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Gata pentru un nou start
Data de 13 ianuarie a dat startul unui nou an de instrucţie, plin cu exerciţii, aplicaţii, tabere şi concursuri
aplicativ-militare. În
spiritul competiţiei cu
anii precedenţi, programele de instruire au
devenit mai complexe,
crescând dificultăţile
şi provocările de care
militarii din forţele terestre se vor lovi începând de astăzi şi până
în decembrie. Astfel,
în toate garnizoanele
de dislocare...

“Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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Emoţii şi lacrimi
la jurământul militar
Emoţii şi lacrimi au trăit familiile celor care au făcut
legământ de pace cu România în Centrul de Perfecţionare Apărare CBRN ,,Muscel” din Câmpulung. 32 de soldaţi gradaţi profesionişti au rostit pe data
de 11 ianuarie la
,,Ceremonia de depunere a Jurământului Militar” următorul legământ: ,,Eu...
jur credinţă patriei
mele-România! Jur
să-mi apăr ţara...

KAKI 100%

Compania 1
Protecţia Forţei ,,Arrows”
De patru luni, militarii Batalionului 495 Protecţia
Forţei „Vulturii Negri” îşi execută misiunile în Baza aeriană Kandahar . Aici, în teatrul de operaţii Afganistan,
nici o zi nu seamănă cu cealaltă şi, nu rare sunt momentele, când ai impresia că ai ajuns
la capătul lumii,
unde speranţa a
plecat demult,
iar bunăstarea
pare să fi abandonat, de tot
acest loc. Militarii români...

LECÞIA DE ISTORIE

Petru Rareş, trădat
de cei pe care îi iertase
Pe lângă eforturile din
Transilvania, Petru a căutat să
atragă şi Ţara Românească de
partea sa, reuşind să-şi căsătorească una dintre fiice cu Vlad
Înecatul, care a domnit la sud
de Carpaţi între 1530 şi 1532.
Intenţiile domnului moldovean
erau destul de clare pentru contemporani. Umanistul şi diplomatul maghiar Anton Verancsics scria că „Soliman s-a temut ca nu...

MOZAIC

Activitatea fizică scade
riscul de a face cancer
Un studiu recent care a fost realizat de către cercetătorii de la Institutul Naţional al Cancerului din Statele
Unite ale Americii, Societatea Americană de Cancer şi
Facultatea de Sănătate Publică a Universităţii Harvard a
ajuns la concluzia că persoanele care urmează recomandările legate de
nivelul de activitate fizică săptămânală prezintă un risc mai
mic de a dezvolta diferite forme
de cancer, notează Medicalxpress. În cadrul
acestui...
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aCtualitatea
Pe SCuRt
lWASHINGTON - Pentagonul Cel mai mare exerciţiu militar după „Războiul Rece”. 20.000 de militari americani şi zeci de tancuri debarcă în aceste zile
în Europa. Forţele Terestre ale Statelor Unite (US Army) pregătesc cea mai amplă desfăşurare de trupe, de
pe continentul european, din ultimii 25 de ani. Potrivit
unui anunţ al Comandamentului Forţelor Terestre americane din Europa (US Army Europe), Statele Unite şi
aliaţii lor din diferite ţări NATO şi partenere pregătesc
exerciţiul denumit „Defender 2020”. Exerciţiul „Defender 2020” se va desfăşura în perioada februarie
2020 - august 2020, iar perioada lui maximă este programată în lunile aprilie - mai 2020. La acesta ar urma
să participe 37.000 de militari din 18 ţări. Dintre aceştia, 20.000 vor fi militari americani trimişi în Europa
special pentru acest exerciţiu, iar alţi 9.000 de americani care participă la exerciţiu vor proveni din trupele
staţionate permanent în Europa, scrie presa germană.
Pe lista ţărilor participante se află Belgia, Canada, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia,
Germania, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Olanda,
Polonia, Spania, Marea Britanie şi SUA. Dintre aceste
18 ţări, 10 sunt menţionate şi ca ţări-gazdă ale exerciţiului. Dintre ţările participante, un rol esenţial îl va
avea Germania, prin care vor trece ample formaţiuni
militare. De aceea, Germania va asigura „convoaie suport” şi va construi o nouă facilitate militară în zona
Lüneburg Heath (landul Saxonia Inferioară). Statele
Unite, care au cea mai importantă participare la exerciţiu, vor trimite un cartier general de divizie, trei unităţi
de luptă de nivel brigadă blindată, o brigadă de artilerie
şi una de sprijin - toate din cadrul Forţelor Terestre. De
asemenea, vor participa militari americani din forţele
aeriene, din forţele navale şi din Infanteria Marină.
Scopul unui asemenea antrenament este acela ca „în
viitor, Forţele Terestre să fie gata să se desfăşoare, să
lupte şi să câştige decisiv lupta împotriva oricărui adversar aflat în apropiere, într-un conflict generalizat,
multi-domeniu, de mare intensitate”, subliniază comunicatul transmis, la data de 7 octombrie 2019, de US
Army. lTEL AVIV - Avioane F-16 ale Israelului,
avariate în timpul unei furtuni. Mai multe avioane F16, aflate sub comanda Israelului, au suferit avarii importante. Potrivit celor de la Scarmble Magazine este
vorba despre opt avioane F-16 care se aflau în hangare
subterane şi care au fost avariate în timpul unei puternice furtuni. Sursa citată precizează că incidentul a
avut loc la Baza aeriană Hatzor, în sudul Israelului. Se
pare că, dintr-o eroare, personalul bazei militare ar fi
uitat să scoată din hangare cele opt avioane F-16, iar în
timpul furtunii acestea au fost inundate. Trei avioane
au suferit avarii grave, în timp ce alte cinci au fost şi ele
avariate, dar pagubele sunt mai reduse. Şi publicaţia
Times of Israel scrie despre incident, citând Forţele Aeriene Israeliene, care au anunţat că avioanele F-16 au
intrat deja în procesul de mentenanţă, urmând ca, după
reparaţii, să fie din nou funcţionale. l MOSCOVA Rusia va monitoriza desfăşurarea de rachete a
SUA, înainte de elaborarea planului de apărare. Ministrul Apărării din Rusia, Serghei Şoigu, a anunţat că
Federaţia Rusă monitorizează defăşurarea de rachete a
Statelor Unite ale Americii. Şoigu a precizat că este
vorba despre rachete cu rază medie şi scurtă de acţiune.
Potrivit agenţiei de presă Tass, Şoigu a adăugat că Rusia va efectua o analiză profundă a potenţialelor ameninţări, analiză care are ca obiectiv perfecţionarea Armatei Rusiei. În baza acestei analize, care va include şi
desfăşurarea de rachete a SUA, Moscova va elabora
planul de apărare pentru 2021-2025. Ministrul rus al
Apărării a mai anunţat că Forţele de Rachete Strategice
Ruse trebuie să continue echiparea cu sistemele de rachete Avangard şi Yars, în timp ce Marina va continua
dezvoltarea şi implementarea programului nuclear de
submarine. Media rusă aminteşte că în luna decembrie
ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a denunţat o posibilă desfăşurare de rachete a SUA în regiunea AsiaPacific, aproape de graniţele Rusiei. Amintim că tratatul nuclear (INF) dintre Rusia şi SUA a fost denunţat de
cele două părţi. Tratatul privind Forţele Nucleare Intermediare interzicea utilizarea rachetelor cu capacitatea
nucleară având o rază de acţiune intermediară cuprinsă
între 500 şi 5.500 km. n
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Emoţii şi lacrimi la jurământul militar
Făgăraş
Peste 1.100 de soldaţi gradaţi profesionişti au depus pe
data de 11 ianuarie Jurământul Militar, în cadrul unor ceremonii organizate la batalionul de instrucţie şi în mai
multe centre de perfecţionare din toate categoriile de forţe
din ţară, inclusiv la Făgăraş.
„Jur credinţă patriei mele, România!
Jur să-mi apăr ţara, chiar cu preţul vieţii.
Jur să respect Constituţia,
legile ţării şi regulamentele militare.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
Acestea au fost cuvintele rostite cu emoţie, în această zi
specială a depunerii Jurământului militar, pe platoul din faţa Monumentului
Eroilor de
la Centrul
de Perfecţionare
Infanterie
- Făgăraş,
de către
soldaţii
gradaţi
profesio nişti aflaţi
la instruire - seria noiembrie 2019.
La acest moment deosebit din viaţa fiecărui tânăr s-au
alăturat rudele militarilor, şeful Statului Major al Forţelor
Terestre, general-maior dr. Dorin Blaiu, alţi militari în activitate, în rezervă sau retragere, veterani de război, precum
şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale.
Jurământul este un angajament solemn de credinţă şi
devotament, prin care tânărul militar declară că-şi va îndeplini anumite îndatoriri, că va acţiona cu fermitate şi credinţă pentru o cauză dreaptă şi în folosul societăţii. Este actul de conştiinţă cu înalte semnificaţii patriotice şi civice,
care consfinţeşte legământul militarului faţă de ţară şi de
naţiunea română.
Activitatea s-a încheiat cu defilarea efectivelor unităţii.
Predeal
La Predeal, 21 de soldaţi gradaţi profesionişti au depus
Jurământul Militar la centrul de perfecţionare pentru vânători de munte.
Ceremonii
ase mănătoare
au avut loc în
mai multe zone din ţară, la
Caracal, dar şi
la Baza aeriană de Instruire
şi Formare a
Per sonalului
Aeronautic
Boboc şi la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale ,,Viceamiral Constantin Bălescu” din Mangalia.
Râşnov
Moment emoţionant pentru 35 de militari nou angajaţi.
Plini de emoţii şi cu speranţa că îşi vor apăra ţara cât
mai bine, cei 35
de militari au depus jurământul, în
acest weekend, la
Râşnov.
Aceştia au jurat că vor avea
grijă de ţară şi o
vor apăra cu orice
preţ. 8 dintre militari sunt din judeţul Braşov şi vor activa la cele 3 unităţi din Râşnov. Ceilalţi vor fi repartizaţi la unităţi din forţele terestre, marină
şi aviaţie.
Tinerii militari au depus jurământul în prezenţa colonelului dr. Sorin Silviu Bălăşescu, comandantul Bazei 42 Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei ,,General de Divizie
Traian Moşoiu”.
Câmpulung Muscel
După zece ani, tradiţia militară - depunerea JurământuRedactor-ºef

