PUNCTE DE VEDERE

Spre infinit
şi mai departe
De asemenea, problema asteroizilor este destul de
acută, iar din 1995, în cadrul unui grup de lucru, care
ulterior s-a dezvoltat în cadrul ONU,
am activat şi activez în continuare.
În 2016, am propus Organizaţiei
Naţiunilor Unite
ca ziua de 30 iunie
să devină Ziua Internaţională a Asteroidului. Atunci,
în...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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Brigada 2 V.M. ,,Sarmizegetusa”
la ceas aniversar
Cu această ocazie, a fost organizată o ceremonie militară în prezenţa colonelului Ilie-Marian Dragomir, comandantul Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”, care le-a
mulţumit militarilor pentru efortul depus şi i-a
felicitat pentru
modul în care au
contribuit la îndeplinirea
obiectivelor de
instruire...

KAKI 100%

Competiţia
Roza Cercetaşilor
Competiţia a avut loc în perioada 30 iunie - 1 iulie
a.c. şi a constat în două
probe, proba de patrulă
şi cea de ştafetă. Cea
mai provocatoare şi
solicitantă din punct de
vedere fizic şi psihic a
fost proba de patrulă
care s-a desfăşurat pe
distanţa de 25 km. Militarii au purtat asupra
lor echipamentul şi
armamentul din dotare
şi au trecut prin mai

LECÞIA DE ISTORIE

Generalul Constantin Coandă,
primul ministru al României la
momentul Marii Uniri de la 1918
Generalul Constantin Coandă a devenit preşedintele
Consiliului de Miniştri într-un moment de cumpănă
pentru România, după
încheierea Tratatului
de la Buftea-Bucureşti
cu puterile Centrale,
de către guvernul Marghiloman. Însă, Regele Ferdinand a tergiversat ratificarea tratatului şi asta a permis o
remobilizare...

MOZAIC

Primul lapte matern uman din
celule cultivate în laborator
Deşi laptele a fost creat utilizând celule umane, nu
este exact acelaşi lucru. BIOMILQ se potriveşte îndeaproape cu macronutrienţii din laptele matern normal,
conţinând oligozaharide extrem de importante din laptele uman şi alte ingrediente active care nu se găsesc în
formulă. Laptele
din celule crescute
în laborator poate
avea beneficii pe
care laptele matern
nu le are, inclusiv
lipsa completă a toxinelor din mediul
înconjurător sau de
la...

CMYK
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aCtualitatea
Pe SCuRt
lBRUXELLES-Proiectele militare comune ale UE bat pasul pe loc. La trei ani şi jumătate după lansarea PESCO, multe
dintre proiectele militare comune ale UE se află tot în stadiu incipient, prea puţine avansând conform aşteptărilor, arată raportul anual obţinut de Politico. Programul, denumit Cooperarea
Structurală Permanentă, a adunat 25 dintre statele membre UE,
care lucrează în grupuri mici la 46 de proiecte comune ce acoperă domeniile terestru, maritim, aerian şi spaţiu cibernetic şi
care dezvoltă programe variate, de la apărare împotriva atacurilor cu drone până la pregătire în domeniul spionajului. Raportul, care trece în revistă toate cele 46 de proiecte comune, confirmă că UE are ambiţii mari să-şi capete „autonomia strategică”, dar are de trecut încă multe obstacole. Potrivit raportului
pregătit de secretariatul PESCO şi transmis statelor care au aderat la iniţiativă, 15 proiecte sunt în întârziere faţă de calendarul
asumat. Nici unul dintre cele 46 proiecte nu se va finaliza mai
devreme decât era estimat. Dintre cele 46 de proiecte acceptate
de UE, doar opt sunt în penultima fază, de execuţie. Nici unul
nu se află în faza finală de „închidere”. România a aderat la 12
proiecte: Centru de Comandă Medical; Mobilitate Militară; Sistem autonom maritim antimină; Echipă comună pentru Răspuns
Rapid Cyber; Centru de antrenament pentru Elicoptere; Modul
submersibil pentru Intervenţii maritime; Element suport geometeorologic şi oceanografic; Poligon exerciţii pentru apărare
atacuri chimice, biologice, radiologice şi nucleare; Materiale şi
componente tehnologice; Reţeaua europeană de scafandri; Capacităţi de luptă colaborativă; Arhitectură de sisteme operare la
distanţă aeronave. Politico scrie că diplomaţi UE au admis că
PESCO se confruntă cu probleme, dar unii afirmă că direcţia în
care se îndreaptă lucrurile este mai importantă decât viteza. În
ciuda unei doze consistente de scepticism, PESCO a fost lansat
în încercarea de a spori capacităţile militare ale UE, fără a-i obliga pe toţi membrii UE să ia parte şi cu promisiunea că va evita duplicarea cu NATO - o preocupare majoră în special
pentru ţările din Europa de Est, care văd alianţa atlantică ca
fiind crucială pentru a combate agresiunea rusă. lWASHINGTON-Pentagonul a renunţat la programul JEDI. Pentagonul
a anunţat că anulează un contract de cloud computing de miliarde de dolari, care a stârnit divergenţe în ultimii ani între companiile Microsoft şi Amazon. Departamentul Apărării din SUA
a declarat că contractul de 10 miliarde de dolari pentru tehnologii de apărare numit JEDI nu mai răspunde nevoilor sale actuale
din cauza „mediului tehnologic în schimbare”, conform BBC
News. Sistemul JEDI a fost conceput pentru a înlocui vechile
reţele de calculatoare ale Departamentului Apărării al SUA cu
un singur sistem cloud, care ar fi găzduit secrete clasificate şi ar
fi furnizat armatei americane analize bazate pe inteligenţă artificială. lWASHINGTON-SUA dezvăluie noul avion secret:
bombardierul invizibil, negru ca smoala. Forţele Aeriene din
Statele Unite au dezvăluit noi detalii despre bombardierul secret
B-21 Raider, un avion invizibil care costă o sumă uriaşă, de
peste 600 de milioane de dolari. Avionul este construit de Northrop Grumman şi va avea capacităţi nucleare. Aeronava va
avea un design mai modern decât modelul B-2 Spirit şi se aşteaptă să intre în funcţiune în următorii cinci ani. Însă, cele mai
importante informaţii tehnice despre aceasta rămân clasificate,
potrivit Daily Mail. Spre deosebire de conceptele anterioare ale
bombardierului, care au fost lansate în 2020, noua imagine ne
arată partea din faţă mai clar definită, precum şi fereastra principală a cabinei de pilotaj. La baza Edwards din California, a Forţelor Aeriene ale Statelor Unite, se vor desfăşura toate testele în
următorii ani. Avionul clasificat ca Top secret, este în curs de
dezvoltare de către armata SUA şi face parte din programul
Long Range Strike Bomber. Proiectul prevede ca bombardierul
invizibil, care este complet negru, să fie gata în 2026 sau 2027
şi va completa flota de aeronave, alături de modelul B-2 Spirit.lANKARA-Turcia vrea să înlocuiască rachetele americane AGM-88 HARM pentru viitorul avion TF-X fabricat
indigen. Roketsan, producătorul de stat din industria de apărare
din Turcia, a dezvoltat o rachetă supersonică, anti-radar, pentru
TF-X, avionul de luptă fabricat indigen. Racheta, supranumită
Akbaba, a fost inclusă pe lista de muniţii a TF-X la un briefing
al Forţelor Aeriene Turceşti din 30 iunie, transmite Defense
News. Programul Akbaba este clasificat, iar Roketsan nu menţionează tehnologia. Dar, un oficial al companiei, care a vorbit
sub condiţia anonimatului, a declarat că rachetele Akbaba vor
înlocui lotul de aproximativ 100 de rachete AGM-88 HARM
din inventarul Forţelor Aeriene. Firma americană Raytheon
Technologies construieşte AGM-88 HARM, care este, de asemenea, o rachetă anti-radar de mare viteză utilizată pentru a căuta şi distruge sistemele de apărare aeriană echipate cu radar.
Un oficial al Forţelor Aeriene a declarat că Akbaba va fi folosit
de escadrila 151 „Bronze” - o unitate specializată în utilizarea
armelor HARM atunci când operează F-16C/D Fighting Falcon. O altă sursă din domeniul apărării a declarat că valoarea
contractului pentru Akbaba este necunoscută, deoarece cantitatea nu a fost încă stabilită. „Avem aproximativ 100 de rachete
HARM AGM-88, care vor fi înlocuite de Akbaba. Asta ar face
un contract de aproximativ 50 de milioane de dolari. Dar este
posibil să avem comenzi mai mari decât cele de început. Acesta este un program deschis”, a spus el. Oficialul a mai spus că
valoarea contractului şi cantităţile finale vor depinde de progresul programului TF-X. n
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Brigada 2 Vânători de
„Sarmizegetusa” – la ceas
Data de 1 iulie, este importantă
pentru fiecare militar din cadrul Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”. Anul acesta se împlinesc 98
de ani de tradiţii de când marea unitate
a reprezentat cu mândrie familia vânătorilor de munte.
Cu această ocazie, a fost organizată o ceremonie militară în prezenţa colonelului Ilie-Marian Dragomir, comandantul Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”, care le-a
mulţumit militarilor pentru efortul depus şi i-a felicitat pentru modul în care
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au contribuit la îndeplinirea obiectivelor de instruire.
Totodată, cinci camarazi şi-au încheiat cariera militară în acest cadru
cu o semnificaţie deosebită.
Plutonier- adjutant principal Costel
Anton, plutonier-adjutant Ionel Anton,
plutonier-adjutant Aurel Dumitru, plutonier-major Cristinel-Claudiu Leonte
şi caporal clasa a II-a Marin Stancu au
făcut parte din comandamentul brigăzii şi subunităţile de brigadă. Pentru
fiecare dintre ei emoţiile au fost foarte
mari. S-au despărţit cu greu de colectivul cu care şi-au
petrecut cei mai
mulţi ani din viaţă.
„Vreau
să
mulţumesc colectivului Companiei Comunicaţii şi
Informatică
pentru că am devenit mai buni,
mai performanţi
şi am demonstrat
că ne putem dezvolta indiferent
de context.
În
acelaşi

Munte
aniversar

timp, le mulţumesc şi tuturor militarilor din familia vânătorilor de munte,
pe care am avut ocazia să îi întâlnesc.
Am să vă păstrez mereu în suflet. Vă
mulţumesc!”- plutonier-adjutant Ionel
Anton.
„Profesia de militar presupune sacrificii. Fiecare dintre noi am jurat să
apărăm ţara, fiind conştienţi că oricând o vom face chiar cu preţul vieţii.
În cadrul brigăzii am avut parte de un
colectiv minunat şi de multe provocări. Vă doresc să aveţi parte de împliniri şi satisfacţii, atât în plan profesional, cât şi în plan personal. Am onoarea să vă salut!”- plutonier-adjutant
Aurel Dumitru.n

