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ARGEDAVA 21 – Un puzzle cu
dificultate ridicată
Miercuri, 2 iunie, am participat alături de militarii
unui pluton din cadrul Batalionului 2 Infanterie
„Călugăreni” la o
întreagă zi de exerciţiu, încercând să
redau atmosfera din
inima taberei Brigăzii 1 Mecanizată
„Argedava”. Bineînţeles că vremea şi
condiţiile meteorologice au fost prielnice unui astfel de
exerciţiu...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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Scutul de Foc - 21. I
La acest exerciţiu, a participat şi un detaşament
aparţinând Armatei Naţionale din Republica Moldova.
Exerciţiul s-a desfăşurat în cadrul multinaţional şi a
presupus executarea
unor exerciţii tactice
cu trageri de luptă, cu
trupe în teren, având
ca obiectiv creşterea
capacităţii de acţiune
întrunită, exersarea
procedeelor de reglaj
şi a tragerii de efect,
precum şi...

KAKI 100%

Ziua Eroilor Neamului
Pe 10 iunie, românii au sărbătorit Înălţarea Domnului. Tot de Înălţare este şi Ziua Eroilor, zi în care sunt
amintiţi toţi cei care şi-au dat viaţa pentru apărarea
Patriei. România a participat, începând cu anul 1877, la
confruntări militare majore, desfăşurate pe teritoriul naţional şi în
afara acestuia Războiul de Independenţă, Al Doilea Război Balcanic, Primul Război...

LECÞIA DE ISTORIE

Generalul Constantin Coandă,
primul ministru al României la
momentul Marii Uniri de la 1918
Cariera militară i s-a părut cea mai potrivită pentru
el şi pe aceasta a urmat-o, mai ales că tânărul sublocotenent
Constantin
Coandă a simţit pe
propria piele ororile
războiului, fiind rănit
în Războiul de Independenţă, de un obuz
duşman, în zona apărării de la Bechet. Este
recuperat şi redat ţării
cu ajutorul...

MOZAIC

Cheagurile de sânge
ar putea fi prevenite
Proteinele mutante plutitoare sunt secretate de celule în corp, declanşând cheaguri de sânge la aproximativ
una din 100.000 de persoane, conform teoriei lui Marschalek. În schimb, vaccinurile pe bază de ARNm, cum
ar fi cele dezvoltate de BioNTech/Pfizer şi Moderna nu
pătrund niciodată în nucleu.
Marschalek crede
că există o rezolvare dacă
dez voltatorii
de vaccinuri
pot modifica...
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Pe SCuRt
lWASHINGTON - Directivă secretă la Pentagon: contracararea Chinei devine prioritară. Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a emis o directivă care prevede mai multe
iniţiative pentru contracararea Chinei, au spus oficiali ai Statelor Unite, dar au fost oferite puţine detalii despre modul în care
vor fi diferite de eforturile aflate în desfăşurare, transmite Reuters. Statele Unite au plasat contracararea Chinei în centrul politicii lor de securitate naţională, în ultimii câţiva ani, ambele
ţări fiind în conflict în probleme de la tehnologie şi drepturile
omului până la activităţile militare chineze în disputele teritoriale din Marea Chinei de Sud, informează Agerpres. Directiva
este rezultatul recomandărilor făcute de un grup de lucru al Pentagonului care a fost înfiinţat în februarie de preşedintele Joe
Biden. Un comunicat al Pentagonului arată că iniţiativele vor
îmbunătăţi capacitatea armatei de „a revitaliza reţeaua noastră
de aliaţi şi parteneri, a spori descurajarea şi a accelera dezvoltarea de noi concepte operaţionale”. Luna trecută, administraţia
Biden a cerut transferul a 5 miliarde de dolari de la cheltuieli
pentru sisteme vechi, la plăţi destinate modernizării armatei,
pentru a descuraja China. Banii vor fi cheltuiţi cu scopul de a
spori pregătirea SUA în regiune prin finanţarea radarelor, a sateliţilor şi a sistemelor de rachete. Bugetul a fost criticat de parlamentari şi experţi deoarece nu se concentrează suficient
asupra riscurilor pe termen scurt provenite din China.
lMOSCOVA - „Fierbe” Oceanul Pacific. Atât Rusia, cât şi
SUA desfăşoară exerciţii navale. Ministerul Apărării din Rusia
a anunţat că a început un amplu exerciţiu militar în partea centrală a Oceanului Pacific. La acest exerciţiu vor participa până
la 20 de nave de război, nave de sprijin şi submarine şi 20 de
aeronave, a precizat ministerul într-un comunicat citat de Anadolu. „În cadrul exerciţiului, grupul de luptă aflat la o distanţă
considerabilă de bază trebuie să gestioneze lupta comună
pentru protecţia şi apărarea comunicaţiilor maritime (oceanice),
precum şi organizarea interacţiunii grupurilor operaţionale de
nave. Aeronavele vor fi folosite pentru a căuta, depista şi urmări
submarine şi grupări de nave ale inamicului imaginar”, a mai
spus ministerul. Exerciţiul militar începe la o săptămână după
ce SUA au anunţat exerciţiile militare „Agile Dagger 2021”, tot
în Oceanul Pacific”, pentru a evalua pregătirea în luptă şi pentru a testa potenţialul forţelor combinate”. Nici Rusia, nici SUA
nu au specificat cât vor dura exerciţiile militare. lMOSCOVA
- Ministrul rus al Apărării a anunţat desfăşurarea unei serii
de exerciţii pregătitoare pentru manevrele „Vest-2021”. În
cadrul unei reuniuni a Consiliului Social de pe lângă Ministerul
rus al Apărării, pe 02.06.2021, ministrul Serghei Şoigu a informat despre planurile de desfăşurare a unei serii de exerciţii
pregătitoare, care vor precede exerciţiul de comandament şi stat
major la nivel strategic „Vest-2021” ce va avea loc în perioada
10-16 septembrie. Potrivit precizărilor ministrului, până la
sfârşitul anului, pe lângă manevrele „Vest-2021”, sunt planificate o mulţime de activităţi de pregătire pentru luptă. Serghei Şoigu a reamintit că, anterior, în cadrul Forţelor Armate ale
Federaţiei Ruse, s-a desfăşurat o verificare de control asupra nivelului de pregătire pentru luptă şi şi-a exprimat nedumerirea
pentru faptul că „aceasta i-a speriat pe vecinii occidentali”, deşi
a fost efectuată în mod planificat. Exerciţiul strategic comun
„Vest-2021” se va desfăşura, în poligoane militare din Rusia şi
Republica Belarus. Anterior s-a anunţat că scenariul lui va avea
în vedere una dintre variantele posibile de reacţie la escaladarea
situaţiei politico-militare dintr-un stat convenţional. Şoigu a
spus că, în timpul exerciţiului ruso-belarus, va fi întrebuinţată
masiv Aviaţia Militară. În aceeaşi zi, Serviciul de presă al Regiunii Militare Vest a anunţat că, la exerciţiul ruso-belarus „Vest2021”, va participa Armata 1 Tancuri. Probabil că, la cel mai
mare exerciţiu planificat în acest an de instrucţie vor lua parte
multe structuri militare ruseşti din vestul ţării, atât din cadrul
Regiunii Militare Vest, cât şi de la nivel central. Vor fi aduse în
sprijin mari unităţi şi unităţi militare din Regiunile Militare Sud
şi centru, precum şi de la Flota de Nord. lMOSCOVA - A început exerciţiul militar „Frăţia Slavă 2021”. Exerciţiul militar tactic „Frăţia Slavă 2021”, la care participă militari din Rusia, Belarus şi Serbia, a început în zona Rayevsky, în Novorossiysk. Peste 300 de paraşutişti ai Brigăzii 103 de Desant Aerian
din Vitebsk, din cadrul FOS, vor lua parte la acest exerciţiu.
Trupele din Belarus, Rusia şi Serbia se vor antrena pentru misiuni de contraterorism. Activitatea va cuprinde acţiuni de
desant, traversarea obstacolelor maritime, dislocarea directă şi
trageri cu muniţie reală. În jur de 200 de paraşutişti au ajuns în
Novorossiysk cu o aeronavă IL-76MD, iar alţi 100 de militari
vor merge cu trenul. Exerciţiul militar „Frăţia Slavă 2021” se
încheie pe 19 iunie. lMOSCOVA - Divizia de Desant Aerian,
din regiunea Mării Negre, din Novorossiysk, a primit un lot
de tehnică nouă. Ministerul rus al Apărării a anunţat, pe data
de 9 iunie a.c., că un nou complet de nivel batalion de tehnică
militară a fost introdus în dotarea diviziei de desant-asalt. Este
vorba despre al nouălea complet de nivel batalion format din
maşini de luptă BMD-4M şi transportoare blindate BTR-MDM
Rakushka livrat Trupelor de Desant Aerian în ultimii ani. Batalionul are o compunere standard, formată din 39 de unităţi de
tehnică blindată, respectiv 31 de maşini de luptă BMD-4M şi
opt transportoare BTR-MDM. Toată tehnica a fost livrată unui
batalion de desant-asalt din cadrul regimentului dislocat în
localitatea Stavropol, aparţinând diviziei din Novorossiysk. n
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S c u t u l d e F o c - 21 . I
Militarii Batalionului 335 „Alexandru cel Bun” au desfăşurat în perioada 7-11 iunie activităţi de instruire
la Centrul Secundar de Instruire
pentru Luptă „Smârdan”, în cadrul
exerciţiului Scutul de Foc -21.I.
La această activitate, a participat şi
un detaşament aparţinând armatei naţionale din Republica Moldova. Exerciţiul s-a desfăşurat în cadru multinaţional şi a presupus executarea unor
exerciţii tactice cu trageri de luptă, cu
trupe în teren, având ca obiectiv creşterea capacităţii de acţiune întrunită,
exersarea procedeelor de reglaj şi a
tragerii de efect, precum şi îmbunătăţirea procesului de conducere a focu-

lui, specific artileriei terestre.
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 şi urmăreşte
antrenarea în comun, cu folosirea
aceloraşi tehnici, tactici şi proceduri,
precum şi dezvoltarea relaţiilor de
cooperare militară între România şi
Republica Moldova, având în vedere

interesul comun pentru stabilitatea şi
securitatea regională.
Le dorim succes în îndeplinirea
obiectivelor propuse!
Lucien COVALCIUC
Foto: Cornel SANDU

H Q A R RC a s o s i t î n Ro m â n i a
Aproximativ 100 de militari din cadrul Comandamentului Corpului Aliat de Reacţie Rapidă (HQ ARRC), din
Marea Britanie, sub comanda locţiitorului comandantului
ARRC, general-maior Lorenzo D’Addario, au sosit pe data
de 25 mai în România, pentru a se
instrui, până la mijlocul lunii iunie,
alături de militarii Comandamentului Corpului Multinaţional Sud-Est
(HQ MNC-SE) şi cei ai Forţelor
Terestre ale Statelor Unite ale Americii pentru Europa şi Africa (USAREUR-AF), la exerciţiul de comandament Defender Europe 21
CAX/CPX.
Defender Europe 21 CAX/CPX,
planificat
şi
condus
de
USAREURAF, reprezintă un eveniment de instruire major în cadrul
căruia HQ MNC-SE urmăreşte
creşterea nivelului de pregătire şi interoperabilitate într-un
mediu de instruire multinaţional alături de militarii structurilor participante, în vederea realizării Capabilităţii Operaţionale Iniţiale (IOC) cu sprijinul HQ ARRC.

