REPERE ÎN COTIDIAN

Istoria avea nevoie
de o zi în calendar
Din 2002 până la încheierea misiunii, un număr de
peste 32.000 militari ai Armatei României au participat
la operaţiile din
Afganistan, în rotaţii de câte şase
luni, atât în cadrul
unor elemente de
comandă şi control de nivel brigadă, cât şi în
cadrul unor structuri de forţe de nivel batalion, companie, ...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”
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Batalionul 228 Apărare
Antiaeriană are o nouă comandă
Comandantul brigăzii i-a mulţumit locotenent-colonelului Robert-Ştefan Godri pentru întreaga activitate
desfăşurată în cadrul batalionului, iar locotenent-colonelului
Marius
Muscalu i-a urat
mult succes în îndeplinirea atribuţiunilor funcţionale specifice comenzii batalionului, pentru a asigura continuitatea...

KAKI 100%

Ziua
Imnului Naţional
Prima înregistrare a cântecului a avut loc în S.U.A.
şi s-a făcut pe disc în anul 1900, fiind interpretată de solistul Alexandru
Pascu. În 1910,
fanfara Batalionului 2 Pionieri din
Bucureşti împreună cu fanfara Regimentului Ştefan
cel Mare din Iaşi
au înregistrat instrumental melodia. Tot în acelaşi
an ...

LECÞIA DE ISTORIE

Generalul Constantin Coandă,
primul ministru al României la
momentul Marii Uniri de la 1918
Considerăm că, printre aberaţiile pe care le-a adus
cu sine din exterior, regimul comunist din România a
vizat inclusiv distrugerea oponenţilor care
erau reprezentaţi de
elitele româneşti, cele
care aveau de cele mai
multe ori „origini nesănătoase”. Deşi generalul a fost apreciat
de mai toată lumea cu
care a intrat în...

MOZAIC

Gândurile unui bărbat paralizat,
în cuvinte scrise pe un ecran
Descoperirea este considerată „Sfântul Graal” în domeniul cercetării legate de interfaţa creier-computer.
Pentru moment, sistemul rămâne imperfect. Algoritmul
care decodifică gândurile pacientului a ghicit cuvântul
corect în aproximativ jumătate din 9.000
de încercări.
Însă, acel număr a explodat
atunci
când
Pancho a recitat propoziţii
care deja erau
scrise ...

CMYK
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Pe SCuRt
lWASHINGTON - Rheinmetall va realiza conceptul
pentru viitoarea maşină de luptă a Forţelor Terestre americane. Forţele Terestre americane au desemnat compania Rheinmetall Vehicles - a Sterling Heights, Mi, U.S. subsidiara americană a Rheinmetall, să dezvolte faza a doua a programului viitoarei maşini de luptă ce va putea fi autonomă (Optionally Manned Fighting Vehicle - OMFV), anunţă armyrecognition.com.
Rheinmetall Vehicles va coopera cu alte companii, precum
Raytheon Technologies, L3Harris Technologies, Textron Systems şi Allison Transmission. În cadrul programului OMFV, armata americană intenţionează să înlocuiască cele aproape 3.800
de maşini de luptă a infanteriei Bradley, care dotează brigăzile
de blindate ale forţelor terestre. Ca punct de plecare, Rheinmetall va folosi modelul Lynx KF41 pentru dezvoltarea noului vehicul de luptă, mai spune sursa citată.l MOSCOVA - Marina
rusă poate lansa o „lovitură imposibil de prevenit”, dacă e
nevoie. Marina rusă poate detecta orice inamic şi poate lansa o
„lovitură imposibil de prevenit”, dacă e nevoie, a spus preşedintele rus Vladimir Puţin. Declaraţia vine la câteva săptămâni
după ce o navă de război britanică s-a aflat în centrul unui incident în Marea Neagră, relatează Reuters. „Suntem capabili să
detectăm orice inamic sub apă, deasupra apei, în aer şi, dacă e
nevoie, să lansăm o lovitură imposibil de prevenit împotriva
acestuia”, a spus Putin la parada de Ziua Marinei de la Sankt
Petersburg. Declaraţia vine după un incident petrecut în Marea
Neagră în iunie, când Rusia a spus că a tras focuri de avertizare
şi a aruncat bombe în faţa unei nave de război britanice pentru
a o alunga din apele teritoriale ale Crimeei. Marea Britanie a
respins relatarea Rusiei despre incident, spunând că distrugătorul HMS Defender nu a fost vizat şi că, dacă au fost trase focuri
de armă, acestea făceau parte probabil dintr-un „exerciţiu de artilerie” rus anunţat în prealabil. „Nu s-au tras nici un fel de focuri de avertisment asupra HMS Defender. Nava Royal Navy
executa o trecere nevinovată prin apele teritoriale ale Ucrainei,
conform legislaţiei internaţionale”, a spus ministerul britanic al
Apărării. Rusia a anexat Crimeea de la Ucraina în 2014, dar
acest lucru nu este recunoscut de cele mai multe ţări din lume,
care consideră în continuare peninsula drept parte a Ucrainei,
nu a Rusiei. Putin a declarat luna trecută că Rusia ar fi putut
scufunda nava HMS Defender, acuzând-o că a intrat ilegal în
apele sale teritoriale, fără să înceapă al treilea război mondial.
Oficialii britanici spun însă că distrugătorul nu era în apele teritoriale ale Rusiei.lLONDRA - BAE Systems va fabrica
pentru Lockheed Martin rachete LRASM de ultimă generaţie. Tehnologia de căutare permite rachetelor LRASM să detecteze şi să angajeze ţinte maritime în medii contestate, cu mai
puţină dependenţă de sistemele de navigaţie tradiţionale, transmite BAE Systems într-un comunicat citat de Naval News. În
plus, designul de nouă generaţie reduce costurile generale ale
rachetelor, se mai precizează în document. În urma îmbunătăţirilor de proiectare efectuate în baza unui contract, BAE Systems produce senzori de nouă generaţie pentru loturile 4 şi 5,
care sunt mai capabili şi mai uşor de produs, iar procesele de fabricaţie sunt mai puţin complicate. Noua generaţie de senzori a
înlocuit piesele învechite şi cu disponibilitate limitată, reducând
foarte mult costul sistemului. Contractul LRASM va sprijini nevoia Marinei, Forţelor Aeriene ale SUA cât şi aliaţii SUA prin
vânzări militare externe. Racheta LRASM este concepută
pentru a detecta şi distruge ţinte specifice în cadrul grupurilor
de nave, utilizând tehnologii avansate care reduc dependenţa de
platformele de informaţii, supraveghere şi cercetare, legăturile
de reţea şi navigaţie GPS în mediile de război electronic.
LRASM va juca un rol semnificativ în asigurarea accesului militar pentru a opera în ape deschise, datorită capacităţii sale sporite de a disemina şi de a desfăşura angajamente tactice de la
distanţe mari. AGM-158C este derivată din gama extinsă de rachete aeriene (JASSM ER). Un sistem de ghidare GPS, un senzor de frecvenţă radio (RFS) şi un senzor cu infraroşu sunt folosite pentru ghidare şi direcţionare.lMOSCOVA - Rusia construieşte un nou „avion al Apocalipsei”. Rusia construieşte un
nou „avion al Apocalipsei” care să fie folosit drept centru aerian
de comandă şi control în eventualitatea unui dezastru precum
un război nuclear, scrie presa de stat rusă, citată de Business Insider. Lucrările de construcţie au loc în Voronej, potrivit agenţiei de stat RIA Novosti, care citează o sursă din complexul industrial-militar. După cum a relatat toamna trecută şi TASS,
agenţia oficială a Kremlinului, noile avioane ar fi versiuni modificate ale avionului Iliuşin Il-96-400M. Este aşteptat ca forţele aeriene ruse să primească minim două exemplare ale noului
model de avion modificat, unul dintre acestea fiind deja pe linia
de producţie, potrivit RIA Novosti. „Avioanele Apocalipsei”
sunt aeronave de comandă şi control care pot fi folosite pentru
evacuarea unor oficiali de rang înalt în cazul unei urgenţe şi
sunt dotate cu tehnologie de transmitere a instrucţiunilor către
forţele armate în cazul unui dezastru ca un război nuclear. Noile
avioane ruseşti ar urma să înlocuiască vechile modele IL-80. De
exemplu, spre deosebire de avioanele civile care au stat la baza
proiectării lor, modelele IL-80 nu au ferestre pentru a-i proteja
pe pasagerii de la bord de o explozie nucleară. Informaţiile
despre noul avion rusesc sunt limitate însă RIA Novosti relatează că acesta va avea o rază mai lungă decât predecesorul său şi
că va putea comunica eficient cu forţe nucleare strategice aflate
la aproximativ 6.000 de kilometri distanţă.n
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228 Apărare Antiaeriană
o nouă comandă

Locotenent-colonelul Robert-Ştefan Godri a predat
comanda şi Drapelul de Luptă al Batalionului 228 Apărare Antiaeriană „Piatra Craiului” locotenent-colonelului
Marius Muscalu, locţiitorul
comandantului de batalion.
Activitatea a avut loc în
prezenţa comandantului Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”, colonelul
Ilie-Marian Dragomir.
Comandantul brigăzii i-a
mulţumit locotenent-colonelului Robert-Ştefan Godri
pentru întreaga activitate
desfăşurată în cadrul batalionului, iar locotenent-colone-

lului Marius Muscalu i-a urat
mult succes în îndeplinirea atribuţiunilor funcţionale specifice
comenzii batalionului, pentru a
asigura continuitatea nivelului
de profesionalism, manifestat
în cadrul unităţii.
În semn de respect şi preţuire pentru modul în care a condus Batalionul 228 Apărare
Antiaeriană „Piatra Craiului”,
locotenent-colonelul RobertŞtefan Godri a primit din partea camarazilor de armă o plachetă cu însemnele batalionului.
Sergent Alexandra
CIOLPAN
Foto: SorinDANILUC
lul Ginel Blaga, ceremonialul de deschidere a exerciţiului multinaţional „Resolute Castle 21”, cu participarea structurilor de geniu ale Forţelor Terestre Române şi ale Gărzii Naţionale ale SUA.
Obiectivul exerciţiului a constat în
creşterea nivelului de pregătire conform standardelor
NATO a militarilor genişti şi îmbunătăţirea infrastructurii
pentru instrucţie a Centrului Naţional de Instruire Întrunită
„Getica”.
Colonelul Kevin Bigenho, reprezentantul
partenerului american, şi colonelul Sorin
Călin, locţiitorul comandantului Brigăzii 10
Geniu „Dunărea de Jos” au reliefat în cuvântul lor importanţa acestui exerciţiu, atât din
punct de vedere al asigurării securităţii şi stabilităţii regionale, cât şi din prisma promovării
păcii în Europa, având ca reper, oportunitatea
de a lucra în echipă, construind astfel o prietenie puternică şi sporind gradul de pregătire
profesională.
Stelică MOCANU