Instrucţie alpină
la Cheile Râşnoavei
Militarii Batalionului 21 Vânători de Munte „General
Leonard Mociulschi” au desfăşurat în perioada 22-26 iunie, tabăra de instrucţie la munte pe timp de vară, în Cheile
Râşnoavei.
Zilnic, la primele ore ale dimineţii, vânătorii de munte
predeleni, „cazaţi” la corturi în poligonul Cheia, s-au deplasat în marş pe jos până la Cheile Râşnoavei, unde au
desfăşurat instrucţia de specialitate.
Aceştia au avut ocazia să exerseze şi să îşi perfecţioneze procedeele de efectuare a diferitelor tipuri de noduri folosite în alpinism, tehnicile de căţărare la coardă simplă sau
dublă şi de coborâre în rapel pe trasee cu grade de dificultate diferite, tehnicile de traversare a unei bârne, precum şi
procedeele de traversare a unor prăpăstii cu ajutorul funi-

cularului.
Instrucţia
alpină determină coeziunea, încrederea şi spiritul
de camaraderie între militari, aceasta fiind o muncă de
echipă între cel care se află în verticalitatea peretelui de
stâncă şi cel care este la asigurare.
De asemenea, pe data de 25 iunie, militarii şi-au perfecţionat deprinderile de trăgători în cadrul şedinţelor de tragere cu armamentul individual din dotare, în poligonul
Cheia.
Locotenent Anamaria SCARLAT

Exerciţiu în comun
În perioada 28.06-02.07.2021, cercetaşii Batalionului 32 Cercetare-Supraveghere „Mircea”, au executat un
exerciţiu de antrenament cu trupe în
teren, alături de militarii Regimentului
307 Infanterie Marină „Heracleea” din
Babadag.
Exerciţiul s-a desfăşurat în baza
unui scenariu tactic care a avut ca scop
infiltrarea elementelor de cercetare pe
apă, cu bărci de asalt şi cu diferite mijloace improvizate, într-un raion ostil,
unde s-au executat acţiuni specifice.
De asemenea, cercetaşii au executat
misiuni de cercetare, pe direcţii, în ascuns, ziua, dar mai ales noaptea.
Exerciţiul executat cu sprijinul camarazilor din Regimentul 307 Infante-

rie Marină „Heracleea”, extinde aria
de instrucţie a cercetaşilor timişoreni,
punându-le încă o dată la încercare
pregătirea fizică şi psihică, într-un mediu extrem de complex.
„Chiar dacă pe timpul exerciţiului
am avut parte de zile caniculare şi de
ploi, pentru
mine ca şi
pentru ceilalţi cercetaşi a fost o
ex perien ţă
u n i c ă ,
pentru că nu
de multe ori
ai ocazia să
te infiltrezi
pe apă, până
la locul destinat”, ne-a mărturisit caporalul Nicolae Heber, iar caporalul Aurel Pârvu
consideră că: „Exerciţiul mi-a captat
atenţia încă de la început, făcându-mă
să mă simt ca într-o situaţie reală de
luptă”.
Canicula, vântul sau ploaia au fost
condiţiile „optime” pentru instruire a
cercetaşilor, oferindu-le posibilitatea
de a se instrui în condiţii meteorologi-

ce diferite, aducând un „plus” de dificultate capacităţii de adaptare la mediul înconjurător.
Acest tip de exerciţiu desfăşurat de
către militarii Batalionului 32 Cercetare Supraveghere „Mircea”, reprezintă o premieră, fiind primul exerciţiu în
cooperare cu militari
aparţinând
Statului
Major al Forţelor Navale.
Pentru plutonierul
Marius Popescu: „zona
aleasă pentru acest
exerciţiu a reuşit să ne
ofere toate condiţiile
necesare instruirii specifice, iar cooperarea
cu Regimentul 307 Infanterie Marină „Heracleea”, ne-a făcut să ne simţim că suntem într-o misiune adevărată”.
Militarii Batalionului 32 Cercetare
Supraveghere „Mircea”, vor continua
şi în viitor instruirea în cooperare cu
alte categorii de forţe, alături de militari din Forţele Aeriene şi din Forţele
Navale.
Plutonier
Dumitru-Marius BUDESCU
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Din pasiune pentru sport
Soldatul anului la etapa pe Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” este fruntaşul Gabriel Boga, din
cadrul Companiei Comunicaţii şi Informatică, care ne-a împărtăşit
cum e să participi la
prima competiţie de
acest tip, de când este
pasionat de sport şi
cum îi ajută pe militari
această competiţie:
„Pentru mine a fost
prima experienţă în cadrul competiţiei Subofiţerul/ Soldatul Anului. Până în prezent, am
făcut parte din lotul
sportiv. Competiţia nu
a fost ceva nou pentru

mine, dar faptul că am
fost testaţi, atât fizic,

cât şi la nivelul cunoştinţelor militare a fost o
provocare.
Consider
că alergarea
pe distanţa de
3.000 m a fost
cea mai solide
citantă,
această dată,
deoarece
a
fost ultima
probă şi după
efortul fizic şi
psihic depus
în cadrul celorlalte probe,
s-a adunat oboseala. Mă
bucur că am
ieşit din zona
de confort şi

Vizită oficială

că am reuşit să fac faţă
tuturor probelor.
Pasiunea
pentru
sport o am de mic, mai
exact, din clasa aV-a.
Am urmat liceul cu
program sportiv şi am
continuat cu Facultatea
de Educaţie Fizică şi
Sporturi Montane din
Braşov. În prezent, sunt
antrenor la atletism
pentru copii şi seniori
şi astfel cariera militară
mi s-a potrivit. Faptul
că suntem solicitaţi să
ne depăşim limitele, ne
ajută să devenim o versiune mai bună a noastră”.
Căpitan
Mariana DINU

Şeful Statului Major al
Apărării din
Bulgaria, amiralul
Emil
Eftimov, alături de şeful
Statului Major
al Apărării din
România, generalul-locotenent Daniel
Petrescu au vizitat Brigada
Multinaţională
Sud-Est şi Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, prilej cu care le-au fost prezentate rolul şi misiunile acestor structuri pe flancul sud-estic al Alianţei Nord-Atlantice, precum şi
principalele categorii de tehnică de luptă nou-intrate în dotare, alături de
proiectele majore de infrastructură.n

„Roza Cercetaşilor”

„Nu trece ziua fără
alergare sau bicicletă!”

Etapa pe Brigada 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”

La startul competiţiei aplicativmilitare s-au aliniat 6 loturi din Batalionul 21 Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi”, Batalionul
30 Vânători de Munte „Dragoslavele”, Batalionul 33 Vânători de Munte
„Posada”, Batalionul 206 Artilerie
„General Mihail Lăcătuşu” şi Compania 206 Cercetare.

Competiţia a avut loc în perioada
30 iunie - 1 iulie 2021 şi a constat în
două probe, proba de patrulă şi cea de
ştafetă. Cea mai provocatoare şi solicitantă din punct de vedere fizic şi
psihic a fost proba de patrulă care s-a
desfăşurat pe distanţa de 25 km. Militarii au purtat asupra lor echipamen-

tul şi armamentul din dotare şi au trecut prin mai
multe momente tactice
care necesitau cunoştinţe
de topografie, acordare de
prim-ajutor, utilizare a
mijloacelor de comunicaţii, apărare CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic, Nuclear), supravieţuire, tragere cu armamentul de infanterie şi aruncare a grenadelor. Proba surpriză a competiţiei
astfel:
După două zile de foc
cei mai buni cercetaşi
şi-au ocupat locurile pe
podiumul competiţiei astfel:
Proba de patrulă:
Locul I - Batalionul 206 Artilerie
„General Mihail Lăcătuşu”; Locul II
- Compania 206 Cercetare (echipa
A); Locul III - Compania 206 Cercetare (echipa B).
Proba de ştafetă:
Locul I - Batalionul 206 Artilerie
„General Mihail Lăcătuşu”; Locul II
- Batalionul 30 Vânători de Munte
„Dragoslavele”; Locul III - Compania 206 Cercetare (echipa A).
Clasament general:
Locul I - Batalionul 206 Artilerie
„General Mihail Lăcătuşu”; Locul II
- Compania 206 Cercetare (echipa

Geparzii dobrogeni
Joi, 8 iulie, Detaşamentul de Apărare Antiaeriană rotaţia a X-a, generat
de Batalionul 348
Apărare Antiaeriană „Dobrogea” a
executat un exerciţiu tactic de antrenament în teren
(F.T.X.) în vederea
pregătirii pentru
misiune. În cadrul
exerciţiului desfăşurat în poligonul
Murfatlar, militarii
s-au antrenat pentru
îndeplinirea misiunilor încredinţate.
De
asemenea,
membrii echipajelor
complexelor
antiaeriene
GEPARD au exersat
modul de reacţie în
cazul apariţiei unor
incidente pe timpul
executării misiuni-

lor reale. În final,
obiectivele exerciţiului, au fost atinse
cu succes.
Începând cu luna octombrie a
acestui an, militarii
români vor participa în cadrul Grupului de Luptă, din
Polonia, pentru asigurarea prezenţei
înaintate consolida-

te, în flancul NordEstic al alianţei
NATO, alături de
partenerii americani, britanici, croaţi şi polonezi, în
conformitate
cu
măsurile adoptate
în cadrul Summitului de la Varşovia
Locotenent
Diana STANCIU

Plutonierul Bogdan Damian din cadrul Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” a devenit campion naţional la proba de Duatlon Standard, în urma participării
la Campionatul Naţional de „Duatlon”, care a avut loc în
perioada 2-4 iulie, în centrul oraşului Târgu-Mureş.
La proba de Duatlon Standard, desfăşurată vineri 2

A); Locul III - Compania 206 Cercetare (echipa B); Locul IV- Batalionul
30 Vânători de Munte „Dragoslavele”; Locul V - Batalionul 33 Vânători
de Munte „Posada”; Locul VI - Batalionul 21 Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi”.
Cel mai bun trăgător: - Caporal
clasa I Cristian Tupiţă - Compania
206 Cercetare;
Cel mai bun timp la ştafetă şi cel
mai bun cercetaş la aruncarea grenadelor: - Sergent-major Adrian Vârjoghe.
Felicitări tuturor participanţilor şi
succes la etapa următoare!
Căpitan Mariana DINU

iulie, Bogdan a avut de parcurs 10 km în alergare, reuşind câştigarea acesteia cu timpul de 1:54:05.
După o zi de refacere, duminică 4 iulie, a luat startul
în cadrul probei de Duatlon Sprint, unde a reuşit să obţină locul 4, cu timpul de 56:09, după parcurgerea a 5 km
de alergare, urmată de 20 de km pe bicicletă şi 2,5 km de
alergare.
Pregătirea lui Bogdan pentru concursuri este foarte
importantă, iar pentru el nu trece nici o zi fără alergare
sau bicicletă, indiferent de ora la care îşi încheie programul de lucru sau ajunge de la concursurile aplicativ-militare la care participă alături de colegii lui.
Îi dorim mult succes în continuare.
Plutonier-major Constantin ITU
Foto: Ciprian BĂLĂNESCU, Cristi RADU

