PUNCTE DE VEDERE

Două zeci de ani de CIMIC
În primul rând, fiecare dintre tinerii ofiţeri sau subofiţeri ar trebui,
zic eu, să-şi planifice drumul în
carieră încă de la
primul grad, să
nu lase nimic la
voia întâmplării
şi sa fie profesionist indiferent de
unitatea unde activează. În ceea
ce priveşte B.1
CIMIC ...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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Vizita ataşaţilor britanici
la sediul SMFT
Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalulmaior Iulian Berdilă a primit, marţi 24 august, la sediul
instituţiei, vizita
de rămas bun a
ataşatului apărării, militar, aero şi
naval al Regatului
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de
Nord, acreditat la
Bucureşti, căpitan -comandorul
Neil James...

KAKI 100%

Selecţia rezerviştilor militari
Pentru mai multe detalii am stat de vorbă cu şeful
comisiei de selecţie din cadrul Centrului Militar Judeţean Braşov, maiorul Viorel Câţu:
„În cadrul selecţiei pentru funcţiile
de rezervist voluntar, candidaţii
trebuie să parcurgă probele psihologice şi probele
de aptitudini fizice, probe care
sunt...

LECÞIA DE ISTORIE

Aurel Ion Maican acuzat
de jefuirea teatrelor din Odessa
La Odessa, pe lângă administraţia civilă a funcţionat
şi un comandament
militar cu misiunea
de a menţine ordinea
şi siguranţa oraşului.
Specialişti şi funcţionari, din toate domeniile, chemaţi din
Bucureşti, Basarabia
şi Bucovina, şi-au
desfăşurat activitatea
în această provincie..

MOZAIC

Sticlă mai rezistentă
decât diamantele naturale
O echipă internaţională de oameni de ştiinţă coordonată de cercetători de la Universitatea Yanshan din China a descoperit că invenţia lor, pe care au numit-o AMIII, este aproape la fel de solidă precum diamantele şi
mai rezistentă decât majoritatea materialelor. În afară
de faptul că reuşita
este semnificativă
pentru domeniul
ingineriei, sticla
extrem de solidă
are proprietăţile
potrivite
pentru
dezvoltarea ...

CMYK
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aCtualitatea
Pe SCuRt
lMOSCOVA - Rusia va începe testarea în Marea Neagră a
unei nave noi purtătoare de rachetă de croazieră de tip Kalibr. Serviciul de presă al Regiunii Militare Sud din cadrul Forţelor Armate ale Federaţiei Ruse a informat, pe 23.08.2021, că,
în cadrul Flotei ruse din Marea Neagră (FRMN), au fost finalizate pregătirile pentru testarea noii nave mici purtătoare de rachete Tsiklon, clasa Karakurt, care a fost construită la Şantierul
Naval Zaliv din Kerch şi lansată la apă în vara anului 2020. În
prezent, nava se află dislocată la Baza Navală Novorossiysk a
FRMN, unde vor fi desfăşurate testele de stat. După finalizarea
pregătirii la Centrul de instrucţie întrunit al Forţelor Navale din
Sankt Petersburg, echipajul navei, format numai din militari
angajaţi pe bază de contract, a sosit pe navă şi a trecut la desfăşurarea de activităţi după normele de luptă. În perioada următoare, echipajul navei, împreună cu reprezentanţii societăţii
constructoare, va începe îndeplinirea programului de testare a
acesteia. Introducerea navei mici purtătoare de rachete Tsiklon
în dotarea FRMN este planificată pentru sfârşitul anului 2021.
Nava urmează să îndeplinească misiuni în compunerea marii
unităţi de nave purtătoare de rachete din cadrul FRMN. Navele
din clasa Karakurt, Proiect 22800, au în dotare complexul universal de rachete Kalibr, o instalaţie de artilerie AK-176MA,
un complex de rachete antiaeriene Pantsir-M şi o mitralieră de
calibru mare. Distanţa de navigaţie a navei este de 2.500 de
mile, iar autonomia de 15 zile.lWASHINGTON - Primul
submarin nuclear al clasei Virginia Block 4 a intrat în
înzestrarea US Navy. Ceremonia oficială pentru intrarea în
înzestrarea Forţelor Navale americane a primului submarin
versiunea Block 4 - USS Vermont (SSN 792), din clasa Virginia, a avut loc pe 28 august. Nava face parte dintr-un contract
de 17,6 miliarde dolari atribuit companiei General Dynamics
Electric Boat pentru a construi zece astfel de submarine. USS
Vermont este un submarin cu propulsie nucleară destinat misiunilor de atac rapid cu arme convenţionale (rachete şi torpile).
Are o lungime de 115 m, lăţime de 10,4 m, înălţime de 9,8 m
şi un deplasament de 7800 tone. Adâncimea maximă de scufundare depăşeşte 244 m, operând în imersie cu o viteză mai
mare de 46 km/h. Echipajul este format din peste 130 de militari. Submarinele de atac rapid sunt platforme multi-misiune,
care permit cinci dintre cele şase capabilităţi de bază ale strategiei navale - controlul maritim, proiecţia puterii, prezenţa
înaintată, securitatea maritimă şi descurajarea. Sunt concepute
să exceleze în lupta antisubmarin şi anti-navă, lovituri de
amploare cu rachete, operaţii speciale, informaţii, supraveghere şi recunoaştere, deminare, operaţii de război atipic. Din
punct de vedere administrativ, USS Vermont a intrat în înzestrare pe 18 aprilie 2020, fiind activ în zona de operaţii a Flotei
a 4-a americane, dar datorită pandemiei COVID-19, US Navy
nu a desfăşurat şi ceremonia oficială de introducere în ordinea
de luptă.Pentru clasa Virginia este prevăzută şi versiunea Block
V, care va avea la bord 65 de rachete şi torpile, de aproape de
trei ori mai mult decât versiunile Block I -IV. Deplasamentul
unui submarin versiunea Block V va ajunge la 10.200 tone,
depăşind clasa Sea Wolf şi ajungând pe locul doi, din acest
punct de vedere, după submarinele din clasa Ohio purtătoare
de rachete balistice. lANKARA - Turcia nu are nici o rezervă în a cumpăra noi rachete din sistemul S-400. Turcia ia
în considerare achiziţionarea unui nou lot din sistemul rusesc
de rachete de apărare S-400, în ciuda faptului că afacerea este
un punct sensibil în relaţia cu SUA, aliate în cadrul NATO, relatează DPA. Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că nu are „nicio rezervă” în legătură cu posibilitatea de a
cumpăra mai multe rachete din sistemul S-400, a relatat
agenţia naţională de presă Anadolu. Erdogan a precizat că va
discuta despre această chestiune în următoarea sa vizită în
Rusia. Şeful agenţiei naţionale ruse de export al armelor
Rosoboronexport, Aleksander Miheiev, a spus în urmă cu câteva zile că negocierile cu Turcia privind achiziţionarea a noi
rachete din sistemul S-400 sunt aproape de finalizare. SUA se
tem că Rusia ar putea obţine date despre capacităţile de a fi
nedetectat ale avionului de luptă F-35 prin radarul sistemului
S-400, motiv pentru care Turcia a fost exclusă de la achiziţionarea avionului, chiar dacă a fost un partener în construirea
modelului şi a vrut să cumpere mai multe aeronave.lBBEIJING - Tuo Chiang-class. Taiwanul a lansat la apă prima navă
dintr-o nouă clasă de corvete. Conform cu cele spuse de către
proprietari, această clasă de nave este destinată luptei împotriva portavioanelor chinezeşti… Evident, chinezii continentali
de la Beijing au râs de ameninţarea acestei nave micuţe,
explicând că aviaţia lor dispune de aparate cu o rază suficient
de lungă pentru a scufunda corvetele taiwaneze înainte ca acestea să-şi poată lansa rachetele anti-navă. Dar trecând peste frecuşurile din presa dintre cele două ţări, Tuo Chiang are ce să
arate, deşi ca deplasament ar fi încadrată într-o clasă de corvete
lansatoare de rachete, sau NPR în marina noastră militară. Astfel, corveta are la bord urmatoarele: opt rachete anti-navă subsonice Hsiung Feng II (HF-2). Block II (a fost omologat încă
din 2017) oferă o rază de acţiune de 250km. Racheta în sine
dispune atât de un radar activ, pentru partea finală a traiectoriei
cât şi de un senzor în IR; opt rachete supersonice cu rază medie
Hsiung Feng III (HF-3). F 3 are posibilitatea de a lovi atât ţinte
de pe uscat cât şi ţinte navale, buncăre etc.n
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Vizita ataşaţilor
Statului Major al

britanici la sediul
Fo r ţ e l o r Te r e s t r e

Şeful Statului Major al
Forţelor Terestre, generalul-maior Iulian Berdilă a
primit, marţi 24 august, la
sediul instituţiei, vizita de
rămas bun a ataşatului
apărării, militar, aero şi
naval al Regatului Unit al
Marii Britanii şi Irlandei
de Nord, acreditat la Bucureşti, căpitan-comandorul Neil James Thomson,
precum şi a succesorului
acestuia căpitan-coman-

dorul Mattew Nelson.
Cu această ocazie, şeful
Forţelor Terestre Române,
împreună cu partenerul britanic, au trecut în revistă activităţile de cooperare de la
nivelul Forţelor Terestre şi
posibilităţile de continuare
şi dezvoltare a acestui parteneriat.
Locotenent-colonel
Cristian MARIŞ
Foto:Cristian DOBRE

Geparzii Dobrogeni
Final de etapă
În data de 11 august, militarii Detaşamentului de Apărare Antiaeriană,
rotaţia a X-a, au executat un exerciţiu
de antrenament în teren de nivel baterie, în poligonul Murfatlar. Misiunea
bateriei a fost aceea de apăra antiaerian forţele şi mijloacele unităţii sprijinite pe timpul desfăşurării acţiunilor
specifice luptei armate. Forţele inamice au fost materializate de două elicoptere Puma Socat şi două avioane
MIG-21 Lancer aparţinând Bazei 57
Aeriană Mihail
Ko găl ni cea nu.
În cadrul exerciţiului s-au verificat deprinderile teoretice
şi practice dobândite de militari pe întreg
parcursul pregătirii pentru
misiune.
Evaluare nivel pregătire
O echipă de evaluare din cadrul
Comandamentului Forţelor Întrunite,

condusă de locotenent-colonel Petrişor
Vladimirescu, a verificat nivelul de
pregătire atins de către militarii ce încadrează Detaşamentul de Apărare
Antiaeriană, rotaţia a X-a. Activitatea
s-a desfăşurat la sediul Batalionului
348 Apărare Antiaeriană „Dobrogea”
din Murfatlar, în perioada 18-19 august.
Comisia de evaluare a executat o
revistă de front, în cadrul căreia,
membrii comisiei au verificat modul
de echipare şi documentele fiecărui
militar. După încheierea acesteia, militarii care urmează să
execute misiunea de
asigurare a prezenţei
înaintate în Polonia,
au fost evaluaţi practic la specialităţi militare precum instrucţia
de geniu EOD, comunicaţii şi informatică,
instrucţie medicală,
protecţie împotriva incendiilor şi protecţia forţei. Militarii dobrogeni trebuie să parcurgă o serie de etape de testare a nivelului capacităţii operaţiona-

