REPERE ÎN COTIDIAN

Deschiderea noului an şcolar
Atât „bobocii”, cât şi colegii lor mai mari au fost încurajaţi să păşească pe drumul cunoaşterii şi să depună
toate eforturile pentru atingerea obiectivelor pe care
şi le-au propus. „Voi sunteţi tinerii curajoşi şi responsabili care
vor
câştiga
lupta cu vremurile...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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Brigada 1 Mecanizată „Argedava”
Argedava”

Schimbarea comenzii

La rândul său, colonelul Ovidiu Lungu a mulţumit
pentru încrederea acordată, adăugând că „este legătura
de suflet pe care o
am faţă de această
brigadă şi faţă de
personalul acesteia având în vedere că, de-a lungul carierei mele,
am servit într-un
batalion care era
subordonat acestui...

KAKI 100%

Drumul spre cariera militară are
multe momente emoţionante
Scopul activităţii a fost de a-i familiariza pe militari
cu ceea ce reprezintă armamentul de infanterie, puterea
de foc a acestuia, precizia şi
efectul la ţintă.
Un alt moment
important
pentru tinerii
colegi ai Batalionului 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul
Andrei” a fost
prezentarea...

LECÞIA DE ISTORIE

Aurel Ion Maican acuzat
de jefuirea teatrelor din Odessa
Răspunsul lui Maican era, probabil, tot la fel de obsedant, cum că el nu a
jefuit nimic şi că e
nevinovat. Aberaţiile
şi umilinţele la care
poate fi supus un om
în timpul unei anchete au existat dintotdeauna, dar metodele cu care veniseră
ruşii făceau casă bună nu...

MOZAIC

O viaţă mai bună nu trebuie
să fie una neapărat fericită
„Spre deosebire de vieţile fericite sau cele pline de
sens, vieţile îmbelşugate din punct de vedere psihologic
sunt cel mai bine caracterizate printr-o varietate de experienţe interesante şi semnificative”, au scris cercetătorii în noul studiu.
Cercetătorii
nu
spun că belşugul
psihologic
este
complet independent de fericire sau
semnificaţie,
ci
mai degrabă că face parte din starea
noastră de bine
care ...