Cooperarea dintre cele două comandamente aliate din
Structura de Forţe a NATO se desfăşoară în baza acordului
- Mutual Trening Support Agreement (MTSA) - încheiat în
luna mai a anului 2020, prin care comandamentul aliat HQ
ARRC din Marea Britanie
asigură sprijin şi expertiză
HQ MNC-SE în procesul de
operaţionalizare, în vederea
realizării Capabilităţii Operaţionale Iniţiale (IOC) în
acest an, iar ulterior, a celei
finale (FOC), până în anul
2024.
În afara cerinţelor operaţionale planificate, respectarea măsurilor de prevenire a
răspândirii virusului SARSCov-2, în acord cu reglementările naţionale, reprezintă o prioritate pentru planificatorii exerciţiului, pentru a
asigura sănătatea şi protecţia personalului, cât şi a populaţiei locale, atât pe perioada dislocării trupelor, cât şi a executării activităţilor de instruire. n

Brigada 2 Vânători de Munte, la ceas aniversar
La mulţi ani militarilor Batalionului 33 Vânători de Munte „Posada”! (1 iunie 1969 - 1 iunie

2021)
Militarii Batalionului 33 Vânători de Munte „Posada” au participat
la misiuni în
teatrele de operaţii din Irak şi
Afganistan şi la
numeroase
exerciţii naţionale,
ultimul
dintre ele fiind
Justice Sword
21. De fiecare
dată, militarii au
dus mai departe
renumele vânătorilor de munte şi au fost apreciaţi pozitiv.
Felicitări pentru întreaga activitate!

La mulţi ani militarilor Batalionului 228
Apărare Antiaeriană „Piatra Craiului”!

Structură continuatoare a tradiţiei Companiei 228
Mitraliere Antiaeriene, care a luat fiinţă pe data de 1 iunie 1969, Batalionul 228 Apărare Antiaeriană „Piatra
Craiului” este o unitate de sprijin de luptă din subordinea Brigăzii 2
Vânători de
M u n t e
„Sarmizegetusa”.
De-a lungul celor peste cinci decenii, militarii
bata li o nului
au dovedit că

sunt instruiţi şi şi-au câştigat experienţa executând misiuni specifice de apărare antiaeriană, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional, în cadrul Grupului de
Luptă, din Polonia, pentru asigurarea prezenţei înaintate
consolidate în Nord-Estul Alianţei.

La mulţi ani militarilor Batalionului 30 Vânători de Munte „Dragoslavele”!

La 52 de ani de la înfiinţare, îi regăsim astăzi pe militarii batalionului la exerciţiile Noble Jump 21 şi Sarmis
21 unde îşi reprezintă cu mândrie specialitatea militară,
cea de vânător de munte.
În cadrul exerciţiului Noble Jump 21, detaşamentul
face parte din Forţa Întrunită cu Nivel de Reacţie Foarte
Ridicat (VJTF), care este gata de dislocare în termen
scurt de la alertare, fiind vârful de lance al
Forţei de Reacţie a NATO
(NRF).
Vânătorii de
munte au executat exerciţii
cu trageri reale
alături de aliaţi,
experienţă profesională prin
care se validează procedurile de operare şi se atinge obiectivul de interoperabilitate a structurilor participante.
Felicitări pentru tot efortul depus şi succes în continuare!
Căpitan Mariana DINU
Locotenent Alexandru HELEREA
Foto:Plutonier Cătălin PRÂSNEAC
Caporal Ciprian IRIMIA
Caporal Valentin CIOBANU

Redactor-ºef
Tipografia
Redactori
Secretariat tehnic
U.M. 01295
de redacþie
ISSN
Un abonament lunar (douã apariþii) costã 2 lei, iar banii
Col. Ion Papaleþ
Plt.adj. Marian Duþã
Daniela Dumitraşcu
se vor depune în contul U.M. 02490 Bucureºti , cu specifi- 1582-1269
int. 1002/ 249
(tehnoredactor)
Plt.adj. Paul Ioniþã
caþia „Abonamente la publicaþii militare C.A.” Pentru a fi
Secretar
de
redacþie
Cap. Ionuţ Creţu
Plt.
Cristian
Aldescu
luaþi în evidenþã cu rapiditate (ºi, implicit, pentru expedieB 51621
int. 1002/ 249
rea operativã a publicaþiei), dupã depunerea banilor se va C 130/ 2021
(corespondenþã
expediþie)
int. 1002/ 249
trimite o adresã cãtre U.M.02490/ redactorul-ºef al „Cuint. 1002/ 249
rierului Armatei”, în care se va specifica numãrul de aboOPINIILE ªI PÃRERILE exprimate în articolele publicate sub semnãtura autorilor au caracter strict personal ºi nu angajeazã în vreun fel
namente fãcute ºi perioada, precum ºi suma depusã. La
aceasta, se va ataºa chitanþa sau copia de pe ordinul de rãspunderea EDITORULUI sau a REDACÞIEI. Manuscrisele nu se înapoiazã.
platã.
COPYRIGHT: este autorizatã orice reproducere, fãrã a percepe taxe, doar în cazul indicãrii cu exactitate a numãrului ºi a datei apariþiei.
Redacþia ºi administraþia: U.M. 02490 Bucureºti, Fax: 021/318.53.65, telefon: 021/314.45.75; ; e-mail: curierul_armatei@yahoo.fr ; curierul.armatei@forter.ro

Curierul

ARMATEI

KAKI 100%

Nr. 11 (542) din 15 iunie 2021

10 iunie - Înălţarea Domnului
Pe 10 iunie, românii au
sărbătorit Înălţarea Domnului. Tot de Înălţare este şi
Ziua Eroilor, zi în care sunt
amintiţi toţi cei care şi-au dat
viaţa pentru apărarea Patriei. România a participat,
începând cu anul 1877, la
confruntări militare majore,
desfăşurate pe teritoriul naţional şi în afara acestuia Războiul de Independenţă, Al
Doilea Război Balcanic, Primul Război Mondial, Al
Doilea Război Mondial şi,
după 1990, la misiunile din teatrele de
operaţii din Balcanii de Vest, Afganistan şi
Irak. Pierderile totale ale Armatei
României în aceste acţiuni militare au fost
estimate la peste 1,4 milioane de morţi,
răniţi, dispăruţi şi invalizi. Eroii neamului
nostru au fost şi continuă să fie adevărate
simboluri ale abnegaţiei, curajului şi
simţului datoriei. În tară, la toate monumentele, s-au desfăşurat ceremonii în
memoria celor care au luptat şi şi-au dat
viaţa pentru ţară.
Bucureşti
În Bucureşti, s-au organizat ceremonii
cu prilejul Zilei Eroilor la Mormântul
Ostaşului Necunoscut şi la Monumentul
Eroilor Căzuţi în Teatrele de Operaţii. Alături de preşedintele ţării, Klaus Iohannis,
au fost prezenţi: primul ministru Florin
Cîţu, ministrul apărării, general (rez.)
Nicolae Ciucă, şeful Statului Major al
Apărării; general-locotenent Daniel
Petrescu; şeful Statului Major al Forţelor
Terestre; general-maior Iulian Berdilă,
militari activi şi în rezervă, precum şi
reprezentanţi ai administraţiei publice. În
cadrul activităţilor, au fost rostite nume ale
eroilor poporului român căzuţi la datorie
în războaiele purtate de Armata României
sau în misiunile executate în teatrele de
operaţii.
Aşa cum spunea preşedintele ţării,
„Eroii neamului nostru au fost şi continuă
să fie adevărate simboluri ale abnegaţiei,
ale curajului şi ale simţului datoriei.
Lăsând în urma lor lecţia dăruirii de sine
pentru idealul de a servi patria, ei constituie modele demne de urmat pentru tinerele
generaţii şi cele viitoare. Cea mai de preţ
moştenire este exemplul lor de credinţă în
idealurile naţionale, de tărie şi patriotism.
Valorile şi principiile care le-au călăuzit

Ziua Eroilor Neamului
Craiova
Ziua Eroilor a fost comemorată la
Cimitirul Evreiesc şi Catolic din garnizoana Craiova. La activitate au participat
militari ai Batalionului 205 Apărare Antiaeriană ,,Gheorghe Pîrvulescu”, oficialităţi
locale, precum şi membri ai Comunităţii
Evreieşti din Craiova. La sfârşitul eveni-

destinul ne rămân şi nouă repere de
responsabilitate, pentru a lăsa urmaşilor
noştri o Românie dezvoltată, ai cărei
cetăţeni trăiesc în unitate, prosperitate şi
solidaritate, o ţară demnă şi pe deplin integrată în comunitatea statelor libere şi
democratice”.
Buzău
Garnizoana Buzău a organizat ceremonii militare şi religioase dedicate Zilei
Eroilor. Manifestările au debutat la
,,Domul Central” din Cimitirul Eroilor cu
o ceremonie de depuneri de coroane de
flori, la care au participat autorităţi locale
şi judeţene, generalul de flotilă aeriană
Ovidiu Bălan, din partea garnizoanei
Buzău, reprezentanţi ai instituţiilor şi ai
unităţilor militare de garnizoană, militari
activi, în rezervă sau retragere. Momentele
principale ale manifestării au fost oficierea
slujbei de mulţumire şi laudă - Te Deum,
de către un sobor de preoţi, alocuţiunile
oficialităţilor prezente la eveniment, ceremonia de depuneri de coroane de flori,
precum şi survolul avioanelor şi

mentului, militarii au ţinut un moment de
reculegere în memoria tuturor eroilor care
au participat în cele două Războaie Mondiale.
Locotenent Mădălin ENACHE
Braşov
În semn de recunoştinţă pentru sacrificiul suprem al eroilor căzuţi la darorie,
militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte
,,Sarmizegetusa” au depus coroane şi jerbe

moniei au fost rostite alocuţiuni de către
Seniorul Naţional al României în Teatrul
de Operaţii Afganistan, generalul de
brigadă Iulian Daniliuc, şi şeful echipei de
legătură al Comandamentului Forţelor
Întrunite, colonelul Ştefan Cîmpean.La
sfârşitul evenimentului, militarii au ţinut
un moment de reculegere în memoria
tuturor eroilor neamului.
Căpitan Andrei VICOL
Foto: Lucian IRIMIA
Polonia
În baza militară Bemowo Piskie, militarii Detaşamentului de Apărare Antiaeriană rotaţia a IX-a au organizat o ceremonie
dedicată Zilei Eroilor. La această activitate
a participat echipa de comandă a Grupului
de Luptă, precum şi comandanţii contingentelor britanic şi croat. Evenimentul a
debutat cu prezentarea semnificaţiei şi
importanţei aceste zile pentru poporul
român. Ulterior, s-a executat apelul
solemn şi s-a ţinut un moment de
reculegere în memoria eroilor care şi-au
sacrificat viaţa pe câmpurile de luptă
pentru credinţă, libertate şi pentru apărarea
neamului. În această zi importantă se

de flori la monumentele ridicate în cinstea
eroilor, în garnizoanele Braşov, Predeal,
Câmpulung Muscel şi Curtea de
Argeş.Cinste şi onoare eroilor!
Plutonier major Constantin ITU
Foto: Locotenent Levente SUCIU

elicopterelor Şcolii de Aplicaţie pentru
Forţele Aeriene de la Boboc.
Maistru militar principal Iulian
CADULENCU