Exerciţiul multinaţional
„Resolute Castle 21” s-a
încheiat
Marţi, 17 august, la Centrul
Naţional de Instruire Întrunită
„Getica” din Cincu, judeţul Braşov s-a desfăşurat ceremonia de
încheiere a exerciţiului multinaţional la care au participat structuri de geniu ale Forţelor Terestre Române - Brigada 10 Geniu
„Dunărea de Jos”, Diviziilor 2 şi

rea infrastructurii pentru instrucţie a Centrului Naţional de Instruire Întrunită „Getica”.
Deschiderea ceremonialului
a fost făcută de colonelul Daniel
Oprea, iar invitaţi speciali au
fost locotenent-colonelul John
Hadley şi locotent-colonelul Vasile Popescu. Aceştia au reliefat

4 Infanterie, Gărzii Naţionale a
Statului Carolina de Sud - SUA,
sprijiniţi de Centrele 83 şi 84
Mentenanţă şi Recepţie.
Obiectivele exerciţiului „Resolute Castle 21” au constat în
creşterea nivelului de pregătire
conform standardelor NATO ale
militarilor genişti şi îmbunătăţi-

importanţa exerciţiului în contextul stabilităţii regionale, pentru promovarea păcii în Europa,
având ca reper oportunitatea de a
lucra împreună şi construind astfel o prietenie puternică, sporind
gradul de pregătire profesională.
Plutonier-adjutant principal Stelică MOCANU
Redactori

le, prima etapă fiind evaluarea statică,
ce are rolul de a aprecia modul de realizare al unor criterii de performanţă
prin acordarea unor calificative specifice.
Începând cu luna octombrie 2021,
militarii români vor participa în cadrul
Grupului de Luptă din Polonia, pentru
asigurarea prezenţei înaintate consolidate în flancul Nord-Estic al Alianţei
NATO, alături de partenerii americani,
britanici, polonezi şi croaţi, în conformitate cu măsurile adoptate în cadrul
Summit-ului de la Varşovia.
Locotenent Diana STĂNEIU

Omagiu
Militari ai Brigăzii 61 Vânători de Munte
„General Virgil Bădulescu”, Bazei 95 Aeriană,
ai Batalionului 631 Tancuri „Oituz” şi Muzica
Militară a Garnizoanei Bacău au participat la
ceremonialul militar şi religios desfăşurat la Ansamblul Monumental de pe Dealul Coşna, comuna Pârgăreşti, judeţul Bacău şi au adus un
omagiu eroilor căzuţi la datorie în Primul Război Mondial.
Ansamblul Monumental reprezintă un simbol comemorativ, un omagiu închinat eroilor căzuţi la datorie şi are rolul de a evidenţia solidaritatea şi respectul acordat militarilor francezi,
care s-au jertfit alături de trupele române pentru
izbânda comună.
În cadrul ansamblului monumental au fost
ridicate două cruci, una închinată memoriei ostaşilor români din regimentele care au dus acţiuni de luptă în această zonă, iar cea de-a doua fiind dedicată locotenentului erou Paul Edouard
Berge, din Misiunea Franceză, căzut eroic în
luptele de pe Dealul Coşna, la 10 august 1917,
în fruntea Regimentului 16 Infanterie „Suceava”.
Într-un cadru omagial ne-am comemorat
eroii, cunoscuţi şi necunoscuţi, care acum mai
bine de un secol, au purtat aici cununa biruinţei
cu preţul sacrificiului suprem.
Le păstrăm veşnic recunoştinţă celor care au
luptat pentru apărarea pământului strămoşesc.
Cinste eroilor neamului!n

Tipografia
Secretariat tehnic
Redactor-ºef
U.M. 01295
de redacþie
ISSN
Un abonament lunar (douã apariþii) costã 2 lei, iar banii
Plt.adj. Marian Duþã
Col. Ion Papaleþ
Daniela Dumitraşcu
se vor depune în contul U.M. 02490 Bucureºti , cu specifi- 1582-1269
(tehnoredactor)
Plt.adj. Paul Ioniþã
int. 1002/ 249
caþia „Abonamente la publicaþii militare C.A.” Pentru a fi
Cap. Ionuţ Creţu
Plt.maj.
Cristian
Aldescu
luaþi în evidenþã cu rapiditate (ºi, implicit, pentru expedieB 51621
Secretar de redacþie
int. 1002/ 249
rea operativã a publicaþiei), dupã depunerea banilor se va C 169/ 2021
(corespondenþã - expediþie)
trimite o adresã cãtre U.M.02490/ redactorul-ºef al „Cuint. 1002/ 249
int. 1002/ 249
rierului Armatei”, în care se va specifica numãrul de aboOPINIILE ªI PÃRERILE exprimate în articolele publicate sub semnãtura autorilor au caracter strict personal ºi nu angajeazã în vreun fel
namente fãcute ºi perioada, precum ºi suma depusã. La
aceasta, se va ataºa chitanþa sau copia de pe ordinul de rãspunderea EDITORULUI sau a REDACÞIEI. Manuscrisele nu se înapoiazã.
platã.
COPYRIGHT: este autorizatã orice reproducere, fãrã a percepe taxe, doar în cazul indicãrii cu exactitate a numãrului ºi a datei apariþiei.
Redacþia ºi administraþia: U.M. 02490 Bucureºti, Fax: 021/318.53.65, telefon: 021/314.45.75; ; e-mail: curierul_armatei@yahoo.fr ; curierul.armatei@forter.ro

Curierul

ARMATEI

KAKI 100%

Nr. 16 (547) din 31 august 2021

Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”

Selecţia rezerviştilor militari

La sediul Batalionului 21 Vânători de Munte „General Leonard
Mociulschi”, din Predeal, a avut loc,
în perioada 16-20 august, selecţia
rezerviştilor voluntari prin parcurgerea probelor de evaluare psihologică şi testarea aptitudinilor fizice. Selecţia s-a desfăşurat pentru 90 de candidaţi planificaţi să participe din judeţele Braşov, Covasna, Harghita şi
Sibiu.

Pentru mai multe detalii am stat
de vorbă cu şeful comisiei de selecţie
din cadrul Centrului Militar Judeţean
Braşov, maiorul Viorel Câţu: „În cadrul selecţiei pentru funcţiile de rezervist voluntar, candidaţii trebuie să
parcurgă probele psihologice şi probele de aptitudini fizice, probe care

sunt eliminatorii în cadrul procesului
de selecţie. După ce candidaţii au fost
declaraţi admişi, aceştia trebuie să
efectueze vizita medicală, urmată de
repartiţia la unităţile militare în funcţie de opţiunea fiecărui candidat”.
Florin Gurea este unul dintre candidaţii care au participat în cadrul selecţiei şi care a venit din pasiune, dar
şi datorită faptului că în familie a
avut militari activi, care i-au insuflat
spiritul de militar. Probele sportive
le-a susţinut cu emoţii şi consideră că
acestea sunt accesibile, structurate pe
categorii de vârste, dar trebuie să fii
determinat şi hotărât să poţi parcurge
cu succes toate etapele de selecţie
pentru a deveni militar.
Cristian-Mihai Stanciu este cadru
militar în rezervă şi o carieră de peste
20 de ani în slujba patriei, a venit să
participe la această selecţie din dorinţa de a ajuta sistemul militar cu experienţa şi cunoştinţele acumulate în
perioada cât a fost militar activ.
Mult succes tuturor candidaţilor!
Plutonier major
Constantin ITU

,,Servesc Patria!” - răspunsul celor 30 de recruţi la primirea armamentului individual

Începând cu data de 23 august, la
sediul Batalionului 228 Apărare Anti-
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Drapelul României
pe Vârful Scara
Militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” au purtat drapelul României şi steagul de identificare
al structurii până pe Vârful Scara, din masivul Bucegi,
aflat la o altitudine de 2422 de metri.
Traseul parcurs de aceştia pe o distanţă de aproximativ 22 de kilometri a început din localitatea Bran şi a continuat prin Cascada Moara Dracului - Vârful Scara -Valea Ciubotea. Diferenţa de nivel de aproximativ 1500 m
i-a determinat pe militarii brigăzii să pună în aplicare
tehnicile necesare deplasării în teren muntos-împădurit şi

aeriană ,,Piatra Craiului”, o nouă serie de recruţi a fost integrată în cadrul
procesului de formare profesională
iniţială a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, seria august 2021. Prima
săptămână s-a încheiat cu ceremonia
militară de prezentare a drapelului de
luptă şi de înmânare a armamentului
individual, care a avut loc pe data de
27 august, în prezenţa comandantului
Batalionului 228 Apărare Antiaeriană
,,Piatra Craiului”, locotenent-colonel
Marius Muscalu. Pentru o perioadă
de şapte săptămâni recruţii vor parcurge modulul instruirii individuale
urmat de modulul instruirii de specialitate care se va desfăşura pe durata
a opt săptămâni.
Succes pe timpul instruirii!
Căpitan Mariana DINU
Locotenent
Gabriel CONSTANTIN

depăşirea obstacolelor prin diferite procedee. Obiectivele
propuse pentru această etapă a instrucţiei de specialitate,
specifică vânătorilor de munte, au fost îndeplinite de
către toţi militarii.
Plutonier-major Constantin ITU

Veşti din Polonia
Şedinţe de tragere

La sfârşitul săptămânii 9-13 august, militarii Detaşamentului de Apărare Antiaeriană rotaţia a IX-a au executat o şedinţă de tragere cu armamentul de infanterie, în poligonul BPTA din Polonia. Militarii români au executat
foc asupra obiectivelor şedinţei 2 specifice cu puşca automată calibru 5,45 mm şi cu pistolul calibru 9 mm, obţinând calificative foarte bune.

De asemenea, au participat, împreună cu aliaţii din cadrul Grupului de Luptă, la şedinţele de tragere organizate
de partenerul croat, unde au avut oportunitatea de a testa
precizia şi fiabilitatea armamentului lor, respectiv pistolul
HS2000 şi puşca de asalt VHS.
Acest schimb de experienţă contribuie la creşterea nivelului de interoperabilitate între aliaţii din cadrul eFP Polonia şi demonstrează că împreună suntem mai puternici.