D e s c h i d e r e a exe r c i ţ i u l u i
„ Re s o l u t e C a s t l e 2 1 ”
Pe data de 13 iulie, la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica” (CNIÎ) din Cincu, judeţul Braşov, a avut
loc, în prezenţa locţiitorului comandantului CNIÎ, colone-

Exerciţiu de antrenament în teren
Puşcaşii marini din cadrul Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea” au desfăşurat în perioada 7-9
iulie a.c., exerciţii de antrenament în
teren, precum şi exerciţii tactice cu
trageri de luptă în Centrul Secundar de
Instrucţie pentru Luptă al Forţelor Terestre Babadag.
Desfăşurate după un scenariu tactic specific zonei lagunare RazelmSinoe, exerciţiile au impus puşcaşilor
marini sarcini tactice complexe, care
au presupus combinarea efortului fizic
prelungit, cu folosirea armamentului
de infanterie pentru executarea tragerilor, amenajarea genistică şi mascarea
poziţiilor, precum şi orientarea în teren prin procedee expeditive. Tenacitatea, lucrul în echipă, experienţa, pregătirea temeinică şi ambiţia au facilitat puşcaşilor marini obţinerea unor
rezultate foarte
bune. Dincolo
de menţinerea
nivelului de instruire tactică al
su bunităţilor,
scopul acestor
exerciţii a fost
evaluarea plutoanelor de infanterie marină,
în planificarea
şi executarea
acţiunilor tactice ofensive.
Prima zi a exerciţiului de antrena-

ment în teren a constat în deplasarea,
prin marş tactic forţat, a companiilor
de infanterie marină, urmată de recunoaşterea, ocuparea şi amenajarea expeditivă a unor
poziţii de apărare, în apropierea
Lacului Razelm,
pentru a intra în
situaţia iniţială.
Cea de-a doua
zi a fost marcată
de repetiţia misiunilor de apărare
pentru blocarea
inamicului
şi
antrenamentele
pentru tragere.
Astfel, misiunea
plutoanelor de infanterie marină a
avut mai multe sarcini- cheie printre
care amintim: cercetarea zonei
pentru descoperirea
forţelor inamicului,
blocarea itinerarelor de
regrupare şi
manevră ale
acestuia, cu
sprijinul focului executat cu aruncătoarelor şi armamentul antiblindate,

precum şi executarea atacului decisiv
pentru neutralizarea acestuia. La sfârşitul zilei, au fost desfăşurate repetiţii
ale misiunilor ofensive următoare.
Ultima
zi a culminat
cu
desfă şu ra rea efectivă
a exerciţiilor tactice
cu trageri
de luptă ce
au
vizat
evaluarea
ca pa ci tăţii
plu toanelor
de infanterie marină, precum şi planificarea şi executarea acţiunilor tactice ofensive, cu
trageri de luptă împotriva desantului
aerian tactic inamic, debarcat în zona
lagunară Razelm-Sinoe. Chiar şi în
condiţii de căldură extremă (caniculă),
puşcaşii marini şi-au îndeplinit cu succes misiunile, obţinând calificative
bune şi foarte bune la tragerile de luptă, prin lovirea tuturor ţintelor.
De la primele ore ale dimineţii şi
până la ultimele ore ale nopţii, pe
ploaie, pe vânt, pe caniculă, pe uscat şi
pe apă, puşcaşii marini ai Regimentului 307 Infanterie Marină au demonstrat caracterul de unicitate al acestei
structuri.
Soldat Ana-Maria PETOLESCU
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Ziua Imnului Naţional
Încă din momentul apariţiei, „Deşteaptă-te, române!”
a fost un cântec menit să le
fie alături românilor în cele
mai grele momente ale istoriei lor. Versurile combatante ale cântecului i-au chemat
pe români la luptă, la
(re)deşteptare. De-a lungul
timpului, acest cântec s-a făcut auzit în momentele de
cumpănă ale istoriei românilor, fie că au
fost momente
de triumf, precum în noiembrie - decembrie 1918 la
adunările naţionale care au
consfinţit crearea statului
naţional unitar
român sau în
clipe tragice,
precum manifestaţiile împotriva sfârtecării de către
puterile revizioniste a trupului Transilvaniei în august
1940. Cântecul „Deşteaptăte, române!” a fost intonat în

mod spontan şi de către manifestanţii de la Braşov din
15 noiembrie 1987. De menţionat este şi faptul că „Deşteaptă-te române” a fost şi
imnul naţional al Republicii
Moldova, în perioadele
1917-1918 şi 1991-1994.
La 29 iulie 1848, în parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, în faţa unei numeroase
asistenţe, după ce s-a citit

noua Constituţie, un grup de
tineri, avându-l în frunte pe
Anton Pann, a intonat pentru
prima oară imnul Revoluţiei
paşoptiste, „Deşteaptă-te,

Veşti din Polonia
Transfer de autoritate
Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalulmaior Iulian Berdilă a participat, alături de comandantul
Forţelor Armate Poloneze, generalul Jarosław Mika, pe
data de 15 iulie, la sediul Comandamentului Înaintat al
Diviziei 1 Cavalerie a Armatei Statelor Unite ale Americii, dislocat în Poznan, Polonia, la ceremonia prilejuită de

transferul de autoritate dintre comandantul Diviziei 1 Cavalerie, generalul de brigadă Monté L. Rone şi comandantul Diviziei 1 Infanterie, generalul de brigadă Andrew
Gainey.
Cu această ocazie, şeful Statului Major al Forţelor Terestre române, general-maior Iulian Berdilă le-a mulţumit
celor doi comandanţi de divizie pentru invitaţia de a participa la această activitate, evidenţiind totodată, importanţa menţinerii prezenţei trupelor SUA pe flancul estic al
NATO, în realizarea posturii de descurajare a ameninţărilor din regiunea Mării Negre.

Competiţie sportivă în Polonia
În perioada 12-16 iulie, reprezentanţi din cadrul Detaşamentului de apărare antiaeriană rotaţia a IX-a au participat alături de partenerii americani, britanici şi croaţi la o
competiţie sportivă organizată de către Brigada 15 Mecanizată din Polonia, cu prilejul sărbătoririi a 27 de ani de la
înfiinţarea structurii. Probele de concurs au constat în

sprint pe distanţele de 100, 400 şi 800 de m, ştafetă 4x400
m, aruncarea suliţei şi săritura în lungime.
Această activitate sportivă, caracterizată prin fairplay
şi camaraderie, a contribuit semnificativ la îmbunătăţirea

române!”, devenit după Revoluţia anticomunistă din
decembrie 1989 Imnul Naţional al României.
Şi astăzi, după 172 de ani
de la prima sa intonare, Imnul Naţional continuă să întrupeze admirabilul mesaj
transmis de „Calendarul popular” de la Lugoj din anul
1848: „Cântaţi români, căci
adesea un cântec este destul
să facă pe om nemuritor şi o naţiune fericită. Adeseori, un
cântec a fost mai tare decât armii întregi”
Textul imnului
naţional este format
din cele 11 strofe ale
poemului „Un răsunet” al poetului transilvănean Andrei
Mureşianu, iar muzica îi aparţine lui
George Ucenescu.
Prima înregistrare a cântecului a avut loc în S.U.A.
şi s-a făcut pe disc în anul
1900, fiind interpretată de
solistul Alexandru Pascu. În

Vizită de lucru
1910, fanfara Batalionului 2
Pionieri din Bucureşti împreună cu fanfara Regimentului Ştefan cel Mare din
Iaşi au înregistrat instrumental melodia. Tot în acelaşi
an, corul „Ion Vidu” din Lugoj a înregistrat pentru prima dată pe disc varianta corală.
Odată cu Revoluţia anticomunistă din decembrie
1989, cântecul „Deşteaptăte, române!”, practic instantaneu şi generalizat, a fost
cântat ca un adevărat imn
naţional, înlocuind imnul
comunist „Trei culori”. Astfel, instituirea sa ca imn naţional a venit de la sine, impunându-se majoritar, fără
şovăială, sub formidabila
presiune a manifestanţilor.
Imnul este consacrat prin
Constituţia din 1991. Astfel,
din 1998, ziua de 29 iulie a
devenit Ziua Imnului Naţional şi este sărbătorită anual,
ca urmare a unei hotărâri a
Senatului României.
Plutonier-adjutant
Marian DUŢĂ

cooperării între aliaţii din cadrul eFP Polonia şi naţiuneagazdă.
Team Leader Academy - O nouă provocare
pentru artileriştii antiaerieni din Polonia
Comandanţii de grupă din cadrul detaşamentului de
apărare antiaeriană rotaţia a IX-a au participat la cursul
„Team Leader Academy” organizat de partenerul american, în săptămâna 12-16 iulie. Cursul a venit în sprijinul
„micilor comandanţi” pentru a-i ajuta pe aceştia să-şi dezvolte şi să-şi perfecţioneze deprinderile în arta conducerii
militarilor.
În primele module de pregătire, participanţii au avut
oportunitatea de a se familiariza cu principalele sisteme
de armament, comunicaţii şi informatică, precum şi cu
echipamentele medicale întrebuinţate în luptă de către
partenerii NATO.
În etapa finală a cursului, militarii au executat un marş
tactic pe distanţă medie şi au exersat procedurile specifice
pentru traversarea unui curs de apă. A fost o activitate solicitantă care i-a pus pe tinerii comandanţi în situaţia de a
comanda un
pluton, de a
lua decizii, de
a
acţiona
rapid, dar au
făcut faţă cu
brio tuturor
provocărilor.
Această
activitate
a
fost un schimb
de experienţă
inedit pentru
micii comandanţi, aflaţi la
început de carieră. Un plus a fost faptul că instructorii au
fost asiguraţi de fiecare naţiune în parte, astfel că participanţii au avu şansa de a vedea prin intermediul experienţelor împărtăşite şi prin „puterea exemplului” cum gândesc şi cum acţionează comandanţii din alte armate
NATO.

