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Responsabilitate şi profesionalism,
pârghiile unui comandant
Din dialogul pe care l-am avut cu locotenent-colonelul
George Miron am aflat faptul că a parcurs pas cu pas treptele ierarhiei militare, cariera dumnealui urmând o
traiectorie
ascendentă. Împuternicirea în actuala funcţie a reprezentat un moment
de referinţă, de o
mare încărcătură
emoţională. Însă,
indiferent de...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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Din nou în poligon
La Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă
„Smârdan”, artileriştii Batalionului 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei” au revenit în poligonul de tragere pentru o nouă provocare şi
anume, perfecţionarea deprinderilor practice ale
militarilor în executarea tragerilor
prin ochire indirectă dintr-o poziţie...
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Poveşti cu eroi din deşert
Ultimii militari români din Afganistan au fost repatriaţi anul acesta. În urma lor rămân faptele de glorie cu
care au scăldat ţărâna statului asiatic
şi eroii care s-au
jertfit în strânsul
legământ pe care
l-au semnat cu ţara. Din anul 2002
şi până în prezent,
peste 32.000 de
militari
români
provenind din toate structurile...

LECÞIA DE ISTORIE

Eroi, între datorie şi conştiinţă
În vara anului 1917, maiorul Petre M. Caracaş a participat la bătălia de la Oituz, în calitate de comandant al
Batalionului 3 din Regimentul 2 Grăniceri.
În seara zilei de 12 august, ofiţerul ajunge
pe Dealul Bâtca Carelor, având în faţă un
inamic bine consolidat
în teren, pentru ca, în
următoarea zi, să dea
semnalul de atac...

MOZAIC

Tehnica CRISPR folosită cu succes
Oamenii de ştiinţă au folosit cu succes tehnologia de
editare genetică CRISPR pentru a bloca transmiterea
virusului SARS-CoV-2 în celule umane infectate, potrivit unui nou studiu care ar putea deschide calea pentru
tratamente împotriva COVID-19.
Cercetările au
fost publicate în
jurnalul Nature
Communications.
Oamenii de ştiinţă
din Australia au
explicat că tehnologia a fost eficientă împotriva
transmiterilor...
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aCtualitatea
Pe SCuRt
lWASHINGTON - Biden afirmă că nu „regretă” decizia de
a retrage trupele americane din Afganistan. Preşedintele
american Joe Biden a declarat că „nu regretă” decizia sa de a încheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfârşitul
lunii august, cerând afganilor să găsească „voinţa de a se lupta”,
relatează AFP. „Nu regret decizia mea”, a spus Biden, în cadrul
unei conferinţe de presă la Casa Albă. Ultimele trupe americane
ar urma să părăsească Afganistanul la 31 august, după 20 de ani
de război purtat de Statele Unite în această ţară. De când preşedintele democrat a anunţat acest termen, în urmă cu aproximativ o lună, talibanii câştigă constant teren. Ei au preluat recent
controlul în două noi capitale de provincie afgane, Farah, în
vest, şi Pul-e Khumri, în nord, de unde civilii au fugit în masă.
Afganii „trebuie să aibă voinţa de a lupta” şi „trebuie să lupte
pentru ei înşişi, pentru naţiunea lor”, a subliniat preşedintele
american. „Am cheltuit peste 1.000 de miliarde de dolari în 20
de ani, am instruit şi echipat peste 300.000 de militari afgani”,
a spus el. Joe Biden a dat asigurări că americanii îşi vor „ţine
promisiunea” de a sprijini în continuare logistic şi financiar armata afgană.lMOSCOVA-În cadrul Zilei unice de acceptare a producţiei militare, desfăşurate la Moscova, Krivoruchko a precizat că noul complet de rachete Iskander-M a
fost livrat Ministerului rus al Apărării înainte de termen.
Anterior, reprezentanţii ruşi declaraseră că toate brigăzile de rachete din cadrul Forţelor Terestre au trecut de la complexele de
rachete Tochka-U la noile complexe Iskander-M. Complexele
de rachete operativ-tactice Iskander-M au fost dezvoltate de societatea KB Mashynostroienia din Kolomna, parte a holdingului Complexe de mare precizie. Rachetele complexului pot purta focoase nucleare. Versiunea destinată armatei ruse poate întrebuinţa două tipuri de rachete: balistice şi de croazieră. În
mod oficial, bătaia rachetelor complexului Iskander-M este de
până la 500 de kilometri. Comentariul autorului: Anunţul făcut
de oficialul Ministerului rus al Apărării este oarecum surprinzător, ţinând cont de faptul că trecerea la noile complexe operativtactice Iskander-M a fost declarată încheiată. În prezent, Forţele
Armate ale Federaţiei Ruse dispun de 13 brigăzi de rachete Iskander-M, din care 12 la Forţele Terestre şi una la Trupele de
Apărare de Coastă ale Flotei din Marea Baltică. În cadrul Forţelor Terestre a fost formată câte o brigadă de rachete IskanderM pentru fiecare armată (una de tancuri şi 11 de arme întrunite).
Brigada Flotei din Marea Baltică se află în compunerea corpului de armată al Trupelor de Apărare de Coastă.lPHENIAN Kim Yo Jong, influenta soră a liderului nord coreean Kim
Jong-Un, a denunţat atitudinea „perfidă” a Seulului în contextul apropiatelor exerciţii militare comune între Coreea
de Sud şi SUA, avertizând cele două ţări aliate că se vor confrunta cu ameninţări de securitate mult mai grave, relatează
AFP. În calitate de consilier apropiat al fratelui său, Kim Yo
Jong a catalogat drept „periculoase” exerciţiile desfăşurate de
Seul şi Washington în această lună, considerate de către Phenian un fel de repetiţie a invadării Coreei de Nord. „Profit de
această oportunitate pentru a-mi exprima regretul profund faţă
de comportamentul perfid al autorităţilor sud-coreene”, a subliniat ea într-o declaraţie difuzată de agenţia de presă oficială
nord-coreeană KCNA. Armatele sud-coreeană şi americană şiau început antrenamentul preliminar înaintea exerciţiilor lor
anuale de vară de săptămâna viitoare. Prin desfăşurarea acestor
manevre militare, Seulul şi Washingtonul „se vor confrunta cu
siguranţă cu ameninţări mult mai grave de securitate”, a avertizat ea, adăugând că Nordul îşi va consolida capacităţile de
apărare şi de lovituri preventive. Aceste declaraţii făcute de
Kim Yo Jong intervin în pofida unui dezgheţ neaşteptat în
Peninsula Coreeană, favorizat de un schimb de scrisori personale între fratele său şi preşedintele sud-coreean Moon Jae-in.
Cele două părţi au restabilit luna trecută comunicaţiile transfrontaliere întrerupte de peste un an, asigurând totodată că liderii sunt de acord să conlucreze pentru ameliorarea relaţiilor lor.
Seulul şi Washingtonul sunt aliaţi prin tratate, iar pe teritoriul
Coreei de Sud staţionează aproape 28.500 de militari americani
pentru a apăra ţara împotriva vecinului din Nord, care deţine arma nucleară.lTOKYO- Japonia inovează în apărarea hipersonică. Program pentru detectarea rachetelor hipersonice cu
ajutorul UAV-urilor. Având în vedere ameninţările cu rachete de
foarte mare viteză din partea Chinei şi Rusiei, Japonia ar putea
apela la drone pentru a fi avertizată din timp în cazul unui atac.
Ministerul japonez al Apărării intenţionează să folosească vehicule aeriene fără pilot (UAV) echipate cu senzori în infraroşu
pentru a identifica din timp (avertizare timpurie) atacurile cu rachete hipersonice. Informaţii recente indică faptul că un sistem
de detectare bazat pe drone a fost propus ca un răspuns la dezvoltarea de către China şi Rusia a armelor de foarte mare viteză
şi, în mod specific, pentru a contracara o nouă clasă de rachete
balistice, care transportă vehicule cu planare hipersonică. Potrivit publicaţiei ”The War Zone”, care citează cotidianul nipon
Sankei Shinbun, Ministerul Apărării Japoniei a anunţat proiectul, pe data de 7 august, site-ul japonez de presă descriind demersul ca „graba Tokyo de a dezvolta capabilităţi pentru a contracara dezvoltarea armelor hipersonice”. Vehiculele aeriene
fără pilot vor fi echipate cu aparatură de detectare în infraroşu
existentă, concepută iniţial pentru identificarea atacurilor cu rachete balistice. n
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Din nou în poligon
La Centrul Secundar de Instruire
pentru Luptă „Smârdan”, artileriştii
Batalionului 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei” au revenit în poligonul de tragere pentru o nouă provocare şi anume, perfecţionarea deprinderilor practice ale militarilor în executarea tragerilor prin ochire indirectă
dintr-o poziţie acoperită, în vederea
asigurării sprijinului prin foc a acţiunilor defensive/ ofensive a subunităţilor de infanterie.
Scopul tragerilor de luptă a fost de
a executa tragerile la o distanţă apropiată de limita maximă a bătăii aruncătoarelor calibru 120 mm, precum şi
adaptarea mecanismului focului pe

ţintele desemnate de
grupa de cercetare înaintată. Tragerile s-au executat într-un mediu arid
cu temperaturi ce au depăşit 39 de grade Celsius, sub directa coordonare a comandantului de
subunitate şi a comandantului unităţii.
Şedinţa de tragere a
subunităţii de artilerie a
fost sprijinită în punctul
de observare de specialişti aparţinând Batalionului 285 Artilerie
„Vlaicu Vodă” care au
contribuit la
buna
desfăşurare a tragerilor prin observarea
câmpului tactic cu
aparatura de ochirevizare a ţintelor
ARGUS. Acest aparat localizează ţinta,
îi determină coordonatele şi transmite
datele în format
electronic la centrul
de comandă al tragerii, după care evaluează efectele tirului.

La activitate au participat şi proaspeţii absolvenţi ai şcolilor de maiştrimilitari şi subofiţeri. Acestora li s-au
oferit oportunitatea să descopere tainele artileriei de la colegii lor căliţi
deja în experienţa tragerilor reale cu
muniţie de război.
Activitatea a fost o adevărată provocare pentru fiecare militar în parte
şi au demonstrat încă o dată că pot
sprijini prin foc structurile companiilor de infanterie.
Sergent Mădălina BURCEA
Foto: Nicuşor COMĂNESCU