Redactori

lui Militar a fost reluată la unitatea CBRN din Câmpulung
Muscel.
Emoţii şi lacrimi au trăit familiile celor care au făcut legământ cu ţara în Centrul de Perfecţionare Apărare CBRN
,,Muscel” din Câmpulung. 32 de soldaţi gradaţi profesionişti au rostit pe data de 11 ianuarie la ,,Ceremonia de depunere a Jurământului Militar” următorul legământ: ,,Eu...
jur credinţă patriei mele-România! Jur să-mi apăr ţara chiar
cu preţul vieţii. Jur să respect Constituţia, legile ţării şi regulamentele militare! Aşa să-mi ajunte Dumnezeu!”, este
jurământul militar prin care tinerii care au ales cariera militară se angajează să slujească cu devotament şi spirit de
sacrificiu ţara şi valorile ei democratice. Aceşti soldaţi gradaţi profesionişti parcurg Programul de Instruire în perioada 25.11.2019 - 06.03. 2020. Despre actul unic al angajării
solemne şi responsabile al tinerilor militari a luat cuvântul
colonelul Ovidiu Nicolae Stănescu, comandantul centrului
CBRN ,,Muscel”, cel care a subliniat importanţa acestui
moment în viaţa fiecăruia şi al armatei din care fac parte.
La ceremonie au participat viceprimarul Mărgărin Blidaru,
fostul primar al Lereştiului, Ion Berevoianu ( a fost cu mult
timp în urmă locţiitorul comandantului CBRN ,,Muscel),

generalul Nicolae Popescu, şefii instituţiilor, preotul militar, Gheorghe Nicolescu, şeful de stat major, Florin Ivan şi
alte cadre în rezervă şi retragere. Plini de curaj şi devotament pentru patrie, tinerii au îmbrăcat haina militară din
dorinţa de a face o carieră de renume, motivaţi de patriotism.
Soldat gradat profesionist, Florin Ivan: ,,A fi militar în
armata română înseamnă în primul rând curaj, devotament
şi patriotism. Mi-am ales cariera militară, fiind o pasiune
mai veche de-a mea. Am fost încurajat şi de rude, având
fraţi şi alte neamuri, în sistemul militar. Am făcut tot posibilul să-mi îndeplinesc visul”. Evenimentul s-a încheiat cu
intonarea imnului naţional al României.
Sibiu
Sâmbătă, 11 ianuarie, 172 de soldaţi gradaţi profesionişti, şcolarizaţi pentru Ministerul Apărării Naţionale au
depus jurământul militar. Evenimentul a avut loc la Centrul
de Perfecţionare Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană
,,Ioan Vodă” din Sibiu. Militarii, instruiţi în seria noiembrie
2019, au primit binecuvântarea vicarului-administrativ al
Arhiepiscopiei Sibiului, arhimandritul Ioachim Tomoiagă,
care a oficiat o slujbă religioasă împreună cu preotul militar Florin Pavel. În acest context, arhimandritul Ioachim
Tomoiagă a dat citire mesajului de binecuvântare transmis
de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi
Mitropolitul Ardealului. Ulterior, părintele Ioachim Tomoiagă a ţinut să-i felicite pe cei care au făcut legământ sfânt
nu numai cu Dumnezeu, ci şi cu ţara. ,,Mă bucur pentru
faptul că Biserica şi Armata sunt din nou împreună, pentru
că cele două instituţii au jucat un rol fundamental în istoria
poporului român”, a spus în final arhimandritul. Colonelul
Alexandu Puiu, comandantul Centrului a ţinut să le reamintească tinerilor militari că ,,Jurământul este un angajament solemn de credinţă şi devotament prin care un militar
declară că-şi va îndeplini exemplar sarcinile de serviciu, va
respecta Constituţia, legile ţării şi regulamentele militare şi
va acţiona cu credinţă pentru o cauză nobilă şi dreaptă în
societate. Ca urmare, acest legământ are particularităţile
sale care sunt circumscrise activităţilor militare şi reprezintă adeziunea sacră, conştientă şi responsabilă a celor aflaţi
sub drapel pentru a participa în caz de necesitate la îndeplinirea misiunii fundamentale de apărare a ţării sau a valorilor alianţelor din care România face parte”. Mesaje de felicitare au mai fost transmise şi de oficialităţile locale prezente la eveniment, dar şi de un reprezentant al militarilor
care a luat cuvântul în numele colegilor săi. Ceremonia s-a
încheiat cu intonarea imnului naţional şi parada soldaţilor
şi a cadrelor didactice. După această ceremonie militară,
preoţii au sfinţit sala de mese din cadrul centrului de instruire militară, spaţiu care a fost renovat şi modernizat de curând.n
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Compania 1 Protecţia Forţei „Arrows”
De patru luni, militarii Batalionului 495 Protecţia Forţei „Vulturii Negri” îşi execută misiunile în Baza aeriană
Kandahar. Aici, în teatrul de operaţii Afganistan, nici o zi
nu seamănă cu cealaltă şi, nu rare, sunt momentele în care
ai impresia că ai ajuns la capătul lumii, unde speranţa a
pierit demult, iar bunăstarea pare să fi abandonat de tot
acest loc.
Militarii români dislocaţi în această zonă de conflict se
confruntă zi de zi cu situaţii diverse. De la copiii desculţi
care aleargă spre tine să le dai o doză de suc sau o sticlă
de apă, la provocările „plantate pe rutele de acces”, care
pot pune în pericol, atât viaţa militarilor, cât şi a civililor
afgani.
Locotenentul Ionuţ Mădălin Vasile se află la prima sa
misiune în teatrul de operaţii Afganistan. Este comandantul companiei 1 „Arrows”. Se consideră norocos pentru că
are în subordine oameni profesionişti, militari pentru care
teatrul de operaţii nu mai reprezintă o necunoscută. „Să fii
comandant de companie în Afganistan implică o mare responsabilitate, aceea de a te asigura că toţi camarazii tăi
ştiu ce au de făcut, că gradul de instruire şi disciplina sunt
la cel mai înalt nivel. Toate acestea conduc la îndeplinirea
cu profesionalism a tuturor misiunilor şi, implicit,
la
atingerea
obiec tivului
de a ne întoarce sănătoşi la cei
care ne aşteaptă nerăbdători acasă.
Cu această
ocazie,
le
mulţumesc
tuturor pentru înţelegerea şi sprijinul acordat. Sunt mândru de militarii din subordine pentru că au înţeles că doar
printr-un efort colectiv putem executa această misiune cu
succes şi fără incidente”, îmi povesteşte cu vădită mândrie
locotenentul Ionuţ Mădălin Vasile, comandantul companiei 1 „Arrows”.
Pentru locotenentul Alexandru
Dascălu, cele patru luni trăite în Baza
aeriană Kandahar au trecut repede.
Îşi aminteşte primul contact cu Afganistanul: „Au trecut deja patru luni de
la prima dimineaţă petrecută aici, în
Afganistan, dimineaţă în care la
07:30 erau deja 35 grade Celsius, iar
umbra o găseai numai în amintiri.
Acomodarea cu interiorul bazei a fost
trecută în plan secund, pentru că misiunile plutonului aveau să se desfăşoare în afara bazei. Astfel, în scurt
timp, am început să cunosc mai bine
rutele din aria de responsabilitate
decât căile către diferitele facilităţi
din bază. Primele misiuni din perioada predării-primirii responsabilităţilor, au fost mai simple decât ce avea să urmeze. Spun asta
pentru că mă aflam în spatele comandantului de pluton
care urma să-şi încheie misiunea, iar singura mea responsabilitate reală era să încep să cunosc rutele şi modul de
lucru cu autorităţile şi populaţia locală. A trecut predarea
autorităţii şi m-am văzut în faţa faptului împlinit de a ieşi

Polonia

în arie cu plutonul pe care îl comand fără sprijinul comandantului de pluton pe care îl schimbasem. Aveam o multitudine de întrebări la care trebuia să găsesc răspuns singur. Misiunile au început să curgă, deja mă obişnuisem cu
paleta redusă de culori din arie. Mai greu a fost să mă acomodez cu felul în care trăiesc localnicii, care în majoritate
sunt desculţi şi aleargă după patrulă pentru a primi o ciocolată sau o doză de suc. Când sunt 35-40 de grade Celsius şi îi vezi desculţi, începi să-ţi aminteşti de copilărie, dar
când iarna îşi intră în drepturi, iar frigul este din ce în ce
mai prezent, amintirile te părăsesc şi un sentiment de neputinţă te cuprinde”, spune cu tristeţe în glas tânărul locotenent. De fiecare dată când iese în arie are un cadou cât
de mic pentru copiii afgani. Reuşeşte astfel să le aducă
mici bucurii acestor copii fără copilărie.
Şi locotenentul Dascălu are subordonaţi care nu sunt la
prima misiune, iar experienţa lor îşi spune cuvântul. „Experienţa celor care nu sunt la prima misiune într-un teatru
de operaţii şi devotamentul celor care sunt la prima misiune, precum sunt şi eu, au făcut ca plutonul 3, să execute
misiunile cu profesionalism şi, de fiecare dată, să se întoarcă în bază, în efectiv complet”. Militarii companiei 1
„Arrows” s-au remarcat prin descoperirea unor dispozitive explozive improvizate care puteau distruge la propriu
„vieţi”. „Despre această perioadă sunt multe de povestit,
multe momente de amintit, dar o să închei prin a transmite
un gând de bine şi de apreciere către militarii din subordine”, îmi spune locotenentul Alexandru Dascălu.
„Sunt sergent-major Cosmin Zaharia, comandant al
grupei 2 din cadrul plutonului 4 şi sunt la prima misiune
în teatrul de operaţii Afganistan”, mi se prezintă milităreşte Cosmin. Şi-a dorit această misiune. Recunoaşte că este
greu, dar, dacă ar fi să o ia de la capăt, ar face la fel. „Satisfacţia oferă siguranţa de care avem nevoie, iar pentru
mine, a fi comandant de grupă înseamnă o responsabilitate pe care mi-o asum cu mândrie”, Sergentul-major Cosmin Zaharia îmi explică entuziasmat rolul său în cadrul
companiei: „La primirea misiunii, un comandant de grupă
trebuie să se transpună în locul fiecărui militar din subordine pentru a şti cum să prezinte misiunea. Ca şi comandant de grupă trebuie să fii un exemplu demn de urmat, să
evaluezi fiecare militar, ce capacitate profesională are. Făcând această analiză, pot să repartizez sarcinile oportun
fiecărui
militar.
Trebuie să fii mereu
ancorat în realitate,
iar lucrul în echipă
este primordial în
grupa mea”. Cosmin îmi dezvăluie
şi unul dintre secretele entuziasmului
său: „Am ales cariera militară pentru
că este o tradiţie de
familie pe care am
reuşit să o duc mai
departe şi de care
pot spune că sunt
mândru. Familia
mi-a fost alături tot
timpul, m-a înţeles
şi m-a sprijinit. Acum, în prag de sărbători, doresc să
transmit celor dragi să aibă parte de sărbători fericite,
multă sănătate şi împliniri”.
Pentru caporalul clasa a III-a Octavian Nicuşor Nefliu,
pistolar, misiunea din Baza aeriană Kandahar este diferită,
chiar dacă este pentru a doua oară în teatrul de operaţii Af-
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170 de ani de la naştere

Mihai Eminescu

Când îi rosteşti numele, îţi apare în minte imaginea
poetului cu părul în vânt, exprimată prin tinereţea veşnică, aceea care îl plasează lângă luceferi.. Este
nemuritor prin versurile sale. Îl redescoperim
recitindu-l, îl admirăm
şi îl declarăm POETUL NAŢIONAL. Noi
aşa îl asimilăm pe
Eminescu, însă contemporanii săi au avut
privilegiul de a sta lângă omul dinapoia scriitorului, au avut plăcerea de a-l cunoaşte aşa
cum nouă nu ne este
dat. L-au mângâiat cu ochii la fel cum el ne mângâie sufletele cu versurile sale.
Căpitan Narcis RĂDUCU
ganistan. „Prima misiune am executat-o în 2011, pe
funcţia de servant la mitralieră cu acelaşi batalion, în provincia Zabul. Fiecare misiune este diferită, având provocările ei, dar, cu voinţă şi disciplină, reuşim să le ducem
la bun sfârşit”, îmi povesteşte Octavian Nefliu, adăugând
„La prima misiune din 2011, nu ştiam dacă voi face faţă
încercărilor ce vor apărea. Ca mitralior, aveam primul
contact cu exteriorul, iar acest fapt mi-a pus pe umeri responsabilitatea de a-mi proteja colegii debarcaţi la cercetare”.