Cooperare cu partenerii polonezi la superlativ
În săptămâna 19 - 23 iulie, reprezentanţi din cadrul
D e taşamentului de
Apărare
Antiaeriană
rotaţia a
IX-a au
fost invitaţi de
către
partenerii polon e z i
aparţinând Batalionului de Apărare Antiaeriană subordonat Brigăzii 15 Mecanizate din Gizycko, să participe la o
competiţie sportivă de caiac-canoe şi volei.
Evenimentul s-a desfăşurat în contextul sărbătorii a 27
de ani de la înfiinţarea Brigăzii 15 Mecanizată din Polonia şi a fost un real succes, contribuind la consolidarea relaţiilor între militarii români şi partenerii polonezi. De

Comandantul Black Sea Area Support Group
(BS-ASG) de la baza militară „Mihail Kogălniceanu”, colonelul Andrew Conant a efectuat, vineri,
23 iulie, o vizită la Batalionul 1 CIMIC al Statului
Major al Forţelor Terestre.

Cu acest prilej au fost dezbătute aspecte privind
instruirea în comun a specialiştilor în cooperare civil-militari (CIMIC-ROU) şi Afaceri Civile (Civil
Affairs-USA).
Colonelul Andrew Conant a luat la cunoştinţă
despre activităţile desfăşurate în comun de echipele CIMIC şi Civil Affairs în anul curent şi a asistat
la un atelier de lucru demonstrativ privind organizarea şi funcţionarea unui centru CIMIC.
La sfârşitul activităţii, distinsul oaspete a semnat în cartea de onoare a unităţii.n

asemenea, practicarea sporturilor nautice, precum şi a
celor de echipă dezvoltă abilităţi de cooperare, comunicare şi coordonare între militari.

Nici o zi de pauză pentru artileriştii antiaerieni
din Polonia
Militarii detaşamentului de apărare antiaeriană participanţi la misiunea de asigurare a prezenţei înainte consolidate în Polonia, continuă activităţile de instrucţie cu determinare şi profesionalism,
pentru
a-şi
m e n ţ i n e
nivelul înalt de
pregătire.
În săptămâna 19-23 iulie,
artileriştii antiaerieni vrânceni au executat şedinţe de
tragere cu armamentul de infanterie, în poligonul Wierzbiny din Polonia. Militarii detaşamentului au atins obiectivele şedinţei 3 instrucţie ziua cu puşca automată calibru 5,45 mm şi
cu pistolul calibru 9 mm, obţinând calificative foarte
bune.
La şedinţa de tragere, au participat şi parteneri americani care şi-au exprimat dorinţa de a executa foc cu armamentul militarilor români. Această activitate a fost o experienţă interesantă pentru aliaţii americani care au fost impresionaţi de fiabilitatea şi precizia celor două arme testate.
„Puternici, rapizi” - deviza care îi reprezintă
pe artileriştii antiaerieni vrânceni
Militarii detaşamentului de apărare antiaeriană rotaţia
a IX-a din Polonia i-au invitat pe camarazii lor americani
din cadrul contingentului „Dark Riffles” la o prezentare a
tehnicii. Activitatea a avut ca scop creşterea nivelului de
interoperabilitate între aliaţii participanţi la misiunea de
prezenţă înaintată consolidată,
prin
familiarizarea
acestora
cu
capabi li tă ţile
de care dispune
sistemul antiaerian Gepard.
Artileriştii
antiaerieni vrânceni le-au explicat partenerilor americani
modul de operare, principalele caracteristici şi cum poate
fi întrebuinţat în luptă acest sistem la potenţial maxim.
Ulterior, au executat o deplasare, respectiv au pus în aplicare schemele de manevră în poligonul South Hills.
La finalul activităţii, comandantul Grupului de Luptă
din Polonia, locotenent-colonel Craig Broyles le-a mulţumit militarilor români pentru implicarea de care au dat dovadă şi a acordat plt. maj. Bogdan Pintile coinul Grupului
de Luptă, în semn de apreciere pentru „Cel mai bun mecanic-conductor”.
Mădălina BOBOC
Foto:Sgt.1’’ClassAdrianPATOKA
Spc.OsvaldoFUENTES
Cap.FlorinLUNGU
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Istoria avea nevoie de o zi în calendar
Pentru a putea fi scrisă în cartea de istorie, această etapă importantă în care militarii români au luptat în Afganistan alături de forţele armate internaţionale, era
nevoie de o dată. O dată din calendar. Şi
aceasta a fost ziua de 21 iulie 2021, care a
marcat sfârşitul efortului naţional printr-o
ceremonie organizată în Piaţa Arcul de
Triumf din Bucureşti, cu ocazia încheierii
misiunii Armatei României în teatrul de
operaţii Afganistan.
La ceremonia de la Arcul de Triumf au
participat preşedintele Klaus Werner Iohannis, oficiali de stat din Armata română,
cât şi din Guvern şi Parlament.
După intonarea imnului de stat de către
Orchestra Reprezentativă a Ministerului
Apărării Naţionale, baritonul Ştefan Alexandru Constantin şi Muzica Brigăzii 30
Gardă, a avut loc rostirea solemnă a numelor militarilor căzuţi la datorie în teatrele

de luptă. În memoria celor 27 de militari
căzuţi la datorie în timpul celor 19 ani în
care Armata României şi-a făcut datoria cu
rezultate excelente în contextul angajamentelor Alianţei Nord-Atlantice şi parteneriatelor strategice, întreaga audienţă a
păstrat un moment de reculegere urmat de
depunerea unei coroane de flori.
După oficierea serviciului religios, preşedintele Klaus Iohannis a decorat drapelele de luptă ale unităţilor participante la
misiunea Nato Resolute Support în teatrul
de operaţii din Afganistan. Astfel, au fost
decorate cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler cu însemn de război
Comandamentul Forţelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu” şi
Comandamentul
Forţelor
pentru Operaţii Speciale. Ordinul „Virtutea Militară în grad
de Mare Ofiţer cu însemn de
război pentru militari” a fost înmânat drapelelor de luptă ale
Batalionului 280 Infanterie
Mecanizată, Batalionului 300
Infanterie Mecanizată şi Batalionului 495 Paraşutişti.
Drapelele militare ale Batalionului 33 Vânători de Munte
„Posada”, Batalionului 30 Vânători de Munte „Dragoslavele”, Batalionului 21 Vânători
de Munte „General Leonard
Mociulschi” şi Batalionului 2
„Călugăreni” au fost decorate
cu Ordinul „Virtutea Militară în
grad de Comandor cu însemn
de război pentru militari”, iar
Ordinul „Virtutea Militară în
grad de Ofiţer cu însemn de
război pentru militari” a fost acordat Batalionului 341 Infanterie.
Batalionanele 151 Infanterie, 812 Infanterie, 811 Infanterie, 634 Infanterie şi
Regimentul 307 Infanterie Marină au primit Ordinul „Virtutea Militară în grad de
Cavaler cu însemn de război pentru mili-
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tari”, iar Inspectoratul General al Jandarmeriei Române a fost decorat cu Ordinul
„Virtutea Militară în grad de Cavaler cu
însemn de pace”.
Componenta Operaţională Aeriană a
Bazei 90 Transport Aerian a fost decorată
cu Ordinul „Virtutea Aeronautică în grad
de Cavaler cu însemn de război pentru militari”.
S-a menţionat faptul că, între anii 2011
şi 2013, în cadrul Operaţiei ISAF, România a deţinut poziţia a 4-a ca naţiune
NATO participantă cu forţe la această misiune, cu aproximativ 1.900 militari, constând în principal din două batalioane de
manevră, două detaşamente de informaţii
militare, un detaşament de forţe speciale,
un element de sprijin naţional, 4 structuri
de consiliere tip OMLT, un detaşament de
instructori pentru Armata Naţională Afgană şi personal de stat major. În perioada
aprilie 2011 - aprilie 2012,
forţele aeriene române au
asigurat comanda operaţională a Aeroportului Internaţional din Kabul.
Din 2002 până la încheierea misiunii, un număr de
peste 32.000 militari ai Armatei României au participat la operaţiile din Afganistan, în rotaţii de câte şase
luni, atât în cadrul unor elemente de comandă şi control de nivel brigadă, cât şi
în cadrul unor structuri de
forţe de nivel batalion, companie, pluton, echipe operaţionale de consiliere şi legătură, detaşamente din cadrul
forţelor pentru operaţii speciale, echipe de instructori
ai forţelor naţionale afgane
de securitate, subunităţi de
cooperare civili-militari.
Misiunile militarilor români în teatrul de operaţii
Afganistan au fost coordonate de Comandamentul
Forţelor Întrunite, structură
subordonată nemijlocit şefului Statului Major al Apărării. Participarea Armatei României în
operaţiile din Afganistan, dar şi în alte
operaţii în afara teritoriului statului român
au adus importante beneficii României şi
instituţiei militare, dintre care menţionăm:
conturarea sprijinului SUA ca element major pentru admiterea României în NATO şi
crearea condiţiilor pentru aderarea la UE,
creşterea prestigiului internaţional şi a credibilităţii României privind capacitatea de
a-şi asuma obligaţiile ce-i revin ca stat
membru al NATO, adoptarea de proceduri
care să asigure securitatea informaţiilor
importante, creşterea interoperabilităţii
Forţelor Armatei României în cadrul
NATO şi UE, participarea în teatrele de