Ziua Educaţiei Fizice Militare

Sărbătorirea, la 5 august, a Zilei Educaţiei Fizice Militare, a marcat promulgarea Legii educaţiei fizice, care prevedea, printre
altele, obligativitatea educaţiei fizice în instituţiile de
stat şi particulare, precum
şi
transforma rea secţiei
militare în
Institut Militar de Educaţie Fizică,
prima structură militară
de acest gen
din
ţara
noastră.
De o importanţă
esenţială în
MApN, educaţia fizică militară contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate fizică şi psihică a personalului
armatei şi la formarea, dez-

voltarea şi menţinerea capacităţilor motrice, atât
de
necesare
pentru desfăşurarea misiunilor şi
operaţiilor de militari, cu precădere de cei care
îndeplinesc funcţii din sfera operativă.
În
mesajul
transmis cu acest
prilej, şeful Statului Major
al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu a
spus:
„În tradiţia ostăşească,
educaţia fizică militară este
aniversată la data de 5 au-

gust, moment care marchează, promulgarea, în
1929, a Legii Educaţiei Fizice, actul normativ prin
care secţia militară a Insti-

tutului Naţional
de Educaţie Fizică
se transforma în
Institutul Militar
de Educaţie Fizică, în subordinea
Marelui Stat Major. Educaţia fizică militară a reprezentat, întotdeauna, o componentă centrală a
procesului de instrucţie din Armata României. Unul
dintre cei mai importanţi promotori
şi reformatori ai
educaţiei fizice, la
nivel naţional şi militar, a
fost generalul Virgil Bădulescu,
comandantul
pri mului
ba talion
de vânători de
munte
intrat în
luptele
de
la
Coşna,
Cireşoaia, Oituz
şi TârguOcna.
Eroul de
la Oituz, Virgil Bădulescu, a
fost şi editorul primei reviste româneşti de educaţie fizică, sugestiv intitulată
Izvor de energie. Ultimul

an, marcat de pandemie, a
demonstrat că deviza Mens
sana in corpore sano rămâne una dintre opţiunile cele
mai importante ale creşterii
rezilienţei naţionale la
această provocare de natură
sanitară. Stimaţi camarazi,
specialişti ai Educaţiei Fizice Militare, dar şi dumneavoastră, cei care faceţi din
practicarea sportului un
mod de viaţă, încurajaţi
sportul de masă şi antrenamentul susţinut al celor talentaţi. La ceas aniversar, vă
doresc tuturor sănătate, putere şi realizări în tot ceea
ce veţi întreprinde! La mulţi
ani!”
Soldat
Ana-Maria
PETOLESCU
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POVEŞTI CU EROI DIN DEŞERT
Ultimii militari români din Afganistan au fost repatriaţi anul acesta. În urma lor rămân faptele de glorie
cu care au scăldat ţărâna statului asiatic şi eroii care
s-au jertfit în strânsul legământ pe care l-au semnat cu
ţara. Din anul 2002 şi până în prezent, peste 32.000 de
militari români, provenind din toate structurile luptătoare ale Forţelor Terestre, Forţelor Aeriene, Forţelor
Navale, Forţelor pentru Operaţii Speciale şi structurilor de Informaţii Militare au participat la misiuni şi
operaţii internaţionale în teatrul de operaţii din Afganistan.
Printre cei care au luat contact cu rigorile vieţii de militar şi care au slujit armata română acolo unde li s-a cerut
se numără şi plutonierul-major Răzvan Olteanu, subofiţer
de stat major la Batalionul 495 Paraşutişti „Căpitan Ştefan
Şoverth”. Are cinci misiuni la activ în teatrele de operaţii
(2007 în Irak, 2010, 2013, 2016 şi 2019 în Afganistan),
fiind unul dintre veteranii „moderni” ai armatei. Am încercat să aflu cât mai multe, atât despre omul din spatele
uniformei, cât şi despre militarul a cărui experienţă, capacitate de efort, adaptabilitate şi merite nu pot fi puse la îndoială.
A ajuns să îmbrace haina militară după ce a părăsit lumea sportului, la 26 de ani, fiind fost portar de fotbal al
echipei „Dinamo” Bucureşti, la îndemnul unui prieten.
Statutul de fotbalist profesionist i-a creat situaţia prielnică
la sfârşitul anilor ʼ90 de a executa stagiul militar la fără
frecvenţă în cadrul clubului care aparţinea de Ministerul
Afacerilor Interne. Din această cauză a privit la început cu
scepticism ideea de a lucra în armată, mai ales că poveştile de cazarmă ale soldaţilor în termen circulau ca adevărate legende urbane, într-o vreme în care societatea românească traversa o perioadă de tranziţie pe care nu a mai
părăsit-o niciodată. Odată ajuns la batalionul pe care îl deserveşte şi astăzi, încă din anul 2005, a găsit un colectiv
unit, care i-a facilitat o acomodare rapidă la rigorile vieţii
cazone. După misiunea din 2007 a plecat la Şcoala de
Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre de la Piteşti, pentru a urma cursul de subofiţer şi a trece astfel în
breasla cadrelor militare. A venit absolvirea şi cariera l-a

purtat către o unitate de la malul mării, dar zeiţa Fortuna
i-a zâmbit şi, în numai două luni şi jumătate, a reuşit să se
întoarcă la unitatea din proximitatea capitalei. În Bucureşti îl aştepta familia, stâlp fundamental al societăţii şi
punct de sprijin pentru orice militar care îşi propune o carieră îndelungată. A urmat o nouă misiune în 2010 şi apoi
brevetarea ca paraşutist din 2012, după mai bine de şapte
ani de când păşise pe porţile instituţiei, cu gândul de a fi
„îmblânzitor al aripilor”.
Despre o parte din lucrurile pe care le-a trăit în cele
cinci misiuni mi-a povestit cu o acurateţe debordantă, cu
multe detalii care mă faceau să cred că nu stau de vorbă
cu un om ce îmi destăinuie întâmplări petrecute cu ani în
urmă, ci fapte care s-au produs doar cu o zi înainte. Trag
concluzia că misiunile din teatrele de operaţii au lăsat în
memoria colectivă a militarilor români trăiri ce nu se pot
descrie prin cuvinte şi amintiri care sălăşluiesc, atât în
minte, cât şi în suflet.
„În prima misiune, am plecat cu valul. Îmi aduc aminte că soţia mea a plâns vreo trei zile când a auzit că mă
duc ≪la război≫. Se crease un grup foarte unit de militari în unitate şi mare parte dintre ei au optat să plece în
misiune. În sinea mea mă gândeam că nu mai pot să îmi
privesc colegii în ochi, când se vor întoarce, dacă eu nu
merg să lupt alături de ei. Am făcut instrucţie împreună,
ne-am antrenat umăr lângă umăr, am trecut prin momente
bune sau mai puţin bune alături unii de alţii, iar spiritul de
camaraderie trebuie să primeze în luarea unei astfel de decizii.
În anul 2007 incidente foarte mari nu au fost pentru că,
dacă stăm să ne uităm un pic în urmă, foarte mulţi irakieni
au studiat în România, foarte mulţi compatrioţi de-ai

noştri au lucrat în
Irak. Am întâlnit acolo un medic dentist
care terminase facultatea la Timişoara şi
încă mai ştia să vorbească limba română.
Au fost multe momente când veneau
copiii şi ne spuneau:
≪Nu o luaţi pe acolo,
că nu este bine!≫.
Oricum, zona în care
eram noi a fost un pic
mai liniştită. Eu am
făcut parte din Plutonul 1 al Companiei a
II-a QRF (QUICK
REACTION FORCE). Singurul IED
(IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE)
pe care ≪l-a luat≫
batalionul nostru, plutonul din care făceam şi eu parte l-a
încasat. Îmi aduc aminte că eram ≪la liber≫ în ziua respectivă, făceam QRF trei zile noi, iar trei zile plutonul
cercetare. Dacă unii plecau, ceilalţi erau automat activaţi.
Au fost şi cazuri în care am plecat şi ambele QRF-uri. În
misiunea respectivă, când am fost loviţi de IED, trebuia să
mergem să verificăm aria către sud, până la limita de 140
de kilometri, să vedem unde aveam legături radio şi unde
nu aveam. La 110 km de bază s-a întâmplat incidentul.
Trebuia să fiu în primul transportor atunci, dar nu ne-a
mers warlock-ul (sistemul de bruiaj) şi, astfel, prima maşină a trecut în locul maşinii 3; şi invers, maşina 3 a trecut în locul maşinii 1. Din fericire, colegii mei nu au păţit
nimic. Eram pe TAB C-79, care este puţin mai scurt. Evoluţia dispozitivului exploziv improvizat în Irak era diferită, pentru că, patrulând foarte mult pe drum acoperit cu
asfalt şi nu pe drum de pământ ca în Afganistan, nu putea
fi îngropat şi atunci îl puneau pe marginea drumului şi canalizau jetul cumulativ pe jumătatea maşinii. Partenerul
american folosea foarte mult în acea vreme HUMVEE-uri
(High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), care
aveau un braţ telescopic în faţă, denumit ≪rino≫, de la
rinocer, lung de vreo 2 metri, şi activau dispozitivele astfel încât acestea să deturneze suflul în faţa autovehiculului. Ca o reacţiune a ceea ce au făcut americanii, insurgenţii au început să le activeze prin telefon, de la distanţă, şi
le-au mutat la un unghi de 45 de grade. Noi neavând pe
TAB-uri acel braţ, prima maşină a
activat cu vârful transportorului şi
suflul plecat a mutat transportorul
cam un metru şi jumătate de spate. Şoseaua avea trei benzi şi noi
mergeam pe mijloc, lucru care a
contat, pentru că cele câteva secunde în plus până la impact au
făcut ca unghiul să se deschidă
mai mult şi lovitura să nu fie primită în plin. Nu au fost victime,
doar sperietura de rigoare. În ziua
cu pricina am plecat în patrulă la
şapte dimineaţa şi ne-am întors în
bază a doua zi, la cinci. Am aşteptat şase ore să vină echipa EOD,
iar pe drumul de întoarcere am
mai găsit un IED şi a trebuit să
stăm să facem siguranţă şi acolo,
ca să îl poată detona echipa EOD,
să cerceteze zona, pentru că le
mai puneau şi în lanţ, cu scopul
de a lovi o întreagă patrulă. Din punctul acesta de vedere,
irakienii erau mai cultivaţi faţă de afgani”.
Misiunea din 2010 în Afganistan a fost cea mai grea
dintre toate cele la care a luat parte. Condiţiile au fost
mult mai grele, zona mult mai periculoasă în FOB (Forward Operating Base) Mizan. De exemplu, mâncarea şi
apa le erau paraşutate de două ori pe săptămână. A avut 18
contacte în două luni de misiune acolo şi un coleg ce a
fost împuşcat chiar lângă el, şi pe care l-a salvat; faptă
pentru care a fost decorat de preşedintele României.
„Se trăgea spre noi, iar o lovitură de AG-7 a aterizat la
câţiva metri în faţă, în timp ce îi puneam garoul la picior.
Noi pătrunseserăm într-o zonă în care nu se putea intra cu
HUMVEE-urile şi unde am mers pe jos 12 kilometri, ocolind practic un munte şi expunându-ne mult. Am ajuns
într-o vale unde erau trei sate înşirate între doi munţi, cu
zonă verde, iar noi eram îmbrăcaţi în galben. Am intrat şi
am scotocit în fiecare casă după talibani, alături de afgani
şi americani. Se trăsese asupra noastră la şase jumătate dimineaţa. Când am ajuns în primul sat, eram împărţiţi în
două echipe, de câte 35 de oameni fiecare. Erau pregătiţi
şi au avut informaţii că o să venim, pentru că au ocupat
poziţii de tragere bine puse la punct şi bine stabilite. În jurul caselor erau săpate şanţuri unde să se retragă, iar undeva sus, pe munte, era poziţionată o mitralieră. Efectiv se
jucau cu noi. La un moment dat, când am început <să pe-

