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Performanţe, emoţii
şi misiune îndeplinită
„Noi suntem nişte veterani ai poligoanelor, venim
în fiecare an aici, dar de fiecare dată provocările sunt
diferite. De exemplu, în acest an putem să ne bazăm
pe un colectiv tânăr, datorită faptului că s-a produs
un schimb de generaţii. Ofiţerii de
la comanda bateriei sunt tineri,
avem, de asemenea, militari care...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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Militarii români s-au retras
din Afganistan
În 19 ani, din ianuarie 2002, România a trimis peste
32.000 de militari în teatrele de operaţii din Afganistan.
În toţi aceşti ani s-au rotit 37 de contingente şi am pierdut 27 de camarazi.
Vom continua să
acordăm sprijinul
celor 227 de răniţi.
Efortul
financiar
pentru ţara noastră a
fost de aproximativ
trei miliarde de lei.
Despre toate acestea
a vorbit ministrul...

KAKI 100%

Profesioniştii
din spatele liniilor
„Defender Europe 21” a fost marea provocare, un
exerciţiu multinaţional, cu situaţii noi, complexe şi reale. Toate obstacolele au
fost depăşite şi trecute
în categoria lecţii învăţate. Pasul major realizat în cadrul acestui
exerciţiu a fost federalizareareţelelor de misiune ale Forţelor Terestre şi ale participanţilor străini şi nu doar
interconectarea acestora. Aceste eforturi ...

LECÞIA DE ISTORIE

Generalul Constantin Coandă,
primul ministru al României la
momentul Marii Uniri de la 1918
Aşadar, la plângerea superiorilor săi a fost deschisă
o anchetă şi a fost trimis tânărul locotenent Constantin
Coandă, care a stat trei
zile să înţeleagă ce se
întâmplă acolo şi, mai
mult, pentru a-i cunoaşte psihologia şi
mentalitatea acestui
sergent pe care-l chema Averescu. Odată
reîntors, locotenentul
Coandă ...

MOZAIC

Vaccin împotriva
maladiei Alzheimer
Un vaccin experimental conceput pentru a proteja
împotriva maladiei Alzheimer, primul de acest fel, a trecut de ultimul stadiu al studiilor clinice umane, au
anunţat oamenii de ştiinţă. În faza a doua a unui studiu
clinic, vaccinul numit AADvac1, dezvoltat de compania de biotehnologie
Axon Neuroscience, a
fost tolerat
de pacienţi
şi a produs
un răspuns
împotriva
anumitor...

CMYK

Pagina 2

aCtualitatea
Pe SCuRt
lMOSCOVA - Rusia desfăşoară exerciţii în Oceanul Pacific, pentru contracararea forţelor SUA. Ministerul rus al
Apărării a informat că navele şi avioanele ruseşti care participă
la manevre în partea centrală a Oceanului Pacific au desfăşurat
un exerciţiu de distrugere a grupării unui portavion şi a elementelor de infrastructură ale adversarului convenţional. Manevrele
ruseşti, cu participarea a 20 de nave de luptă, submarine şi nave
auxiliare, precum şi a 20 de avioane şi elicoptere se desfăşoară
la o distanţă de 4.000 de kilometri sud-est de Insulele Kurile, se
arată într-un comunicat de presă al ministerului, potrivit Tass.
Atacul cu rachete a fost executat de nava amiral a Flotei ruse
din Oceanul Pacific (FROP), crucişătorul Varyag, fregata Mareşal Shaposhnikov şi corvetele Aldar Tsydenzhapov, Sovershtenny şi Gromky. Exerciţiul a fost demarat pe fondul manevrelor
Agile Dagger-2021, la care au luat parte aproximativ o treime
din totalul submarinelor americane din Oceanul Pacific. l TEL
AVIV - Israelul a testat un laser aerian care doboară drone,
pentru a consolida sistemul de apărare al ţării. Israelul a declarat că a folosit un laser aerian pentru a doborî drone într-o serie de teste, un „avans tehnologic” care ar trebui să consolideze
sistemul de apărare, notează Le Figaro. Acest nou sistem laser,
instalat la bordul unei aeronave civile de mici dimensiuni şi testat săptămâna trecută, poate viza orice obiect zburător, inclusiv
„drone, obuze, rachete, rachete balistice”, a spus Yaniv Rotem,
director de cercetare şi dezvoltare la Ministerul Apărării israelian. Laserul aerian a reuşit să doboare mai multe drone, la o altitudine de 900 de metri şi pe o rază de un kilometru, dar odată
perfecţionat, ar putea intercepta ţinte pe o rază de 20 km, a mai
declarat Yaniv Rotem. Această tehnologie, dezvoltată de Ministerul Apărării şi de compania israeliană Elbit Systems, foloseşte
tehnicile de detectare aeriană ale armatei şi apoi trage un fascicul laser de 100 de kilowaţi către ţintă, a declarat Yaniv Rotem.
Un prototip operaţional ar putea fi dezvoltat în termen de „trei
până la patru ani”, a spus el. Benny Gantz, ministrul israelian al
Apărării, a salutat „o descoperire tehnologică”. „Sistemul laser
se va confrunta cu o varietate de ameninţări, apărând statul Israel, economisind în acelaşi timp costurile interceptării”, a spus
el într-un comunicat. lBRUXELLES - Foarte probabil,
NATO va asigura instruirea Forţelor Speciale afgane în Europa. Pe măsură ce Statele Unite îşi retrag forţele din Afganistan, s-a ridicat întrebarea privind modul în care SUA şi aliaţii
săi din NATO vor continua să instruiască forţele de elită pentru
operaţii speciale din Afganistan, cele care au ajutat la combaterea talibanilor şi a altor grupări violente. Miercuri, 9 iunie, Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR),
generalul Tod D. Wolters a declarat că NATO ar putea continua
misiunea de instruire pe pământ european. „Vrem să lucrăm cu
Afganistanul din perspectiva NATO şi analizăm procesul privind pregătirea Forţelor Speciale în afara ţării, în anumite facilităţi mai îndepărtate, probabil undeva în Europa”, a declarat
generalul Tod Wolters în cadrul Consiliul Atlantic. Această pregătire va fi gestionată de Biroul NATO al Reprezentantului Civil Superior (OSCR), a mai precizat Wolters.lKIEV- Apărarea antiaeriană a Ucrainei, o problemă nerezolvată. |Turcia
este dispusă să vând Kievului sistemul Korkut. Din 2014 şi
până astăzi, experţii militări din Ucraina au atras atenţia, în repetate rânduri, ministerului ucrainean al Apărării cu privire la
problema apărării aeriene. Mai devreme sau mai târziu această
problemă trebuie rezolvată şi se pare că un prim pas urmează să
fie făcut. Surse ucrainene precizează că Ucraina urmează să
poarte discuţii cu compania turcă de apărare Aselsan, dezvoltatorul şi producătorul complexului antiaerian de 35 mm Korkut.
Experţii publicaţiei Defense Express au relatat într-un recent
material că Turcia, prin compania de apărare Aselsan, intenţionează să ofere Ucrainei sistemul de apărare aeriană cu rază
scurtă de acţiune Korkut. Arma pe care Turcia intenţionează să
o prezinte Ucrainei este un sistem antiaerian autopropulsie de
35 mm, botezat Korkut, dezvoltat în conformitate cu standardele NATO. Modernizarea US Air Force este pe drumul cel bun:
Primele două bombardiere B-21 sunt pregătite pentru etapa de
testare. l WASHINGTON - Modernizarea Forţelor Aeriene
ale SUA, la capitolul bombardiere cu rază lungă de acţiune,
se desfăşoară în ritm alert. Acest aspect a fost confirmat oficial în aceste zile, precizându-se că primele două bombardiere
stealth B-21 Raider sunt asamblate şi gata de testare. Darlene
Costello, responsabil cu achiziţiile, tehnologiile şi logistica
pentru Forţele Aeriene ale SUA, a anunţat recent că primele
două bombardiere stealth B-21 Raider sunt asamblate şi gata de
testare. Pe măsură ce US Air Force se pregăteşte să înceapă testarea celor două noi bombardiere, Costello a confirmat, de asemenea, că SUA nu intenţionează să retragă prea devreme din
serviciu bătrânele bombardierele B-1B, până nu începe livrarea
bombardierelor stealth B-21 Raider. Când a vorbit dacă dezvoltarea B-21 Raider poate fi accelerată, Costello a spus că prioritatea este că acestea să treacă prima dată de procesul de proiectare, iar după finalizarea completa şi livrarea primelor bombardiere se va putea discuta dacă procesul de producţie poate fi accelerat. Când a fost întrebat despre cât de complet este designul
bombardierului stealth B-21 Raider – motivul fiind că până la
această dată s-au făcut publice câteva imagini grafice 3D - Costello a spus că designul este realizat în totalitate şi că există deja
două aeronave (rezultate din programul Rider) care urmează să
treacă mai multe etape amănunţite de testare. n
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Militarii români s-au retras
din Afganistan
Ultimii militari români
s-au întors din Afganistan,
în noaptea de 26 spre 27
iunie. Aeronava a aterizat
la miezul nopţii, iar detaşamentul a fost întâmpinat
de ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, şi de şeful
Statului Major al Apărării,
general-locotenent Daniel
Petrescu. Aeronava cu ultimii 140 de militari români
care s-au întors din Afganistan a aterizat la miezul
nopţii. Toţi cei 600 de militari care au executat ultima rotaţie în teatrul de
operaţii sunt acum acasă.
Detaşamentul, care a raportat misiune îndeplinită
în faţa ministrului Apărării şi a şefului
Armatei (...) a desfăşurat operaţiuni de
contra-insurgenţă, de desfăşurare a
unor acţiuni de protecţie a forţei, de
instruire a forţelor de securitate, precum şi de sprijin logistic al elementelor naţionale. S-au primit nenumărate
aprecieri elogioase referitoare la contingente care au participat în teatrul de
operaţii.
În 19 ani, din ianuarie 2002, România a trimis peste 32.000 de militari
în teatrele de operaţii din Afganistan.
În toţi aceşti ani, s-au rotit 37 de con-

tingente şi am pierdut 27 de camarazi.
Vom continua să acordăm sprijinul
celor 227 de răniţi. Efortul financiar
pentru ţara noastră a fost de aproximativ trei miliarde de lei. Despre toate
acestea a vorbit ministrul Apărării, Nicolae Ciucă şi şeful Statului Major al
Apărării, general-locotenent Daniel
Petrescu, la ceremonia de repatriere.
19 ani de participare neîntreruptă a
militarilor români la misiuni într-unul
dintre cele mai dificile teatre de operaţii - toată această perioadă a însemnat
o transformare continuă a Armatei Ro-

mâniei, a subliniat şeful
Statului Major al Apărării,
general-locotenent Daniel
Petrescu. Am învăţat foarte
multe lecţii în teatrul de
operaţii, am învăţat să ne
consolidăm capacităţi noi,
am fost alături de primele
contingente care s-au dislocat în Afganistan, trei operaţii: Enduring Freedom,
Resolute Support şi ISAF
şi suntem printre ultimele
contingente care părăsim
cu capul sus acest teatru de
operaţii.
Militarii românii au fost
unii dintre principalii parteneri ai Statelor Unite în
Afganistan, dovadă fiind
faptul că le-au fost încredinţate misiuni importante, cum ar fi asigurarea
securităţii bazei militare din Kandahar.
Procesul de retragere a trupelor
Alianţei Nord Atlantice din Afganistan a început în luna mai, după ce oficialii NATO au decis ca toţi militarii
aliaţi să fie retraşi până pe data de 11
septembrie. Data este una simbolică.
În anul 2001, au fost distruse turnurile
gemene în urma atentatelor, iar Statele
Unite au trimis atunci primele trupe în
Afganistan.n

