PUNCTE DE VEDERE

Gata oricând
să răspundem provocărilor!
Brigada 9 Mecanizată Mărăşeşti din Constanţa este
parte a Diviziei 2 Infanterie Getica şi este purtătoarea
tradiţiilor de luptă de
excepţie ale militarilor dobrogeni, dar şi
principalul element al
prezenţei Forţelor Terestre române între
Dunăre şi Marea
Neagră.
Dislocarea noastră în Dobrogea ne influenţează modul de
pregătire, pentru a
putea opera în ...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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Depunerea
Jurământului Militar
Vineri, 03 iulie, pe platourile unităţilor unde s-au
instruit, 890 de soldaţi gradaţi profesionişti au jurat
credinţă patriei. Jurământul, rostit într-un singur glas,
s-a auzit în numeroase garnizoane din ţară, precum
Alba Iulia, Bistriţa, Brăila, Braşov, Bucureşti, Buzău, Caracal, Cluj, Craiova, Deva, Focşani, Iaşi,
Mangalia, Piteşti, Sighişoara, Slobozia sau Târgovişte.
Şi la Batalionul 495
Paraşutişti „Căpitan ...

KAKI 100%
2020 -

Omul Anului

În urma desfăşurării concursului în vederea acordării
distincţiei cu denumirea onorifică „OMUL ANULUI ”,
la nivelul Statului
Major al Forţelor
Terestre, juriul a
analizat propunerile înaintate de
către structurile
subordonate şi a
stabilit următorul
clasament:
I. la Secţiunea
Imaginea şi vizibilitatea ...

LECÞIA DE ISTORIE

Epidemia
din Primul Război Mondial
Prezentarea care urmează, descrie lupta disperată dusă de ostaşii români, de toate gradele, aflaţi pe frontul
Marelui Război cu epidemia de tifos exantematic, care a decimat
armata, dar şi populaţia
civilă, în iarna anului
1916-1917.
Sever Paschievici
(1888 - 1962), un oltean
deştept şi ambiţios, absolvent al Facultăţii...

MOZAIC

Ţesutul poate fi „printat”
direct în corp
O echipa internaţională de cercetători a folosit cu
succes bio-gelul în ţesuturile pielii, muşchilor şi cele
ale creierului, potrivit MedicalXpress.
Oamenii de
ştiinţă au creat
cu succes muşchi noi la şoareci, folosind o
tehnică miniminvazivă numită
„intravital 3-D
bioprinting”.
Noile cercetări
ar putea deschide calea ...

CMYK
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aCtualitatea
Pe SCuRt
lWASHINGTON - Statele Unite vor vinde Japoniei peste
100 de avioane F-35. Statele Unite au anunţat că au aprobat
vânzarea a 105 avioane stealth de ultimă generaţie F-35, care
vor merge către Japonia. În cecea ce priveşte valoarea tranzacţiei, aceasta este estimată la 23,11 miliarde de dolari, scrie AFP,
citată de Agerpres. Mai exact, Departamentul de Stat a reamintit că Japonia a cerut să cumpere aparate F-35A, versiunea tradiţională a acestui avion destinat aviaţiei militare, şi F-35B,
versiunea cu decolare scurtă şi aterizare verticală destinată portavioanelor. În acest context, diplomaţia americană a decis să
dea undă verde acestei tranzacţii care „va întări securitatea unui
aliat major” din regiunea Asia-Pacific, se arată într-un comunicat. „Este în interesul vital al Statelor Unite să ajute Japonia în
dezvoltarea şi menţinerea unei capacităţi de autoapărare solide
şi eficiente”, a adăugat Departamentul de Stat. Datorită modernizării rapide a armatei chineze, Japonia a decis să cumpere 105
aparate F-35A în cursul deceniului următor, pe lângă cele 42 de
tip F35-B. La sfârşitul anului 2018, guvernul de la Tokyo a
aprobat un plan cincinal de apărare incluzând intrarea în arsenalul său a două portavioane, o premieră de la sfârşitul celui deAl Doilea Război Mondial. Bugetul pentru apărare al Japoniei
pe anul 2020/ 2021 atinge o valoare record de această dată. Este
vorba de 50,3 miliarde de dolari. TELL AVIV - Ministerul israelian al Apărării a lansat un nou satelit de monitorizare.
Guvernul israelian şi Israel Aerospace Industries (IAI) au efectuat lansarea satelitului de recunoaştere Ofek 16, folosind o rachetă Shavit-2. Israelul şi-a dezvoltat capabilităţile de supraveghere pentru a putea monitoriza acţiunile ostile ale unor state
din regiune, precum Iran, al cărui program nuclear este văzut de
Israel, de ani buni, drept o ameninţare a securităţii naţionale,
potrivit Defence Blog şi RFE/RL. Reţeaua de sateliţi îi oferă Israelului posibilitatea să supravegheze întreg Orientul Mijlociu,
iar „superioritatea tehnologică şi capabilităţile de a obţine informaţii sunt esenţiale pentru securitatea Israelului”, afirma ministrul israelian al Apărării, Benny Gantz, care nu a oferit detalii
suplimentare despre misiunea noului satelit, dar radioul public
israelian anunţa că va fi folosit pentru a monitoriza activităţile
nucleare ale Iranului. Ministrul israelian de Externe, Gabi
Ashkenazi, a confirmat, pe 6 iulie, că Israelul acţionează pentru
a opri ameninţarea nucleară reprezentantă de Iran. BERLIN Armata germană a solicitat aproape 2000 de rachete pentru
sistemele MARS M270 MLRS. Armata Germaniei, cunoscută
sub denumirea de Bundeswehr, intenţionează să achiziţioneze
un lot de noi rachete ghidate pentru lansatorul de rachete M270
MLRS (Multiple Launch Rocket System), cunoscut în Germania ca MARS II. Potrivit unui comunicat de presă, emis la 2 iulie de Bundeswehr, Bundestagul - parlamentul federal unicameral al Republicii Federale Germania - a aprobat achiziţia de noi
rachete MARS II. Contractul de achiziţie este evaluat la aproximativ 213 de milioane de euro (239 de milioane de dolari) şi
acoperă furnizarea a 1.818 rachete ghidate către Bundeswehr.
Potrivit MilitaryLeak, aceste rachete sunt lansate de lansatorul
de rachete MARS II şi pot atinge ţinte aflate la o distanţă de
până la 80 de kilometri distanţă. De asemenea, până în 2023,
anul în care Germania va prelua conducerea forţei de intervenţie rapidă a NATO, VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) - 170 de rachete ghidate ale sistemului de apărare antiaeriană Patriot, din inventarul Bundeswehr, vor fi modernizate. În
prezent, armata germană are în total 38 de sisteme MARS
(M270) MLRS (sistem de rachete cu capacitate de lansare multiplă). BRUXELLES - Racheta MMP a MBDA a fost selectată pentru proiectul european de dezvoltare a sistemului
Beyond-Line-Of-Sight. LynkEUs, un proiect coordonat de
MBDA, a fost selectat de Comisia Europeană ca parte a noului
program european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP), în urma consultării cu statele membre. LynkEUs
este prima contribuţie tehnologică şi industrială la obiectivele
proiectului ce dezvoltă capacitatea Beyond-Line-Of-Sight
(BLOS), proiect care face parte din iniţiativa PESCO. Proiectul
sistemului BLOS a fost aprobat în noiembrie 2018 de miniştrii
Apărării din statele membre UE. LynkEUs este gestionat în
parteneriat strâns cu forţele armate franceze, belgiene şi cipriote. Proiectul urmăreşte să definească un concept operaţional iniţial pentru o capacitate europeană BLOS. De asemenea, va fi o
oportunitate pentru identificarea şi testarea de soluţii emergente
care să contribuie la un posibil upgrade al capacităţii, iar proiectul va fi validat printr-o campanie de testare. Eric Béranger,
CEO MBDA, a declarat: „LynkEUs este primul proiect de cooperare în domeniul sistemelor de rachete care se bazează pe noile instrumente de apărare ale UE şi primul proiect de cercetare
şi dezvoltare în domeniul apărării al UE care va fi coordonat de
MBDA.” MBDA şi cei 10 parteneri - din Belgia: Academia Regală Militară, John Cockerill Defense, FN Herstal, Thales Belgia şi Xenics; din Cipru: Aditess, Cyprus Institute şi SignalGenerix; din Franţa: Novadem şi Safran; împreună cu cei 3 subcontractanţi: MILREM (din Estonia), DELAIR (din Franţa) şi
Carmenta (din Suedia) - intră acum în faza de negociere a acordului de grant cu Comisia. Acest prim succes la nivel european
deschide calea către alte proiecte de colaborare, care vor consolida o capacitate europeană BLOS prin dezvoltarea funcţiilor
asociate, precum sistemele de instruire şi angajamentul de cooperare. Aceste proiecte noi ar putea fi eligibile pentru viitorul
Fond European de Apărare începând cu 2021.
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Depunerea
Jurământului Militar
Vineri, 03 iulie, pe platourile unităţilor unde s-au instruit, 890 de soldaţi gradaţi profesionişti au jurat credinţă
patriei. Jurământul, rostit într-un singur glas, s-a auzit în
numeroase garnizoane din ţară, precum Alba Iulia, Bistriţa,
Brăila, Braşov, Bucureşti, Buzău, Caracal, Cluj, Craiova,
Deva, Focşani, Iaşi, Mangalia, Piteşti, Sighişoara, Slobozia
sau Târgovişte.
Şi la Batalionul 495 Paraşutişti „Căpitan Stefan Soverth”, în prezenţa comandantului Brigăzii 1 Mecanizată
„Argedava”, a avut loc ceremonialul de depunere a
Jurământului militar de către noii soldaţi profesionişti, participanţi la modulul de instruire de bază.
„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 ajute Dumnezeu!” Aceste cuvinte devin motto-ul tuturor celor ce
îmbracă haina militară şi este un moment unic, emoţionant, pentru fiecare dintre recruţi. Sentimentele de mândrie, dar şi de asumare a unei mari responsabilităţi, trăite în
acele momente, le călăuzesc paşii în carieră şi revin în
memorie atunci când le este mai greu.
Soldat Mihail Agapie, cursant al modulului de instruire
de bază, spunea: „Am aşteptat cu nerăbdare ziua aceasta.
Au fost momente grele pe timpul instruirii, clipe în care
instinctul de conservare te îndeamnă, poate, să renunţi, să
îi explici instructorului că resursele fizice se apropie de
sfârşit. Dar sentimentul ce ne-a cuprins atunci când am strigat cât de tare am putut «JUR!», compensează toate neajunsurile de pe timpul pregătirii. Am simţit că m-am legat
sufleteşte de ţară, de pământ, de tot ce e al nostru, al

românilor. Dacă mă întrebi acum nu pot spune decât că
sunt mândru de mine. Încă am pielea de găină...”
Comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, generalmaior Dragoş-Dumitru Iacob, a transmis noilor militari:
„Dragi ostaşi, astăzi aţi formalizat intrarea în marea familie a Armatei României. Prin jurământul depus în faţa lui
Dumnezeu şi a colegilor, aţi jurat să apăraţi această ţară,
dacă este necesar, chiar cu preţul sacrificiului suprem, să
respectaţi Constituţia ţării şi a regulamentelor militare.
Vă felicit cu ocazia depunerii Jurământului militar şi vă
urez: «Bine aţi venit în Armata României!»”.
Timp de 7 săptămâni, militarii s-au instruit în vederea
însuşirii cunoştinţelor şi a formării deprinderilor în diferite
specialităţi militare, precum instrucţia tactică, instrucţia
tragerii cu armamentul din dotare, educaţie fizică militară,
instrucţia de geniu şi EOD, comunicaţii şi informatică,
instrucţie sanitară sau cu specific CBRN. În următoarea
perioadă, aceştia vor urma modulul perfecţionării instruirii
de specialitate. Le urăm succes în carieră şi sperăm să îşi
valorifice cât mai mult aptitudinile căpătate în timpul
orelor de instruire.