riem> zona aceea,
începuse să se tragă de
undeva din spate. Am
luptat o zi întreagă, de
dimineaţa şi până
seara. Peste noapte am
rămas acolo, nu mai
aveam baterii la staţiile radio, la AVN-uri
(aparate de vedere
nocturnă), aveam stabilită o zonă de patrulare şi lunetişti americani pe o casă, iar
muniţia ne-a fost
adusă cu elicopterul,
pentru că o terminaserăm. Este îngrozitor să rămâi fără muniţie, într-un contact
real cu un inamic. Şi
apropo de muniţie, cea
pe care ne-au adus-o
avea cal. 5.56 mm, iar nouă ne trebuia 5.45 mm. Ne uitam
la ea şi nu o puteam folosi. A fost nevoie ca elicopterul să
mai vină o dată. Colegii din OMLT (Operational Mentoring and Liaison Team) au strâns încărcătoarele pe care le
aveau şi le-au pus într-o mapă în care se pun documente,
legată cu scotch. Ne-au trimis 40 de încărcătoare la patru
militari români, colegul rănit plecase cu MEDVAC-ul”.
În acea zi au bănuit că urmează să înceapă o confruntare în momentul în care au văzut că femeile şi copiii încep să părăsească satul. Sentimentele în acele momente
sunt amestecate, pentru că nu ştii care va fi rezultatul final. În focul luptei se întâmplă lucruri pe care nu crezi că
apuci să le trăieşti, într-un limbaj al armelor care nu ţine
cont de nimic.
„Anul 2010 a fost unul dintre cei mai sângeroşi ani în
Afganistan. Ţin minte că de ziua paraşutiştilor am fost
prinşi într-o ambuscadă, într-o trecătoare, pe ruta către
FOB Lane. Eu cu două HUMVEE-uri de la afgani rămăseserăm într-un punct de observare. Colegii au continuat
deplasarea. Escortam un convoi de alimente, pentru o
companie de afgani din acel FOB. La vreo doi kilometri,
drumul făcea un cot, şi imediat după el, au intrat în contact. Noi nu puteam să îi ajutăm cu nimic, dar ţineam legătura prin staţie. În spatele nostru, la doi kilometri, mai
aveam un OP (Observation Post), pe o poziţie dominantă,
care ne anunţa prin staţie că se apropie de noi talibanii,
deşi nu îi vedeam. La un moment dat le-am văzut turbanele pe vârful muntelui şi cum înaintau
spre noi vreo 20 de
persoane. Eu eram
gunner, sus în turelă
la HUMVEE, când
mergeam îmbarcat,
iar când mergeam debarcat eram siguranţă
apropiată la ofiţer.
Am deschis focul şi
am reuşit să îi ţinem
pe loc, apoi au venit
două elicoptere şi
efectiv parcă au intrat
în pământ, dintr-o dată s-a făcut linişte, ca
şi cum nu se întâmplase nimic. Doar dovezile din blindajul
nostru stăteau martore la ceea ce se întâmplase. Afganii au experienţă în luptele din munţi. Sunt o
naţie de războinici, sunt oameni care nu dau înapoi şi lucrul acesta cred că îl au scris în ADN. Am şi prins în anul
acela operaţiuni majore, care s-au desfăşurat în întreaga
ţară”.
***
Am stat de vorbă, aşadar, cu un subofiţer care este
mulţumit de cele cinci misiuni la care a luat parte. Acolo,
într-o lume dură, unde moartea te pândeşte, iar pentru a
scăpa trebuie să rămâi tot timpul vigilent, a căpătat experienţa de care acum este foarte mândru. Acolo, fiecare decizie contează, şi orice hotărâre pe care o iei face diferenţa
între viaţă şi moarte. Acolo a fost locul unde s-au călit ca
militari profesionişti generaţii întregi şi unde şi-au dat
examenul dârzeniei. Acolo a fost locul unde s-au format
caractere puternice, printre gloanţe şi durere. Instrucţia pe
care o făceau zi de zi şi exerciţiile la care participau nu au
reprezentat decât un demo a ceea ce au trăit militarii români pe câmpul unde distanţa dintre a fi sau a nu fi se
plimbă pe o linie subţire între moarte şi viaţă. Aici s-au
pregătit exemplar de fiecare dată, dar adevăratul test al lor
a fost dat în teatrele de operaţii. Acolo, acum, când şi ultimul militar a ajuns în ţară, poartă un nume la care fiecare
din cei peste 32.000 de militari se gândeşte în felul său.
Acolo a rămas doar un nume: Afganistan.
Căpitan Narcis RĂDUCU
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Interviu cu locotenent-colonelul George MIRON, comandantul Batalionului 495 Paraşutişti „Căpitan Ştefan Soverth”
privinţa actului de comandă. Experienţa
teatrului de operaţii te căleşte, atât în plan
personal, cât şi profesional, în situaţii de
criză sau în alte situaţii neprevăzute pentru
a găsi cea mai bună soluţie în timp oportun.

Din dialogul pe care l-am avut cu locotenentcolonelul George Miron am aflat faptul că a parcurs pas cu pas treptele ierarhiei militare, cariera dumnealui urmând o traiectorie ascendentă.
Împuternicirea în actuala funcţie a reprezentat
un moment de referinţă, de o mare încărcătură
emoţională. Însă, indiferent de funcţiile ocupate
sau de structurile în care şi-a desfăşurat activitatea, locotenent-colonelul Miron a acordat o
atenţie deosebită calităţii muncii depuse. În virtutea acestui crez, a fost preocupat permanent de
performanţa profesională, o cerinţă esenţială
pentru un bun lider. În cei peste douăzeci de ani
de carieră au existat etape importante de afirmare profesională (experienţa de lucru la eşaloanele superioare), dar şi de confirmare a competenţei şi profesionalismului său, ce au fost dovedite
în misiunile externe la care a participat. Tot un
moment-cheie în traseul profesional este şi actuala funcţie pe care a fost împuternicit şi căreia i
se dedică cu aceeaşi dăruire şi pasiune ca şi
până acum.
-Vă rog să ne vorbiţi despre traseul dumneavoastră profesional, punctând cele mai importante momente care v-au marcat evoluţia
profesională şi la care vă raportaţi şi acum.
Pot spune că am avut o carieră frumoasă, dar
dificilă în acelaşi timp. Fiecare etapă, fiecare pas
parcurs pe treptele ierarhiei militare şi-au pus
amprenta asupra formării mele ca ofiţer şi m-au definit ca
personalitate. Am îndeplinit diverse funcţii: de comandant
pluton, comandant grup cercetare în dispozitivul inamicului
şi ofiţer de stat major în cadrul comandamentului Brigăzii 2
Vânători de Munte „Sarmizegetusa”. Cea mai frumoasă şi
cea mai grea funcţie îndeplinită a fost cea de comandant grup
cercetare în dispozitivul inamicului în Compania Cercetare a
Brigăzii 2 Vânători de Munte. M-am regăsit în ea. Am fost
foarte uniţi. Eram şase oameni şi ne aveam ca fraţii. Nu
cotează că eram comandant. Am avut multe lucruri de învăţat
de la toţi militarii pe care îi aveam în subordine, indiferent de
gradul acestora. Apoi, am ocupat funcţia de comandant companie la Batalionul 300 Infanterie „Sfântul Andrei” din Galaţi.
Drumul vieţii şi al carierei m-au făcut să ajung la Batalionul
495 Paraşutişti „Căpitan Ştefan Soverth”, unitate în care m-am
format ca paraşutist şi ca şef al operaţiilor. Tot aici, mi s-a
împlinit şi visul de a ajunge comandant de batalion.
Însă, principalele momente care mi-au marcat evoluţia au
fost misiunile executate în teatrele de operaţii din Afganistan.
Cele patru dislocări în teatrele de operaţii au reprezentat un
adevărat examen al competenţei profesionale pentru fiecare
etapă a carierei. În prima misiune, pe timpul Operaţiei ENDURING FREEDOM, am îndeplinit funcţia de comandant
pluton, ulterior, în a treia misiune, pe timpul Operaţiei ISAF
(International Security Assistance Force) am îndeplinit funcţia de comandant companie, ambele misiuni fiind executate
cu Batalionul 300 Infanterie ,,Sfântul Andrei”. În a doua misiune, am îndeplinit funcţia de instructor de nivel companie
pentru armata afgană, în cadrul detaşamentului ANA TRAINING 7. În 2011, am participat împreună cu Batalionul 495
Manevră la misiunea din Afganistan unde am ocupat funcţia
de director Centru de operaţii tactic în FOB Bullard, provincia Zabul.

-Care a fost obiectivul dumneavoastră prioritar din momentul în care aţi preluat comanda unităţii?
Pot spune că, momentul martie 2020 a fost cel în care
mi-am stabilit priorităţile pentru a prelua această funcţie.
Chiar dacă funcţia de comandant de batalion am preluat-o în
2020 în luna noiembrie, aveam imaginea clară a misiunilor
pe care le-a executat batalionul cu un an înainte, respectiv
misiunea RESOLUTE SUPPORT din Afganistan din august

C MYK

-Vă rog să punctaţi câteva elemente
ale relaţiei cu subordonaţii, acei oameni
pe care vă bazaţi pentru îndeplinirea misiunilor unităţii.
Principalul element al relaţiei cu subordonaţii este constituit de respect şi profesionalism. Pentru mine reprezintă un întreg. Pe tot parcursul carierei m-am ghidat
după spusele lui Napoleon Bonaparte, că
fiecare soldat poartă în raniţa sa un baston
de mareşal, lucru care m-a făcut să îmi respect subordonaţii în aceeaşi măsură în care
mi-am respectat comandanţii. Călăuzit de
aceste principii, un lider nu are cum să dea
greş.

2019-februarie 2020. A fost o perioadă foarte grea, ce a cuprins partea de selecţie, partea de pregătire şi partea de execuţie a misiunii Resolute Support. Batalionul s-a întors în lunile ianuarie-februarie din teatrul de operaţii şi a trebuit să
execute misiuni tip COVID în cadrul detaşamentului Bucureşti, detaşament organizat pe structura Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava”, misiuni în sprijinul autorităţilor locale şi a
MAI pentru combaterea răspândirii virusului Sars-Cov-2.
Batalionul 495 Paraşutişti a desfăşurat împreună cu Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni”, misiuni în punctele de prezenţă alături de autorităţile locale şi structuri din MAI. De asemenea, am luat parte la misiuni de pază şi control acces
pentru diferite obiective critice de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti. Aşadar, în momentul ocupării funcţiei de comandant de batalion, principala mea prioritate a fost tranziţia
structurii de la misiunile de tip COVID, la partea de pregătire
şi de execuţie a exerciţiilor pe care unitatea le avea stabilite
în planul cu principalele activităţi pentru anul 2021.
-Care consideraţi a fi acel mecanism important al
succesului pentru a susţine din poziţia de comandant un
batalion de paraşutişti?
Batalionul de paraşutişti are misiuni specifice care necesită, o pregătire intensă, mai ales pe linie de specialitate. Mecanismul principal care susţine această structură din poziţia
de comandant reprezintă în egală măsură profesionalismul şi
o pregătire asiduă, profesionalismul fiind susţinut, atât de
pregătirea profesională, cât şi de experienţă. În ceea ce priveşte pregătirea, batalionul de paraşutişti trebuie să aibă continuitate, să se perfecţioneze şi să se constituie ca o capabilitate. Numărul de paraşutişti trebuie să crească de la an la an.
Structurile care execută manevra se instruiesc pe paraşută
rotundă, în timp ce, structurile de cercetare execută antrenamente în vederea inserţiei pe calea aerului cu paraşute din
categoria aripă.
În primă fază a unei misiuni ordonate, batalionul
de paraşutişti luptă doar cu gloanţe şi baionetă, după
cucerirea obiectivului, urmează să intervină toate
celelalte structuri în sprijinul operaţiei.
-Actul de comandă se poate contura numai din
prevederile ordinelor, legilor şi regulamentelor militare sau şi din faptele, acţiunile şi exemplele pe
care le întâlniţi la fiecare subordonat în parte?
Actul de comandă trebuie să le înglobeze pe
amândouă. Prevederile ordinelor, legilor şi regulamentelor militare constituie coloana vertebrală a actului de comandă. În principal, actul de comandă
este susţinut de pregătirea comandantului şi a C2ului de batalion. Pregătirea comandantului şi experienţa acestuia în mare parte este susţinută de exemplele pe care le-a întâlnit pe parcursul carierei militare. În prima parte a traseului meu profesional, am
avut şansa să lucrez cu nişte profesionişti în adevăratul sens al cuvântului, ce au reprezentat adevărate
modele. Modelele pot fi, atât comandanţi, cât şi subordonaţi. Începutul carierei mi-a fost călăuzit de
cel care a fost, primul meu comandant de batalion,
generalul de brigadă Vătămanu Coantă Gheorghe,
cât şi de caporalul Cristian Tupiţă, cel care m-a învăţat bazele
alpinismului şi tehnici de supravieţuire.
Alţi comandanţi care şi-au pus amprenta asupra evoluţiei
mele în carieră au fost şi sunt: general de brigadă Adrian
Soci, generalul de brigadă Dorin Toma, general de brigadă
Cătălin Ticulescu şi colonel Laurenţiu Dumitru.
De asemenea, trebuie să spun că experienţa teatrului de
operaţii a avut un puternic impact asupra dezvoltării mele în