Ţintă prinsă!
Exerciţiul DACIA 21 LIVEX, condus
de Comandamentul Forţelor Întrunite
„General Ioan Emanoil Florescu”, a fost
unul dintre
cele
mai
complexe
evenimente
de instruire
ale Armatei
României
din ultimii
30 de ani şi a
integrat secvenţe de pregătire a forţelor româneşti, aliate
şi partenere,
în context
NATO şi al
parteneriatului româno-american, deopotrivă. Complexul de exerciţii DACIA 21 LIVEX a
armonizat două componente principale de
instruire în context multinaţional, exerciţiul STEADFAST DEFENDER 21, respectiv DEFENDER EUROPE 21.
Miercuri, 9 iunie, în cadrul poligonului
din Capu Midia, am asistat la ultima parte
a unei serii de exerciţii tactice cu trageri de
luptă, o secvenţă a unui spectacol pus în
scenă de rachetiştii români din cadrul
Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer şi a Regimentelor 50 şi 53 Rachete Antiaeriene.
Acompaniaţi de colegii americani din
cadrul „10th Air and Missile Defense
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Command”, militarii rachetişti au respins
„atacul avioanelor-ţintă” cu rachete de tip
KUB SA-6, OSA-AKM, PATRIOT,
HAWK
şi
AV E N G E R .
După
încheierea ostilităţilor din
teren,
locţiitorul pentru
operaţii şi instrucţie a şefului Statului
Major al Forţelor Aeriene,
general
de
flotilă aeriană
Iulian Paţilea,
a luat cuvântul: „În spatele verificării
prin exerciţii a deprinderilor rachetiştilor
antiaerieni stau sute de ore de antrenament
la simulatoare, sute de ore de exerciţii tactice şi de studiu al complexelor de instalaţii de tragere. Mesajul „Ţintă prinsă!”
încununează şi recompensează efortul militarilor rachetişti, dar, mai important decât
atât, ne certifică abilităţile şi capacităţile
de reacţie ale structurii de forţe într-un
domeniu esenţial din arhitectura noastră
defensivă. Transmit mulţumiri deopotrivă
celor 500 de colegi români şi celor 200 de
militari americani pentru angajamentul
profesional dovedit prin rezultatele
obţinute în poligonul Capu Midia. A fost

Afganistan
Ziua Eroilor a fost comemorată în teatrul de operaţii din Afganistan printr-o
scurtă ceremonie în Baza Aeriană Bagram.
La activitate au participat militari din
Batalionul de Protecţie a Forţei ,,Jderii”, ai
Elementului Naţional de Sprijin şi
reprezentanţi ai Detaşamentului Românesc de Poliţie Militară. În cadrul cereevident astăzi, prin
exerciţiile tactice cu
trageri de luptă cu instalaţiile de rachete sol-aer
ale unităţilor româneşti
şi americane, că spaţiul
aerian al României, şi
implicit al acestei regiuni NATO, este protejat.
Apreciem angajamentul
Forţelor Armate SUA
pentru
consolidarea
securităţii în regiunea
Mării Negre. Prezenţa
trupelor aliate pe teritoriul naţional reprezintă un element esenţial
în postura de descurajare şi apărare
împotriva riscurilor şi ameninţărilor la

adresa securităţii naţionale”. De asemenea, comandantul militarilor americani din
cadrul „10th Air and Missile Defense
Command”, general de brigadă Gregory

cuvine să ne îndreptăm atenţia către
faptele de vitejie ale înaintaşilor noştri şi
să aducem un pios omagiu jertfei lor.
Locotenent Mădălina BOBOC
Foto:Major Ivan GRGIC

Brady, a transmis: „După cum bine ştiţi,
aceasta a fost ultima săptămână a exerciţiului DEFENDER EUROPE 21. Pe parcursul acestor 5 săptămâni de instruire, militarii pe care îi am în subordine au executat antrenamente cu
trageri de luptă cu rachete antiaeriene nu numai în România ci şi
în poligoanele altor şapte state
europene. Suntem alături de aliaţii
noştri, ne antrenăm umăr la umăr
cu militarii parteneri pentru a descuraja orice fel de ameninţare a
securităţii acestor zone. Sunt
foarte mândru de ceea ce ne-au
demonstrat militarii români şi
americani, care, lucrând împreună,
au dus la capăt această luptă imaginară de astăzi cu ţintele aeriene.
Ne aşteaptă încă mulţi ani în care
ne vom dezvolta capacitatea de
integrare a apărării antiaeriene în
cadrul Alianţei şi, să nu uităm
aspectul cel mai important: împreună suntem mai puternici!”.
Plutonier Cristian ALDESCU
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În paşi rapizi, spre linia de finish
Peste 60 de militari aparţinând loturilor marilor unităţi din Statul Major al
Forţelor Terestre au luat startul în probele Campionatului militar de cros
pentru unităţi de instrucţie, desfăşurat
joi, 03.06.2021, în Parcul Monument din
municipiul Brăila.
Deşi la prima vedere nu ar părea nimic
complicat sau care să pună dificultăţi militarilor, ştiut fiind faptul că pregătirea fizică
este o componentă importantă a fiecărui
om care îmbracă haina militară, concursul
de la Brăila s-a dovedit a fi o încercare temerară pentru cei care s-au prezentat la
startul competiţiei, şi asta pentru că nivelul
la care s-a alergat a fost unul extrem de ridicat.
Activitatea a început pe platoul Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”, acolo unde
militarii din cadrul Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”, Brigăzii 282
Blindate „Unirea Principatelor”, Brigăzii
81 Mecanizate „General Grigore Bălan”, Brigăzii 61
Vânători de Munte
„General
Virgil
Bădulescu”, Brigăzii Multinaţionale
Sud-Est, Brigăzii
18 Cercetare-Supraveghere „Decebal”, Brigăzii 8
ROT (Rachete Operativ Tactice), Brigăzii 10 Geniu
„Dunărea de Jos” şi
Centrului Naţional
de Instruire Întrunită ,,Getica”, participanţi la probele de
cros feminin (6.000
m) şi cros masculin (10.000 m) aşteptau cu
nerăbdare momentul în care „vor da piept”
cu linia de start.
Preşedintele comitetului de organizare,
locotenent-colonelul Luigi Udrea, a primit
raportul de la căpitanul Mihaela Călinescu
şi a ţinut un mic discurs motivaţional în faţa participanţilor. Din comitetul de organizare au mai făcut parte locotenentul
Cătălin Dobrovici şi plutonierul-adjutant
Gică Putinei. Începutul întrecerilor a fost
marcat onofic prin ridicarea drapelului
Consiliului Internaţional al Sportului Militar şi prin intonarea imnului acestuia. A urmat apoi deplasarea în parc şi recunoaşterea traseului (o tură cu distanţa de 2.000 de
metri).
Primele la linia de start s-au aşezat concurentele la proba de cros feminin, care pe
parcursul celor trei ture pe care le-au avut
de acoperit au purtat o luptă aprigă, nu neapărat pentru locul I, acolo unde favorita,
soldat Ionela Puia, campioană naţională la
maraton în anul 2019, din cadrul Brigăzii
Multinaţionale Sud-Est, s-a impus fără
prea mari probleme, cât mai ales o dispută
interioară, cu propriile limite şi cu timpul.
Tind să cred că în astfel de curse, în care se
pleacă lansat încă din primele sute de metri, principala adversară pentru fiecare dintre combatante a fost chiar ea însăşi.
La sfârşitul celor trei ture, parcurse mai
mult cu zâmbetul pe buze în 22:02, la
peste două minute de următoarea clasată,
am cules primele cuvinte
din partea câştigătoarei, curios să aflu care au fost detaliile ce au făcut ca proba
să pară „floare la ureche”
pentru Ionela:
„În pofida victoriei mele
detaşate, a fost un traseu
destul de greu, cu multe
curbe care mi-au încetinit
din ritmul pe care mi l-am
setat înainte de cursă, dar
mă bucur că, deşi nu am
fost în forma mea cea mai
bună, m-am descurcat. Am
alergat cu 3'48"/km, un
timp destul de slab pentru
mine, eu fiind obişnuită să
alerg cu 3'30"/km. Sper ca,
la faza pe Statul Major al
Apărării, care va avea loc pe 10 iunie la Piteşti, să cobor sub 20 de minute. Acesta
este obiectivul pe care mi-l impun încă de
pe acum. Pentru acest concurs m-am pre-

C MYK

gătit cam o lună de zile, dar menţionez
faptul că eu fac antrenamente zilnic. La
mijlocul lunii aprilie, am participat la
Campionatul Naţional de Ultraalergare pe
şosea, proba de 50 de kilometri, unde am
terminat pe locul secund (3:35:44) şi mam calificat astfel,la Campionatul Mondial 50 km, care va avea loc la Taipei, în Taiwan (Republica Chineză), la sfârşitul lui
octombrie”.
Odată proba de cros feminin încheiată,
şi-au făcut apariţia băieţii, care au avut de
străbătut cinci tururi, însumând 10.000 de
metri. Nici aici nu a fost loc de surprize,
favoritul, fruntaşul Marius Buşcă, din Brigada Multinaţională Sud-Est, impunânduse, dar într-o luptă mai strânsă, cu ocupantul locului secund, soldatul Ionuţ Zincă,
din Brigada 8 ROT (Rachete Operativ Tactice), multiplu campion naţional la orientare şi alergare montană.
Şi, pentru că după ce a terminat proba,

a continuat cu o alergare de revenire a corpului din efort, pe câştigător l-am prins la
un scurt interviu abia a doua zi dimineaţa,
înaintea festivităţii de premiere: „Sunt
foarte mulţumit de rezultatul meu şi, până
la urmă, ca în fiecare competiţie, pregătirea îşi spune cuvântul. Eu particip şi la
competiţii civile. Chiar acum două săptămâni am luat startul la un campionat naţional de 5k & 10k, unde am obţinut, de asemenea, rezultate foarte bune. De fiecare
dată încerc să mă menţin la înălţime.
Din punct de vedere al traseului, ne-ar
fi ajutat mai mult dacă avea o formă mai
rotundă, pentru a putea lua curbele mai
larg. Fiind aproape pătrat, ne-a afectat destul de mult; eu, spre exemplu, la trei ore
după terminarea probei, am început să resimt dureri la un tendon. Una peste alta,
am prins o zi cât de cât frumoasă, date fiind condiţiile meteo din ultima vreme. A
fost, într-adevăr, şi ceva vânt, dar s-a arătat şi soarele la un moment dat. Până la urmă, cred că ne-am bucurat cu toţii de
această alergare.
Faţă de alţi ani, emulaţia din partea celorlalte loturi participante a fost mai crescută. Acest aspect nu poate decât să mă bucure, pentru că eu sunt un om căruia îi place concurenţa şi lupta pentru locul I. Prefer să alerg într-o cursă strânsă, decât să fiu
departe de cei din spate. Trebuie să menţionez şi faptul că, de şapte ani de când am
îmbrăcat haina militară, brigada de la Cra-

iova a dominat întrecerea, iar eu am ajuns
la cinci campionate militare de cros câştigate.
Acum, rămâne ca până pe 10 iunie să

