, votată ca Declaraţia Sfatului Ţării. Trăiască Unirea! Trăiască România
Mare, Nouă!”.
Preluare din Revista „Document”

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Pâinea înmulţită
Una dintre marile probleme ale Mântuitorului Hristos
a fost să-i facă pe contemporanii săi să înţeleagă cine este.
Sigur că marea taină a dumnezeirii Sale şi a faptului că
Dumnezeu fiind, S-a făcut om, era greu de înţeles în detalii sau în profunzimea ei. Dar, din ceea ce vedeau că înfăptuia şi din ceea ce auzeau de la el, contemporanii săi
aveau toate dovezile să-L recunoască drept Fiu al lui
Dumnezeu.
Textul Evangheliei citite la Sfânta Liturghie în Duminica a 8-a după Rusalii (înmulţirea pâinilor) ne pune în
împrejurarea de a vedea cât înţelegeau oamenii identitatea
reală a lui Hristos. Era la începutul activităţii publice a
Mântuitorului. Iisus încercase să-i convingă pe concitadinii Săi că în El se împliniseră prorociile. Urmarea a fost
că aceştia, socotind cuvintele Sale blasfemie, au încercat
să-L ucidă. Prin urmare, a părăsit Nazaretul, a venit în Capernaum, unde S-a bucurat de o primire deosebită.
Între timp, tetrarhul Irod Antipa l-a arestat şi l-a executat pe Sfântul Ioan Botezătorul. Mântuitorul a început săşi desfăşoare activitatea publică cu tot elanul. La rândul
lor, ucenicii Mântuitorului, implicaţi şi ei în activitatea
misionară, erau atât de solicitaţi, încât nu mai aveau nici
timp să mănânce. De aceea, Mântuitorul a hotărât să părăsească pentru un timp Capernaumul şi să se retragă întrun loc liniştit, spre a-l evita pe Irod şi ca ucenicii înşişi să
se odihnească.
Ieşind din corabie, Mântuitorul a fost întâmpinat de
mulţimile de oameni. Acestor oameni Mântuitorul le-a

vorbit îndelung, mai multe ore. Evident că, după atâta
timp, le-a venit foamea. El le vorbise mulţimilor, hrănindu-le cu Cuvântul Său. Şi ele acceptaseră această „mâncare” De aceea, îi provoacă pe ucenici să le dea ei o asemenea mâncare, dacă erau capabili, încât oamenii să uite de
foamea fizică: „Nu trebuie să plece, daţi-le voi să mănânce!”(Matei 14,16). Aici Mântuitorul se referă la o dublă
mâncare.
Lucru imposibil! Dar, Mântuitorul nu neglijează câtuşi
de puţin hrana fizică. Ba, mai mult, dă curs tocmai faptului că ucenicii nu înţeleseră la care hrană făcea referire Iisus şi foloseşte răspunsul lor cu un firesc specific numai
lui. Auzind că este nevoie de hrană, un copil, faţă de care
părinţii arătaseră grijă, dându-i cu el hrană s-a prezentat la
Apostoli cu hrana lui: cinci pâini, de fapt, nişte turte, şi
doi peşti. Aceasta era hrana de care dispuneau Apostolii.
Acum s-a produs minunea: este una dintre cele 22 de minuni relatate de Evanghelistul Matei şi dintre cele 72 relatate de către cei patru evenghelişti. Binecuvântarea lui
Dumnezeu, care face ca toate să crească şi să se înmulţească, acum a făcut ca bucăţile de pâine şi peşte să se înmulţească în coşurile ţinute în mâini de Apostoli. Aici se
confirmă că acelora care caută mai întâi Împărăţia cerurilor li se vor da şi cele necesare traiului de aici.
Ca toate celelalte minuni şi aceasta a fost un semn. Înmulţirea pâinilor nu fusese, de fapt, decât un moment în
procesul de instruire a mulţimilor pentru Împărăţia lui
Dumnezeu. Unii nu înţeleseseră nimic din sensul acestui