-Nivelul complex al misiunilor pe
care le au de executat militarii necesită o
pregătire adecvată. Ce ne puteţi spune
despre acest aspect? În ce constă pregătirea militarilor?
Batalionul 495 Paraşutişti este o structură unică în cadrul forţelor terestre.
Având această unicitate, şi având acest specific, pregătirea pe
care o desfăşurăm trebuie să aibă o continuitate. Pe baza
acestei pregătiri, militarul dobândeşte încredere în sine, în
tehnica pe care o foloseşte, în comandanţi şi în succesul operaţiei. Chiar dacă misiunea este planificată până la cel mai mic
detaliu, din momentul îmbarcării în avion şi până în momentul în care intrăm în contact pot să apară foarte multe variabile la care militarii trebuie să dea dovadă de flexibilitate şi
de capacitatea de a gestiona diferitele situaţii apărute, pentru
îndeplinirea cu succes a obiectivelor stabilite. Pentru a face
faţă în cadrul unui batalion de paraşutişti, militarii trebuie să
dea dovadă de rezistenţă la efort fizic şi psihic îndelungat, în
condiţii de izolare. Militarii execută zilnic o pregătire fizică
urmată de pregătirea de specialitate, în principal, în complexul de antrenament la sol, dar nu numai. Procesul de
instruire continuă cu partea de cunoaştere a tehnicii de
paraşutare, gestionarea tehnicii de paraşutare, partea de
instrucţie de zbor, saltul cu paraşuta şi instrucţia tactică,
respectiv manevra ce trebuie executată la sol, dar şi manevra
pe verticală executată pentru susţinerea operaţiei. De regulă,
în cea mai mare parte, misiunile batalionului se bazează pe
executarea manevrei pe verticală, prin inserţie în dispozitivul
adversarului.
-Care au fost cele mai importante activităţi desfăşurate
anul acesta şi ce aţi avea de îndeplinit în continuare?
În anul 2021, principala activitate a fost exerciţiul de mobilizare MOBEX 21 care a implicat pregătirea cazărmii şi a
dispozitivului de mobilizare. După acest exerciţiu am continuat procesul de instruire, care a fost desăvârşit prin participarea în cadrul DEFENDER EUROPE 21, a SWIFT RESPONSE 21. Acest exerciţiu s-a desfăşurat cu strucuturi de paraşutişti din cadrul Brigăzii 6 Aeropurtată din Polonia şi cu
structuri aeropurtate din Olanda, Germania şi SUA. Apoi,
batalionul a participat la exerciţiile Brigăzii 1 Mecanizate
„Argedava”, respectiv, ARGEDAVA 21 din cadrul exerciţiului GETICA 21.
Activitatea de întreţinere a tehnicii de sezon, inventarierea materialelor şi a documentelor, pregătirea noului an de
instrucţie, participarea la evenimentele prilejuite de aniversarea zilei naţionale, şi la cele prilejuite de ziua armatei române
sunt alte activităţi la care vom lua parte.
Cu siguranţă, în anul următor vom participa la toate exerciţiile eşalonului superior.
-Ce le transmiteţi tinerelor cadre militare care se află la
început de drum în acest domeniu?
Mesajul meu pentru tinerele cadre militare aflate la început de drum este susţinut de experienţa pe care o am, de cei
24 de ani de carieră, experienţă obţinută pe baza unei munci
asidue. Recomandarea mea este să nu se grăbească în dorinţa
de a trece de la o etapă la alta. Etapa de comandant pluton
este foarte importantă, trebuie abordată cu răbdare şi cu dorinţa de perfecţionare a abilităţilor de conducere a subordonaţilor, abilităţi ce vor defini actul de comandă pe tot parcursul carierei. Cu prilejul acestei ocazii, rememorez misiunea
din 2011, când fiind director TOC, aveam imaginea clară a
ceea ce se întâmplă în teren şi anticipam paşii pe care trebuie
să îi facă comandantul de pluton/companie, având în spate
experienţa acestor funcţii. Uşurinţa de a vedea cu ochii minţii
o soluţie eficientă provine tocmai din această experienţă de
lucru obţinută pas cu pas, în decursul anilor de tocit tălpile
bocancilor prin poligoanele şi terenurile de instrucţie din
ţară, precum şi în ariile de responsabilitate ale teatrelor de
operaţii.
Daniela DUMITRAŞCU
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105 ani de la înfiinţarea Armatei a 2-a
La 18 august 2021, Divizia 2 Infanterie „Getica” sărbătoreşte 105 ani de la constituirea marilor unităţi ale Armatei române şi intrarea în războiul pentru împlinirea idealului naţional de reîntregire a neamului românesc. Evenimentul este un prilej de promovare a simbolurilor şi a tradiţiilor militare, cu o înaltă încărcătură emoţională.
Ordinul nr. 40 al Marelui Cartier General, din 15 august 1916 constituie actul de naştere al Armatei a 2-a.
Acesta prevedea ca începând cu ziua de 18 august 1916
toate trupele şi serviciile prevăzute prin lucrările „Ipotezei
Z” să treacă sub ordinele superioare ale Comandamentului Armatei a 2-a, al cărei cartier general se va găsi instalat, până la terminarea mobilizării, în localul Şcolii de artilerie şi geniu din Bucureşti.
Compunerea de început a Armatei a 2-a însemna Corpurile 2 şi 3 Armată şi Brigada 3 Călăraşi, care întruneau
un total de 78 batalioane de infanterie, 12 escadroane de
cavalerie şi 71 baterii de artilerie. Prin acelaşi Înalt Decret
Nr. 2.784 din 14/VIII/1916”, la comanda sa a fost numit
generalul de divizie Alexandru Averescu (14.0826.08.1916; 26.09.1916-30.01.1918), cel care avea să se
acopere de glorie în luptele de la Mărăşti din vara anului
1916, iar nu peste mult timp va deveni una dintre cele mai
populare figuri politice din România.
În august 1916, Armata a 2-a a fost dispusă central în
dispozitivul strategic al frontului românesc de pe Carpaţi,
participând iniţial la operaţia de acoperire şi apoi, în lunile
august-septembrie 1916, la ofensiva din Ardeal, traversând cele trei etape ale acestei prime operaţii.
La jumătatea lunii septembrie 1916, după ce trupele
sale atinseseră şi trecuseră la consolidarea aliniamentului

Odorheiul Secuiesc, Paloş, Dăişoara, Ticuşu Nou, Noul
Român, Cârţişoara, Avrig, ofensiva Armatei a 2-a în Ardeal s-a încheiat. Prin aducerea pe acest front a Armatei a
9-a germane raportul de forţe a devenit nefavorabil pentru
partea română, ceea ce a impus pentru lunile următoare
trecerea la apărare pe întregul aliniament.
La jumătatea lunii septembrie 1916, după ce trupele
sale atinseseră şi trecuseră la consolidarea aliniamentului
Odorheiul Secuiesc, Paloş, Dăişoara, Ticuşu Nou, Noul
Român, Cârtişoara, Avrig, ofensiva Armatei a 2-a în Ardeal s-a încheiat.
În perioada ianuarie-iunie 1917 a avut loc reorganizarea armatei române, operaţie la care a concurat şi Misiunea Militară Franceză, condusă de generalul H. M. Berthelot. Au fost refăcute armatele 1 şi 2, cu un total de 15
divizii de infanterie, 2 de cavalerie, 4 regimente de artilerie grea şi 12 escadrile de aviaţie. Armata a 2-a a trecut la
refacerea potenţialului militar şi moral al forţelor concomitent cu menţinerea în dispozitivul de apărare din zona
Vrancei a majorităţii marilor sale unităţi şi unităţilor din
compunere. Efectivele sale se ridicau la 8 generali, 2.648
ofiţeri, 123.228 trupă (din care 73.675 combatanţi, 42.476
necombatanţi şi 7.077 disponibili).
La 13 ianuarie 1917, Armata a 2-a avea dispuse marile
unităţi astfel: Grupul „Grigorescu” (Divizia 15 Infanterie
şi Brigada 7 Mixtă) pe aliniamentul Mânăstirea Caşin,
Vârful Momâia, grupul rus „Mannerheim” (3 divizii, din
care una română) între Momâia şi Şerbeşti şi Grupul
„Râmnic” între Şerbeşti şi Oleşeşti, iar în rezervă Divizia
7 Infanterie. Între 13-18 februarie 1917, Armata a 2-a a
executat prima sa ofensivă din Moldova, reuşind să respingă inamicul în sectorul Mărăşti şi să stabilizeze frontul
pe aliniamentul Şuţiţa, Putna şi Siret.
După cum spune Constantin Kiriţescu, „Armata a 2-a,
rămasă pe front în Munţii Oituzului şi ai Vrancei, îşi căuta
o linie pe care să îşi fixeze frontul, în luptă, atât cu duşmanul pe care-l avea în faţă, cât şi cu asprimea unei ierni grozave. Ea va sta în tranşee şase luni de zile, păstrând cu
sfinţenie postul de santinelă la porţile Moldovei refugiului, refacerii şi revanşei.”
După şase luni de aşteptare pe poziţii, Armata a 2-a română a fost angajată în marea bătălie de la Mărăşti, între
9 şi 14 iulie 1917. „Rareori o armată s-a găsit într-o înălţare sufletească mai mare ca Armata a 2-a română în
preajma bătăliei de la Mărăşti”, avea să scrie mai târziu
Constantin Kiriţescu. La rândul său, generalul Averescu
avea să consemneze, în Notiţele sale: „9 VII. În fine, ziua