Antrenamente intensificate

În perioada 9-13 august, militarii Detaşamentului de
Apărare Antiaeriană rotaţia a IX-a au executat un exerciţiu de antrenament în teren, de nivel secţie, în poligonul
Wierzbiny. Exerciţiul s-a desfăşurat pe parcursul a două
zile şi a avut ca principal obiectiv antrenarea echipajelor
Gepard de a acţiona sincronizat într-un mediu de luptă
complex.
În cadrul scenariului tactic, militarii au avut de soluţionat diverse incidente apropiate condiţiilor de luptă

actuale, precum acordarea primului ajutor şi transportul
unui rănit, respectiv evacuarea tehnicii avariate din câmpul de luptă. Artileriştii antiaerieni vrânceni au pus în
practică procedurile de operare şi au demonstrat că deţin
cunoştinţe temeinice de specialitate, precum şi o foarte
bună capacitate de reacţie pentru a răspunde ferm acestor
provocări.

Manifestări dedicate Zilei Forţelor Armate
Poloneze în Varşovia

În perioada 14-15 august, echipa de comandă a Detaşamentului de Apărare Antiaeriană rotaţia a IX-a din Polonia, împreună cu o secţie aparţinând bateriei Gepard, au
participat la o prezentare de tehnică militară în oraşul Varşovia, organizată cu prilejul celebrării Zilei Forţelor Armate Poloneze.
Cu această ocazie, militarii români au primit vizita
doamnei Carmen Rîjnoveanu, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară din cadrul
Ministerului Apărării Naţionale,
care a discutat cu
aceştia şi i-a felicitat pentru modul
în care au reprezentat Armata României pe întreaga perioadă de
executare a misiunii.
Doamna director a fost invitată
de către oficialităţile poloneze să
participe la dezvelirea unei plăci
comemorative,
care simbolizează
aprecierea naţiunii gazdă faţă de poporul român pentru sprijinul acordat
acestora în cadrul Bătăliei de la Varşovia din 1920. De
asemenea, delegaţia română prezentă la această activitate
a depus o coroană de flori în cinstea eroilor polonezi care
şi-au sacrificat viaţa pentru independenţa şi suveranitatea
Poloniei.

În cele aproximativ patru luni de misiune, artileriştii
antiaerieni vrânceni au demonstrat că sunt o adevărată
echipă, iar eforturile militarilor din plutonul mentenanţă
nu au trecut neobservate. Atenţia şi devotamentul acestora, corelate cu buna colaborare pe care au avut-o cu militarii bateriei Gepard, s-au reflectat în rezultatele obţinute
pe terenul de instrucţie.
Prin intermediul profesionalismului şi al perseverenţei
acestor specialişti, complexele antiaeriene Gepard caracterizate prin deviza - „Puternici şi rapizi” şi-au putut îndeplini obiectivele de instruire la standardele de performanţă solicitate. Pentru contribuţia acestora, întregul colectiv
al detaşamentului de Apărare Antiaeriană rotaţia a IX-a îi
felicită şi îi apreciază.

Vizita comandantului Corpului Multinaţional Nord-Est din Polonia

În perioada 23-27 august, Grupul de luptă din Polonia
a primit vizita comandantului Corpului Multinaţional
Nord-Est, general-locotenent Slawomir Wojciechowski.
Cu această ocazie, militarii detaşamentului de apărare antiaeriană participanţi la misiunea de prezenţă înaintată
consolidată eFP (enhanced forward presence) au avut
oportunitatea de a expune capabilităţile sistemului aerian
Gepard prin participarea la o prezentare de tehnică, respectiv desfăşurarea unui exerciţiu în comun cu o compa-

Specialiştii în Mentenanţă –
militarii din spatele succesului sistemelor
antiaeriene Gepard

Plutonul mentenanţă din cadrul Detaşamentului de
Apărare, rotaţia a IX-a din Polonia, are un rol decisiv în
susţinerea bateriei Gepard prin asigurarea suportului tehnic necesar desfăşurării procesului de instrucţie în condiţii
optime. Zi de zi, specialiştii în mentenanţă se preocupă de
efectuarea verificărilor preventive, execută reparaţii şi intervenţii pentru ca sistemele antiaeriene Gepard, precum
şi celelalte echipamente întrebuinţate de forţele luptătoare
să funcţioneze la parametri normali. Cheia succesului
constă în perseverenţă, implicare, iniţiativă, cooperare şi
o muncă asiduă.

nie de infanterie aparţinând partenerului american.
Comandantul Corpului Multinaţional Nord-Est a apreciat pozitiv activitatea militarilor din cadrul Grupului de
Luptă şi a oferit celor mai merituoşi, în semn de preţuire
pentru profesionalismul acestora, coin-ul structurii pe
care o comandă.
Locotenent Mădălina BOBOC
Foto: Caporal Florin LUNGU
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Douăzeci de ani de CIMIC
Interviu cu locotenent-colonelul Laurenţiu MANTA, comandantul Batalionului 1 CIMIC „General de corp de armată - Ştefan Holban”
- La 1 septembrie 2001 lua naştere Grupul 1
CIMIC transformat ulterior în Batalionul 1 CIMIC.
Vă rog să ne prezentaţi un scurt istoric al evenimentelor petrecute de la înfiinţare şi până în acest moment
în unitatea pe care o comandaţi.
- Sunt deosebit de onorat să mă aflu la comanda acestei structuri acum când, iată, aniversăm 20 de ani de la înfiinţarea Grupului 1 CIMIC, entitatea militară pe fondul
căreia s-a construit pas cu pas un nou batalion din componenţa Forţelor Terestre Române, respectiv Batalionul 1
CIMIC.
Aşa cum menţionaţi anterior, într-adevăr la data de 1
septembrie 2001 ia fiinţă Grupul 1 CIMIC, subordonat
Corpului 1 Armată Teritorial. Ulterior, în anul 2004, Grupul 1 CIMIC devine Batalionul 1 CIMIC. Următoarea dată cu importanţă deosebită în istoria batalionului este 15
aprilie 2010, moment în care ne este acordat Drapelul de
luptă al unităţii. Începând cu anul 2012, Batalionul 1
CIMIC trece în subordinea Statului Major al Forţelor Terestre, iar la numai doi ani de la acest eveniment, Drapelul
de luptă al batalionului este decorat cu Emblema de onoare a Forţelor Terestre. Anul acesta, mai precis pe data de
14 iulie, batalionul primeşte denumirea onorifică „General de Corp de Armată - Ştefan Holban”.
Legat de activităţile desfăşurate până în prezent, este
de menţionat faptul că Batalionul 1 CIMIC s-a alăturat, în
anul 2006, cu structuri operaţionale, Grupului CIMIC
Sud, devenit ulterior Grupul CIMIC Multinaţional. De
asemenea, personal specializat şi echipe tactice CIMIC
din cadrul unităţii participă la exerciţii şi misiuni, interne
sau internaţionale, în cadrul unor structuri de la toate nivelurile, de la cel tactic, la cel strategic.
- Fiind prima unitate de acest tip din Armata
României, povestiţi-ne despre provocările cu care vă
confruntaţi în mod curent, atât în propria cazarmă cât
şi în misiunile specifice repartizate, care, cu siguranţă,
nu sunt puţine.
- Batalionul 1 CIMIC „General de Corp de Armată Ştefan Holban” este o unitate unică specializată in domeniul cooperare civili - militari, o unitate aparte care prin
activităţile sale exercită funcţiile - cheie ale CIMIC: legătura cu mediul civil, sprijin pentru forţele militare, sprijin
pentru actorii civili şi mediul acestora. În cazarmă ne instruim ca militari şi specialişti CIMIC iar în cadrul misiunilor încredinţate acţionăm ca profesionişti. Nu vorbim de
provocări, instrucţia şi îndeplinirea misiunilor fac parte
din normalul fiecarui specialist CIMIC iar noi le tratăm ca
atare, fiind pregătiţi pentru depăşirea dificultăţilor cu care
ne-am putea confrunta în soluţionarea unor situaţii specifice. Sunt momente când misiunile se succed cu repeziciune, sau poate chiar se suprapun, dar pentru asta ne pregătim. Suntem aici pentru a ne îndeplini sarcinile indiferent de dificultăţile întâmpinate pe traseu. Legat de acest
aspect, vreau să amintesc că în perioada stării de urgenţă
impuse de pandemia COVID-19, atât anul trecut cât si
anul acesta, militarii Batalionului 1 CIMIC au acţionat în
cadrul echipelor pentru distribuirea de pachete de strictă
necesitate populaţiei aflată în dificultate, a veteranilor de
război şi văduvelor acestora, în diferite zone ale ţării.
- Deşi există structuri cu anumite probleme în ceea
ce priveşte procentul de încadrare cu personal, instrucţia este o componentă de bază a activităţilor militare, indiferent de armă sau specialitate. Care sunt
cele mai importante obiective de instruire pe care le
urmăriţi?

- Obiectivele de instruire vizează creşterea nivelului
cunoştinţelor şi abilităţilor, dezvoltarea competenţelor şi
aptitudinilor specifice în domeniul pregătirii militare generale şi cel al specialităţii. Pregătirea militară generală
este fundamentul instruirii oricărui militar, iar pregătirea

C MYK

de Comandă şi Stat Major - Studii militare de masterat în domeniul Ştiinţe
Militare, Conducere Interarme Forţe
Terestre.
CURSURI:
1998 - 2021 - Cursurile de carieră până
la gradul de locotenent-colonel;
2019 - Cursul de comunicare şi relaţii
publice pentru comandanţii de mari
unităţi şi comandamente;
2020 - Curs de cooperare civili militari.
FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Comandant pluton;
• Comandant baterie/companie;
• Ofiţer de stat major;
• Şef de stat major de batalion ;
• Şef birou Componenta Operaţională
Terestră;
• Comandant batalion.