CMYK
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Pe SCuRt
lKIEV - Şeful Apărării din Ucraina: ne pregătim pentru
o invazie la scară mare. Generalul-maior Valery Zaluzhny,
şeful Statului Major al Apărării din Ucraina a declarat că ţara
sa se pregăteşte pentru o invazie la scară largă din partea Rusiei. „Ne pregătim permanent să respingem diverse ameninţări, inclusiv ameninţările cu invazia la scară largă,” a postat
acesta pe o reţea de socializare. Ucraina se confruntă, pentru
al optulea an consecutiv, cu separatiştii din regiunea Donbas
susţinuţi de militari ruşi, a mai precizat oficialul militar. Acesta compară militarii ruşi cu reţelele teroriste Al Qaeda şi ISIS,
dar şi cu mişcarea talibană. „Federaţia Rusă, ca Al-Qaeda,
ISIS, talibanii, rămâne sursa răului pentru întreaga lume civilizată,” a completat Valery Zaluzhny. Anul acesta, Federaţia
Rusă a desfăşurat peste 100.000 de militari la graniţa cu Ucraina, în cadrul unor exerciţii militare, iar Vladimir Putin a declarat în repetate rânduri că destrămarea URSS a fost o greşeală.lPHENIAN - Coreea de Nord a testat cu succes ,,o nouă
rachetă de croazieră cu rază lungă de acţiune”. Coreea de
Nord a testat cu succes o nouă „rachetă de croazieră cu rază
lungă de acţiune” în weekend, a anunţat agenţia de presă nordcoreeană ACTC, relatează AFP. Tirurile, efectuate au avut loc
în prezenţa unor înalţi oficiali nord-coreeni, potrivit agenţiei
de presă nord-coreene, care afirmă că testele au avut fost efectuate succes. Rachetele au parcurs o traiectorie de 1.500 de kilometri, înainte de a-şi atinge ţinta, care nu a fost precizată de
ACTC. Mai multe rezoluţii ale Consiliului de Securitate al
ONU interzic Phenianului să îşi continue programele de arme
nucleare şi rachete balistice. Dar, deşi este afectată de numeroase sancţiuni internaţionale, Coreea de Nord şi-a dezvoltat
rapid capacităţile militare în ultimii ani sub conducerea liderului Kim Jong Un. Coreea de Nord a efectuat mai multe teste
nucleare şi a testat cu succes rachete balistice capabile să atingă SUA, notează AFP. lMOSCOVA - Pentru prima dată,
în Rusia, a fost paraşutat un batalion de desant aerian, cu
toată tehnica din dotare. Ministerul rus al Apărării a informat că, pe 13 septembrie, Trupele de Desant Aerian, în cooperare cu Aviaţia Militară de Transport, au desantat, pentru prima dată, un batalion pe noile maşini de luptă ale desantului
BMD-4M, în cadrul etapei practice de bază a exerciţiului strategic „Vest-2021”, desfăşurat în poligonul Mulino din Regiunea Nizhny Novgorod. „Desantarea militarilor şi tehnicii s-a
realizat din 21 de avioane de tip Il-76MD ale Aviaţiei Militare
de Transport din cadrul Forţelor Aerocosmice, simultan pe două platforme de aterizare, la intervale laterale minime între aeronave, cu o separare de altitudine de la 800 la 1.100 de metri.
Activităţile s-au desfăşurat sub acoperirea avioanelor de vânătoare multirol de tip Su-35S”, se arată într-un comunicat de
presă al ministerului, preluat de agenţia Interfax. În total, în
compunerea desantului operativ-tactic s-au aflat peste 300 de
militari din cadrul Trupelor de Desant Aerian ale Federaţiei
Ruse, 20 de militari din India şi peste 30 de maşini noi de luptă ale desantului de tip BMD-4M. Cei 20 de paraşutişti din India au folosit sistemele proprii de paraşute, dar au fost incluşi
în formaţia de luptă a batalionului rus. Maşinile de luptă ale
desantului BMD-4M au fost paraşutate cu ajutorul sistemelor
PBS-950U, care folosesc paraşute multicupolă MKS-35012M2. Acestea permit aterizarea în siguranţă a echipamentelor grele şi transferul rapid în poziţie de luptă după desantare.
Paraşutiştii ruşi şi tehnica de luptă din dotarea acestora fac
parte din Regimentul 137 Desant-Paraşutişti - Ryazan din cadrul Diviziei 106 Desant Aerian - Tula. Aceştia au fost ambarcaţi în avioanele militare de transport de tip Il-76MD pe aerodromul Dyaghilevo din Ryazan, după care au fost transferaţi
pe aerodromul din Ulyanovk, de unde au decolat pentru îndeplinirea misiunilor.lKHARTOUM-Baza militară rusă din
Sudan, din nou sub semnul întrebării. Khartoum doreşte
asistenţă economică din partea Moscovei. Sudanul a propus
modificarea acordului privind baza militară rusă de la Marea
Roşie, din apropierea oraşului Port Sudan, a informat, pe 12
septembrie, publicaţia Ria Novosti. Khartoum se aşteaptă să
primească asistenţă economică din partea Moscovei, pentru
un contract de închiriere pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de extindere a acordului pe 25 de ani, a menţionat o sursă din departamentul sudanez al apărării, care a mai adăugat
că, Rusia nu a răspuns încă acestei propuneri. În iunie, şeful
Statului Major al forţelor armate sudaneze, Muhammad Usman al-Hussein, a anunţat o posibilă revizuire a acordului. La
sfârşitul lunii aprilie, postul de televiziune Al-Arabiya a informat că Sudanul a îngheţat acordul semnat de autorităţile anterioare, privind înfiinţarea unei baze militare la Marea Roşie,
ambasada Rusiei la Khartoum negând aceste informaţii. Acordul pentru crearea unei baze a Marinei ruse în Sudan a devenit
cunoscut în noiembrie 2020. În conformitate cu documentul,
numărul maxim de personal de la bază nu va depăşi 300 de
persoane Nu mai mult de patru nave ruseşti vor putea rămâne
acolo în acelaşi timp. În prevederile acordului de înfiinţare a
bazei nu este prevăzut sprijin economic din partea Rusiei
pentru Sudan. În afară de o navă de antrenament pe care a primit-o gratuit, Sudanul va mai beneficia din partea Rusiei de
asistenţă gratuită în operaţiunile de căutare, salvare şi sprijin,
potrivit acordului.n
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B r i g a d a 1 M e c a n i z a t ă „ A r g e d a va ”