1 iulie Ziua Brigăzii 2
Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”

Vânătorii de Munte
Cercetaşii

În perioada 22 iunie - 3 iulie, Compania 206 Cercetare
şi plutoanele de cercetare aparţinând Batalionului 30 Vânători de Munte „Dragoslavele” şi Batalionului 33 Vânători
de Munte „Posada” din cadrul
Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa” au desfăşurat
în zona Cheia - Munţii Bucegi Vf. Omu, Tabăra de instrucţie la
munte vara, constând în
pregătire militară specifică
cercetaşilor.
În această perioadă, cercetaşii au executat trageri de
luptă cu armamentul din dotare,
orientare în teren muntos pe distanţa de 45– 60 kilometri, corelat cu instrucţia alpină, unde leau fost puse la încercare abilităţile de cercetaşi.
Această activitate a avut ca scop îmbunătăţirea abilităţilor necesare unui cercetaş pentru rezolvarea situaţiilor
neprevăzute apărute în executarea misiunilor specifice şi
creşterea coeziunii grupei.
În data de 26 iunie, de Ziua Drapelului Naţional, pe
cărări de munte, prin zăpadă şi prin ceaţă, au purtat cu mândrie Drapelul, pe platoul munţilor Bucegi şi Vârful Omu.n

Exerciţiu tactic în Valea Iaşului

1 iulie 2020 este o zi
important pentru militarii
Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”,
care sărbătoresc 97 de ani în
slujba patriei. Brigada 2
Vânători
de
Munte
„Sarmizegetusa” este o
mare unitate tactică destinată NATO, specializată în
lupta în teren muntos-împădurit, având în subordine
unităţi şi subunităţi luptătoare, de sprijin luptă şi
logistic.
Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” a executat misiuni cu toate batalioanele de manevră în teatrul de
operaţii din Afganistan, participând cu succes şi la misiuni
internaţionale în Kosovo, Irak şi Polonia.
„La mulţi ani” tuturor unităţilor care fac parte din
Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”.
Plutonier-major Constantin ITU

In Memoriam
Eroilor Batalionului 30 Vânători de Munte
„Dragoslavele”

În data de 29 iunie 2020,
se împlinesc 3 ani de la trecerea în nefiinţă a eroilor
Batalionului 30 Vânători de
Munte „Dragoslavele”: Slt.
(p.m.) Mihai-Ionuţ Toma,
Slt. (p.m.) Petru-Cristian
Toader şi Slt. (p.m.) GeorgeEmilian Catană căzuţi la
datorie, în ziua de 29 iunie
2017, în localitatea Valea
Urdii , în timp ce se
întorceau de la un exerciţiu
de repetare a misiunii din
Centrul Naţional de Instruire Întrunită ,,Getica”din poligonul Cincu.
Pentru comemorarea acestei jertfe, colectivul Batalionului 30 Vânători de Munte „Dragoslavele” şi familiile
eroilor au adus un pios omagiu prin depunerea de coroane
şi buchete de flori la monumentul ridicat pentru cinstirea
acestora în data de 29.06.2020 în localitatea Valea Urdii
locul unde a avut loc tragedia.
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
Plutonier-major Ovidiu CANTEA

În perioada 29-30 iunie 2020, plutoanele de vânători de
munte din cadrul Companiei a 2-a a Batalionul 33 Vânători
de Munte din cadrul Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”,
au fost evaluate
printr-un exerciţiu
tactic cu trageri
de
luptă,
în
poligonul automatizat Valea Iaşului. În cadrul
exerciţiului tactic
a fost introdus şi
plutonul medical
care a executat o secvenţă de acordare a primului ajutor
pentru victime multiple şi o secvenţă de evacuare medicală.
Rezultatele foarte bune obţinute au confirmat nivelul de
instruire ridicat şi efortul depus de militarii companiei.
Locotenent Sebastian ALUPOAEI,
Plutonier Cătălin PRÂSNEAC
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Disciplina militară - elementul cheie în
instruirea fiecărui militar
Fruntașul Bogdan-Andrei Măciucă este pistolar în
teatrul de operații din Afganistan și face parte din Batalionul 21 de Protecția Forței “Viperele Negre”.
În urmă cu 5 ani și-a ales cariera militară, dar putem
spune că armata nu reprezintă o noutate pentru el, având
în vedere faptul că mai multe generații din familia lui au
parcurs același drum pe care a pornit și colegul nostru.
Inclusiv tatăl acestuia a fost tanchist și a avut o influență
în decizia luată.
Andrei este deja la a doua misiune în teatrul de operații din Afganistan. A participat în prima misiune în anul
2018 cu militarii Batalionului 30 de Protecția Forței
“Vulturii Negri” ca top cover în cadrul companiei de GA
(Guardian Angels).
Caracterizat de comandantul de pluton ca un militar
instruit și dornic să se dezvolte în permanență, fruntașul
Bogdan-Andrei Măciucă ne-a relatat cum s-au desfășurat
cele două misiuni:
“Am plecat în prima misiune cu foarte multe emoții.
În anul 2018 teatrul de operații din Afganistan era un
mediu nou pentru mine, o provocare, eram foarte curios
cum este să acționezi într-o situație reală și să fii într-o
zonă de conflict. Îmi amintesc și acum primele misiuni de
Guardian Angels. Când ajungeam la punctul de control și
acces mă cuprindea un val de emoții știind că urma să
plecăm din bază și să ajungem pe un teren nou pentru noi.
Toate aceste trăiri mă ajutau în același timp să mă concentrez mai mult asupra sarcinilor pe care le aveam de
executat astfel încât să pot asigura protecția colegilor mei
de pe funcția de top cover. După primele misiuni de GA
executate au dispărut și emoțiile.

De ce m-am hotărât să plec în prima misiune? Pentru
că mi-am zis că nu aş putea să mă consider militar dacă
nu am experienţa unei misiuni într-un teatru de operaţii.
Acum sunt din nou în teatrul de operații din Afgani-

stan cu “Viperele Negre”, Batalionul 21 de Vânători de
Munte “General Leonard Mociulschi”, structura la care
sunt încadrat de cinci ani. Sunt pistolar tot la compania de
Guardian Angels. De această dată am avut posibilitatea,
în pregătirea pentru misiune, să împărtășesc din experiența mea ca GA și să le transmit colegilor mei toate
informațiile pe care le-am acumulat în prima misiune.
La a doua misiune am trecut peste emoțiile primei
misiuni. Am căpătat mai multă încredere în mine și am
lăsat în urmă timiditatea cu care am pășit în prima unitate militară. Cele două misiuni m-au format ca militar și
m-au ajutat să înțeleg care este locul și rolul meu într-o
microstructură militară. Provocarea acestei misiuni a constat în schimbarea sarcinilor pe parcursul celor 5 luni de
când suntem dislocați în Afganistan. De la GA am trecut
la executarea de patrule în GDA (Ground Defense Area).
Este total diferit, cea mai mare parte din timp o petreci în
MRAP, nu necesită aceeași atenție ca un GA, unde toată
misiunea trebuia să stai în picioare și să fii atent la toate
detaliile din jurul tău, practic erai “umbra” consilierului
căruia trebuia să îi asiguri protecția.
Din punctul meu de vedere consider că disciplina
militară este elementul cheie în instruirea fiecărui militar.
Atât timp cât ești disciplinat, știi să asculți un ordin și să
îl execuți. Dacă ai această calitate poți să faci totul mult
mai ușor”. Fruntaș Bogdan-Andrei Măciucă.
Căpitan Mariana Dinu
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2020 -

Omul Anului

În urma desfăşurării
concursului în vederea
acordării distincţiei cu
denumirea onorifică
„OMUL ANULUI ”, la
nivelul Statului Major
al Forţelor Terestre,
juriul a analizat propunerile înaintate de
către structurile subordonate şi a stabilit
următorul clasament:
I. la Secţiunea 1 - Imaginea şi vizibilitatea Armatei:
- locul I: p.c.c. Vecerdea Stelian Cristinel Nicolae –
Cercul Militar Lugoj/ Divizia 4 Infanterie „Gemina”.
II. la Secţiunea 2 - Credinţă şi altruism:
- locul I: preot Tudose Alexandru - Divizia 2 Infanterie „Getica”;
- locul II: preot Fluture Mihai - Batalionul 22 Transport/ Baza 2 Logistică;
- locul III: preot Băban Gavril Vasil - B 612 Artilerie
Aantitanc/ Divizia 4 Infanterie.
III. la Secţiunea 3 - Instrucţie şi luptă:
- locul I: col. Ştefănescu Florin - Divizia 4 Infanterie.
IV. la Secţiunea 4 - Logistică şi infrastructură:
- locul I: lt.col. Grumăzescu Nicolae - Batalionul 400
Sprijin/ Divizia 4 Infanterie.
V. la Secţiunea 6 - Învăţământ, ştiinţă şi artă militară:
- locul I: p.c.c. Cîrstescu Mihaela - Scoala de
Instrucţie Interarme a Forţelor Terestre.
- locul II : cpt. Sârbu Ana-Maria - Academia Forţelor
Terestre.
VI. la Secţiunea 8 - Sănătate şi sport:
- locul I: cap.cls. a II-a Suciu Ioan – Batalionul 812
Infanterie/ Divizia 4 Infanterie.
VII. la Secţiunea 9 - Presă, film şi literatură :
- locul I : cpt. Mureşan Andreea Maria - Brigada 81
Mecanizată/ Divizia 4 Infanterie.
VIII. la Secţiunea 12 - Soldatul universal:
- locul I : cap. Iosif Constantin - Batalionul 911
Infanterie/ Divizia 2 Infanterie.
Această competiţie a fost inaugurată în Armata
României în anul 2010 şi urmăreşte recompensarea valorii profesionale a personalului militar şi civil care contribuie prin faptele lor, la crearea unei imagini pozitive
instituţiei militare şi la creşterea vizibilităţii structurilor
militare, la nivel naţional şi internaţional.
La competiţie au participat ofiţeri, maiştri militari,
subofiţeri, soldaţi profesionişti şi personalul civil contractual, care, prin faptele, acţiunile sau lucrările elaborate, au contribuit la creşterea prestigiului Forţelor Terestre Române. n