STUDII:
1994 - Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza;
1998 - Academia Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene
„Henri Coandă”;
2015 - Universitatea Naţională de Apărare, Facultatea
de specialitate este esenţială oricărui operator sau specialist în cooperare civili-militari. Instruirea specialiştilor
CIMIC este una complexă, domeniul CIMIC fiind unul
complex. Instrucţia colectivă, individuală
sau prin intermediul unor cursuri de specializare în ţară şi în străinătate, contribuie la îndeplinirea obiectivelor de instruire a specialiştilor CIMIC. Un alt obiectiv este dezvoltarea bazei materiale, care a evoluat semnificativ în ultima perioadă şi aici mă refer la capabilităţi CIS, la constituirea unei săli de
specialitate extrem de utilă pentru participarea la exerciţii, la consolidarea bazei de date
e-CIMIC, care se găseşte pe portalul SMFT
şi care oferă informaţii CIMIC relevante
pentru procesul de planificare al oricărui
exerciţiu.
- Majoritatea militarilor pe care îi
aveţi în subordine au ca specialităţi de
bază cu totul altceva decât arma CIMIC.
Cât de dificil este să îi modelaţi pe noii veniţi astfel încât arta negocierii şi a medierii să le fie la îndemână în misiunile încredinţate?
- Personalul nou încadrat în unitate urmează un program de pregătire
iniţială pentru familiarizarea cu
domeniul CIMIC.
Urmează completarea pregătirii prin instruire colectivă, participarea la cursuri de specialitate, iar în final, prin participarea la exerciţii, atât la cele naţionale, cât şi la cele executate în
cooperare cu partenerii străini.
În ceea ce priveşte modelarea,
pot spune că avem colegi cu
experienţă care îi „adoptă”,
dacă putem spune aşa, pe cei
noi şi îi introduc în tainele
CIMIC.
Se creează legături frumoase între ei, se dezvoltă o bună
comunicare, inclusiv în afara
cazărmii, iar în final toată lumea are de câştigat inclusiv
unitatea care obţine mai repede
un bun specialist.
- Ca urmare a misiunilor executate în comun cu
partenerii de Coaliţie, vă rog să ne spuneţi care credeţi
că este percepţia acestora despre Batalionul 1 CIMIC.
- Înainte de a vă răspunde, aş dori să precizez că, de la

DISTINCŢII ŞI MEDALII:
• Emblema Non article 5 pentru participanţii la misiuni în Teatrele de Operaţii;
• Semnul onorific „În Serviciul Patriei”
pentru 15 ani de activitate;
• Emblema de Onoare a Forţelor Terestre;
• Emblema de Onoare a Statului Major
General;
•
Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru
20 de ani de activitate;
•
Emblema de merit „În Serviciul Armatei
României”, cls. a III-a;
•
Titlul de Militar Veteran/Veteran în Teatrele
de Operaţii.
înfiinţarea batalionului, de acum 20 de ani şi până astăzi,
personalul unităţii a participat ca specialişti CIMIC la misiuni NATO, ONU şi UE în teatrele de operaţii din Afganistan, Irak şi
Balcanii de Vest,
precum şi ca ofiţeri de stat major
în aceste teatre de
operaţii, dar şi în
diverse ţări din
Africa. De asemenea, de 6 ani desfăşurăm pe teritoriul naţional un
exerciţiu în parteneriat cu US Civil
Affairs.
Am spus toate
acestea pentru a
puncta faptul că
relaţionarea cu
parteneri din diverse armate străine de-a lungul
timpului a fost intensă şi pot să
spun cu satisfacţie şi mândrie că
feedback-ul partenerilor, indiferent
de misiune, a fost
mai mult decât pozitiv.
- O ultimă întrebare: Dacă aţi face un exerciţiu de
imaginaţie şi v-aţi putea vedea din nou tânăr sublocotenent, cu dorinţă de afirmare şi sete de cunoaştere a
meşteşugului armelor, ce v-ar determina să optaţi pentru o funcţie în cadrul Batalionului 1 CIMIC?
- În primul rând, fiecare dintre tinerii ofiţeri sau subofiţeri ar trebui, zic eu, să-şi planifice drumul în carieră
încă de la primul grad, să nu lase nimic la voia întâmplării
şi sa fie profesionist indiferent de unitatea unde activează.
În ceea ce priveşte Batalionul 1 CIMIC, pe mine m-ar
atrage aici unicitatea. Aş activa intr-o specialitate unică,
de viitor, cu largă interacţiune cu mediul civil. M-ar atrage
posibilitatea de a fi încă de la începutul carierei într-un
mediu care are strânsă legătură cu partenerii străini şi aş
avea posibilitatea să capăt repede experienţă în lucrul
multinaţional. M-ar încânta posibilitatea de a participa la
misiuni şi exerciţii, atat în ţară cât şi în ţările partenere, lucru care, de asemenea, mi-ar spori experienţa profesională
şi aş crea legături strânse cu alţi specialişti. Nu în ultimul
rând, m-ar atrage un colectiv efervescent şi profesionist.
În concluzie, dacă aş fi sublocotenenet, Batalionul 1
CIMIC ar fi o opţiune serioasă.
Plutonier major Cristian ALDESCU
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Douăzeci de ani de CIMIC
Conceptul CIMIC a luat fiinţă de-a lungul perioadei
Războiului Rece, dar a luat amploare după anii ’90
când, odată cu iniţierea de noi tipuri de operaţii militare, statele europene au început să-şi dezvolte structuri
operaţionale CIMIC. Sintagma afaceri civile a fost şi
este folosită încă din timpul celui de-al Doilea Război
Mondial de către trupele americane care erau prezente
în aproape toate teatrele de operaţii.
În NATO, CIMIC-ul reprezintă coordonarea şi cooperarea în sprijinul misiunii între comandantul forţei şi
populaţia civilă, incluzând autorităţile naţionale şi
locale, precum şi organizaţiile şi agenţiile internaţionale, naţionale şi nonguvernamentale.
Grupul 1 CIMIC a fost înfiinţat la 1 septembrie
2001, în subordinea Corpului 1 Armată Teritorial. În
anul 2004, a devenit Batalionul 1 CIMIC, iar, din anul
2008, trecea în subordinea Diviziei 1 Infanterie „Dacica”.
În anul 2006, batalionul s-a alăturat cu structuri operaţionale Grupului CIMIC SUD, care a devenit ulterior
Grupul CIMIC Multinaţional. Acesta cuprinde opt state
membre şi a fost creat pentru a coordona activităţile din
teatrele de operaţii, în sprijinul organizaţiilor civile.
NATO a iniţiat şi a aprobat crearea unei structuri multinaţionale responsabile de cooperarea civil-militară, cu
misiuni în cadrul Operaţiilor Colective de Apărare
(Colective Defence Operations) şi în cadrul Operaţiilor
de Răspuns la Crize (Crisis Response Operations) pentru asigurarea păcii şi a securităţii naţionale.
În anul 2012, Batalionul 1 CIMIC trece încă o dată
printr-un proces de resubordonare, de la Divizia 1 Infanterie la Statul Major al Forţelor Terestre. Pe 14 iulie
2021, batalionului îi este atribuită denumirea onorifică,
suferind astfel ultima transformare până la forma actuală, respectiv Batalionul 1 CIMIC „General de Corp de
Armată - Ştefan Holban”.
Pe parcursul celor 20 de ani de existenţă, batalionul
a participat la numeroase exerciţii pe plan naţional, dar
şi la o multitudine de misiuni internaţionale cu echipe
tactice CIMIC, ofiţeri CIMIC sau personal specializat
în Irak, Afganistan, Bosnia, Kosovo, Albania, Congo,
Sudan, Coasta de Fildeş, Georgia. Totodată, într-una
dintre cele mai sensibile perioade ale ultimelor decenii,
şi mă refer aici la contextul epidemiologic actual creat
de pandemia de coronavirus, militarii Batalionului 1
CIMIC „General de Corp de Armată - Ştefan Holban”
au derulat o serie de acţiuni de distribuire de alimente
şi produse de igienă personală persoanelor vârstnice şi
veteranilor de război în mai multe judeţe ale ţării.
În ajunul aniversării celor 20 de ani ani de existenţă,
am ţinut să stau de vorbă cu militarii reprezentativi ai
batalionului, cu cei care au fost actorii principali ai
evoluţiei unităţii, cu cei care au contribuit decisiv la
această transformare a unui domeniu necunoscut întrunul la îndemână.
Cooperarea civili-militari s-a realizat dintotdeauna
pe parcursul diverselor conflicte armate, dar odată cu
apariţia acestor entităţi specializate, totul se desfăşoară
în baza unor standarde, a unor tipologii bine puse la
punct. Nu mai cântăm după ureche, ci din contră suntem prezenţi acolo unde este nevoie cu profesionişti,
experţi în arta comunicării, militari care au puterea şi
abilitatea să explice contextul în care forţele armate se
află în relaţie cu partea civilă.

În anul 2004, maiorul Petre Dumitraşcu, actualul
şef al logisticii la Batalionul 1 CIMIC, executa o misiune în Teatrul de operaţii Afganistan, iar în urma restruc-

turării unităţii din
care făcea parte, a
fost repartizat la
proaspăt înfiinţatul
batalion. „Am primit
un telefon în Afganistan şi am fost
înştiinţat că am fost
numit la Grupul Specialişti Funcţionali în
cadrul Batalionului 1
CIMIC. Nu pot să
spun că vestea m-a
luat pe nepregătite.
Fusesem deja înştiinţat că Brigada 1
Mecanizată, unitatea
de care aparţineam,
trece printr-un proces
de restructurare şi
anumite funcţii vor fi
eliminate. Aşa că am luat lucrurile ca atare şi, odată
întors pe meleagurile noastre, mi-am început activitatea
la noul batalion, cu poftă de muncă şi dornic să învăţ
acest nou domeniu, unul care avea să îmi definească
întreaga carieră, din acel punct şi până astăzi.
Începutul a fost destul de complicat. Fiind o structură nouă, cu un profil special, sufeream la capitolul încadrare şi nu numai. Activităţile se desfăşurau cu repeziciune. Simţeam că acele ore de program nu sunt de
ajuns. Ne-ar fi trebuit poate mai mult de 24 de ore întro zi pentru a ne putea pune la punct cu toate activităţile
necesare. Aveam nevoie de ore de pregătire de specialitate, dar totodată nici partea organizatorică nu putea fi
neglijată. Echipe de CIMIC începuseră deja să participe, pe lângă exerciţiile din ţară, la misiuni internaţionale sub egida NATO sau ONU. În anul 2011 am
condus şi eu o astfel de echipă CIMIC în Teatrul de
Operaţii Afganistan, în cadrul Batalionului 495
Manevră. Nu era pentru prima oară când făceam cunoştinţă cu Afganistanul, însă pot să spun că această
misiune a fost mult diferită, frumoasă, dar cu un grad
de dificultate foarte ridicat atât din punct de vedere
fizic, cât si psihic. Tot timpul în mişcare, pe drum, în

localităţi, încercând să ajutăm populaţia locală, tot timpul implicaţi în proiecte noi. Parcă nici nu am simţit
când au trecut cele şase luni, dar am predat ştafeta
mulţumit că mi-am făcut treaba cu responsabilitate.
Memoria a început să îmi estompeze anumite secvenţe
din ieşirile anterioare acesteia, dar fiecare moment din
misiunea aceea îmi este întipărit în amintire probabil
pentru totdeauna.”
Tot în anul 2004 îşi începea activitatea de cimicar şi
plutonierul-adjutant Cătălin Mitroi. „Sunt aici încă
din primul an de înfiinţare a Batalionului 1 CIMIC. La
început nu ştiam despre ce e vorba. Am plecat de la
zero, trecând practic prin toate funcţiile pe care le
puteam încadra conform gradelor de subofiţer. În
fiecare zi am încercat să mă pun la punct cu pregătirea
de specialitate şi pot să spun că au fost atâtea lucruri
noi de învăţat. Formatul batalionului a suferit modificări şi ajustări pe tot timpul perioadei de iniţiere în
tainele domeniului cooperării civili-militari. La început
existau trei domenii de lucru pentru specialiştii CIMIC,
respectiv evaluare, legături şi acţiuni. Eu am avut norocul să trec prin aceste echipe, pregătindu-mă astfel pentru următorul moment, acela când toate aceste trei