Veşti din Polonia
Exerciţiu de rezolvare a unei situaţii tactice
În săptămâna 28.06-02.07 a.c., militarii din cadrul detaşamentului de apărare antiaeriană dislocat
în Polonia au executat un exerciţiu de rezolvare a
unei situaţii
tactice de nivel baterie, în
poligonul
Wierzbiny.
Exerciţiul
a avut ca obiective antrenarea secţiilor
Gepard
de
a-şi sincroniza acţiunile de
luptă şi îmbunătăţirea relaţiilor de comandă-control,
prin aplicarea corectă a procedurilor operaţionale
existente la nivelul subunităţii. Totodată, a fost testată şi capacitatea de reacţie a militarilor prin crearea
unor incidente similare celor întâlnite în situaţii reale.
Exerciţiu de antrenament în teren
În săptămâna 5-9 iulie, militarii din cadrul detaşamentului de apărare antiaeriană rotaţia a IX-a din
Polonia au executat un exerciţiu de antrenament în
teren de nivel baterie, în poligonul Wyreby.
Timp de două zile, artileriştii antiaerieni vrânceni

au exersat tactici şi proceduri specifice privind deplasarea pe terenuri greu accesibile, au pus în practică schemele de manevră şi s-au antrenat la îmbunătăţirea baremelor pentru a fi „Gata de Luptă” în cel
mai scurt timp. Experienţa dobândită pe parcursul
etapei de instruire de nivel secţie şi-a pus amprenta
asupra modului în care s-au desfăşurat principalele
secvenţe de instruire ale acestui exerciţiu, secţiile de
tragere
reuşind
să acţioneze întrunit şi
sincronizat.
Acti vitatea a
fost un
real succes şi,
tot o dată,
o bună
oportunitate pentru bateria Gepard de a se instrui pentru exerciţiul cu trageri de luptă pe care militarii români îl
vor executa în comun cu partenerii polonezi şi americani, la sfârşitul acestei luni.
Locotenent Mădălina BOBOC
Foto: Caporal Florin LUNGU
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Spre infinit şi mai departe
Interviu cu domnul general - locotenent (rez.) dr. Dumitru-Dorin PRUNARU
- Domnule general-locotenent (rez.)
ing. dr. Dumitru Prunariu, cred că este o
ocazie foarte specială pentru dumneavoastră să fiţi aici, la Mediaş, în Casa
Memorială „Hermann Oberth”, chiar la
împlinirea a 127 de ani de la naşterea sa.
Ce ne puteţi spune despre întâlnirile pe
care le-aţi avut cu unul dintre părinţii
fondatori ai rachetei şi astronauticii?
- Hermann Oberth, după cum bine se
cunoaşte, este considerat părintele navigaţiei spaţiale, primul care a pus mâna pe riglă şi pe compas şi a calculat de la A la Z
o rachetă cosmică. Am avut şansa deosebită să îl întâlnesc în 1982, la un an după ce
am zburat în spaţiul cosmic, atunci când,
la Moscova, se marcau 25 de ani de la lansarea primului satelit artificial al Pământului, unde Oberth a fost invitat şi a venit
pentru prima dată în URSS. Practic, nu
mai călcase niciodată pe acel teritoriu,
pentru că înainte şi după cel de-Al Doilea
Război Mondial, făcea parte dintre inamicii care construiau şi ei rachete şi, chiar
dacă îl urmăreau îndeaproape pe marele
savant, nu au reuşit să îl aibă alături de ei.
Atunci, în 1982, fusesem bine informat
despre activitatea lui Hermann Oberth de
către principalul lui biograf, Hans Barth,
bun prieten cu mine, care scrisese numeroase materiale despre zborul meu cosmic
şi în general despre cosmonautică în „Karpatenrundschau”, un ziar de limbă germană ce apărea la Braşov. Când Oberth a venit la Moscova, în cadrul ceremoniei, am
luat cuvântul şi am povestit celor din sală
despre activitatea lui pe teritoriul României. Desigur, toată lumea îl ştia ca savant
german, nimeni nu lega România de Hermann Oberth, pentru că nu îi cunoşteau
adevărata istorie. În sală a fost rumoare.
Lumea se uita pieziş la mine, neînţelegând
ce legături are cu România, de ce vorbesc
eu despre aşa ceva, iar atunci el, sesizând
puţin situaţia delicată în care mă aflam,
s-a ridicat din primul rând al sălii, a venit
pe scena unde vorbeam eu, mi-a dat mâna
şi mi-a spus în româneşte: „Mulţumesc,
domnule căpitan!”. Vă daţi seama că s-a
făcut o linişte în sală şi toată lumea a recunoscut că ceea ce povestisem eu era adevărat, că aceasta este adevărata istorie a lui.
După doi ani, în 1984, Hermann
Oberth, împreună cu societatea germană
de rachete „Hermann Oberth - Wernher
von Braun” m-au invitat la Salzburg, acolo
unde se marcau 90 de ani de la naşterea sa,
în cadrul unui congres internaţional. Acolo
veneau foarte mulţi specialişti din nenumărate ţări ale lumii şi prezentau lucrări
legate de tehnica rachetelor. A fost momentul în care Hermann Oberth a decis
să-mi acorde mie şi astronauţilor germani
medalia de aur care îi poartă numele. Mie,
pentru că sunt primul cosmonaut din ţara
lui natală şi pentru contribuţiile pe care leam adus la dezvoltarea cosmonauticii; primului cosmonaut din Republica Democrată Germană, Sigmund Jähn, pentru că a
fost primul din Germania care a zburat; şi
primului din Republica Federală Germană,
Ulf Merbold, care a zburat cu naveta spaţială în 1983, pentru că era, de asemenea,
primul dintr-o Germanie pe care Oberth nu
o recunoştea divizată. Mi-a spus, nu o dată, că pentru el există o singură Germanie,
dar dacă au zburat din două părţi diferite
ale ţării, îi recunoaşte pe amândoi ca fiind
primii astronauţi din ţara lui de adopţie.
Desigur, atunci a fost prezent şi cosmonautul ungur Bertalan Farkas, iniţial fiindu-i
acordată o distincţie mai mică, dar după
nişte discuţii diplomatice, considerându-se
că el ar reprezenta într-un fel şi fostul Imperiu Austro-Ungar, i-a fost acordată şi lui
aceeaşi distincţie. Acela a fost momentul
în care am fost, într-un fel, integrat în familia lui Oberth, în activitatea lui, pentru
că de atunci am mai avut ocazia să-l văd în
Germania. De câte ori aveam câte o deplasare profesională pe această linie, dădeam
o fugă şi până la Feucht şi îl vizitam. Nu o
dată m-am întâlnit acolo cu Hans Barth,
care îl vizita des şi care scria diferite istorii
despre viaţa şi activitatea savantului. Ultima vizită pe care i-am făcut-o a fost în
1989, cu şase luni înainte să plece dintre
noi, şi am avut ocazia să fac o serie de fo-
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tografii şi înregistrări
video cu el. Aceasta a
fost istoria mea cu
Hermann Oberth.
- Este de notorietate şi încercarea
dumneavoastră de a
înfiinţa acest muzeu
în care suntem acum
şi, probabil pentru
cei tineri, care s-au
născut după ʼ90, este
de neconceput ce
răspuns aţi primit de
la Suzana Gâdea,
preşedintele Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste (cu
rang de ministru)
între 28 august 1979
- 22 decembrie 1989.
- În 1984, după ce
m-am întors de la
Salzburg, după ce am
înţeles care este adevărata anvergură internaţională a lui
Hermann
Oberth,
după ce am ascultat
povestirile şi prelegerile ştiinţifice legate
de viaţa şi activitatea
lui, după ce am aflat
în câte locuri din lume este marcată prezenţa lui ştiinţifică,
unde are busturi,
unde are muzee, am
zis că este de neconceput să nu existe un
muzeu „Hermann Oberth” în România,
eventual în această casă în care a locuit
mulţi ani de zile, împreună cu familia sa.
M-am dus la ministrul Culturii de atunci,
Suzana Gâdea, i-am povestit despre ce este
vorba şi am solicitat să înfiinţăm un muzeu. Mi-a spus că în conformitate cu legile româneşti nu putem amenaja aşa ceva
unei persoane care se află în viaţă, deşi
acest aspect conta mai puţin decât toată istoria lui ştiinţifică. În afară de aceasta, mia spus: „Ştii, este neamţ, poate vine la mine să discutăm, să vedem despre ce este
vorba”. I-am amintit că el a venit în România de mai multe ori şi că în 1974 a fost
primit în cadrul Academiei Române, meritele lui ştiinţifice fiind recunoscute. În final, mi-a spus: „Dacă chiar vrei, înfiinţaţi
o expoziţie permanentă”.
Imediat după 1989, am găsit aici, la
Mediaş, un primar inimos, destul de autoritar, care a dat dispoziţie ca această casă,
ce era ocupată de o grădiniţă, să fie eliberată, să fie reabilitată, să se construiască
mobilă pentru exponate şi, efectiv, să o
transformăm în muzeul „Hermann Oberth”. Concomitent, şi strada a căpătat
numele lui. De atunci, aici vin numeroşi
vizitatori din toată lumea să afle unde, cum
a trăit şi ce a creat unul dintre părinţii fondatori ai rachetei şi astronauticii.
- V-aţi gândit vreodată serios, în momentul în care aţi decolat, că nu vă veţi
mai întoarce?
- Serios nu m-am gândit. Gândurile
mi-au trecut prin minte, inclusiv că s-ar
putea întâmpla ceva cu zborul meu cosmic, pentru că, vrei - nu vrei, ştii că s-au
întâmplat şi catastrofe, că au dispărut oameni în cadrul zborurilor cosmice, statisticile arătând că până acum, aproximativ
4,5% dintre cei care au zburat în cosmos
au dispărut în misiune, dar prevalează gândurile pozitive. Predomină faptul că trebuie să îndeplineşti o misiune ştiinţifică,
pentru care te-ai pregătit ani de zile. În orice caz, când m-am suit în rachetă, gândurile mele erau spre a realiza ceea ce mi-am
propus, a face experimentele ştiinţifice şi a
reveni cu succes pe pământ, nu spre a păţi
ceva.
- Vi s-a părut mai greu la decolare sau
la aterizare?
- Întotdeauna decolarea este realizată
rapid, iar aterizarea este mai dificilă, mai
periculoasă, din numeroase puncte de ve-