Informaţiile - Rol esenţial în executarea unei patrule
Succesul oricărei misiuni a "Viperelor Negre"
constă într-un proces de planificare foarte bine pus la
punct, în care informaţiile joacă un rol esenţial. Despre
activităţile de planificare şi ceea ce se execută înainte şi
după finalizarea unei misiuni de patrulare ne explică
subofiţerul specialist din cadrul echipei COIST (Company Intelligence Support Team) al Companiei Alpha,
plutonier major Petre-Virgil Titilia din Batalionul 21 de
Protecţia Forţei "Viperele Negre".
“Echipa COIST reprezintă interfaţa dintre
comandantul companiei, plutoanele care execută misiuni
şi Biroul S2 – Informaţii al comandamentului. Principalele activităţi pe care le executăm sunt pregătirea pentru misiune, ramp brief-ul şi debrief-ul. Pregătirea pentru

misiune se execută cu fiecare pluton cu o zi înainte de plecarea în misiune. Reprezintă o întreagă gamă de informaţii referitoare la analiza mediului operaţional, influenţa
pe care o are aceasta în desfăşurarea misiunii, asupra factorilor şi asupra riscurilor, şi cel mai important lucru
însuşirea misiunilor de către fiecare militar din cadrul plutonului. Ramp brief-ul este o activitate care se desfăşoară
înainte de plecarea în misiune şi reprezintă o actualizare a
informaţiilor referitoare la sarcinile care urmează să fie
executate. Sunt prezentate situaţia şi modificările ce au
intervenit de la pregătirea pentru misiune, impactul
vremii asupra acţiunilor militare desfăşurate de membrii
patrulei, precum şi alte misiuni care se execută în aceeaşi
zonă de responsabilitate. Pe lângă activitatea amintită,
acest moment cuprinde şi verificarea echipamentelor şi a

tehnicii înainte de începerea deplasării. Debrief-ul reprezintă activitatea post-misiune, o culegere la “cald” a informaţiilor transmise de fiecare militar în parte din cadrul
patrulei. Fiecare militar este un senzor, astfel toate informaţiile corelate creează o imagine de ansamblu şi informaţiile primite le diseminăm către comandantul de companie şi către Biroul S2- Informaţii.
Până în prezent pot spune că activităţile desfăşurate de
membrii patrulelor sunt destul de bine corelate cu informaţiile primite, aceştia şi-au însuşit primirea misiunii şi
din punctul meu de vedere reprezintă un colectiv de nădejde şi militarii sunt instruiţi să execute sarcinile primite în
teatrul de operaţii din Afganistan.”
Căpitan Mariana Dinu
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Gata oricând să răspundem provocărilor!
Interviu cu comandantul Brigăzii 9 Mecanizată Mărăşeşti, general de brigadă Florin-Marian BARBU
-Domnule general de brigadă, care este rolul
Brigăzii 9 Mecanizată Mărăşeşti în cadrul Armatei
României, dar şi ca avanpost în cadrul Alianţei NordAtlantice?
Brigada 9 Mecanizată Mărăşeşti din Constanţa este
parte a Diviziei 2 Infanterie Getica şi este purtătoarea
tradiţiilor de luptă de excepţie ale militarilor dobrogeni,
dar şi principalul element al prezenţei Forţelor Terestre
române între Dunăre şi Marea Neagră.
Dislocarea noastră în Dobrogea ne influenţează modul
de pregătire, pentru a putea opera în această zonă
geografică plină de provocări într-o situaţie critică.
Ne instruim temeinic, după proceduri bine stabilite şi
compatibile cu cele ale aliaţilor din NATO. Multitudinea
de exerciţii desfăşurate în comun cu membrii şi partenerii Alianţei Nord-Atlantice ne-a adus un plus de valoare şi
experienţă ce o fructificăm din plin.
Zona Dobrogei a fost, este şi va fi una specială, ceea
ce se răsfrânge şi în modul nostru de pregătire. Istoria a
demonstrat că trebuie să fim oricând gata de acţiune, de
reacţie.
Avem în compunerea marii unităţi dobrogene, unităţi
şi militari cu experienţa teatrelor de operaţii. La ora actuală, Brigada 9 Mecanizată se prezintă ca o structură eficientă, pliată pe realităţile câmpului de operaţii modern,
cu oameni care ştiu ce înseamnă provocările unui teatru
de operaţii complex şi gata oricând să răspundă acestora.
Ultima a fost lupta cu virusul SARS-CoV-2, în care, zi
şi noapte, militarii dobrogeni au fost la datorie. Da, avem
un specific aparte! Marea Neagră, Dunărea, Munţii
Măcinului, Podişul Dobrogei te obligă să te instruieşti şi
să gândeşti altfel. Suntem parte a Armatei României şi
acţionăm atunci când ţara o cere!
-Provocările ultimilor ani au adus schimbări în
ceea ce priveşte instruirea militarilor. Cum reuşesc
militarii brigăzii să răspundă cerinţelor actuale?
Aminteam că există deja provocări generate de locaţia
marii unităţi, la care, în mod evident, se adaugă şi cele ce
vin din procesul de dezvoltare şi transformare al Armatei
României, care îşi pun amprenta asupra noastră şi nu
numai.
O componentă aflată în permanentă mişcare este
instrucţia şi pot să afirm că suntem suficient de flexibili
pentru a putea să ne adaptăm pregătirea la noile nevoi
generate atât de experienţa acumulată în teatrele de operaţii, de dezvoltările doctrinare de ducere a luptei armate,
de tehnologia şi sistemele de luptă ce se implementează în
structuri, dar şi de generaţiile actuale de oameni care vin
în armată.
Se munceşte mult, militarii dobrogeni se implică în tot
ceea ce înseamnă instruire. Este adevărat, nu este uşor,
mai ales când ritmul de desfăşurare a exerciţiilor, fie ele
naţionale sau internaţionale este ridicat.
Fiecare militar al brigăzii îşi înţelege locul pe care îl
ocupă, îşi aduce contribuţia la reuşita misiunilor încredinţate, iar rezultatele obţinute se văd de la sine.
-Având în vedere zona de responsabilitate, cum
colaboraţi cu celelalte categorii de forţe ale Armatei
României şi cum aţi reuşit să vă adaptaţi instrucţia la
acest specific?
Spuneam că zona noastră de responsabilitate este asociată cu regiunea Dobrogei, unde avem şansa să fim alături, în principal, de camarazii noştri din Forţele Navale,
cât şi de cei din Forţele Aeriene, cum sunt cei de la baza
Mihail Kogălniceanu.
Avem implementate o serie de exerciţii periodice, în
special cu structurile subordonate Flotei, în care ne
antrenăm pentru acele situaţii în care am putea acţiona
împreună. Trebuie să recunosc că se poate şi mai mult şi
lucrăm împreună la acest aspect.
Nu în ultimul rând, suntem aproape de militarii americani dislocaţi la baza de la Mihail Kogălniceanu, alături

atunci când vine vorba de instrucţie.
Nu pot să afirm că am implementat
lucruri inedite, nici nu e un obiectiv pe care
trebuie să ţi-l propui, dar cu siguranţă am
contribuit la adaptarea programului de
instruire la cerinţele structurilor brigăzii şi
specificul acesteia, astfel încât să putem fi în
măsură să ne îndeplinim misiunile încredinţate.
Instrucţia este un domeniu vast, cu foarte
multe valenţe. Implică atât resursa umană,
cât şi cea materială. S-a acumulat un bagaj
mare de cunoştinţe şi experienţă.
Da, o aplicăm întocmai, este tot timpul
de muncă în a adapta pregătirea la cerinţele
unui câmp de luptă modern, cu provocările
actuale. Militarii Brigăzii 9 Mecanizată sunt
conştienţi de aceste lucruri şi îşi canalizează
eforturile către o bună instruire. Nu este
uşor, fiindcă oricând este ceva de făcut, de
adaptat, de schimbat, de pus la punct.
Important este să fii maleabil, să adaptezi
din mers, dar toate vin pe un bagaj de
cunoştinţe care se dobândeşte prin studiu
intens, pe o pregătire personală şi instituţională bună.