funcţiuni au fost preluate de o singură echipă de specialişti. Momentele pe care le preţuiesc cel mai mult
din întreaga mea activitate de aici sunt, bineînţeles,
legate de misiunile din teatrele de operaţii. În 2010,
echipa CIMIC din care făceam parte a fost dislocată în
Afganistan, alături de Batalionul 20 Manevră „Scorpionii Negri”. Acolo ne-am făcut treaba aşa cum a trebuit
şi am simţit că am lăsat foarte multe lucruri bune în
urmă. Cu ajutorul partenerilor de coaliţie, am încercat
să sprijinim populaţia locală cum am putut mai bine, să
reabilităm o serie de clădiri de importanţă majoră pentru localnici, am reuşit înfiinţarea unor şcoli de fete,
etc. Ca încheiere aş vrea să transmit tinerilor subofiţeri,
indiferent de armă şi specialitate, să fie consecvenţi. Să
îşi urmeze drumul în carieră cu seriozitate şi să fie în
permanenţă ancoraţi în realitate, actualizându-şi constant informaţiile din bagajul de cunoştinţe. Suntem
într-o permanentă transformare, lucrurile se schimbă
constant, trebuie să fim tot timpul pregătiţi.”
„Eu sunt unul dintre cei mai noi specialişti CIMIC
din cadrul batalionului”, ne transmite sergentul-major
Gabriel Radu. „Nu ştiam prea multe despre această
unitate înainte de a opta pentru o funcţie de subofiţer
aici. Şansa a făcut să candidez pe o funcţie de specialist în cadrul uneia dintre subunităţile batalionului. Am
găsit aici un colectiv foarte sudat, oameni solidari,
aceasta fiind poate una din caracteristicile de bază a
echipelor de CIMIC. Am simţit că mă încadrez perfect
în organigrama unei astfel de echipe. Nu am participat
încă la nici o misiune în teatrele de operaţii, dar sunt
foarte multe activităţi pe care le desfăşurăm în cadrul
exerciţiilor de pe teritoriul naţional. Din punct de vedere al instruirii, specialitatea CIMIC este una aparte.
Trebuie să conştientizezi de la început că te aşteaptă un
program de pregătire foarte încărcat. În afară de cunoştinţele generale pe care trebuie să le cunoască şi să le

dezvolte orice militar, instrucţia de specialitate este definitorie pentru activităţile pe care le vei întreprinde în
viitoarele misiuni încredinţate. Funcţionăm ca o echipă
şi nu ne permitem niciun scurt-circuit în cadrul acesteia. De timpul de reacţie şi de modul de rezolvare a situaţiei depinde poate reuşita unei acţiuni. Sunt mândru
că fac parte din rândul specialiştilor Batalionului 1
CIMIC!
Plutonier major Cristian ALDESCU

CMYK

REPERE CULTURALE
Carte

Sărutul Pictat, Elizabeth Hickey
Gustav Klimt avea o muză secretă.
Aceasta este povestea ei. Tulburătoarea poveste de iubire dintre pictorul vienez Gustav Klimt şi Emilie Floge, femeia care a pozat pentru capodopera
Sărutul şi al cărei nume artistul l-a
şoptit cu ultima suflare, pe patul de
moarte. Viena, 1886. Un oraş al cafenelelor elegante, al operei şi al unei comunităţi artistice în plină efervescenţă.
Emilie, de numai 12 ani, cunoaşte un
pictor fermecător, dar controversat.
Angajat de tatăl ei să-i dea lecţii de
desen, Klimt îi prezintă lui Emilie lumea boemă a artiştilor, a modelelor senzuale şi a bogaţilor decadenţi, care deopotrivă o înspăimântă şi o fascinează.
www.nemira.ro

Concert

Celelalte Cuvinte, 15 septembrie 2021, ora 21:30, Hard
Rock Cafe, Bucureşti
Trupa rock este una dintre cele mai longevive din România.
Păstrându-şi, de-a lungul timpului, atât componenţa, cât şi stilul,
Celelalte Cuvinte a devenit o trupă-legendă a rock-ului românesc, cu o identitate aparte. Sonorităţile muzicale ale trupei sunt identificate imediat de orice fan. Niciodată
comercialul nu a fost un criteriu de
creaţie sau interpretare în cazul de faţă. În mai mult de trei decenii, Călin
Pop (chitară, voce principală), Marcel
Breazu (chitară bas, voce), Leontin
Iovan (tobe), Tiberiu Pop (claviaturi,
voce) şi Ovidiu Roşu (inginer de
sunet), au adunat nenumărate ore de
repetiţii, înregistrări; întâlnirile cu
publicul fiind întotdeauna evenimente speciale. De o însemnătate aparte
atât pentru trupă cât şi pentru public, concertele Celelalte Cuvinte
sunt marcate de multă dăruire, multe provocări pentru spirit, dar
şi mângâieri pentru suflet.
www.infomusic.ro

Film

Mia îşi ratează răzbunarea
Mia, o tânără actriţă, este pălmuită de prietenul ei. E încălcată o
graniţă. Fata se întoarce acasă şi îşi
plănuieşte răzbunarea. Are ideea de
a înregistra o partidă de sex şi de a
i-o trimite boxerului de dame. Trebuie doar să găsească bărbatul cu
care să facă înregistrarea şi lucrul
se dovedeşte nu atât de simplu. Mia
va avea ocazia să reflecteze asupra
diverselor aspecte din propria viaţă, asupra trecutului şi violenţei.
Calea răzbunării pe care păşeşte tânăra actriţă o conduce la o criză
emoţională.
www.cinemagia.ro
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Lecþia de istorie

Aurel Ion Maican acuzat de jefuirea
teatrelor din Odessa
Românii la Odessa

La 16 octombrie 1941, după un lung asediu, românii cuceresc Odessa, port la Marea Neagră şi important pentru strategie. Oraş cu vechime, de o rară frumuseţe, fusese întemeiat de ducele Armand Richeliu,
ruda cardinalului Richeliu din Franţa lui Ludovic al
XIV-lea.
Decretul din 17 octombrie anunţa mutarea capitalei Transnistriei de la Tiraspol la Odessa; totodată
şi a celor mai importante instituţii socio-economice şi
culturale.
Prin decretul nr.1 din 1 august 1941, semnat de Ion
Antonescu, teritoriul dintre Nistru şi Bug devenea provincie organizată temporar sub administraţie civilă română. A fost recompensă a nemţilor pentru faptul că
trupele române au participat la operaţiunile militare de
peste Nistru. La 19 august 1941, Ion Antonescu l-a numit guvernator al Transnistriei pe Gheorghe Alexianu,
căruia i-a revenit sarcina să refacă şi să administreze
ţinutul.
Administraţia civilă a fost numită după ce trupele
sovietice s-au retras din calea celor germane. În urma
jafului sovietic şi apoi a celui german în ţinutul transnistrean era haos, populaţia, la rândul ei, se dădea la
jaf. Guvernământul (denumire dată de nemţi unor regiuni ocupate de ei) trebuia să impună cât mai repede
o desfăşurare normală a vieţii pe plan social, economic şi cultural.
La Odessa, pe lângă administraţia civilă a funcţionat şi un comandament militar cu misiunea de a menţine ordinea şi siguranţa oraşului. Specialişti şi funcţionari, din toate domeniile, chemaţi din Bucureşti, Basarabia şi Bucovina, şi-au desfăşurat activitatea în
această provincie până la 29 ianuarie 1944, când s-a
încheiat administrarea civilă şi s-a instaurat una militară, condusă de generalul Gheorghe Potopeanu. Cei
care s-au dus să lucreze în Transnistria au avut salarii
foarte mari în comparaţie cu cele ale funcţionarilor localnici: două salarii în lei şi încă unul în mărcile speciale de ocupaţie - RKSS(Reichskreditkassenschein,
marca germană specială, utilizată pe teritoriile ruseşti
aflate sub ocupaţie; un salariu în RKSS echivala cât
două salarii în lei). Sub influenţa sovietică, după 23
august 1944, s-au declanşat o serie de arestări. O parte
din acei specialişti şi funcţionari au fost anchetaţi şi târâţi, de către Tribunalul Poporului, în procese de trădare a poporului român. Este şi cazul regizorului de teatru Aurel Ion Maican.
Activitatea culturală transnistreană era coordonată
de Direcţia Învăţământului, Cultelor şi Artelor. Decizia nr.1692 din 1 septembrie 1942 hotăreşte înfiinţarea
Direcţiei Culturii, care avea în subordine patru direcţii: Învăţământ, Arte, Propagandă şi Economică. Subdirecţia Artelor, având în grijă şi teatrele, îşi propunea
„europenizarea vieţii artistice, estetizarea clădirilorsedii ale instituţiilor de artă, lărgirea instituţiilor, completarea lor cu personalul artistic din ţară şi străinătate,
introducerea literaturii artistice europene şi a stilului
european, strângerea materialului documentar cu lucrări privind problemele de artă”.

Prin decizia nr.1004 din august 1942, dată de guvernatorul Gheorghe Alexianu, teatrele din Transnistria au fost împărţite în teatre particulare şi naţionale.
Pe acest teritoriu existau trei teatre naţionale: două la
Odessa şi unul la Tiraspol. Cele din Odessa erau: Teatrul de Operă şi Balet, Teatrul Ucrainean de Dramă şi
Comedie. În clădirea Teatrului de Dramă şi Comedie
din strada Herson 15, s-a creat Teatrul Naţional din
Odessa. Noii instituţii de cultură îi mai lipsea un director, căruia îi revenea şi sarcina să creeze trupa.