mă pregătesc pentru etapa pe
Statul Major al Apărării, care
se va ţine la Piteşti, acolo
unde voi avea doi-trei concurenţi din celelalte categorii
de forţe, care ar putea să îmi
pună ceva probleme, dar aştept cu nerăbdare să aflu deznodământul. Tot timpul caut
să mă autodepăşesc; chiar
dacă nu mai sunt la prima tinereţe, mă consider tânăr şi
acum. Atât timp cât sunt sănătos şi îmi place să fac mişcare, să promovez sportul ca
un mediu sănătos pentru viaţa cotidiană, voi încerca să
rămân un exemplu pentru colegii mei mai tineri. Orice
medalie pe care o câştig îmi
aduce mulţumire sufletească
şi mentală, şi asta mă face să
continui pe acest drum, pe
care am pornit în urmă cu aproape 30 de
ani” - a concluzionat fruntaşul Marius
Buşcă, un militar cu un caracter aparte şi
un model pentru tinerele generaţii.
Vineri, la festivitatea de premiere a
participat şi şeful Statului Major al
Forţelor Terestre, generalul-maior Iulian
Berdilă, care a premiat câştigătorii şi a felicitat toţi militarii participanţi: „Nu este
un lucru uşor, având în vedere exerciţiile
naţionale şi multinaţionale pe care le desfăşurăm noi, Forţele Terestre, să vii la o
asemenea competiţie şi să te bucuri că
aduci pentru echipă o valoare adăugată.
Este important să câştigaţi de fiecare dată
ca echipă, chiar dacă de la an la an, podiumul se mai schimbă. Acest aspect vă leagă
şi ca grup al unităţilor din care veniţi, şi ca
indivizi. Este actul vostru de voinţă să vă
antrenaţi pentru astfel de competiţii, şi este
şi o bucurie aparte să vă revedeţi. Să nu uitaţi că asemenea deprinderi
în competiţii vă
creează şi elementele necesare îndeplinirii
atribuţiilor. Să
nu le vedeţi separat de ceea ce
faceţi în unităţile militare şi întotdeauna
să
purtaţi cu mândrie ceea ce aţi
obţinut. În fiecare an apare o
şansă
pentru
toată lumea să
primească
o
medalie sau o
cupă. Celor tineri vă transmit
să analizaţi de
ce veniţi aici şi
să purtaţi în
continuare torţa pe care v-au lăsat-o cei
care au deschis drumurile în unităţile din
care proveniţi. Nu degeaba aţi demostrat
că aveţi capacităţi fizice, şi sunt convins că
şi intelectuale, pentru a putea concura. De
aceea, trebuie să vă ţineţi «cu dinţii» de
ceea ce faceţi şi mai ales de ceea ce reprezentaţi. Mergeţi acasă cu mândrie, eu
mă bucur să văd că avem o asemenea
resursă de militari, pentru astfel de
competiţii. Declar închis Campionatul militar de cros pentru unităţi de
instrucţie, etapa finală pe Forţele Terestre, ediţia Brăila 2021”.
În urma desfăşurării concursului,
cei mai buni sportivi au fost selecţionaţi pentru a face parte din lotul Statului Major al Forţelor Terestre care
va participa la Campionatul militar
de cros, faza pe Statul Major al Apărării, în perioada 9-11 iunie, în garnizoana Piteşti.
CLASAMENT CROS
INDIVIDUAL FEMININ:
Locul I: soldat Ionela Puia, Brigada Multinaţională Sud-Est;
Locul II: caporal Mona-Maria Gabor,
Brigada 81 Mecanizată „General Grigore
Bălan”;
Locul III: fruntaş Dana Răzvanţă,

Brigada 81 Mecanizată „General Grigore
Bălan”.
CLASAMENT CROS
INDIVIDUAL MASCULIN:
Locul I: fruntaş Marius Buşcă, Brigada
Multinaţională Sud-Est;
Locul II: soldat Ionuţ Zincă, Brigada 8
ROT (Rachete Operativ Tactice);
Locul III: fruntaş Ionuţ Betej, Brigada
Multinaţională Sud-Est.
CLASAMENT CROS
ECHIPE FEMININ:
Locul I: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”;
Locul II: Brigada 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”;
Locul III: Brigada Multinaţională SudEst.

CLASAMENT CROS
ECHIPE MASCULIN:
Locul I: Brigada Multinaţională SudEst;
Locul II: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”;
Locul III: Brigada 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”.
CLASAMENT GENERAL:
Locul I: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”;
Locul II: Brigada Multinaţională SudEst;
Locul III: Brigada 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”;
Locul IV: Brigada 61 Vânători de
Munte „General Virgil Bădulescu”;
Locul V: Brigada 8 ROT (Rachete
Operativ Tactice);
Locul VI: Brigada 282 Blindată
„Unirea Principatelor”;
Locul VII: Brigada 10 Geniu „Dunărea
de Jos”;
Locul VIII: Brigada 18 CercetareSupraveghere „Decebal”;
Locul IX: Centrul Naţional de Instruire
Întrunită „Getica”.
Căpitan Narcis RĂDUCU
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ARGEDAVA 21 – Un puzzle cu dificultate ridicată
În perioada 24.05.-09.06.2021, în Centrul Secundar
de Instruire pentru Luptă „Smârdan”, Poligonul de
Instrucţie la Apă „Vărsătura” şi în raionul comunei
Frecăţei a avut loc „ARGEDAVA 21”, un exerciţiu în
teren de tip LIVEX, planificat de către Divizia 2 Infanterie „Getica” şi condus de către Brigada 1 Mecanizată „Argedava”. Structurată pe trei etape şi conectată la complexul de exerciţii „DACIA 21 LIVEX”,
activitatea a urmărit instruirea întrunită a unităţilor
din subordine, în context multinaţional.
Prima fază a exerciţiului a început în dimineaţa zilei
de 23 mai, atunci când forţele principale s-au deplasat în
poligoanele de instrucţie. Pe 25 mai, Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni”, întărit cu o companie din Batalionul 300
Infanterie „Sfântul Andrei” şi cadeţi ai Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, constituiţi întrun pluton de
infanterie,
din
Republica Moldova, au întreprins un
exerciţiu de
an trenament
în teren, cu
tema „Compania de infanterie în
ofensiva din
mişcare”. Simultan, militarii Batalionului
114
Tancuri „Petru Cercel”
au avut de rezolvat o situaţie tactică, cu tema „Plutonul de tancuri în
ofensivă participă la cucerirea unui cap de pod de nivel
brigadă”, iar cei din Batalionul 113 Artilerie „Bărăganul”,
un exerciţiu de rezolvare a unei situaţii tactice, cu tema
„Alegerea, recunoaşterea şi ocuparea poziţiei de tragere”.
Începând cu 26 mai, unităţile Brigăzii 1 Mecanizată
„Argedava” au luat parte la o serie de exerciţii cu trageri
de luptă în poligonul din Smârdan. Batalionul 2 Infanterie
„Călugăreni”, întărit cu un pluton de infanterie din
Republica Moldova, a executat un exerciţiu cu trageri de
luptă cu tema „Compania de infanterie în ofensiva din
mişcare”, sprijiniţi de militarii Batalionului 113 Artilerie
„Bărăganul” care au desfăşurat, la rândul lor, un exerciţiu
cu trageri de luptă cu tema „Executarea sprijinului prin
foc pe timpul forţării”. Pe data de 27 mai, a fost rândul
militarilor Batalionului 114 Tancuri „Petru Cercel” de a-şi
demonstra precizia în câmpul tactic, atât ziua, cât şi
noaptea, fiind angrenaţi într-un exerciţiu cu trageri de
luptă de nivel pluton, cu tema „Plutonul de tancuri participă la consolidarea unui cap de pod de nivel brigadă”.
Prima etapă a exerciţiului s-a încheiat cu succes odată cu
dislocarea militarilor Batalionului 2 Infanterie
„Călugăreni”, 114 Tancuri „Petru Cercel” şi 113 Artilerie
„Bărăganul”din Poligonul Smârdan în raioanele de
instrucţie din Vărsătura şi Frecăţei.
În cadrul celei de-a doua etape a exerciţiului „ARGEDAVA 21”, activităţile au fost organizate pe cinci platforme de instruire, respectiv: treceri prin plutire cu transportoarele amfibii blindate; îmbarcarea, transportul cu bacul
fluvial şi debarcarea tehnicii în condiţii de siguranţă; trecerile pe portiţe; treceri pe pod; trecerea prin mijloace improvizate pe Dunăre; cercetarea în raionul imediat al fluviului. Cadeţi ai Academiei Militare a Forţelor Armate
„Alexandru cel Bun”, din Republica Moldova s-au instruit, alături de militarii Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni”, pentru executarea trecerilor prin plutire pe Dunăre,
cu tehnica din dotare. Pe lângă activităţile din poligonul
Vărsătura, aceştia au executat instruirea pe bărci de asalt,
în raionul Frecăţei, alături de militarii călugăreni şi operatorii din cadrul
Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor”. De asemenea, Batalionul 341
Infanterie „Rechinii
Albi” s-au instruit
pentru a juca rolul
forţelor adversarului
în teren, conform
scenariului exerciţiului. Trecerea prin
plutire a unui curs de
apă cu transportoarele amfibii blindate
(TAB) este o activitate de instruire cu
grad ridicat de risc şi
s-au luat toate măsurile pentru executarea activităţilor în
maximă siguranţă. Transportoarele au fost atent pregătite,
iar militari din cadrul Secţiei de scafandri fluviali, EOD şi
geniu din Divizionul 176 Nave Scafandri au însoţit, în
permanenţă, tehnica de luptă în apă.