„În această misiune, experienţa dobândită în trecut
mi-a uşurat modul de a privi teatrul de operaţii Afganistan. În ceea ce priveşte moralul colegilor mei, cât şi al
meu, acesta este foarte ridicat, noi devenind astfel mai
mult decât colegi”, afirmă caporalul Nefliu cu o siguranţă
în glas pe care numai la profesionişti o întâlneşti. Pentru
el, misiunea a trecut repede. Mai este puţin şi se va revedea cu cei dragi. A folosit acest prilej pentru a transmite
celor de acasă un mesaj emoţionant: „Băiatului meu, David, care pe 23 decembrie a împlinit vârsta de şase ani, îi
urez La mulţi ani! Să creşti sănătos, voinic şi frumos şi să
ai parte numai de bucurii, iar soţiei mele, Andreea, un sincer Te iubesc! Şi mulţumesc pentru sacrificiile făcute în
lipsa mea. Vă îmbrăţişez cu drag!”.
Ei sunt doar o parte dintre militarii companiei 1
„Arrows”. Sunt aşa cum spun şi ei, mai mult decât colegi,
sunt prieteni, iar, în puţinele momente de răgaz, sunt soţii,
copiii şi taţii celor de acasă, la care se gândesc cu drag şi
cărora le fac o promisiune solemnă: „Vom veni acasă cu
toţii”!
Locotenent Gabriel CHIRILOIU
Plutonier-major Marius GALANTON

Detaşamentul de Apărare Antiaeriană Liliecii Negri

Vizita şefului Statului Major
General din Croaţia

Şeful Statului Major General din Croaţia a făcut o vizită militarilor români, britanici, polonezi şi croaţi aflaţi
în Grupul de Luptă NATO din Polonia. Acesta a fost încântat să transmită militarilor mesajul său de sărbători,

împreună cu alte aspecte legate de interoperabilitatea trupelor şi de cooperarea realizată în context aliat. De asemenea, acesta i-a cunoscut personal pe militarii români din
Detaşamentul de Apărare Antiaeriană „Liliecii Negri” ce
deservesc tehnica de apărare antiaeriană Oerlikon.

Simulator

Militarii români aflaţi în misiune în Polonia au executat antrenamente cu armamentul uşor de infanterie în simulatorul pe care îl deţine partenerul polonez, care este şi
naţiune-gazdă a Detaşamentului de Apărare Antiaeriană
„Liliecii Negri”. Instrucţia s-a realizat, atât individual, cât
şi în echipă, asupra ţintelor fixe şi mobile, având ca scop
perfecţionarea deprinderilor trăgătorilor.

Radiotelefonistul

Fruntaşul Cosmin Ionescu, cunoscut printre camarazi
drept „Ţache”, participă la cea de-a doua misiune interna-

ţională şi este „umbra”
comandantului secţiei 2
tragere. Acesta ocupă
funcţia de radiotelefonist în cadrul Detaşamentului de Apărare
Antiaeriană „Liliecii
Negri” şi este cel care
transmite ordinele comandantului de secţie
către subordonaţi prin
intermediul staţiei radio.
În ceea ce face nu se admit greşeli, deoarece
este foarte important ca
ordinele să fie transmise
corect şi în timp util
către ceilalţi militari care urmează să le pună în practică.
Este tânăr şi ambiţios, iar această atitudine îl face să aibă
rezultate bune, care îl vor ajuta să îşi construiască o carieră frumoasă în armată.
De altfel, pe lângă toate aceste atribuţii de serviciu pe
care le îndeplineşte exemplar, militarului nostru îi place să
cânte la chitară, să joace fotbal şi să citească.
Locotenent Corina CIOBANU,
Fruntaş Gabriel CIFU
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Pregătire la cel mai înalt nivel
Model de sârguinţă şi dăruire
,,Sfiosul boboc a devenit un elev cu un caracter puternic, spaţiul cantemirist s-a transformat în a doua casă,
amintirile s-au creat, iar cunoştinţele s-au înmulţit. După
acest parcurs m-am ghidat şi eu în cei trei ani şi jumătate.
«Cantemirul», călăuza minţii şi sufletului meu, mi-a îndrumat paşii spre o ţintă cât mai înaltă.
Fiecare are anumite capacităţi, însă acestea trebuie
cultivate. Primul semestru a fost unul intens, în care
mi-am consolidat cunoştinţele, pregătindu-mă pentru examenele vieţii ce urmează să le trec încrezătoare la finalul
acestui an şcolar. Doar prin muncă reuşesc să mă dezvolt,
iar ambiţia reprezintă cheia spre performanţă. Dacă ar trebui să aleg o materie care să mă definească, aş alege matematica, regina ştiinţelor exacte, care îmi stimulează gândirea şi mă îndreaptă spre Academia Tehnică Militară
«Ferdinand I»” - ne-a declarat elev plutonier-adjutant Raluca Caran.

Model de sârguinţă şi dăruire, Raluca continuă să
meargă pe drumul performanţei, distingându-se, atât prin
media 10, cât şi prin premiile obţinute. Prin participarea la
concursuri şi olimpiade a reuşit să urce pe trepte superioare de competenţă, adăugând în palmaresul cantemirist distincţii la disciplinele: matematică, biologie, limba franceză.
Pasiune, pregătire, performanţă!
Elev caporal Rareş-Andrei Păuna este unul dintre elevii care ne arată că, atunci când iubeşti ceea ce faci şi
munceşti pentru a-ţi îndeplini visurile, nimic nu este imposibil.

pentru ştiinţele exacte cu cea pentru sportul minţii, excelând, atât prin rezultatele obţinute în procesul de învăţământ, cât şi prin distincţiile obţinute. A finalizat clasa a
IX-a cu cea mai mare medie, reuşind ca la finalul semestrului I al clasei a X- a să se menţină la acelaşi nivel. ,,Plăcerea de a învăţa, îmbinată cu pregătirea la cel mai înalt
nivel în «Cetatea lui Cantemir» m-au ajutat, într-un timp
foarte scurt, să mă autodepăşesc, să progresez şi să-mi trăiesc, cu adevărat, visul de elev cantemirist.

Un citat care reflectă ceea ce simt este: Copiii se nasc
cu aripi, iar profesorii îi învaţă să zboare, deoarece toate
rezultatele pe care le-am obţinut nu ar fi fost posibile fără
implicarea, pasiunea şi răbdarea, atât a cadrelor didactice,
cât şi a celor militare.
O contribuţie majoră în dezvoltarea mea, atât în plan
educaţional, cât şi în plan personal, au avut-o şi o vor avea
în continuare părinţii mei, care sunt alături de mine tot
timpul şi mă susţin în fiecare clipă a existenţei mele” ne-a spus performera noastră.
Îmbină pasiunea de a învăţa cu plăcerea de a-i îndruma pe cei care doresc să îmbrace uniforma militară de la
14 ani. ,,Zilnic, primesc şi răspund tuturor întrebărilor şi
curiozităţilor legate de admiterea în colegiile naţionale
militare, promovând astfel, atât alegerea carierei militare,
cât şi imaginea Colegiului Naţional Militar «Dimitrie
Cantemir»” - a completat Eva, care a finalizat primul semestru al clasei a X-a cu cea mai mare medie, respectiv
9,95 şi, care a devenit, la finalul anului 2019, prima vlogăriţă a Armatei României.
Prima admisă în colegiu, în anul şcolar 2019-2020
Elev Patricia Bărbuţă a îmbrăcat uniforma militară în
toamna anului 2019, după susţinerea tuturor examenelor.
După doar un semestru, Patricia, cea care a reuşit performanţa de a avea cea mai mare medie la admiterea în colegiile naţionale militare, respectiv 9,96, ne spune de ce a
ales cariera militară şi cum a reuşit să termine primul semestru cu media10: „Am ales această carieră, această viaţă, întrucât ideea de a deveni un ofiţer demn al Armatei
Române mă făcea să vreau mai mult, să mă ridic din ce în
ce mai mult.