mult aşteptată începe.
Zi mare, căci este în
joc
reputaţiunea
armatei, sau cel puţin
a valoarei soldatului
nostru. […] Am însă
ferma încredere în
succesul
trupelor
noastre pe frontul armatei mele. Sunt convins că acţiunea care
începe azi va fi pentru
soldatul nostru un titlu
de glorie şi pentru ţară
de mândrie. Ne măsurăm, în condiţiuni
aproape egale, cu cei
mai buni soldaţi din
lume. Sunt convins că
vom învinge.”
Bilanţul acestei
bătălii a fost strălucit.
Frontul inamic a fost
străpuns pe o lungime
de 30 km şi împins pe o adâncime de 20 km, 30 de localităţi fiind recucerite de forţele române. În nouă zile de
luptă, Armata a 2-a a făcut prizonieri un număr de 23
ofiţeri şi 2.746 soldaţi inamici, a capturat 40 de tunuri, 30
de mortiere de tranşee, 22 mitraliere şi mult alt material
de război. Cu toate acestea, succesul strategic nu a putut
fi exploatat. Parte componentă a imensului front rusesc,
armata română a trebuit să-şi oprească
ofensiva, datorită gravei defecţiuni a
armatei ruse, confruntată cu valul revoluţionar care i-a determinat pe soldaţii
acesteia să nu mai lupte.
La 105 ani de la înfiinţarea Armatei a
2-a, continuatoarea tradiţiilor istorice ale
acesteia şi ale Comandamentului 2 Operaţional Întrunit „Mareşal Alexandru Averescu”, Divizia 2 Infanterie „Getica” se
prezintă ca o structură militară puternică şi
complexă, de maximă importanţă în cadrul Armatei României, având mari responsabilităţi în sistemul de apărare al ţării,
în măsură să-şi ducă la îndeplinire importantele misiuni încredinţate pentru apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statului român.
În acest context, Divizia 2 Infanterie
„Getica” organizează o serie de activităţi
pentru evocarea faptelor de arme şi omagierea sacrificiului suprem al înaintaşilor, care au plătit cu
sânge pentru renaşterea României.
Manifestările au debutat pe meleaguri buzoiene pe 2
august, cu o frumoasă lecţie de istorie, în cadrul unui simpozion care a avut loc la Cimitirul Eroilor din localitatea
Siriu, judeţul Buzău. În cadrul activităţii, participanţilor
le-a fost prezentat drumul Armatei a 2-a Române, înfiinţată odată cu intrarea în
război a României de partea
Antantei, în 1916, când
ostaşul român nu a precupeţit
nici un moment să plece la
luptă, să apere integritatea şi
suveranitatea patriei.
Cuvântul comandantului
Diviziei 2 Infanterie „Getica”, general-maior DragoşDumitru Iacob, de deschidere
a simpozionului, a fost urmat
de prelegeri susţinute de specialişti în istorie militară: colonel (r.) prof. univ. dr. Ion
Giurcă, colonel (r.) dr. Mircea Tănase, colonel (r.) dr.
Mihai Goia.
Eroismul ostaşilor români
în luptele din Primul Război
Mondial a fost evocat şi de
primarul Comunei Siriu,
Constantin Dragoş Voicu,
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Petre Emanoil
Neagu, Prefectul Judeţului Buzău, Silviu Iordache, Primarul Municipiului Buzău, Constantin Toma şi comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, general-maior dr.
Dragoş-Dumitru Iacob.
Simpozionul a continuat cu un concert susţinut de muzica militară a Diviziei 2 Infanterie „Getica”.
Activităţile s-au încheiat cu un ceremonialul militar şi
religios dedicat aniversării a 105 ani de istorie a Diviziei
2 Infanterie „Getica”, continuatoarea tradiţiilor Armatei a
2-a Române, la care au participat inclusiv elevi pasionaţi
de istoria greu încercată a ţării noastre.
Slujba de pomenire a eroilor a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi
Vrancei alături de un sobor de preoţi.
Marţi, 3 august, la Muzeul Judeţean Buzău, în prezenţa prefectului judeţului Buzău, Silviu Iordache, a coman-

dantului Diviziei 2 Infanterie „Getica”, general-maior
Dragoş-Dumitru Iacob, a directorului Muzeului Judeţean
Buzău, Daniel Costache, a directorului Muzeului Naţional
Militar „Regele Ferdinand I”, locotenent-colonel Radu
Riti, dar şi a unor militari activi şi în rezervă din garnizoana Buzău, a avut loc vernisajul expoziţiei „Armata Română în Războiul cel Mare”.
În cadrul activităţii, participanţilor le-au fost prezentate de către istoricul Sorin Turturică, muzeograf din cadrul
Muzeului Naţional Militar „Regele Ferdinand I”, piese de
armament, echipament, uniforme ale militarilor Armatei
României din Primul Război Mondial, atunci când ostaşul
român nu a precupeţit nici un moment să plece la luptă, să
apere integritatea şi suveranitatea patriei.
Tot în cadrul expoziţiei au fost expuse documente şi
obiecte aparţinând mareşalului Alexandru Averescu aflate
în patrimoniul Muzeului Naţional Militar „Regele Ferdinand I”, cele mai multe dintre acestea intrând în patrimoniul muzeului la înfiinţarea instituţiei sau în perioada imediat următoare.
Expoziţia poate fi vizitată până în luna ianuarie, publicul putând admira şi tunica personală cu grad de mareşal
a mareşalului Alexandru Averescu şi, de asemenea, un săculeţ primit de mareşal cu pământ îmbibat cu sângele
eroilor din toate bătăliile purtate de Armata României în
Primul Război Mondial donat de Asociaţia „Generaţia de
Foc” constituită din veterani de război.
Expozitia prezintă şi ordine şi medalii româneşti din
timpul Primului Război Mondial din care amintim: Ordinul „Steaua României”, Ordinul „Coroana României”,
precum şi Medaliile „Virtutea Militară de Război” şi
„Bărbăţie şi Credinţă”.
Tot marţi, 3 august, la Cercul Militar din Câmpulung
în judeţul Argeş, a avut loc un simpozion. În cadrul activităţii, cuvântul comandantului Diviziei 2 Infanterie „Getica”,
general-maior
DragoşDumitru Iacob, de deschidere a simpozionului, a fost urmat de prelegeri
susţinute de specialişti în istorie militară: colonel (r.) dr. Mircea Tănase
care a prezentat Armata a 2-a în perioada 1916-1945, Alexandru
Oprea, Directorul Mausoleului Mateiaş, care a prezentat Armata a 2-a
în acţiunile şi luptele din zona Argeşului şi colonel (r.) dr. Mihai Goia
care a prezentat Armata a 2-a în perioada 1960-2010.
Faptele de eroism ale eroilor căzuţi la datorie au fost evocate şi de
primarul Municipiului Câmpulung,
Elena-Valerica Lasconi şi de subprefectul judeţului Argeş, Lucian
Ionescu.
Simpozionul s-a încheiat cu prezentarea de către generalul-maior
Dragoş-Dumitru Iacob a activităţii
Diviziei 2 Infanterie „Getica” de la
înfiinţare, din anul 2010, şi până în prezent şi vizionarea
filmului reprezentativ - Calea Învingătorilor: Armata a 2a, astăzi Divizia 2 Infanterie „Getica”.
În semn de respect pentru sacrificiul eroilor căzuţi pe
câmpurile de luptă pentru reîntregirea neamului românesc, pe data de 4 august s-a desfăşurat şi o ceremonie militară cu depuneri de coroane de flori la Mausoleul Eroilor
de la Mateiaş.
La acest eveniment au fost prezenţi şi copii din cadrul
Organizaţiei Naţionale Cercetaşii României - Centrul local Baden-Powell din Bucureşti.
Garda de onoare a ceremoniei militare a fost constituită din militarii Batalionului 30 Vânători de Munte „Dragoslavele” şi din cei ai Batalionului 33 Vânători de Munte
„Posada”.
Căpitan Mariana DINU
Plutonier Cristian ALDESCU
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Eroi, între datorie şi conştiinţă

Carte

Ciocniri cu scântei, Maja Maxen
Ritmul iubirii te poate purta de la
agonie la extaz în doar câteva secunde.
Pentru că atât durează să închizi ochii
şi să îl vezi pe cel predestinat sufletului tău. O poveste despre fragilitatea
iubirii şi a lumii care desparte, ocroteşte, şterge lacrimi şi îngenunchează orgolii.
O poveste despre scânteile care aprind fitilul iubirii între două caractere
atât de opuse şi totuşi atât de magnetice, încât nu pot sta departe unul de altul. Dar, de la atracţie la iubire, drumul
nu este întotdeauna drept şi te poate
purta din abisul tristeţii pe piscurile fericirii care face inima să
tresalte de emoţii şi viceversa.
www.nemira.ro

Concert

Dan Bittman & Marius Baţu, 22 august, ora 19:00, Grădina Urbană, Bucureşti
Dan Bittman este solistul trupei Holograf, una dintre cele mai
apreciate prezenţe în industria muzicii româneşti. Cântăreţul a
devenit vocalistul trupei în 1985.
Marius Baţu s-a remarcat în lumea muzicii româneşti în 1977, anul
în care a înfiinţat, alături de Eugen
Baboi, grupul Poesis. În perioada
1982-1985, activitatea sa s-a învârtit
în jurul Cenaclului Flacăra.
În luna iunie a anului 2001, Marius Baţu este cooptat în grupul Pasărea Colibri, formaţie alături de care
lansează albumul „Încă 2000 de ani”.
La sfârşitul anului 2007, după o pauză de mai bine de 10 ani şi la 30 de
ani de la înfiinţarea grupului, Marius
Baţu şi Eugen Baboi s-au reunit în faţa publicului românesc şi au lansat un nou produs marca Poesis,
albumul „Babilon”.
www.infomusic.ro
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După 40 de zile
După 40 de zile are în centru prietenia
dintre Emil şi Titi. Acţiunea se petrece întro comună ca un colţ de rai, locuită de oameni dintr-o bucată. Asta, la o primă vedere.
Emil nu crede în spirite. Titi este prietenul
lui de când lumea. Iar Smaranda, soţia lui
Emil, ei bine, ea este la doi metri sub pământ
şi se pregăteşte de ziua judecăţii. După parastasul ei de 40 de zile Titi pare cel mai
oropsit om de pe faţa pământului şi începe să se stingă pe picioare. Emil vrea să reaprindă în el scânteia vieţii. Dar eforturile lui
sunt inutile. Zilele lui Titi par numărate. Căci Smaranda s-a mutat
după parastas în casa lui. De ce îl bântuie Smaranda?, asta e o poveste, dar lui Titi îi e greu s-o zică, pentru că este despre lupta pe
care fiecare trebuie s-o ducă pentru a-l înţelege şi accepta pe celălalt, într-o prietenie sau într-o poveste de iubire..
www.cinemagia.ro

Maiorul Petre Caracaş

La asalt! Ura!
În vara anului 1917, maiorul Petre M. Caracaş a
participat la bătălia de la Oituz, în calitate de comandant al Batalionului 3 din Regimentul 2 Grăniceri. În
seara zilei de 12 august, ofiţerul ajunge pe dealul Bâtca Carelor, având în faţă un inamic bine consolidat în
teren, pentru ca, în următoarea zi, să dea semnalul de
atac. Ineficienţa bombardamentului artileriei române
în distrugerea reţelei de sârmă ghimpată a întrerupt
primul asalt al grănicerilor, care s-au culcat la pământ.
Maiorul Caracaş a ordonat atunci trupei să atace,
strigând: „La asalt! Ura!” Grănicerii au pornit al
doilea asalt, iar mitralierele germane i-au silit să se
culce iar la pământ. „Înainte! La baionetă!”, a fost
ordinul pentru al treilea asalt, în care maiorul a căzut
sub gloanţele unei mitraliere
germane. Brancardierii l-au
transportat la postul de primajutor, iar apoi, la spitalul Regina Maria din Oneşti, unde, deşi
a fost operat de medicii francezi,
a murit în noaptea aceleaşi zile.
Maiorul Caracaş a fost înmormântat a doua zi, la 14 august 1917, cu toate onorurile militare, în Cimitirul Eroilor din
Oneşti, care a devenit ulterior
ansamblu monumental. Cu acest
trist prilej, pentru a evidenţia valoarea unui luptător în război, generalul Gheorghe
Cantacuzino a precizat: „Dragii mei, dacă Petru ar fi
dat un singur pas înapoi, armata noastră ar fi fost
dată peste cap şi nu se ştie ce soartă ne-ar fi pregătit
luptele din ziua aceea”.
***
Maiorul Petre Caracaş s-a născut la Bârlad, pe 4
august 1886, într-o familie de negustori de cherestea.
Şcoala primară şi cursul inferior al liceului le-a urmat
în oraşul natal, după care s-a mutat cu familia la Bucureşti. În anul 1905, a promovat examenul de bacalaureat la Liceul Lazăr, fiind admis la Şcoala militară
de infanterie din Dealul Spirii, pe care o termină în
1907, cu gradul de sublocotenent. A fost repartizat
imediat la Regimentul 6 „Mihai Viteazul” din Bucureşti. A urmat apoi Şcoala specială de artilerie şi geniu, după care a fost trimis la fabrica de arme Steyer,
din Austria, pentru recepţionarea armamentului.
La începutul anului 1914, avansat la gradul de căpitan, Petre Caracaş a făcut un stagiu la Arsenal şi a
fost trecut la grăniceri. La începutul războiului, 14/
15 august 1916, se afla la Predeal, comandând pichetul de frontieră.