semn, de aceea, determinaţi de hrănirea minunată, intenţionau să-L ia pe Iisus şi să-L pună rege. Ori, nu acesta era
sensul hrănirii minunate a mulţimilor.
Pâinea înmulţită era o sugestie pentru Pâinea Care s-a
pogorât din cer, absolut necesară celui care vrea să aibă cu
adevărat viaţă. Lumea poate fi schimbată cu o condiţie:
cetăţenii ei să caute hrana care asigură viaţa veşnică, împlinind lucrurile lui Dumnezeu, adică punând în practică
ceea ce Dumnezeu vrea de la ei. Pentru schimbarea lumii
nu este nevoie de noi ideologii şi de noi sisteme politice,
ci de dubla hrănire cu ceea ce ne-a oferit „Cel Care s-a coborât din cer”, Hristos Domnul: cu învăţătura Sa, care ne
va face să dăm sens divin existenţei noastre pământeşti, şi
trupul Său euharistic, care-l va pune pe fiecare credincios
într-o relaţie organică cu Hristos Însuşi.
Dacă auzind aceste cuvinte cei mai mulţi ascultători
L-au părăsit pe Iisus, au rămas lângă El, ucenicii. Prin ei,
Hristos ne-a oferit hrana absolut eficientă. De la ei, prin
urmaşii lor, primim şi noi acest tip de hrană. Nu sunt urmaşii apostolilor cei care, doar îmbrăcaţi în haine de apostol, poartă în mâini coşuri goale.
Minunea înmulţirii pâinilor este cu adevărat un semn,
adică un act cu semnificaţie profundă, o provocare şi un
îndemn pentru noi toţi.
Fericiţi cei care înţeleg semnificaţia acestui semn şi
caută să împlinească în viaţa şi la nivelul lor lucrările lui
Dumnezeu (Ioan 6, 28).
Colonel (rtr) Ştefan MITINCU
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Revoluţie în medicină:
primul esofag uman

Savanţii din bioinginerie care lucrează să producă
întregul sistem gastrointestinal al omului în laborator
au relatat că celulele stem pluripotente au fost folosite
pentru a crea organoide de esofag uman. Este prima
dată când savanţii au putut creşte ţesut uman de esofag
din celule stem pluripotente (PSC), celule care pot forma, teoretic, orice tip de ţesut din corp.

Publicat în jurnalul Cell Stem Cell, studiul este ultima inovaţie a cercetătorilor de la Center for Stem Cell
and Organoid Medicine (CuSTOM) din Cincinnati,
Statele Unite. Centrul are miza principală de a găsi noi
moduri de studiu a defectelor la naştere şi a bolilor
care afectează milioane de oameni cu tulburări gastrointestinale. Noua lucrare poate duce la noi metode de
diagnosticare personalizate şi se concentrează şi pe
dezvoltarea terapiilor de regenerare a ţesutului pentru
a trata sau vindeca afecţiunile gastrointestinale, informează Science Daily.
„Afecţiunile esofagului şi traheei sunt suficient de
des întâlnite la oameni astfel încât modelele de organoide ale esofagului uman să fie extrem de benefice”,
a precizat Jim Wells de la CuSTOM, autorul principal
al studiului. „Alături de faptul a fi un nou model de a
studia defectele la naştere, acesta este util pentru a reface ţesutul esofagului la pacienţi”, a adăugat acesta.
După ce au generat organoide complete ale esofagului - care au cresut la o lungime de 300-800 micrometri în circa două luni - ţesuturile artificiale au fost
apoi comparate din punct de vedere al biochimiei cu
cele naturale de la biopsii. Testele au arătat o similaritate în compoziţie.
Acesta este un prim pas din multele care vor urma
în procesul de creare în laborator a esofagului, exploatând potenţialul terapeutic al metodei.