Ta b ă r ă d e
cercetare
Cercetaşii Brigăzii 9 Mecanizate ,,Mărăşeşti” cu sprijinul Divizionului 175 Scafandri, au desfăşurat în perioada
07 - 18 iunie, modulul de instrucţie la apă în sistem integrat.
Activitatea de instruire a avut ca obiective creşterea coeziunii la nivelul grupurilor de cercetare şi formarea deprinderilor necesare desfăşurării acţiunilor în diferite medii, precum şi integrarea rapidă a soldaţilor gradaţi profesionişti recrutaţi în acest an.
Militarii au exersat în raionul Babadag exerciţiile tactice de tip FTX. Temele abordate de cercetaşi au fost acţiunile plutonului de cercetare pentru ocuparea unei porţiuni
de plajă ambarcaţi pe bărci de asalt, ocuparea unei poziţii
înaintate, precum şi executarea unor misiuni de recunoaştere şi cercetarea unor plaje, după identificarea zonelor propice pentru debarcare, tehnici de înot. Cea de-a doua săptă-

mână a fost dedicată activităţilor de selecţie a lotului
pentru competiţia „Roza cercetaşului” - etapa pe brigadă.
Plutonier-adjutant principal
Gheorghe GABĂRĂ

Tabără de instrucţie în
Poligonul din Valea Poienii
În perioada 14-18 iunie, personalul Batalionului 1 CIMIC
s-a aflat în tabăra de instrucţie
stabilită în Poligonul din Valea
Poienii.
Tabăra de instrucţie a constituit cadrul pentru dezvoltarea
pregătirii militare generale, a
pregătirii de specialitate CIMIC,
dar şi pentru creşterea coeziunii
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Centrul 13 Comunicaţii şi Informatică ,,Gheorghe Vişata”

Profesioniştii din spatele liniilor

„Succesul se ascunde în ambiţia de a
nurenunţa”,iar militarii Centrului 13 Comunicaţii şi Informatică „Colonel Gheorghe Vişata, nu renunţă indiferent de provocări.

„Defender Europe 21” a fost marea
provocare, un exerciţiu multinaţional, cu
situaţii noi, complexe şi reale. Toate obstacolele au fost depăşite şi trecute în categoria lecţii învăţate. Pasul major realizat în
cadrul acestui exerciţiu a fost federalizarea
reţelelor de misiune a Forţelor Terestre şi
ale participanţilor străini şi nu doar interconectarea acestora. Aceste eforturi din
spatele liniilor, au fost realizate şi susţinute şi de noi, cei din „13”. Reţelele au funcţionat 24 de ore din 24, iar militarii unităţii
noastre s-au făcut remarcaţi chiar şi printre
militarii altor state, primind mulţumiri şi
recompense de la şeful comunicaţiilor
USAREUR-AF, general de brigadă Joseph
A. Papenfus şi comandantul 7th Mission
Support Command, general de brigadă
Wanda N. Williams.

Apreciază-ţi colegii,
iubeşte-ţi meseria!
„Nu există profesii cu un viitor mare,
darexistăprofesionişticuunmareviitor”,
iar unul dintre ei este locotenentul Alexandru Cornea din cadrul Centrului 13 Comunicaţii şi Informatică.
„Fac parte din acest colectiv
de la începutul anului 2018 şi mă
pot mândri cu faptul că sunt printre cei care au contribuit la operaţionalizarea reţelelor informatice
de misiune din Forţele Terestre.
Din 2019, îndeplinesc atribuţiile
şefului comunicaţiilor şi în
această perioadă am participat la
toate exerciţiile începând cu exerciţiul COMMEX3, iar anul acesta
am ajuns deja la COMMEX9.
Anul acesta am participat la
cel mai important exerciţiu de
până acum, Defender
Europe21, un exerciţiu
multinaţional pe care îl
aşteptam de mult, unde
am dovedit, împreună cu colectivul din care face parte, că
avem acelaşi nivel de profesionalism ca şi ceilalţi participanţi.
În viaţă trebuie să avem tot timpul un ţel, dar şi oameni care să
ne susţină aspiraţiile. Dacă ar
trebui să enumăr motivele
pentru care nu mi-ar plăcea să
părăsesc acest colectiv, în primul rând ar fi oamenii, după
aceea susţinerea, dar şi oportunităţile de dezvoltare profesională.
„Alegeunjobpecareîliubeştişinuvatrebuisămunceşti
nici măcar o zi”, acesta este şi principiul
meu, îmi iubesc profesia, iar cel mai mult
mă încântă faptul că nici o zi nu este la fel.

Dacă ar trebui să mă mândresc cu ceva,
ar fi faptul că am fost premiat în cadrul
„Omul anului 2020” în Forţele Terestre, la
secţiunea Comunicare prin spaţiu cibernetic şi comunicaţii militare, obţinând locul
al II-lea.
Pasionat de informatică
„Fără un vis, nu ajungi nicăieri”, iar
dovada o face maistrul-militar clasa a V-a
Alexandru Şerban, din cadrul Centrului 13
Comunicaţii şi Informatică „Colonel Gheorghe Vişata”.
Pasionat de informatică, încă din anul
II al şcolii de maiştri-militari a început să
urmeze cursuri CISCO, să-şi urmeze visul
şi să se dezvolte în acest domeniu.
„Faptul că am primit repartiţia în cadrul Centrului 13 a fost un plus pentru
mine, deoarece mi s-a oferit ocazia să pun
în practică tot ceea ce învăţasem până
atunci. Dacă la cursuri ştiam doar teoretic
cum să creez
o reţea, sau
să configurez
un
router,
aici am avut
ocazia să fac
acest lucru în
mod practic.
La aproape
doi ani de la
terminarea
şcolii, mă pot
mândri cu
câteva exerciţii importante la care
am participat, alături
de
colegii
mei. De la începutul acestui an ne-am adus contribuţia
în cadrul exerciţiilor COMMEX 8, COMMEX9,DACIA21şiDEFENDEREU-

Competiţia ,,Subofiţerul/Soldatul anului”etapa pe Brigada 2 V.M. ,,Sarmizegetusa”
Competiţia a avut loc în perioada 17-18 iunie, la Braşov.
Ca în fiecare an, competiţia
are ca scop identificarea, recompensarea şi promovarea
celor mai bine pregătiţi maiştrimilitari, subofiţeri, soldaţi şi
gradaţi profesionişti din cadrul
Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”, care să fie
capabil să lupte, să conducă, să
instruiască şi să îşi motiveze
camarazii pentru îndeplinirea
misiunilor ce le revin.
În cadrul competiţiei, militarii selecţionaţi din structurile
subordonate brigăzii, au avut
de parcurs următoarele probe:
proba de educaţie fizică militară (alergare pe distanţa de 3
km), flotări şi abdomene) şi
probe teoretice şi practice
pentru testarea cunoştinţelor de
pregătire militară generală.
Concurenţii au avut parte şi de
o probă surpriză, aruncarea
grenadelor la precizie.
La finalul competiţiei, cla-

samentul a fost următorul:
La
categoria
„Subofiţerul Anului”:
Locul 1 - Sergent Dănuţ Ghelasă
- Batalionul 21 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”;
Locul 2 - Sergent-major Cătălin
Lavric - Compania
391 Apărare CBRN;
Locul 3 - Sergent-major Gabriel
Sidon - Batalionul 229 Sprijin
Logistic „Cumidava”.
La categoria „Soldatul
Anului”:
Locul 1 - Fruntaş Gabriel
Boga - Compania 249 Comunicaţii şi Informatică;
Locul 2 - Caporal clasa a IIa Cristian Năstase - Compania
206 Cercetare;
Locul 3 - Fruntaş George

ROPE21.
Acesta din urmă a fost primul meu
exerciţiu multinaţional, o provocare pe
care o aşteptam şi de la care am avut multe
de învăţat. Nu degeaba se spune: «Când

munceşti, joacă-te. Munca, dacă este o datorie, te ucide», iar eu m-am jucat, iar rezultatul a fost la nivelul aşteptărilor. Fără
lipsă de modestie, mă pot lăuda cu faptul
că am primit mulţumiri şi am fost recompensat de persoane importante din conducerea exerciţiului, de comandantul Corpului Multinaţional de Sud-Est, general-locotenent Tomiţă-Cătălin Tomescu, Army
Brig. Gen. Joseph A. Papenfus - şef G6
USAREUR-AF, Brig. Gen. Wanda N. Williams 5th Mission Support Command.
Chiar dacă noi, cei din arma comunicaţii şi informatică nu suntem vizibili, eu ştiu
că suntem importanţi, iar în cadrul Centrului 13 Comunicaţii şi Informatică «Gheorghe Vişata» am fost încurajat şi susţinut să
mă dezvolt, şi mă bucur că fac parte dintrun colectiv tânăr şi dornic de noi provocări
profesionale”, ne-a declarat maistrul-militar Şerban.
Sublocotenent Elena GOLOGAN
Foto: Plutonier-adjutantIulianFERARU