Împins de pasiune şi dragoste pentru frumos şi cu un
comportament demn de un licean militar, talentatul cantemirist excelează pe toate planurile. Învaţă foarte bine, este
membru al Cenaclului „Marin Sorescu”, ne încântă cu vocea lui, şlefuită cu migală, acompaniată cu stil de chitara
sa, este olimpic la disciplina logică şi are în palmares distincţii obţinute la concursuri de recitare şi artă teatrală.
De curând, ne-a demonstrat că este şi un bun atlet, adjudecându-şi medalia de argint la săritura în înălţime,
unde a obţinut şi un record personal. Şi la instrucţie de
front calităţile lui au ieşit în evidenţă, reuşind să-şi coordoneze plutonul spre locul I, în cadrul exerciţiului de drill,
prezentat cu precizie. A făcut parte din detaşamentul colegiului, care a trecut cu emoţie şi mândrie pe sub Arcul de
Triumf, cu prilejul Centenarului Marii Uniri.
Mereu cu zâmbetul pe buze şi cu o atitudine de învingător, tânărul cantemirist este un model demn de urmat.
Este la panoul de onoare, reprezintă colegiul cu cinste în
toate proiectele, atât în ţară, cât şi în afară, un proiect de
actualitate la care va lua parte fiind ,,Critical Thinking”Erasmus+.
Reuşeşte să îmbine armonios dorinţa de a performa cu
bucuria trăirii clipelor adolescentine şi cu activităţile extracurriculare, obţinând rezultate care-i încununează efortul.
Pregătire la cel mai înalt nivel
Elev fruntaş Eva-Antonia Nedelcu îmbină pasiunea

C MYK

Cu multă dăruire şi mult efort depus pe parcursul a patru ani, am reuşit să îmi îndeplinesc visul şi să trec cu succes de probele eliminatorii. Iată că am ajuns şi la finalul
primului meu semestru în «Cantemir», iar primele mele
luni aici nu au fost deloc uşoare, însă am reuşit să ţin totul
sub control, să mă adaptez condiţiilor şi să învăţ în continuare, acordând aceeaşi importanţă tuturor materiilor şi
tratându-le pe toate cu multă seriozitate”.
Pasiune pentru robotică
Elev caporal Andrei Dodoţ este şeful clasei. Excelează
la toate materiile la finalul primului semestru al clasei a
XI-a. Este pasionat de ştiinţele exacte, dar şi de robotică,
un domeniu în care s-a remarcat alături de echipa cante-

miristă, care a devenit finalistă de divizie, în anul 2019, la
Campionatul Naţional de Robotică „First Tech Challenge”.
Cum se pregăteşte şi ce reprezintă media 10 ne-a spus
performerul nostru, care va lua parte la proiectul Erasmus+KA2 - Uncovering Meteo Basic Research to Enhance Lifelong Learning Abilities (U.M.B.R.E.L.L.A.): ,,Media 10 reprezintă un ideal pentru orice elev, atins prin
foarte multă muncă, dăruire, ambiţie şi tenacitate. Acest
rezultat vine ca o încununare a aptitudinilor deprinse în
«Cantemir» în aceşti doi ani şi jumătate, dar şi ca o cuantificare a îmbinării dorinţei de performanţă şi autodepăşire,
cu bucuria trăirii clipelor frumoase din viaţa de licean militar.
Semestrul I a fost unul activ, în care am reuşit să îmbin
pregătirea pe plan şcolar cu activităţi specific militare, făcând parte din detaşamentul de defilare al colegiului,
pentru al doilea an la rând, de Ziua Naţională a României.
Toate acestea mă onorează şi mă determină să mun-

cesc, dezvoltându-mă şi aspirând încrezător spre trepte şi
mai înalte ale performanţei, spre rezultate de excepţie la
viitoarele concursuri şi activităţi, purtând cu mândrie şi
onoare numele de cantemirist, mai ales de-a lungul carierei”.
Pregătire şi performanţă
Deşi este doar în clasa a IX-a, elev Petru Radu Bănulescu este foarte ambiţios şi îşi doreşte să ajungă un ofiţer
de succes al Armatei române. Primul pas a fost făcut. A finalizat semestrul I cu rezultate excelente.

,,Am fost dornic să fac performanţă din momentul în
care am aspirat la Colegiul Naţional Militar «Dimitrie
Cantemir» şi am participat la probele eliminatorii, acestea
fiind menite să ne determine să ne depăşim limitele acelui
moment, să ne cunoaştem adevăratul potenţial.
Încă din primul semestru în cadrul acestui colegiu am
căpătat o privire de ansamblu asupra viitorului meu şi
m-am ambiţionat să realizez toate demersurile necesare
pentru a ajunge un ofiţer de succes în cadrul Armatei române.
Mi-am dat seama că nu este suficient să fiu bun doar
în anumite domenii, ci să am cunoştinţe vaste, de orice
fel, pentru a putea îndeplini viitoarele provocări din cariera mea.
Astfel, am plănuit să particip la olimpiade, m-am alăturat echipei de baschet şi am învăţat tot ce mi s-a cerut.
Aceste lucruri au facilitat drumul meu spre obţinerea mediei 10. De fapt, performanţa este sărbătorirea faptului că
ne putem depăşi limitele, devenind mai buni”- a declarat
Petru.
Graţiela MIHĂESCU
Cătălin NEAGA
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Gata pentru un nou start
Data de 13 ianuarie a dat
startul unui nou an de instrucţie, plin cu exerciţii, aplicaţii,
tabere şi concursuri aplicativmilitare. În spiritul competiţiei
cu anii precedenţi, programele
de instruire au devenit mai
complexe, crescând dificultăţile
şi provocările de care militarii
din forţele terestre se vor lovi
începând de astăzi şi până în
decembrie. Astfel, în toate garnizoanele de dislocare din ţară
s-a marcat deschiderea oficială
a anului de instrucţie 2020.
Bucureşti
La Batalionul 265 Poliţie Militară ,,Tudor Vladimirescu”, comandantul unităţii, locotenentcolonelul Cornel Văduva, a subliniat faptul că, asemenea anilor
precedenţi, unitatea va fi implicată în multiple activităţi
de instruire, atât pe teritoriul naţional, cât şi în afara acestuia, lucru ce va impune un efort colectiv ghidat de responsabilitatea şi profesionalismul poliţiştilor militari.
La Batalionul 1 CIMIC, deviza a fost: „Pentru misiune, pentru oameni, pentru viitor!”. Astfel, comandantul
unităţii, locotenent-colonel Laurenţiu Manta a adresat
mulţumiri personalului militar şi civil din subordine
pentru implicarea şi devotamentul de care a dat şi dă dovadă în cadrul procesului de instruire şi a urat mult succes
în noul an. Personalul batalionului va urma şi în acest an
un program de instruire complex, adaptat cerinţelor operaţionale actuale şi va fi pregătit oricând pentru a îndeplini
în continuare, cu onoare şi profesionalism, misiunile încredinţate, pe teritoriul naţional şi în afara acestuia.
Clinceni
Deschiderea anului de instrucţie s-a realizat la Batalionul 313 Cercetare în Adâncime „Burebista” pe o ceaţă
densă, mediu de lucru propice fiecărui cercetaş.
Activitatea a început cu mesajul comandantului
Brigăzii 18 Cercetare-Supraveghere „Decebal”, citit
de către locţiitorul comandantului marii unităţi, colonel Laurenţiu Smarandache, care a amintit că
„anul 2019 a fost unul al consolidării structurilor şi
al creşterii coeziunii specifice şi perfecţionării aplicării noului sistem de instruire”. Toate aceste aspecte
vizează realizarea cerinţelor operaţionale.
Comandantul batalionului, locotenent-colonelul
Daniel-Marian Dogaru, a dat citire listei cu exerciţiile planificate în 2020 la care vor lua parte cercetaşii
bucureşteni, a prezentat misiunea şi obiectivele unităţii pe care o conduce, astfel încât fiecare militar să
fie conştient de contribuţia pe care o va avea pentru
ca, la sfârşitul anului, rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor.
„Anul acesta vom executa instrucţia şi exerciţiile
preponderent în garnizoana de dislocare la pace, în
poligoane, terenuri de instrucţie, precum şi în zona
de responsabilitate a brigăzii, în centrele de instruire
din ţară şi străinătate, pentru a putea creşte capacitatea de
acţiune a subunităţilor din organică şi astfel să executăm
misiunile de cercetare, supraveghere, securitate şi protecţie, în vederea participării la operaţii în context întrunit,
independent sau în cooperare cu forţe ale SAOPSN, atât
în ţară, cât şi în afara teritoriului naţional. Trebuie să ne
concentrăm efortul şi resursele pentru consolidarea capacităţii operaţionale a structurii în vederea asigurării sprijinului cu informaţii a Brigăzii 18 Cercetare-Supraveghere

«Decebal», pentru descurajarea şi respingerea oricăror acţiuni agresive la adresa României, în concordanţă cu cerinţele planurilor elaborate la nivel naţional şi aliat, a angajamentelor asumate pe plan internaţional, precum şi

Bârlad
Pe platoul de adunare a Regimentului 52 Artilerie
Mixtă„General Alexandru TELL”, unităţile militare din
garnizoana Bârlad au participat la Ceremonia de deschidere a anului de instrucţie 2020.
La această activitate a luat parte din partea Diviziei 2
Infanterie „Getica”, colonelul Florin Moisă, care a dat citire „Mesajului de deschidere a anului de instrucţie 2020”
a comandantului Diviziei 2 Infanterie „Getica”.
Comandantul Regimentului 52 Artilerie Mixtă „General Alexandru TELL”, colonel Costel Sorin BALAN a
transmis principalele activităţi pentru anul 2020, principalele direcţii de efort, obiectivele şi standardele de performanţă pe care trebuie să le îndeplinească militarii Regimentului 52 Artilerie Mixtă „General Alexandru TELL”.

sprijinirea autorităţilor administraţiei publice centrale şi
locale în managementul situaţiilor de urgenţă”.
Locotenent-colonelul Dogaru şi-a încheiat discursul
cu un mesaj adresat subordonaţilor: „Personal, voi avea în
vedere revizuirea, verificarea şi adaptarea modului de acţiune al grupurilor de cercetare în adâncime pentru executarea sarcinilor specifice, prin realizarea coeziunii acţionale şi structurale, bazată pe executarea instruirii foarte
bine procedurată, precum şi prin cunoaşterea în amănunt
şi perfecţionarea tehnicilor şi procedurilor individuale
specifice cercetării”.
Buzău
Toate marile unităţi şi unităţi subordonate Diviziei 2
Infanterie „Getica” au marcat începerea anului de instrucţie 2020, în conformitate cu regulamentele în vigoare,
punctându-se de către comandanţi bilanţul anului de instrucţie anterior, obiectivele şi principalele activităţi
pentru anul în curs.

De asemenea, au fost evidenţiaţi militarii care au obţinut rezultate foarte bune în procesul de instrucţie, a fost
verificată baza materială, documentele de planificare, precum şi programul de instruire.
La comandamentul marii unităţi buzoiene, şeful de
stat major al diviziei, colonel Ovidiu Conduruţă, a prezentat un succint bilanţ, axat pe importanţa nivelului de instruire atins, datorat, în principal, exerciţiilor majore, naţionale şi multinaţionale, la care au participat militarii.
Totodată, acesta a subliniat o prioritate a instrucţiei, şi anume intensificarea acesteia în scopul ridicării nivelului stării
operaţionale, prin exerciţii desfăşurate preponderent în teren, cu trageri
de luptă, în sistem interarme, intercategorii şi
multinaţional. „Participarea la exerciţiile «Justice Sword 20» şi «Sarmis 20», dar şi celelalte
evenimente de instruire
majore planificate vor
constitui centrul de greutate al pregătirii pentru
luptă în acest an” - a concluzionat colonelul Conduruţă.
La Batalionul 3 Geniu „General Constantin
Poenaru”, locotenent-colonelul Marian Caloian a
mulţumit militarilor pentru efortul depus în anul precedent, exprimându-şi încrederea că vor acţiona cu aceeaşi
responsabilitate şi devotament pentru îndeplinirea obiectivelor şi de acum înainte.