de care şi anul acesta ne-am pregătit în cadrul exerciţiului
Justice Eagle, dar şi de cei din Regimentul 307 Infanterie
Marină din Babadag, colaborarea cu ei având valenţe
istorice.
Dacă îmi este permis, pot să afirm că această zonă a
ţării este cea mai complexă regiune de pe teritoriul naţional, având în vedere prezenţa unor structuri relevante din
toate categoriile de forţe şi comandamentele de armă din
Armata României ce pot acţiona întrunit.
-De mulţi ani, militarii brigăzii participă la exerciţii multinaţionale cu parteneri din NATO şi nu
numai. Putem scoate în evidenţă exerciţiul anual
Black Sea Rotational Force, unde Brigada 9 Mecanizată are o prezenţă constantă. Ce plus de pregătire au
adus acestea militarilor din subordine?
Într-adevăr, exerciţiile subscrise programului de
instruire Black Sea Rotational Force putem spune că sunt
deja parte a blazonului brigăzii, atât prin faptul că am participat încă de la începutul iniţiativei, din anul 2008, cât şi
prin faptul că suntem desemnaţi de către S.M.F.T. şi
MARFOR ca structură planificatoare a activităţii comune
cu militarii americani şi naţiunile invitate.
Totodată, brigada generează şi contribuţia naţională la
Brigada din Sud-Estul Europei/SEEBRIG aspect ce ne
angrenează şi în seria de exerciţii ale acestei structuri.
Nu în ultimul rând, afilierea brigăzii la Divizia Multinaţională Sud-Est ne angajează, mai recent într-o manieră
permanentă, în programul de instrucţie al acestei entităţi,
un program cu foarte multe provocări.
Am trecut în revistă o parte din activităţile multinaţionale, cu caracter ciclic şi care în mod evident ne
afectează pozitiv pregătirea.
Înţelegerea limbajului comun aliat, schimbul de experienţă cu camarazii din alte armate, accesul la unele capabilităţi militare de care noi nu dispunem, dezvoltarea
încrederii şi spiritului camaraderesc între militari sunt
doar câteva elemente ce constituie realizări ce vin din
cooperarea multinaţională.
Sunt lucruri pozitive, mai ales pentru experienţa
fiecărui militar din Brigada 9 Mecanizată. Lucrăm şi ne
instruim atât pe plan naţional, cât şi internaţional.
Această constantă a pregătirii contează enorm în dezvoltarea fiecărui militar. Este adevărat, toate acestea vin
cu sacrificii, dar şi rezultatele obţinute
aduc împlinire profesională. Avem deja o
tradiţie în modul nostru de instruire, cu
particularităţile proprii, pe care o onorăm
la un nivel ridicat la fiecare participare la
exerciţiile organizate atât de eşaloanele
noastre superioare, cât şi de aliaţii din
NATO.
-Aveţi un CV bogat, în care am
observat că funcţiile ocupate au avut
legătură cu instrucţia. Ce aţi reuşit să
implementaţi în cadrul brigăzii din
punct de vedere al pregătirii?
Am avut şansa şi onoarea să lucrez o
perioadă relevantă în acest domeniu, mai
ales la nivelul S.M.F.T. şi am reuşit să acumulez experienţa necesară, astfel încât să
fac faţă, împreună cu camarazii mei,
provocărilor apărute.
În mod evident, am confortul cunoaşterii legislaţiei aferente fapt ce devine un
atu în găsirea rapidă a soluţiilor practice,
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-Sunteţi la comanda brigăzii de
aproximativ doi ani. Cum sunt subordonaţii dumneavoastră?
Despre camarazii din brigadă pot să spun
că sunt oameni pe care poţi să te bazezi, oameni obişnuiţi
cu greutăţile vieţii, dar şi ale meseriei. Majoritatea sunt
dobrogeni, pentru care simpla moştenire a zonei înseamnă foarte mult.
Este o tradiţie istorică de luptători, este o multiculturalitate specifică Dobrogei. Cei care vin din altepărţi să
trăiască aici, să se dezvolte profesional, se adaptează
zonei şi îşi însuşesc tot ceea ce înseamnă a fi dobrogean.
Camarazii mei sunt militari muncitori, care se implică
şi la fel ca înaintaşii lor. Foarte mulţi militari au experienţă în misiuni internaţionale şi acest lucru se vede zilnic. Să adăugăm efortul în care am fost angajaţi în misiunile de sprijin al M.A.I. pentru gestionarea acestei crize
sanitare generate de virusul SARS-CoV-2, ridicarea spitalului de campanie.
În urma alocării celor 2% din PIB pentru MApN, fondurile avute la dispoziţie pentru îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă şi instruire ale militarilor au crescut considerabil.
Avem proiecte în derulare în ceea ce înseamnă infrastructură şi aşteptăm dotarea cu tehnică nouă.
Este un efort depus de ambele părţi, brigadă şi oameni,
care are ca rezultat o mai bună pregătire şi dotare. Sunt
paşi importanţi pe care îi parcurgem împreună, suntem o
echipă, acţionăm ca atare.
Aşa cum vă spuneam, ne adaptăm toţi din mers, sunt
norocos că am subordonaţi foarte bine pregătiţi, disciplinaţi, ce se implică mult în tot ceea ce înseamnă viaţă
militară.
-De ce ar veni un militar să lucreze în Brigada 9
Mecanizată Mărăşeşti? Care sunt atuurile acestei
mari unităţi?
De ce nu ai vrea să vii la mare? Evident glumesc, dar
este un element care poate influenţa o decizie de a veni în
Brigada 9 Mecanizată. În primul rând, şi deja am amintit,
lucrul în cadrul brigăzii oferă posibilităţi de a acţiona şi a
te perfecţiona într-un mediu multinaţional şi întrunit,
aspect relevant pentru dezvoltarea profesională. Pe urmă,
sunt liderii sau seniorii, cum le spun eu, care cu siguranţă
vor depune toate eforturile să te sprijine ca nou-venit şi
să-ţi transfere cunoştinţe practice venite dintr-o experienţă vastă, fapt ce te va ajuta să te integrezi rapid. Nu în
ultimul rând e şi zona Dobrogei, litoralul Mării Negre,
Delta Dunării. O zonă încărcată de istorie, spiritualitate,
multiculturalitate şi frumuseţi naturale nebănuite ce te pot
desăvârşi ca om. Şi mai e şi Neversea…
-Ce provocări urmează în perioada următoare pentru militarii din Brigada 9 Mecanizată Mărăşeşti?
Trebuie să admit că provocările sunt mari. În primul
rând trebuie să ne menţinem capacitatea operaţională,
concomitent cu implementarea măsurilor şi misiunilor
specifice acestei crize sanitare.
Nu cred că va fi uşor, dar suntem optimişti. Totodată,
suntem atenţi la etapa post-criză, când, sperăm noi, ne
vom relua activitatea în condiţii relativ normale. Gândim
să finalizăm programul de instrucţie prin ieşirea în Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă de la Babadag, în
septembrie, cu forţele luptătoare, concomitent cu participarea la exerciţii de comandament organizate de
eşaloanele superioare.
Pe termen mediu, prioritatea va rămâne tot pregătirea
pentru a putea fi apţi să ne îndeplinim sarcinile în cadrul
apărării naţionale, dar totul va depinde de modul în care
va evolua această pandemie.
Plutonier adjutant principal Lucian Irimia
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A r t i l e r i ș t i i a n t i a e r i e n i l a „e x a m e n u l ” d i n C a p u M i d i a
Peste 150 de militari artilerişti antiaerieni din Forţele
Terestre au fost evaluaţi de specialiştii Centrului Naţional
de Instruire pentru Apărare Antiaeriană „Gl.bg. Ion BUNGESCU” în ceea ce priveşte cunoştinţele teoretice şi practice ale sistemului antiaerian „Gepard” şi ale tunului de
calibru 2x30 mm.
Aceştia au avut misiunea de a executa foc asupra unor
ţinte terestre şi aeriene radiodirijate, atât pe timp de zi, cât
şi pe timp de noapte.
Misiunea a fost îndeplinită cu succes de militarii Batalionului 348 Apărare Antiaeriană „Dobrogea”, Batalionului 288 Apărare Antiaeriană „Milcov”, Batalionului 635
Apărare Antiaeriană „Precista” şi Batalionului 468 Apărare Antiaeriană „Trotuş”.

însemnat multă muncă,
pregătire
intensă
şi
instrucţie în unităţile lor.
Comandantul Batalionului 288 Apărare Antiaeriană „Milcov”, locotenent-colonel Florin Roşioru
a precizat: „Şi în acest an,
militarii au venit bine
pregătiţi şi au dat dovadă de
dăruire şi responsabilitate
executând trageri foarte
bune, atât împotriva ţintelor
terestre, cât şi împotriva
ţintelor aeriene. Un trăgător trebuie să fie devotat,
dedicat profesiei şi să fie
implicat în ceea ce face pe
timpul executării activităţilor, atât la instruire,
cât în special la activităţile
de tragere. De asemenea,
un trăgător trebuie să fie
permanent concentrate în
ceea ce face”.

Evaluatorii au urmărit cu atenţie
fiecare aspect din timpul tragerilor

Evaluatorii poligonului urmăresc cu atenţie fiecare
aspect din timpul tragerilor: modul în care sunt date

La trageri au asistat mai mulţi ofiţeri
superiori din Forţele Terestre Române, care
au vrut să vadă cum execută aceştia tragerile reale şi cum s-au instruit. „Pentru noi,
şi în special pentru Batalionul 288 Apărare
Antiaeriană, este cea mai importantă activitate la care particip în acest an în Poligonul Capu Midia, care are oportunitatea să
execute trageri atât împotriva ţintelor aeriene, cât şi împotriva ţintelor terestre. Am
văzut în această dimineaţă trageri de luptă
cu secţia împotriva ţintelor aeriene şi ulterior trageri de luptă cu bateria. Rezultatele
au fost de excepţie pentru ambele tipuri de
trageri de luptă, aproape toate proiectilele
lovind ţintele decoperite”, a declarat
comandantul Brigăzii 282 „Unirea Principatelor”, general de brigadă Iulian Daniliuc.
Pentru trupele venite în misiune în Poligonul Complex de Trageri de la Capu
Midia perioada de dinaintea evaluării a

comenzile, cum sunt căutate şi descoperite ţintele, cum
sunt interceptate acestea şi rezultatul tragerii.
„Astăzi am terminat o etapă de instrucţie. O serie de
tragere care a durat aproximativ 10 zile. Ca un aspect
general al lor, pot să spun că au fost şi trageri bune şi trageri mai puţin bune, dar lucrul cel mai important este faptul că toţi militarii au reuşit să se
instruiască şi să aducă un plus
instrucţiei pe care au făcut-o în garnizoanele lor”, a conchis comandantul
Centrului Naţional de Instruire pentru
Apărare Antiaeriană „Gl.bg. Ion
BUNGESCU”, colonel Viorel-Eugen
Bitan.
Fruntaşu Matei Nedelcu, din Batalionului 288 Apărare Antiaeriană
„Milcov”, spunea: „Mă aflu pentru a
patra oară în Centrul de Instruire Capu
Midia. Obiectivul meu este să prind
ţintele în câmpul tactic şi să le nimicesc. Este o bucurie enorm de mare
când, la sfârşitul tragerii, totul iese
cum ne-am dorit şi totul se termină cu
bine. Înaintea tragerii ai foarte mari
emoţii, dar emoţii constructive, iar la
sfârşitul tragerii, când vezi că totul a
ieşit cum trebuie, cum ne-am pregătit,
este o fericire foarte mare”.
Instruirea, cazarea şi servirea
mesei pentru trupe au fost realizate cu
respectarea strictă a măsurilor de combatere a noului Coronavirus stabilite la
nivel naţional. n

Scutul de Foc - 20.1

În perioada 5-10
iulie, militari din
Batalionul 335 Artilerie „Alexandru cel
Bun” şi militari din
Batalionul 151 Infanterie „Războieni”, unităţi ce aparţin de Brigada 15
Mecanizate „Podu
Înalt”, alături de
militari din subunităţile de artilerie ale
Armatei Naţionale
din Republica Moldova s-au instruit la
Centrul Secundar
de Instruire pentru
Luptă „Smârdan”,
în cadrul exerciţiului „Scutul de Foc -