Sublocotenentul Emil Rebreanu

Trăiască România Mare!
(...) a strigat sublocotenentul Emil Rebreanu
înainte de a fi executat, în faţa militarilor, cei mai

mulţi români adunaţi cu forţa pentru a asista la pedeapsa celui acuzat de armata austro-ungară de „trădare”.
În noaptea de 10 spre 11 mai 1917, sublocotenentul Emil Rebreanu a părăsit infirmeria Brigăzii 16 Infanterie, încercând să treacă prin reţelele de sârmă
ghimpată. A fost urmărit şi prins exact când intenţiona să treacă frontul în liniile româneşti. Deşi a fost
sfătuit de comandantul său să declare că s-a rătăcit, el
refuză, mărturisind că scopul său era să se alăture fraţilor români care luptau pentru eliberarea Transilvaniei. Pentru fapta sa, a fost judecat de Curtea Marţială, a fost acuzat de dezertare şi spionaj şi a fost condamnat la moarte. În seara zilei de 14 mai, sentinţa a
fost pusă în executare, sublocotenentul Emil Rebreanu fiind spânzurat.
Ofiţerul a cerut să fie înmormântat pe pământ românesc, însă dorinţa i-a
fost refuzată. După război,
pe 2 octombrie 1921, fratele eroului, Liviu, a identificat mormântul la Ghimeş,
la marginea fostei frontiere. Sicriul cu rămăşiţele
eroului Emil Rebreanu,
purtat de ofiţeri ai armatei
române, a fost reînhumat
în Comuna Palanca, din judeţul Bacău, cu onorurile
cuvenite. Ulterior, prin grija Societăţii Mormintele
eroilor căzuţi în război, a fost înălţat un monument
comemorativ, dezvelit în anul 1922. Pe placa de marmură, stă scris „Sublocotenent Emil Rebreanu, spânzurat de unguri la 14 mai 1917 pentru că a vrut să
treacă în rândul Armatei Române, să lupte pentru reîntregirea neamului. Patria recunoscătoare nu l-a uitat”. Pe 10 noiembrie 2012, în memoria eroului Emil
Rebreanu, a fost inaugurat un nou monument.
***
Emil Rebreanu a fost al cincilea născut dintre cei
14 copii ai învăţătorului Vasile Rebreanu şi ai soţiei
sale, Ludovica. A venit pe lume pe 17 decembrie
1891, în satul Maieru, azi judeţul Bistriţa Năsăud.
La izbucnirea Primului Război Mondial, era student la Facultatea de Drept din Cluj. A fost obligat
să-şi întrerupă studiile şi a fost înrolat în armata austro-ungară, fiind trimis să lupte pe front în Galiţia,
Rusia şi Italia. În anul 1915, a fost avansat la gradul
de sublocotenent şi decorat cu „Medalia de aur
pentru vitejie”. Dorinţa de a-şi îndeplini datoria militară îi este pusă la încercare de evenimentele de pe
front. Intrarea României în război îi trezeşte teama că
ar putea fi obligat să lupte împotriva fraţilor săi. Drama sa şi a tuturor românilor transilvăneni a început în
primăvara anului 1917, când au fost trimişi să lupte
pe frontul românesc. Dar, între conştiinţă şi datorie,
sublocotenentul Emil Rebreanu a ales conştiinţa de a
nu rămâne dator neamului său.
www.once.ro

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Icoana Îndrumătoare
Icoana Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamţ reprezintă încredinţarea că toate icoanele
Preasfintei Treimi ale Maicii Domnului şi sfinţilor primesc daruri speciale încă de la momentul sfinţirii lor.
Când un preot sfinţeşte o icoană, cere ca acesteia să i se
ofere de la Dumnezeu darul şi puterea de a face minuni.
Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamţ este,
pe de o parte, o pagină de strălucită istorie bizantină (şi
ortodoxă), iar pe de altă parte, o mărturie a evlaviei pe
care credincioşii au avut-o totdeauna faţă de Preacurata
Maică a lui Dumnezeu. Icoana se află de aproape 600 de
ani în biserica Mănăstirii Neamţ. Această icoană a fost
primită în dar de la familia Paleologilor din Bizanţ, cu puţin timp ca strălucita cetate a lui Constantin cel Mare să
cadă sub turci.
S-a spus că această icoană este o copie a Maicii Domnului Lidianca, Îndrumătoarea, primind de-a lungul timpului diferite denumiri. Originalul s-a aflat în Lidia, patria
Sfântului Gheorghe, Purtătorul de biruinţă, care este reprezentat pe cealaltă parte a icoanei, pictată pe ambele
părţi, după obiceiul din Bizanţ. Este un semn al dărniciei
împăraţilor bizantini faţă de Ţara Moldovei şi o dovadă a
legăturilor irenice, frăţeşti, existente întotdeauna între
monarhii ortodocşi care îşi făceau daruri sfinte şi preţioase. Această icoană a Maicii Domnului a fost cinstită întotdeauna. De aceea, începând de anul trecut are o zi specială de sărbătoare, cu slujbă şi rânduieli dedicate.
Marele domn al Moldovei, Ştefan cel Mare şi Sfânt,
dar şi alţi domni, boieri şi numeroşi monahi s-au închinat
înaintea Preacuratei Născătoare de Dumnezeu. ,,Îngenun-

chem rugându-te,/ Înalţă-ne, ne mântuie/ Din valul ce ne
bântuie” - aşa avea să spună în versuri Mihai Eminescu,
care a poposit la Mănăstirea Neamţ, evidenţiind evlavia
pe care credincioşii o arătau Maicii Domnului.
În istoria Mănăstirii Neamţ au existat şi vremuri de
restrişte, ea nu a avut doar pelerini şi binefăcători, ci şi jefuitori, incendiatori, neprieteni ai acestui loc încărcat de
istorie sfântă. În vremea eteriei, în urmă cu vreo 200 de
ani, în primul pătrar al veacului al 19-lea, călugării bătrâni
ai mănăstirii, mulţi atunci la număr, ucenici ai Sfântului
Paisie, au hotărât să ducă icoana în Muntele Rusu, rămânând aşezată în pământ mai bine de un an.
Părintele Cleopa, într-un frumos cuvânt pe care l-a
rostit în urmă cu mulţi ani, spunea că mănăstirea a avut în
istoria ei peste 30.000 de călugări. Nu ştim cine se poate
lăuda cu asemenea număr. În vremea Sfântului Paisie, în
urmă cu 200 de ani, erau peste 1.000 de vieţuitori, împreună cu cei din schiturile din subordine. Aceşti călugări cuvioşi au îngenuncheat înaintea Născătoarei de Dumnezeu,
cerându-i milostivire şi iubirea ei nemărginită de Maică.
Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla a trecut pe la Neamţ
pentru a se închina Maicii Domnului înainte de vieţuirea
în adâncul codrilor. În preajma icoanei s-au călugărit unii
vieţuitori care au devenit mai târziu prieteni ai lui Dumnezeu: Sfinţii Pahomie de la Gledi, Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti şi Ioan Iacob, împreună cu
mulţi alţii.
Înaintea acestei icoane, în biserica cea mai frumoasă
dintre ctitoriile Sfântului Ştefan s-au făcut înălţătoare
slujbe, uneori cu zeci de ieromonahi şi ierodiaconi, cu

cântări ca în Bizanţul de odinioară. Totodată, Icoana Maicii Domnului de la Neamţ este primitoare de pelerini şi
străini. Cu prilejul hramului mănăstirii, sosesc pelerini din
toată ţara Moldovei. Pelerinajul începea cu câteva zile
mai devreme şi se încheia la sfârşitul săptămânii.
Aşadar, icoana de la Mănăstirea Neamţ este în primul
rând întăritoare în credinţă pentru toţi credincioşii. Este şi
istorie care vine de departe, din Bizanţ, dar mai ales ea ascultă rugăciunile pelerinilor şi călugărilor care doresc să
fie mai aproape de Dumnezeu şi de Preacurata Sa Maică.
,,Îndrumătoarea” înseamnă cea care îi îndrumă pe oameni
către împărăţia lui Dumnezeu. Maica Domnului i-a îndrumat pe ucenicii Mântuitorului şi pe toţi cei de după ei,
spunându-le: ,,Să faceţi ceea ce vă va spune El.” Aceasta
a fost îndrumarea, predica sau cuvântul de învăţătură al
Maicii Domnului, pe care ni-l spune şi nouă, chiar dacă
noi nu suntem atenţi la învăţătura Mântuitorului Hristos.
Îndrumarea din partea Maicii Domnului, frumos zugrăvită în icoana de la Neamţ, este să ascultăm cuvintele Lui,
care ne aduc bucurie şi viaţă veşnică.
Maica Domnului, indiferent unde s-ar afla icoana ei
are acelaşi mesaj pentru noi. Maica Domnului nu rămâne
indiferentă la această evlavie. Dacă, noi, cei de acum, grăbiţi şi comozi, nu mai avem timp, ea, totuşi, nu uită să răsplătească evlavia şi jertfelnicia arătate. De aceea, cerem
ajutorul şi ocrotirea Maicii Domnului şi o rugăm ca prin
icoanele ei atât de măiestrit zugrăvite, prin rugăciunile
care se înalţă către ea, să ne fie aproape, să ne ajute să devenim mai buni şi mai atenţi în drumul acestei vieţi.
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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ªtiinþã
Descoperire surprinzătoare
făcută de cercetători

Mai puţin de 10% din genomul tău este unic pentru
oamenii moderni, restul fiind împărtăşit cu rude umane
antice precum neanderthalienii, potrivit unui nou studiu
Studiul a mai arătat că o porţiune din ADN care este
unic pentru oamenii moderni este bogat în gene implicate în dezvoltarea şi funcţionarea creierului. Această descoperire sugerează că genele pentru dezvoltarea şi funcţionarea cerebrală sunt ceea ce ne-a diferenţiat, din punct
de vedere genetic, de strămoşii noştri.
Cu toate acestea, nu este clar ce înseamnă această
descoperire atunci când vine vorba de diferenţe biologi-

ce între oameni şi neanderthalieni, a spus Richard E.
Green, autor senior al studiului şi profesor de inginerie
biomoleculară la Universitatea din California, Santa
Cruz.
Noul studiu a fost publicat în jurnalul Science Advances. Cercetătorii au folosit un algoritm pentru a analiza 279 de genomuri umane moderne, două genomuri de
neanderthalieni şi un genom de la Omul de Denisova, un
alt grup de oameni arhaici.
Cercetătorii au mai descoperit că mutaţiile specifice
umane au apărut prin două „explozii” distincte de schimbări genetice adaptive care au avut loc în urmă cu
600.000 şi 200.000 de ani. Nu este cunoscut de ce au
avut loc aceste schimbări genetice sau ce s-ar fi întâmplat în mediul înconjurător pentru a declanşa acele
schimbări, scrie Live Science.
Studierea acestor mutaţii şi înţelegerea funcţiilor pe
care le au în creier ne-ar putea ajuta să înţelegem ce diferenţe cognitive şi biologice au existat între oameni şi
neanderthali.