S-a executat revista de front a trupelor, s-au verificat
documentele de conducere şi planificare, ceremonia încheindu-se cu defilarea unităţii.
Constanţa
La nivelul unităţilor subordonate Brigăzii 9
Mecanizate „Mărăşeşti”, în garnizoanele
Constanţa, Topraisar, Murfatlar şi Medgidia
s-au desfăşurat ceremonii militare ce au marcat
deschiderea anului de instrucţie 2020.
În garnizoana Constanţa, comandantul marii unităţi, general de brigadă Florin-Marian
Barbu, a trecut în revistă rezultatele obţinute în
anul de instrucţie 2019 şi obiectivul fundamental pentru anul 2020, şi anume: „creşterea capacităţii de luptă a structurilor în vederea îndeplinirii sarcinilor pentru apărarea naţională şi participării la operaţii militare în sistem integrat,
în cadrul măsurilor de apărare colectivă sau
misiunilor de stabilitate şi sprijin în afara teritoriului naţional, sub comandă naţională sau
NATO”.
De asemenea, comandantul brigăzii a dorit
să precizeze că anul 2019 a fost marcat de participări la misiuni şi exerciţii multinaţionale,
amintindu-le aici pe cele mai importante: participarea la misiuni în teatrul de operaţii Afganistan, două
exerciţii multinaţionale în cadrul BSRF (Black Sea Rotational Forces), PLATINUM EAGLE 19, exerciţiul multinaţional AGILE SPIRIT 19 în Georgia şi exerciţiul
SABER GUARDIAN 19, MĂRĂŞEŞTI 19, desfăşurat în
poligoanele Babadag şi Capu Midia.
Activităţi similare au avut loc şi în garnizoanele Braşov, Focşani, Galaţi, Brăila, Ploieşti, Timişoara, Brad,

Floreşti, Miercurea Ciuc, Sfântul Gheorghe, Odorheiul
Secuiesc şi Lunca de Sus.
Toate activităţile s-au încheiat cu defilarea subunităţilor, după care instrucţia şi-a intrat în drepturi.
Căpitan Narcis RĂDUCU
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REPERE CULTURALE
Carte

Soţia Imperială, Irina Reyn
Povestea fascinantă a împărătesei Ecaterina, femeia care a domnit
într-o lume a bărbaţilor. Tanya Kagan, specialistă în artă rusească la o
casă de licitaţii din New York se pregăteşte pentru cea mai importantă licitaţie din viaţa ei: un medalion cu
Ordinul Sfintei Ecaterina. Pe măsură ce apar tot mai multe întrebări legate de acest Ordin şi febra licitaţiei
creşte, Reyn îi poartă pe cititori prin
lumea fascinantă a Ecaterinei celei
Mari, faimoasa împărăteasă din secolul al XVIII-lea, care a deţinut
medalionul şi care, surprinzător, se
confrunta cu aceleaşi tensiuni şi probleme ca o femeie de azi.
Este o poveste despre căsnicie, ce se întâmplă cu un cuplu, sau
chiar cu o întreagă naţiune, când soţia e mai puternică decât soţul
ei?
www.humanitas.ro

Concert

Phoenix, 22 ianuarie 2020, ora 21:30, Hard Rock Cafe, Bucureşti.
Pe 22 ianuarie, Phoenix revine la Hard Rock Cafe cu evenimentul „Phoenix Classics”. Concertul propune trecere prin momentele cheie din istoria muzicală a
formaţiei Phoenix şi ne aminteşte de
Vremuri, Nunta, Fata verde, Mugur
de Fluier, Strunga, În umbra marelui
URSS, Baba Novak şi Apocalipsa, de
refrenele celebre care au conturat
aproape 58 de ani de poveste. Caracterizată în special prin tradiţie şi constanţă, muzica Phoenix a menţinut
timp de o jumătate de veac spiritul
valorilor pe care le promovează: originalitate, responsabilitate, educaţie.
Într-o lume în continuă evoluţie,
într-o industrie muzicală în continuă
schimbare, Phoenix îşi propune să
menţină contactul fiecărei generaţii cu identitatea ce de drept ne
aparţine. În acelaşi timp, mijloacele folosite sunt mereu încărcate
de inovaţie şi creativitate, răspunzând cerinţelor actuale, însă fără
a trăda modalitatea de expresie care a transformat acest proiect în
unicat.
w.w.w.infomusic.ro

Film

Like a Boss

Umor Rose Byrne şi Tiffany Haddish sunt protagonistele comediei Like
a Boss, în care cele două, prietene de-o
viaţă, au împreună o firmă de cosmetice. Una este pragmatică, cealaltă îşi doreşte doar bani şi o viaţă de răsfăţ. Când
firma începe să piardă bani, însă, cele
două caută o soluţie pentru a ieşi din
impas. Abia acum prietenia dintre două
firi complet opuse va fi pusă la grele încercări…
www.cinemagia.ro
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Lecþia de istorie

Petru Rareş, trădat
de cei pe care îi iertase
Nici într-un alt caz nu s-ar potrivi mai bine sintagma „Pe cine nu laşi să moară nu te lasă să trăieşti” precum în cazul lui Petru Rareş. Venit pe tronul
Moldovei într-o situaţie destul de dificilă pentru principat, Petru Rareş face greşeala de a-i ierta pe boierii
care îl trădaseră pe Ştefăniţă Vodă, predecesorul său.
După doar câţiva ani de la urcarea pe tron, în momentul cel mai greu pentru domnia sa, Petru Rareş
va ajunge să fie trădat de aceleaşi feţe boiereşti. Scăpând cu viaţă din capcana întinsă de aceştia, Petru
revine pe tronul Moldovei, profitând de faptul că
aceiaşi mari boieri îl trădează pe Alexandru Cornea,
domnitorul de atunci. Aceasta este, înainte de toate, o
istorie a trădărilor boiereşti.
Petru Rareş a fost ales domnitor al Moldovei în ianuarie 1527, la doar câteva zile după moartea predecesorului său, Ştefăniţă Vodă, nepotul lui Ştefan cel Mare; Ştefăniţă murise în condiţii misterioase, după o expediţie în Ţara Românească. Dispariţia prematură a lui
Ştefăniţă Vodă (despre care a circulat zvonul că ar fi
otrăvit de soţia sa, doamna Stana), la numai 21 de ani,
a lăsat Moldova într-o situaţie dificilă. Otomanii au
ocupat Belgradul (1521) şi au încheiat un armistiţiu cu
Polonia (1525) şi au zdrobit Ungaria, la Mohacs
(1526). Această conjunctură externă anunţa vremuri
tulburi pentru Moldova, lucru care a contribuit probabil la desemnarea rapidă a unui succesor la tronul vacant al ţării, în persoana lui Petru Rareş, un fiu nelegitim al lui Ştefan cel Mare.
Nu se cunosc prea multe amănunte despre viaţa lui
Petru Rareş de dinaintea ascensiunii în scaunul domnesc. Conform tradiţiei populare, el ar fi făcut avere
din negustoria cu peşte, lucru menţionat de Ioan Neculce în O samă de cuvinte. Se ştie mai precis că avea
în jur de 40 de ani şi avea deja un băiat, Bogdan, şi trei
fiice, din două căsătorii anterioare. Ţinând cont de împrejurările delicate care i-au favorizat urcarea pe tron,
Petru a adoptat o atitudine prudentă, răsplătindu-i pe
marii boieri care l-au ales domn prin confirmarea în
proprietăţi şi menţinerea în dregătorii. Mai mult, noul
domn i-a iertat pe boierii care îl trădaseră pe predecesorul său şi le-a permis să se întoarcă din pribegie.
Ştefăniţă Vodă preluase conducerea efectivă a Moldovei în 1523, după ce se declarase major şi îl îndepărtase pe portarul Sucevei, Luca Arbore, cel care dominase politica ţării în perioada minoratului său. În acest
context, câţiva mari boieri au fugit în Polonia. Aflând
de legătura lor cu Luca Arbore, Ştefăniţă a decis executarea fostului portar al Sucevei şi a fiilor acestuia.
Temându-se să nu aibă aceeaşi soartă, o bună parte din
marii boieri au încercat să-l înlăture pe tânărul voievod, în vârstă de numai 17 ani. Boierii au căutat sprijin la regele Poloniei, spunând că, dacă acesta nu îi va
ajuta, vor apela la regele Ungariei sau chiar la sultan,
pentru a scăpa de „tiran”. Dar, după cum ne spune Grigore Ureche, lui Ştefăniţă „i-au venit ţara întru agiutoriu”, adică dregătorii din teritoriu, mica boierime şi ţăranii, iar domnul a reuşit să-i învingă pe răzvrătiţi la
Roman. După această luptă, marii boieri care nu şi-au
pierdut capul au plecat în pribegie. La sfârşitul anului
1523, Ştefăniţă înlocuise 13 din cei 17 boieri care au
făcut parte din sfatul domnesc în perioada minoratului

său.

„Ardealul l-am cucerit cu sabia…”
Cu toate că situaţia externă a Moldovei era destul
de dificilă, Petru Rareş a dus o politică ambiţioasă,
deşi destul de ezitantă, căutând să extindă influenţa şi
teritoriul ţării sale, dovedindu-se în acest fel un adevărat precursor al lui Mihai Viteazul. Profitând de conflictul dintre otomani şi habsburgi, după înfrângerea
Ungariei de la Mohacs, voievodul moldovean a organizat două expediţii în Ardeal, în anul 1529, „în sprijinul” lui Ioan Zapolya, voievodul Transilvaniei, care
avea să fie numit de otomani rege al Ungariei, în defavoarea lui Ferdinand de Habsburg. În fapt, Petru a consolidat influenţa Moldovei În Transilvania. Nu numai
că a obţinut de la Zapolya recunoaşterea vechilor posesiuni, Ciceul şi Cetatea de Baltă, ci şi dreptul de stăpânire asupra unora noi: Unguraşul, cu 34 de sate, Valea
Rodnei, cu 23 de sate şi Bistriţa, cu peste 50 de sate.
Chiar dacă Petru invoca autoritatea regelui Ungariei,
după înfrângerea de la Feldioara, împotriva trupelor
transilvane, fidele lui Ferdinand, şi supunerea secuilor,
voievodul moldovean a exercitat un protectorat efectiv
asupra Ţării Bârsei şi a oraşelor Braşov, Mediaş şi Sighişoara. Într-o scrisoare adresată braşovenilor, în
1530, Petru spunea că „Ardealul l-am cucerit cu sabia
şi nu-l vom da nimănui, nici lui Ferdinand, nici altuia”.
Petru Rareş ocupă Pocuţia, vrând
să răcească relaţiile turco-polone
Pe lângă eforturile din Transilvania, Petru a căutat
să atragă şi Ţara Românească de partea sa, reuşind
să-şi căsătorească una dintre fiice cu Vlad Înecatul,
care a domnit la sud de Carpaţi între 1530 şi 1532. Intenţiile domnului moldovean erau destul de clare
pentru contemporani. Umanistul şi diplomatul maghiar
Anton Verancsics scria că „Soliman s-a temut ca nu
cumva, când ar încerca el să ocupe Transilvania sau
Ţara Românească sau Moldova, toate aceste ţări să se
unească şi să se apere împreună”. Totuşi aceste succese
obţinute de Petru Rareş în Transilvania nu ofereau o siguranţă prea mare Moldovei, având în vedere consolidarea poziţiei lui Ioan Zapolya pe tronul Ungariei, cu
sprijin otoman. Intuind această situaţie, voievodul a
căutat să construiască o alianţă anti-otomană cu Polonia, însă s-a lovit de refuzul regelui Sigismund I.
Situaţia Moldovei s-a agravat în 1530, după ce Ferdinand de Habsburg şi Ioan Zapolya, cei doi pretendenţi la tronul Ungariei, au semnat un acord de pace.
Acest lucru l-a determinat pe domnul moldovean să facă un gest necugetat, în încercarea de a forţa răcirea relaţiilor turco-polone. Petru Rareş a ocupat provincia
poloneză Pocuţia, din nordul Moldovei, un mai vechi
măr de discordie între cele două state, încă de pe vremea lui Ştefan cel Mare. El a motivat că are acordul
suzeranului său, sultanul otoman, pentru această iniţiativă. A minţit. El solicitase acordul Porţii, însă fusese
refuzat. Conflictul cu Polonia a avut ca rezultat, pe lângă pierderea Pocuţiei, în urma unor înfrângeri militare
usturătoare, şi eşecul oficial al stabilirii unei alianţe
anti-otomane.
Iulian SÎMBETEANU, Historia.ro
(continuare în nr. viitor)