Veşti din Polonia
Exerciţiul Amber Desire

Orzan - Batalionul 206 Artilerie „General Mihail Lăcătuşu”.
La finalul competiţiei, comandantul Brigăzii 2 Vânători
de Munte „Sarmizegetusa”, colonel Ilie-Marian Dragomir, lea înmânat câştigătorilor diplome şi cupe şi i-a felicitat pentru
rezultatele obţinute.
Felicitări tuturor participanţilor şi succes în etapa viitoare!n

În perioada 15-18 iunie, o parte
din militarii detaşamentului de apărare antiaeriană rotaţia a IX-a din
Polonia, au participat împreună cu
partenerii britanici din Grupul de
Luptă şi cu forţe aparţinând armatei
poloneze la exerciţiul „Amber Desire”. Acest exerciţiu a fost condus
de către comandamentul Diviziei
Multinaţionale Nord-Est şi a avut
ca principal obiectiv testarea capacităţii trupelor de a se ridica rapid.
Militarii au executat cu succes
etapele de marş combinat, atât pe
roţi, cât şi pe apă şi s-au antrenat în
comun la punerea în aplicare a procedurilor de îmbarcare şi debarcare
a mijloacelor tehnice pe o navă de
luptă asigurată de partenerul polonez. A fost o experienţă inedită

Mişcare pentru sănătate
alături de militarii răniţi
Loturile de ciclism şi atletism ale echipei Invictus România au desfăşurat pe data de
19 iunie, un antrenament centralizat în garnizoana Bucureşti. Alături de ei a pedalat directorul Statului Major al Apărării, general-maior Corneliu
Postu. Împreună cu voluntari
din 6 ţări, ambasadori, diplomaţi, oameni din business,
sportivii au scris încă o filă din
povestea Invictus România.
Spiritul de echipă, solidaritatea, camaraderia, puterea de a
te ridica după ce totul părea

pierdut, dar şi dârzenia şi tăria de caracter a luptătorilor
noştri răniţi în operaţiuni
militare sunt doar câteva
dintre lecţiile fantastice pe
care noi toţi le primim de
fiecare dată cu drag de la
aceşti oameni minunaţi care
nu renunţă, oricât ar fi de
greu.
Le transmitem şi noi, cu
inima deschisă: Nu lăsăm pe
nimeni în urmă, indiferent
de dificultăţi!
România e cu voi,
#ROMANIAeINVICTUS!

pentru majoritatea participanţilor şi
o bună oportunitate de a testa interoperabilitatea între forţele NATO.

Exerciţiu cu ţinte
aeriene marcate

Aflaţi la aproximativ două luni
de la dislocarea în Polonia, militarii
detaşamentului de apărare antiaeriană rotaţia a IX-a continuă să se instruiască în comun cu partenerii din
Grupul de Luptă, cu aceeaşi

determinare şi implicare, pentru
menţinerea unui nivel înalt de pregătire.
La finalul săptămânii 14-18 iunie, militarii români au executat un
exerciţiu cu ţinte aeriene marcate
(ETAM), antrenându-se împreună
cu un pluton de apărare antiaeriană
aparţinând Brigăzii
15 Mecanizate din
Gizycko şi cu partenerii britanici din
cadrul Grupului de
Luptă.
Ţintele au fost
marcate în teren
prin
intermediul
elicopterelor asigurate de aliaţii britanici, iar artileriştii
antiaerieni români
şi polonezi au avut
oportunitatea de a
exersa procedurile
specifice
pentru
descoperirea, prinderea şi însoţirea
acestor ţinte.
Acest exerciţiu a reprezentat o
excelentă oportunitate de instruire,
contribuind semnificativ la îmbunătăţirea cooperării între naţiuni şi
la menţinerea unui nivel înalt de interoperabilitate între aliaţii din cadrul eFP Polonia.
Locotenent Mădălin BOBOC
Foto: maj Ivan Grgic, caporal
FlorinLUNGU
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Militarul din spatele unei fotografii
Ce te împinge către un articol bun
mai mult decât curiozitatea? Ce te determină să pleci în căutarea materialelor pentru publicat, mai mult decât simpla şi, totodată, nobila menire, de a
aduce în faţa celor care urmăresc şi citesc ceea ce scrii, personaje ale căror poveşti aşteaptă să fie lipite de coala de
hârtie?
În urmă cu aproximativ o lună, când
freamătul poligoanelor din România funcţiona ca un megafon pentru întreaga ţară,
mi-a atras atenţia o postare de pe pagina de
Facebook a „Revistei Forţelor Terestre”.
Câteva cuvinte despre o tragere la care
luaseră pentru militarii Batalionului 114
Tancuri „Petru Cercel”, în Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă „Smârdan”.
Sute de like-uri
care stăteau sub
imaginea expresivă a unui tanchist cu părul
alb, ce venea în
contrast de nonculori cu combinezonul negru,
specific
celor
care îmblânzesc
bestiile şenilate,
şi cu bereta atinsă de timp şi
praf.
Având baza
de plecare la atac
pregătită, m-am
echipat corespunzător, m-am
înarmat cu armamentul din dotare (camera şi reportofonul), şi am luat cu asalt tabăra în
care se instruiau tanchiştii târgovişteni,
undeva în Balta Brăilei, printre ţânţarii
care păreau că au trecut pe la sala de fitness înainte să îşi întâmpine oaspeţii, şi
printre bălţile flancate de brazde cu nămol,
datorate unor fenomene meteorologice
(ploi) care parcă au găsit în România locul
perfect unde să îşi petreacă concediul.
Cu zorii zilei în faţă, cu cafeaua în mâna
dreaptă, cu ochii cârpiţi de somn şi însoţit
de colegi ceva mai vioi decât mine, am pornit spre destinaţia
noastră. Poate că nu
lăsam să mi se întrevadă nestăpânita emoţie, deşi după ce petreci ani în breaslă, misiunile din poligoane şi
nu numai devin o rutină, un mod de a adăuga condimente programului săptămânal
din redacţie, dar în sinea mea îmi doream
ca lucrurile să iasă
exact aşa cum mi le
planificasem de la birou, fiind, de asemenea, stârnit şi de entuziasmul cu care îmi
documentez fiecare rând pe care îl scriu.
Fără partea aceasta, munca de teren ar deveni o povară, iar produsul finit, un articol
încadrat între banalitate şi mediocritate.

C MYK

Poate că unii pot fi şi aşa, pot face astfel
lucrurile, dar în ceea ce mă priveşte, fără
pasiune nu cred că aş putea sămălupt cu
o foaie albă, iar la final să câştig.
Orele parcă au zburat şi nici nu mi-am
dat seama cât de repede am ajuns în faţa
podului de pontoane care ne asigura trecerea spre tabără. După un slalom printre
bălţile şi noroaiele alimentate constant cu
stropi de ploaie, am ajuns faţă în faţă cu
militarul din spatele fotografiei. La început a părut puţin surprins de prezenţa mea
acolo, dar, cum mi se întâmplă de multe
ori, a fost foarte încântat când a văzut că
cinevadelapresăavenitsăsteadevorbă
şi cu noi. Aceste momente mie îmi plac,
pentru că sunt intense şi pentru că am ocazia de a asculta mai mult decât ceea ce înregistrez pe reportofon,
putând să observ, de altfel, şi atmosfera din cadrul unui grup. Am posibilitatea, astfel, să înţeleg cum conlucrează
elementele de legătură
care fac mecanismul
numit armată să funcţioneze atât de bine.
Încă de copil, atunci
când vedea o defilare, o
paradă sau auzea imnul
naţional simţea mici
furnicături pe piele. Nu
a avut modele în familie, dar a ştiut că are
drumul lui şi că nu trebuie să se abată de la el,
pentru nimic în lume.
Plutonierul-adjutant Nicolae Ciobanu, căci
despre el este vorba, a
început şcoala militară în 1996 la Piteşti şi,
după ce şi-a terminat studiile în anul 1998,
a primit repartiţie la un batalion din Craiova. De atunci cariera militară l-a purtat în
mai multe unităţi din Bucureşti, Craiova şi
Târgovişte, trecând prin mai multe funcţii,
atât la subunităţile luptătoare, cât şi în comandament, iar din ianuarie (a.c.) este loc-

ţiitor comandant pluton 1 în compania 1
din Batalionul 114 Tancuri „Petru Cercel”,
întorcându-se, practic, la prima dragoste,
după un întreg periplu.
„Arma tancuri nu este deloc uşoară,
darpecâtestedegrea,peatâtestedefru-

moasă, creând o legătură foarte strânsă
între membrii echipajului. Fără coeziune
nupoţiobţinenimic:practic,trebuiesăne
completămunulpealtulatuncicândsuntemîninteriorultancului.Purtareacombinezonuluinegrureprezintăomândrie,un
aspectcarenedeosebeştedecelelaltearmeşinefacesăfimunici.
Activitateaunuiandezileseîncheiecu
examenul focului din poligon. Acolo tragem tare şi muncim mult ca să ne putem
îndepliniobiectivele.Totulestecuantificabil şi asta ajută să cunoaştem nivelul la
caresuntematuncicândsetragelinie.Luămtotulpascupas,etapăcuetapă,astfel
încâtpregătireasă-şiurmezecursulfiresc,
chiar dacă nu întotdeauna lucrurile sunt
aşacumîţidoreşti.Cândlucrezicutehnică sunt în joc multe variabile, se pot întâmpla lucruri, independent de voinţa
noastră.Importantestesăştiicumsădepăşeşti obstacolele ce
apar pe parcurs, să priveştiîntotdeaunaînainte
şisănuuiţicăfaciparte
dintr-un colectiv
careestetottimpul
lângă tine, gata să
deaomânădeajutor şi să intervină
în cele mai grele
momente.
Timpul într-un
tanc, pe durata
uneitragericumuniţierealădeluptă,
sedilată.Totulpare prins într-o buclă
temporală,
până când pleacă
şi ultima lovitură.
Din tanc, la final,
nuputemieşidecât
transpiraţi, răguşiţi şi bucuroşi că
ne-am atins obiectivele.
Considercăarma tancuri este
încădestuldeimportantăpecâmpuldeluptă,ea
dă putere, forţă de pătrundere, dar mai ales
protecţie şi siguranţă.
Cine a fost încadrat la
un batalion de tancuri,
cine a participat la tragerideluptăşiatrecutprintoateetapele,
nuarecumsăuiteaşauşoraceastăarmă,
chiar dacă este grea, murdară şi complexă.Defapt,deaiciîşitragenobleţeaşi
îţiaducesatisfacţia.
Pentruviitor,cadorinţăpersonală,aş
vreasăapucziuacând,camilitarosătrec
împreună cu batalionul la exploatarea
tancului TR 85M1 <<Bizonul>> , care
esteotehnicădeluptămainouăşicarete
ajută mai mult în procesul de instrucţie.
TancurileT-55pecareleutilizămnoi,datorită priceperii şi dorinţei militarilor,
sunt ţinute la un nivel desul de ridicat,
fiindînmăsurăsă-şiîndeplineascăcubrio
misiunileîncredinţate.Într-adevăr,eforturileşisacrificiilenoastre,alecelorcarele
deservim, sunt un pic mai mari, dar asta
nunedescurajează”.