O seară românească - o seară rusească

În urma unei dispute între Liviu Rebreanu- director general al Teatrelor din România, şi cei de la Direcţia Culturii din Odessa s-a ajuns la numirea lui
Aurel Ion Maican în funcţia de director artistic al acestei instituţii. La început, Maican a ezitat să plece – era
mobilizat de armată ca director de scenă la Teatrul Naţional din Iaşi - dar, ameninţat de Rebreanu, acceptă
noul post. Începând cu 1 august 1943 este angajat cu
contract la Teatrul Naţional din Odessa şi un salariu de
50.000 lei pe lună, plus 5% din încasări. Fiind vacanţă,
s-a prezentat la 15 septembrie 1943.
La sosirea lui Maican starea teatrului era jalnică:
dotare minimă, sală degradată. În plus, lipsea cel mai
important element-actorul. Proaspătul director îşi începe munca de refacere a clădirii, de dotare cu aparatură şi de formare a unei trupe stabile.
Odessa era un mozaic de naţionalităţi: ucrainieni,
ruşi, evrei, români, armeni. Majoritatea populaţiei vorbea ruseşte, drept urmare s-a creat în cadrul teatrului
şi o secţie rusească. O seară jucau românii, o seară ruşii. Cu o extraordinară putere de muncă şi cu mult talent, Maican va monta, cu ambele trupe, spectacolele
Chemarea Codrului de George Diamandi - spectacolul cu care s-a deschis stagiunea la 8 decembrie 1943,
Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, Furtuna de
Ostrovschi, Mansarda de Alfred Gehry, Institutorii de
Otto Ernst. Trupa românească, pe lângă actorii angajaţi cu contract permanent, avea şi actori-vedete, invitaţi de la teatrele din Bucureşti: Ion Iancovescu, Ionel
Ţăranu, George Vraca, Angela Lunescu şi alţii.
Deşi era vreme de război, sălile erau pline de spectatori. Din mărturisirile soţiei regizorului-actriţa Lily
Maican aflăm că: „Spectatorii erau ruşi şi români. Armata era pe front, iar la Odessa era raiul pe pământ.
După fiecare spectacol publicul cerea să-l vadă pe
Maican, cel care reuşise să-i farmece cu montările
sale”.
Era un public elevat, dornic să vadă spectacole de
artă. Maican se distingea prin înţelegerea subtilităţilor
artei scenice, prin munca şi prin dragostea pătimaşă
pentru profesia lui. Atmosfera din teatru era excelentă,
chiar dacă se repeta şi noaptea. Cele două echipe se înţelegeau extraordinar. Actorii trupei ruseşti veneau din
Basarabia. În urma ocupaţiei ruse foarte mulţi rămăseseră pe drumuri sau jucau sporadic în turnee. Când au
aflat că se caută actori de limba rusă, indiferent de naţionalitate, s-au prezentat la teatru.
Historia.ro

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Meditaţie duhovnicească
O problematică teologică actuală constă
în a se stabili frecvenţa împărtăşirii mirenilor în Biserica Ortodoxă. Grija arhiereului
în administrarea Sfintei Taine a Euharistiei.
Cine este vrednic să se împărtăşească? Rolul Tainei Mărturisirii.
Cele 3 ramuri ce cuprind învăţătura de
credinţă ortodoxă - teologia dogmatică, spiritualitatea, cultul, trebuie să fie strâns legate unele cu altele. Teologia ortodoxă, centrată pe aceste trei moduri de manifestare a
Bisericii, vrea să reafirme modul de gândire al Sfinţilor Părinţi, a căror orientare este
spre experienţă şi experiabil (viaţă practică,
trăire). Teologia trebuie integrată dinamic
în ritmul slujbelor Bisericii.
În perioada primară, îndemnul la o împărtăşire deasă nu era o excepţie, ci dimpotrivă. Dacă în perioada primară a Bisericii
creştinii mergeau în sfântul locaş „ca să facă (alcătuiască) Biserica”, împreună, în rugăciune, în timpul nostru, creştinii de azi,
cu excepţiile de rigoare, doar „merg la biserică”, adică la lăcaşul de închinare, clădirea
unde se oficiază sfintele slujbe.
Liturhgia în totalitatea ei este o invocare
(epicleză) a Duhului Sfânt. Pentru Sfântul
Vasile cel Mare, întreaga Anaforă, nu numai o formulă din ea, este invocare. Episcopul (preotul) se roagă ca Duhul Sfânt să
vină peste noi şi peste darurile ce sunt puse

înainte. La Sfântul Ioan Gură de Aur rugăciunea euharistică a Liturghiei culminează
cu epicleză, în pogorârea Duhului Sfânt.
Duhul Sfânt creează o multitudine de daruri
tocmai în vederea unităţii. Reducând la
esenţă, Liturghia constă în prefacerea odată
cu darurile euharistice şi a întregului popor
în „făptură nouă”.
Încă din perioada Bisericii primare, cunoaştem că Taina Pocăinţei a avut şi are şi
în zilele noastre cele trei componente: mărturisirea păcatelor în faţa preotului, căinţa
pentru ele şi iertarea acordată de slujitorul
hirotonit al Domnului. Fără această curăţare lăuntrică nu trebuie îngăduit credincioşilor să se apropie de Sfânta Euharistie. Fără
să dorească explicit acest lucru, susţinătorii
împărtăşirii frecvente la fiecare Sfântă Liturghie, fără nici un criteriu moral şi fără să
fie obligatorie trecerea pe la Scaunul de
spovedanie, minimalizează importanţa Tainei Pocăinţei.
Mărturisirea păcatelor trebuie făcută în
biserică: „În Biserică să-ţi mărturiseşti păcatele tale şi să nu te duci la rugăciune cu
conştiinţa rea”. Canoanele date de episcop
(preot) nu au drept rol satisfacerea dreptăţii
lui Dumnezeu, ci trezirea mâhnirii şi căinţei în păcătos, prin urmare, ele au rol pedagogic şi nu sunt norme sau legi. Taina Pocăinţei nu este o contabilizare a păcatului,

ci o dezvoltare a conştiinţei nevredniciei,
ca să sporească harul.
Numai după împlinirea canonului dat de
către duhovnic, după Taina Pocăinţei, credinciosul primeşte binecuvântarea să se
apropie de Sfânta Euharistie. „Deoarece
aşa cum la o rană infectată se scot mai întâi
viermii, apoi se taie părţile cele putrede şi
după aceea se pune alifie pentru tămăduire,
căci dacă o lasă revine din nou la starea cea
dintâi; aşa este şi cu păcatul:spovedania
scoate viermii, împlinirea canonului taie
cele putrede, apoi Sfânta Împărtăşanie este
ca o alifie, care tămăduieşte” (Matei 12, 4345). Pentru că dacă nu se lua Sfânta Împărtăşanie, bietul păcătos vine iarăşi la starea
dintâi şi se fac cele de pe urmă ale omului
aceluia, mai rele ca cele dintâi”, spune
Sfântul Nicodim Aghioritul.
Prin Sfânta Euharistie şi celelalte Sfinte
Taine omul este chemat la părtăşia vieţii
dumnezeieşti, adevărata cunoaştere a Sfintei Treimi. Personalismul profund al Părinţilor, redat şi în textul liturgic prin „Se împărtăşeşte robul lui Dumnezeu, (N) ... .”, ne
face să înţelegem de ce Biserica, cu tot ceea
ce implică, a fost semănată cu modul treimic de existenţă, mod al comuniunii şi iubirii jertfelnice.
Cuvântul liturgic (Liturghia ca doxologie centrată în jurul Evangheliei şi a propo-

văduirii), atâta timp cât nu culminează în
împărtăşire rămâne exterior fiinţei noastre.
Aşadar, nimeni nu ar trebui să aibă rezerve
cu privire la chemarea adresată credincioşilor de a se împărtăşi mai des. Însă, aşa cum
am arătat, în faţa Potirului Euharistic nu ne
putem înfăţişa fără haine de nuntă. Este folositoare împărtăşirea mai frecventă a credincioşilor ortodocşi, dar nu fără o cercetare prealabilă a fiecăruia de către duhovnic,
excluzând aici, desigur, copii până în 6 ani,
ce pot fi împărtăşiţi la fiecare Sfântă Liturghie.
Dacă Hristos este în noi şi noi suntem în
el, această unire cu Hristos trebuie să vădească în toată fiinţa noastră şi în toată vieţuirea noastră. Indiferent cât de înaltă este
pregătirea intelectuală a cuiva, fără integrarea în Biserică şi fără experienţa personală
nimeni nu se poate desăvârşi.
„Imperativul moral ce izvorăşte din harul Sfintei Euharistii este să avem şi noi
simţirile pe care le-a avut Hristos: smerenia, răbdarea, bunătatea, dragostea cea nemărginită, puritatea Lui cea neajunsă, dar
să privim spre ţinta pe care el ne-a pus-o
înainte: Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum
Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este”
(Matei 5,48).

Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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ªtiinþã
Oamenii de ştiinţă au creat sticla mai
rezistentă decât diamantele naturale

Cercetătorii au creat un nou tip de sticlă care, mulţumită unui proces de fabricare intens şi a unei structuri
chimice bizare, este aproape la fel de solidă precum diamantele naturale. O echipă internaţională de oameni de
ştiinţă coordonată de cercetători de la Universitatea Yanshan din China a descoperit că invenţia lor, pe care au
numit-o AM-III, este aproape la fel de solidă precum diamantele şi mai rezistentă decât majoritatea materialelor.
În afară de faptul că reuşita este semnificativă pentru domeniul ingineriei, sticla extrem de solidă are proprietăţile potrivite pentru dezvoltarea unor panouri solare şi se-

miconductori mai rezistenţi. Astfel, inovaţia ar putea reprezenta un nou pas în calea spre infrastructura energetică mai curată. În comparaţie cu structura cristalină a
unui diamant, rezistenţa neobişnuită a materialului AMIII provine de la o mică dezordine la nivelul molecular.
Oamenii de ştiinţă au început cu molecule de carbon
ovoidale numite fulerene, iar apoi le-au încălzit şi le-au
zdrobit timp de ore întregi sub o presiune imensă, scrie
Futurism. Însă, dacă cercetătorii ar fi continuat procesul
şi ar fi forţat carbonul într-o aranjare prea organizată, sticla ar fi fost, de fapt, mult mai slăbită şi şi-ar fi pierdut
proprietăţile semiconductoare. Rezultatul, potrivit studiului, a fost o sticlă mai rezistentă decât diamantele naturale, materialul putând zgâria cu uşurinţă suprafaţa
unui diamant. Reuşita este incredibilă pentru un material pe care îl asociem de obicei cu ceva care se poate sparge în mii de bucăţi.