După încheierea ostilităţilor în raionul Vărsătura,
odată cu debutul celei de-a treia faze, terenul de manevră
al exerciţiului a fost restrâns doar pentru zona Frecăţei. În
această etapă au fost implicaţi peste 1.300 de militari şi
sute de mijloace tehnice din forţele terestre, aeriene şi navale din cadrul Brigăzilor 1 Mecanizată „Argedava”, 282
Blindată „Unirea Principatelor”, 9 Mecanizată „Mărăşeşti”, 10 Geniu „Dunărea de Jos”, a Regimentului 528
ISR Cercetare „Vlad Ţepeş” şi Batalionului 200 Sprijin
Logistic „Istriţa” din cadrul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, a Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu”, Centrului
39 Scafandri, Bazelor aeriene din Otopeni, Borcea, Boboc, Mihail Kogălniceau. Punctul culminant al întregului
exerciţiu a fost atins pe data de 8 iunie, atunci când toate
unităţile menţionate mai sus au executat cu militari, tehnică, nave şi aeronave, întrunit, un exerciţiu de antrenament
în teren de tip FTX, cu tema
„Ofensiva cu forţarea fluviului
Dunărea pentru cucerirea unui
cap de pod de nivel brigadă”.
Miercuri, 2 iunie, am participat alături de militarii unui pluton din cadrul Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni” la o întreagă zi de exerciţiu, încercând să
redau atmosfera din inima taberei Brigăzii 1 Mecanizată „Argedava”. Bineînţeles că vremea şi
condiţiile meteorologice au fost
prielnice unui astfel de exerciţiu
de amploare - a plouat continuu
timp de două săptămâni.
NOROI! O clisă roşiatică ce se
lipea de tot ce îndrăznea să îi
atingă suprafaţa. Cam asta a fost
prima impresie când am intrat în
raionul în care razele soarelui de dimineaţă încercau să
acopere urmele potopului din ziua precedentă. „Nu-i rău”,
mi-am zis, şi am continuat deplasarea către zona de campare a batalionului. Aici terenul are o altă faţă. Totul este
aranjat pentru a putea îndeplini criteriile de convieţuire în
perioada amintită. Corturile acoperite, plasele de mascare
aliniate, autostaţiile instalate, ţânţarii la post, cu trompele
pregătite pentru servirea mesei. Sună amuzant, dar sunt
convins că celor care au avut de dormit câteva săptămâni
pe malul Dunării în condiţii
de umiditate ridicată nu le
arde de râs. Cu toate acestea, militarii Plutonului 1
din Compania 1 Infanterie
şi-au creat un soi de imunitate la toate aceste impedimente. Sunt militari cu experienţă, oameni ce au trecut prin misiuni în teatre de
operaţii şi multe alte aplicaţii de acest gen. Şi ar mai fi
un argument pentru buna
dispoziţie ce domneşte
peste tot. Am ajuns chiar
când se serveşte masa de dimineaţă, momentul în care
toţi cei prezenţi discută animat şi liber despre orice i-ar
putea conecta la ziua de instrucţie ce tocmai stă să înceapă. Implacabil, momentele de relaxare se apropie
de final. Militarii se
îndreaptă către locul de dispunere a materialelor, se
echipează şi se pregătesc de raportul şi inspecţia de
dimineaţă. Acum are loc unul dintre cele mai importante
momente ale zilei. Comandanţii de plutoane fac instructajul pentru întreaga zi ce urmează. Se împart funcţiunile, se
trasează sarcini, se notează trasee. Comandanţii de grupe
şi mecanicii-conductori sunt
primii care procesează
ordinele primite. Ei vor duce
greul zilei, în condiţiile în
care activităţile de azi sunt
axate pe forţarea cursului
Dunării cu echipajele îmbarcate pe transportoare şi ocuparea unui cap de pod pe malul opus, în cadrul unui antrenament de pregătire a zilei
de 8 iunie, ziua în care toate
elementele dislocate în raionul Frecăţei vor trebui să
acţioneze întrunit. Comandantul plutonului, sublocotenent Marius Cocârlea: „Misiunea noastră imediată este
aceea de a forţa Dunărea şi a
ocupa un cap de pod, pentru
a permite forţelor din eşalonul doi al brigăzii, iniţial, şi diviziei, ulterior, traversarea
cu tehnică şi personal pe pod pentru continuarea ofensivei, cucerindu-şi aliniamentele propuse. Plutonul a fost
împărţit pe echipaje ce acţionează îmbarcat pe transpor-

toare şi care vor forţa trecerea efectiv a cursului de apă.
Am la dispoziţie militari cu experienţă, aşa că nu îmi fac
probleme că lucrurile nu vor decurge aşa cum ar trebui.
Dar, nici nu lăsăm nimic la voia întâmplării. Suntem aici
pentru a ne antrena. Învăţăm, fixăm
noile cunoştinţe,
repetăm, exersăm.
La finalul zilei, în
afară de adunările
din cadrul companiei, avem şi o alta
într-un cadru informal. Aici ne împărtăşim şi păreri personale constatate
pe parcursul orelor
de antrenamente.
Este foarte importantă
coeziunea
grupului. Reuşita
unei acţiuni depinde în mare parte de
încrederea pe are o
ai în colegul de lângă tine.”
În timpul cât am stat de vorbă cu comandantul de pluton, mecanicii-conductori au pornit deja motoarele transportoarelor. Echipajele sunt pregătite pentru îmbarcare.
Comandanţii de grupă decid traseul de infiltrare pe malul
fluviului, pentru a identifica cea mai bună zonă de forţare
a acestuia. Fiind prima trecere, se hotărăşte ca, la început,
transportorul să treacă doar cu mecanicul-conductor şi comandantul de grupă, pentru a constata şi condiţiile de ieşire din apă. Suntem în perioada de antrenamente şi riscul
trebuie redus la maxim. Ajunşi pe mal, se execută verificarea transportorului înainte de intrarea în apă. Se coboară
placa sparge-val, se verifică propulsorul, totul este în regulă. Cu atenţie, mecanicul-conductor, ghidat de comandantul de grupă, coboară blindatul plutitor în valurile Dunării şi, după un sunet ca un şuierat, motoarele se turează,
împingând transportorul într-o traiectorie curbă spre malul opus. Totul a funcţionat bine, deci celelalte echipaje se
pregătesc de traversare. Misiunea echipajelor nu se încheie odată ajunşi pe celălalt mal, ba din contră, aş spune că
abia atunci începe cu adevărat. Aici militarii îşi identifică
poziţii de tragere şi fixare a
inamicului pentru a crea şi
menţine acel „cap de pod” de
care vorbeam anterior. Sergent Marian Dumitrescu:
„Din punctul meu de vedere,
noi, comandanţii de grupe,
suntem motoarele acestor
exerciţii. Totul se reduce, în
final, la felul în care indivizii
se coordonează pentru a alcătui un întreg. Fiecare grupă
formează o bucăţică a întregului puzzle, ce redă la sfârşit
o acţiune întrunită a unei întregi brigăzi sau poate chiar
divizii. Aşa că, în fapt, asta
căutăm să dobândim aici, în
cadrul acestor antrenamente.
O echipă, o grupă ce trebuie
să se armonizeze cu o altă
grupă, pentru a putea să îşi
ducă la bun sfârşit misiunile
încredinţate. Revenind la activităţile efective, condiţiile nu sunt tocmai prielnice. Cotele Dunării sunt în continuă creştere, deci conformaţia
malului se schimbă de la o oră la alta. Trebuie să fim atenţi şi să încheiem acest exerciţiu cu o reuşită. Sunt două
săptămâni de când suntem plecaţi de acasă, deci vrem ca
totul să iasă bine, pentru a ne întoarce în cazărmi cu
mulţumirea lucrului bine făcut”. Soldat Valentin Pătraşcu,
mecanic-conductor TAB: „Sunt la prima experienţă de
acest gen. Aştept momentul încă de când am decis că
vreau să devin militar. Sunt clipe pe care nu le trăieşti nicăieri în altă parte. Am fost întâmpinat foarte bine de către
colegi atunci când am fost repartizat la Batalionul 2 Infanterie. Sunt încă la început şi toată lumea are răbdare cu
mine. Îmi e destul de greu acum, dar sfaturile celorlalţi camarazi mai experimentaţi mă fac să îmi doresc tot timpul
să învăţ mai mult, să mă ridic la nivelul colegilor. Gata!
Fug că sunt al treilea transportor la a doua trecere...”.
În orele ce au urmat, transportoarele s-au alternat la
trecerea fluviului, totul într-un ritm alert, dar controlat.
Staţiile radio anunţau tot timpul cine e la apă, cine a ajuns,
cine şi-a ocupat locul în dispozitiv, totul ca în puzzle-ul
menţionat de interlocutorul meu anterior. După pauza de
masă, acţiunile au continuat pe malul Dunării, dar timpul
nostru alături de militarii Batalionului 2 Infanterie s-a
apropiat de final. Le-am urat noroc pentru perioada următoare şi, cu glumele cazone inerente unei astfel de experienţe alături de camarazi cunoscuţi, m-am îndreptat către
redacţie, convins că nici măcar apele învolburate ale bătrânului fluviu nu pot opri avântul Călugărenilor.
Plutonier Cristian ALDESCU
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REPERE CULTURALE
Carte

Cea mai iubită dintre femei,
Adriana Petrescu
Pe cea mai iubită dintre femei o
cheamă Ana. La cei 35 de ani ai săi,
pare că are toate atuurile pentru a fi
fericită: frumoasă, inteligentă, împlinită profesional. Cu toate astea,
este departe de a fi aşa, pentru că
mariajul ei e pe sfârşite. Adulterul
soţului şi divorţul o aduc în pragul
unei nevroze care se aşează peste
toată viaţa ei, contaminând fiecare
aspect al acesteia, de la încrederea în
sine, în propriile abilităţi, la încrederea în feminitatea ei. Bărbatul Puternic, Bărbatul Frumos, Bărbatul
Trist, Bărbatul Politic, Ultimul Romantic: câteva dintre cele zece figuri masculine care, alături de
Soţul Pitic şi de amicul Bărbat Corect, o însoţesc pe Ana în călătoria ei.
www.nemira.ro

Concert

Semnal M, 20 iunie, ora 20:00, Club Quantic, Bucureşti
Înfiinţată în 1977, Semnal M este una dintre cele mai cunoscute şi mai longevive trupe pop-rock româneşti. La început,
formaţia era compusă din Iuliu
Merca, Ştefan Boldijar, Liviu
Hrişcu, şi Tavi Popovici. Activează
în această formulă până în 1978.
Odată cu venirea bateristului Francisc Salamon în 1980, grupul trece
la un ton mai „rock”. Tot în 1980,
se înregistrează la „Electrecord”
albumul „Cântece Transilvane” pe
care apar, printre altele, şi piesele
„O roată de foc”, „Drumuri”, Bal
la Apahida” etc. Aceasta din urmă
apare şi într-un top din Japonia şi
este considerată prima piesă „etno” românească. Discul este considerat un real succes de casă,
realizând un număr record de vânzări.
www.infomusic.ro

Film

The Hitman’s Wife’s Bodyguard
Cel mai letal din lume cuplu ciudat - bodyguardul Michael Bryce
(Ryan Reynolds) şi asasinul Darius
Kincaid (Samuel L. Jackson) - se
întorc cu o altă misiune care le pune
viaţa în pericol. Tot fără licenţă, dar
relaxat în concediu, Bryce este forţat
să intre în acţiune de către soţia şi mai
instabilă a lui Darius, infama escroacă
internaţională Sonia Kincaid (Salma
Hayek). Astfel, Bryce e aruncat în haos de către periculoşii lui protejaţi, şi
trio-ul criminal intră într-un complot
global pentru a descoperi rapid că ei
sunt singurii care pot împiedica dezastrul total în Europa.
www.cinemagia.ro