Japonia a reuşit să trimită primele
rovere pe suprafața unui asteroid

Succes uriaş obţinut de Agenţia Spaţială Japoneză.
Două rovere miniaturale au ajuns pe suprafaţa unui
asteroid aflat la o distanţă de 300 de milioane de kilometri. Astfel, Agenţia Spaţială Japoneză (JAXA) a obţinut primul succes mondial pentru acest tip de misiune, după o primă tentativă ratată, ce a avut loc în
2005.
Noua sondă spaţială Hayabusa-2 ajunsese la mică
distanţă faţă de asteroidul Ryugu, ce are diametrul de
900 de metri, la sfârşitul lunii iunie 2018, după o călătorie în spaţiu de trei ani şi jumătate.
Hayabusa-2 avea la bordul ei cele două rovere miniaturale, care au fost lansate spre asteroid. Ele au diametrul de doar 18 centimetri şi se vor deplasa pe suprafaţa asteroidului prin mici salturi, având ca misiune
realizarea de fotografii şi măsurători de temperatură,
au explicat cercetătorii de la JAXA.
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Revoluţia telefoanelor
inteligente

Poate că n-ai zice, dar au trecut
deja 10 ani de la lansarea primului telefon cu Android, modelul HTC
Dream. Concura cu iPhone, dar, mai
important, pornea cursa pentru Google
prin care dispozitive mai scumpe sau
mai ieftine au ajuns să familiarizeze
oamenii cu telefonul inteligent.
HTC n-o mai duce chiar atât de
bine în prezent, dar au avut o perioadă
încununată de succes când vine vorba
de telefoane cu Android. Ba chiar
compania se poate mândri că a adus pe
piaţă primul smartphone cu Android.
T-Mobile G1 este, de fapt, numele
telefonului, care este rezultatul colaborării dintre Google, T-Mobile şi
HTC. Aceştia şi-au unit forţele pentru
a crea o experienţă de utilizare deschisă şi personalizabilă, opusă de ceea ce
oferea iPhone.
Lansat la un preţ de 179 de dolari
cu abonament sau 399 de dolari la li-

ber. Între cele mai importante funcţii
se numărau accesul la Gmail şi Maps,
dar şi la Amazon, pentru a descărca
muzică.
Când HTC Dream apărea pe piaţă,
iPhone era deja la a doua generaţie, iar
restul producătorilor se străduiau să
J
- Nu vă supăraţi, roşiile sunt româneşti?
- Da’ce, vreţi să vorbiţi cu ele?
J
- De ce funcţionarele blonde sunt
eficiente?
- Pentru că minus cu minus face
plus…
J
Doi ciobani moldoveni intră cu un
câine într-un magazin din Suceava.
- Animalele nu au voie în magazin,
zice vânzătorul.
- Bre, Gheorghe, atunci eu şi Lăbuş te aşteptăm afară.
J
Un moldovean nu se descurcă prea
bine prin oraş şi întreabă pe cineva:
- Nu vă supăraţi, caut magazinul
de televizoare !
- Nu mă supăr, zice celălalt, căutaţi-l!
J
Doi vasluieni la bar, după mai multe păhărele:

creeze un concurent pentru acesta. La
vremea respectivă, Blackberry Storm
a copiat atât de mult de la Apple, încât
a devenit un eşec. Acum un deceniu,
Andy Rubin insista că Android e diferit, pentru că e deschis. Îţi puteai personaliza ecranul principal cu widgeturi, iconiţe noi şi chiar cu wallpaper-e.
La acea vreme iPhone încă nu avea
multitasking, dar G1 ştia cum să menţină mai multe aplicaţii în fundal. În
plus, navigarea pe web era mai uşoară
pe telefonul cu Android, decât pe
iPhone.
Telefonul avea şi o tastatură fizică,
iar în acelaşi timp, iPhone era criticat
pentru tastatura touchscreen. Unele
funcţii de bază existau deja încă de pe
vremea primului telefon cu Android,
iar altele au apărut ceva mai târziu.
Până la lansarea celui de-al doilea
smartphone cu Android, HTC Magic,
modelul Dream a fost singurul de pe
piaţă, timp de aproape un an de zile.