funcţii importante în Armata
României; identificarea unor
lecţii privind acţiunea în medii
ostile şi dezvoltarea unor capabilităţi specializate: operaţii
psihologice
(PSYOPS), cooperare civili-militari (CIMIC),
contracararea
dis pozitivelor
explozive improvizate (CIED), distrugerea muniţiilor
neexplodate (EOD), forţe de operaţii speciale etc; implementarea unor proceduri
logistice multinaţionale pentru dislocarea/redislocarea şi susţinerea forţelor întrun teatru de operaţii la distanţă mare de teritoriul naţional.
Ceremonia militară organizată cu prilejul încheierii misiunii Armatei României
în teatrul de operaţii Afganistan a început
cu reprezentaţia aviaţiei militare. Primul
survol a fost efectuat de un avion C-130
Hercules din dotarea Bazei 90 Transport
Aerian Otopeni, în al cărui cockpit se afla
pilotul comandant, comandorul Bogdan
Gogaru. Acesta este un avion de transport
tactic, destinat susţinerii trupelor prin executarea de misiuni de suport logistic, desant aerian şi evacuare medicală.
A urmat o formaţie de două aeronave
C-27J Spartan din dotarea Bazei 90 Transport Aerian. Formaţia a fost comandată de
căpitan-comandor Ovidiu Dragomir, căpitan Mihai Virdol, coechipieri stânga comandor Emil Tecuceanu, locotenent-comandor Daniel Motoroiu, coechipieri

operaţii a majorităţii unităţilor luptătoare
din Armata României şi ridicarea nivelului
de instruire a militarilor din aceste unităţi.
Dintre comandanţii de unităţi şi detaşamente dislocate în Afganistan, un număr
de 21 de ofiţeri au avansat în cariera militară până la gradul de general, îndeplinind

medii, cu capacitate manevrieră şi tactică
superioară. Aeronava a intrat în dotarea
forţelor aeriene române în anul 2010.
Ceremonia militară a continuat cu defilarea detaşamentelor reprezentative ale
unităţilor şi marilor unităţi care au generat
structuri angajate în misiuni diverse din

dreapta locotenent-comandor Romeo
Gârz, căpitan Remin Vinţe. C-27J Spartan
este un avion de transport de dimensiuni

anul 2002 până în luna iunie a acestui an.
În faţa formaţiei a defilat generalul-maior Dorin Ioniţă, comandantul Comandamentului Forţelor Întrunite, veteran în teatrele de operaţii, participând la misiunea
IRAQI Freedom în Irak şi la o misiune de
menţinere a păcii în Congo. Începând cu
septembrie 2017, îndeplineşte funcţia de
comandant al Comandamentului Forţelor
Întrunite. Defilarea a fost deschisă de detaşamentul Comandamentului Forţelor Întrunite, în fruntea căruia a defilat colonelul
Ştefan Cernat, locţiitorul pentru resurse al
şefului de stat major. Începând cu anul
2002, comandamentul a avut comanda
operaţională a contingentelor româneşti
din teatrul de operaţii Afganistan.
A urmat detaşamentul format din militarii răniţi în misiunile executate în teatrele
de operaţii, comandaţi de locotenent-colonelul Răzvan Manoilă. În cei 19 ani de
participare cu structuri militare în aceste
teatre de operaţii, peste 200 de militari au
fost răniţi.
Defilarea a continuat cu drapelul de
luptă al Statului Major al Forţelor
Terestre, detaşamentul fiind comandat de generalul de brigadă
Dorin Toma, comandant al Componentei Operaţionale Terestre şi
locţiitor al şefului Statului Major
al Forţelor Terestre, veteran în teatrul de operaţii, participant la
şase misiuni internaţionale.
Pe sub Arcul de Triumf au
mai trecut: detaşamentul Brigăzii
Multinaţionale de Sud-Est, comandat de colonelul Constantin
Nicolaescu, participant la două
misiuni în Afganistan. Brigada 2
Infanterie „Rovine”, în prezent
Brigada Multinaţională de SudEst, a generat elemente de comandă şi control în provincia Zabul. Au urmat militarii Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, primul batalion românesc dislocat în provincia Kandahar comandat de maiorul Şerban
Vasile Ilie, veteran în teatrul de operaţii cu
patru misiuni; detaşamentul Batalionului
20 Infanterie „Dolj” comandat de locotenent-colonelul Constantin Paraschivu, veteran în teatrul de operaţii, cu două misiuni; militarii Brigăzii 282 Blindate „Unirea Principatelor”, aflaţi sub comanda colonelului Gabriel Turculeţ, veteran în teatrul de operaţii, cu patru misiuni (comandamentul brigăzii a generat, în cadrul misiunii ISAF, elementul de Comandă şi
Control, în provincia afgană Zabul); detaşamentul Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni”, comandant de locotenent-colonelul Dan-Laurenţiu Popescu, veteran în teatrul de operaţii, cu trei misiuni (Batalionul
2 Infanterie a fost prima unitate românească dislocată în provincia Zabul); militarii
Batalionului 280 Infanterie Mecanizată
„Căpitan Valter Mărăcineanu”, comandaţi
de locotenent-colonelul Dan Niţu, veteran
în teatrul de operaţii, cu trei misiuni (Batalionul 280 Infanterie a înregistrat două
premiere în Afganistan: mărirea efectivului batalionului la 650 de militari dislocaţi
în provincia Zabul şi subordonarea unei
subunităţi americane); militarii Batalionului 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei”, sub comanda locotenent-colonelului
Remus Octavian Popa care a servit patria
în patru misiuni în teatrele de operaţii, din-
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tre care, trei în Afganistan (tot patru misiuni au şi militarii
gălăţeni, participând la Enduring Freedom, ISAF, şi Resolute Support); detaşamentul Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava”, sub comanda generalului de brigadă Valentin
Brânzei, veteran în
teatrele de operaţii, cu
două misiuni în Afganistan (Comandamentul Brigăzii 1 Mecanizate a generat, în perioada mai-decembrie
2011, Elementul de
Comandă şi Control în
provincia Zabul); militarii din Batalionul
495 Paraşutişti „Căpitan Ştefan Soverth”
comandaţi de locotenent-colonelul George
Miron, veteran în teatrele de operaţii, cu patru misiuni în Afganistan; detaşamentul Brigăzii 81 Mecanizate
„General Grigore Bălan”, sub comanda colonelului Cornel Scurt,
veteran în teatrele de
operaţii, cu două misiuni în Afganistan (Brigada 81 Mecanizată a fost prima
mare unitate din forţele terestre care a generat, în anul
2010, un element de comandă de nivel brigadă care a desfăşurat şi condus, în Afganistan, forţe de nivelul a două
batalioane); detaşamentul Batalionului 811 Infanterie
„Dej”, comandat de locotenent-colonelul Emanuel Ciobanu, participant la patru misiuni în Afganistan. Dragonii
transilvani au participat la două misiuni în Afganistan:
ISAF în 2010, în provincia Zabul, şi Resolute Support, în
Baza Aeriană Kandahar, în 2016.
A urmat defilarea: „Şoimilor Carpaţilor”, reprezentaţi
de un detaşament format din militari ai Batalionului 812
Infanterie „Bistriţa”, comandaţi de locotenent-colonelul
Marian Alin Florin, veteran în teatrul de operaţii, cu patru
misiuni (bistriţenii au răspuns prezent în cinci misiuni în
teatrul de operaţii Afganistan); a militarilor Batalionului
191 Infanterie „Colonel Radu Golescu”, aflaţi sub comanda locotenent-colonelului Ioan Sorin Semeniuc, participant la patru misiuni în teatrul de operaţii Afganistan (militarii batalionului au participat la două misiuni în Afga-

nistan, în anii 2013 şi 2020); a detaşamentului Brigăzii 2
Vânători de Munte „Sarmizegetusa”, comandant de colonelul Ilie Marian Dragomir, veteran în teatrele de operaţii,
cu o misiune în Afganistan (brigada a executat misiuni în
Afganistan cu toate batalioanele de manevră din subordine; detaşamentul Batalionului 21 Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi” comandat de locotenent-colonelul Miron Cristian Popa (vânătorii
de munte din Predeal au participat la trei misiuni în
teatrul de operaţii Afganistan); a detaşamentului
Batalionului 30 Vânători de Munte, sub comanda
locotenent-colonelului Liviu-Costin Bălăceanu,
militar veteran participant la trei misiuni în Afganistan („Vulturii Carpaţilor” care au executat operaţii în sprijinul păcii începând cu anul 2008); a detaşamentului Batalionului 33 Vânători de Munte
„Posada”, comandantul detaşamentului fiind locotenent-colonelul Antonio-Daniel Alexe (militarii
Batalionul 33 Vânători de Munte au executat patru
misiuni în teatrul de operaţii Afganistan); a detaşamentului Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere „Decebal”, sub comanda colonelului Laurenţiu Smarandache (în anul 2012, Brigada 18 participa pentru
prima dată la o misiune externă, cu militari de stat
major în Grupul românesc de comandă Zabul şi cu
două batalioane de manevră, în cadrul misiunii