După 25 de ani de armată, încă mai găseşte puterea de a privi lucrurile cu optimism şi, mai important, îşi doreşte să îşi
continue cariera cât mai mult timp. Într-o
perioadă în care se discută despre vârsta de
pensionare, mi-a fost dat să întâlnesc militarul care mi-a spus franc: „Dupămine,aş
staînarmatăpânăla100deanidacăs-ar
putea,atâtdemultîmiplaceceeacefac,
atât de mult iubesc armata română. Oricumeumergînainteşiîncercsămămenţinîntr-oformăfizicăbună,lucrucarenu
sepoatefacedecâtprinsport.Acumeste
bineştiutşifaptulcămişcareadăbătrâneţealaoparteşinuolasăsăseinstaleze.
Eu cred cu tărie că militarul român este
dârzşiînelîncămaisălăşluieşteintegritateaşimândriadealuptapentruaficel
maibun,înoricesituaţie”.
În căutarea militarului din spatele unei
fotografii, am plecat de la expresivitatea

unui portret pe care apoi l-am creionat în
minte cum m-am priceput mai bine şi cum
mi l-am putut imagina.
După ce am stat de vorbă cu plutonierul-adjutant Nicolae Ciobanu, am găsit în
vorbele lui culoarea pentru a-mi definitiva
desenul cu câteva calităţi pe care i le-am
descoperit: adaptabilitatea - în situaţii noi
sau la limită, corectitudinea - în special
faţă de haina militară şi faţă de colegii cu
care împarte bucuria de a îmbrăca combinezonul negru, demnitatea - care i se citea
în privire precum rândurile cursive ale
unei cărţi bune, pe care ţi-o pui în bagajul
de vacanţă şi, poate cea mai elocventă, optimismul - o virtute atât de importantă
pentru vremurile pe care le trăim de un an
şi jumătate încoace.
Căpitan Narcis RĂDUCU
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Performanţe, emoţii şi misiune îndeplinită
În perioada 26 mai - 11
iunie 2021, Regimentul 50
Rachete Antiaeriene „Andrei
Mureşianu” a desfăşurat o
serie de activităţi de instruire
în cadrul exerciţiului tactic
cu trageri de luptă cu sistemul de rachete antiaeriene
OSA-AKM, din înzestrarea
Batalionului 1 Rachete Antiaeriene, în Centrul Naţional
de Instrucţie pentru Apărare
Antiaeriană „General de brigadă Ion Bungescu”.
De peste 30 de ani, regimentul este structura de bază
pentru ducerea luptei cu inamicul aerian în scopul apărării
antiaeriene a forţelor şi mijloacelor Diviziei 4 Infanterie
„Gemina”. Unitatea de rachete antiaeriene este singura
structură din Armata României dotată şi cu complexul de rachete antiaeriene OSAAKM (SA-8 GECKO). Acest complex este destinat
pentru nimicirea ţintelor aeriene care zboară la înălţimi
foarte mici, mici şi medii, asigurând apărarea antiaeriană
a obiectivelor şi forţelor în toate formele luptei. Sistemul
asigură cercetarea, descoperirea, identificarea, selectarea
şi prinderea ţintelor aeriene, însoţirea automată a acestora, în condiţiile folosirii bruiajului radioelectronic, determinarea momentului intrării ţintei în zona de nimicire şi
lansării uneia sau două rachete succesiv, de pe loc sau din
opriri scurte, şi dirijarea automată a acestora către ţinte,
prin comenzi radio.
Rachetiştii antiaerieni au avut privilegiul ca în acest an
să desfăşoare acţiunile de luptă alături de militari şi tehnică antiaeriană din dotarea altor state partenere NATO, tragerea reprezentând, în sine, punctul culminant al efortului
colectiv, care a început în momentul dislocării din cazarma unităţii şi s-a încheiat cu redislocarea în siguranţă a
tuturor forţelor şi mijloacelor tehnice care au participat la
exerciţiu.

Ca şi în precedentul an de instrucţie, militarii şi tehnica regimentului participante în centrul de instruire de la
malul mării au executat transportul, atât pe timpul dislocării, cât şi al redislocării, în formă combinată - pe cale ferată, aeriană şi pe roţi, oferind astfel posibilitatea pregătirii în toate condiţiile de deplasare şi a îmbunătăţirii procedurilor proprii, specifice acestei etape în desfăşurarea
operaţiilor. Ca parte integrantă a activităţilor de pregătire
în comun cu Forţele Aeriene Române, militarii regimentului au executat deplasarea cu aeronave de tip C-130B
HERCULES.
Înainte de a vedea măiestria rachetiştilor antiaerieni,
am stat de vorbă cu locotenent-colonel Valentin Petrescu,
comandantul Regimentului 50 Rachete Antiaeriene „An-

mediulcelmaipotrivitpentruaseantrenaşiasepregăti
în deservirea tehnicii. Este foarte important momentul
lansării, dar până acolo, paşii sunt nenumăraţi, mentenanţatehnicii,deservireaei,întreţinereaechipamentelor,
toate acestea necesită mult timp şi o pregătire sârguincioasă” - a concluzionat maiorul Chidean.

drei Mureşianu”, care era uşor emoţionat pentru militarii
din subordine, în special pentru echipajele de luptă în care
şi-au făcut apariţia mulţi tineri.
„Măafluînpoligonpentruaverificamodulîncarese
desfăşoarăactivităţileşitrageriledeluptăalebatalionului. Anual, structurile regimentului participă în Centrul
Naţional de Instrucţie pentruApărareAntiaeriană «GeneraldebrigadăIonBungescu» dinCapuMidia,latragerideluptăreale,cusistemeledindotare.Începândcu
22mai(a.c.),militariiunităţiiauparticipatlaosuităîntreagădeexerciţiicomplexecuţintenemarcate,încondiţiidebruiajelectronicşicuţinteaerienefictive,carese
vorfinalizacutrageriledeluptăreale,denivelbaterie.
Astăziavemoportunitateadeaverificamoduldeinstruireşipregătire.Măaşteptcaechipajelesăprindăşisăînsoţească ţinte, iar comandantul bateriei să raporteze la
sfârşit:«MisiuneÎndeplinită».
Crearea condiţiilor necesare pentru un exerciţiu de
asemenea calibru durează două - trei luni, însumând o
muncăasiduăpentrupregătireaspecificăatehnicii,care
areocomplexitateridicată,necesitând,totodată,şiantrenareacuatenţieaechipajelor,astfelîncâtacesteasăreacţionezeîncelmaiscurttimpşisăfiecapabilesăaibă o
reacţierapidălaapariţiaţinteiînsectoruldetragere”.
Emoţiile comandantului s-au risipit odată cu încheierea exerciţiului, pentru că echipele de luptă au trecut din
nou peste examenul aspru din poligon. Rachetiştii au
prins, însoţit şi combătut, ţintele.
„Pentru pregătirea exerciţiului de astăzi am parcurs
toateetapeledeinstruire(grupă,plutonşibaterie),astfel
încâtsăexecutămcusucceslansareasimultanăaseriei

derachetepeoţintăaerianăalocată.Acumpentrunoi
urmează redislocarea în siguranţă cu toate forţele şi
mijloacele, în garnizoana
Floreşti” - a spus maiorul
Emil Chidean, comandantul
detaşamentului.
„Noi suntem nişte veterani ai poligoanelor, venim
înfiecareanaici,dardefiecare dată provocările sunt
diferite. De exemplu, în
acestanputemsănebazăm
peuncolectivtânăr,datorităfaptuluicăs-aprodusun
schimbdegeneraţii.Ofiţerii
delacomandabaterieisunt
tineri, avem, de asemenea,
militari care s-au prezentat
pentru prima dată în poligon, în vederea executării
tragerilor. Totuşi, aici este

Performanţe cu parfum de femeie
Despre sublocotenent Elena Andronic scriam anul trecut, cam tot în aceeaşi perioadă a anului, că a primit botezul focului odată cu lansarea primei sale rachete 3M9ME,
punctând şi faptul că a fost singura femeie din cadrul acelei serii de trageri. Anul acesta mă văd nevoit să menţionez o nouă performanţă în dreptul tinerei sublocotenente,
şi anume faptul că a lansat prima rachetă de pe complexul
OSA-AKM, devenind singurul militar din Regimentul 50
Rachete Antiaeriene „Andrei Mureşianu” care are trageri
cu ambele complexe din înzestrarea unităţii.
„Petimpultragerii,amavutroluldeofiţercusiguranţa. Asta presupune că a trebuit să raportez superiorilor
cândseaflaînsector,pentruaoputeaangaja.SuntabsolventăaAcademieiForţelorAeriene«HenriCoandă»,
promoţia2019,şiînceiaproximativdoianideactivitate
amreuşitsălansezrachetedepedouăcomplexediferite.
Încădinprimalunăaanuluiamînceputsămăpregătesc
pentrumomentuldinpoligon,iaraicimi-afostmaiuşor,
având în vedere că aveam experienţa de anul trecut de
parteameaşiaproximativcincilunidepregătirealături
decolegi,lângăcareamstatşiastăzi.Dinmaşinadelup-