dere. Când pleci în sus, te duce o rachetă
de 300 de tone, ard 270 de tone de combustibil în aproape nouă minute şi te-ai
plasat pe orbită. Când revii, o faci într-un
modul în formă de clopot, cu dimensiunile
de 2x2 metri, unde, în trepidaţii puternice,
aştepţi să se deschidă paraşuta, care te aduce în suprasarcini mari pe pământ.
- Atunci când aţi intrat în muzeu v-aţi
uitat la un aparat de fotografiat al unei
colege de-a mea de la „Cer Senin” şi spuneaţi că aţi fost Canon-ist multă vreme,
acum având un „Sony”. Am auzit că aţi
avut un aparat foto pe acea vreme, cu
dumneavoastră în misiune.
- Da, este adevărat, şi era tot „Canon”.
Unul micuţ, compact, dus neoficial în spaţiul cosmic. A fost procurat de la un candidat cosmonaut francez, care l-a adus din
Franţa, pe care l-a plătit colonelul Leonid
Popov, spunându-ne: „Acesta va fi aparatul nostru pentru cosmos, să vedem cum îl
ducem, pentru că oficial nu avem voie”.
Am găsit o metodă de a-l disimula între
echipamentele pe care le-am dus în cosmos şi de a-l folosi. Fără acel aparat, nu
am fi avut atât de multe instantanee, fotografii frumoase şi foarte precise, făcute
acolo. La bord aveam un aparat de fotografiat „Praktica”, tot cu film, pentru că pe
atunci nu aveau cameră digitală, dar unde
trebuia să reglezi numărul ghid pentru bliţ,
să încadrezi şi, până apăsai pe buton, trecea instantaneul.
- Activitatea de atunci v-a sprijinit
zborul în spaţiu şi activitatea de după, dar
în acelaşi timp o şi eclipsează, pentru că
toată lumea vă recunoaşte ca omul care a
zburat în spaţiu, românul care ne-a reprezentat acolo şi, cumva, marea majoritate trece cu vederea celelalte proiecte pe
care le aveţi. Care sunt proiectele dumneavoastră de suflet?
- Nu sunt puţine şi, ţinând cont de asta,
sunt foarte ocupat profesional, chiar dacă
oficial am ieşit la pensie de mult, când am
trecut în rezervă. În principal, activitatea
mea s-a legat constant de sesiunile Comitetului Organizaţiei Naţiunilor Unite
pentru Explorarea Paşnică a Spaţiului Extra-Atmosferic. Am fost şi preşedintele
acelui comitet în două rânduri, o dată în
cadrul unui subcomitet ştiinţific şi tehnic,
iar acum sunt vicepreşedinte al unui grup
de lucru care elaborează agenda spaţială
2030. De asemenea, activez în cadrul unei
asociaţii care se numeşte „Moon Village”,

unde elaborăm principii şi măsuri
voluntare care să fie aplicate de state
pentru o explorare sustenabilă a Lunii, o explorare paşnică, pentru că
competiţia pentru aceasta a reînceput. În 2025, un echipaj american,
din care va face parte şi o femeie, urmează să păşească pe Lună. La Polul
Sud al satelitului natural permanent
al Terrei urmează să se construiască
o bază permanentă, o staţie orbitală
va orbita în jurul Lunii şi echipaje,
pe rând, vor veni de pe Pământ, vor
munci acolo şi se vor întoarce. Totodată, China, care a semnat de curând
un acord cu Federaţia Rusă pentru a
explora împreună Luna, are şi ea
gânduri serioase. Deja rovere chinezeşti se deplasează acolo, aducând
pe Pământ mostre de sol lunar, iar
împreună se gândesc şi mai departe,
la Marte. În acest context, elaborarea unor norme şi principii se cer şi
sunt necesare, astfel încât, competiţia să nu ducă la conflicte.
De asemenea, problema asteroizilor este destul de acută, iar din
1995, în cadrul unui grup de lucru,
care ulterior s-a dezvoltat în cadrul
ONU, am activat şi activez în continuare. În 2016, am propus Organizaţiei Naţiunilor Unite ca ziua de 30
iunie să devină Ziua Internaţională a
Asteroidului. Atunci, în colaborare
cu colegii mei din Asociaţia Exploratorilor Spaţiului Cosmic, această
propunere a fost îmbrăţişată de
ONU şi a ieşit o rezoluţie prin care
ziua de 30 iunie, zi în care a căzut în
1908 un asteroid în zona Tunguska din Siberia, să fie o zi de informare, o zi ştiinţifică, o zi de organizare de evenimente legate de asteroizi.
Mai sunt şi alte activităţi, eu sunt membru plin şi al bordului de conducere al
Academiei Internaţionale de Astronautică.
De curând, m-am întors de la Sankt Petersburg, unde, în cadrul unui congres a fost
marcată aniversarea a 60 de ani de la zborul lui Iuri Alexeevici Gagarin, atât de
către Agenţia Spaţială Rusă, cât şi de Federaţia Internaţională de Astronautică. Am
fost alături de alţi 15 astronauţi din lume.
Activităţile vin, curg, se rostogolesc ca un
bulgăre, una o atrage pe alta şi merg mai
departe pe această linie. Caut să particip efectiv la trasarea modului în care va fi explorat în viitor spaţiul cosmic.
- Aţi amintit mai devreme de Marte,
anul acesta vorbim de 40 de ani de la primul zbor al unui român în spaţiu. În următorii 40 de ani am putea vorbi de primii oameni care ajung pe Marte?
- Indiscutabil. Eu sper ca primele echipaje pe Marte să ajungă cam în 15 ani de
acum încolo. O dată la doi ani este o conjunctură favorabilă în care Marte este mai
apropiat de Pământ şi atunci se poate realiza transferul Terra - Marte mai uşor. În
orice caz, Luna şi explorarea ei reprezintă
o platformă pentru a învăţa şi a experimenta cum să ajungem pe pământul marţian.
- Şi tot în viitorul acesta apropiat, vom
putea să vorbim şi despre următorul român care ajunge în spaţiul cosmic?
- Sigur.Tocmai s-au încheiat depunerile
de dosare pentru noi candidaţi cosmonauţi
ai Agenţiei Spaţiale Europene. Între ei se
numără şi 199 de băieţi şi 56 de fete din
România, dintr-un număr total de puţin
peste 22.000 de candidaţi, la nivelul întregii Europe. Să vedem cum va decurge procesul de selecţie, care va fi finalizat cam
într-un an şi jumătate. Să sperăm că vom
avea şi un candidat de la noi din ţară. Şi
unul care să ajungă pe Lună, pentru că Europa, prin Agenţia Spaţială Europeană, are
încheiată o înţelegere cu SUA, în cadrul
Acordului „Artemis” de zboruri pe Lună şi
colaborare la dezvoltarea acestui program,
în care trei astronauţi europeni vor avea
posibilitatea să aselenizeze.
Colonel Cristian DUMITRAŞCU
Căpitan Mirela VÎŢĂ
Căpitan Narcis RĂDUCU
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Povestea din spatele Poveştilor
Copii, părinţi sau bunici, cu toţii avem nevoie de poveşti.
Dacă în copilărie ele ne ajutau să ne dezvoltăm imaginaţia, limbajul, să ne însuşim noţiunile de bine şi de rău,
să ne stabilim valorile, să învăţăm concepte abstracte şi
cum să interacţionăm cu cei din jur, la maturitate, ele pot
fi sursă de inspiraţie, de lecţii de viaţă, o adevărată magie
transpusă în viaţa reală.
Casa de tip familial „Sf. Elena” din Corabia induce
fără să vrei ideea unei poveşti oricui îi trece pragul, aşa
cum mi s-a întâmplat şi mie în urmă cu puţin timp. Personajele poveştii mele sunt oameni minunaţi, care cred în
puterea de a transforma locurile în care trăim într-un colţ
de lume mai bun, mai frumos.
A fost o perioadă în care vedeam la televizor toate acele lucruri urâte din casele de copii şi am fost foarte răvăşită de faptul că adulţi care ar fi trebuit să aibă grijă de ei
îi tratau cu mai puţină afecţiune sau chiar indiferenţă. De
aici a venit şi dorinţa mea să ajung la Corabia, pentru a-i
putea cunoaşte mai bine pe copiii instituţionalizaţi din Casele de tip familial din Corabia.

După cum se ştie, în presa militară au apărut numeroase articole despre acţiunile de binefacere pe care personalul Statului Major al Forţelor Terestre şi cel din Batalionul
500 Sprijin, iar mai târziu Fundaţia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”, care au venit în

sprijinul acestor copii, atât prin iniţiative personale cât şi în cadrul unor
programe special dedicate.
Începând din 2015, s-a urmărit ca
donaţiile către case să se facă în funcţie de nevoi (ex. solicitare de rechizite, de perne şi pilote noi, de vase
de bucătărie, etc.) alături de „punguţa” lui Moş Crăciun sau Iepuraşul
de Paşti.
Datorită restricţiilor impuse de
pandemia de COVID-19, în acest an,
darurile copiilor au ajuns după 1 iunie,
când iniţiativa de a merge la Corabia a
aparţinut Statului Major al Forţelor
Terestre. La activitatea de donaţii, alături de personalul S.M.F.T., au participat şi alte structuri prin personal
M.Ap.N. sau instituţii civile.
A fost pentru prima dată când am
mers acolo, împreună cu o parte din
colegi şi am văzut copii minunaţi, în
ochii cărora poţi remarca uşor speranţa, dar şi voinţa încă de la prima întrevedere. Am făcut cunoştinţă cu doamna Diana Miulescu, şefa Centrului, la casele de tip familial „Sf.Elena” Corabia şi cu cei 35 de
copii rămaşi fără protecţia părinţilor, care împreună formează cea mai frumoasă familie pe care am întâlnit-o vreodată. Ne-au întâmpinat cu multă bucurie şi ospitalitate,
povestindu-ne ce-au mai făcut în perioada pandemiei,
până acum când au intrat în vacanţă.
Asistenţa de urgenţă, prevenirea abandonului şcolar,
educaţia de calitate, dreptul la viaţă şi sănătate nu mai
sunt demult utopii pentru Diana Miulescu, care a reuşit
alături de echipa sa de specialişti să armonizeze toată cunoaşterea şi experienţa în favoarea copiilor.
Am aflat de la dumneaei că, cel mai important lucru în
viaţa unui copil este dragostea, de aceea s-a avut în vedere
ca fraţii să stea împreună, pentru a crea o atmosferă de familie, în ordine şi disciplină.
Prin grija conducerii centrului, copiii beneficiază de
meditaţii gratuite cu profesori de la şcolile unde învaţă. În
general sunt admişi la instituţii de învăţământ superior sau
se angajează, unii dintre ei întorcându-se la centru pentru

a ajuta la creşterea fraţilor mai mici.
Cu mândrie şi cu emoţie în glas, ca o mamă iubitoare,
ne-a spus că în ultimii trei ani, copiii au avut rezultate bune şi chiar foarte bune la învăţătură, iar anul acesta cinci
copii au terminat facultatea, iar doi dintre ei urmează studii de master.
Acum, în vacanţă, programul este mult mai lejer, copiii se trezesc dimineaţa la ora 9:00, fac ordine în casă, ajută
la prepararea mâncării, apoi mai lucrează după caietele de
vacanţă, merg la plimbare în parc sau au grijă de grădina
de legume. Cam acestea sunt activităţile zilnice, ce pot fi
remarcate la o primă trecere în revistă ca schimbare odată
cu încheierea cursurilor. Sunt asemănătoare cu cele care
se desfăşoară şi într-o familie. Chiar dacă nu putem
schimba lumea dintr-o dată, putem contribui prin paşi
mici la orice cauză sau comunitate cu care rezonăm.
Aceşti copii au înţeles că fără educaţie, e greu să-ţi depăşeşti condiţia, iar implicarea şi ajutorul lor primit de la
noi, sper să-i inspire şi pe alţi oameni din jur să facă acest
lucru.
Mihaela DIACONU