Generalul Constantin Coandă, primul
ministru al României la momentul Marii
Uniri de la 1918
(urmare din numărul trecut)
Fiind în Franţa, căpitanul Coandă întâlneşte pe
viitoarea sa soţie Haida, fiica doctorului Gustave Danet, un apropiat a lui Pasteur, care devine mama copiilor săi, inclusiv a lui Henri Coandă.
Căpitanul Constantin Coandă a fost apoi profesor
de matematici la Şcoala de Poduri şi Şosele, actuala
Universitate „Politehnică” Bucureşti (local Polizu).
Acolo, la catedra Politehnicii bucureştene, într-o
zi începută dimineaţa devreme cu studentii săi, frământat de cele pe care numai el le ştia, profesorul
Coandă a primit un bilet, pus pe catedră de către un
om din personalul de serviciu al şcolii. Biletul a stat
cuminte şi a aşteptat până când profesorul şi-a terminat cursul. Apoi acesta l-a citit:
„Aveţi un băiat, domnule profesor! S-a născut la
ora 8:05. Doamna se simte bine!”.
Conştiinta, responsabilitatea şi respectul profesorului Constantin Coandă faţă de studenţii săi a făcut
ca vestea să ajungă la el doar în pauză.
CARIERA MILITARĂ ABSOLUTĂ
Cariera militară i s-a părut cea mai potrivită
pentru el şi pe aceasta a urmat-o, mai ales că tânărul
sublocotenent Constantin Coandă a simţit pe propria
piele ororile războiului, fiind rănit în Războiul de Independenţă, de un obuz duşman, în zona apărării de
la Bechet.
Este recuperat şi redat ţării cu ajutorul lui Carol
Davila, organizatorul şi comandantul serviciului sanitar al Armatei.
Şi tot acolo, pe frontul Independenţei avea să-l cunoască pe Nicolae Grigorescu, pictorul războiului,
ale cărui arme erau creionul şi hârtia, cu ajutorul
cărora îşi făcea schiţe privind realitatea frontului. Cu
acesta s-a şi împrietenit, iar „multe din schiţele lui
Grigorescu au fost făcute pe căile pe care Coandă îl
trimitea să culeagă imagini, indicându-i unde va fi o
luptă corp la corp, unde poate observa efortul supremei încleştări.” (Firoiu, Din nou acasă, 1969)
Datorită faptelor sale de eroism, este decorat cu
Crucea „Virtutea Militară de Războiu”, decoraţia reprezentând prima din cele 57 pe care generalul le-a
căpătat de-a lungul prestigioasei sale cariere militare
în slujba ţării.
A urmat conştiincios toate ierarhiile militare, cu
demnitate şi respect, astfel a devenit ofiţer-sublocotenent în 1877, apoi locotenent (1880), căpitan (1883),
maior (1888), locotenent-colonel (1892), colonel
(1896), general de brigadă, general de divizie (1911)
şi apoi general de corp de armată (1917).
A făcut parte din Casa Militară a M.S. Regelui,
adică din Comandamentul Suprem al Armatei României.
În 1932, Alexandru Vaida-Voevod, preşedintele
consiliului de miniştri şi ministrul afacerilor străine,
afirma:
„Înaintea ochilor mei apare o scenă de acum 40 de

ani, din gara Craiova, când treceam, supus străin, pe
aceste plaiuri, mergând spre patria veche, iar în acea
gară, dându-se jos mai mulţi ofiţeri, unul mândru ca
un brad, frumos ca din poveste, era generalul Coandă
de mai târziu.
Înaintea mea era această scenă totdeauna, când
era vorba de armata română, pentru că figura lui, cum
mi se întipărise în memorie, reprezenta tipul expresiv
al acestei armate.”
TATĂL LUI HENRI COANDĂ
Henri Coandă mărturiseşte într-un interviu televizat din Casa Coandă, în 1969, următoarele:
„Am avut noroc, un mare noroc în viaţă, că am
avut un tată, un tată cum a fost generalul Coandă,
care a fost nu numai un tată, a fost un prieten pentru
mine, un îndrumător. El era profesor la Politehică şi
doctor la Sorbona, cu toate că era ofiţer, făcuse Şcoala Politehnică la Paris, un om de o fineţe şi de o calitate extraordinară. Şi atunci, având acest prilej, tot
ce-mi trecea prin cap am realizat graţie lui.
Mă întrebau americanii cum am finanţat primul
avion cu reacţie. Şi atunci le-am răspuns:
- L-am finanţat, pentru că am început să scriu;
- Ah, au spus ei, sunteţi scriitor?
- Nu, le-am spus eu... îi scriam tatălui meu.
Aşa, dacă n-ar fi fost el şi familia mea, care s-a ruinat bineînţeles, nu aş fi putut face acest avion cu reacţie.”
Faţă de cele afirmate de fiul său, inginerul şi inventatorul Henri Coandă, comentariile noastre sunt
de prisos.
CARIERA POLITICĂ
În cadrul aparatului de conducere a statului român, generalul Constantin Coandă a deţinut următoarele funcţii:
• preşedintele Consiliului de Miniştri (prim-ministru) & ministru de externe: 24.10.1918 29.11.1918
• senator: 1919
• preşedintele Senatului: 22.06.1920 - 22.01.1922
şi 08.07.1926 - 05.06.1927
• ministrul Industriei şi Comerţului: 30.03.1926 14.07.1927
A activat în Partidul Poporului a lui Alexandru
Averescu, cu convingerea sinceră că implicarea sa şi
a prietenului său sunt importante pentru viaţa politică a ţării şi nivelul de trai al poporului.
În 1932, domnul Gheorghe Tătărăscu, în numele
Partidului Naţional Liberal, cu referire la generalul
Coandă, afirma:
„Un asemenea om nu aparţine numai unui partid,
ci se aşează în falanga celor despre care viitorimea va
spune că au fost servitorii credincioşi ai neamului.”
(continuare în numărul următor)
www.agerpress.ro

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Lucrarea Duhului Sfânt
Odată cu Cincizecimea, am intrat în cea de-a treia mare sărbătoare împărătească de după Înviere dedicată Prea
Sfântului Duh, care mai este numită în popor şi „Rusaliile” sau „Duminica Mare”. Această sărbătoare este legată
de praznicul Cincizecimii iudaice, pentru că s-a născut în
aceeaşi zi în care credincioşii iudei de pretutindeni veneau
la sanctuarul din Ierusalim ca să se închine şi să-I mulţumească Domnului pentru recolta de păioase obţinută în
noul an. Ca denumire, sărbătoarea Cincizecimii provine,
aşadar, din tradiţia religioasă iudaică şi se numea „Sărbătoarea Săptămânilor” sau a „Rusaliilor”, fiind una dintre
cele trei mari sărbători ale pelerinajului la templul sfânt
de la Ierusalim.
Este de menţionat deosebirea radicală între cele două
sărbători. Dacă la iudei Cincizecimea era o sărbătoare a
recoltei, celebrată cu tot fastul de rigoare la încheierea secerişului, Rusaliile la creştini marchează începutul recoltării sufletelor pentru Împărăţia lui Dumnezeu, a celor
care vor crede în Hristos ca Domn şi Mântuitor. În esenţă,
această sărbătoare creştină poate însemna tot un fel de seceriş, dar de cu totul altă natură, un seceriş cu rod mult
mai bogat, ce va dura până la finele veacurilor, când
Dumnezeu va strânge toată recolta în hambarele Împărăţiei Sale.
Termenul „Rusalii” derivă de la cuvântul „rosa” (trandafir), deoarece de fiecare dată sărbătoarea cade în perioada înfloririi trandafirilor. Baza acestei sărbători o constituie unicul text din cartea Faptele Apostolilor relatat amănunţit de Sfântul Luca. Acesta începe prin a sublinia că
s-a împlinit făgăduinţa lui Iisus, care spusese mai înainte
de a fi preaslăvit de către Tatăl: „Multe am să vă grăiesc

vouă, dar nu le puteţi purta acum, iar când va veni acela,
Duhul adevărului, vă va învăţa pe voi tot adevărul”.
Să nu se creadă cumva că iudeilor le-ar fi fost cu totul
străină Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt în lume, în general şi în istoria lor, în mod cu totul aparte. Mai toate cărţile Sfintei Scripturi ne vorbesc des despre lucrarea Duhului ca una care este nedespărţită de cea a lui Dumnezeu
Tatăl. Definit cu termenul ebraic „Ruah”, aflăm despre
Duhul Sfânt că a luat parte activă la apariţia vieţii pe pământ, când se spune că plutea sau se mişca pe deasupra
apelor pustii de viaţă. Când Dumnezeu a iniţiat dialogul
cu omul, a făcut-o tot prin Duh. Scriptura ne spune că acelaşi Duh îi inspiră şi îi determină pe profeţi să vorbească
despre Dumnezeu şi în numele Lui. Ni se spune de Moise
că avea atât de mult Duh încât, din iconomie, Dumnezeu
a luat din duhul care era peste acela şi L-a pus şi peste cei
70 de bătrâni aleşi să-l ajute în lucrarea sa. Cei ce primeau
pe Duhul nu rămâneau cu El pe termen lung, ci se bucurau limitat de puterea şi lucrarea Lui, cât să îşi îndeplinească misiunea.
Dacă urcarea lui Iisus la ceruri a fost una discretă, venirea Duhului a fost percepută auditiv, aidoma unui zgomot puternic şi vijelios iar vizual sub forma unor limbi de
foc care s-au aşezat pe fiecare dintre cei prezenţi. Ca şi
altădată, profeţii, apostolii trebuiau să fie martori ai lui
Hristos, adică să dea mărturie verbală despre El. Iar limbile erau ca de foc fiindcă erau de la Duhul şi fiecare se cuvenea să vorbească cu mult entuziast, cu fervoare sfântă,
dar, mai ales, cu convingere. Înfăţişarea focului poate fi
totodată şi un avertisment divin că Duhul poate să-i ardă
cândva pe cei care nu primesc mesajul Evangheliei.

Când la Rusalii Duhul S-a manifestat ca un suflu năpraznic, aceasta vrea să exprime şi forţa extraordinară a
iubirii divine, care erupe în lume, în Biserică şi în suflete.
Prezenţa Duhului şi, totodată, a iubirii divine din momentul Rusaliilor a rămas constantă în Biserica lui Hristos. Ni
se spune că totuşi cei prezenţi, bărbaţi şi femei, s-au umplut de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum, le da Duhul să vorbească. De notat că Duhul le-a dat acest dar nu pentru ei înşişi şi nici pentru ca
să impresioneze pe cineva, ci ca să fie capabili să-L vestească pe Hristos tuturor iudeilor veniţi din cele 16 neamuri ale pământului, pe unde fuseseră disipaţi de vitregiile istoriei şi nu mai vorbeau limba aramică, iar aceia au
putut înţelege mesajul fiindcă apostolii vorbeau în limba
ţărilor lor. Cu toate că revărsarea Duhului în lume, la momentul Cincizecimii, s-a manifestat atât de spectaculos,
terifiant am putea spune, totuşi lucrarea Sa în sufletul omului este una foarte discretă. Dacă se spune că la Botezul lui Iisus „S-a pogorât în chip de porumbel şi a rămas
asupra Lui”, ar putea fi un avertisment pentru noi că Duhul Sfânt poate fi pierdut temporar, ori chiar pentru totdeauna, dacă nu dorim şi nu ştim să-L păstrăm, dar mai ales dacă nu facem nimic pentru a-L merita. Învăţătura Bisericii noastre este că Îl primim în momentul botezului în
numele Preasfintei Treimi. Semnul că cineva are pe
Duhul în el este acela că are roade ale credinţei creştine:
„iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, statornicia în credinţă,
facerea de bine, bunătatea, credinţa, blândeţea, modestia,
cumpătarea în toate (hrană, băutură, îmbrăcăminte, viaţă
simplă etc) şi castitatea (Galateni 5, 22-23).
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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ªtiinþã
Cheagurile de sânge provocate de vaccinurile anti-COVID ar putea fi prevenite

Oamenii de ştiinţă din Germania susţin că au desluşit
cauza formării cheagurilor de sânge legate de vaccinurile
anti-COVID-19 de la AstraZeneca şi Johnson&Johnson
şi consideră că s-ar putea face modificări pentru a opri
această reacţie, potrivit Financial Times. Rolf Marschalek, profesor la Universitatea Goethe din Frankfurt, a declarat după un studiu de câteva luni, că problema este
cauzată de vectorii adenovirus pe care ambele vaccinuri
îi utilizează pentru a livra proteina spike a virusului
SARS-CoV-2 în organismul uman. Vaccinurile trimit
proteina spike în nucleul celulei. Odată ajunse în nucleul
celulei, anumite părţi ale proteinei spike se îmbină sau se
despart, creând versiuni mutante, care nu sunt capabile să
se lege de membrana celulară, unde are loc imunizarea
importantă. Proteinele mutante plutitoare sunt secretate
de celule în corp, declanşând cheaguri de sânge la aproximativ una din 100.000 de persoane, conform teoriei lui
Marschalek. În schimb, vaccinurile pe bază de ARNm,
cum ar fi cele dezvoltate de BioNTech/Pfizer şi Moderna, nu pătrund niciodată în nucleu. Marschalek crede că

există o rezolvare dacă dezvoltatorii de vaccinuri pot
modifica secvenţa proteinei spike pentru a preveni
divizarea acesteia. J&J a luat deja legătura cu laboratorul
Marschalek pentru a cere îndrumări şi a căutat modalităţi
de a-şi adapta vaccinul pentru a preveni îmbinarea, a spus
el. Reacţia rară de coagulare a sângelui, care a întrerupt
vaccinarea cu AstraZeneca şi J&J în multe ţări, a fost
înregistrată la 309 din cele 33 de milioane de persoane
care au primit vaccinul AstraZeneca în Marea Britanie,
provocând 56 de decese. În Europa, cel puţin 142 de persoane s-au confruntat cu problema cheagurilor de sânge
din cei 16 milioane de beneficiari ai vaccinului.