20.1”.
Exerciţiul face parte din Planul de
cooperare dintre Ministerul Apărării
Naţionale al României şi Ministerul
Apărării din Republica Moldova pe anul
2020 şi a avut ca scop asigurarea interoperabilităţii şi capacităţii de interacţiune întrunită, îmbunătăţirea procesului de coordonare a operaţiilor militare în cadru
multinaţional, specific misiunilor de menţinere a păcii, antrenarea în comun şi efectuarea unui schimb de experienţă între
contingentele celor două armate.
Artileriştii noştri au executat, alături de
militarii din Republica Moldova, trageri

de luptă cu obuzierul calibru 152 mm în
cadrul exerciţiului acestui exerciţiu.
Obiectivele principale au fost creşterea
interoperabilităţii şi a capacităţii de acţiune întrunită, antrenarea în comun cu folosirea aceloraşi tehnici, tactici şi proceduri
standard NATO şi dezvoltarea relaţiilor de
cooperare militară dintre România şi Republica Moldova.
Exerciţiul anual „Scutul de Foc” a fost
planificat şi desfăşurat pentru prima dată
în anul 2015, ca urmare a Legii nr. 75/

2013 pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar. Pregătirea în comun se desfăşoară respectând principiul reciprocităţii,
un exerciţiu la Centrul de instruire al Armatei Naţionale a Republicii Moldova Bulboaca, următorul la Centrul Secundar
de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre - Smârdan.
Plutonier Cristian ALDESCU
Foto: Cristian Dobre
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Lecþia de istorie

REPERE CULTURALE
Carte

Leii Siciliei, Stefania Auci
Din momentul în care ajunge la Palermo, în 1799, familia Florio nu se mai uită
înapoi şi decide să ajungă deasupra tuturor, cât mai bogată şi cât mai puternică. Şi
reuşeşte: în scurt timp, ambiţioşi şi motivaţi, fraţii Paolo şi Ignazio îşi transformă
prăvălia de condimente în cea mai bună
din oraş, apoi încep să cumpere case şi
terenuri de la nobilii din Palermo şi îşi
pornesc propria companie de navigaţie. Iar
când Vincenzo, fiul lui Paolo, preia conducerea familiei, ascensiunea continuă
graţie unui vin de calitate inferioară care
se transformă într-un nectar regesc. Totuşi,
pentru oamenii din Palermo, ei rămân nişte „străini“, al căror
sânge „pute de sudoare“.
Bărbaţi excepţionali, dar fragili, cei din familia Florio au
nevoie de femei excepţionale: femei ca Giuseppina, care sacrifică
totul, sau Giulia, tânăra milaneză care intră tumultuos în viaţa lui
Vincenzo.
www.nemira.ro

Concert

Vama, la Arenele Romane, Bucureşti, miercuri, 29 iulie, ora
de începere 21:00.
Mesajul lui Tudor Chirilă pentru
fani: «Pandemia asta ne-a arătat cât
de mult iubim să fim pe scenă. Am
fost privaţi practic de ultimul „timp”
al motorului numit muzică. Am
funcţionat cu hâcuri. Pentru că finalitatea oricărui demers muzical e să
te urci pe scenă în faţa oamenilor şi
să le cânţi cântecele tale. Valoarea
schimbului de energie dintre artist şi
public e mult mai uşor de apreciat
după toată perioada asta în care am
fost izolaţi. Mă rog, tot ce am scris
până acum s-ar putea sintetiza simplu: ne-a fost dor de voi, ne ard
buzele să cântăm şi uite că am reuşit să programăm primul nostru concert după izolare.»
www.infomusic.ro

Film

The County (Ţinutul). Un film
nordic, în care Inga, o fermieră
islandeză care creşte vaci de lapte,
se revoltă împotriva atotputernicei
Cooperative locale. Femeia încearcă
să-i convingă şi pe alţi fermieri să i
se alăture în lupta contra corupţiei
din Cooperativă, dar se confruntă cu
dependenţa şi loialitatea comunităţii
faţă de această entitate care domină
prin monopol. Inga îşi pune la bătaie
toate resursele ca să scape din
ghearele Cooperativei şi să-şi trăiască viaţa aşa cum vrea.
www.cinemagia.ro

Epidemia din Primul Război Mondial
Prezentarea care urmează, descrie lupta disperată
dusă de ostaşii români, de toate gradele, aflaţi pe frontul Marelui Război cu epidemia de tifos exantematic,
care a decimat armata, dar şi populaţia civilă, în iarna
anului 1916-1917.
Sever Paschievici (1888 - 1962), un oltean deştept
şi ambiţios, absolvent al Facultăţii de drept din Bucureşti, avocat pledant în Baroul de Ilfov, îşi efectuase
stagiul militar de un an (termen redus) în Regimentul
1 Infanterie din Craiova. În timp ce el făcea parte din
acest regiment, unghiul său, căpitanul Corneliu Paschievici, comanda una din companiile aceluiaşi regiment.
După intrarea României în Primul Război Mondial, în august 1916, printr-o coincidenţă fericită, Sever,
a fost repartizat ca sublocotenent în rezervă în Regimentul 66 Infanterie, cu garnizoana la Balş, unde locotenent-colonelul Corneliu Paschievici era comandant-ajutor al regimentului.
După ce unitatea de luptă a fost decimată în bătălia
de la Bălăria, lângă Bucureşti, soldatul Sever a reuşit
să-şi regăsească regimentul, care se unise cu Regimentul 42 Infanterie Vâlcea, formând o singură unitate de luptă, Regimentul 42/66, Divizia 1. Regimentul
se afla sub comanda colonelului Apostol Dumitrescu,
iar divizia sub comanda generalului Ernest Broşteanu.
Unitatea s-a mutat în comuna Dobrovăţi-Ruşi, la 30
km depărtare de Iaşi, de la începutul anului 1917 până
în luna august a aceluiaşi an.
Odată cu reintrarea pe
front, armata s-a confruntat
cu cele mai îngrozitoare zile
şi nopţi din epoca marelui
război mondial, şi anume,
flagelul febrei recurente şi al
tifosului exantematic, care a
secerat mii de vieţi
omeneşti. Sever Paschievici
ne relatează o întâmplare din
acea perioada, în care dragoste şi grija pentru ostaşii
ţării au fost mai presus decât
propria sa viaţă.
În zilele călduroase,
bolnavii de tifos exantematic şedeau la soare - soarele
le făcea bine - fiecare pe
câte un butuc din marginea unei pădurici de lângă
tabăra regimentului, cu paharele de lapte în mână, din
care sorbeau cu mult nesaţ. Laptele era hrana lor zilnică, de aceea îşi luase toate măsurile să aibă în permanenţă lapte proaspăt. Exantematicul întinzându-se
şi în satul Dobrovăţi-Ruşi, printre oamenii care
aprovizionau regimentul cu lapte, aceştia au refuzat
să mai aducă lapte ostaşilor noştri în convalescenţă,
expunându-i din această cauză unei morţi sigure.
Având în vedere acest fapt, şi realizând că avea să-i
piardă şi pe oamenii salvaţi, locotenentul Sever a format o gardă întărită pe care a trimis-o în sat să confişte vacile şi să le aducă în regiment, să le mulgă şi
să distribuie laptele convalescenţilor regimentului.

Acest gest autoritar a fost adus la cunoştinţa comandantului superior, care o ordonat o anchetă. Întro zi, a sosit în regiment noul comandant al Diviziei
11, generalul Ernest Broşteanu, decorat cu medalia
,,Mihai Viteazul”, care l-a luat deoparte, i-a comunicat plângerea sătenilor împotriva lui, a calificat modul
în care a procedat ca arbitrar şi l-a invitat să restituie
vacile oamenilor.
Sever a simţit simpatie în dojana generalului, atât
pentru curajul său, cât şi pentru el. Generalul Broşteanu era, pe lângă un ofiţer distins, cu stagii de examene superioare în armată, şi un om foarte cult, de o
rară inteligenţă şi fineţe. A ascultat cu atenţie explicaţia gestului său: ,,Dragostea şi interesul pentru ostaşii
ţării, care mâine vor fi din nou chemaţi ca să lupte
pentru salvarea patriei. Pentru ocrotirea lor, cu orice
măsuri şi sacrificii”, după care a încheiat hotărât:
,,Domnule general, nu le pot restitui vacile cât timp
ostaşii mei sunt în pericol de moarte şi ei nu vor să le
aducă laptele absolute necesar refacerii lor!”
La acest refuz categoric, comandantul diviziei, în
loc să-l socotească neexecutare de ordin, ofensă gravă
a superiorului în timp de război, şi să-l trimită în judecata Consiliului de Război, cu consecinţele gravităţii
actului său de indisciplină, generalul Broşteanu, calm,
obiectiv, părinteşte aproape, a terminat ancheta cu
aceste cuvinte: ,,Locotenente, eu ţi-am dat ordin să
restitui vacile oamenilor.”
Ceea ce însemna : ,, Tu ai dreptate. În locul tău aş
fi procedat şi eu la
fel pentru salvarea
vieţii oamenilor se
sub comanda mea.
De aceea nu mă
preocupă
atitudinea ta faţă de
mine ca ofiţer
comandant atât de
superior ţie, atitudine şi curaj pe
care le admir în împrejurarea aceasta,
ca simplă degajare
a responsabilităţii
mele în această anchetă, că ţi-am dat ordin să restitui vacile oamenilor.”
Locotenentul Sever Paschievici, înţelegând bine şi
ordinul şi gândul acestui mare comandant, a răspuns
scurt: ,,Am înţeles, d-le general.” Şi a restituit vacile
după însănătoşirea completă a oamenilor din subordinea sa.
În luna mai 1917, când soarele şi-a arătat puterea,
exantematicul s-a potolit.
Aceasta a fost povestea soldatului, care în mijlocul
suferinţelor ostaşilor de sub comanda sa, a uitat cu
desăvârşire de el şi de primejdia care îl ameninţa în fiecare clipă, principala sa preocupare fiind salvarea
prin orice mijloace a camarazilor săi.
Sursa: Magazin istoric

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Pragmatismul în creştinism
,,Trebuie să fii pragmatic”. Cine nu a primit măcar o
dată în viaţă acest îndemn? În toate aspectele practice ale
vieţii, de la munca pe care o desfăşori până la modul în
care-ţi decorezi locuinţa, de la creşterea şi educaţia pe care
o oferi copiilor şi până la alegerea fondului de pensii toate se cer judecate astăzi după regulile pragmatismului.
Dincolo de termenul în sine, confundat adesea cu
oportunismul şi compromisurile fără limită, există o anumită atitudine legată de viaţa promovată de pragmatism
care intră în contradicţie flagrantă până la un punct cam
cu tot ceea ce înseamnă adevăr, iubire, dreptate şi, de fapt,
o relaţie onestă cu Dumnezeu.
În primul rând, ni se spune că un om pragmatic merge
direct la ,,esenţa” lucrurilor. Dacă reducem totul la un program de lucru, la o agendă a evenimentelor, la limitarea
discuţiilor la strictul necesar, la şedinţele interminabile şi
proiectele cuantificate matematic, atunci ajungem la o
,,esenţă”, dar nu a vieţii, ci a lucrurilor pe care le-am pus
în locul vieţii.
În al doilea rând, oamenii pragmatici sunt lăudaţi pentru rezultatele obţinute, care demonstrează o mare eficienţă. Eficienţa ajută, însă nu oriunde ţi oricând. Pune-l pe artist să picteze eficient, numără-i cuvintele unui poet şi
spune-i câte poeme trebuie să producă zilnic, ia un pustnic şi convinge-l să se roage la ore fixe pentru că aşa este
bine. Toate acestea sunt metode mecanice, iar din tehnica
aceasta de maşină, de robot angrenat într-un ritm de fabrică, nu pot ieşi niciodată opere importante, texte semnificative, trăiri generoase. Totul devine plafonat, matematic,
limitat, antisocial, egolatru.