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Necesitatea istorică
Iniţiativa ridicării unei Catedrale reprezentative pentru
poporul român şi pentru capitala României a apărut după ce
a luat sfârşit Războiul din 1977-1978 în urma căruia am dobândit independenţa de sub jugul turcesc. Atunci s-a constatat că, din bisericile existente în Bucureşti, nici una nu era
atât de încăpătoare încât să-i primească pe cei care ar fi dorit
„să participe la TE Deum-urile oficiale cu prilejul sărbătorilor naţionale sau la alte momente solemne”.
România este proclamată regat în 1881, la 14 martie, iar
regele Carol I înaintează Camerei Legislative un proiect de
lege relativ la construirea unei Catedrale române în Bucureşti. Astfel încât, la trei ani distanţă, bugetul statului român
a prevăzut pentru realizarea acestui proiect suma de 5 milioane de lei (aur), echivalentul a 5% din întregul cuantum al
bugetului ţării. Cu toate acestea, destinaţia acestor bani a
fost schimbată, dându-li-se alte întrebuinţări.
Anii au trecut. Au fost stabilite fel şi fel de locaţii; au fost
făcute zeci de proiecte; patriarhii şi regimurile politice, războaiele mondiale şi perioadele de pace s-au perindat implacabil în istorie, dar Catedrala Naţională tot nu s-a zidit. Despre ea au scris Mihai Eminescu şi Ioan Slavici, Octavian Goga şi Gala Galaction. Abia la 17 aprilie 2005, primăria Municipiului Bucureşti propune ca locaţie Dealul Arsenalului,
Patria Română acceptă şi, la 13 februarie 2006, terenul este
predat acesteia. Se pune capăt mutărilor şi alegerilor care
împiedicau trecerea la următorul pas, realizarea proiectului
catedralei şi începerea efectivă a lucrărilor.
La 29 septembrie 2007, Preafericitul Părinte Daniel a săvârşit slujba de punere a pietrei de temelie şi sfinţire a locului. Cu acest prilej, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Româ-

ne a subliniat: „Catedrala trebuie să fie atât de frumoasă
încât să reprezinte expresia sufletului românesc atunci când
el se află în bucurie. Această catedrală va avea două hramuri: Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României, şi Înălţarea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos la cer,
zi în care se serbează şi Ziua Eroilor”.
Lămurind titulatura acestui edificiu, Părintele Patriarh
Daniel a precizat: „Când vorbim despre Catedrala Mântuirii
Neamului nu înseamnă că este singurul loc în care se mântuiesc românii, ci ea este simbol al recunoştinţei pentru mântuirea sau izbăvirea românilor de mari şi multe primejdii şi necazuri”. Catedrala va fi o Catedrală Naţională, deoarece reprezintă în olan spiritual-religios naţiunea română în care ortodocşii sunt majoritari”.
Prin voinţa lui Dumnezeu şi prin multe strădanii omeneşti, până la urmă, catedrala s-a ridicat pe Dealul Arsenalului. Pare a fi clădită mai mult de eroii, martirii şi de sfinţii
noştri, de românii care au luptat în toate vremurile pentru binele obştesc. Şi, dacă o numim astăzi Catedrala Naţională,
asta arată că este a întregii naţiuni. Dar, ea va rămâne mereu
şi a mântuirii neamului: o spun victoriile din Războiul de Independenţă de la 1877-1878, o spune strălucirea anului
1918, o povestesc luptele din al Doilea Război Mondial, o
cere suferinţa până la sfinţenie a martirilor din temniţele comuniste, o strigă tinerii care au ieşit cu pieptul gol în decembrie 1989 pentru libertate.
Silueta Catedralei Naţionale a crescut măreţ, în tăcere.
Dar măreţia ei nu striveşte, ci înalţă. Înalţă demnitatea noastră de popor ortodox. Ea exprimă ideea dăinuirii şi a unei
înnoiri spirituale, în ciuda semnelor vremii. Catedrala este

un monument de artă bisericească românească al cărui stil
nu are nimic pompos, încărcat, ci se distinge prin eleganţă şi
măsură. Dimensiunile sale exprimă simplitate şi echilibru.
Catedrala Naţională, ridicată pe fostul Deal al Arsenalului, poate fi reperată de departe. Pe măsură ce te apropii, ea
îţi apare în toată măreţia, iar detaliile devin tot mai clare,
emoţia însă nu scade în intensitate. Observând-o dinspre
Piaţa Francofoniei cum urci spre Casa Academiei sau din
apropierea Ministerului Apărării Naţionale, catedrala îţi oferă surprize, căci unghiurile diferite din care este privită scot
la iveală cadre nebănuite. Ceea ce îţi rămâne este însă imaginea de ansamblu, extraordinară, care ţi se întipăreşte pe retină şi în suflet pentru totdeauna.
După ani de efort susţinut, duminica de 25 noiembrie
2018, ziua sfinţirii Altarului Catedralei Naţionale, va rămâne
în istoria Bisericii şi a poporului român ca o sărbătoare a împlinirii şi recunoştinţei. Noua catedrală repune în centrul
vieţii spirituale, ca fapt public eminent, nevoia de a reafirma
coeziunea românească. Nu se cuvine să ne complacem în triumfalism provincial şi nici în demagogie infatuat-etnocentrică.
Noi şi copiii, urmaţi de nepoţii noştri, avem încă un secol
de construcţie în faţă: un secol (şi, cu voia Domnului, cât
mai multe altele) în care clopotele acestei Biserici-Mamă
vor răsuna în destule ceasuri de bucurie, aşa cum vor şti,
poate, să cearnă solemn clipele de restrişte. Pentru continuitatea noastră firească şi mai bine întocmită, slavă întru cei de
sus, lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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ªtiinþã
Comportamentele altruiste, corelate
cu o toleranţă mai mare la durere

O echipă de cercetători a plecat de la descoperirile
unor studii anterioare care au identificat o legătură
între natura acţiunilor unei persoane şi producerea de
dopamină, neurotransmiţătorul care reglează modul în
care creierul nostru interpretează senzaţiile. Oamenii
de ştiinţă din China au derulat patru experimente separate în care au încercat să surprindă această corelaţie
dintre altruism şi nivelul de dopamină. Astfel, în cadrul primului experiment, cercetătorii i-au rugat pe cei
care donaseră sânge pentru victimele unui cutremur să
îşi evalueze nivelul de durere pe care îl resimt din cau-

za acelor. Informaţiile de la aceşti participanţi au fost
comparate cu cele obţinute cu cele de la persoanele
care donau sânge în perioade în care nu avuseseră loc
dezastre; iar cercetătorii au ajuns la concluzia că primul grup a experimentat un nivel mai mic de durere.
În cadrul celui de-al doilea experiment, participanţii au
fost rugaţi să ajute la revizuirea unui manual pentru
copiii migranţi în timp ce erau expuşi la temperaturi
reduse. În comparaţie cu cei care nu s-au oferit voluntari, altruiştii au raportat cercetătorilor că au resimţit
mai puţin intens senzaţia de frig. În cel de-al treilea experiment, cercetătorii au comparat nivelul de durere al
unor pacienţi bolnavi de cancer, o parte dintre aceştia
efectuând activităţi domestice doar pentru ei, gătit şi
curăţenie; în timp ce, cel de-al doilea grup efectua
aceste activităţi şi pentru alte persoane. Din analiza informaţiilor oferite de către participanţi, cercetătorii au
ajuns la concluzia că acei pacienţi care sufereau de
cancer şi care îi ajutau pe cei din jur prin activităţi domestice raportau un nivel mai mic de durere. Cel de-al
patrulea experiment a implicat un grup de persoane
care a fost rugat să doneze bani pentru a ajuta copiii orfani şi o scanare cerebrală în timp ce erau supuşi unor
şocuri electrice. Într-un mod asemănător experimentelor anterioare, persoanele altruiste, care au ales să doneze, au prezentat un nivel mai mic de durere. Cercetătorii din spatele acestui studiu au ajuns la concluzia că
experimentele realizate de către ei aduc noi dovezi în
sprijinul teoriilor care leagă altruismul de o stare mai
bună de spirit şi de o capacitate de a resimţi un nivel
mai mic de durere.