Sony RX100 VI
Sony RX100 a ajuns la varianta cu
numărul şase şi ne arată astfel că aparatele foto compacte mai au o şansă de
a fi utile.
Pentru că sunt pasionat de fotografie şi film atunci când plec într-o vacanţă am grijă să am la mine arsenalul
complet de aparat de fotografiat şi
obiective. Pentru anul acesta mi-am
propus o schimbare şi am luat la mine
doar o cameră compactă. Fără obiective, stabilizatoare de imagine şi alte
lucruri. Doar o cameră care-mi încape
în buzunarul blugilor.
Sony RX100 VI este un aparat foto
compact foarte mic, iar asta poate fi
un lucru bun, dar şi rău. Este atât de
- Gicule, zise unul, cum era vorba
aia mă...? Şi-am să beau, să beau, să
beau, până face mâţa…
- Ham! Răspunse celălalt.
J
Bulă îşi întreabă curios tatăl:
- Tată, tu te-ai însurat la biserică
sau la starea civilă?
- La beţie fiul meu, la beţie…
J
Un tip mergea pe autostradă cu
maşina şi asculta radioul.
La un moment dat, la radio, crainica anunţă:
- Pe autostrada A2, un nebun merge pe contrasens.
Tipul foarte enervat:
- Nu unul, sute, sute !
J
- Doctore, tuşesc întruna. Ce să fac?
Doctorul îi prescrie un medicament, dar din greşeală îi dă un laxativ
puternic.
După trei zile, pacientul revine.
- Ei! Mai tuşiţi?
- De tuşit, aş mai tuşi, dar nu prea
mai am curaj!
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Oamenii de ştiinţă cred că acel asteroid conţine
substanţe organice şi minerale hidratate, iar agenţia
spaţială japoneză speră că misiunea ei va ajuta comunitatea ştiinţifică să obţină mai multe informaţii despre
originea şi evoluţia Sistemului Solar.
Cuvântul ,,Hayabusa” înseamnă ,,şoim” în limba
japoneză, în timp ce termenul ,,Ryugu” desemnează un
loc aflat pe fundul mării în care, potrivit folclorului nipon, ar trăi regele-dragon.
Sonda Hayabusa-2 a fost lansată de la Centrul Spaţial Tanegashima din sudul Japoniei în decembrie
2014. Specialiştii se aşteaptă ca ea să revină pe Terra
la sfârşitul anului 2020, având la bordul ei eşantioane
de rocă şi praf prelevate de pe asteroidul Ryugu.
sursa:Agerpres
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mic încât îl poţi lua cu tine oriunde, îl
pui în buzunar şi ai plecat.
În acelaşi timp, mărimea acestuia

este şi o problemă pentru că devine dificil de manevrat şi dificil de operat.
Nu de puţine ori mi-a fost frică ca nu
cumva să-mi scape aparatul din mâini.
Mai mult, butoanele mici îi vor face
pe cei cu degete groase să urască acest
aparat foto.
Chiar şi aşa într-un corp atât de
mic, cei de la Sony au reuşit să încorporeze un vizor electronic şi un mic
bliţ. La nivel de design, lucrurile nu
s-au schimbat faţă de versiunile anterioare. Aşadar, dacă ştiţi şi apreciaţi
designul versiunilor anterioare atunci
ştiţi la ce să vă aşteptaţi şi de la
RX100 VI.
Înainte să te decizi să cumperi camera trebuie să iei în considerare
preţul. 6000 de lei daţi pe o cameră foto compactă nu sunt chiar puţini.
În concluzie, Sony RX100 VI este
o cameră compactă cu un zoom excelent ce poate fi numai bună de luat în
vacanţe alături de familie, însă are un
preţ cam mare pentru a fi folosită doar
de câteva ori pe an.
sursa: F64
J
Tată, ce se întâmplă cu un fotbalist
atunci când îmbătrâneşte şi nu mai
vede bine?
- Devine arbitru…
J
Doi pensionari stăteau în parc pe o
bancă şi văd o blondă. Unul dintre ei
spune:
- Vezi blonda aia? Moare după mine!
Celălalt răspunde:
- Cum aşa?
Primul pensionar:
- Doar nu moare înaintea mea!
J
- Care este diferenţa dintre o femeie şi o greşeală?
- Când găseşti greşeala, problemele dispar. Când găseşti o femeie, problemele încep să apară!
J
O domnişoară este întrebată:
- Când te-ai îndrăgostit prima oară?
- Pe la 16...