În cele din urmă, ceea ce doare cel mai mult atunci
când priveşti oamenii pragmatici este cât de săraci sunt
mulţi dintre ei din punct de vedere sufletesc. Tot ceea ce
contează este împlinirea planului, a lucrului, a proiectului,
a evenimentului care trebuie organizat, iar la sfârşitul
acestora, pragmaticul nu se opreşte, ci începe altele, fără
să fi gustat vreun moment din bucuria realizării lor.
,, Nu sărăcia te mântuieşte, aşa nici bogăţia de osândeşte, ci precum ai sufletul şi faţă de bogăţie şi faţă de sărăcie”, spunea Părintele Arsenie Boca. Omul credincios
nu este pragmatic sau nu este lumeşte pragmatic. El nu
respinge lumea şi nici mediul economic, care a devenit
ecosistem al lumii contemporane. Pentru el, credinţa şi
sfinţenia sunt posibile, mai mult ca oricând, în vremuri
imposibile.
Omul credincios poate fi bogat sau sărac, la fel ca
omul pragmatic. Omul pragmatic merge la biserică, la
nunţi, la botezuri, are icoane în casă, despre fiecare ştiind
locul şi preţul de cumpărare. Omul credincios îşi doreşte
să fie nobil prin Duhul Sfânt, cel care este vistier al tuturor bunătăţilor. Omul credincios este la fel de interesat de
piaţă, preţuri, de tendinţe şi de toate cele de care este interesat şi omul pragmatic. El priveşte cu bucurie, cu bun
simţ, cu măsură, cu oftat. Este interesat de tot ce este cu
preţ, fără a pune preţ prea mare pe lucruri şi tendinţe.
Omul credincios apreciază progresele ştiinţei, bucurându-se de măsura Logosu-lui în creativitate, invenţii sau
inovaţii: ,,Ale tale dintru ale tale!”. Omul credincios este
încântat de măiestria lucrurilor ce ies din mâna sa, binecuvântând pe Dumnezeu pentru talanţii dăruiţi. La ospeţe,

omul credincios frânge pâinea cu dragoste şi închină paharul, dăruind bucurie şi bucurându-se de bucuria celor
ospătaţi. La Biserică, se îmbracă ca pentru Dumnezeu se
aşează ca în faţa lui Dumnezeu, rugându-se smerit şi nevăzut nici de propriul cuget.
Gândirea economică a omului credincios este antagonică gândirii omului pragmatic. Omul credincios cunoaşte că lucrurile dobândite prin muncă te mântuiesc,
doar dacă dăruieşti. El nu dăruieşte bunuri uzate fizic sau
moral, ci din acelea la care ţine cel mai mult. Omul credincios priveşte bunăstarea ca o consecinţă a binecuvântării divine.
Omul credincios abordează neeconomic fundamentele
economice. El vine în viaţă cu credinţă, nădejde şi dragoste şi pe acestea le foloseşte în economia aplicată. El nu are
o privire sustenabilă asupra faptelor sale de comerţ sau de
viaţă, ci o privire veşnică a vieţii şi o conştiinţă a faptelor
sale, al căror impact este aici şi ale căror consecinţe sun
dincolo. El se poate împiedica fizic, orbit de praful în ochi
al planurilor pragmatice, dar vederea profundă, în substanţa fiinţei şi naturii, sporeşte şi se limpezeşte dincolo
de hotarele lumii.
Omul credincios se comportă nobil cu aproapele său,
indiferent de poziţia ierarhică. Aproapele este fratele sau
prietenul său. Omul credincios nu se teme de tirania şefilor şi nu tiranizează colaboratorii, care conjunctural pot fi
subalterni. El nu se teme de ploaia care strică recoltele şi
nici de criza economică. Omul credincios se roagă să nu
fie crizat în fiinţă, să nu devină o vieţuitoare în nefiinţă.
Col. (ret.) Ştefan MITINCU
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Ţesutul poate fi „printat” direct în corp

O echipa internaţională de cercetători a folosit cu
succes bio-gelul în ţesuturile pielii, muşchilor şi cele
ale creierului, potrivit MedicalXpress.
Oamenii de ştiinţă au creat cu succes muşchi noi la
şoareci, folosind o tehnică minim-invazivă numită
„intravital 3-D bioprinting”. Noile cercetări ar putea
deschide calea spre mai multe tehnici de chirurgie
minim-invazivă pentru repararea şi reconstruirea
organelor. Astfel, nu ar mai fi nevoie de transplantarea
de organe pentru copiii care au afecţiuni medicale
complexe .
Cercetătorii britanici au dezvoltat un bio-gel fotosensibil care foloseşte un tratament cu lumină pentru a
„printa” ţesut nou şi sănătos direct în organe, acesta
fiind capabil să susţină fluxul sanguin pentru a permite
ţesutului nou să prospere.
Bio-gelul fotosensibil s-a comportat ca un fel de
bio-cerneală, „printând” cu eficienţă structuri 3D care
au susţinut formarea de fibre musculare în şoareci vii
şi fără a fi nevoie de operaţie deschisă.
Testat iniţial pe pielea şi creierul şoarecilor, tehnica oamenilor de ştiinţă a avut succes şi în muşchii
şoarecilor acolo unde a creat ţesut nou fără să
provoace leziuni la ţesutul sau organele din jur.

De asemenea, tehnica nu a creat reziduuri în interiorul corpului şi are potenţialul de a transporta celulele
sănătoase ale donatorului. Metoda dezvoltată de
oamenii de ştiinţă ar putea salva vieţi în cazurile în
care propriile celule ale unui copil nu sunt potrivite sau
nu pot ajuta la repararea sau reconstruirea ţesutului
deteriorat sau complet distrus.
Chiar dacă este încă în stadiul pre-clinic, această
nouă tehnică de dezvoltare a ţesutului ar putea duce la
noi standarde de îngrijire pentru pacienţii cu afecţiuni
fizice compleze, în special în cazul copiilor cu organe
deteriorate.

Cocktailul de antioxidanţi care poate
preveni sau inversa efectele bolii alzheimer

Cercetătorii de la University of Western, Australia,
au descoperit că o dietă bogată în nutrienţi şi antioxidanţi ar putea preveni sau chiar inversa efectele bolii
Alzheimer. Studiul, publicat în Open Biology, a arătat
că o combinaţie de antioxidanţi în doze tot mai mari a
putut preveni boala Alzheimer mai bine decât orice alt
tratament disponibil momentan.
Bolile cronice degenerative precum Alzheimer sunt
asociate cu peste 70% din decesele de la nivel global.
De asemenea, stresul oxidativ, acidoza metabolică
cronică şi radicalii liberi din corp joacă un rol important în procesul de îmbătrânire. Rezultatele studiului
au arătat că antioxidanţii reacţionează cu radicalii
liberi din corp, aceştia devenind în cele din urmă
inofensivi.
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Samsung ar putea încadra
Fold 2 în seria Galaxy Z

Se pare că în fiecare an vom primi
câte două dispozitive pliabile highend de la Samsung în seria Galaxy Z.
În primăvară, alături de modelele
Galaxy S va fi şi câte un model Flip,
iar în toamnă, lângă modelele Galaxy
Note, câte un model Fold.

Cel de-al doilea Galaxy Fold,
modelul Galaxy Z Fold 2, va fi semnificativ îmbunătăţit faţă de modelul
original. Zvonurile sugerează ecrane
mai performante şi mai mari, cel
puţin, pe lângă o configuraţie hardware modernizată.
Un document neoficial, publicat de
ETnews sugerează că Galaxy Z Fold 2
va beneficia de un ecran pliabil cu
diagonală de 7,7” şi rezoluţie 2.213 x
1.689 pixeli, cu un spaţiu perforat în
colţul din dreapta-sus. Aparent, acest
model nu va mai avea acel „notch”
inestetic de pe originalul Fold. De altfel, ecranul va fi dintr-o generaţie mai
nouă, cu refresh rate de 120 Hz, o premieră pentru display-urile pliabile. De
asemenea, ecranul va fi protejat de
UTG, ultra-thin glass, aceeaşi protecţie pe care am regăsit-o şi pe originalul Galaxy Z Flip.
Puteţi
să-mi
spuneţi de ce aţi întârziat?, o întreabă directorul pe secretară.
- Nu cred că am să
pot, domnule director. Am alergat atât
de repede, încât n-am avut timp să
găsesc un motiv.

J

- Ce faci, dezlegi cuvinte încrucişate la birou?
- Păi, şefu’, mi-aţi zis să-i ţin locul
lui Ionescu.

J

- De câteva zile bune te văd plimbându-te mereu prin benzinărie. Ce sa întâmplat?
- Vreau să mă las de fumat.

J

- Cu ce te-ai ocupat înainte de
armată?
- Am făcut un liceu şi două facultăţi.
- Ia te uită, chiar aşa?
- Da, ce te miri? Sunt de meserie
zidar!