Tabăra de instruire, la final
Curioşi din fire şi dornici să descopere lucruri noi, elevii care au finalizat clasa a XI-a au trăit cea mai frumoasă
experienţă în tabăra de instruire din judeţul Vâlcea, unde
au avut parte de suportul specialiştilor şi de prezentările
acestora, dar şi de multe momente de relaxare.
„Tabăra de instruire/de instrucţie reprezintă una dintre
cele mai frumoase experienţe trăite în cadrul cetăţii cantemiriste. Douăzeci şi patru de elevi, din clase diferite, alături de trei instructori militari, aduşi la un loc pentru un
singur scop: a ne mări universul de cunoştiinţe în ceea ce
priveşte supravieţuirea” - a afirmat elev plutonier-adjutant
Eva-Antonia Nedelcu.
Programul liceenilor militari a fost unul complet şi
complex, menit să aducă un plus în conturarea opţiunilor
de viitor.
„Vizitele de la Centrul de Perfecţionare Geniu şi EOD
„Panait Donici”, respectiv Baza militară 99 Deveselu au
fost benefice în ceea ce priveşte orientarea în carieră, o
mare parte din grup începând să regândească opţiunile
pentru academie” - a completat Eva.
Experienţele acumulate au fost unice şi s-au transformat într-un bun prilej de verificare a deprinderilor şi aptitudinilor fizice, de întărire a coeziunii de grup şi de depăşire a propriilor limite.
În marşuri, în condiţii de izolare, în cadrul activităţilor
specifice: instrucţie de front, topografie, instrucţie tactică,
instrucţie sanitară, cantemiriştii şi-au fixat, dezvoltat şi
perfecţionat deprinderile practic-aplicative însuşite pe
parcursul orelor de pregătire militară. S-au familiarizat cu
tehnica, echipamentele din dotare şi au acumulat noi
informaţii despre armele şi specialităţile
militare.
„Prin intermediul
marşului, ne-am dezvoltat spiritul de cercetaş, reuşind să comunicăm fără a fi demascaţi
de inamic, în cadrul
orelor de instrucţie sanitară, am fost învăţaţi să
acordăm primul-ajutor
în diverse situaţii, astfel
încât, la nevoie, să putem salva viaţa unui coleg, iar activităţile sportive desfăşurate pe echipe au contribuit la întărirea coeziunii grupului, unul dintre cele mai importante
aspecte fiind să nu lăsăm nici un coleg în urmă, ghidândune după deviza: «Unul pentru toţi, toţi pentru unul!»”- a

continuat Eva.
Acţiunile întreprinse şi obiectivele stabilite au fost duse la bun sfârşit. „La finalul celor şapte zile, a avut loc focul de tabără, ultima activitate desfăşurată împreună, plină de emoţii, râsete, plânsete, unde am rememorat cu drag
diverse întâmplări ce au avut loc de-a lungul taberei. În
urma acestei experienţe, am descoperit foarte multe lucruri noi, am legat prietenii strânse şi am creat nenumărate amintiri” - a încheiat performera noastră de 10, Eva Nedelcu.
Elevii au fost plăcut impresionaţi de pregătirea şi devotamentul cadrelor militare, de expunerile şi prelegerile
profesioniste ale acestora şi au dorit să le mulţumească şi
pe această cale încă o dată.
Colibiţa
În perioada 25 iunie-2 iulie, elevii claselor a XI-a din
Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” au participat
la tabăra de instrucţie care s-a desfăşurat pe malul lacului
Colibiţa, din judeţul Bistriţa-Năsăud.
Elevii ştefănişti, împreună cu instructori militari şi cadre medicale s-au deplasat la poalele Munţilor Călimani şi
Bârgău, unde au pus în practică noţiunile învăţate în cei
trei ani de liceu, la orele de pregătire militară.
Activităţile au început cu un instructaj de protecţia
muncii, prezentarea tehnicilor de acordare a primului ajutor în caz de fractură, luxaţie, muşcături provocate de
şerpi sau înec şi de transport al răniţilor în diferite situaţii.
După ce şi-au reamintit noţiunile de topografie militară, a urmat un marş prin pădure până la Vârful Bistriciorul
- 1.900 m altitudine.
Peisajul superb a
compensat efortul
acestora de a ajunge
până pe vârful muntelui.
Ziua următoare a
fost ca o recompensă,
după o vizită de informare la barajul din
Colibiţa, practic, toată ziua au petrecut-o
plimbându-se pe lac,
cu bărci pneumatice
şi hidrobiciclete.
Tot în cadrul taberei de la Colibiţa, elevii militari au participat la o prezentare de tehnică, echipament şi armament,
aflate în dotarea cercetaşilor de la Brigada 81 Mecanizată
„General Grigore Bălan”. Cu acest prilej, ştefăniştii au

aflat informaţii noi despre armele şi specialităţile militare.
La activitatea de orientare în carieră, condusă de comandantul colegiului, colonel dr. Romeo-Aurelian Popovici, au participat comandantul Brigăzii 81 Mecanizate
„General Grigore Bălan”, colonel dr. Cornel Scurt, absolvent al colegiului, promoţia 1988 şi sublocotenent Maria
Gabriela Roşca, absolventă a colegiului, promoţia 2015.
Surpriza zilei a fost faptul că cerul a fost survolat, întrun zbor de antrenament, de aeronave aparţinând Bazei 95
Aeriene „Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu” şi
Bazei 71 Aeriene „General Emanoil Ionescu”.
Printre cele mai captivante activităţi desfăşurate pe
parcursul zilelor petrecute la Colibiţa se numără şi faptul
că au asistat la o tragere realizată de militarii Batalionului
812 Infanterie Bistriţa, în poligonul Livezile. De asemenea, au învăţat să amenajeze adăposturi, în funcţie de nevoi şi materialele disponibile în pădure, au descoperit noi
metode de aprindere a focului cu mijloace improvizate şi
au învăţat tehnicile de filtrare, purificare şi depozitare a
apei în natură.
„Experienţa din tabăra de instrucţie a fost una inedită.
Nu mă aşteptam să acumulez atât de multe informaţii
despre forţele terestre într-o singură săptămână şi sunt sigură că toţi colegii mei care vor alege această categorie de
forţe vor alege din pasiune pură pentru tot ceea ce reprezintă specializarea aleasă. Totodată, consider că această
experienţă ne-a unit şi ne-a făcut să realizăm că anul care
urmează va fi mult mai uşor de parcurs, dacă ne vom ajuta
şi ne vom susţine reciproc” - a spus eleva Daria Balahura, înaintată la finalul anului şcolar la gradul onorific de
plutonier-adjutant.
Acest antrenament urmăreşte pregătirea teoretică şi
practică a elevilor Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel
Mare” pentru a-şi forma şi perfecţiona deprinderile ce vor
sta la baza alegerii viitoarei specializări militare.
Graţiela MIHĂESCU
Foto: Alina CONSTANTIN

CMYK

Curierul

UNIVERS SPIRITUAL

Pagina 6

ARMATEI

Nr. 13 (544) din 15 iulie 2021

Lecþia de istorie

REPERE CULTURALE
Carte

Mexican Gothic, Silvia MorenGarcia
După ce primeşte o scrisoare tulburătoare în care verişoara ei o imploră să o salveze de la moarte. Noemi Taboada pleacă spre Locul Înalt,
reşedinţa acesteia dintr-o zonă rurală
a Mexicului. Deşi nu pare, nici pe
departe, o luptătoare neînfricată (e
foarte elegantă şi nu s-ar încumeta
să apară nicăieri fără o rochie şic şi
fără rujul său marca Elizabeth Arden), Noemi nu duce deloc lipsă de
curaj, nelăsându-se îngrozită nici
măcar de coşmarurile sale îngrozitoare. Aşa că nu se sperie nici când
descoperă că Locul Înalt ascunde
multe secrete întunecate, căci verişoara ei s-a căsătorit cu charismaticul moştenitor al unui fost imperiu în domeniul mineritului,
din a cărui istorie de familie nu lipsesc episoadele de o violenţă
nebună. Noemi se trezeşte prinsă în ghearele fascinaţiei şi groazei într-o casă imensă bântuită de fantomele trecutului.
www.nemira.ro

Concert

Mircea Baniciu, 22 iulie, ora 19:30, Teatrul de Vară ,,Mihai
Eminescu”, Bucureşti
Artistul este un nume de referinţă
în muzica rock românească, fiind precursorul genului etno rock, activ încă
de la începutului anilor ’70, continuând să îşi cânte muzica „subversivă”, în ciuda cenzurii impuse de regimul comunist. Mai întâi, ca solist vocal al trupei Phoenix unde a lansat
hit-uri nemuritoare, în trupa Pasărea
Colibri, alături de care a scris o nouă
poveste de succes, şi Pasărea Rock
compusă din foşti membri Phoenix,
Mircea Baniciu a continuat să se exprime prin muzică indiferent de obstacolele întâlnite în calea sa.
www.infomusic.ro

Film

Tata mută munţii
Un bărbat gata să înceapă o nouă etapă alături de o femeie tânără este readus violent în viaţa pe
care o încearcă s-o lase în urmă atunci
când fiul său adolescent dispare într-o
drumeţie montană. Filmul este inspirat de o întâmplare reală şi spune o
poveste despre vinovăţie şi dragoste,
despre echitate şi compromisuri,
despre lupta unui tată în încercarea de
a-şi salva fiul. Din distribuţie fac parte: Adrian Titieni,Valeriu Andriuţă,
Judith State, Tudor Smoleanu, Elena
Purea şi Radu Botar. Regia şi scenariul: Daniel Sandu.
www.cinemagia.ro