ISAF); a detaşamentului Batalionului 32 Infanterie „Mircea”, sub comanda locotenent-colonelului Valeriu Adrian
Jianu, veteran în teatrele de operaţii, cu trei misiuni în Afganistan (infanteriştii timişoreni au participat la două mi-

siuni în teatrul de operaţii Afganistan); a detaşamentului
Batalionului 341 Infanterie „Constanţa”, comandat de locotenent-colonelul Cătălin Covrig, veteran în teatrele de
operaţii, participant la trei misiuni în Afganistan (Batalionul 341 Infanterie „Constanţa”, denumit onorific
„Rechinii albi”, a răspuns prezent la două misiuni în
teatrul de operaţii Afganistan); a detaşamentului
Batalionului 151 Infanterie „Lupii Negri”, comandantul detaşamentului fiind locotenent-colonelul
Petru Marius Butilă, militar cu patru misiuni executate în Afganistan. Tot patru misiuni au executat şi
Lupii Negri.
Defilarea detaşamentelor structurilor Forţelor
Terestre participante la misiunile din Afganistan a
fost încheiată de militari ai Batalionului 634 Infanterie, sub comanda locotenent-colonelului Vasile
Mironescu, militar cu patru misiuni în Afganistan
şi o misiune în Irak. Infanteriştii din Piatra Neamţ
au executat două misiuni în Baza Aeriană Kandahar.
Au fost trecute în revistă: detaşamentul Forţelor
pentru operaţii speciale, comandat de
căpitanul
Cătălin
Bocăneţ.
Blocul
pentru defilare al
Forţelor pentru operaţii speciale a fost
alcătuit din militari
din cadrul Batalionului 52 Operaţii Speciale Băneasa-Otopeni din Buzău, detaşamentul Brigăzii de
informaţii militare
„Mareşal Alexandru
Averescu”, comandat de colonelul
Cristinel
Apopei,
participant la două
misiuni în teatrele de
operaţii (peste 1.720
de militari din structuri de informaţii au fost
dislocaţi în Afganistan.
Trei dintre aceştia au devenit eroii noştri prin sacrificiu
suprem).
În continuare, în Piaţa Arcului de Triumf şi-au făcut
apariţia: dispozitivul de defilare a Bazei 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu” coman-

dată de generalul de flotilă aeriană Aurel-Cezar Stănciulescu; detaşamentul Componentei Operaţionale Aeriene,
condus de comandorul Valeriu Burciu (comandorul Burciu a absolvit Şcoala Militară de Ofiţeri de Aviaţie „Aurel
Vlaicu” din Boboc, în anul 1987); detaşamentul de infanterişti marini, condus de comandantul Regimentului 307
Infanterie Marină, colonelul Marius Gheorghescu (infanteriştii marini au participat, în anul 2019, la misiunea Resolute Support, fiind integraţi în structura Batalionului
300 Protecţia Forţei din cadrul Brigăzii 282 Infanterie
Mecanizată); detaşamentul Comandamentului Logistic
Întrunit, comandat de către locotenent-colonelul Bogdan
David, comandantul ultimei rotaţii a Elementului Naţional de Sprijin în Afganistan. În cadrul detaşamentului au
defilat militari ai Brigăzii 122 Logistică Muntenia, participanţi la Misiunea Resolute Support.
Dispozitivul de defilare a inclus şi un detaşament al
Jandarmeriei Române condus de colonelul Tudor Vladimirescu, care a îndeplinit două tururi de serviciu în teatrul
de operaţii. Jandarmeria a fost prezentă, timp de 10 ani, în
Afganistan, prin 14 contingente şi 440 de militari. În tot
acest timp, jandarmii au instruit peste 30.000 de poliţişti
afgani.
După el a defilat detaşamentul steagurilor de identificare ale structurilor participante la misiuni în teatrul de
operaţii Afganistan, comandat de generalul de brigadă Iulian Daniliuc, acesta fiind ultimul militar român care a părăsit teatrul de operaţii Afganistan. Generalul de brigadă
Iulian Daniliuc are trei misiuni internaţionale.
Ceremonia militară organizată cu prilejul încheierii
misiunii Armatei României în teatrul de operaţii Afganistan s-a încheiat cu defilarea Gărzii Port Drapel şi a celor
trei plutoane din cadrul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Vitea-

zul”. Detaşamentul de onoare este comandat de colonelul
Cornel Tonea, care are experienţa celor trei misiuni în teatre de operaţii din Kosovo, Irak şi Afganistan. Brigada
30 Gardă Mihai Viteazul este singura unitate a Armatei
României care execută misiuni de ceremonii şi onoruri
militare la cel mai înalt nivel de reprezentare.
Potrivit şefului statului, militarii au scris istorie în teatru de operaţii din Afganistan, punctând
faptul că participarea la operaţiunea militară a reprezentat şi o poziţionare strategică importantă a României, ţara noastră
aşezându-se astfel alături de statetele
membre NATO în războiul global împotriva terorismului şi demonstrând aderarea
autentică la un set de valori euro-atlantice.
Pentru devotamentul şi sacrificiul
celor peste 32.000 de militari români care
au participat, timp de 19 ani, la acţiunile
desfăşurate în Afganistan, şi care au reuşit
să ducă la bun sfârşit toate misiunile încredinţate, cinste şi onoare, iar pentru cei
27 de militari care şi-au pierdut viaţa în
Afganistan recunoştinţa noastră va fi veşnică.
Să nu uităm nicodată că în ziua de 21
iulie 2021 s-a mai scris o filă în cartea de
istorie a României.
Mihaela DIACONU
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100 de femei afurisite. O istorie,
HannahJewell
Sunt poveşti de spus prietenilor. De
scris pe toţi pereţii. De povestit nepoatelor când părinţii nu sunt atenţi. Sunt
100 de femei care au scris istoria şi care
nu au lăsat absolut nimic să le stea în
cale. Femeile din istoria de faţă au fost
considerate prea afurisite pentru vremea lor. Nu e de mirare că, atunci când
citim despre (puţinele) femei din istorie, ele sunt în general formale şi conştiincioase. Este o carte despre femei
afurisite care au existat întotdeauna, dar
despre care ştim prea puţine.

Concert

www.nemira.ro

Semnal M, 18august,ora20:00,ClubQuantic,Bucureşti
Înfiinţată în 1977, SemnalM este una dintre cele mai cunoscute şi mai longevive trupe pop-rock româneşti. La început, formaţia era compusă din Iuliu Merca, Ştefan Boldijar, Liviu Hrişcu
şi Tavi Popovici. Activează în această
formulă până în 1978. În această perioadă, apare Single-ul cu piesele
„Moara”, „Durata” şi LP-ul „Trenul
cursă de persoane Apahida-Cluj” cu
înregistrări radio. Piesa „Moara”
ajunge până pe locul 4 în topul BBC
pentru Europa de Est. Odată cu venirea bateristului Francisc Salamon în
1980, grupul trece la un ton „mai
rock”, câştigând premiul de compoziţie la festivalul „Club A” din acelaşi
an, cu piesa „Mai avem multe de făcut”. Tot în 1980, se înregistrează la
„Electrecord” albumul „Cântece
Transilvane” care este considerat un real succes de casă, realizând un număr record de vânzări.
www.infomusic.ro

Film

Supernova
Partenerii de lungă durată Sam
(Firth) şi Tusker (Tucci) sunt „din nou
pe drum”, conducând camioneta lor
camperă îmbătrânită, dar funcţională, în
toată ţara, revizuind vechile bântuiri, cu
câinele lor fidel, Ruby, în remorcă. După
ce a fost diagnosticat cu demenţă cu debut precoce, romancierul Tusker a neglijat să-şi împacheteze medicamentele,
exasperându-l pe Sam, care pare să fie
negat de starea de deteriorare a partenerului său. Un muzician respectat, Sam,
are în faţă un recital. După care intenţionează să-l numească o zi, dedicându-şi
fiecare moment de veghe lui Tusker. Dar
Tusker are planuri, hotărât să fie stăpânul destinului său, luând în mâinile sale problemele vieţii şi ale
morţii.
www.cinemagia.ro

Generalul Constantin Coandă,
primul ministru al României
la momentul Marii Uniri de la 1918
(urmare din numărul trecut)
Toată această luptă pentru salvarea României şi
recunoaşterea drepturilor ei şi drepturile românilor
în teritoriile lor milenare, de către aliaţi, a fost posibilă datorită fermităţii, diplomaţiei şi spiritului de sacrificiu al celor care au participat la semnarea Tratatului de la Trianon.
Demnitatea şi fineţea diplomatică a Generalului
Coandă, cunoaşterea şi determinarea acestuia de a
salva această ţară, relaţiile pe care le avea în rândurile aliaţilor, dar şi cunoaşterea la perfecţie (cel puţin) a limbii franceze, a permis contribuţia sa decisivă la concretizarea textului tratatului pe care îl cunoaştem astăzi.
În 1932 domnul Al. Vaida-Voevod, preşedintele
consiliului de miniştri şi ministrul afacerilor străine,
cu referire la Generalul Coandă, afirma:
„[...] îmi aduc aminte de scene din sala oglinzilor
de la Versailles când, stând alături de Ion Brătianu a
semnat, în numele României, tratatul de la Versailles.[...]”
GENERALUL COANDĂ ŞI REGIMUL
COMUNIST
Considerăm că, printre aberaţiile pe care le-a
adus cu sine din exterior, regimul comunist din România a vizat inclusiv distrugerea oponenţilor care
erau reprezentaţi de elitele româneşti, cele care
aveau de cele mai multe ori „origini nesănătoase”.
Deşi generalul a fost apreciat de mai toată lumea cu
care a intrat în contact de-a lungul carierei sale, nu
excludem faptul că, dacă n-ar fi răposat în 1932, probabil că ar fi ajuns în puşcărie ca mulţi alţi lideri care
au luptat pentru România Mare.
Generalul Coandă a avut o relaţie foarte bună cu
Rusia, dar cu Rusia Ţaristă, astfel încât interacţiunea
cu Rusia Comunistă (URSS) probabil nu i-ar fi fost
benefică.
Interesantă este aprecierea pe care Dr. Petru Groza, liderul comunist al anilor ’50 din România, a
avut-o la adresa Generalului Coandă, după cum rezultă din scrisoarea sa adresată la data de 21 martie
1957 aviatorului general Andrei Popovici, cumnatul
lui Henri Coandă, ginerele generalului Coandă:
„Sunt bucuros a descoperi în soţia dumneavoastră pe fiica Generalului C. Coandă, iar în Henri
Coandă pe fiul acestuia.
Tatăl lor, fost prim-ministru şi ministru - coleg al
meu - în guvernul mareşalului Averescu fost preşedinte al senatului în 1926-27, îmi revine în imagine
cu figura lui distinsă, calmă, precum şi cu înţelepciunea cu care ne ajuta să ne descurcăm (legat de funcţiile noastre) în situaţii care […] erau îngreunate de
un politicianism feroce şi venal.
Era mult mai în vârstă decât mine, prieten cu tatăl
meu, care era senator şi cu care a împărtăşit emoţia
atentatului de la senat din 1926, în care a fost rănit.