tă,otragereîţioferădiferitestări,inimaîţipulseazămult
mai repede, emoţiile au locul lor rezervat, chit că sunt
constructive; andrenalina creşte şi atinge cote maxime.
Trăimacolo,printregradeleridicatedin interior,momenteemoţionante,maialescândştimcămuncanoastrăde
până atunci se rezumă la câteva clipe, din momentul în
careprimimtraseuldeluptăşipânăcândrachetapleacă
dincontaineruldedeasupranoastră.
Înmomentuldefaţă,suntsingurulofiţerdinregiment
care are lansări cu cele două complexe antiaeriene pe
careledeservimnoi,laFloreşti,şilucrulacestamăface
săfiufoartemândrădemine,pentrucăamreuşitîndoi
ani consecutivi o performanţă destul de greu de atins.
Acumpotfaceocomparaţieîntreceledouămomentetrăite,chiardacăaufostdiferite,şiamajunslaconcluziacă
mi-au plăcut amândouă la fel de mult. Mi-aş dori ca şi
anulviitorsăamocaziasălansezracheteînpoligonulde
laCapuMidia,căci,pânălaurmă,aicidovedimcâtde
bine suntem pregătiţi şi tot de aici ne luăm energiile
pentrualucramaimultdelaunanlaaltulşiacontinua
săprogresămşisăneîmpingemlimitelecâtmaideparte”- ne-a declarat Elena.
Desfăşurarea de trupe şi tehnică a avut ca scop îmbunătăţirea pregătirii pentru luptă într-un mediu operaţional
complex, dezvoltarea şi demonstrarea capacităţii de planificare, organizare şi executare a misiunilor, funcţionarea
sistemului de comandă şi control, familiarizarea cu specificităţile unui mediu geostrategic versatil, incert şi ambiguu.
Reuşita tragerilor a fost meritul militarilor din cadrul
echipelor de luptă, care şi-au pregătit minuţios tehnica, şi
a statului major, care a planificat judicios toate activităţile
executate în centrul de instruire.
La finalul activităţii, locotenent-colonelul Valentin Petrescu şi maiorul Emil Chidean au felicitat echipele de
luptă pentru îndeplinirea misiunii şi pentru nivelul ridicat
de performanţă demonstrat pe timpul tuturor exerciţiilor
desfăşurate, şi au înmânat diplome celor mai meritoşi militari şi celor care au primit botezul focului, aflându-se
pentru prima dată în casa artileriştilor antiaerieni din toată
România: Centrul Naţional de Instrucţie pentru Apărare Antiaeriană „General de brigadă Ion Bungescu”
de la Capu Midia.
Căpitan Narcis RĂDUCU
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REPERE CULTURALE
Carte

Acul de aur şi ochii Glorianei,
RaduParaschivescu
Un roman de aventuri şi un posibil argument în sprijinul ideii că istoria constă într-o suită de versiuni.
Suntem la sfârşitul secolului XVI,
când lumea îşi păstrează relieful
moştenit din alte vremuri: înşelătorii
şi alianţe, cuceriri şi conspiraţii, excese şi duşmănii. Răzbunarea e monedă forte, iar trădarea, un tic fără
frontiere. AculdeaurşiochiiGlorianei nu e doar o poveste despre ciumă şi pedeapsă, în care trebuie să-i
dăm lui Cesare ce e al lui Cesare.
Romanul lui Radu Paraschivescu, în
care se insinuează Richard Burbage
sau umbrele lui Ann de Boleyn, William Shakespeare şi Caravaggio, e poate în primul rând un omagiu adus ochiului, vederii şi
culorilor.
www.nemira.ro

Concert

Alexandru Andrieş, 10iulie,ora20:00,QuanticClub,Bucureşti
Muzicianul îi va avea alături pe Maria Ioana Mîntulescu, Berti Barbera, Călin Grigoriu şi Sorin
Romanescu. Alexandru Andrieş
este, fără discuţie, cel mai creativ artist al ultimilor 35 de ani, lansând
peste 80 de materiale discografice şi
susţinând peste 3.000 de concerte.
Muzician, arhitect, poet, artist plastic, simbol al unei generaţii şi mentor al următoarelor generaţii, Andrieş este un artist unic, iar întâlnirile
cu el devin de neuitat. Evenimentul
se va organiza în conformitate cu
normele sanitare în vigoare, la data
desfăşurării.
www.infomusic.ro

Film

Wrath of Man - Furia unui om periculos
Împreună, primele lor filme au redefinit genul de acţiune.
Acum, pentru prima dată în mai mult
de 15 ani, Jason Statham şi regizorul
vizionar Guy Ritchie fac echipă
pentru thrillerul de răzbunare Wrath
of Man. După o ambuscadă mortală
pe una dintre maşinile blindate, Fortico Securities, cu sediul în Los Angeles, aduce în echipă un misterios angajat nou, Patrick Hill, care devine
cunoscut pur şi simplu ca „H”. Bazat
pe filmul francez „Le convoyeur”, filmul are o distribuţie de excepţie, printre care Jason Statham, Holt
McCallany, Jeffrey Donovan, Josh
Hartnett, Niamh Algar, Laz Alonso,
Scott Eastwood şi Edie Marsan.
www.cinemagia.ro

Generalul Constantin Coandă,
primul ministru al României
la momentul Marii Uniri de la 1918
(urmare din numărul trecut)
MAREŞALUL AVERESCU ŞI GENERALUL
COANDĂ
Întâmplările vieţii au făcut ca aceşti doi oameni
însemnaţi ai României, Averescu şi Coandă să devină
prieteni apropiaţi purtându-şi respect reciproc pentru
o foarte lungă perioadă de timp.
Pe vremea Războiului de Independenţă, un anumit sergent dintr-un escadron de roşiori era foarte curajos şi primul la datorie în organizarea rezistenţei.
Se face că tânărul sergent îşi luă ostaşii din subordine, de mai multe ori, şi plecă cu aceştia, pe cont propriu în misiuni împotriva turcilor, misiuni care erau
bine gândite şi care aduceau izbândă. Numai că, din
punct de vedere al conceptelor militare, aceste acte
erau totuşi acte de indisciplină, întrucât puteau să
compromită acţiuni ale armatei în ansamblul ei.
Aşadar, la plângerea superiorilor săi a fost deschisă o anchetă şi a fost trimis tânărul locotenent Constantin Coandă, care a stat trei zile să înţeleagă ce se
întâmplă acolo şi, mai mult, pentru a-i cunoaşte psihologia şi mentalitatea acestui sergent pe care-l chema Averescu.
Odată reîntors, locotenentul Coandă îşi scrise raportul care era echilibrat fiind menţionate, atât actele
de indisciplină, cât şi actele de eroism ale sergentului.
Plecat pe linie ierarhică, raportul a fost aprobat de
superiori inclusiv cu propunerile locotenetului Coandă care fusese la faţa locului:
,,Pentru acte de indisciplină, sergentul de trupă
Averescu este pedepsit cu 10 zile arest, potrivit regulamentelor militare.
Pentru bravură şi devotament patriotic sergentul
de trupă Averescu Alexandru este decorat cu Virtutea
Militară şi citat pe brigadă...”.
Atunci când, după ani, datorită calităţilor sale,
Averescu devenea Mareşal şi prim-ministru, iar generalul Coandă devenea doar ministru, aflat în subordinea Mareşalului, raporturile dintre cei doi erau următoarele:
Generalul Coandă: Averescule, avem de făcut cutare şi cutare…
Mareşalul Averescu: Da, domnule general…
Respectul dintre două persoane echidistante şi corecte, a putut dăinui peste jumătate de secol, aşa cum
s-a văzut deja.
În cuvântarea sa din 1932, de la catafalcul marelui general, Mareşalul Averescu spunea:
,,[…] Distincţiune, eleganţă în gest şi vorbire, discernământ, sânge rece în împrejurările cele mai încordate […] sunt calităţile de perfect gentleman care
nu l-au părăsit pe generalul Coandă nici un moment
în exercitarea funcţiei sale în Senat (preşedinte nn),
după cum nu l-au părăsit în nici o împrejurare în sânul partidului (Partidul Poporului nn). Natura l-a armat în modul cel mai admirabil în contra orbirii pasiunilor politice […]”.

În acelaşi context Mareşalul Averescu, continua:
,,Evenimentele actuale politice i-au frământat
mintea până în ultimele momente.
Când l-am văzut în iulie, în urma operaţiei făcute
de mâna eminentului maestru Dr. Gerota, după primele momente de puternică emoţiune, am vorbit
foarte puţin de boala sa. Întreţinerea noastră, care
poate a durat prea mult, s-a învârtit exclusiv în jurul
situaţiei politice.
Cu cât vorbea, cu atât ochii blânzi şi liniştiţi se
împăienjeneau de îngrijorare:
,,Ce face tărişoara noastră, căreia i-am dat tot ce
aveam mai bun în noi?”.
Aceiaşi scenă s-a repetat şi acum câteva zile, în
septembrie, când am avut amândoi impresia amăgitoare că-i merge mai binişor…”.
CASA REGALĂ ŞI GENERALUL COANDĂ
Generalul Coandă a fost un apropiat al Casei Regale a României, aghiotant al M.S. Regele Carol I şi
apoi aghiotant al M.S.Regele Ferdinand. Mai mult, a
făcut parte din Casa Militară a M.S. Regelui.
Mai mult, a avut o relaţie specială cu Regina Maria, fiind primul român care pe care aceasta a cunoscut.
REGINA MARIA ŞI GENERALUL COANDĂ
Să o lăsăm pe M.S. Regina Maria să-şi spună impresia faţă de generalul Coandă, aşa cum reiese din
cartea sa (Maria, Regina României, Povestea vieţii
mele, Editura „Adevărul” S.A ediţia 1934/1936):
,,Înaceaseară,întâlnirămpeprimulRomân,ce
seivisevreodatăîncaleanoastră:colonelulCoandă,
aghiotantul logodnicului meu. Era un tânăr înalt,
plăcutşichipeş,cuouniformăciudată;faţaîistrălucea de mulţumire căci Românii erau foarte bucuroşi că tânărul lor prinţ moştenitor se căsătoreşte
dupăcumeradorinţaţării.[...]
ColonelulCoandăştiacumsă-şiaratebucuria.
Vorbeafranţuzeştecumaimareuşurinţădecâttânărul şi sfiosul lui principe. Găsi multe cuvinte în
carisănespunăcâtdefericiţierauRegeleşipoporul
român,ceminunatăprimireaveausăfacătinereimireseşicâtdefrumoasăeraţaralui,câtderomantice
îieraupriveliştileşicâtdepitoreştiţăranii.Nespuneacăpoporul„vapurtapepalmepeviitoarealui
regină”, - mi-aduc foarte bine aminte că aceasta a
fostexpresiaîntrebuinţatădeel,-că-ivorclădiun
căminîncântătorşicăvafiprivită,cupăruleideaur
şicuochiieialbaştri,caozânăbunăvenitădedincolodenouri.
Ah! da, colonelul Coandă se pricepea să spună
lucruriplăcute;Duckyşicuminestammână’nmână,să-lascultăm,şinăluci,ispititoarenăluci,prindeauatrecesubochiinoştri...
(continuare în numărul următor)
www.agerpress.ro