Formele lungi de COVID-19
ar putea fi manifestarea unui alt virus
reactivat în corpul uman

Încă de când pacienţii au început să prezinte forme
lungi de COVID-19, multe dintre simptomele persistente, precum oboseala şi „înceţoşarea minţii”, au fost comparate cu sindromul de oboseală cronică sau encefalomielita mialgică. Noi cercetări sugerează că asta nu e
deloc o coincidenţă. În unele cazuri, ambele boli cronice
ar putea avea origini similare. Un studiu recent desfăşurat pe 185 pacienţi cu COVID-19 din Statele Unite a descoperit că majoritatea celor cu forme lungi de boală au
testat pozitiv pentru virusul Epstein-Barr (EBV). Cercetări recente au descoperit că un subgrup de pacienţi cu
encefalomielită mialgică prezentau semne de reactivare
a virusului Epstein-Barr, iar acum se pare că un procent
destul de însemnat de pacienţi COVID-19 prezintă aceleaşi semne. Virusul Epstein-Barr este una dintre cele
mai comune infecţii virale din lume. Marea majoritate a
oamenilor din lume contractează virusul la un moment
dat în viaţă, iar după faza de infecţie acută o versiune
inactivă a virusului rămâne în corp pentru tot restul vieţii. Uneori, virusul EBV se poate reactiva şi cauza simp-
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Noutãþi în lumea IT
Samsung lansează
Galaxy A03
Samsung a lansat de curând modelul Galaxy A12, cel mai ieftin telefon al său din gama Galaxy A, în Europa, însă avea deja pregătit un dispozitiv şi mai accesibil. Compania a
prezentat în India Galaxy A03s, cel
mai ieftin telefon din portofoliul său,
care probabil că va rămâne o perioadă exclusiv pe această piaţă. Este
vorba despre un model entry-level,
echipat însă cu o baterie de dimensiuni generoase şi cu un sistem de camere triplu. Galaxy A03s,este un
smartphone de buget, deci nu putem

avea pretenţii de construcţie din materiale premium. Telefonul este realizat predominant din plastic şi integrează un display LCD de 6,5” cu rezoluţie HD+ (1600x720 pixeli) şi decupaj „Infinity-V”, sau în formă de
picătură de apă, în zona centrală. Aici
este integrată o cameră de 5 megapixeli pentru selfie-uri, care probabil
- Bade, fumezi?
- Noa, apăi depinde…
- Cum adică depinde?
- Apăi, depinde dacă vrei să-mi dai
sau vrei să-mi ceri…

J

- Sărumâna, mamaie, da’unde’s femeile din sat?
- La căminu’ cultural, maică, să înveţe limba engleză.
- Da’ bărbaţii?
- La căminu’ cultural, maică, să înveţe limba engleză.
- Şi copiii?
- La căminu’ cultural, maică, să înveţe limba engleză.
- Da’ matale, matale de ce nu te-ai
dus?
- Because I already speak English!

J

Vine Bulă fericit de la înmormântarea lu’ soacră-sa şi când dă să intre în
casă pac o scândură de la acoperiş îi cade în cap, la care Bulă, uitându-se spre
A REZUMA

TOARSÃ

SFÂRLEZE

ÎNNOIRE

A PREÞUI

VÂSLE

că îşi va face treaba cu brio şi în apeluri video sau în videoconferinţe.
Configuraţia hardware internă este
compusă dintr-un chipset MediaTek
Helio P35 cu 3 sau 4 GB RAM şi 32
sau 64 GB stocare internă. Desigur,
există un slot pentru card microSD,
pentru cei care doresc să extindă spaţiul de stocare. De asemenea, avem
de a face cu o baterie de 5.000 mAh
şi un sistem de camere pe format
13+2+2 megapixeli (wide/ macro/
adâncime). Chiar dacă este un telefon
din gama foarte ieftină, Samsung a
reuşit să integreze şi un senzor de
amprentă pe laterala din dreapta, integrat în butonul power şi chiar şi încărcare rapidă la 15w, care nu este
foarte departe de unele telefoane mai
scumpe. Preţul de pornire pentru Galaxy A03s este de 11.499 rupii, echivalentul a 130de euro, pentru varianta cu 3 GB RAM ŞI 32 GB stocare.
Versiunea superioară, cu 4 GB RAM
şi 64 GB stocare porneşte de la
12.499 rupii, adică 145 de euro.

Xiaomi lansează un nou
adaptor pentru încărcare
wireless

În timp ce telefoanele capabile să
accepte puteri de 100W în modul de
încărcare wireless se lasă aşteptate,
Xiaomi livrează această dotare sub
forma unui accesoriu opţional cu preţ
mai mic de 100 dolari. Produsul este
aproape identic dispozitivului prezentat anul trecut la stadiul certificat
pentru livrarea unei puteri de până la
cer:
- Ai ajuns nebuno?

J

Soţul:
- Maică-ta mi-a zis să mă duc la balamuc!
Soţia:
- Nu te duci nicăieri; azi batem covoarele!

J

Dimineaţa, soţia către soţ:
- Unde ai fost?
- La un prieten, am dormit…
- Am sunat la 10 dintre ei… la 6 din
ei ai dormit, la 4 încă mai dormi!!!

J

- Te iubesc mult Mărie, vrei să scriu
numele tău pe casă?
- Nu Ioane, mai bine scrie casa pe
numele meu!

J

- Mamă soacră, ce faci la fereastră?
- Mă gândesc dacă să sar sau s-o închid.
- Sari, c-o închid eu!

J

GRÃDINÃ DE
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A EXPUNE

tome similare cu gripa, în timpul perioadelor de stres
psihologic sau fiziologic, cum ar fi în cazul unei pandemii, scrie Science Alert. Mai mult, multe dintre simptomele raportate sunt foarte similare cu cele care apar de la
reactivarea EBV, inclusiv oboseală extremă, eczeme ale
pielii şi fenomenul lui Raynaud, care cauzează circulaţie
sanguină redusă la degetele mâinilor şi picioarelor. Bineînţeles, nu toţi pacienţii cu formă lungă de COVID-19
vor prezenta reactivarea EBV, iar unii pacienţi recuperaţi pot prezenta semne ale reactivării EBV fără a suferi
simptome persistente.
www.descopera.ro
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- Domnule doctor, vă rog, spuneţimi drept, nu mă menajaţi… sunt o femeie puternică deşi par aşa firavă…
Soţul meu, după entorsa asta groaznică
la mână, va mai putea să spele vasele?

J

- Scrie o scrisoare celui care te-a
enervat după care îi dai foc! zice psihologul.
- Şi cu scrisoarea ce fac?

J

Un văcar trece pe lângă o femeie şi
o întreabă:
-Nu ai văzut trecând pe aici o turmă de boi?
La care femeia răspunde:
-De ce, ai rămas în urmă?

J

La pescuit:
- Dă-mi te rog pâinea pentru nadă.
- Am mâncat-o, tată!
- Atunci dă-mi mămăliga!
- Nu mai e... am mâncat-o şi pe
asta!
- Hai mănâncă şi râmele şi să mergem acasă!
www.bancuri.ro
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80W în modul de încărcare wireless.
Cu nume de cod MDY-13-EL, versiunea îmbunătăţită a modelului MDY13-ED este oferită în carcasă de culoare albă, cu accente argintii. În ce
priveşte funcţionalitatea, noul model
adaugă un sistem adiţional de siguranţă pentru calibrarea curentului,
păstrând în acelaşi timp protecţiile
împotriva supracurentului, supratensiunii, supra-temperaturii, electrostatice şi a detectării obiectelor străine
ale modelului anterior. Adevărata întrebare este de ce s-ar deranja Xiaomi
să creeze un nou alimentator Qi wireless de 100W, atât timp cât produsele
compatibile cu acestea lipsesc cu desăvârşire din ofertă. În prezent, cele
mai rapide telefoane prevăzute cu
funcţie de încărcare wireless, Mi 11
Ultra şi Mi 11 Pro, sunt limitate la
puterea de 67 W. Nici măcar modelul
Mi Mix 4 nu depăşeşte pragul de
50W. Ambele sunt însă „acoperite”
de adaptorul AC cu putere de 80W ÎN
MODUL USB-C, disponibil deja
pentru aproximativ 77USD.
www.go4it

Satul arde şi baba stă pe YouTube.
Prietenul după comentarii se cunoaşte.
Nemulţumitului i se iau like-urile.
La omul sărac nici internetul nu-i merge.
Prost să fii, blog să ai.
Omul face postarea şi nu postarea îl face
pe om.
De la „Îmi place” la „Blochează” nu este
decât un singur pas.
Cu vorbe cucereşti un om. Cu fapte îl păstrezi. Iar minţind îl pierzi.
Învaţă să iubeşti ceea ce ai, altfel o să te
înveţe viaţa să iubeşti ce ai pierdut.
Nu poţi schimba viitorul când trăieşti în
trecut.
Cine zice că viaţa e frumoasă n-a văzut-o
nemachiată.
Caută-ţi o nebună, te va iubi la nebunie.
Citeşte o mie de cărţi şi cuvintele tale vor
curge ca un râu.
O fotografie îţi poate stârni o groază de
amintiri.
Nu coroana te face regină, ci caracterul!.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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21 august - Ziua Medicinei Militare
De Ziua Medicinei Militare, ne
exprimăm, cu atât mai mult, respectul, admiraţia şi recunoştinţa faţă de
colegii din corpul medico-militar
pentru dedicarea profesională pe
„frontul sănătăţii. Efortul lor, din
această perioadă dificilă, a readus
încrederea şi speranţa în inimile
noastre”.
Medicina militară împlineşte 159
de ani de la înfiinţare, iar personalităţile şi realizările sale sunt înscrise în
cartea de istorie şi în sufletele celor
care au slujit cu credinţă ţării şi oa-

menilor.
Ultimul an a însemnat o grea
încercare pentru toţi, iar
personalul medico-militar şi-a
adus din plin contribuţia la lupta
împotriva răspândirii pandemiei,
fiind mereu la datorie, demonstrând profesionalism, competenţă şi devotament.
La mulţi ani colegilor din
corpul medico-militar!

Ceremonia depunerii
de coroane şi jerbe de flori
la Monumentul Eroilor
Sanitari din Bucureşti

Şeful Statului Major al
Apărării, general-locotenent Daniel
Petrescu, a participat la ceremonia
organizată cu prilejul sărbătoririi
Zilei Medicinei Militare.
În alocuţiunea sa, şeful Statului
Major al Apărării a ţinut să aprecieze
eforturile personalului medical menţionând că: „Datele privind acţiunile
întreprinse, în ultimul an, de personalul medico-militar arată, fără echi-

voc, concentrarea pe avertizarea, limitarea şi combaterea răspândirii virusului SARS.CoV2.
De asemenea, activităţile generalcurente ale colegilor din domeniul
sanitar, nelegate de lupta împotriva
coronavirusului, s-au efectuat, şi în
acest timp ultim an, la aceleaşi standarde înalte de performanţă”.
Foto: Laurenţiu TUROI