O „inimă” umană

Oamenii de ştiinţă au transformat cu succes mai multe celule stem umane într-o mică inimă artificială de mărimea unei seminţe de susan. Masa care pulsează este primul organ în miniatură care „s-a organizat de unul singur” într-o inimă umană. Organe simple similare inimii,
sau cardioide, au mai fost dezvoltate anterior în laborator,
însă doar prin intermediul unui mulaj în jurul căruia s-au
aranjat celulele. Acest model nou de cardioid s-a dezvoltat spontan de unul singur. Oamenii de ştiinţă doar au trebuit să convingă celulele stem pluripotente, folosind şase
căi de semnalizare cunoscute care coordonează dezvoltarea inimii în embrionul uman. Organoide oculare, cerebrale şi intestinale au mai fost dezvoltate în trecut, prin
intermediul unor tehnici de semnalizare similare. Aceste
semnale sunt cunoscute pentru că duc la diferenţierea celulelor stem, permiţând acestui organ artificial, sau organoidului, să dezvolte straturi distincte atunci când este
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Galaxy Book Go
Galaxy Book Go este un laptop ultraportabil cu Windows 10 şi performanţe competitive, care încearcă să convingă folosind argumentul preţului accesibil. Disponibil
şi în versiune 5G, Galaxy Book Go foloseşte noul chipset
Snapdragon 7c Gen 2, anunţat abia luna trecută de gigantul Qualcomm. Laptopul are 4GB sau 8GB memorie
RAM, respectiv 64GB sau 128GB stocare internă, cu format eUFS. Specificaţiile la nivel de smartphone sunt contrazise doar de ecranul LCD cu diagonală 14” şi rezoluţie
1080p. Fără pretenţii pentru stabilirea unui record în materie de greutate şi supleţe, portabilul are o carcasă de
14.9 mm grosime şi 1.38Kg. Cu preţ de 349 dolari, por-

Nord N200 va fi alegerea de buget pentru amatorii de telefoane OnePlus cu 5G. CEO-ul OnePlus, Peta Lau a dezvăluit noi informaţii despre următorul model OnePlus
Nord N200. Acesta va fi cel mai accesibil telefon OnePlus cu 5G, disponibil pentru piaţa din SUA la un preţ mai
mic de 250 dolari. Originalul OnePlus Nord era un telefon de gamă medie, producătorul completând oferta cu
versiunile mai accesibile OnePlus Nord N10 5G şi OnePlus Nord N100. Din păcate, denumirile bazate pe litere
şi cifre nu sunt foarte clare în ce priveşte nivelul echipărilor oferite, iar situaţia este pe cale să devină şi mai confuză. Spre exemplu, OnePlus Nord N200 5G este poziţionat ca un upgrade pentru modelul OnePlus Nord N100,
dar ar fi mai degrabă un rival pentru OnePlus Nord N10
5G, cel din urmă fiind mai scump, dar cu dotări similare.
tabilul oferă doar conectivitate Wi-Fi. În schimb, modelul Aşteptat pentru lansare pe 10 iunie, noul model N200 5G
5G se alege cu chipsetul mai puternic Snapdragon 8cx are ecran IPS LCD de 6.49 inch, având rezoluţie FHD+ şi
Gen 2, prevăzut cu acces la reţele de internet mobil la vi- rată de împrospătare a imaginii la 90Hz. Din păcate, în
afara designului exterior, aparent inspirat de seria Galaxy
teze 5G.
A, detaliile exacte ale configuraţiei nu sunt cunoscute.
Pentru ambele modele, lista dotărilor este completată Putem confirma doar păstrarea sistemului de trei camere
cu webcam 720p, ieşire pentru căşti de tip jack 3.5 mm, foto, camera frontală aplicată prin perforarea ecranului şi
doi conectori USB-C şi unul USB-A, respectiv slot micro senzorul de amprentă integrat cu tasta Power. Comparat
SD pentru suplimentarea memoriei interne. Ambele versi- cu modelul N10, rama lăsată în jurul ecranului pare ceva
uni Galaxy Book Go vor intra la vânzare începând cu data mai groasă la partea de jos. În schimb, ornamentul camede 10 iunie, cel puţin pentru piaţa din SUA.
rei principale pare mai bine cizelat, iar mutarea senzorului biometric în lateral ar putea fi benefică pentru uşurinţa
OnePlus Nord N200
în utilizare.
Completând oferta de telefoane high-end OnePlus 9,
www.go4it
Aseară, nevastă- cumpăr aşa ceva.
soţului.
mea a venit acasă cu do- Nicio problemă, rezolv eu. Iau ele
-Te iert că ai plecat, răspunde acesuă baxuri de bere, trei o cutie cu 6 beri şi se duc la casă. Casie- ta. Dar, că te-ai întors, niciodată!
J
sticle de vin, două de rul se uită foarte mirat şi călugăriţa zice:
whisky şi trei pâini…
- Asta-i ca să ne spălăm părul. CasiDouă colege de liceu se reîntâlnesc
- Aşteptăm musafiri?, o întreb eu.
erul, fără să ezite, se apleacă sub tejghea după 25 de ani:
- Nu!, răspunde ea.
şi pune o pungă de covrigei lângă bere:
- Vai, dragă, porţi ochelari?! Dar să
- Şi-atunci de ce-ai luat atâta pâine?!
Să nu vă uitaţi bigudiurile.
ştii că-ţi şade bine cu ei! În plus, îţi asJ
J
cund ridurile din jurul ochilor…
- Chelner, cum poţi să-mi dai peştele
Un rus, un american şi o blondă dis- Şi unde pui că mă ajută să le văd
acesta, care miroase, să-l mănânc?!
cută:
mai bine pe ale tale!
J
- E vina dumneavoastră. Săptămâna
- Noi am fost primii care am ajuns în
trecută, când era proaspăt, l-aţi refuzat! spaţiu!, spune rusul.
- Deci, hoţul v-a furat cerceii, brăţaJ
- Noi am fost primii care am ajuns ra şi lănţişorul?
Deoarece un scoţian circulă cu tre- pe Lună!, continuă americanul.
- Da, domnule poliţist.
nul fără să aibă bilet şi a refuzat să plă- Noi vom fi primele care vom ajun- Şi, de ce nu aţi strigat după ajutor?
tească amenda, controlorul i-a aruncat ge pe Soare!, intervine blonda.
- Riscam să-mi vadă dinţii de aur…
J
geamantanul pe fereastră.
- Rusul şi americanul îi răspund
- Ei!, urlă scoţianul, cu mine înţeleg zâmbind:
Doamna Ionescu şi un domn cu un
să ai ceva, dar de ce trebuie să-l arunci
- Nu se poate ajunge pe Soare. Veţi câine stau în staţie şi aşteaptă autobuzul.
din tren pe fiu-meu?!
arde înainte de a ajunge acolo.
Câinele se apropie de femeie. Aceasta,
J
- Dar ce, credeţi că suntem aşa de nervoasă peste măsură, spune:
Două călugăriţe la cumpărături într- proaste?! răspunde blonda ironic. Ne
- Luaţi-vă câinele de lângă mine, că
un magazin alimentar. Una dintre ele o vom duce noaptea…
simt cum mi se urcă un purice pe picior!
J
întreabă pe cealaltă:
- Coco, vino aici, că doamna are
- Ce-ai zice de nişte bere?
O femeie căsătorită dispare de aca- purici!
- N-ar strica, dar mi-ar fi ruşine să să trei zile. La întoarcere, îi cere iertare
www.bancuri.ro
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controlat îndeaproape. După doar o săptămână de dezvoltare în laborator, cercetătorii au observat că masa lor
de celule formase o structură 3D care putea să aibă bătăi
ritmice. Inima este primul organ care se formează în embrion şi este deosebit de complexă. Oamenii de ştiinţă nu
sunt încă siguri în privinţa modului prin care îşi dezvoltă
toate elementele. Fără aceste informaţii, nu este clar cum
şi de ce apar anumite malformaţii şi boli, sau cum le putem trata cel mai eficient. În natură, inima umană formează mai întâi tuburi endocardice, iar mai apoi se separă în muşchi cardiac şi un mulaj extracelular umplut cu
substanţă cardiacă. Abia atunci se formează învelişul interior din camerele inimii. Modelul simplu al oamenilor
de ştiinţă permite o mai bună înţelegere în privinţa „elementelor esenţiale”, scrie Science Alert. Mai mult, cercetătorii speră că modelul lor va permite testarea medicamentelor cardiace, înainte ca acestea să fie testate în cadrul studiilor clinice.
www.descopera.ro
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GÂNDURI ÎN TREACÃT...
Sunt o persoană puternică, dar am obosit.
O femeie va fi de neoprit atunci când va
şti că merită mai mult.
Să iubeşti pe cineva care nu te iubeşte, e
ca şi cum ai aştepta trenul în aeroport.
Nu lătra dacă nu eşti pregătit să muşti.
Niciodată nu e prea târziu, dar de multe
ori este degeaba.
A iubi înseamnă, poate, a lumina partea
cea mai frumoasă din noi.
Unele lucruri sunt iubite pentru că au valoare. Altele au valoare pentru că sunt iubite.
Pentru optimişti, viaţa nu este o problemă, ci o soluţie.
Adevăratele poveşti de dragoste nu au
final.
Este uimitor cât de bogat se simte omul
care iubeşte.
Suntem ceea ce iubim.
Dragostea şi moartea, singurele elemente
prin care omul atinge infinitul.
Fără iubire, e trist să fii om.
Iubirea este arhitectul universului.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU

INTERACTIV
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O zi marcantă a Colegiului Naţional Militar
„Dimitrie Cantemir”
Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” a aniversat vineri, 4 iunie, 109 ani de existenţă a acestei şcoli
de prestigiu din învăţământul preuniversitar românesc,
din armata ţării, prilej de a fi împreună: elevi, profesori,
cadre militare şi personal al instituţiei.
Pe platoul cu rezonanţele zecilor de generaţii de cantemirişti, comandantul colegiului, colonel dr. ing. Aurel
Constantin Neagu, a adresat un mesaj tuturor celor care îşi
desfăşoară activitatea în «Cuibul de Şoimi» de la Breaza:
„Acesta trebuie să fie un moment de bilanţ, în care truda noastră de un an şcolar întreg să fie materializată în valoare adăugată, în note şi medii mari, în dorinţa de a fi la
înălţimea cerinţelor vremii - şcoală digitală, experimentală, cu deschidere europeană”.
Ulterior, s-a referit la obiectivele majore ce trebuie îndeplinite şi a amintit tuturor că doar un singur an ne mai
desparte de sărbătorirea a 110 ani de la înfiinţarea acestei
instituţii, pentru care fiecare trebuie să-şi aducă contribuţia pentru măreţia evenimentului: „Cu profund devotament de credinţă în valorile perene ale neamului nostru şi
neţărmurită dragoste faţă de Armata României, noi, Şoimii cantemirişti, continuatori ai celor mănăstireni începem, de acum, a pregăti marea noastră sărbătoare din 4 iunie 2022, când aniversăm 110 de la punerea pietrei fundamentale a acestui glorios locaş de înţelepciune tinerească”.
A transmis tuturor urări de linişte, pace, succes la învăţătură şi spor în toate: „Tuturor Şoimilor, toate
mulţumirile mele şi calde urări!
La mulţi ani, cantemirişti de ieri şi de astăzi!
La mulţi ani, Cantemir!”.
Despre istoria acestei instituţii, dar şi despre spiritul
cantemirist a vorbit directorul-adjunct, profesor dr. AurelConstantin Soare:
„Spiritul cantemirist înseamnă o atitudine, un mod de
viaţă, o trăire a esenţei Şoimului încrezător în zborul personal, în izbândă, în destin fericit, în armonie cu Ţara şi

cu Armata României. Spiritul cantemirist aşază devenirea
tânărului intrat în acest locaş de înţelepciune în alte
coordonate decât cele ale generaţiei lui: ordine şi disciplină, cutezanţă, lucru bine făcut, respect faţă de sine şi
ceilalţi, faţă de înaintaşi, demnitate şi onoare, nobleţe în
comportament şi în faptele de zi cu zi.
Spiritul cantemirist clădeşte personalităţi, zideşte destine, solidarizează tinerii spre efort comun la marea lor
construcţie ce vizează împlinirea visului personal: de a fi
model într-o societate în mişcare haotică, de a fi scut şi
flacără în apărarea acestui pământ românesc.
Spiritul cantemirist nu este lipsa de elan, dorinţa de însuşiri rele dintr-o societate, putinţa de a fi în dezordine cu
tine însuţi/ însăţi şi de a înscăuna „bunul plac” al lucrului
detestabil.
Spiritul cantemirist înseamnă luptă, încrâncenare spre
a duce totul la îndeplinire, cu multă osteneală şi cutezanţă
tinerească. El dăruieşte semenilor suflu înnoitor spre
ÎNALT, dăruieşte înălţimea dorinţei de a fi primul, de a
realiza performanţa cu tine însuţi/ însăţi.

Două premii III pentru pasionaţii de fizică
Atraşi de studiul fizicii şi interesaţi de această ştiinţă, liceenii militari
se înscriu în competiţii, unde obţin
rezultate pe măsura muncii depuse.
Elev fruntaş Mihai Sebastian Gortoescu şi elev Cristian Gherghişan
s-au remarcat în cadrul etapei
judeţene a Olimpiadei Naţionale a
Societăţii Române de Fizică, echivalenta Olimpiadei de Fizică care se
desfăşoară sub egida Ministerului
Educaţiei şi Cercetării.
Performerii noştri s-au distins
prin rezultatele deosebite obţinute, în
mediul online. Cele două Premii III
vin să le încununeze efortul şi pasiunea pentru disciplina aleasă.

Călăuziţi de dascălul lor, profesor
Cornelia
Bădilă,
cantemiriştii
descoperă, de la an, la an, tainele
ascunse ale acestei ştiinţe remarcabile, reuşind să urce pe podiumul
competiţiilor de nivel înalt.
Fizica este o provocare pentru
elevii noştri.
„Pasiunea pentru fizică am
descoperit-o din anii de gimnaziu,
când nu m-am mulţumit cu răspunsul
«Pentru că aşa e!.» şi mi-am dorit să
înţeleg cum şi de ce se petrec o serie
de fenomene în jurul nostru. Nimic
nu este întâmplător, şi acest lucru mă
fascinează. Ajuns în colegiul naţional
militar, fizica a continuat să fie o
provocare pentru mine. Niciodată nu
m-am dat bătut când nu am reuşit să
rezolv o problemă, ştiind că mă pot
baza pe sprijinul doamnei diriginte,
profesor Cornelia Bădilă, care m-a
încurajat şi mi-a deschis drumul spre
această materie” - a spus elev fruntaş
Sebastian Gortoescu.
„Fizica este cunoaştere. Cunoaşterea reprezintă putere. Printr-o

mai bună înţelegere a legilor din
natură, ne putem îmbunătăţi modul în
care interacţionăm cu mediul nostru
înconjurător şi, de asemenea, modul
prin care putem valorifica resursele
lui. De asemenea, fizica este ştiinţa
care a definit viziunea ştiinţifică
modernă. Aceasta ne ajută să
înţelegem lumea în aspectele sale
fundamentale. Mulţumesc doamnei
profesor Cornelia Bădilă pentru dedicare şi insuflarea spiritului de a
descoperi tainele ascunse ale acestei
ştiinţe remarcabile” - a completat
elev Cristian Gherghişan.
Graţiela MIHĂESCU

Spiritul cantemirist nu ocoleşte greutăţile, nu adulmecă prada cea uşoară a obţinerii pe nemerit a unui rezultat
sau note, nu se apleacă spre minciună sau spre pacostea
neîndeplinirii ordinelor aşa cum au fost ele date.
Spiritul cantemirist clădeşte zi de zi o croială nouă
faptelor fiecărui elev şi cadru didactic. Toate devenirile zilei trebuie să fie armonizate cu normele, cu reglementările
militare. Pe umerii voştri stă responsabilitatea reclădirii
acestui spirit instituţional numit de către noi.
Mândria Şoimului trebuie să fie: îndeplinirea sarcinilor zilnice, obţinerea de performanţă la învăţătură pe toate
planurile, executarea ordinelor la un nivel înalt.
Şoimul trăieşte aceste metamorfoze şi clădeşte zborul
în spirit cantemirist. Avem aici a reclădi acest IDEAL instituţional. Numai în onoare, în muncă, în sporul fiecărei
zile, cu nobleţea tratării fiecărui coleg putem avea tăria
spiritului Cantemirist.
Tot ceea ce se află pe nisip mişcător, piere fără tăgadă!
Tot ceea ce vine din întunericul Fiinţei mistuie
rădăcinile noastre!
Tot ceea ce arde Dreptatea, Binele şi Frumosul aduce
nefericire, chin şi dezordine!
De aceea, dragi tineri Şoimi cantemirişti,
Să aşezăm marea croială cu noul spirit din anul şcolar
ce vine, să fim oneşti cu noi înşine şi să recunoaştem că
fără acest demers multe se năruie.
Să fim oamenii vremii noastre şi ne mobilizăm în a fi
PRIMII: primii la învăţătură, primii în activităţi militare şi
sportive, primii între liceele militare.
Glorie celor dinaintea noastră! Slavă celor de astăzi!
Pentru toate cele zise şi pentru viitorime,
La mulţi ani, Cantemir!
La mulţi ani, tuturor celor prezenţi la marea noastră
sărbătoare!
Să fiţi sănătoşi!
Să fiţi iubiţi!”.
Graţiela MIHĂESCU

Predarea comenzii la
Brigada 9 Mecanizată
„Mărăşeşti”
Pe data de 24 mai, la sediul Brigăzii 9 Mecanizate
„Mărăşeşti” a avut loc ceremonia de predare-primire a
comenzii unităţii. Colonelul Adrian Costaru a preluat
comanda şi Drapelul de Luptă ale marii unităţi de la
locţiitorul comandantului, colonel Alexandru Jugaru.
La eveniment au fost prezenţi comandantul Diviziei 2
Infanterie „Getica”, general-maior Dragoş-Dumitru
Iacob, prefectul municipiului Constanţa, şefii instituţiilor
constănţene din cadrul sistemului naţional de apărare,
comandanţii unităţilor din subordinea brigăzii şi personal din Brigada 9 Mecanizată „Mărăşeşti”.

Veşti din Polonia
Ne instruim
parteneri

alături

de cadrul Grupului de Luptă. Militarii

În această săptămână, militarii
Detaşamentului de Apărare Antiaeriană rotaţia a IX-a au executat şedinţe
de tragere cu armamentul individual
în comun cu partenerii americani,
britanici şi croaţi, în poligonul Guadynek.
A fost o activitate de instruire
dinamică şi interesantă, care a avut ca
scop familiarizarea militarilor cu
armamentul celorlalte naţiuni din

români au fost curioşi să testeze
capabilităţile armamentului partenerilor lor şi, în egală măsură, au fost
bucuroşi să le prezinte armamentul
nostru individual, respectiv pistolul
cal. 9 mm. şi pistolul mitralieră
calibrul 5.45 mm.
Acest schimb de experienţă contribuie semnificativ la menţinerea
unui nivel ridicat de interoperabilitate între parteneri.

Competiţii sportive

Cu ocazia Zilei Forţelor Armate
Croate, aliaţii croaţi din cadrul
Grupului de Luptă din Polonia au
organizat mai multe competiţii
sportive în baza militară din Bemowo
Piskie. La acest eveniment, militarii
Detaşamentului de Apărare Antiaeriană rotaţia a IX-a au participat alături
de aliaţii polonezi, britanici, americani şi croaţi la competiţii sportive

CMYK

precum: fotbal, volei, bocce, tug of
war şi cornhole.
Militarii români s-au clasat pe
locul întâi la campionatul de cornhole şi au obţinut locul trei la volei,
respectiv la tug of war.
Această activitate sportivă a contribuit la îmbunătăţirea cooperării
între naţiuni şi la menţinerea unui
nivel înalt de interoperabilitate între
aliaţii din cadrul eFP Polonia.
Locotenent Mădălina BOBOC
Foto: Caporal Florin LUNGU

Comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica” a prezentat pe scurt câteva repere din evoluţia în carieră a noului
comandant, urându-i succes în activitate. De asemenea,
şi-a exprimat convingerea că acesta va duce mai departe
tradiţiile de luptă ale Brigăzii 9 Mecanizate „Mărăşeşti”.
Colonelul Adrian Nicolae Costaru a absolvit Institutul Militar de Infanterie, Grăniceri şi Chimie „Nicolae
Bălcescu” în anul 1995. Militarul a îndeplinit funcţii de
comandant pluton, comandant companie, ofiţer de stat
major în comandamentul Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”, şef de stat major la Batalionul 400
Sprijin „Feleacu”, locţiitor al comandantului Batalionului 812 Infanterie „Bistriţa”, comandant al Batalionului
811 Infanterie „Dej” şi comandant al Batalionului 26
Infanterie „Neagoe Basarab”. Începând cu anul 2017, a
fost promovat pe funcţia de şef secţie Instrucţie în cadrul
Componentei Operaţionale Terestre.
Locotenent Andreea ISTRATE
Foto: Plutonier-adjutant principal
Gheorghe GABĂRĂ