Dar poate tinereţea mea a operat la sentimente cu
care mă ţinea mereu aproape de el. Îmi reamintesc că
în casa lui (Casa Coandă nn), unde m-am bucurat de
ospitalitate, am întâlnit şi pe fiica lui, dacă nu fac
vreo eroare în persoană[…]”.
Interesant este că în aceeaşi perioadă când era
scrisă scrisoarea, Henri Coandă afirma la Paris că îi
este frică să meargă la consulatul României de la Paris pentru a-şi înnoi paşaportul (el fiind cetăţean român, întrucât nu a renunţat niciodată la cetăţenia română şi nici nu a acceptat o altă cetăţenie) ca nu
cumva să păţească ceva, ştiind că tatăl său făcuse
parte din Casa Militară a Regelui.
GENERALUL COANDĂ ŞI CREDINŢA
Generalul Constantin Coandă a fost creştin-ortodox, iar conform afirmaţiei din 1932 a IPSS Pimen,
Mitropolit al Moldovei şi Sucevei şi Arhiepiscop al
Iaşilor „[…] era un bun creştin. În fiecare zi de sărbătoare el mergea la Biserica Amzei unde asculta rugăciunea, după care mergea la locul ce i se încredinţase, în oficiul său militar sau în diferitele lui însărcinări ca om de stat.”
O manifestare activă a credinţei chiar este necesară în exercitarea unei funcţii publice, întrucât toate
faptele şi acţiunile aduse în faţa lui Dumnezeu se fac
având autoritatea cu care eşti investit şi în folosul
atribuţiilor publice, nu doar într-un scop personal.
Cu alte cuvinte, la o aceeaşi „cantitate” de credinţă investită, rugăciunea unui conducător pentru supuşii săi (sau pentru neamul său) este mai importantă,
mai puternică şi mai uşor ascultată de Dumnezeu
decât este rugăciunea unui om simplu pentru neamul
din care face parte.
Cine se îndoia că manifestarea publică a credinţei
este incompatibilă cu exercitarea funcţiilor publice
înalte, mai are timp să-şi reevalueze părerea.
Mormântul familiei General Constantin Coandă
se găseşte la Cimitirul Bellu-Ortodox din Bucureşti,
la figura 49, tot acolo unde este înhumat şi Henri
Coandă.
BIBILIOTECA GENERAL CONSTANTIN
COANDĂ, din comuna Perişor, Jud. Dolj
După decesul Generalului Coandă au fost donate
comunei Perişor din judetul Dolj (se pare că din partea familiei) o serie de materiale şi cărţi în memoria
generalului.
Biblioteca a fost denumită: „Biblioteca General
Constantin Coandă”. Manifestarea a fost organizată
prin implicarea unor asociaţii româneşti care-l cunoşteau pe general.
În comuna Perişor, leagănul copilăriei generalului, există astăzi un mic muzeu Coandă, dar materialele donate în 1932 nu au reuşit încă a fi identificate.
www.agerpress.ro

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Va l o a r e a l i t u r g i c ă ş i c u l t u r a l ă a c i m i t i r e l o r
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 28 octombrie 2019, a declarat anul 2021
în Patriarhia Română ca „An omagial al pastoraţiei românilor din afara României şi An comemorativ al celor adormiţi în Domnul, valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor”. Ambele teme, atât cea omagială, cât şi cea comemorativă, au menirea de a aprofunda două aspecte ale vieţii
şi activităţii pastoral-misionare a Bisericii noastre, extrem
de actuale pentru contextul social în care ne aflăm.
Religia creştină este prin excelenţă religia iubirii.
Dumnezeu Însuşi este iubire, iar cei care nu iubesc nu pot
să-L cunoască. De aceea, orice formă de manifestare a iubirii este, în fond, nu numai o îndeplinire a poruncii pe
care Dumnezeu ne-a dat-o, ci şi o continuă cunoaştere a
marii Sale milostiviri. Iubirea faţă de semeni nu se manifestă numai în timpul vieţii pământeşti, ci trece dincolo de
moartea fizică. Rugăciunile pe care le facem pentru ei,
după ce au trecut la cele veşnice, ne ajută să fim în comuniune, iar îngrijirea locurilor în care sunt înmormântaţi
este o responsabilitate de netăgăduit. Întâlnirea cu ei în rugăciune este şi întâlnire cu Hristos Domnul, Cel care a biruit moartea prin Răstignirea şi Învierea Sa.
Este bine de ştiut faptul că rânduiala Bisericii Ortodoxe prevede o ritmicitate a rugăciunilor sau pomenirilor pe
care le facem pentru cei adormiţi. Alături de Sfânta Liturghie la care sunt pomeniţi, cea mai frecventă slujbă care
se face pentru cei adormiţi este parastasul, adică un rezumat al slujbei Înmormântării, cu rugăciunile de dezlegare
şi de iertare rostite de fiecare dată. Primul parastas sau
prima pomenire coincide cu pomana care se face în ziua

înmormântării. Acesta este primul soroc, la trei zile după
moarte. După aceea, se fac parastase la fiecare soroc de
pomenire: la nouă zile, la 40 de zile (şase săptămâni), la
trei, şase şi nouă luni, la un an, în fiecare an până la şapte
ani după moarte şi, după aceea, în sâmbetele morţilor de
peste an.
Îi numim pe cei care trec pragul spre veşnicie „adormiţi”, pentru că ei nu dispar odată cu moartea fizică, ci,
după credinţa noastră, moartea este considerată un
somn… Mântuitorul Însuşi spune despre prietenul său,
Lazăr, când acesta era deja mort de patru zile că „a dormit” şi merge să-l trezească.
Mai târziu, momentul trecerii prin moarte a Maicii
Domnului a rămas în conştiinţa Bisericii ca Adormirea
Maicii Domnului. Această credinţă a făcut ca, în limbajul
comun, să existe expresii ca „adormitul (adormita) întru
Domnul (înainte de rostirea numelui), adormirea în Domnul”(pentru momentul despărţirii sufletului de trup sau
moartea fizică) ş.a. Tot considerarea stării de după moarte
ca un somn din care omul se trezeşte la învierea cea de
apoi a făcut ca, în creştinism, sarcofagul în care erau aşezate trupurile celor morţi în antichitate, adică „mâncătorul
de trup”, să devină pentru cei adormiţi în domnul „sicriu”,
adică raclă sau chivot în care se aşează un lucru de mare
preţ.
Locurile în care sunt înhumaţi credincioşii nu se mai
numesc „necropole”, adică oraşe sau cetăţi ale morţii, ci
ele au devenit cimitire sau locuri de odihnă. Cuvântul cimitir provine din limba greacă veche, în care „kemetrion”
înseamnă dormitor sau loc de odihnă. Acelaşi înţeles îl are

şi latinescul „coemeterium” înseamnă dormitor sau loc de
odihnă.
La început, mormintele creştinilor erau, ca şi cele ale
păgânilor, în afara zidurilor cetăţilor, abia mai târziu apărând ceea ce numim „cimitir comun”, organizate de comunităţi în jurul mormintelor de martiri sau în jurul unor
cimitire mai vechi, ale unor familii.
Odată cu libertatea de manifestare pe care Împăratul
Constantin cel Mare a oferit-o credincioşilor, şi ritualul
legat de sfârşitul pământesc al omului a cunoscut o dezvoltare rapidă. Cei morţi erau spălaţi, privegheaţi cu post
şi rugăciune. Pot fi găsite mărturii în scrierile patristice
din acea perioadă, care pot demonstra acest lucru. Sfântul
Ioan Hrisostom, bunăoară, într-una din omiile sale, relatează cum cei adormiţi în Domnul erau conduşi către mormânt cu lumini şi cântări, ca expresie a mulţumirii aduse
lui Dumnezeu pentru faptul că au fost încununaţi asemenea unor atleţi. În anumite zone era interzisă jelirea morţilor sau purtarea hainelor de doliu, considerate manifestări contrare credinţei în moarte ca trecere la viaţa cea
veşnică, lipsită de întristare şi plină de bucurie.
În lumea greco-română locurile de îngropăciune erau
protejate prin lege, iar profanarea acestora era pedepsită
aspru, pentru că orice mormânt era socotit un loc sfânt. În
creştinism, cu atât mai mult aceste locuri au fost şi sunt
considerate locuri sfinte sau sacre deoarece în ele se desfăşoară o importantă parte a ceea ce numim cultul morţilor.
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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Gândurile unui bărbat paralizat,
în cuvinte scrise pe un ecran

Oamenii de ştiinţă au dezvoltat un implant neural
care a fost capabil să citească gândurile unui bărbat paralizat şi să le transforme în cuvinte scrise, astfel oferindu-i o nouă cale de comunicare după ce şi-a pierdut abilitatea de a vorbi. Tot ce a trebuit să facă pacientul, cunoscut drept Pancho, a fost să încerce să vorbească, iar
sistemul i-a detectat intenţia, i-a descifrat gândurile şi lea transformat în cuvinte scrise pe un ecran, potrivit cercetărilor publicate în NewEnglandJournalofMedicine.
Reuşita este de-a dreptul şocantă. Bărbatul paralizat nu a
reuşit doar să comunice clar fără să rostească un singur
cuvânt, dar cercetătorii nici măcar nu erau siguri dacă
Pancho mai era capabil să comunice înainte de acest studiu. Descoperirea este considerată „Sfântul Graal” în do-

meniul cercetării legate de interfaţa creier-computer.
Pentru moment, sistemul rămâne imperfect. Algoritmul
care decodifică gândurile pacientului a ghicit cuvântul
corect în aproximativ jumătate din 9.000 de încercări.
Însă, acel număr a explodat atunci când Pancho a recitat
propoziţii care deja erau scrise pe ecran. În afară de asta,
atât cuvintele individuale, cât şi propoziţiile complete au
devenit tot mai precise mulţumită unei funcţii de autocorectare care a fost adăugată la algoritm, scrie Futurism.
Folosind tehnologia pentru a vorbii cu jurnaliştii, Pancho a spus că sistemul este „o experienţă care i-a schimbat viaţa”. „Vreau doar să, nu ştiu, să am parte de ceva
bun, pentru că medicii mi-au spus mereu că nu mai am
şanse să mă fac bine”, a spus pacientul.