1 septembrie - Ziua Informaticienilor Militari
La 1 septembrie 1963, în cadrul Marelui Stat Major,
a fost înfiinţată Grupa Automatizări din Direcţia Generală
a Înzestrării, primul organism cu atribuţii de concepţie,
coordonare şi înzestrare în domeniul informaticii militare
şi al automatizării conducerii trupelor. Momentele semnificative care au marcat o evoluţie evidentă a structurilor
de informatică le reprezintă transformarea la 1 martie
1970 a Staţiei Centrale de Calcul în Centrul de Calcul al
Ministerului Apărării Naţionale, ca organ de execuţie, şi
înfiinţarea, la 15 iulie 1971, a Direcţiei Mecanizare şi
Automatizarea Conducerii Trupelor, ca organ de concepţie, şi care a preluat în subordine Centrul de Calcul al
M.Ap.N. Noii structuri i-au revenit, cu precădere sarcini
privind elaborarea concepţiei unitare de introducere a
sistemelor informatice în M.Ap.N. (30 septembrie 1973)
şi înfiinţarea structurilor de profil, subordonate M.St.M.
În anul 1975 a fost înfiinţat Centrul de Calcul al Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului, iar în anul
1977, Centrul de Calcul al
Marinei Militare. În paralel,
începând cu anul 1969, care
a marcat apariţia primei promoţii de ingineri de calculatoare, s-a trecut la pregătirea
de specialişti în domeniu,
această activitate desfăşurându-se cu intermitenţe.
Pregătirea unor specialişti în
domeniu, cu un nivel superior de cunoştinţe, a permis
abordarea unor teme de cercetare - proiectare complexe. Astfel, au fost realizate completele mobile de calcul C-100, C-105 şi Sistemul automatizat de Conducere la nivel divizie.
Perioada 1981-1985 a reprezentat o etapă de cristalizare a obiectivelor, vizând maturizarea activităţii de informatică şi de ACT (automatizarea conducerii trupelor) în
armată şi, totodată, de definire a platformei de abordare a
procedeelor de perfecţionare a conducerii depăşind faza
de lucru „în local” şi realizarea proceselor de prelucrare
de la distanţă, prin interconectarea mijloacelor de calcul
şi a sistemelor închegate.
Posibilităţile de înzestrare oferite de unităţile economice de profil fiind limitate, s-a încercat îndeplinirea unor
obiective ale informatizării prin posibilităţile şi resursele
proprii ale armatei. În acest sens, sunt de remarcat preocupările şi realizările specialiştilor Secţiei de Cercetare
Ştiinţifică de ACT a M. St. M, privind punerea la punct a
sistemului informatic de conducere pentru eşalon armată
pe completul de calcul de capacitate mică C-100, sistem
ce a constituit o bună experienţă pentru compartimentele
de informatică de la armate şi inspectoratele de armă. De
asemenea, personalul Centrului de calcul al M.Ap.N. a
depus eforturi deosebite pentru realizarea unor sisteme informatice şi aplicaţii de mare volum, necesare organelor
şi direcţiilor centrale în domeniile personal, financiar contabil, mobilizare, înzestrare, învăţământ, construcţii şi
cazarea trupelor. Tot în perioada 1981-1985, ca urmare a
Hotărârii Biroului Executiv al Consiliului de Conducere
al M.Ap.N. din 5 ianuarie 1980, s-au adoptat şi pus în
practică şi alte măsuri privind dezvoltarea informaticii
militare. Printre acestea s-au aflat extinderea organizării
compartimentelor de informatică la direcţiile M.St.M., organele şi direcţiile centrale, comandamentele militare teritoriale, organizarea structurilor de ACT cu atribute de
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concepţie şi coordonare, la statele majore ale comandamentelor categoriilor de forţe, creşterea numărului de
funcţii de specialitate pentru informatică.
Mijlocul anilor ’80 a constituit pentru informatica militară un moment de analiză profundă a etapelor după mai
bine de 15 ani de dezvoltare coordonată, un prilej potrivit
pentru a sintetiza obiectivele atinse, a scoate în evidenţă
neajunsurile şi dificultăţile întâmpinate şi totodată de a încerca să se pună bazele unei abordări superioare a procesului informatizării armatei printr-o concepţie unitară în
domeniu, care să cuprindă obiective prioritare pentru toate segmentele organismului militar.
Elaborarea concepţiei unitare a avut în vedere experienţa şi obiectivele stabilite pentru dezvoltarea capacităţii
de organizare şi conducere la toate eşaloanele în timp de
pace şi război, obiective puse în faţa armatei în perioada
1986-1990.
În acest sens, obiectivele specifice informaticii militare au vizat participarea la
perfecţionarea Sistemului informaţional militar prin stabilirea sistemului de indicatori şi a volumului de date
necesare fiecărui organ de
conducere pentru luarea unor
decizii fundamentale, eliminarea paralelismelor în circulaţia informaţiilor, tipizarea
documentelor purtătoare de
informaţii şi reducerea numărului acestora, crearea
unui sistem unitar de evidenţă, având la bază coduri şi
nomenclatoare unice, adaptarea sistemului informaţional la cerinţele prelucrării automate a datelor, crearea sistemului informatic militar prin integrarea într-un sistem
unitar a Sistemului informatic teritorial cu sistemele
automatizate operativ-teritoriale ale Apărării Antiaeriene,
Marinei Militare, Aviaţiei Militare şi cu Sistemul automatizat pentru conducerea trupelor de uscat, perfecţionarea
metodelor şi procedeelor de lucru ale statelor majore, în
vederea folosirii eficiente a mijloacelor PAD şi elaborarea
metodologiilor de lucru în condiţiile utilizării echipamentelor de automatizare.
Începând cu anul 1990, informatica militară românească a avut ca principale obiective regândirea întregii
politici în domeniul informaticii militare, precum şi accesul la tehnologii avansate şi la o tehnică de calcul superioară din punct de vedere calitativ. Între 1990 şi 1992, au
intrat în dotarea armatei peste 1.000 de microcalculatoare
cu utilizare individuală şi în reţele, la sfârşitul anului
1996 existând peste 100 de reţele de calculatoare. La 15
februarie 1994, domeniul „informatică şi ACT” (IACT) a
fost asimilat ca „serviciu”, având ca specialităţi: ofiţeri
ingineri calculatoare şi echipamente ACT, ofiţeri ingineri
automatizarea conducerii de luptă ale armelor, ofiţeri informatică, maiştri militari tehnică de calcul şi ofiţeri pentru automatizarea conducerii acţiunilor Marinei Militare.
Progresul general al societăţii umane şi trecerea acesteia, la scară din ce în ce mai largă, de la era industrială la
cea informaţională vor menţine şi accentua presiunea
pentru dezvoltarea unei infrastructuri informaţionale globale interconectate, funcţionale şi sigure. Domeniul militar va urma această evoluţie, fiind necesare eforturi semnificative îndreptate către cercetarea tehnologică, înzestrarea tehnică, securitatea şi apărarea informatică.n
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Idei de vacanţă
Cheile Nerei, o zonă superbă din sud-vestul ţării, situată în judeţul Caraş-Severin, are un potenţial turistic
uriaş, pe care din ce în ce mai mulţi români se încumetă
să-l descopere. Distanţa pe care se întind cheile, cu pereţi
de aproape 200 de metri, este de 22 de km, de-a lungul
râului Nera.
Experienţa traversării acestor chei unice în ţară, include sectoare de drumeţie prin mici tuneluri sau pe sub
pereţi stâncoşi, unde poteca a fost tăiată în versant, deasupra apelor Nerei, dar şi treceri prin vaduri-astfel că
anotimpul şi debitul contează foarte mult. Vegetaţia şi fauna bogate, cu influenţe sub-mediteraneene, completează
peisajul sălbatic în care pereţii calcaroşi ascund peşteri şi
caverne.
Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa ocupă zona
sudică a Munţilor Aninei, şi partea nordică a Munţilor
Locvei, ocupând o suprafaţă de 36.364,8 ha ce includ 6
rezervaţii declarate şi una propusă. Acesta este un adevărat izvor nesecat de frumuseţe. Cascada Bigăr, una dintre cele mai frumoase din întreaga lume, nu este, nici pe
departe, singura minune din acest colţ de sălbăticie. Cascada Vaioaga, protejată de un trunchi de copac, nu este
cu nimic mai prejos, fiind una dintre cele mai frumoase
din ţară. Lacul Ochiul Beiului, o mirifică oglindă de apă,
se află în acelaşi peisaj fabulos, iar Cascada Beuşniţa
este o minune în orice anotimp, fie că valuri înspumate
trec peste copertinele de muşchi verde, fie că din acestea
se scurge dantelăria ţurţurilor imenşi de gheaţă. Ochiul
de apă subteran din peştera cu acelaşi nume, Lacul Dracului, ajuns în actuala formă prin prăbuşirea tavanului
peşterii, îţi va oferi o privelişte impresionantă datorită
malurilor surplombate şi culorii albastru-verzui a apei.
Şi, nu în ultimul rând, Cascada Susara care are 15 metri
înălţime iar apa cade pe un fir subţire, pe stânca îmbrăcată în muşchiul verde, într-un bazin cristalin.
Printre numeroasele atracţii existente în Cheile Nerei
trebuie neapărat vizitate şi o serie de obiective culturale.
În Sasca Montană găsim Ansamblul de arhitectură montanistică, unde se pot vedea urmele epocilor demult
apuse, în aspectul multora dintre clădirile vechi. Muzeul
de etnografie din Sasca Montană este dedicat istoriei şi
culturii locale şi surprinde printr-un mozaic de exponate
evoluţia acestei vechi localităţi miniere. La Tunele, una
dintre cele mai spectaculoase atracţii, se remarcă prin tunelurile săpate în stâncă pe porţiunea dintre Sasca Română şi Podul Beiului. Ruinele cetăţii medievale de la
Socolari, Cetatea Beiului, o fortificaţie care aminteşte de
perioada în care Banatul era paşalâc turcesc are o frumoasă panoramă spre depresiunea Oraviţei. Calea ferată
Oraviţa-Anina, denumită şi Semmeringul bănăţean datorită asemănării din punct de vedre al dificultăţilor de construcţie cu calea ferată austriacă de la Semmering, este
prima cale ferată montană de pe teritoriul României şi
de-a lungul tronsonului de 33,8 km oferă panorame deosebite. În Oraviţa s-a construit şi primul teatru din România, Teatrul Mihai Eminescu, inaugurat la 1817, când
Banatul sărbătorea un secol de la eliberarea de sub dominaţia otomană. Este prima clădire de teatru din Europa
iluminată cu lămpi de acetilenă, iar decorurile interioare
sunt o copie fidelă a teatrului din Viena. Numele actual ia fost dat pentru a marca vizita din 1868 a trupei lui
Mihail Pascali, în care Mihai Eminescu era sufleor. Cea

mai veche farmacie montanistică se află tot aici , în
Oraviţa, Farmacia muzeu Knoblauch, şi se păstrează ca
punct muzeal, având o colecţie de mobilier şi instrumentar farmaceutic datând din secolul al XVII-lea până în
anii ’50. Pasionaţii de numismatică pot admira la Muzeul
monetăriei imperiale, sute de monede şi bancnote, documente şi fotografii ce spun povestea activităţii monetare
din această parte a fostului Imperiu Austriac. Mai se poate vizita Vechiul drum roman, Casa Verde, satul Stăncilova, Biserica catolică din Ciclova Română, Mănăstirea
Călugăra sau Mănăstirea Nera.
În efortul de a promova turismul şi agroturismul în
această superbă comoară ascunsă a ţării, în imediata
apropiere a Cheilor Nerei s-au ridicat un număr mare de
pensiuni din diverse categorii de clasificare şi potrivite
pentru toate tipurile de turişti şi bugete.
O frumuseţe sălbatică, pe alocuri virgină, marcată de
poveşti şi legende frumoase, de oameni calzi şi bucate
alese - iată cu ce te întâmpină această zonă de vis a ţării.
Să prindem fiecare răsărit, să nu ratăm niciun apus!
Plutonier-adjutant Marian DUŢĂ