Generalul Constantin Coandă,
primul ministru al României
la momentul Marii Uniri de la 1918
(urmare din numărul trecut)
„Zilele ce urmară, fură înfrigurate şi pline de însufleţire, amestec de bucurie, de îngrijorare, de temere,
de nădejde şi de păreri de rău. Totul era atât de neaşteptat şi atâtea laturi deosebite trebuiau cercetate. Nu
e vorba, era foarte plăcut să spui „da” şi să ai lângă tine un tânăr sfios care te prinde din ochi, dar lucrurile
nu se opreau aici. Ce avea să spună papa de toate acestea?”
O legătură în timp dintre Regina Maria şi Generalul Coandă poate fi făcută chiar şi prin intermediul Coroanei pe care Regina a purtat-o la încoronarea de la
Alba Iulia din 1922.
„Coroana a fost făcută din aur transilvănean în stil
art-nouveau la Paris după proiectul unui român, Costin Petrescu. Principala sursă de inspiraţie a constituito coroana doamnei Despina Miliţa, soţia lui Neagoe
Basarab, pe care o văzuse pe fresca Mănăstirii de la
Curtea de Argeş. Regina Maria şi-a dorit în mod special acest lucru deoarece dorea ca să poarte o coroană
care să-i confere o aură medievală.
Comanda pentru coroană a fost făcută de Parlamentul României, prin preşedintele Senatului - generalul Coandă, şi de colonelul Drosso - din partea regelui Ferdinand, pe data de 5 august 1921, în acest sens
plătindu-se celebrei case de bijuterii Falize din Paris
suma de 65.000 de franci; lucrarea a fost terminată în
luna septembrie 1922.”
PRIMUL-MINISTRU AL ROMÂNIEI LA
MOMENTUL MARII UNIRI
Generalul Constantin Coandă a devenit preşedintele Consiliului de Miniştri într-un moment de cumpănă
pentru România, după încheierea Tratatului de la Buftea-Bucureşti cu puterile Centrale, de către guvernul
Marghiloman. Însă, Regele Ferdinand a tergiversat ratificarea tratatului şi asta a permis o remobilizare a
forţelor româneşti unioniste.
Guvernul Marghiloman a fost demis şi Generalul
Coandă a preluat conducerea guvernului la 24 octombrie/6 noiembrie 1918.
Guvernul Coandă a denunţat tratatul de la Bucureşti şi a treia zi de la instalare a adresat un ultimatum
feldmareşalului August von Mackensen, care era comandantul celor 15 divizii germane de ocupaţie, cerându-i-se să părăsească România în 24 de ore.
Cu această ocazie guvernul ia decizia ca trupele române să intre în Bucovina şi se trimite o telegramă aliaţilor pentru a permite să se întâmple acest lucru.
Armata a fost mobilizată, iar în noaptea de 28 octombrie/10 noiembrie spre 29 octombrie /11 noiembrie, Armata Română reîncepea operaţiunile militare
împotriva Puterilor Centrale, trupele române primind
ordin să treacă simultan în Transilvania, Muntenia şi
Dobrogea.
La 29 octombrie/11 noiembrie, Regina Maria era
primită pe peronul gării Iaşi de noul prim-ministru
Coandă, Saint Aulaire reprezentantul Franţei în România şi o delegaţie de transilvăneni. Tot în această zi, la

solicitarea Consiliului Naţional Român, Divizia 8 Română condusă de generalul Iacob Zadik, din cadrul
Corpului 4 Armată, comandat de generalul Nicolae
Petala, a intrat în Bucovina, în Cernăuţi.
La 28 noiembrie 1918, delegaţia Bucovinei a fost
primită de Generalul Coandă, în calitatea sa de primministru al României şi a fost dusă la Curtea Regală,
acolo unde preşedintele misiunii bucovinene, Marele
Mitrolpolit Vladimir de Repta, a închinat Bucovina
M.S. Regele Ferdinand.
Multe sunt probabil cele pe care Generalul Constantin Coandă le-a realizat în scurta sa şedere pe scaunul preşedintelui Consiliului de Miniştri, dar unele
poate vor fi aflate în perioada ce va urma.
În 1932, domnul Gh. I.C Brătianu, preşedintele
Partidului Naţional-Liberal, cu referire la Generalul
Coandă, afirma:
„Patriotismul său luminat şi-a dat însă deplina măsură atunci când, primind sarcina istorică a formării
guvernului în noiembrie 1918, i-a fost dat să vadă eliberarea teritoriului ocupat, trecerea armatelor noastre
peste munţi şi proclamarea unirii Ardealului. Iar după
intrarea triumfală a Suveranilor în Bucureşti, generalul Coandă, colaborator preţuit şi statornic al lui I.C.
Brătianu, a mers alături de el la conferinţa păcii,
pentru a apăra drepturile României Unite şi legitimele
sale revendicări.”
TRATATUL DE LA TRIANON (Versailles,
Franţa)
Imediat după încetarea războiului, Generalul
Coandă a primit misiunea de a participa la negocierile
de pace, care au fost finalizate prin semnarea Tratatului de la Trianon în 1920.
„Delegaţia României la Conferinţa de Pace era alcătuită din personalităţi de prestigiu ale vieţii politice,
îndeosebi de orientare liberală, precum şi din diplomaţi de carieră, şi anume: Ion I. C. Brătianu - primul
ministru, Nicolae Mişu - ministrul României la Londra, Victor Antonescu - ministrul României la Paris,
generalul Coandă, Al. Vaida Voevod. Ulterior, delegaţia a fost completată cu Nicolae Titulescu şi dr. Ioan
Cantacuzino. Acesteia i s-au adăugat unii experţi:
Gheorghe Crişan, Alexandru Lapedatu, Neagoe Flondor, Ioan Pelivan, D. Danielopol, V. Stoica şi Constantin Brătianu, secretar al delegaţiei.
Demersurile delegaţiei României, a unor personalităţi franceze, Saint Aulaire, reprezentantul Franţei în
România, şi Henri Berthelot, fostul comandant al misiunii militare franceze în România, la care s-au raliat
numeroşi parlamentari, oameni de cultură şi presă, au
determinat guvernul francez ca, prin ministrul său de
externe, Stefan Pichou, să propună guvernelor aliate
de a trata cu România ca aliat şi „în această calitate să
fie admisă la negocierile de pace.” În cele din urmă,
România este primită la Conferinţa de Pace de la Paris
cu statutul de aliat.”
(continuare în numărul următor)
www.agerpress.ro

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Sfinţii români
Domnul Iisus Hristos a încredinţat ucenicilor Săi şi
nouă tuturor o misiune mare, aşa cum spune textul din
Evanghelia de la Matei aşezat spre cinstirea Sfinţilor Români: „Voi sunteţi lumina lumii”. Biserica respiră întru
Duhul Sfânt şi prin invocarea, rugăciunea sau mijlocirea
Sfinţilor Români. În Duminica a 2-a după Pogorârea Duhului Sfânt, Biserica pomeneşte Soborul celor 12 Apostoli, dar îi cinsteşte şi pe Sfinţii Români, continuatori istorici şi ecleziali ai chemării primilor Apostoli de către
Domnul nostru Iisus Hristos. Apostolul este un trimis, dar,
înainte de aceasta, este un „colaborator al lui Dumnezeu”,
al cărui har necreat lucrează cu el. Cei chemaţi la apostolat nu se lasă înşelaţi de valorile lumeşti, ci privesc la Cuvântul lui Dumnezeu pentru a evalua ce este bun şi înţelept. Apostolii caută fiinţial să fie „sfinţi şi fără prihană
înaintea Lui”. Zelul apostolic este acea tărie dumnezeiască care ne ţine verticală conştiinţa misiunii şi ne ocroteşte
de cancerul dezamăgirii.
Sfinţii Români sunt cei care au mărturisit pentru Hristos înaintea oamenilor, ca apoi Hristos să mărturisească
pentru ei înaintea lui Dumnezeu Tatăl, Care este în Ceruri.
Scrisoarea către Evrei defineşte această însoţire care ne
înconjoară cu expresia „nor de mărturii”. Aşa sunt Sfinţii
Români: o mulţime de mărturisitori. În orice moment al
vieţii ne asistă lucrarea proniatoare a Preasfintei Treimi,
precum şi prezenţa mijlocitoare, tainică a tuturor Sfinţilor
români care au mers înaintea noastră cu semnul credinţei
în Crucea lui Iisus Hristos, ca unii care şi-au asumat şi
purtat Crucea şi i-au urmat Lui.
Existenţa şi mijlocirea Sfinţilor Români, Evanghelie

întrupată, ne spun înainte de toate că viaţa creştină nu este
ceva abstract sau un ideal care nu se poate împlini. În acelaşi timp, viaţa Sfinţilor Români ne întăreşte nouă că nu
suntem singuri, Biserica adună nenumăraţi sfinţi care au
mers înaintea noastră lăsând totul pentru Hristos şi care
prin lucrarea Duhului Sfânt sunt implicaţi în evenimentele
celor care încă trăiesc aici pe pământ, ca să moştenească
viaţa veşnică. Mijlocirea sfinţilor se revarsă peste întreaga Biserică, iar ajutorul lor este aproape de orice preot şi
creştin.
„ Dumnezeu este Lumină”, ne aminteşte Sfântul Apostol Ioan, rezumând nu o teorie gnostică, ci „vestea pe care
am auzit-o de la El”, de la Iisus Hristos. În Evanghelie, el
citează cuvintele primite din gura Mântuitorului; „Eu sunt
Lumina lumii. Cine îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii”. Întrupându-se, Fiul lui
Dumnezeu s-a manifestat ca lumină. O lumină prezentă
nu numai în exterior, în istoria lumii, ci de asemenea, în
interiorul omului, în istoria sa personală.
Mântuitorul Hristos ne cheamă să alegem între două
căi, care se află în „competiţie” pentru sufletele noastre.
Decizia se referă la esenţa şi provocarea timpului prezent.
Ca să spunem în inimile noastre: Doamne, la cine ne vom
duce? Tu ai cuvintele vieţii celei veşnice”. Domnul Iisus
Hristos are cuvintele vieţii celei veşnice. Lumea pe care
cei de astăzi o moştenesc este o lume care are nevoie disperată de un nou sens autentic al comuniunii, dialogului şi
solidarităţii umane. Este o lume care are nevoie să fie
atinsă şi vindecată de frumuseţea şi bogăţia iubirii Preasfintei Treimi. Are nevoie de mărturisitori ai aceste iubiri,

precum au fost Sfinţii Români.
Duhul Sfânt devine continuă nevoie a bisericii apostolice şi a întregii Biserici pelerine în istorie. Duhul Sfânt
vine acolo unde este iubit, acolo unde este chemat, acolo
unde este invocat, acolo unde este aşteptat, aşa cum arată
viaţa celor peste 100 de sfinţi străromâni şi români trecuţi
în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, pomeniţi câte
unul sau mai mulţi în fiecare lună din timpul anului liturgic. Ca misionari ai Cuvântului în contemporaneitate, misiunea tinerilor, a familiilor este să păstreze conştiinţa vie
a prezenţei Mântuitorului nostru, îndeosebi prin participarea la celebrarea Sfintei Euharistii, memorial al morţii Sale atotslăvite. Suntem chemaţi toţi, precum odinioară
Sfinţii noştri Români, să păstrăm vie memoria cuvintelor
vieţii pe care Hristos le-a rostit, a faptelor minunate de
milostivire şi bunătate pe care le-a săvârşit. Suntem chemaţi toţi să amintim în mod constant lumii „puterea lui
Dumnezeu spre mântuire”.
Maica Domnului, învăţătoare a desăvârşitei asemănări
cu Fiul ei dumnezeiesc, împreună cu Sfinţii Români, să ne
sprijine şi să ne ocrotească în diferitele încercări pe care
trebuie să le depăşim.
Istoria sau contemporaneitatea noastră are nevoie de
sfinţi: de persoane care refuză orice dominare, care aspiră
la dragoste, comuniune şi la frăţietate. Sfinţii sunt persoane care trăiesc acceptând şi o anumită suferinţă, pentru că
iau asupra lor truda celorlalţi. Fără ei lumea n-ar avea nădejde. Domnul Iisus Hristos să ne dăruiască nădejdea de
a ne sfinţi vieţile.
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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Primul lapte matern uman
din celule cultivate în laborator

BIOMILQ, o nouă companie cu sediul în Carolina de
Nord, consideră că a găsit soluţia la marea problemă a
sintetizării laptelui matern în afara sânilor, care până acum nu a putut fi obţinut. „Laptele uman este extrem de
complex, atât în compoziţie, cât şi în structură, ceea ce a
făcut imposibilă reproducerea în afara corpului mamei
care alăptează”, a afirmat dr. Jennifer Smilowitz, consilier tehnic al BIOMILQ. Totuşi, utilizarea celulelor mamare umane pentru a genera laptele permite producerea,
din abundenţă, a unor macronutrienţi benefici care nu se
regăsesc în opţiunile de formulă care înlocuiesc în prezent laptele matern atunci când sunt probleme de alăptare. Potrivit BIOMILQ, procesul de producţie a acestui
lapte este mult mai bun pentru mediu decât alternativele.