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Cinstirea tuturor sfinţilor
Sfinţenia este a lui Hristos şi din Hristos. A fost făcută
accesibilă tuturor neahtiaţilor după „oameni noi”, nemutilaţilor de plăceri şi egoism, oameni simpli, sinceri şi care
o caută, celor care, indiferent de câte ori cad, se ridică optimist. Sfinţenia, aşadar, nu vorbeşte despre „supraoameni”, ci despre oameni îndumnezeiţi, despre cei care pot
ajunge „dumnezei”, prin desăvârşirea asemănării cu
Dumnezeu. Singura concurenţă pe care o acceptă sfinţenia este cu noi înşine, iar comparaţia este doar cu „bărbatul desăvârşit”, cu Domnul Hristos; singura stăpânire posibilă este asupra propriilor patimi; singura exploatare acceptată este a drumului vieţii.
„Duminica tuturor sfinţilor” s-ar putea numi „Duminica creştinilor iubitori de adevăr şi de Dumnezeu”, după
cuvântul Sfântului Simeon Metafrastul, a celor care pe
toate le stăpânesc nestăpânindu-le, a celor care mărturisesc despre Hristos înaintea oamenilor convinşi de „sprijinul” Domnului înaintea Tatălui Ceresc. Ziua împlinitorilor voii lui Dumnezeu, a izbăviţilor, a celor care „ nu vor
veni la judecată” ne conduce pe cărarea unei întrebări de
forţă: este sfinţenia uşor de atins sau e „Everestul” celor
puţini, al premianţilor, al performerilor?
Dacă sfinţenia ar fi făurită de om pentru om, dobândirea ei ar presupune „supraomul” (boala dictaturilor), şi nu
sfântul. Încercarea disperată a regimurilor atee, indiferent
ce nume ar purta ele, a fost desacralizarea omului şi inventarea unei „sacralităţi” secularist-umaniste. Dacă dorim să devenim sfinţi, să înţelegem sinteza sfintei Evanghelii după Matei din Duminica întâi după Rusalii. Aici e
reţeta omului ce se pregăteşte pentru Împărăţie: sfântul Îl

mărturiseşte pe Hristos înaintea oamenilor; este curajos şi
nu se leapădă în timp de ispită; Îl iubeşte pe Dumnezeu
mai presus de aproapele, prin aceasta iubind desăvârşit;
îşi poartă crucea cu smerenie şi răbdare; alături de cei care
au pus pe locul secund prosperitatea materială, nici el nu
va fi judecat. Cu alte cuvinte, sfântul este iubitor de adevăr şi de Dumnezeu.
Ţinem ziua de cinstire a Tuturor Sfinţilor pentru că dorim să ne declarăm limitele cuprinderii cu mintea a puterii sfinţitoare. Anume că nu avem posibilitatea de a-i şti pe
toţi cei care au păşit în Împărăţie, a celor ce sunt în „bucuria Tatălui”.
Această zi vorbeşte în faţa lumii despre anonimatul
sfinţeniei, despre faptul că numele lor sunt înscrise în ceruri, nu în dipticile noastre. Dumnezeu ştie cine e sfânt,
dar toţi avem parte de mijlocirea lor.
Când pomenim sfântul, pomenim paradoxul, „scandalul”, iar „pe el nu-l poate cunoaşte şi judeca nici unul dintre cei ce au duhul lumii, decât acela care are acelaşi duh
al dumnezeirii, asemănând, cum zice dumnezeiescul
Apostol, „cele duhovniceşti cu cele duhovniceşti” (1 Corinteni 2, 15), cum spune Sfântul Simeon Metafrastul.
Aceasta este şi problema timpului nostru. Sfântul e neînţeles de cei care au refuzat alfabetul lui Hristos, un alfabet
înroşit de sângele jertfit din dragoste.
Sfântul fascinează pentru că domină fără putere şi cucereşte fără sabie. Cum să domini fără putere? Cum să cucereşti fără sabie? Puterea omului mundan e dată de ceva
din afară: bani, poziţie socială, cerc de influenţă, în timp
ce puterea sfântului vine din interior, e har, de aceea şi do-

minaţia lui e diferită, vine din dragoste. Domină susţinând
stâlpii adevărului şi ai libertăţii. Marile cuceriri şi marile
imperii s-au realizat prin sabie, metaforă a forţei, a războiului, a conflictului, a crimei, „cuceririle” oamenilor lui
Dumnezeu s-au făcut prin dragostea pentru Legea cea Nouă.
În acelaşi timp, să o spunem lămurit, sfinţii ruşinează
puterea seculară când aceasta nu-L recunoaşte pe Împăratul, promovează dreptatea, se bucură de binecuvântările
Domnului, de persecuţii nu se înfricoşează, când nu e altă
cale, se predau morţii, iar sângele lor e fluviul din care nădejdea unei lumi mai bune se adapă.
Când modernitatea ne invită obsesiv la „omul” nou, la
„supraom”, la omul biotic, la veşnicia materială promisă
triumfător de apostolii transumanismului, mântuitorul ne
cheamă la asemănarea cu El şi ne arată cu privirea sa caldă drumul sfinţeniei, al bogăţiei în sărăcie şi al puterii în
slăbiciune.
Sfântul nu a căutat şi nu caută plăcerea şi aprecierea
lumii, de aceea nu va vorbi pe placul tuturor, ci pe placul
cinstitorilor de Dumnezeu. Sfântul nu a făcut şi nu va face
concesii în faţa păcatului, dar va plânge negreşit cu păcătosul şi pentru păcătos. El este sprijin la nevoie şi stăvilar
în faţa puhoiului imoralităţii lumii ce renunţă la Dumnezeu şi caută „omul puternic”. În acest sens, cuvintele
Sfântului Pavel schiţează cu litere de aur profilul duhovnicesc al tuturor sfinţilor: „Ca nişte săraci, dar pe mulţi
îmbogăţind; ca unii care n-au nimic, dar pe toate le stăpânesc” (2 Corinteni 6,10).
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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Samsung are
un nou design

Vaccin împotriva maladiei Alzheimer

Un vaccin experimental conceput pentru a proteja
împotriva maladiei Alzheimer, primul de acest fel, a trecut de ultimul stadiu al studiilor clinice umane, au anunţat oamenii de ştiinţă. În faza a doua a unui studiu clinic,
vaccinul numit AADvac1, dezvoltat de compania de biotehnologie Axon Neuroscience, a fost tolerat de pacienţi
şi a produs un răspuns împotriva anumitor indicatori ai
bolii. În cadrul testelor cu 193 de pacienţi diagnosticaţi
cu formă moderată de Alzheimer, 117 subiecţi au primit
medicamentul AADvac1, în timp ce restul participanţilor au fost folosiţi ca un grup de control, astfel primind
un placebo. Studiul a fost desfăşurat timp de 24 de luni,
iar pacienţilor le-au fost administrate 11 doze din vaccinul bazat pe peptide. Mai mult, cel mai recent studiu clinic a arătat că AADvac1 a fost asociat cu o acumulare
mai lentă de proteine, astfel sugerând o neurodegenerare
mai lentă în comparaţie cu pacienţii care au primit placebo. Însă, deşi acest „efect modificator al bolii” este cu siguranţă un rezultat promiţător, terapia experimentală nu
a demonstrat încă semne convingătoare că funcţionează
în mod semnificativ pentru a contracara declinul cogni-

tiv în rândul pacienţilor cu boala Alzheimer. „Nici un efect semnificativ nu a fost detectat în testele funcţionale
şi cognitive în cadrul întregului grup de participanţi”, au
menţionat cercetătorii în studiul lor, potrivit Science
Alert.

Oamenii evoluează mai repede ca
niciodată, iar cauza nu este genetică

Fiind la mila selecţiei naturale încă de la începuturile
vieţii, strămoşii noştri s-au adaptat, reprodus şi au murit,
transmiţând mai departe mutaţii genetice care în cele din
urmă ne-au făcut oamenii din ziua de astăzi. Însă, evoluţia nu mai este strict legată de gene, sugerează un nou
studiu. În schimb, cultura umană ar putea accelera evoluţia mai rapid decât mutaţiile genetice. Aşadar, evoluţia
nu mai necesită mutaţii genetice care conferă un avantaj
de supravieţuire. În schimb, comportamentele învăţate şi
transmise prin cultura noastră sunt „mutaţiile” care oferă
acum avantajele pentru supravieţuire. Această aşa-numită evoluţie culturală ar putea contura destinul omenirii
într-un mod mult mai semnificativ decât selecţia naturală, argumentează oamenii de ştiinţă. O astfel de evoluţie
funcţionează într-un ritm lent pentru că indivizii care
sunt mai susceptibili mor, iar cei care supravieţuiesc
transmit mai departe genele lor. Însă, în zilele noastre,
oamenii nu au nevoie neapărat să se adapteze în mod genetic la astfel de ameninţări. În schimb, noi ne adaptăm
prin dezvoltarea vaccinurilor şi a altor intervenţii medicale, care nu sunt rezultatul unei singure persoane, ci a
mai multor indivizi care se inspiră din „mutaţiile” acumulate în cunoaşterea culturală. Prin dezvoltarea de vac-
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Din poziţia de jucător dominant,
Samsung se află într-o situaţie unică,
din care-şi poate asuma riscul lansării
unor produse şi tehnologii al căror
succes este departe de a fi garantat,
fără a risca stabilitatea financiară şi
reputaţia companiei. Potrivit brevetului recent validat, Samsung ia în considerare readucerea camerei foto cu
design rotativ, dar reinterpretat

mita performanţele oferite, probabil, sub nivelul unei camere premium. Un alt aspect de luat în considerare este durabilitatea în timp, o
cameră foto plasată pe colţul telefonului într-un modul rotativ fiind
mult mai expusă la uzura cauzată
de factori mecanici. Vestea bună
este că orientarea în poziţia corectă
se va face cu ajutorul senzorilor de
orientare şi mişcare, în mod complet
automat. Astfel, în afară de pornirea
aplicaţiei de captură nu ar trebui să
existe alte etape prin care să alegem
modul de utilizare „corect”.