www. bancuri.ro

GÂNDURI ÎN TREACÃT...
Fiecare dintre noi, oricât de puternic ar fi,
are nevoie din când în când să fie ţinut de mână.
Temelia unei vieţi frumoase este respectul.
Ai grijă, pentru că uneori, într-o relaţie, bunătatea este o slăbiciune.
Mângâierea nu are voce, dar este cel mai
frumos lucru pe care nu-l poţi simţi.
Nu te căsătoreşti pentru a fi fericit, ci pentru
a face fericit pe cel de lângă tine.
Dacă nu am avea curajul să facem încercări,
viaţa ar fi un simplu rol pentru fiecare muritor.
Nimic nu este mai amar decât otrava prieteniei false.
Tăcerea este prietenul adevărat care nu te
trădează niciodată. (Confucius)
Râzi şi lumea va râde de tine. Sforăie şi vei
dormi singur. (Legile lui Murphy)
Întotdeauna între oamenii inteligenţi există
un limbaj comun. (Alexandru Paleologu)
Dacă nu ai un plan al tău, alţii te vor include în planurile lor. (Anthony Robbins)
Destinul prinde formă în momentul în care
iei o decizie. (Anthony Robbins)
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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S-a pus piatra de temelie pentru un nou locaş de cult
Marţi, 25 septembrie, în cazarma Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava”, a avut loc
slujba de sfinţire a locului şi punerea pietrei de temelie a viitoarei biserici ce se va
construi cu hramul „Sfinţii Martiri Constantin Brâncoveanu şi Sfinţii Teodor Tiron şi Teodor Stratilat.
În această cazarmă s-a dorit realizarea
unei biserici încă de acum 24 de ani. Acţiunea a fost demarată de pe vremea când
funcţiona Regimentul 22 şi Divizia 57
Tancuri.

La slujba de binecuvântare a punerii
pietrei de temelie a bisericii au participat
Preasfântul Părinte Timotei Prahoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, însoţit de un sobor de preoţi
printre care Preacucernicul Părinte Mihai
Aurel, vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Preacucernicul Părinte Dumitru Ştefă-

Cantemiriştii
în vizită la Dealu

nescu, consilier al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Părintele Nicolae Tănase de la Valea
Plopului, generalul de brigadă dr. Dorin
Blaiu, comandantul Componentei Operaţionale Terestre şi locţiitor al şefului Statului Major al Forţelor Terestre, general-maior Nicolae Lupulescu, consilier al şefului
Statului Major al Apărării, general de brigadă Marian Botea, şeful Direcţiei Operaţii din S.M.Ap., general de brigadă
Gheorghiţă Vlad, comandantul Diviziei 2
Infanterie „Getica”, Adrian Bădulescu, vi-

ceprimar general al Municipiului Bucureşti, Culea Orlando, preşedintele Consiliului general al Municipiului Bucureşti,
Lazăr Neacşu, consilier general al Municipiului Bucureşti, Oana Valeria Zaharia, director al Administraţiei Monumentelor şi
Patrimoniului Turistic, Gheorghe Covrigea, primarul Comunei Berceni, Marin Şuteu, directorul firmei ce se ocupă de construirea bisericii, Adrian Păun, arhitectul proiectului.
În cuvântul de învăţătură, Prea-

Centrul de Recuperare şi Refacere a Veteranilor din teatrele de operaţii a fost vizitat, pe 22
şi 23 septembrie de elevii Colegiului Naţional
,,Dimitrie Cantemir” din Breaza (judeţul Prahova). Astfel, dacă sâmbătă centrul a fost vizitat
de una dintre clasele prestigiosului colegiu militar, duminică alte trei clase de elevi, însoţite de
profesorii diriginţi, au trecut porţile centrului ce
se construieşte pentru militarii care şi-au sacrificat sănătatea luptând pentru România în teatrele
de operaţii.