Activitatea fizică scade riscul
de a dezvolta mai multe tipuri de cancer

Un studiu recent care a fost realizat de către cercetătorii de la Institutul Naţional al Cancerului din Statele Unite ale Americii, Societatea Americană de Cancer
şi Facultatea de Sănătate Publică a Universităţii Harvard a ajuns la concluzia că persoanele care urmează
recomandările legate de nivelul de activitate fizică

săptămânală prezintă un risc mai mic de a dezvolta diferite forme de cancer, notează Medicalxpress. În cadrul acestui raport, au fost folosite datele colectate de
la peste 750.000 de persoane de către nouă studii anterioare şi au fost luate în calcul 15 tipuri de cancer. Cercetătorii au aflat că un nivel de activitate fizică recomandată, între 2,5 şi 5 ore de efort cu intensitate medie
sau 1,25 şi 2,5 ore de efort intens, prezintă o corelare
statistică pozitivă în cazul a şapte dintre cele 15 tipuri
de cancer luate în calcul. Printre acestea se numără:
cancerul de sân, cancerul endometrial, cancer renal,
mielomul multiplu, cancerul hepatic şi limfomul nonHodgkin. În ciuda veştilor bune pe care acest studiu le
aduce, trebuie precizate şi unele limite ale metodologiei şi, implicit, ale rezultatelor obţinute: etnicitatea pacienţilor, majoritatea erau caucazieni, numărul disproporţionat de cazuri studiate pentru fiecare tip de cancer
şi modalitatea prin care a fost stabilit efortul fizic depus. Mai exact, participanţii au fost cei care raportau
datele, existând riscul ca aceştia să fi făcut o serie de
erori sau chiar să îşi fi modificat răspunsurile astfel
încât acestea să fie dezirabile, mai exact au minţit în
ceea ce priveşte efortul depus.
descopera.ro
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Noutãþi în lumea IT
Un nou telefon care
permite schimbarea bateriei
Telefoanele mobile au renunţat în ultimii câţiva ani să
ofere utilizatorilor posibilitatea să îşi schimbe bateria fără o
vizită la service. Se pare însă că această iniţiativă începe să
fie slăbită de către Samsung, cel puţin în gama de dispozitive xCover, cea în care sunt încadrate modelele „rezistente”,
care pot supravieţui şocurilor şi altor situaţii accidentale.
Noul xCover Pro este primul smartphone al companiei din
2020 care permite înlocuirea uşoară a bateriei şi primul de
acest gen echipat cu o cameră frontală încadrată într-un ecran perforat. Ecranul perforat este unul de tip LCD, nu
OLED precum în cazul altor smartphone-uri de la Samsung.
Acesta beneficiază de o diagonală de 6,3” pe format 20:9 cu
rezoluţie Full HD+. Camera frontală din decupaj oferă rezoluţie de 13 megapixeli, în timp ce camera principală de pe
partea din spate beneficiază de un senzor principal de 25
megapixeli şi unul secundar de 8 megapixeli ultra-wide.
Acesta este alimentat de un acumulator de 4.050 mAh şi încărcare la 15W. Avantajul faţă de alte modele este că utilizatorul poate schimba oricând acest acumulator. Acest model
beneficiază şi de câteva butoane fizice de care alte modele
nu dispun. Pe partea din dreapta exisă un buton Power cu
senzor de amprentă integrat, ceva ce am mai văzut şi pe Galaxy S10e, butoane de volum, cât şi două butoane
programabile: unul în partea de sus şi unul pe partea stângă. Acestea pot
primi funcţii precum pornirea camerei sau pornirea
lanternei, pe lângă alte capabilităţi obişnuite. Fiind
un dispozitiv mai rezistent decât unul obişnuit,
acesta poate rezista la căzături de la înălţimea de
1,5m, fiind încadrat în
standardul
MIL-STD810G şi este rezistent la
apă şi praf în conformitate
cu standardul IP69, adică poate rezista şi la jeturi de apă sub
presiune. Telefonul se lansează la sfârşitul lunii ianuarie la
un preţ de 500 de euro, Finlanda fiind prima ţară în care
Galaxy XCover Pro va fi disponibil.

- Se întâlnesc doi
amici. Unul îl întreabă
pe celălalt:
- Am auzit că te-ai
căsătorit.
- Da, răspunde celălalt.
- Şi cum este?
- Rău…să fumez n-am voie…
- Şi regreţi?
- Nici să regret n-am voie….
J
- Tati, tati, sună telefonul. Pe ecran
scrie că te caută Poliţia română!
- Răspunde tu că-i maică-ta!
J
-Iubi.. ce-ai de gând să-mi cumperi
de Crăciun?
- Nimic!!!... e ziua de naştere a lui
Iisus, nu a ta..!
J
La NASA soseşte un OZN acoperit
complet cu aur. Din el coboară un extraterestru mic, verde, dar cu antenele
de aur. Este luat la întrebări, cercetat:
- De unde vii, tu?
- De pe Marte
- Şi toţi aveţi acolo farfurii zbură-

toare din aur?
- Da
- Şi toţi aveţi acolo antene din aur?
La care extraterestrul:
- Numai noi, romii...
J
O femeie la ghicitoare.
- În curând soţul tău o să moară,
are şi o amantă tânără, îmi pare rău!
- Lasă asta, va fi vreo anchetă?
J
O blondă comandă pizza.
- Să o tai în 6 sau 12 felii?
- În 6, că nu pot să mănânc 12....
J
- Mă Gheorghiţă, mă duc să fac
Revelionul la Sinaia, mă! Cred că va fi
o minune!
- Apoi drept minune mă Ioane, mai
ales că aiesta-i trenul de Cluj...
J
- Bună iubitule! ia zi,, cu ce ai vrea
să mănânci cartofii, diseară?
- Păi, cu carne, bineînţeles!
- Ştiam eu! De aia am luat chipsuri cu bacon!
- De unde veniţi la ora asta?
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OnePlus„împrumută” o funcţie software de la
iPhone pentru autonomie mai bună
OnePlus a reuşit în doar câţiva ani să se impună pe piaţa
de smartphone-uri şi să joace la aceeaşi masă cu companii
cu tradiţie precum Samsung, Apple sau Huawei. În general,
compania chineză şi-a construit un renume pentru specificaţiile hardware bune la preţuri mici, dar şi prin software rapid. De altfel, OnePlus nu a încercat niciodată să pară o
companie extrem de inovatoare, iar decizia de a adopta o
funcţie pe care Apple a integrat-o în iOS 13 pe Oxygen OS10 nu este o mare
surpriză, întrucât scopul
său pare să fie în primul
rând de a livra dispozitive
cât mai bune. În primul
rând, pentru că este un tip
de încărcare inteligentă. Încărcarea optimizată apare
doar atunci când încarci telefonul peste noapte. Astfel, în loc
să încarce telefonul rapid până la 100% şi să-l ţină permanent alimentat odată ce atinge această valoare, software-ul
va încărca puţin câte puţin, pentru ca atunci când te vei trezi
să găseşti telefonul încărcat. Încărcarea optimizată foloseşte
AI pentru a învăţa programul utilizatorului, încercând să încarce bateria complet, fix înainte ca acesta să se trezească.
În cazul OnePlus, funcţia va încărca telefonul până la valoarea de 80%, urmând ca la o oră şi jumătate înainte de ora de
trezire normală să înceapă încărcarea ultimelor 20 de procente, pentru a avea baterie 100% încărcată restul zilei. Pentru a intui ora de trezire, telefonul va folosi, fie obiceiurile
de utilizare din zilele precedente, fie prima alarmă din aplicaţia dedicată, fie primul eveniment din calendar. Această
metodă de protecţie a bateriei ar putea duce la o degradare
mai lentă în timp. Acumulatorii cu Litiu se degradează în
special atunci când stau perioade lungi de timp la capacitate
maximă de încărcare, fie atunci când sunt descărcaţi complet. Este de obicei indicat ca pentru o durată de utilizare pe
termen lung, acumulatorul să rămână undeva între 20 şi 80%
tot timpul. Funcţia de încărcare optimizată este deja disponibilă pentru utilizatorii de OnePlus 7 şi Pro care rulează versiunea Open Beta a sistemului de operare Oxygen OS10 şi
va deveni în scurt timp disponibilă în varianta finală. Aceasta poate fi activată din setări din meniul „Baterie”.
w.ww.go4it.ro

- De la petrecerea de Revelion!
- Tu îţi baţi joc de mine? Revelionul a fost acum două săptămâni!
- Asta ştiu, dar abia acum mi-au sugerat gazdele să mă întorc acasă..
J
La judecătorie:
- Acuzat, pentru ce ai spart de trei
ori la rând, vitrinele aceluiaşi magazin?
- Prima oară, am furat o rochie
pentru soţia mea. A doua şi a treia oară
m-a trimis s-o schimb...
J
- Nu eşti grasă deloc! Doar că păstrând proporţia, ar trebui să fii puţin
mai înaltă!
- Şi, cam ce înălţime ar corespunde
cu greutatea mea?
- Cinci metri şi jumătate !
J
- Tăticule, de ce te-ai căsătorit cu
mămica?
- Vezi, nici măcar copilul nu înţelege de ce!
J
www.bancuri.ro

GÂNDURI ÎN TREACÃT...
Dacă omul ar avea puterea să întregească
natura, şarpelui i-ar adăuga ghimpi.
Dacă s-ar clădi casa fericirii, cea mai mare
încăpere ar fi sala de aşteptare.
Dacă vrei ca un lucru să fie făcut bine,
fă-l tu.
Frunzele care îngălbenesc dau copacilor o
înfăţişare coaptă.
Nu trebuie să spunem tot adevărul, dar nu
trebuie să spunem decât adevărul.
Trebuie să avem curajul să preferăm omul
inteligent omului îndatoritor.
Ironia nu usucă: arde numai buruienile.
Numai egoistul suferă cu adevărat şi tot
timpul.
Gloria nu este a celor neînvinşi, ci a celor
care se ridică după fiecare legătură.
Orice soluţie generează noi probleme.
Glumind putem spune orice, chiar şi adevărul.
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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Vizita ministrului apărării naţionale în Afganistan
Ministrul apărării naţionale, Nicolae-Ionel Ciucă, ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, şi şeful Statului
Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu,
au efectuat o vizită de lucru în Afganistan.
Din delegaţie a făcut parte şeful Statului Major al Forţelor Terestre, general-maior Dorin Blaiu, alături de alţi
generali şi ofiţeri aflaţi la comanda structurilor care conduc şi coordonează forţele Armatei României pe timpul
pregătirii misiunii şi dislocării în teatrul de operaţii. În
prima parte a vizitei, delegaţia oficială s-a deplasat în Baza Militară Kandahar.
Ministrul apărării naţionale s-a întâlnit cu militarii Batalionului 495 Protecţia Forţei „Ştefan Soverth”, cu detaşamentul care încadrează Elementul Naţional de Sprijin,
precum şi cu militarii care execută misiuni în cadrul Comandamentului de Instruire, Consiliere şi Asistenţă din
Regiunea de Sud (Train Advice Assist Command - South
/ TAAC-South).
Nicolae-Ionel Ciucă s-a informat cu privire la modul
în care îşi îndeplinesc misiunile efectivele Armatei României dislocate în această regiune a Afganistanului şi a discutat cu militarii despre starea echipamentelor şi tehnicii
cu care acţionează, precum şi despre aspectele importante
pentru desfăşurarea misiunilor în teatrul de operaţii Afganistan.
În partea a doua a zilei, delegaţia s-a deplasat, cu aeronava Spartan C27 a forţelor aeriene române, de la Kandahar la Kabul, unde s-a întâlnit cu militarii români dislocaţi în această zonă. La Kabul, ministrul Nicolae-Ionel
Ciucă a avut o întrevedere cu generalul-locotenent Giles
Hill, locţiitorul comandantului Misiunii NATO Resolute
Support (RSM).
În cadrul discuţiilor, au fost analizate situaţia de securitate din Afganistan, contribuţia actuală a României cu
forţe la RSM, a şasea ţară contributoare cu trupe în acest
teatru de operaţii, sprijinul acordat de forţele americane