pentru telefoanele pliabile. Potrivit
schiţelor ataşate, camera foto va fi
într-un modul separat de carcasa telefonului, conectat doar prin mecanismul tip balama. Modulul rotativ al
camerei va fi plasat, fie în colţul din
dreapta sus, fie în centrul mort al cadrului din dreapta. Mai mult, sunt
prezenţi şi senzori de unghi şi mişcare de pliere. Acestea vor ajuta la determinarea orientării telefonului şi
unghiului la care se află cele două
carcase. Acest design poate fi benefic
din câteva motive. În primul rând, ar
economisi bugetul alocat în mod normal pentru camera frontală. Din păcate, constrângerile de spaţiu vor li-

Încadrate la categoria feature
phone, Nokia 105 4G şi Nokia 110
4G costă 35 şi 40 de euro fiecare, oferind un minim de dotări care să
amintească de secolul XXI. Spre
exemplu, conectivitate 4G, o dotare
absolut inutilă pe un telefon mobil
clasic. Totuşi, noile modele Nokia
vin cu aplicaţii preinstalate, cum ar fi
o versiune minimalistă a aplicaţiei
Facebook şi client You Tube, care-ţi
permite să asculţi şi să vezi videoclipurile preferate, redate pe ecranul minuscul. În timp ce restul lumii pare că
a trecut definitiv în era smartphone,
Nokia insistă să lanseze telefoane
„neinteligente”, adresate cumpărătorilor care vor un telefon mobil şi atât.
Eventual, la un preţ cât mai mic.
Pentru cine e interesat, modelul

entry-level Nokia 105 este echipat cu
chipsetul chinezesc Unisoc T 107,
128 MB memorie RAM şi 48 MB
stocare internă, expandabilă dacă ataşezi un card micro SD. Pe lista dotărilor ce prezintă interes regăsim ieşirea pentru căşti de tip jack 3,5 mm
şi… cam atât. Telefonul nu dispune
de camere foto şi este susţinut cu un
acumulator 1020mAh. Nokia 110 4G
oferă, pentru 5 euro o cameră foto cu
rezoluţie neprecizată, nu că ar conta
prea mult. În timp ce achiziţionarea
unui smartphone nou şi utilizabil ar fi
dificilă la segmentul de preţ sub 50
euro. La fel de adevărat este că promisiunea unui smartphone veritabil
devine viabilă cu mult înaintea pragului de 100 de euro. Astfel, putem
doar să sperăm că Nokia va renunţa
cât de curând la această categorie de
produse, în prezent ţinută în viaţă,
doar profită de adversitatea anumitor
cumpărători faţă de subiectul telefoane inteligente, vânzându-le telefoane
mobile cu dotări aproape „de formă”
şi preţ cel mai probabil supraevaluat.
www.go4it

-Alo,Gheorghiţă?
Unde-i mă-ta?
- La spital!
- Înţeleg. Da tata-to?
- La poliţie!
- Atunci, dă-mi-o pe bunică-ta!
- Nu pot, îi în beci!
- Atunci, pe bunu-to!
- Îi în pod..
- Na bine mă copile, dar ce caută tata-to la poliţie, mă-ta la spital, bunica-ta
în beci şi bunu-to în pod?
- Pe mine!
J
- Iubito, ies cu prietenii la o bere!!
- Mmmmmm….
- Ştiam că mă înţelegi şi nu ai nimic
de obiectat!
- Mmmmmm…
- Hai, nu mai face aşa, te dezleg
când vin!!
J
- Aş mânca ceva bun astăzi.
- Vezi borcanul acela de Nutella?
Da
- Ai nişte ciorbă în el..
J

- Mă placi?
- Da
- Mă şi iubeşti?
- Vrei să te mint de două ori?
J
Un beţiv îşi sună soţia:
- Iubito, vino repede, am făcut un
accident, sunt foarte mulţi morţi!
- Dumnezeule, te-ai lovit de un autobuz?
- Nu, nu! Am dărâmat gardul cimitirului.
J
Un cuplu merge la munte:
- Iubitule, peisajul acesta mă lasă
mută!
Perfect, aici punem cortul!
J
La Moscova s-a organizat un
concurs de bancuri.
Locul I a luat 8 ani şi jumătate!
El:-Vreau să mă căsătoresc şi să fiu
fericit.
Ea:-Hotărăşte-te! Ori una, ori alta…
J
- Domnule preşedinte, acum o oră a
murit un ministru.

- Pentru treaba asta m-ai sunat la 3
noaptea?
- M-am gândit că poate mă puneţi în
locul lui.
- De acord. Să se facă ziuă şi aranjez
eu cu groparii.
J
- Bunico, ce bine că ai venit!
- De ce?
- Păi, a zis mama că numai tu mai
lipseai!
J
Un medic îi explică unui prieten legile eredităţii.
- Nu cred în ele, a sărit amicul. O cunoşti pe soţia mea?
- Desigur.
- Mama ei era mută! Cum să cred în
ereditate!
J
- Iubitule, înainte să ne căsătorim,
mereu îmi cumpărai bijuterii şi cadouri
scumpe…Cum se face că acum nu îmi
mai cumperi?
- Unde ai mai pomenit tu pescar
care să dea mămăligă la peşte după ce
l-a prins?! n

Nokia lansează
noi telefoane
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cinuri, cultura umană îmbunătăţeşte „sistemul imunitar
colectiv”, a spus Tim Waring, autor al studiului şi profesor la Universitatea din Maine. Uneori, evoluţia culturală poate duce la evoluţie genetică. Ideea evoluţiei culturale a început chiar cu părintele evoluţiei, a mai spus Waring. Charles Darwin a înţeles, că de fapt, comportamentele pot evolua şi pot fi transmise la copii la fel ca în cazul caracteristicilor fizice, însă oamenii de ştiinţă de pe
vremea sa credeau că schimbările în comportamente
erau moştenite. Astăzi, spun cercetătorii, schimbările
culturale ne permit să evoluăm în moduri prin care
schimbările biologice nu ne-ar fi permis.
www.descopera.ro
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Luptă pentru a primi ceea ce-ţi place sau
vei fi forţat să-ţi placă ceea ce primeşti.
Sufletul pereche este cea mai importantă
întâlnire cu un om.
A iubi înseamnă căutarea jumătăţii întregului din care ai făcut cândva parte.
Nu te lăuda cu ziua de mâine că nu ştii la
ce poate da naştere.
Nici un paradis nu e frumos ca acela pe
care şi-l construieşte omul în sufletul său.
Eu m-am născut ca să iubesc, nu ca să urăsc.
O să fii fericit, dar înainte de asta, viaţa o
să te înveţe să fii puternic.
Dacă ai şti cât am fugit de tine, până team întâlnit.
Nu-ţi căuta fericirea în curtea altuia,
pentru că ea se ascunde întotdeauna în casa
ta.
Oamenii fericiţi au memorie scurtă şi
multe amintiri.
Nu există scurtături pentru a ajunge în locurile frumoase.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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Batalionul de Protecţie a Forţei „Jderii”- militari desăvârşiţi
Jderii îşi îndeplinesc misiunile la cel mai înalt
nivel

Plutonierul-adjutant principal Ciprian Popescu este
subofiţerul de comandă al Batalionului de Protecţie a Forţei „Jderii” şi se află în Baza Aeriană Bagram, unde execută a patra misiune într-un teatru de operaţii. Prima dintre ele a fost în Bosnia (1999-2000), a urmat misiunea din
Irak în anul 2007 şi cea din Afganistan, în anul 2017.
„Încă din perioada pregătirii batalionului, această misiune a reprezentat o mare provocare pentru mine. Este
pentru prima dată când îndeplinesc atribuţiile acestei funcţii şi, de aceea, a
trebuit să fiu flexibil şi să
mă adaptez într-un timp
relativ scurt la specificul
ei. Consider că experienţa
dobândită în cele trei misiuni executate anterior în
teatrele de operaţii m-au
ajutat foarte mult.
Subofiţerul de comandă este acel militar care,
de cele mai multe ori, trebuie să fie prezent în mijlocul subordonaţilor, să le asculte problemele şi nevoile şi
să găsească soluţii eficiente de rezolvare a acestora. Este
„mâna dreaptă” a comandantului, omul din teren, dacă pot
spune aşa, care trebuie să se asigure de implementarea întocmai a regulamentelor militare, a disciplinei militare,
precum şi îndeplinirea misiunilor. Totodată, rolul meu
este de a pune în practică cerinţele comandantului pe linie
de instruire, să verific modul de respectare a procedurilor
specifice mediului operaţional în care ne desfăşurăm acti-

vitatea şi să cooperez cu subofiţerii de companie referitor
la tot ceea ce înseamnă probleme administrative.
Misiunea din Afganistan a fost una de maximă responsabilitate, prin prisma gestionării problematicii COVID19, a dinamicii misiunilor, instruirii militarilor şi de creare
a unui mediu stabil, de responsabilizare a lanţului de sprijin a subofiţerului de comandă. Astfel, complexitatea misiunilor din Kandahar, închiderea acestei baze şi redislocarea militarilor pe Baza Aeriană Bagram a constituit, atât
pentru mine, cât şi pentru militarii din subordine, o nouă
provocare, noi misiuni. Pot afirma cu mândrie că
„Jderii” îşi îndeplinesc misiunile la cel mai înalt
nivel şi sunt buni ambasadori ai ţării noastre aici
pe pământul afgan”, sunt cuvintele plutonieruluiadjutant principal Ciprian Popescu.