În cadrul vizitei, elevilor li s-a explicat proiectul Centrului de Recuperare şi Refacere de
către administratorul acestuia, Dănuţ Vidican
care a răspuns şi întrebărilor venite de la tinerii
elevi. Aceştia au vrut să afle amănunte despre
veteranii teatrelor de operaţii şi despre posibilitatea de a face voluntariat în cadrul acestuia.
Conducerea AMVVD apreciază dorinţa de implicare a viitorilor militari ai Armatei României,
asociaţia noastră urmând să încheie un acord de
parteneriat cu instituţia şcolară de la care provin
elevii pentru ca aceştia să poată desfăşura activităţi de voluntariat la centrul nostru.
Colegiu Naţional Militar ,,Dimitrie Cantemir” din oraşul Breaza s-a înfiinţat prin Raportul nr. 418 din 1 iunie 1912 în care, ministrul
de război din acea vreme, Nicolae Filipescu, cerea şefului statului să aprobe înfiinţarea unui liceu militar la Mănăstirea Dealu. Piatra de temelie a liceului s-a pus în 4 iunie 1912, iar prin
Înaltul Decret nr. 3056 din 9 iunie 1912 s-a
aprobat Regulamentul liceului militar de la Mănăstirea Deal, prima promoţie absolvind în iunie
1915. Actualul colegiu militar de la Breaza a
funcţionat în clădirile în care se construieşte în
prezent Centrul de Recuperare şi Refacere a Veteranilor din teatrele de operaţii în perioada
1912 -1916 şi 1917- 1940. n

CMYK

sfinţitul Părinte
Timotei a vorbit
despre importanţa unei biserici în
viaţa comunităţii. „Aceasta este
taina Bisericii,
de a împlini ceea
ce ne-a poruncit
Mântuitorul
Iisus
Hristos,
adică săvârşirea
Jertfei celei fără
de sânge. Dacă
altădată oamenii
veneau de departe, mai ales la
marile sărbători,
pentru a se închina în templul din
Ierusalim, noi
venim în Biserica slavei lui Dumnezeu să
împlinim ceea ce El a poruncit. Ecclesia în
limba greacă înseamnă ceea ce uneşte sau
cea care adună. Biserica este cea care îi
fereşte pe oameni de dezbinare, este cea
care-i fereşte pe oameni de diavolul cel
care aduce tulburare în viaţa lor. Biserica
este locul în care noi ne pregătim pentru
dobândirea Împărăţiei cerurilor. De aceea
a şi fost numită anticameră a Împărăţiei
cerurilor, pridvor în care oamenii stau
acum pentru a dobândi negrăitele bunătăţi
făgăduite celor care-L iubesc şi-L caută pe
Domnul (…). Într-o unitate militară biserica este foarte importantă pentru că în ea se
înalţă rugăciuni pentru toţi cei care ostenesc aici. Rugăciunea este foarte folositoare,
chiar dacă unii oameni nu-i mai înţeleg
rostul”. Intervenind la încheierea activităţii, Preasfinţia Sa a mai spus: „Părinte
Nicolae eu cred că veţi reuşi ridicarea
bisericii mai ales pentru că vă ştim calm,
bun şi iertător aşa cum spunea în cuvântul
său domnul general Dorin Blaiu”.

Preotul militar Nicolae Nica, în cuvântul său, a ţinut să precizeze că „Noi, în calendar, avem anumite zile închinate zămislirii unor oameni sfinţi care au fost bineplăcuţi lui Dumnezeu. Astăzi este zămislirea acestei sfinte biserici închinată Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi Sfinţilor mari
Mucenici Teodor Tiron şi Teodor Stratilat.
Prin ridicarea acestui sfânt locaş de cult se
deschide o nouă poartă a cerului”.
Ca semn al participării la acest eveniment, la sfârşitul activităţii, generalul de
brigadă dr. Blaiu, generalul de brigadă Botea şi generalul-maior Lupulescu au oferit
câte o icoană reprezentanţilor Arhiepiscopiei Bucureştilor, iar preotul militar Nicolae Nica a oferit, din partea personalului
Brigăzii 1 Mecanizate şi a Asociaţiei Sfinţii Teodor Tiron şi Teodor Stratilat, tuturor
invitaţilor de la eşaloanele superioare şi
din administraţia locală, câte o icoană mai
mică.
Colonel Ion PAPALEŢ