Ceremoniile de predare-primire a comenzii

Generalul de brigadă Valentin
Brînzei a predat comanda şi Drapelul
de Luptă al Brigăzii 1 Mecanizată
„Argedava” şefului de stat major, colonelul Eugen Popescu, pe data de 2
septembrie, la sediul comandamentului din Bucureşti.
La activitate au participat: şeful
Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-maior Iulian Berdilă, comandantul Comandamentului Corpului
Multinaţional Sud-Est, generalul-locotenent Tomiţă-Cătălin Tomescu şi
invitaţi speciali din toată ţara.
Generalul de brigadă Valentin
Brînzei a îndeplinit funcţia de comandant al brigăzii timp de aproximativ
patru ani, este veteran al teatrelor de
operaţii şi după predarea comenzii a
fost promovat pe o funcţie la Comandamentul Corpului Multinaţional SudEst.

Brigada 1 Mecanizată „Argedava”are un nou comandant
Colonelul Ovidiu Lungu a luat în
primire comanda şi Drapelul de Luptă
al Brigăzii 1 Mecanizată „Argedava”
de la colonelul Eugen Popescu, pe data de 6 septembrie, la sediul comanda-

mentului din Bucureşti.
La ceremonie au participat:
şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-maior
Iulian Berdilă, comandantul
Comandamentului Multinaţional de Divizie Sud-Est, generalul de brigadă Cristian Dan,
precum şi comandanţi din
structuri aparţinând Ministerului Apărării Naţionale.
În cuvântul său, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-maior Iulian
Berdilă, a subliniat că Brigada
1 Mecanizată „Argedava” este
foarte importantă pentru Forţele Terestre Române şi „de
aceea prezentul, dar mai ales viitorul,
ca mare unitate, contează şi are nevoie
de un proiect care să-i consolideze poziţia în forţele terestre”, urându-i,
totodată, succes noului
comandant al
brigăzii.
La rândul
său, colonelul Ovidiu
Lungu a mulţumit pentru
încrederea
acordată,
adăugând că
„este legătura
de suflet pe
care o am faţă de această
brigadă şi faţă de personalul acesteia având în vedere că, de-a lungul carierei mele, am
servit într-un batalion care era subordonat acestui comandament de brigadă. Mă bucur să mă întorc în rândurile
brigăzii, având în vedere transformările ce vor urma, şi sunt convins că îm-

preună vom putea răspunde tuturor
provocărilor pe care le avem în faţă şi
vom reuşi să ne facem datoria conform aşteptărilor eşaloanelor superioare. Mă bazez pe dedicaţia dumneavoastră, pe profesionalismul vostru,
pe dorinţa de a face ca performanţele
acestei mari unităţi să se situeze întotdeauna la cote maxime”.
După ce a parcurs etapele de la baza carierei militare, colonelul Ovidiu
Lungu a fost comandant al Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni”, din 2013
până în 2017. A absolvit, în anul 2018,
Colegiul de Război din SUA şi, începând cu octombrie 2018, a fost numit
în funcţia de şef de stat major în Comandamentul Multinaţional de Divizie Sud-Est.
Este veteran al teatrelor de operaţii, participând la 4 misiuni în teatrele
de operaţii din Irak şi Afganistan, şi a
comandat Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni” pe timpul participării la misiunea RESOLUTE SUPPORT din
anul 2016.
Sergiu IOSUB
Foto: Cristian DOBRE

Batalionul 2 Infanterie
„Călugăreni”28 de ani de la înfiinţare
Militarii Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni” au sărbătorit pe 1 septembrie, 28 de ani de la înfiinţare, printr-o
ceremonie în care a fost dezvelit Monumentul ridicat în
cinstea militarilor batalionului, trecuţi la cele veşnice.
Alături de călugăreni s-au aflat comandantul Brigăzii
282 Blindată „Unirea Principatelor”, colonel Gabriel Constantin Turculeţ, comandantul Brigăzii 1 Mecanizată „Argedava”, general de brigadă Valentin Brînzei, întrucât, începând cu 1 aprilie 2021, s-a resubordonat Brigăzii 282
Blindată „Unirea Principatelor”.