De 9 ori veteran

Vă invităm, dragi camarazi, să cunoaşteţi astăzi un militar deosebit din Batalionul de Protecţie a Forţei „Jderii”. Este vorba despre plutonierul-adjutant Cătălin Dobrea, veteran al teatrelor
de operaţii, ce se află momentan la a 9-a misiune
internaţională. Primele două misiuni ale camaradului nostru au fost în Angola, în anul 1996, respectiv 1997. Au urmat apoi cinci misiuni în teatrul de operaţii din Afganistan (2003, 2005, 2009, 2013,
2017) şi una în Irak, în anul 2008.
„În cele nouă misiuni am avut parte de multe experienţe, unele frumoase, altele mai puţin plăcute. Privind în urmă, nu a fost nici greu, dar nici uşor. A trebuit să dau dovadă de multă disciplină şi profesionalism. Nici o misiune
nu a semănat cu
cealaltă şi a treColegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”
buit să fiu flexi-

Momente emoţionante
la final de an şcolar
Au trecut patru ani, ca şi cum ar fi fost patru clipe, iar pentru liceeni militari ai Promoţiei 2021 „Regele Mihai I - 100” de la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” au fost ultimele momente când au stat în formaţie
în această formulă. Ultimul apel de seară şi Festivitatea de închidere a anului şcolar 2020-2021 sunt două etape importante din şirul evenimentelor ce
marchează încheierea perioadei liceului militar.
Apelul de seară este un
moment din programul zilnic
al elevilor militari şi se execută numeric pe subunităţi de
către elevii gradaţi. La terminarea numărătorii, aceştia raportează elevului plutonieradjutant efectivul prezent şi
absent. Elementul ineditului
de anul acesta a fost faptul că
gradul onorific de elev plutonier-adjutant a fost deţinut de
doi elevi. Acest lucru se datorează rezultatelor de excepţie
obţinute de absolvenţii Marius-Cătălin Mariş şi Miruna Duracu.
„Cu toţii ştim că finalurile nu sunt momente fericite, ne luăm rămas bun
de la colectivul alături de care am crescut, alături de care am trăit provocarea numită liceul militar, dar, totodată, ne dorim să rămână în urma noastră amintirea unei companii pline de viaţă şi încrezătoare. Din postura de
elev plutonier-adjutant, privesc finalul de an şcolar ca pe cel mai emoţionant moment de până acum. Sunt mândru că am ajuns în formula aceasta
până aici” - a afirmat Marius, elevul care a fost admis cu cea mai mare medie şi s-a menţinut pe aceeaşi linie a excelenţei până la absolvire.
Miruna, absolventa care a fost admisă la Academia Militară ”West
Point” din SUA, ne-a mărturisit că: „Nu mai sunt prietena, colega sau eleva
gradat din faţa plutonului. Acum simt că sunt parte din mine, familia mea
lemistă. Tot ce am trăit până acum a fost un vis frumos devenit realitate.
Au trecut patru ani de zile care ne-au demonstrat că liceul militar înseamă
nu numai o instituţie de învăţământ, înseamnă o familie alături de care am
crescut şi am trăit cea mai frumoasă perioadă din viaţa noastră. Le mulţumim tuturor cadrelor militare şi didactice, care ne-au ajutat să ajungem
până aici”.
Alături de elevii militari, la Festivitatea de închidere a anului şcolar, au
fost colonelul dr. Mihai Burlacu, reprezentant al Statului Major al Apărării,
colonelul Cezar Cucoş, reprezentant al Statului Major al Forţelor Terestre,
colonelul Vasile Timofte, şef reprezentant al Direcţiei Audit Intern, cadrele
didactice şi instructorii militari care le-au îndrumat paşii pe parcursul celor
patru ani de studiu. Un moment important din cadrul festivităţii a fost acela
în care absolvenţii promoţiei 2021 au predat cheia colegiului, reprezentanţilor claselor a XI-a, drept simbol al continuităţii tradiţiilor şi valorii generaţiilor de elevi ai Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare”.
Şeful Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu
le-a transmis absolvenţilor să fie puternici şi să înfrunte cu mult curaj obstacolele vieţii. Momentul festiv s-a încheiat în aplauzele părinţilor, cadrelor didactice şi a personalului militar.
Puţin câte puţin, absolvenţii ştefănişti conştientizează că au trecut de
pragul adolescenţei şi visele chiar pot deveni realitate. Finalul liceului le
deschide acestora noi drumuri pe care vor porni încrezători. Suntem convinşi că spiritul „ştefănist” va dăinui şi prin rezultatele pe care absolvenţii
promoţiei 2021 le vor obţine la examenul de bacalaureat şi la admiterea în
învăţământul militar superior
Georgiana LUPU / Foto: Laurenţiu SBIERA
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bil, să mă adaptez
schimbărilor mediului operaţional,
să stăpânesc foarte
bine tehnicile, tacticile şi procedurile
specifice fiecărei
misiuni în parte şi,
nu în ultimul rând,
să ţin pasul cu dezvoltarea tehnologică.
Cea mai dificilă
misiune pe care am
executat-o a fost în
anul 2003, atunci
când am pierdut doi camarazi din cadrul batalionului, pe
slt.(p.m.) Iosif-Silviu Fogoraşi şi slt.(p.m) Mihail-Anton
Samoilă. Era prima dată când ne confruntăm cu o astfel de
situaţie nefericită. A trebuit să fim tari şi să mergem mai
departe.
Pe lângă acestea, am avut parte şi de momente frumoase. Consider că cel mai important a fost lucrul în echipă,
alături de camarazii mei. Ne-am sprijinit reciproc şi, astfel, s-au închegat prietenii pe viaţă. Mă simt împlinit şi nu
regret nici o secundă drumul pe care l-am urmat şi alegerile pe care le-am făcut. Nimic nu ar fi fost posibil fără
sprijinul familiei mele care mi-a fost mereu alături”, sunt
cuvintele celui mai experimentat militar al Batalionului
de Protecţie a Forţei „Jderii”.
Locotenent Andrei VICOL

Festivitatea de încheiere a anului
şcolar 2020-2021

„Pentru veşnicia Neamului
Românesc,
Pentru glorioasa noastră
Oştire şi pentru nobleţea spiritului clădit în Cetatea cantemiristă-Vivat!”
Studiul şi efortul intelectual
susţinut, perseverenţa, ambiţia,
pasiunea şi rigoarea i-au condus spre rezultate deosebite,
opt dintre elevi obţinând media
10: elev fruntaş Ioana Dragomir, clasa a IX-a, elev caporal
Patricia Bărbuţă, clasa a X-a,
elev fruntaş Cleopatra Păunescu, clasa a X-a, elev sergent
Eva Nedelcu, clasa a XI-a, elev
caporal Dănuţ Armencescu,
clasa a XI-a, elev caporal Antonio Heaşcă, clasa a XI-a, elev
caporal Antonio Sandu, clasa a
XI-a, elev plutonier-adjutant
absolvent Andrei Dodoţ, clasa
a XII-a.
Toţi elevii care şi-au înscris
numele în cartea performanţei
au fost felicitaţi de şeful Statului Major al Apărării, generallocotenent Daniel Petrescu.
„Dragi cantemirişti, acum

vi se deschide larg cortina vieţii. Bucuraţi-vă de această zi
pentru că vă va rămâne în suflet. Indiferent unde viaţa vă va
îndruma paşii, indiferent de
drumul pe care îl veţi alege,
continuaţi să vă şlefuiţi caracterul şi să vă faceţi familia şi
ţara mândre de voi! Viitorul să
vă fie presărat cu succese, împliniri, realizări şi vă doresc să
deveniţi mult mai mult decât
speraţi acum!”, a transmis şeful
Statului Major al Apărării care,
la final, a vizitat baza materială

şi a servit
masa cu elevii.
Colonel
dr. ing. Aurel-Constantin Neagu,
comandantul colegiului:
„Prin
efortul întregului personal,
al
implementării facilităţilor de educaţie moderne, prin deschiderile internaţionale oferite
de pachetele de programe
ERASMUS+ şi prin implicarea
elevilor în diversele activităţi
de învăţământ, militare şi
sportive, instituţia noastră a
parcurs un drum al confirmării
şi în acest an şcolar”. Pe timpul
ceremoniei s-a intonat Imnul
Naţional al României, a avut
loc trecerea în revistă a efectivelor participante, au fost premiaţi cantemiriştii merituoşi,
nominalizaţi de
directorul adjunct, profesor
dr. Aurel-Constantin Soare, a
fost dezvelit
panoul promoţiei a 97-a, în
acordurile imnului Gaudeamus şi au luat
cuvântul distinşii invitaţi.
Elevul plutonier-major absolvent Rareş-Andrei Păuna, care s-a situat al
doilea în promoţie, împreună
cu corul colegiului, a oferit
momente de excepţie, prin melodiile interpretate. În acelaşi
cadru solemn s-a dat citire ordinului de avansare în grad a
elevilor care au promovat în
anul următor şi a elevului cu
cele mai bune rezultate obţinute la învăţătură, pe parcursul
celor trei ani de studiu. Finalul
le-a aparţinut absolvenţilor, iar
un moment emoţionant a fost

acela al predării Cheii promoţiei, simbolul vârstei şi aspiraţiei
anilor de liceu militar. Schimbul de ştafetă s-a realizat între
fostul plutonier-adjutant, absolvent Andrei Dodoţ, şi actualul elev plutonier-adjutant,
Eva-Antonia Nedelcu, ambii
cu media 10. „Legământul cantemirist de acum patru ani a întărit caracterele noastre, a clădit personalităţi, a zămislit sufletul acestei noi promoţii”, a
spus Andrei. Cu emoţie în glas
şi cu ochii aţintiţi la cel care ia predat funcţia onorantă şi
onorifică, acea de înlocuitor al
comandantului colegiului, elev
plutonier-adjutant Eva Nedelcu
a accentuat cu tărie în suflet:
„Faptele noastre viitoare vor
deveni, cu pricepere şi cu perseverenţă reuşite şi vor adăuga
o nouă filă a consolidării virtuţilor noastre. Suntem mândri că
marea familie a cantemiriştilor
aşază pe umerii noştri responsabilitatea unei deveniri de excepţie: să fim viitorii absolvenţi ai Colegiului Naţional
Militar „Dimitrie Cantemir”.
Pentru elevii claselor a XIIa care şi-au însuşit codul de onoare al cantemiristului şi l-au
integrat în ţinuta lor morală a
fost ultima defilare în Cantemir, în acordurile Muzicii Reprezentative a Ministerului
Apărării Naţionale.
Felicitări tuturor! Vacanţă
plăcută elevilor şi mult succes
absolvenţilor la examene şi în
viaţă!
Graţiela MIHĂESCU