Tehnica CRISPR folosită cu succes

Oamenii de ştiinţă au folosit cu succes tehnologia de
editare genetică CRISPR pentru a bloca transmiterea virusului SARS-CoV-2 în celule umane infectate, potrivit
unui nou studiu care ar putea deschide calea pentru tratamente împotriva COVID-19.
Cercetările au fost publicate în jurnalul Nature Communications. Oamenii de ştiinţă din Australia au explicat că tehnologia a fost eficientă împotriva transmiterilor
virale în testele de laborator, adăugând că speră să înceapă studii pe animale în curând.
Tehnologia CRISPR, care permite cercetătorilor să
modifice secvenţele din ADN şi funcţiile genetice, s-a
arătat deja promiţătoare în eliminarea codurilor genetice
care declanşează dezvoltarea cancerului la copii.
Echipa a folosit o enzimă, CRISPR-Cas13b, care se
leagă de secvenţele ARN relevante de pe noul coronavirus şi degradează genomul de care virusul are nevoie
pentru a se reproduce în interiorul celulelor umane.
De asemenea, echipa a instruit enzima CRISPR să recunoască virusul SARS-CoV-2, a precizat Sharon Le-
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Noutãþi în lumea IT
O maşină ingenioasă

Un nou vehicul electric a reuşit,
potrivit producătorului, să mineze
criptomonede în valoare de 350 de
dolari într-o lună. Maşina pe trei
roţi este produsă de compania canadiană Daymak. Modelul Spiritus
minează diverse monede virtuale,
de la Bitcoin şi până la Dogecoin.
Acest lucru se întâmplă când maşina este parcată. Energia pentru sistem este furnizată de un panou solar
montat pe plafon, astfel încât nu
este consumat curent electric din
bateria principală.

Potrivit lui Aldo Baiocchi, CEO
al companiei, maşinile petrec în
medie 23 de ore zilnic parcate, fără
a face nimic altceva. „Ne imaginăm
un viitor în care taxele de autostradă, parcare şi comenzile drive-thru
vor fi plătite local cu monede virtuale”, a declarat el.
Daymak Spiritus foloseşte tehnologia proprietară Daymak Nebula, compusă din sistemul de minare
de criptomonede şi un portofel digiUn alpinist neasigurat stătea să cadă de pe
stâncă. Se uită la cer şi
strigă disperat:
- Doamne, e cineva

acooolooo?
- Da, fiule!, se aude o voce gravă.
- Ce să fac să nu mă zdrobesc de pământ?
- Roagă-te să-ţi fie iertate păcatele
şi desprinde-te de stâncă fără teamă.
Se gândeşte puţin alpinistul, apoi
strigă iar:
- Altcineva mai e acolo?
J
După doi ani de muncă în Bucureşti, un chinez se întoarce acasă. Este
întrebat cum e în Bucureşti.
- Foarte bine. Oameni puţini, metroul aproape tot timpul gol...
J
Pe Valea Prahovei se respectă şi
acum tradiţionalul mers bară la bară.
Mulţi şoferi încă nu au auzit de ruta alternativă prin Bulgaria.
J
La mall, o damă bine se suie pe

tal în care acestea sunt stocate. Minarea de monede virtuale a fost
transmisă live de companie pe siteul său. Vehiculul a generat zilnic
echivalentul a 11,83 dolari. Maşina
este disponibilă la precomandă şi
poate fi configurată în versiuni diferite în funcţie de criptomoneda pe
care doresc proprietarii să o mineze. Vehiculul va fi livrat către clienţi în 2023, dacă totul merge bine.

Noua tehnologie
împotriva abuzurilor

Apple perfecţionează de ceva
timp o tehnologie pentru a identifica abuzurile împotriva minorilor,
bazată pe scanarea pozelor stocate
pe telefoane iPhone. Software-ul
pune în aplicare „algoritmi de potrivire neurală” pentru a potrivi pozele scanate de pe telefoanele utilizatorilor cu semnături digitale ale
unor materiale cunoscute ca reprezentând conţinut abuziv.
În timp ce Apple promite că ţine
cont şi de protejarea intimităţii utilizatorilor, în mod inevitabil au apărut şi voci critice, susţinând că tehnologia ar putea fi cu uşurinţă folosită şi în alte scopuri, facilitând supravegherea în masă.
Acuzaţiile vin din partea unui
expert în securitate bine cunoscut,
Matthew Green, profesor asociat al
institutului Johns Hopkins Information Security, apreciat pentru părerile sale pe tema sistemelor de securitate folosite de Apple. În mod notabil, Green a colaborat în trecut cu
Apple pentru soluţionarea unei vul-

nerabilităţi severe, legată de aplicaţia de mesagerie iMessage.
Potrivit acestuia, introducerea
unui software pentru scanarea automată a telefoanelor iPhone, căutând
poze care surprind abuzuri la adresa
minorilor, este o idee proastă:
„Aceste instrumente vor permite
Apple să scaneze mai târziu telefoanele iPhone şi după poze care
generează un hash criptografic ales
în mod arbitrar”.
În orice caz, posibilitatea de a
căuta după o anumită imagine pe
telefoanele utilizatorilor pentru a
detecta abuzurile împotriva minorilor nu rezolvă în mod automat anchetele pentru pornografie infantilă, sistemul permiţând cel mult
identificarea persoanelor care au
descărcat anumite imagini de pe
site-uri de profil, fără a stabili sursa
acestora.
www.go4it

cântarul cu fise, vâră o monedă şi citeşte: 60 kg.
Lasă poşeta lângă cântar: 58.
Îşi scoate ghetuţele şi le pune lângă
poşetă: 56.
Dezbracă hăinuţa şi-o aşază peste
ghete: 54.
CLING... şi cîntarul se-nchide.
- Duduie, poftim fise!, se aude un
cor de bărbaţi din spatele ei.
J
- Tocmai am avut un scandal monstru cu nevastă-mea... Nu ai cumva
vreun pat liber pentru câteva săptămâni, până găsesc un apartament?
- Mă tem că nu, îi zic... Dar am totuşi o canapea, dacă doreşti.
- Perfect! îmi zice el, eşti un adevărat prieten... În câteva clipe o trimit la
tine.
J
Era un bătrân, pe patul de moarte.
Şi, cum trăgea el să moară, aşteptânduşi sfârşitul, simte mirosul prăjiturii lui
preferate venind din bucătărie.
Se târăşte omul cu chiu cu vai să
ajungă la masă, să guste din prăjitură.

La care, nevasta îl pocneşte cu lingura peste degete şi-i zice:
- Ia mâna, că sunt pentru parastas!
J
Copilul întreabă:
- Ce-i aia de la uşa bisericii?
- Instalaţie de alarmă.
- Pentru ce?
- Să nu intre hoţul.
- Hoţul nu are voie să se roage?
J
Doi prieteni se întâlnesc pe o stradă
din Bucureşti:
- Salut, ce mai faci?
- Bine, am puţină treabă în Piaţa
Romană.
- Păi, şi ce cauţi în Piaţa Sudului?
- Loc de parcare...
J
Profesorul îl întreabă pe elev:
- Ce desenezi acolo?
- Un îngeraş!
- Cu trei aripi? Unde ai mai văzut
îngeraş cu trei aripi, copilule?
- Dar dumnevoastră, cu două aripi,
unde aţi văzut?
www.bancuri.ro
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win, autor principal al studiului şi cercetător la Institutul
Peter Doherty pentru Infecţie şi Imunitate din Australia.
„Odată ce virusul a fost recunoscut, enzima CRISPR
s-a activat şi a descompus virusul. Am ţintit diferite părţi
ale virusului, părţi care sunt foarte stabile şi nu se schimbă şi părţi care sunt extrem de schimbătoare. Tehnica a
funcţionat de fiecare dată”, a adăugat Lewin.
Totodată, tehnica a reuşit să oprească reproducerea
virală în mostre de variante ale coronavirusului, precum
Alfa. Deşi mai multe vaccinuri împotriva COVID-19
sunt deja disponibile, opţiunile de tratament sunt puţine
şi doar parţial eficiente, potrivit Science Alert.
www.descopera.ro
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GÂNDURI ÎN TREACÃT...
Nu permite vieţii să treacă fără ca tu să fi
trăit.
Viaţa e o succesiune de momente.
Undeva, pentru cineva vei fi mereu un răsărit de soare.
Nu-ţi spun ai grijă de tine, ci doar ai grijă
ce oameni ai în preajmă.
Când Dumnezeu este cu tine, chiar şi încercările devin binecuvântări.
Fereşte-te deopotrivă de prietenia duşmanului şi de duşmănia prietenului.
Uitarea este un cântec ce umblă hoinar
sau ploaie pierdută în noapte.
Un visător este acela care privind o varză,
vede sarmale.
Numai dacă te afli în cea mai adâncă vale
poţi să-ţi dai seama cât de magnific este cel
mai înalt munte.
Umblă mereu cu capul sus, chiar dacă ai
toată lumea împotriva ta.
O mulţime de probleme din lumea asta ar
dispărea, dacă noi am vorbi unii cu alţii, în
loc să vorbim unii despre alţii.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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ROMÂNIA E INVICTUS!
Majoritatea poveştilor pe care le cunoaşte lumea
încep cu sintagma „A fost odată…”, însă povestea INVICTUS începe cu „A fost, este şi va continua”. Proiectul Invictus România a pornit în anul 2014, atunci
când un grup de voluntari militari şi civili, inspiraţi de
organizarea la Londra a primelor jocuri Invictus sub
patronajul Prinţului Harry, Duce de Sussex, au început un proiect de educaţie care, dincolo de ideea de
promovare a valorilor militare şi naţionale, şi-a propus să sensibilizeze societatea civilă asupra recunoştinţei care se cuvine să le-o arătăm camarazilor noştri
răniţi în acţiuni militare.
Voluntarii Invictus au ales sportul ca principal mijloc
de exprimare şi s-au dedicat unei cauze la care, în timp, au
subscris tot mai multe persoane, atât din mediul militar,
cât şi din cel civil: motivarea şi sprijinirea militarilor răniţi pentru a participa la Jocurile Invictus.
Începând cu toamna anului 2014, aceştia au organizat,
în spiritul Jocurilor Invictus, o serie de evenimente sportive şi de fund-raising în care au angrenat şi veterani din
teatrele de operaţii, inclusiv răniţi şi invalizi.
Unul dintre militarii care au ales să se implice voluntar în această acţiune este şi maiorul Marius Butnaru, cel
care mi-a adus la cunoştinţă anumite aspecte pe care recunosc că nu le ştiam înainte de discuţia noastră. Această
asociaţie îşi propune să ajute la reintegrarea militarilor răniţi în teatrele de operaţii în societatea civilă cu ajutorul
sportului. Este, totodată, şi un element de educaţie. Un alt
obiectiv important a fost şi rămâne trimiterea militarilor
răniţi la diverse jocuri sportive paralimpice.
„La momentul actual noi avem în asociaţie 55 de militari care se antrenează, iar dintre ei 20 vor merge la
HAGA în 2022 la Jocurile Invictus. Concursul trebuia să
se desfăşoare anul trecut, dar din cauza pandemiei de
COVID-19 a fost amânat pentru anul viitor. Am ajuns să
iau contact cu acest proiect absolut întâmplător. Locotenent-colonelul Patrick Luca, unul dintre artizanii acestei
poveşti frumoase, căuta o persoană de legătură ca să îl
convingă pe generalul-locotenent Dumitru Scarlat, şeful
Statului Major al Forţelor Terestre la acea data, să participe la prima ştafetă a veteranilor care se
termina la Carei, loc cu o simbolistică
aparte în istoria Armatei României. Eu la
momentul respectiv lucram la Secretariat şi am discutat cu generalul-locotenent
Scarlat care s-a arătat foarte entuziasmat
de această iniţiativă pentru că este un
militar căruia îi place sportul. La ediţia
princeps am alergat pe traseul care începea de la Statul Major al Forţelor Terestre până la Podul Giuleşti.”
Ca o mică paranteză, din 2014 şi
până acum, această ştafetă s-a derulat
anual crescând foarte mult de la un an la
altul. Evenimentul a luat practic amploare odată cu trecerea timpului, iar voluntarii Invictus România sărbătoresc în
acest mod Ziua Armatei României. Ştafeta, reprezentată de un drapel tricolor,
este purtată de militarii voluntari ai echipei Invictus România pe o distanţă de
peste 1000 de kilometri, pe patru trasee care corespund, în
principal, cu direcţiile de acţiune ale armatei din anul
1944, pentru eliberarea teritoriului naţional. În fiecare
dintre localităţile unde s-au desfăşurat lupte, purtătorii
ştafetei au înmânat Drapelul Naţional veteranilor din cel
de-al Doilea Război Mondial, ulterior acesta fiind predat
autorităţilor locale pentru a fi arborate pe un edificiu reprezentativ pentru comunitate. Purtătorii Ştafetei Veteranilor ajung, de fiecare dată pe 25 Octombrie, la Ansamblul Monumental „Glorie Ostaşului Român“ din Carei.
„Din acel moment am început să mă implic, atât sufleteşte, cât şi fizic aşa cum am putut eu. Nu ştiu dacă este
mult sau dacă este puţin ceea ce fac, dar important este să
nu stau pasiv, ci să am iniţiative. Practic simt nevoia de a
ajuta militarii răniţi, asta şi pentru că le-am cunoscut multora dintre ei poveştile de viaţă şi am rămas impresionat
de puterea lor de a lupta cu greutăţile pe care viaţa li le-a
pus în spate.
Eu mi-aş dori să extindem idea aceasta de Invictus nu
numai la militari, ci să ne deschidem către toţi cei care au
avut cumpene, care au căzut şi s-au ridicat mai puternici.
Nu numai cei care îmbracă haina militară trec prin astfel
de momente dificile. Trebuie să inoculăm în societate
ideea de comuniune între civili şi militari.
Am organizat şi eu câteva evenimente care mi-au adus
mari bucurii şi satisfacţii sufleteşti printre care primul antrenament oficial al Echipei Invictus România, cu prilejul
Unirii Principatelor Române. Totul s-a întâmplat într-o sală de sport şi a presupus atunci să lucrăm timp de opt ore,
cu opt grupe diferite, care intrau una după alta, cinstind cu
fiecare serie în parte memoria unui militar decedat în teatrele de operaţii. Lucrul acesta nu a trecut neobserat, în sală fiind prezente câteva televiziuni şi, de asemenea, echipe media ale armatei.
Al doilea eveniment pe care l-am condus eu de la un
cap la altul nu s-a bucurat la fel ca şi precedentul de o mediatizare intensă, însă amploarea lui a fost mult mai mare
şi asta pentru că, nu am mai făcut antrenamentul în