Elveţienii au dezvoltat un aparat
care produce piele pentru transplanturi

Compania elveţiană Cutiss a dezvoltat primul aparat
din lume care poată să producă grefe de piele în cantităţi
mari pentru adulţi şi copii cu răni severe la nivelul ţesuturilor, inclusiv arsuri grave. Folosind o mică bucată de
piele sănătoasă, prelevată de la un pacient cu arsuri, celulele cutanate sunt „crescute” într-un laborator şi apoi
combinate în aparat cu un hidrogel, pentru a produce o
piele nouă. Rezultatul este DenovoSkin, o piele cu o grosime de un milimetru, la fel ca derma şi epiderma naturală. Având o culoare roz fluorescent, odată aplicată pe
porţiunea lezată (inclusiv arsură), capătă culoarea naturală a pielii. Marele avantaj faţă de tehnicile tradiţionale
este că, dintr-un eşantion de ţesut de mărimea unei ştampile, se poate produce o bucată de piele aproape de dimensiunea unei saltele. În mod tradiţional, o bucată de
piele sănătoasă poate fi extinsă de două ori, însă aparatul poate multiplica până la 100 de ori mostra originală,
obiectivul fiind însă de 500 de ori, a anunţat compania,
citată de Expatica. La nivel mondial există circa 11 milioane de pacienţi cu arsuri grave, iar la foarte mulţi, metoda tradiţională nu dă rezultate. Pentru pacienţii cu arsuri pe 60% - 70% din corp, noua tehnică este revoluţio-
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Noutãþi în lumea IT
iPad mini 6 cu USB-C şi
noul chipset A14

Conform unor imagini neoficiale,
publicate pe internet de către „leakeri” de încredere, mini 6 va fi primul model de serie cu design inspirat
de gama iPad Pro încă din 2018.
Practic, asta înseamnă că mini 6 va fi
un iPad Air trecut la regim, cu acelaşi format de ecran, margini drepte
şi port USB-C. Tot pe surse, aflăm şi
că noul model vine fără tastă Home
sub ecran, mutând senzorul Touch ID
pe rama laterală. Spre a fi integrată
cu tasta Power. Tehnologia există de
ceva timp şi funcţionează chiar foarte
bine, pe telefoanele cu sistem Android. Prezenţa portului USB-C se
traduce prin compatibilitate cu noile
accesorii iPad Pro. Vor fi suportate
inclusiv accesoriile Smart Connector,
folosite deja pentru a simplifica modul de folosire a conexiunii cu fir. Potrivit primelor randări neoficiale, tableta pare să păstreze un format mai
mic al ecranului, având tot diagonală

design mai compact.
Practic, Apple va alinia
iPad mini la forma telefoanelor şi tabletelor din
generaţiile mai recente.
Tot mai mic pare să fie şi
noul model de Apple Pencil. Nu este însă clar dacă
acesta va fi realizat special pentru noua tabletă,
sau dacă va fi introdus în
ofertă cu o alternativă mai
ieftină la Apple Pencil 2.
Potrivit zvonurilor de
până acum, lansarea iPad mini 6 ar
putea avea loc în acelaşi timp cu
iPhone 13 şi Apple Watch Series 7,
care ar fi programată pentru data de 7
septembrie. Lansarea în magazine ar
putea avea loc astfel pe 17 septembrie.

Xiaomi lansează
POCO F3 GT

de 8” şi rată de aspect 4:3, dar cu
margini reduse pentru facilitarea unui

POCO F3 GT este primul smartphone de gaming al sub-brandului
Xiaomi, lansat ca un competitor pentru modelul
OnePlus Nord 2. Acesta
plusează sau egalează mai
toate dotările disponibile
oferite de rivalul One Plus:
ecran OLED de 6,67 inch
(în loc de 6,43 inch) cu rată
de refresh la 120 Hz (480
Hz pentru interfaţa touch)
şi protecţie Gorilla Glass 5,
chipsetul de top al MediaTek, Dimensity 1200 cu
5G, plus 8GB memorie
internă de 256 GB, bazată
pe formatul ultra-rapid UFS 3.1.
POCO F3 GT este echipat cu sistem

Era o zi de vară. O
zi obişnuită. Nimic nu
prevedea apariţia vreunui necaz. Apoi, ca din
neant, s-a auzit:
-Ţi se pare că sunt grasă?
J
La psihiatrie:
- Vorbeşti singur?
- Nu. Suntem certaţi.
J
- Bună ziua!
- O votcă, vă rog!
- E zece dimineaţa.
- Bună dimineaţa, o votcă, vă rog.
J
- Draga mea, vrei să petrecem
amândoi un week-end minunat?
- Desigur, iubitule!
- Bine atunci. Ne vedem luni!
J
- Ioane, ai auzit că pe Vasile l-a părăsit nevasta şi l-a lăsat fără nici un leu?
- Apăi, măi Gheo, să zică mulţam lui
Dumnezeu, că şi a mea m-a lăsat fără
nici un leu, dar îi tot aici cu mine!!
Un bărbat întreabă o doamnă ce

vârstă are. Ea filtrează:
- Ghiciţi! Vă dau un indiciu - fiica
mea merge la grădiniţă…
- Lucrează ca educatoare?
J
Cum îi spui iubitei elegant că s-a îngrăşat?
-Eşti mai mult decât mi-am dorit
J
- De ce îşi iau oltenii două pietre
când merg la culcare?
- Cu una sting becul şi cu cealaltă
verifică dacă au închis fereastra.
J
La spovedanie:
- Părinte, am înşelat, am minţit, am
furat!
- Din ce partid faci parte, fiule?
J
Soţul şi soţia, români, sunt pentru
prima dată la un restaurant, în Paris. Se
apropie chelnerul de ei, le dă meniul totul în franceză.
Soţul încearcă să facă o comandă:
- Silvuple, le carne, le paste, le cartofi, le paine, le vin…
Vine chelnerul, le aduce exact tot ce
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nară, datorită cantităţii mari de piele pe care o poate produce într-un timp record. DenovoSkin a trecut cu mult
timp în urmă de etapa prototipului de laborator. În prezent se finalizează faza a doua a studiilor clinice. Totodată, Elveţia, UE şi SUA îl consideră un „produs medicamentos orfan” (destinat bolilor rare). Asta înseamnă că
pacienţii primesc deja grefe DenovoSkin, însă nu mai
mult de două pe caz. Totodată, tehnologiei i s-au acordat
autorizaţii speciale pentru utilizare în cazurile în care
„poate depăşi orice tratament din prezent pentru leziuni
mari şi profunde ale pielii, cu rezultate potenţiale de a
salva şi îmbunătăţi viaţa”, a transmis Cutiss.
www.descopera.ro
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a comandat.
Soţul, mulţumit, îi zice soţiei:
- Vezi draga mea, mă descurc bine
cu franceza, ai fi rămas flămândă fără
mine!...
La care, chelnerul:
- Aţi fi rămas flămânzi amândoi,
dacă nu eram eu din Botoşani!
J
La poliţie:
- Mi-a dispărut soacra!
- Au trecut 48 de ore?
- Au trecut 48 de zile!
- De ce nu aţi venit mai repede?
- Nu-mi venea să cred ce noroc am!
J
Într-o bisericuţă, vine într-o zi de
slujbă chiar necuratul. Toată lumea ţipă,
se sperie, fuge afară, doar un bătrânel
stătea liniştit la locul lui. Necuratul îl
vede nepăsător şi-l întreabă:
-Ce faci, bătrâne, tu nu te sperii?
Nu! Trăiesc cu soră-ta de 50 de ani
şi ştiu ce îţi poate capul.
J
www.bancuri.ro

GÂNDURI ÎN TREACÃT...

CLARÃ
PLÂNGÃTORA

JUSTIFICAT

A SEMNALA

triple camera având 64MP pe senzorul principal (50MP la rivalul Nord
2), cameră ultra-wide de 8MP şi senzor macro de 2MP. Camera frontală
este însă un model de 16MP (vs 32
MP), aplicată prin perforarea centrală
a ecranului. În timp ce modelul Nord
2 are un acumulator de 4500 mAh
care se încarcă 0-100% în 30 minute.
POCO F3 GT are nevoie de 42 minute pentru încărcare 0-100%, dar promite mai multă autonomie din partea
acumulatorului cu o capacitate de
5065 mAh. Lista dotărilor este completată cu difuzoare stereo semnate
de brandul JBL, senzor de amprentă
montat pe rama laterală, triggere
pentru gaming cu tehnologie Maglev
şi transmiţător infraroşu pentru funcţia de telecomandă. POCO F3 GT rulează versiunea Android 11, adaptată
cu interfaţa MIUI 12.5. Preţurile pornesc de la 363 dolari pentru modelul
de bază. Cu 6GB/128 GB memorie,
390 dolari pentru versiunea cu
8GB/128 GB şi 417 dolari pentru
8GB/256GB. Din păcate, disponibilitatea în afara pieţei din India nu este
cunoscută, deocamdată.
www.go4it