20 de ani de la prima apariţie a Revistei „Document”
Joi, 27 septembrie, în sala de festivităţi a Statulul Major al Forţelor Terestre
s-a desfăşurat activitatea dedicată împlinirii a 20 de ani de la prima apariţie a revistei „Document - Buletinul Arhivelor
Militare Române”. Alături de personalul
Serviciului Istoric al Armatei - editorul
revistei, cu ocazia acestui eveniment,
s-au aflat: generalul de brigadă Corneliu
Postu, directorul Statului Major al Apărării, generalul de brigadă Dorin Blaiu,
reprezentantul SMFT, prof.univ. Ioan
Scurtu, prof.univ. Petre Otu, prof. univ.
dr. Alesandru Duţu, col.(r) conf. univ. dr.
Alexandru Oşca, Adrian Pantea, directorul Editurii Militare, prof. univ. Aurel
Pentelescu, prof. univ. Ion Giurcă, Luminiţa Giurgiu, fost redactor-şef al revistei,
Ion M. Ioniţă, redactor-şef al revistei
Historia.
Revista „Document - Buletinul
Arhivelor Militare Române” apare cu regularitate din anul 1998, cu patru numere pe an, fiind editată de Serviciul Istoric
al Armatei. Este condusă de un Consiliu
ştiinţific constituit din personalităţi mar-

Gheorghe Buzatu - Centrul de Istorie şi
Civilizaţie Europeană al Filialei Iaşi a
Academiei Române (1998 - 2013), col.
dr. Cornel Carp - Centrul de Studii şi
Păstrare a Arhivelor Militare Istorice
(2003 - 2008), general-maior dr. Avram
Cătănici - Statul Major General (2011până în prezent), prof. univ. dr. Valentin
Ciorbea - Universitatea „Ovidius” Constanţa (2011- până în prezent), prof. univ.
dr. Marian Cojoc - Universitatea „Ovidius” Constanţa (2011 - până în prezent),
prof. univ. dr. Florin Constantiniu -

cante ale istoriografiei româneşti reprezentând instituţii de cercetare sau de învăţământ şi de un colegiu de redacţie
constituit din specialişti ai Arhivelor Militare.
Din Consiliul ştiinţific au făcut şi fac
parte locotenent-colonel (r) Eftimie Ardeleanu (2004 - 2007), prof. univ. dr.

membru al Academiei Române (1998 2012), prof. univ. dr. Valeriu Florin Dobrinescu (director fondator, 1998 2003), col. (r) prof. univ. dr. Alesandru
Duţu - Universitatea „Spiru Haret”
(2000 - până în prezent), col. dr. Petrişor
Florea - Centrul de Studii şi Păstrare a
Arhivelor Militare Istorice (2008 - până

în prezent), prof. univ. dr. Dinu Giurescu
- membru al Academiei Române (2004 până în prezent), col. (r) prof. univ. dr.
Constantin Hlihor - Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” (2004 - până în
prezent), col. (r) prof. univ. dr. Gheorghe
Nicolescu - Universitatea din Piteşti
(1998 - până în prezent), col.(r) conf.
univ. dr. Alexandru Oşca - Universitatea
„Hyperion” din Bucureşti (1998 - până
în prezent), prof. univ. dr. Dumitru Preda
- Ministerul Afacerilor Externe (1998 până în prezent), dr. Petre Otu - Comisia
Română de Istorie Militară, Adrian Pandea (1998 - 2002), prof. univ. dr. Ioan
Scurtu - Academia Oamenilor de Ştiinţă
(2001 - până în prezent).
Redactori-şef ai publicaţiei au fost:
locotenent-colonel Eftimie Ardeleanu
(1998-2004), maior dr. Florin Şperlea
(2004-2008), dr. Luminiţa Giurgiu (2008
– 2017), şi dr. Teodora Giurgiu (din
2017).
Publicaţia valorifică rezultatele cercetărilor arhivelor militare istorice referitoare la evoluţia organismului militar
românesc, a relaţiilor de comandament
(începând cu perioada lui Alexandru
Ioan Cuza, până la Alianţa Nord Atlantică), participarea Armatei la campaniile
militare, precum şi la cele două conflagraţii militare, dotarea cu armament şi
tehnică de luptă, personalităţile civile şi
militare care au influenţat evoluţia Armatei Române, istoria Războiului Rece
ş.a.
Colonel Ion PAPALEŢ