„Ultimele noastre cercetări demonstrează că o mare parte din complexitatea laptelui poate fi realizată prin reproducerea relaţiei dintre celulele care îl produc şi condiţiile pe care le experimentează în interiorul corpului în timpul lactaţiei”, a spus dr. Leila Strickland, co-fondatorul
companiei. Deşi laptele a fost creat utilizând celule umane, nu este exact acelaşi lucru. BIOMILQ se potriveşte
îndeaproape cu macronutrienţii din laptele matern normal, conţinând oligozaharide extrem de importante din
laptele uman şi alte ingrediente active care nu se găsesc
în formulă. Laptele din celule crescute în laborator poate
avea beneficii pe care laptele matern nu le are, inclusiv
lipsa completă a toxinelor din mediul înconjurător sau de
la medicamentele eliberate pe bază de reţetă care pot
ajunge în laptele matern normal. De asemenea, trebuie
precizat faptul că anunţul privind producerea laptelui din
celule cultivate în laborator a fost făcut de companie şi
că nu a fost făcut public nici un studiu despre procesul
de fabricare sau despre produs.
Acest tip de lapte vine pe noul val al inovaţiilor alimentare, carnea cultivată în laborator fiind deja în multe
supermarketuri şi restaurante din lume.

Activitatea umană
influenţează precipitaţiile la nivel global

Activitatea umană, precum emisiile de gaze cu efect
de seră şi muncile agricole, a jucat un rol crucial în evenimentele de precipitaţii extreme precum inundaţiile şi
alunecările de teren din întreaga lume, a descoperit un
studiu. În anii recenţi au avut loc numeroase evenimente
de inundaţii şi alunecări de teren. Precipitaţiile extreme,
adică o cantitate de apă sau zăpadă care depăşeşte valorile normale pentru o anumită regiune, pot fi cauză pentru
astfel de evenimente.Variaţiile naturale ale climei, precum Oscilaţia Sudică El Niño (Enso), afectează precipitaţiile. Însă, unele cercetări precum noul studiu publicat
recent în jurnalul Nature Communications încearcă să
înţeleagă dacă acţiunile umane care au un impact asupra
climei, precum emisiile de gaze cu efect de seră şi mun-
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Noutãþi în lumea IT
Galaxy A03s

Ilustrat cu imagini neoficiale, Galaxy A03s este următorul smartphone
low-cost propus de Samsung celor aflaţi în căutarea unui telefon cu autonomie ridicată a bateriei şi preţ accesibil. Succesorul modelului A02s are
un display Infinity-V de 6,5 inch (decupat la partea de sus după modelul
„picătură), şi un chipset MediaTek
Helio G35 cu procesor octa-core la
2.3GHz. Apărut deja în catalogul
Geekbench, telefonul obţine un scor
single-core de 173 puncte, respectiv
921 puncte în cel multi-core. În funcţie de buget, Galaxy A03s va putea fi
obţinut în configuraţie cu 3GB sau
4GB memorie RAM. Ambele versiuni dispun însă de versiunea Android
11, adaptată cu interfaţa Samsung
One UI. Pe lista dotărilor mai intră şi
un acumulator 5000mAh, cu funcţie
de încărcare rapidă (până la 15W prin
cablul USB-C). Construcţia este însă
relativ compactă, telefonul având dimensiuni 166.6 x 75.9 x 9.1~9.5mm.

cu o cameră principală de
13MP şi doi senzor auxiliari a
câte 2MP fiecare, deservind
modurile de captură Macro şi
DoF. La partea din faţă găsim
o cameră de 5MP, livrând minimul necesar pentru poze
selfie. Apărând doar ca un refresh pentru modelul de anul
trecut, A03s vine cu senzor de
amprentă montat pe lateralul
carcasei şi port USB-C la partea de jos.

Configuraţia foto este asemănătoare
modelului A02s, Galaxy A03s venind

Prima aplicaţie care testează
rezistenţa la apă a telefonului
Un dezvoltator software a gândit
o metodă ingenioasă pentru a testa rezistenţa la apă a telefoanelor mobile,
folosind un senzor regăsi în configuraţia oricărui smartphone. Aparent,
cu rezultate încurajatoare, aplicaţia
intuitiv numită Water Resistance Tester (disponibilă gratuit în magazinul
Google Play), poate evalua în câteva
secunde integritatea carcasei dispozitivelor smartphone, stabilind
probabilitatea ca dispozitivul
să mai întrunească specificaţiile IP67/IP68, privind protecţia la apă. Tot ce trebuie să
faci este să porneşti aplicaţia
şi să apeşi cu fermitate (nu
exagerat) pe centrul ecranului, atunci când ţi se solicită
asta. Aparent, aplicaţia foloseşte senzorul barometru propriu dispozitivului pentru a
măsura variaţia presiunii aerului, din interiorul carcasei
telefonului, în timp ce apeşi/
eliberezi ecranul acestuia. Concret,
dacă presiunea aerului măsurată cu

senzorul-barometru se modifică prea
puţin, sau nu persistă la un nivel crescut în timp ce apeşi ecranul telefonului, asta poate indica o slabă etanşeitate a carcasei şi implicit, slabă protecţie împotriva pătrunderii accidentale de lichide. Chiar şi cu un rezultat
negativ, nu ar trebui să desconsideri
complet rezistenţa la apă a telefonului tău, construcţia acestuia putând oferi în continuare suficientă protecţie
împotriva stropirii accidentale cu apă. Totuşi, dacă plănuieşti să iei telefonul cu tine la plajă pentru a face poze deasupra sau sub apă, poate că ar
trebui să reconsideri în cel mai fericit
caz, un scor perfect pentru protecţie.
IP68 îţi va da suficientă încredere
pentru a filma cu telefonul sub apă,
însă doar pe propria răspundere.
Chiar dacă eşti deja convins de etanşeitatea telefonului tău, Water Resistance Tester te-ar putea feri de accidente nefericite, în eventualitatea în
care nu ai apăsat suficient de bine
slot-ul pentru cartelă SIM/card
microSD, aplicaţia detectând foarte
bine problemele de etanşeitate.
www.go4it

- Bulă, care este unitatea de măsură pentru
lichide?
- Litrul.
- Foarte bine! Poţi
să-mi spui o unitate de măsură superioară litrului?
- Damigeana!
J
Ion şi Gheorghe se întâlnesc la un
colţ de stradă. Întreabă Ion pe Gheorghe:
- Unde meri, mă?
- Nu ştiu! Da’tu unde meri, mă?
- Nu ştiu!
- No, atunci hai p-aici că-i mai
aproape…
J
Două tipe:
- Auzi, dragă, ce-i aia insuficienţă
cardică?
- Păi, e atunci când n-ai bani suficienţi pe card, cred!
J
- Este grav, domnule doctor?- întreabă pacientul.
- Va trebui să iei aceste pilule toată

viaţa. Una pe zi.
- Ce bine! Credeam că e mult mai
grav.
- Îţi dau o cutie cu şase pastile. Sper
să-ţi ajungă…
J
La şcoală, învăţătoarea îi întreabă pe
elevi:
- După voi, cum ar trebui să fie o
moarte liniştită?
- Ar trebui să fie aşa cum a murit
bunicul meu în toiul nopţii, răspunde
Gigel.
- Şi cum a murit bunicul tău?
- A adormit şi a murit în timpul somnului, fără să-şi dea seama.
- Excelent răspuns! Dar, cum ar fi o
moarte oribilă?
- Ca moartea celor trei prieteni ai
bunicului meu, răspunde Gigel din nou.
-Şi cum au murit cei trei prieteni ai
bunicului tău?
- Erau în maşină cu el atunci când
bunicul a adormit la volan…
J
Aseară a intrat un hoţ în vila noastră
şi a început să caute bani prin casă.

M-am ridicat din pat şi am început să
căutăm împreună….
J
- Păpuşă, te fac o plimbare cu maşina?
- Păi, ala-i dric!
- Ei, asta-i bună, lumea moare să se
plimbe cu ea, iar tu faci figuri!
J
Ca să o verifice pe nevastă-sa cât de
mult ţine la el, într-o bună zi Ion se preface că a murit. Nevastă-sa:
- Cu ce să-l îmbrac?! Să-i pun pantofii ăştia noi?... Lasă că-s buni şi tenişii! Să-i pun costumul ăsta bun?!... Las
că-i bun şi treningul! Îl pune în sicriu şi
începe să se jelească:
Unde te duci Ioaneeee???!! Unde te
duci Ioaneee??!!
Din sicriu, Ion:
- La stadion, că aşa m-ai îmbrăcat!!
J
- Vorbiţi bine engleza?
- Nu prea bine, dar în schimb dau
fluent din mâini.
J
www.bancuri.ro
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cile agricole, contribuie la posibilitatea şi severitatea
evenimentelor extreme. În timp ce există diferenţe regionale, iar unele locuri devin mai aride, datele meteorologice arată că în ansamblu, precipitaţiile intense cresc la
nivel global, ceea ce înseamnă că cele mai ploioase zile
din an devin mai umede. Schimbările la precipitaţiile extreme, numărul de zile cu precipitaţii foarte semnificative, reprezintă o altă problemă. Aceste perioade scurte şi
intense de precipitaţii pot duce la inundaţii bruşte, evenimente ce pot avea efecte devastatoare asupra infrastructurii şi a mediului.
www.descopera.ro
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GÂNDURI ÎN TREACÃT...
În cele din urmă, viaţa nu este nici suferinţă, nici extaz. Este ceea ce faci tu din ea.
Fii o persoană bună, dar nu pierde timpul
pentru a dovedi.
Oamenii adevăraţi plâng când pleci. Oamenii falşi pleacă atunci când plângi.
Acolo unde există marea iubirea, se întâmplă mereu miracole.
Grandomania se naşte din egoism şi este
rudă cu invidia, prostia sau răutatea, cu atitudinea obraznică şi sfidătoare.
Doar un om care se detestă profund îşi
iroseşte viaţa abandonându-se invidiei, urâtului şi răului.
Un om împăcat cu sine, moral şi cu o viaţă normală, simplă, nu are timp de prostii.
Pierdem totul pentru persoane ce nu ar
pierde o secundă pentru noi.
Dacă fericirea ta depinde de ceva ce face
altcineva, atunci chiar ai o problemă.
Uneori iubim oamenii atât de mult încât
uităm că ei nu ne iubesc.
Oamenii se înşală, înşelând.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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Tabără de vară la Veneţia
Experienţă inedită
pentru doi performeri cantemirişti