din Afganistan militarilor români în teatrul de operaţii,
precum şi intenţiile Comandamentului Multinaţional
pentru anul 2020. „Am vrut să ajungem în Afganistan
înainte de sărbători, pentru a ne întâlni cu militarii, şi a le
transmite mesajul nostru de apreciere şi preţuire pentru tot
ceea ce fac pentru Armata României şi pentru ţară. Acestea nu sunt cuvinte lipsite de conţinut, ci vin în contextul
în care, stând de vorbă astăzi cu liderii misiunii (n.b. „Resolute Support”), feedback-ul a fost cât se poate de pozitiv şi de laudativ pentru modul în care militarii români îşi
îndeplinesc misiunea, pentru probitatea lor profesională,
pentru disponibilitatea la efort şi sacrificiu, pentru camaraderia lor”, a spus ministrul Nicolae Ionel Ciucă.
De asemenea, ministrul apărării naţionale a menţionat
că generalul Giles Hill are un respect deosebit pentru militarii români şi că acesta este convins că, dacă oricare militar din teatrul de operaţii Afganistan ar fi întrebat împreună cu cine ar avea încredere să-şi execute misiunea, ar
răspunde, cu certitudine, că împreună cu „un militar român”. „Şi, cred că asta spune totul! Militarii noştri merită
tot respectul. Şi de aceea ne aflăm noi astăzi aici, să vă
arătăm respect. Aceasta este datoria şi responsabilitatea
noastră”, a precizat ministrul Ciucă în discuţiile cu militarii.
Concluzionând, ministrul apărării naţionale a declarat
că vizita a fost foarte eficientă. „Am văzut situaţia de la
faţa locului, am stat de vorbă cu militarii şi am primit
feedback de la ei. Noi ne vom îngriji ca toate aspectele
care au nevoie de mai multă coordonare, mai multă agregare în tehnici şi proceduri, în asigurarea de resurse şi
condiţii cât mai bune de trai pe timpul dislocării în teatrul
de operaţii să se îndeplinească în ţară şi să facem ca aici
misiunea să aibă un parcurs cât se poate de coerent, iar
militarii să se concentreze doar la ceea ce au de îndeplinit”, a precizat ministrul Nicolae Ionel Ciucă.
Majoritatea structurilor luptătoare ale Armatei Româ-
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Gata de misiune!
Exerciţii de repetare a misiunii
Exerciţiul de Repetare a Misiunii pentru Batalionul 21
destinat Protecţiei Forţei „Viperele Negre” s-a desfăşurat
în perioada 11-19 decembrie la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica” care a devenit în această perioadă, replica teatrului de operaţii din Afganistan.
Prima etapă a acestuia a constat în exerciţii asistate de
calculator (CAX) şi de rezolvare a unor situaţii tactice
(STX). Specialiştii centrului au monitorizat şi asigurat
permanent funcţionarea echipamentelor de instruire prin
simulare, iar observatorii/ controlori din cadrul Batalionului 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei” i-au observat şi consiliat pe militarii Batalionului 21, astfel încât
să corecteze acţiunile desfăşurate de aceştia şi să îi ajute
în repetarea procedurilor de operare.
Sanitarii şi CLS-iştii din cadrul Batalionului 21, au
exersat timp de trei zile, tehnicile şi procedeele de acordare a primului ajutor, în cadrul tactic, sub îndrumarea instructorilor Centrului Naţional de Instruire Întrunită „Ge-

tica”. Secvenţa a făcut parte din Exerciţiul de Repetare a
Misiunii şi a avut ca scop integrarea cunoştiinţelor sanitarilor şi CLS-iştilor, astfel încât să existe o cât mai bună
coordonare între aceştia, în cazul unui incident dintr-o zonă de conflict.
Evaluare
Militarii Batalionului 21 au fost evaluaţi acţional de o
comisie din cadrul Comandamentului Forţelor Întrunite,
pe timpul executării exerciţiilor de antrenament intern.
Misiunile de asigurare a securităţii şi protecţiei în proximitatea bazei militare, de asigurare a protecţiei apropiate a echipei de consiliere şi asistenţă, precum şi de asigurare a controlului şi accesul
în baza militară au fost executate pe timp
de zi, cât şi pe
timp de noapte, pe timpul
desfăşurării
exerciţiilor de
antrenament

CMYK

niei care participă la misiuni are deja experienţa teatrelor
de operaţii. Prima misiune a Armatei României la nivel de
batalion a fost executată în Afganistan în anul 2002 de Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, cunoscuţi sub
denumirea de „Scorpionii Roşii”.
Misiunile Armatei României au evoluat de la simplu la
complex, de la misiuni individuale cu observatori, la cele
cu contingente de peste 2.000 de militari, de la misiuni de
asistenţă medicală la cele de tip contrainsurgenţă şi, ulterior, la misiuni de instruire şi asistenţă instituţională.
În prezent, Armata României are dislocaţi peste 1.200
de militari în misiuni externe, dintre care, în Afganistan,
775 de militari. Din anul 2002, pe parcursul misiunilor de
luptă executate în teatrele de operaţii din Afganistan, Irak
şi Kosovo, 30 de militari au căzut la datorie (dintre care,
27 în Afganistan) şi peste 180 au fost răniţi.n

intern. Batalionul a fost sprijinit cu două aeronave Black
Hawk din cadrul Brigăzii 3 Elicoptere de Luptă din Statele Unite ale Americii, asigurând evacuarea medicală.
Viperele Negre - Gata pentru misiune!
Batalionul 21 Protecţia Forţei „Viperele Negre” este
pregătit pentru executarea misiunii „Resolute Support”,
din teatrul de operaţii din Afganistan, în perioada februarie-august 2020.
Pe data de 19 decembrie, la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica”, a avut loc transferul de autoritate, în urma căruia batalionul a intrat sub comanda operaţională a Coman damentului
Forţelor Întrunite.
Colonelul
Cătălin Giurgiu,
şeful echipei de
evaluare
a
Comandamentului Forţelor Întrunite, a adresat
câteva cuvinte
militarilor batalionului: „Stimaţi camarazi, sunt convins că veţi depune
tot efortul, să executaţi misiunea în mod exemplar, continuând astfel realizările din perioada de pregătire şi rezultatele excelente obţinute la evaluarea capacităţii operaţionale. Aveţi datoria de a menţine un standard de performanţă ridicat al activităţilor şi misiunilor, pe care le veţi
desfăşura, şi de a demonstra că sunteţi o structură de nădejde a Armatei României. Nu îmi rămâne decât să vă felicit şi să vă urez o misiune uşoară. Veţi da dovadă de maximă seriozitate şi sunt convins că ne vom întâlni cu bine,
când vă veţi redisloca din teatrul de operaţii”.
Comandantul Batalionului 21, locotenent-colonel
Cristian Tiberiu Cristescu: „Am făcut o radiografie a ceea
ce am desfăşurat împreună, din data de 2 septembrie şi
mi-am adus aminte de toate cuvintele, pe care le-am construit săptămânal, începând de la cunoaştere, adaptare, integrare, echipă, forţă, încredere ajungând, în ultima săptămână, la cuvântul performanţă, performanţă pe care nu o
puteam atinge în altă parte, decât aici la Cincu, având
sprijinul personalului Centrului Naţional de Instruire
„Getica”. Ştiu că toţi militarii Batalionului 21 Protecţia
Forţei „Viperele Negre” înţeleg sută la sută ceea ce li s-a
încredinţat ca sarcini, îşi înţeleg misiunea şi sunt în măsură să o îndeplinească. Ştim. În acelaşi timp, ştim cu toţii,
că plecăm lăsând în urmă familiile, care se vor ocupa de
tot ceea ce înseamnă casă, cămin, familie. Cu acest prilej,
doresc să le mulţumesc pentru tot sprijinul acordat până
acum.
Totodată, doresc să vă urez vouă şi familiilor dumneavoastră sărbători fericite!”
Căpitan Mariana DINU
Vasile GĂBRIAN

Construită de către coloniştii saşi în secolul al XIIlea pe malul Târnavei Mari, Sighişoara este printre puţinele cetăţi medievale locuite, fiind situată în inima Transilvaniei. Construcţia zidului cetăţii, ce are o lungime de
950 metri începe în anul 1350, rolul acestuia fiind de
protecţie împotriva invaziilor otomane. În interiorul
acestor ziduri s-au construit mai apoi principalele clădiri
ale oraşului, şi tot în această perioadă începe să se dezvolte şi Oraşul de Jos al Sighişoarei. Cetatea a avut iniţial 14 turnuri, care aparţineau fiecare câte unei bresle, şi
patru bastioane. În prezent, mai există doar nouă turnuri
şi trei bastioane, dintre care cel mai reprezentativ este
Turnul cu Ceas. Au urmat perioade mai zbuciumate în
istoria Sighişoarei cu răscoale, epidemii, inundaţii şi incendii în care importanţa strategică a cetăţii a scăzut
considerabil. După Revoluţia de la 1848, Sighişoara, vechea cetate, şi-a pierdut definitiv rolul strategic, oraşul
fiind colonizat cu secui. Breslele de meşteşugari, au decăzut, locul lor fiind luat de mica industrie. În perioada
interbelică, Sighişoara este reşedinţa judeţului Târnava
Mare, oraşul dezvoltându-se considerabil, iar populaţia
devine predominant românească.

Supranumită „Perla Transilvaniei”, Sighişoara este
patrimoniu UNESCO din 1999. Deţine o multitudine de
obiective turistice: Turnul Funarilor, Turnul Cositorarilor, Turnul Tăbăcarilor, Turnul Cojocarilor, Turnul
Croitorilor, Turnul Măcelarilor, Turnul Cizmarilor, Turnul Fierarilor Turnul cu Ceas, Bastionul Artileriei, Biserica Evanghelică din Deal, Biserica Evanghelică în stil
Gotic (Leproşilor) sau Biserica fostei Mănăstiri a Dominicanilor, Scara şcolarilor, Gangul Babelor, dar şi casa
în care a locuit Vlad Dracul şi în care se presupune că
s-a născut Vlad Ţepeş.
Sighişoara are o imagine aparte şi datorită faptului
că, de secole, în acest loc medieval au convieţuit în bună
înţelegere români, maghiari, saşi şi alte naţionalităţi,
care s-au ajutat reciproc, dând naştere unei comunităţi
multiculturale. Dacă ajungi la Sighişoara, cu siguranţă ai
să revii.
Să prindem fiecare răsărit, să nu ratăm nici un apus!
Plutonier-adjutant Marian DUŢĂ