Invitaţi la ceremonie au fost militarii trecuţi în rezervă
şi foştii comandanţi ai batalionului, printre care şi genera-

lul-maior (r) Petre Botezatu.
Înfiinţată în anul 1993, a fost prima unitate din Armata
României încadrată cu militari profesionişti şi a participat
pentru prima dată ca unitate combatantă românească la
operaţii în afara teritoriului naţional după Al Doilea Război
Mondial.
De-a lungul timpului, infanteriştii bucureşteni au fost
prezenţi în 6 teatre de operaţii cu peste 3.400 de militari
participanţi. Trebuie remarcate cele 1.500 de misiuni executate în operaţia Antica Babilonia din Irak şi, de asemenea, faptul că a fost prima unitate din Armata României
care a preluat responsabilitatea unei provincii din Afganistan, Zabul, în cadrul ISAF.
Din data de 31 martie 2021, Compania ORF, din rezerva operaţională pentru operaţia KFOR, asigură, prin soluţia
dublei angajări, rezerva intermediară a operaţiei EUFOR
ALTHEA şi este în măsură să execute misiuni în sprijinul
păcii în teatrele de operaţii din Balcanii de Vest.
La mulţi ani tuturor militarilor din batalion şi mult succes în executarea misiunilor ce vor urma!
Sergiu IOSUB
Foto: Laurenţiu TUROI
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Drumul spre cariera militară
are multe momente emoţionante
Pe data de 26 august, în prezenţa comandantului Batalionului 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei”, recruţii seriei august 2021 au trecut prin
emoţiile ceremoniei înmânării
armamentului, fiecare dintre
aceştia primindu-şi arma întrun cadru solemn şi plin de însemnătate în viaţa oricărui militar.
În ziua următoare, la Centrul Naţional Secundar de Instruire pentru Luptă „Smârdan”, Batalionul 300 Infanterie
Mecanizată „Sfântul Andrei” a
organizat o tragere demonstrativă cu toate categoriile de armament individual de infanterie, activitate ce i-a strâns laolaltă pe toţi militarii seriei august 2021, arondaţi Batalionului 300 Infanterie Mecanizată
„Sfântul Andrei”, Batalionul

284 Tancuri „Cuza Vodă”, Batalionul 285 Artilerie „Vlaicu
Vodă”, precum şi recruţi din cadrul Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”.
Scopul activităţii a fost de
a-i familiariza pe militari cu
ceea ce reprezintă armamentul
de
infanterie,
puterea de foc a
acestuia, precizia şi efectul la
ţintă.
Un alt moment important
pentru tinerii colegi ai Batalionului 300 Infanterie Mecanizată
„Sfântul Andrei”
a fost prezentarea Drapelului

de Luptă, în cadrul unei ceremonii la care a luat parte întreg
personalul unităţii.
Timp de aproximativ patru
luni de zile, tinerii militari vor
parcurge cele două module de
pregătire militară generală şi de
specialitate, module ce au ca
scop dobândirea cunoştinţelor
şi formarea deprinderilor, necesare unui luptător al Armatei
României.
Le urăm mult succes şi îi îndemnăm pe această cale să fie
receptivi la tot ceea ce li se
transmite pentru o adaptare cât
mai rapidă la rigorile vieţii militare.
Sergent Mădălina
BURCEA
Foto: Sergent-major
Nicuşor COMĂNESCU
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Comandamentul Multinaţional
de Divizie Sud-Est –
6 ani de la înfiinţare
Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-maior Iulian Berdilă, a participat vineri, 3 septembrie, alături de şeful Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu şi alte personalităţi militare,
atât din NATO, cât şi din partea naţiunii-gazdă, România, la sediul Comandamentului Multinaţional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE) din Bucureşti, la ceremonia prilejuită de aniversarea a şase ani de la înfiinţarea
acestei structuri.
Activităţile desfăşurate marchează angajamentul României şi ţărilor
contributoare la valorile comune şi securitatea Alianţei Nord-Atlantice.
Prima referinţă existentă despre înfiinţarea Comandamentului Multinaţional de Divizie
Sud-Est a fost consemnată la Summitul din Ţara Galilor
din 2014, odată cu
aprobarea de către
NATO a măsurilor
active stabilite pentru
a fi implementate
pentru a face faţă noilor provocări din mediul de securitate. A
fost momentul când
România şi-a asumat
angajamentul de a înfiinţa pe teritoriul său un comandament multinaţional de divizie în regiunea de Sud-Est, o garanţie a faptului că NATO este pregătit să răspundă
potenţialelor ameninţări la Adresa Alianţei, acum şi în viitor.
Decizia asumată de România în Ţara Galilor avea să se concretizeze pe
data de 1 septembrie 2015, când comandamentul Diviziei 1 Infanterie a
fost transformat în Comandamentul Multinaţional de Divizie Sud-Est. Ulterior, pe data de 1 decembrie 2015, a avut loc activarea comandamentului de către NATO, moment ce reprezintă începutul integrării Comandamentului Multinaţional de Divizie Sud-Est în structura de forţe NATO
(NFS).
Cristian MARIŞ