G 5G Plus, cel mai ieftin
telefoan cu tehnologie 5G
Motorola a anunţat Moto G 5G
Plus, primul său smartphone midrange care oferă conectivitate de generaţie nouă. Acesta beneficiază de o
configuraţie hardware atractivă şi este
echipat, atât cu camere foto performante, cât şi cu un display interesant,
care beneficiază de un design neobişnuit: vine cu două perforaţii pentru
camerele foto frontale. Surprinzător
este însă preţul, care este semnificativ
mai mic decât cel al dispozitivelor
concurente din piaţă.
La baza lui Moto G 5G stă chipsetul Snapdragon 765 de la Qualcomm,
echipat la rândul său cu un modem 5G
Snapdragon X52, care permite
conectarea la antenele de generaţie
nouă, pentru viteze de transfer ridicate
şi latenţe mai mici. Telefonul este

echipat cu 4 sau 6 GB memorie RAM,
în funcţie de configuraţia aleasă, şi cu
64 sau 128 GB stocare internă.
Autonomia promisă de două zile este
asigurată de un acumulator de 5.000
mAh, care se încarcă la 20W folosind
adaptorul de priză TurboPower din
pachet.

J

- Se vede că te-ai însurat. Ai
hainele călcate impecabil!
- Da… Primul lucru pe care m-a
învăţat nevastă-mea a fost să calc.

J

Un şef de personal e întrebat de o
cucoană:
- De ce angajaţi doar bărbaţi căsătoriţi?
- Foarte simplu, răspunde acesta.
Ei nu reacţionează aşa de indignaţi
atunci când se ţipă la ei!

J

- Ascultă-mă pe mine, Nae, ca să
fii fericit în viaţă trebuie să ai o sănătate de fier şi un serviciu bun.
- Bilă, tu eşti fericit?
- Sigur că da, sunt sănătos tun şi
nevasta-mea are un serviciu foarte
bun.

J

Învăţătoarea către Bulă:
- Zi o insectă!
- Albina.
- Zi o altă insectă!
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Dr. Gerald Veurink a analizat o varietate de antioxidanţi descoperind că fitonutrientul carotenoida, precum şi antioxidentaţi ca vitamina C şi E în concentranţii mari, au fost cele mai eficiente în reducerea
riscului apariţiei bolii Alzheimer. „Deşi o dietă bogată
în nutrienţi ajută la stabilizarea nivelurilor de pH din
organism care provoacă stresul oxidativ, suplimentarea
simultană cu un cocktail de antioxidanţi a fost cea mai
eficientă metodă de prevenire şi gestionare a bolii
cronice, potrivit MedicalXpress. Aşadar, „Combinaţia
de antioxidanţi în doze suficient de mari şi o dietă
bogată în nutrienţi şi scăzută în carbohidraţi pare să
aibă cel mai puternic impact asupra pacienţilor care
suferă de Alzheimer”, a explicat cercetătorul.
Dr. Veurink a mai descoperit că pentru a încetini şi
preveni apariţia bolilor cronice este nevoie şi de aplicarea unei strategii holistice în medicină.
www. descoperă.ro
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Mouse-ul MX Master 3
şi tastatura MX Keys

Logitech a lansat mouse-ul MX
Master 3 şi tastaura MX Keys pentru
Mac, care se adresează utilizatorilor
avansaţi de computere Apple şi tablete
iPad. Compania a anunţat şi că perifericele sunt disponibile acum în
culoarea Space Gray.
Mouse-ul include tehnologia de
scrolling MagSpeed, care printr-o
acţionare silenţioasă trece de la
scrolling-ul precis, click-to-click, la
modul ultra-rapid. Are o formă
ergonomică şi o zonă optimizată pentru degetul mare. Senzorul Darkfield,
cu rezoluţie de 4.000 dpi, se adaptează
pe toate suprafeţele, inclusiv pe sticlă.
Există profiluri pentru diferite aplicaţii, care pot fi personalizate de utilizator. Acumulatorul intern al mouseul pentru Mac are o autonomie de
până la 70 de zile şi poate fi încărcat în
timpul utilizării.
Tastatura include butoane low profile cu layout de Mac, cu taste cu
forme concave. Dispozitivul oferă iluminare inteligentă. Atunci când mâna
utilizatorului se apropie de tastatură,
aceasta ajustează automat luminozitatea în funcţie de lumina ambietală.
MX Keys dispune de port de încărcare
USB-C şi vine cu un cablu cu conectori USB-C la ambele capete.
Cele două produse sunt optimizate
pentru macOS şi compatibile cu iPadOS şi le permit utilizatorilor să treacă
de la un dispozitiv Apple la altul.
Logitech MX Master 3 şi Logitech
MX Keys pentru Mac vor fi disponibile pe site-ul Logitech.com şi în magazinele partenerilor începând cu luna
august.
www.playtech.ro
- Albina.
- Nu, Bulă! Zi una din capul tău.
- Aaaa, păduchele!

J

Afurisit virusul acesta! A infectat
şi horoscopul. La nici o zodie nu mai
apar excursii, plimbări, vizite…

J

- Vreau să dictez o scrisoare. Pune
o coală de hârtie în maşina de scris!, îi
cere avocatul secretarei.
- Cu ce formulă să încep: cu „Stimate domnule” sau…?
- Ce „stimate”, ce „domnule”?! Să
nu fim atât de protocolari. Pe escrocul
acesta îl ştiu de când lumea. Vom
începe cu „Dragă colega”!

J

O mamă a cumpărat fiului ei un
costum de Halloween, ca să-şi sperie
prietenii.
- Mamă, ar trebui să scot eticheta
cu preţul, nu?
- Nu, lasă-l, să-l speriem şi pe tatăl
tău.
www.bancuri.ro

GÂNDURI ÎN TREACÃT...
Romanticii, oameni care n-au văzut niciodată reversul lucrurilor.
Nu-i vorba să fii primul ci unic.
Stelele. E lumina aprinsă la Dumnezeu.
Să nu prvim decât viaţa, dar să nu alegem
decât faptele care au un tâlc.
Nimic mai murdar decât un crin murdar.
Clopotele locuiesc văzduhul precum păsările.
Iartă-i pe alţii. Nu pentru că ar merita să fie
iertaţi, ci pentru că tu meriţi să trăieşti în pace.
Nimeni nu te poate face să suferi fără permisiunea ta!
Nu-mi place de acel om. Trebuie să-l cunosc
mai bine.
În viaţă nu conteasză unde te afli, ci pe cine
ai alături.
A te stăpâni, nu înseamnă oare a ucide şi
unele momente bune?
După ce iau o hotărâre definitivă, tot nehotărât rămân.
Caută ridicolul în toate lucrurile si-l vei găsi.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU

M e d i a 10
şi titlul şef de promoţie
Ca o consecinţă firească a pregătirii
temeinice, a dragostei ce o poartă învăţăturii şi a ambiţiei personale, absolvent
Raluca Ionela Caran a parcurs un drum
al performanţei, presărat cu rezultate
care i-au încununat munca şi efortul
constant pentru a fi printre cei mai buni.

A ştiut încă de la 14 ani ce doreşte să
facă şi a muncit pentru visul ei, asumându-şi toate deciziile. „Am aflat despre
colegiul militar de la Breaza de la doamna profesor de franceză. M-au impresionat performanţele obţinute de elevii de
aici, nivelul educaţiei, stricteţea. M-am
ambiţionat şi am început să mă pregătesc” - îşi aminteşte Raluca.
Originară din judeţul Prahova, frumoasă, sensibilă, riguroasă, creativă,
modestă, Raluca a unit munca cu pasiunea şi perseverenţa cu dorinţa pentru a
fi admisă în Colegiul Naţional Militar,
unde a considerat că va găsi mediul
propice pentru a performa şi a ajunge un
viitor ofiţer de seamă al Armatei
României.
Sub mentoratul dascălilor şi al instructorilor militari a dobândit
competenţele necesare, şi-a dezvoltat
abilităţile de lider, şi-a descoperit aptitudinile, care au constituit premisa gradelor onorifice purtate pe epoleţi: plutonier-adjutant. În ultimul an, a încadrat
funcţia de înlocuitor al comandantului
colegiului, fiind remarcată şi recunoscută ca fiind cea mai bună din promoţie.
Şi-a evaluat posibilităţile, şi-a ascultat
vocea interioară, a tratat fiecare îndatorire cu seriozitate şi a atins excelenţa
educaţională, de care avea atâta nevoie
pentru a reprezenta un exemplu atât pen-
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tru generaţia ei, cât şi pentru colegii mai
mici.
Raluca a terminat cei patru ani de liceu cu media generală 9,99 şi a reuşit ca
în ultimii trei ani de şcoală să aibă doar
medii de 10. Media 10 la examenul naţional de Bacalaureat a venit ca o consecinţă firească a ambiţiei, perseverenţei,
seriozităţii şi dorinţei de autodepăşire,
convinsă fiind că standardul nu trebuie
coborât. Pasiunea ei pentru ştiinţele
exacte s-a materializat în distincţiile obţinute la olimpiadele şi concursurile
şcolare de nivel judeţean şi interjudeţean, în cadrul cărora s-a remarcat la
discipline precum: matematică, fizică,
biologie şi franceză.
Pe cât este de tânără, pe atât este de
hotărâtă şi ambiţioasă atunci când vine
vorba despre propria ei formare: „Am
aspirat încă din clasa a IX-a la Academia
Tehnică Militară, specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională. După excursia de studii din clasa a XI-a, convingerile mi s-au întărit privind alegerea acestei academii. Fiind pasionată de informatică şi matematică şi observând
evoluţia tehnologică, îmi doresc să îmi
urmez visul pe calea ştiinţelor exacte.
Privesc încrezătoare spre viitor,
neuitând «Cantemirul» care mi-a deschis
porţile minţii şi mi-a prezentat o altă
perspectivă asupra vieţii, prin spiritul de
camaraderie şi dorinţa de autodepăşire.”
Felicitări, Raluca, şi mult succes în
continuare, pe acelaşi drum al performanţei! Ne mândrim cu tine !
Competiţia pentru titlul de şef de
promoţie este una acerbă. În acest an,
doi elevi au intrat în cursa pentru acest
titlu, diferenţa dintre ei fiind de trei sutimi, la finalul clasei a XII-a. Şeful de
promoţie se stabileşte după susţinerea
examenului de Bacalaureat, în funcţie de
media obţinută la acest examen şi media
generală din cei patru ani de liceu.
Numele şefului de promoţie rămâne
încrustat pe placa de marmură din holul
pavilionului Învăţământ, ce cuprinde
generaţiile de performeri din anul 1915
şi până astăzi. Din anul 2012 au existat
numai şefe de promoţie, doar în 2016
titlul revenindu-i unui tânăr cantemirist.
Graţiela MIHĂESCU
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Un nou proiect Erasmus+ KA1,
la Colegiul Naţional Militar
„Ştefan cel Mare”
Programul Erasmus+ al Uniunii Europene
oferă Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel
Mare” din Câmpulung Moldovenesc oportunitatea dezvoltării capacităţii de integrare a
noilor strategii de predare-învăţare, a bunelor
practici dobândite la nivel european, cu scopul îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei educaţiei. Astfel, în perioada 1 septembrie 2020 31 august 2022, în cadrul colegiului se va
desfăşura proiectul de mobilitate în domeniul
educaţiei şcolare „Profesori formaţi, elevi
performanţi!”. Proiectul, în valoare de
38.865 euro, este finanţat prin programul
Erasmus+ al Uniunii Europene, Acţiunea
cheie 1 - Educaţie şcolară.
Colegiul militar s-a confruntat cu competenţe de bază şi comportamente diferite ale
elevilor, datorate mediului din care provin.
Educarea elevului militar modern trebuie
facută atât sub aspectul facilitării achiziţiei de
competenţe şi dezvoltării de abilităţi, cât mai
ales în ceea ce priveşte formarea personalităţii şi comportamentului adolescentului.
Astfel, am concluzionat că participarea profesorilor
la cursuri de formare printr-un program Erasmus+ ar
răspunde nevoilor
identificate
la
nivelul colegiului
şi ar avea ca rezultat
eliminarea
punctelor slabe.
Formarea cadrelor
didactice pentru
dobândirea competenţelor şi a abilităţilor privind utilizarea de instrumente de
lucru, tehnici şi metode practicate cu succes
în şcolile din Uniunea Europeană va conduce
la asigurarea calităţii educaţiei şi la accentuarea dimensiunii europene în colegiu.
Scopul proiectului vizează creşterea serviciilor educaţionale oferite de Colegiul
National Militar ,,Stefan cel Mare” prin formarea internaţională de calitate, timp de 2
ani, a 15 profesori, care, prin aplicarea şi dezvoltarea celor mai adecvate practici europene
de abordare a diversităţii, vor asigura
creşterea motivaţiei elevilor şi alinierea procesului instructiv-educativ la standardele
educaţionale europene privind competenţelecheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Conform obiectivelor proiectului, activ-