Elevii sergent Daria Puchea şi Radu Aciobăniţei se află în a patra zi de tabără, organizată de Italian Naval Military School „Francesco Morosini”. Alături de elevi militari români şi europeni, cantemiriştii au parte de o experienţă inedită, pe care ne-au împărtăşit-o şi nouă.
„Primele zile petrecute în Veneţia au fost extraordinare. Începând de la întâlnirea cu comandantul Şcolii Militare Navale „Francesco Morosini” şi turul instituţiei, până
la antrenamentele de vâslit şi
vizitele culturale, împletite de
schimbul de experienţă cu elevii şcolii şi elevii Şcolii Militare a Forţelor
Terestre „Teulie”, fiecare clipă petrecută aici
pare ruptă dintr-un vis frumos.
Aerul sărat al mării, sunetul bărcilor ce circulă neîncetat pe timpul zilei în laguna insulei Sant’Elena şi clima
mediteraneană fac sejurul la Şcoală Militară Navală o
adevărată vacanţă. În zilele ce urmează, se vor prelungi
orele antrenamentelor de vâslit, iar vizitele importante se
vor petrece la fabrica de sticlă pe insula „Murano” şi Piaţa
San Marco, unde se găseşte şi Bazilica San Marco. Totodată, ne-a fost introdusă pizza italiană care are un gust divin, iar varietatea pastelor servite la cantina şcolii accentuează originea acestor două tipuri de mâncare”, a spus
Radu.
Pentru Daria experienţa are o valoare inestimabilă în
ceea ce priveşte cultura ei generală, după cum ne-a transmis eleva noastră din frumoasa Veneţie, unde primele zile
au fost marcate de momente memorabile, antrenamente
de vâslit, vizite la muzee şi mai ales cunoaşterea elevilor
străini.
Să aveţi parte de momente frumoase în continuare şi
să adunaţi cât mai multe impresii pe care să le împărtăşiţi

şi colegilor voştri
după vacanţă!
Invitaţia de a
participa la această
tabără de vară internaţională a fost lansată în cadrul celei
de-a şasea întâlniri a
Forumului EUMSS
(reuniunea reprezentanţilor învăţământului liceal militar din UE), la care
au participat online
reprezentanţi ai Direcţiei
Generale
Management Resurse Umane şi colegiile naţionale militare.
Graţiela MIHĂESCU

Elevii ştefănişti într-o nouă aventură

Datorită performanţelor de excepţie înregistrate la nivel european, elevele plutonier-adjutant Daria Balahura şi
plutonier Irina Puiu, de la Colegiul Naţional Militar ,,Ştefan cel Mare”, se află în tabără la Şcoala Militară Navală
,,Francesco Morosini” din Veneţia. Cele două eleve s-au
clasat pe primul şi al doilea loc la Olimpiada Forumului
Şcolilor Militare Secundare din Europa, iar parte a premiului obţinut reprezintă o excursie în campusul naval din
Veneţia. Olimpiada a fost organizată de către
Colegiul European de Securitate şi Apărare
(ESDC), instituţie care funcţionează pe lângă
Comisia Europeană, sub patronajul Înaltului Reprezentant

Elev de nota 10
Dintre elevii cantemirişti cu media 10
se distinge şi elevul
sergent
Antonio
Heaşcă, un tânăr model pentru generaţia
lui. Încununarea efortului depus de-a lungul anilor a venit odată cu atingerea nivelului maxim.
„Media 10 reprezintă rodul muncii şi
seriozităţii pe care am
căpătat-o prin
prisma încercărilor care
mi-au ieşit în
cale. Totodată,
este un motiv
în plus să îmi
păstrez perseverenţa şi ambiţia pentru
anul care reprezintă sfârşitul şi începutul promoţiei
2018-2022.
Prin început,
vreau să subliniez drumurile
pe care vom
merge fiecare
dintre noi la
terminarea liceului, dar şi
să pun accent
pe legăturile sufleteşti
create, care îmi doresc să capete valenţe,
cu toate că nu vom
mai fi aşa de mult
timp împreună” - spune performerul nostru.
Cu foarte multă
muncă, seriozitate,
perseverenţă, determinare şi dragoste
pentru învăţătură, An-

CMYK

tonio este unul dintre
elevii care au reuşit să
îşi atingă obiectivele
stabilite. Reţeta succesului are câteva ingrediente care sunt
definitorii pentru el.
„Deşi nu este uşor să
ţinteşti mereu cât mai
sus, satisfacţia este
una uriaşă când îţi dai
seama că tu chiar ai
reuşit. Ambiţia joacă
un rol important, dar

şi credinţa, deoarece
fără aceasta nu poţi
face nimic. Sunt recunoscător pentru persoana care sunt azi,
pentru faptul că acest
liceu mi-a deschis
larg orizontul pe toate
planurile: militar, şcolar, sportiv, emoţional, competitiv etc”.
Pentru toate reuşitele, nu uită să le mul-

ţumească celor care
i-a
fost
alături.
„Vreau să mulţumesc
prietenilor mei, pe
care colegiul mi i-a oferit, cadrelor militare
şi didactice, dar şi familiei care m-a susţinut necontenit pe timpul parcursului meu
de până acum”.
Este conştient că
tot ce a învăţat în
aceşti ani l-a ajutat să
devină mai
bun.
S-a
adaptat mediului cazon şi
a evoluat, indiferent de
greutăţile întâmpinate.
„Trei ani ca
trei clipe…
Parcă
ieri
eram tânărul
boboc cantemirist ce aşteptam cu emoţie repartiţia la clasa la
care aveam să
mă descopăr
pe mine însumi, la plutonul în care
aveam să aflu
că
atunci
când nu mai poţi, mai
poţi un pic. Chiar
dacă am traversat o
perioadă nefastă din
cauza pandemiei, timpul petrecut, fie fizic,
fie online, alături de
colegi şi profesori, a
scos la iveală tot ce e
mai bun din mine” - a
încheiat Antonio.
Graţiela
MIHĂESCU

al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate
al preşedintelui Comisiei Europene.
Invitaţia de a participa la această tabără de vară internaţională a fost lansată în cadrul celei de-a şasea întâlniri
a Forumului EUMSS. Astfel, o delegaţie de 10 elevi merituoşi de la colegiile militară din ţară, condusă de profesor Monica Buculei, se află în laguna insulei Sant’Elena
din Veneţia.
La linia de start a competiţiei s-au înscris 11 licee militare din Uniunea Europeană şi a reprezentat o adevărată
provocare pentru concurenţi.
În prima zi, elevii militari l-au cunoscut pe comandorul Marcello Ortiz Neri, comandantul liceului militar din
Veneţia. După un tur al campusului au început antrenamentele de canotaj
şi chiar au avut
parte de ieşiri în
larg cu diverse
ambarcaţiuni.
Două dintre cele
mai importante vizite au avut loc la
Muzeul
Istoric
Naval şi nava Palinuro, unde cadeţii acestei şcoli fac
practică.
Pe durata taberei de vară de la
Şcoala Militară
Navală ,,Francesco Morosini”, elevii militari vor participa la prelegeri şi
ore de teorie a canotajului şi activităţi practice, dar vor vizita şi locuri de interes cultural din Veneţia. Aerul sărat al
mării, sunetul bărcilor care circulă neîncetat pe timpul zilei şi clima mediteraneană fac sejurul la şcoala militară
navală o adevărată vacanţă.
În zilele ce urmează se vor prelungi orele antrenamentelor de vâslit, iar vizitele importante se vor petrece la fabrica de sticlă de pe insula Murano, Piaţa San Marco şi
Basilica San Marco.
Georgiana LUPU

Examenul naţional de Bacalaureat 2021
Rezultate foarte bune pentru absolvenţii claselor a XII-a din colegiile naţionale militare la
Examenul naţional de Bacalaureat 2021
Înainte de depunerea contestaţiilor, la patru
din cele cinci instituţii militare de învăţământ liceal s-a obţinut o rată de promovare de 100 %,
cel de-al cincilea având un procent de 97%. La
examenul maturităţii, elevii militari din Promoţia
2021 „Regele Mihai I - 100” au obţinut un număr
de 83 de note de zece.
Până la momentul actual, situaţia pe colegii
este următoarea:
Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”
Alba Iulia - Toţi cei 108 absolvenţi au promovat
examenul. Au fost 27 de note de 10, iar 56 dintre
ei au obţinut medii mai mari sau egale cu 9.00.
Cea mai mare medie, 9,86, a fost obţinută de absolventa Cornelia Galben.
Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza - Cei 111 absolvenţi cantemirişti au
promovat examenul, cea mai mare medie, 9,91,
fiind obţinută de absolventul Andrei Dodoţ, care a
finalizat clasa a XII-a cu media 10. Aceasta este şi
cea mai mare medie obţinută, anul acesta, între elevii din colegiile naţionale militare la bacalaureat. De asemenea, au fost înregistrate 13 note de 10
şi 42 de medii între 9 şi 9,91.

Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare”
Câmpulung Moldovenesc - Este singurul liceu
din judeţul Suceava care a promovat, în procent
de 100% examenul de bacalaureat. Cea mai mare
medie generală a celor 116 absolvenţi câmpulungeni este de 9,83 şi a fost obţinută de Miruna Modiga, ea având şi o medie de 10. Aceeaşi medie,
9,83, a fost obţinută, în sesiunea specială a examenului de bacalaureat, de absolventa Miruna

Duracu, momentan cadetă a Academiei Militare
„West Point” din Statele Unite ale Americii. Au
fost obţinute 23 de note de 10, media generală a
promoţiei fiind 8,76. Mai mult, 54 de absolvenţi
au obţinut medii peste 9.00.
Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu Craiova - Cei 110 absolvenţi au promovat
bacalaureatul în procent de 100%, media generală
fiind 8,67, 16 dintre ei au obţinut nota 10 la una
dintre probele de examen. Cea mai mare medie
este de 9,83 şi a fost obţinută de Stanciu NicolaeRobert.
Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan
Cuza” Constanţa - Înainte de depunerea contestaţiilor, rata de promovare a examenului este de
97%, cu 4 note de 10. Cea mai mare medie la examenul maturităţii este de 9,46, fiind obţinută de
Ana-Maria Postolachi.
Aceste rezultate certifică, o dată în plus, nivelul foarte ridicat al învăţământului liceal şi tradiţia
rezultatelor bune la examenul naţional de bacalaureat, tradiţie îmbogăţită, de la an la an, cu fiecare
absolvent.
Pentru toţi absolvenţii, anul şcolar 2020-2021
a reprezentat o adevărată provocare, iar pandemia
de COVID-19 i-a determinat să se familiarizeze
cu formatul on-line şi cu distanţarea fizică faţă de
colegi şi dascăli.
Din acest motiv, rezultatele de la examenul de
bacalaureat reprezintă roadele muncii lor, dar şi a
cadrelor didactice şi militare care i-au îndrumat în
toată această perioadă.
Perioada încercărilor nu s-a terminat. Urmează
încă o săptămână de emoţii generate de concursul
de admitere prin repartiţie în instituţiile militare
de învăţământ superior.
Felicitări tuturor şi mult succes în tot ceea ce
şi-au propus pentru viitor!n