CMYK

aceeaşi sală pe rând, ci acesta s-a desfăşurat la aceeaşi oră
în mai multe săli din România cu ocazia Zilei Eroilor în
anul 2016. Au răspuns atunci afirmativ vreo trei săli din
Bucureşti, două din Timişoara şi câte una din Suceava,
Braşov şi Satu Mare. Şi de data aceasta, fiecare a cinstit
câte un erou.
Eu am făcut şi un antrenament, prin anul 2016, pe care
l-am numit Popa & Postelnicu WOD (Workout of the Day
- Antrenamentul Zilei). În CrossFit se folosesc foarte des
antrenamente în cinstea eroilor, cel puţin în Statele Unite
ale Americii, există un cult extraordinar al celor care s-au
jertfit pentru ţară. De exemplu, de Labour Day (Ziua
Muncii) au MURPH Day - un antrenament în cinstea unui
locotenenet de la forţele speciale care a decedat în teatru
de operaţii. Pornind de la ideea lor, m-am gândit că aş putea să aduc şi eu un omagiu militarilor români care au căzut la datorie şi, astfel, a apărut Popa & Postelnicu WOD.
Este un antrenament pentru o echipă de două persoane
deoarece mie îmi place mai mult această idee, de a lucra
alături de cineva, decât lucrul individual.
În anul 2018, am fost invitat să particip la Cluj-Napoca
la un eveniment în colaborare cu echipa de jandarmi de
acolo. Organizatorilor le-a plăcut mult ceea ce am creat şi,
de aici, până la convocarea pe care
mi-au trimis-o, ca să spun aşa, nu
a mai fost decât un pas. Am avut
alături de mine, ca partener de antrenament, un fost coleg de promoţie care a terminat cursul de
Ranger în Statele Unite. Un om
extraordinar, un învingător, care a
trecut prin nişte clipe grele şi care
a reuşit să câştige bătălia cu una
dintre cele mai cumplite maladii
ale acestei lumi: cancerul.
Anul trecut, de Ziua Naţională
a României, am fost invitat alături
de câţiva colegi din echipa de
powerlifting a Invictus să participăm la un eveniment organizat de
o structură din sistemul naţional de
apărare. Ei contabilizau 100 tone
adunate prin diferite mişcări cum
ar fi împinsul sau ridicatul de greutăţi. Având în vedere că se împlineau 102 ani de la Marea
Unire din 1918, am înaintat ideea de a plusa cu încă două
tone. Ne-am ajutat unii pe alţii, ne-am mobilizat şi îmi
aduc aminte că, în cele patru ore pe care le aveam la dispoziţie, pentru a ne îndeplini targetul, nu ne-am lăsat pradă oboselii şi ne-am autodepăşit.
Anul acesta, pe 21 aprilie, am organizat o activitate tot
pe partea aceasta de ridicat greutăţi, dar am făcut-o un pic
mai degajat în sensul că, în cele trei ore, cât a durat toată
povestea fiecare a încercat să ridice cât a putut. M-am bucurat şi atunci de prezenţa colegilor din echipa de powerlifting şi, de asemenea,
a multor alte persoane,
pe care le cunosc prin
prisma diferitelor ramuri sportive, care au
ţinut să se alăture evenimentului. Totodată,
cele mai recente activităţi la care am participat au fost în colaborare cu trei stâlpi ai Invictus România, colonelul
Adrian Teodorescu, locotenent-colonelul Patrick Lucaşi maiorul
Gabriel Ion (şeful Biroului Invictus).”
După ce discuţiile
ne-au purtat pe un curs
plecat de la trecut via
prezent cu destinaţie
spre viitor, am fost
foarte curios să aflu şi
ce are de gând maiorul Butnaru să realizeze pe mai
departe. O persoană dedicată, care pune pasiune în tot
ceea ce întreprinde nu poate avea decât idei constructive,
aducătoare de noi proiecte.
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Idei de vacanţă
Munţii Buzăului adăpostesc o zonă plină de mister,
încărcată de istorie şi necunoscut, asupra căreia s-au ţesut, de-a lungul timpului, mai multe legende şi basme.
Ţara Luanei este o regiune deosebită pentru turişti
deoarece aici se găsesc aşezări rupestre, care datează
încă din preistorie, zeci de peşteri şi grote fascinante,
printre care se numără şi Aluniş, Agatonul Vechi (Dărâmătura), Agatonul Nou, Peştera lui Dionisie Torcătorul,
Fundătura, Fundul Peşterii şi Peştera lui Iosif. Toate
aceste monumente ale naturii adăpostesc poveşti străvechi, dar şi urme care dovedesc că acum 2.500 de ani
au trăit aici mai mulţi locuitori.
Aceste meleaguri adăpostesc cea mai mare concentrare de schituri şi locuinţe monahale rupestre din spaţiul românesc. În zona localităţilor Aluniş-Nucu-FişiciRuginoasa, din comunele Colţi-Bozioru-Brăeşti, au fost
descoperite cele mai complexe astfel de chilii, locuite
din preistorie, începând din anii 1000 î.Hr. La Aluniş, se
găseşte, alături de trei chilii, Biserica „Tăierea Capului
Sf Ioan Botezătorul”, săpată în piatră, în stânca Culmea
Martirei, în anul 1277, de doi ciobani, Vlad şi Simion.
Recent, au fost găsite dovezi, care atestă faptul că
peşterile din zonă au fost locuite încă din perioada preistorică. Cercetători de la Muzeul Judeţean de Istorie Buzău au găsit, în grota Fundul Peşterii, o serie de simboluri desenate pe pereţi, despre care se presupune că sunt
acolo de peste patru milenii.
La marginea pădurilor, lângă pârâul Sibiciu se află
localitatea Colţi, celebră pentru ambra galbenă, o piatră
organică semipreţioasă provenind din fosilizarea răşini-

lor unor specii de pini în urmă cu zeci de milioane de
ani.
„Punctul de pornire” în pelerinaj pe jos la aşezările
din Ansamblul rupestru Bozioru, de la Nucu, este Poiana Cozanei, un loc unde se poate campa. Dacă vă încumetaţi să porniţi pe traseul chiliilor, trebuie să aveţi un
GPS pentru orientare, pentru că nu există indicatoare
spre aşezările rupestre, şi nici traseul nu este marcat.
La Ulmet, în apropierea localităţii Bozioru, se află
aşa-numitele Babe, de fapt un grup de trovanţi spectaculoşi ca forme. Se spune că pietrele sunt vii şi că sunt vindecătoare, ba chiar pot schimba firea omului.
În centrul comunei Colţi se află singurul muzeu al
chihlimbarului din România, unde sunt expuse bucăţi de
chihlimbar de peste 1,5 kilograme, roci semipreţioase,
dar şi unelte folosite în mină. De la magazinul de la parterul muzeului, vă puteţi alege bijuterii din chihlimbar.
Cu toate că Ţara Luanei este o zonă plină de legende
şi povestiri vechi de mii de ani, ele nu pot fi confirmate
ştiinţific. Tot ce putem face este să ne bucurăm de existenţa lor.
Mihaela DIACONU
„Sper să reuşesc să cresc şi
pe alţii în acest spirit. În funcţie
şi de timpul pe care o să îl am la
dispoziţie, mă voi dedica în continuare planurilor pe care le
creionez. Este bine să lăsăm
totuşi munca noastră pe mâini
sigure pentru că niciodată nu
ştim unde ne poartă viaţa sau cariera militară. Oricum cum ar fi,
nu o să pot să stau departe de
acest fenomen.
Din spate vine sublocotenentul Marian Ilie, cel care a organizat în ultimii doi ani Ştafeta Veteranilor. Pe partea de alergare
există continuitate, dar eu sper
să găsesc pe cineva şi pe partea
de powerlifting.
Sunt convins că lucrurile vor
sta aşa cum îşi propune maiorul
Butnaru şi, chiar dacă într-o zi
va reuşi să predea ştafeta, asta nu înseamnă că nu va
rămâne alături de familia INVICTUS ROMÂNIA.
Căpitan Narcis RĂDUCU