ităţile de formare vor fi sub formă de cursuri
structurate pe tematicile:
- ”The Key to Effective Leadership Mentoring”, 19-25.10.2020, Italia, unde trei cadre
didactice participante la cursul de formare îşi
vor îmbunătăţi competenţele de a dezvolta şi
operaţionaliza, în cadrul colegiului, planuri
manageriale de calitate, pentru toate comisiile şi departamentele, prin implementarea
politicilor europene de management;
- ”Developing 21st Century Skills in the
Classroom
Critical
Thinking”,
15–21.05.2021, Croaţia;
- ”Active Learning in Classroom”, 27.0603.07.2021, Finlanda;
- ”Satisfying School Experience - Strategies and Skills for Teachers”, 28.09 – 04.10.
2021, Spania;
- ”Student Centered Learning and 21st
Century Skills”, 05.12.-11.12.2021, Finlanda:
alte 12 cadre didactice participante la aceste
cursuri de formare îşi vor îmbunătăţi competenţele profesionale în utilizarea şi integrarea
de
noi
metode
şi
instrumente
de predareînvăţareevaluare,
pentru a dezvolta competenţe de bază
şi transversale
ale
elevilor.
Competenţele rezultate din formarea
la
nivel european vor constitui resurse pentru
dezvoltarea instituţională şi pentru atingerea
misiunii şcolii, de a oferi o educaţie de calitate, bazată pe inovaţie, diversificare.
Formările incluse în cadrul acestui
proiect, competenţele-cheie dobândite, care
sunt fundamentale pentru fiecare persoană în
cadrul unei societăţi bazate pe cunoaştere,
efectele pe care le vor produce în rândul
elevilor vor conduce la asigurarea condiţiilor
optime realizării unui învăţământ modern,
incluziv, centrat pe nevoile de dezvoltare ale
elevilor, care va avea drept consecinţă principală asigurarea succesului şcolar al tuturor
elevilor colegiului.
Coordonator de proiect,
prof. Lăcrămioara BĂCANU

Platformele sociale, ameninţări actuale asupra proceselor colective globale
Viaţa omului modern pare să fie dominată de caracterul
de interconectare, de dorinţa de comunicare şi afirmare în
timp real. Internetul, un factor cheie al începutului de secol,
continuă să se răspândească la nivel global, devenind parcă
o cerinţă obligatorie a cotidianului, un suport fără de care
majoritatea activităţilor uzuale ar fi perturbate. Datorită utilizării intensive a acestuia în cadrul tuturor proceselor
sociale probabilitatea ca viaţa, aşa cum este percepută în
ultimul timp, să se schimbe radical este un fenomen puţin
probabil. Rapid, virusul interconectării s-a înfiripat în personalitatea fiecăruia, simplificând procesul de informare,
dar totodată alimentând dorinţa de a fi la curent cu noutăţile.
Datorită complexităţii fenomenului on-line am ales să
tratez în mod particular riscurile generate de apartenenţa
globală la reţelele sociale, proces ce are implicaţii profunde
atât asupra percepţiei colective cât mai ales asupra celei
individuale. În acest segment evoluţia este indiscutabilă, atât
la capitolul de interactivitate cât şi la cel de monitorizare,
generând astfel noi provocări în demersul de etică.
Analiza în volum complet a mesajelor transmise prin
platforma socială este una dintre funcţionalităţile recent conferite prin învăţarea în detaliu, element ce este aplicat de
companii mari precum Facebook în iniţiativa de a spori popularitatea, dar şi de a identifica anumite fapte viitoare cu caracter violent sau conţinut inadecvat pentru valorile pe care le
promovează. Prin utilizarea inteligenţei artificiale pentru
crearea de conţinut se urmăreşte plierea pe preferinţele utilizatorului, eliminarea acelor informaţii cărora nu li se dă
credit şi constituirea unui mediu care să atragă în permanenţă populaţia. Însă, chiar dacă analiza poate părea la o
primă vedere ca benefică din toate punctele de vedere, din
prisma eticii ea se dovedeşte a încălca individualitatea, a
identifica anumite trăsături de personalitate ce vor servi ca
punct de plecare pentru constituirea preferinţelor. Însă, cum
putem avea certitudinea că profilul preliminar nu poate servi
şi în alte scopuri, cum ar fi şantajul sau alte fapte ilicite
încadrabile în acest segment?
Din alt punct de vedere, reţelele sociale au reuşit să facă
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progrese notabile în
ceea ce priveşte transmisiunile în direct sau
conversaţiile
video,
succes ce din perspectivă etică lansează noi
provocări. Asistăm la o
amplificare a numărului
de conţinut video în
cadrul tuturor platformelor sociale şi de
afaceri. Însă, ceea ce
este mai greu de remarcat, dar extrem de important este gradul de securitate pe care
acest tip de conţinut îl poate asigura. Facebook, în cadrul
laboratoarelor sale specifice, a implementat un tip de
inteligenţă artificială destinat analizării tuturor conversaţiilor care utilizează conţinut video, proiect ce a fost prezentat
drept absolut necesar şi al cărui scop declarat este de a identifica potenţialul utilizatorilor de a recurge la anumite fapte
violente sau a promova un comportament sau anumite materiale neadecvate. Sub această mască, însă, se pot ascunde şi
interese mult mai măreţe, conferind posibilitatea companiilor gestionare de a contura profilele utilizatorilor, de a beneficia de foarte multe detalii personale, iar acest fapt prezintă un risc neluat în seamă, dar de importanţă crucială. Avansul tehnologic consemnat prin descoperiri, imposibil de
imaginat în urmă cu câteva decenii, ne face să ne îndoim de
beneficiile pe care platformele sociale le conferă, existând în
permanenţă semne de întrebare lansate pe premisa analizei
psihologice. Aşa cum poliţiştii criminalişti caută anumite
trăsături de personalitate care pot face dovada activării genei
criminale în cadrul indivizilor susceptibili a comite fapte de
acest tip aşa şi acţiunile viitoare pot fi concretizate prin
activări ale genelor specifice. Ca şi membru într-o societate
modernă, însoţit în permanenţă de tehnologie, de echipamente ce ne simplifică existenţa zi de zi principala tendinţă
este de a nu interveni cu foarte multe semne de întrebare pe

acest subiect, având cu precădere atitudini ce susţin că aşa
ceva nu este posibil deocamdată şi chiar dacă soft-urile
există, acestea nu pot avea decât roluri comerciale. Şi, în
cele din urmă, singurele ameninţări pe care le percepem pe
tematica expusă sunt doar cele legate de determinarea indivizilor în a achiziţiona diverse produse, servicii sau conturarea preferinţelor acestora pentru un anumit tip de conţinut
sau funcţionalitate pe care platforma le furnizează.
Atunci când vorbim de adoptarea de norme de etică întrun anumit domeniu este absolut necesar ca acest demers să
pornească de la cele mai nocive riscuri şi ameninţări, dar şi
să fie definitivate pe gradul de ancorare în realitatea prezentă. Analiza video poate genera efecte negative şi poate servi
unor acţiuni de manipulare care ar fi dificil de detectat,
amplificându-se într-o măsură mai mică sau mai mare în
funcţie de caracteristicile indivizilor şi de modul de răspuns
al acestora.
Mai mult de atât, în actualul context epidemiologic global am remarcat cu toţii importanţa comunicării şi conlucrării
la distanţă, am împărtăşit atât beneficiile cât şi riscurile
specifice. Fluxul informaţional generat de izbucnirea pandemiei a înregistrat creşteri fără precedent, a transpus viaţa
individului în mediul virtual. Cu toate acestea, programele
dotate cu inteligenţă artificială au continuat să colecteze în
permanenţă date individuale şi să le îmbine în mod fidel
pentru a contura anumite profile ale populaţiei ţintă, deocamdată doar în scop de marketing. Însă, riscurile,
ameninţările şi vulnerabilităţile acestor platforme nu sunt
încă resimţite la adevărata lor intensitate. Domeniul on-line
este extrem de slab legiferat pe palierul conversaţional, al
conferinţelor şi apelurilor video, lăsând suficientă libertate
acţională în rândul mijloacelor utilizate pentru colectarea,
dar mai ales pentru utilizarea datelor.
Aşadar, platformele sociale pot fi foarte utile, mai ales în
actualul context, însă în viitorul apropiat se vor acutiza
efectele unor reglementări deficitare, capabilităţile
inteligenţei artificiale fiind în continuă perfecţionare.
Locotenent Vlăduţ-Constantin DINESCU