A HÃMÃI

Orice discriminare începe cu o excepţie.
Inocentul nu este un visător. Inocentul
este un trăitor într-un mod perpetuu.
Roadele muncii tale se vor vedea când tu
nu vei mai fi.
Sărăcia tot cu lumea-i construită-n toată
lumea.
Dacă încă sunt aici, înseamnă că am ajuns
unde trebuie.
Nu în stradă te faci auzit, ci de la microfon.
Fii orb ca un liliac, dar agil ca un şarpe.
Pentru orice rău există două lucruri: timpul şi tăcerea.
Copilul este ghemul de speranţe şi de vise
ale părinţilor.
Cu cât îţi pasă mai puţin de părerea celorlalţi, cu atât vei fi mai liber şi mai fericit!
În viaţă e mai important cu cine mergi
decât unde mergi!
Cea mai rea experienţă este cel mai bun
profesor.
Toată literatura este o bârfă.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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O nouă apariţie editorială
Autorul lucrării „Onoruri şi Ceremoniale Militare desfăşurate de Armata României între anii 1859-1947”, colonelul dr. Gabriel-George Pătraşcu s-a născut la 14 septembrie 1967, în Medgidia. Ofiţer al Armatei României
din anul 1991, cu o experienţă de un deceniu în Arhivele
Militare Naţionale Române, este licenţiat al Facultăţii de
Istorie şi Ştiinţe Administrative a Universităţii „Ovidius”
din Constanţa, deţinător al titlului de master în Arhivistica Contemporană şi a celui de doctor în istorie.
OnorurişiCeremonialeMilitaredesfăşuratedeArmataRomânieiîntreanii1859-1947reprezintă teza dumnealui de doctorat şi este rezultatul cercetărilor şi documentării efectuate de autor în principal în arhivele militare istorice, dar şi al muncii ca ofiţer de relaţii publice care a participat efectiv la pregătirea unor astfel de ceremoniale.
Redactată în condiţii grafice deosebite, lucrarea este o
„analiză a Armatei României din perioada 1859-1947,
dintr-o perspectivă diferită, cea a onorurilor şi ceremonialelor militare” (colonel Liviu Corgiu, directorul Arhivelor
Militare Române). Cartea este structurată pe trei capitole.
În primul capitol este analizat cadru legislativ specific fenomenului militar care a permis organizarea şi desfăşurarea de onoruri şi ceremoniale militare în perioada 18591947.
Capitolul al doilea prezintă principalele ceremoniale
militare desfăşurate pe timpul Principatelor Unite şi a Regatului României. Al treilea tratează simbolistica onorurilor şi a ceremonialelor militare din perioada analizată.
Acest capitol le sprijină de fapt pe celelalte două deoarece
face referiri la Casa Domnitoare/Regală, la utilizarea însemnelor de stat şi a sistemului de decoraţii, la evoluţia ţinutelor de ceremonie, precum şi la cele trei unităţi milita-

re înfiinţate special pentru desfăşurarea de activităţi de
protocol.
Cartea oferă cititorului avizat şi nu numai, informaţii
inedite referitoare la onorurile şi ceremonialele militare
precum: Trecerea Dunării, Salutul Pământului, Sfinţirea
apelor, Botezul şi lansarea la apă a
primei nave
de
război
construită în
întregime
într-un şantier naval din
România, Parada militară
de la Arcul
de Triumf ce
a avut loc pe
data de 8 noiembrie
1941, Parada
militară de la
10 mai 1943,
etc.
În urma
studierii Regulamentelor
Serviciului de Bord, ediţiile 1877 şi 1899, autorul prezintă
modul în care erau executate salvele de tun cu prilejul
diferitelor ceremoniale militare. Astfel, cititorul poate afla
câte lovituri de tun se trăgeau în onoarea şefului de stat, a

Festivitatea de absolvire a promoţiei
„Regele Mihai I-100”!
Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I”
Festivitatea de absolvire a Promoţiei 124 „Regele Mihai I - 100” a Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I” (UNAp) a avut loc vineri, 16
iulie, pe esplanada din faţa Monumentului Eroilor
Patriei.

Înfiinţată la 8 august 1889 prin Înaltul Decret
al Regelui Carol I, instituţia sărbătoreşte, cu prilejul festivităţii de absolvire, 132 de ani de la înfiinţarea Şcolii Superioare de Război fiind, la acea
vreme, prima instituţie militară de
învăţământ superior din Balcani şi
a şasea din Europa, alături de cele
din Berlin, Viena, Paris, Torino şi
Bruxelles.
Un număr de 180 de absolvenţi,
viitori ofiţeri de stat major şi comandanţi, au urmat, în ultimii doi
ani, cursurile masteratului de conducere organizat în cadrul Facultăţii de comandă şi stat major şi al
Facultăţii de securitate şi apărare.
În premieră pentru UNAp, şeful de
promoţie din acest an este un cadru
militar femeie, maior Daniela-Elena Hrab, specialitatea logistică, din
cadrul Facultăţii de comandă şi stat
major.
Din partea conducerii instituţiei, domnul colonel prof. univ. dr.
Daniel Dumitru, locţiitorul comandantului (rectorului) Universităţii
Naţionale de Apărare „Carol I”, a
transmis audienţei: ,,Pe parcursul anului universitar 2020-2021, peste 2.200 de studenţi şi cursanţi
ne-au păşit pragul, urmând programele de studii
universitare de licenţă, masterat şi doctorat, precum şi programele postuniversitare şi cursurile de

CMYK

specializare. În conformitate cu misiunea primită,
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a
depăşit provocările cauzate de pandemie, continuând în condiţii foarte bune desfăşurarea procesului de învăţământ, atât în format online, prin intermediul Platformei de e-Learning ILIAS, cât şi
faţă în faţă. Avem astăzi în formaţie viitorii comandanţi şi ofiţeri de stat
major ai Armatei României,
în număr de 119 absolvenţi
ai masteratului de conducere
cu frecvenţă organizat în cadrul instituţiei noastre.
Mă adresez dumneavoastră, dragi absolvenţi ai
Promoţiei „Regele Mihai I 100”. Drumul pe care l-aţi
ales necesită existenţa a minimum trei calităţi: ONOARE, DEMNITATE şi SPIRIT DE SACRIFICIU.”
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
Absolvenţii promoţiei
„Regele Mihai I-100” ai
Academiei Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu” alături
de colegii lor de la Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu au trăit joi, 10 iunie, emoţiile ultimului
curs festiv în cadrul celei de-a opta ediţii „Gaudeamus - sărbătoarea absolvenţilor.”
După o
perioadă dificilă cauzată
de pandemia
de COVID19, în care au
fost nevoiţi
să desfăşoare
cursurile online sau în
format hibrid, tinerii şiau putut prezenta rodul
muncii
în
Piaţa Mare a
Sibiului, în
faţa întregului oraş şi în
prezenţa profesorilor care
le-au îndrumat paşii, a
conducerii celor două universităţi, a autorităţilor
publice locale şi a părinţilor, rudelor sau prietenilor.
Foto: DanielaOANĂ,
ElenaANDREI

preşedintelui Consiliului de Miniştri, a Ministrului de
Război, dar şi a ambasadorilor, precum şi a navelor de
război care efectuau vizite oficiale în porturile româneşti.
De asemenea, este prezentat ceremonialul înmânării
Drapelului de Luptă care se făcea cu mult fast şi era diferit de cel de astăzi. Acest ceremonial avea loc la Palatul
Cotroceni în faţa şefului statului, a familiei regale şi a ministrului de război. Drapelul era înmânat strict de către şeful statului. Regulamentul Drapelului de luptă de astăzi a
fost elaborat în anul 1996, însă originile lui se găsesc în
Înaltul Decret nr. 1451 semnat de domnitorul Carol I la 18
august 1873. Actuala compunere a gărzii port-drapel se
află prevăzută tot în Regulamentul Drapelului de luptă intrat în vigoare în anul 1996.
Prin această lucrare de o mare valoare documentară pe
care o recomandăm cu convingere tuturor celor pasionaţi
de istorie, colonelul dr. George Pătraşcu adaugă noi dimensiuni complexei sale personalităţi creatoare în care
pasiunea pentru istorie şi pentru profesie s-au îmbinat
într-un chip fericit.
Şi, din această simbioză perfectă a avut de câştigat nu
numai posteritatea, ci şi instituţia militară, în care s-a format timp de treizeci de ani.
„Onoruri şi ceremoniale militare desfăşurate de Armata României”, o carte impresionantă prin dimensiuni şi
bogăţia informaţiei, va fi un reper preţios în istoriografia
militară românească „un punct de plecare în abordarea şi
studierea mai complexă şi mai atentă a acelor evenimente
istorice reprezentative din istoria naţională care, deşi s-au
desfăşurat cu mult fast, au fost acoperite de uitare” după
cum a spus autorul însuşi.
Daniela DUMITRAŞCU

Instrucţia continuă pentru
Geparzii dobrogeni
Aflaţi în plină pregătire pentru misiune,
militarii Detaşamentului de Apărare Antiaeriană, rotaţia a
X-a, au desfăşurat un exerciţiu
de antrenament
în teren de nivel
secţie, în poligonul Murfatlar. În
cadrul exerciţiului, artileriştii
dobrogeni
au
fost evaluaţi la
modul de reacţie
în diferite situaţii similare cu
cele reale. De
asemenea, militarii au fost evaluaţi, pe parcursul exerciţiului,
la aplicarea tehnicilor, tacticilor
şi procedurilor
standard învăţate şi
perfecţionate pe parcursul pregătirii pentru
misiune.
La
finalul exerciţiului,
calificativele obţinute
au fost bune şi foarte

bune, astfel încât scopul exerciţiului a fost
atins cu succes.
Începând cu luna

în flancul Nord-Estic
ala lianţei NATO, alături de partenerii americani, britanici, croaţi

octombrie a acestui
an, militarii români
vor participa în cadrul
Grupului de Luptă,
din Polonia, pentru
asigurarea prezenţei
înaintate consolidate,

şi polonezi, în conformitate cu măsurile
adoptate în cadrul Summit-ului de la Varşovia.
Locotenent
Diana STANCIU

Conferire de distincţii şi
decoraţii militare
Cu ocazia împlinirii
a 190 de ani de la înfiinţarea muzicilor militare, în semn de apreciere pentru înaltul
profesionalism şi rezultate remarcabile în
activitatea desfăşurată
în domeniul muzicii
militare, locţiitorul comandantului Brigăzii
61 Vânători de Munte
„General Virgil Bădulescu” colonelul Nicolae Gabriel Oros, a înmânat „Emblema de
Onoare a Forţelor Terestre”, conferită de şeful Statului Major al Forţelor Terestre, plutonierului-adjutant principal
Vasile Loghin.
Felicitări camaradului nostru!
Alin TRANDAFIR