Gheparzii dobrogeni
în acţiune

Veşti din Polonia
Exerciţiul de rezolvare a unei situaţii tactice

La începutul săptămânii 30.08.-03.09.a.c, militarii Detaşamentului de Apărare Antiaeriană rotaţia a IX-a din
Polonia, au executat un exerciţiu de rezolvare a unei situaţii tactice, de nivel baterie, în poligonul Wzgorza Mazurskie. În cadrul acestuia, militarii români au executat operaţiuni pentru pregătirea şi ducerea acţiunilor în luptă, au
pus în aplicare schemele
de
manevră
specifice în
teren greu
accesibil şi
au exersat
procedurile
standard de
operare
pentru ocuparea unui
dispozitiv de luptă şi cercetarea spaţiului aerian.
Spectrul de exerciţii desfăşurate pe timpul misiunii de
asigurare a prezenţei înaintate consolidate, au rolul de a
îmbunătăţi şi de a menţine nivelul de pregătire a militarilor români pentru ca aceştia să îşi poată îndeplini cu succes sarcinile ce le revin în cadrul Grupului de Luptă din

Polonia.

Exerciţiu de alertare „Rifle Ready 3”

Tot în aceeaşi perioadă, militarii Detaşamentului de
Apărare Antiaeriană rotaţia a IX-a din Polonia, au participat la exerciţiul „Rifle Ready 3”, care a presupus alertarea
tuturor structurilor din cadrul
Grupului
de
Luptă. Scopul
acestui exerciţiu a fost de a
îmbunătăţi capacitatea de dislocare rapidă a
forţelor şi în egală măsură de
a testa procedurile operaţionale referitoare la
modul de acţiune în situaţii de criză.
Artileriştilor antiaerieni vrânceni le-a revenit misiunea
de a asigura sprijinul antiaerian al forţelor de manevră pe
toată durata exerciţiului, atât pe timpul executării marşului, cât şi în aria de operaţii repartizată.
Locotenent Mădălina BOBOC

Micii cantemirişti pregătiţi
Exerciţii tactice
cu trageri de luptă
pentru noi provocări
Pentru
o
parte din elevii
claselor a XIIa, vacanţa s-a
terminat! Leam urat „Bun
venit” elevilor
care vor ocupa
o funcţie de comandă sau administrativă. Ei
sunt printre cei
care au făcut dovada pregătirii
lor prin rezultatele deosebite obţinute în procesul de învăţământ.
Emoţiile au fost mari la sosirea
în instituţie, în acest an având
parte de provocări diferite. Urmează o perioadă nouă pentru ei,
în care trebuie să continue pe
acelaşi drum al performanţelor,
dar şi să ducă la îndeplinire responsabilităţile care le revin, odată cu dobândirea noilor grade

onorifice.
Avansarea în
grad se va
realiza în cadrul ceremoniei pentru
des chi de rea
anului şcolar
2021-2022.
Până atunci,
„micii
comandanţi”,
aşa cum sunt numiţi, vor trebui
să le fie alături colegilor şi „bobocilor pentru îndrumare, cu o
vorbă bună şi cu sfaturi pentru o
adaptare cât mai uşoară la viaţa
cazonă.
Să fiţi serioşi, încrezători şi să
demonstraţi că sunteţi cei mai
buni, atât prin rezultatele la învăţătură, cât şi prin comportament.
Mult succes!
Graţiela MIHĂESCU

În perioada 30 august-7 septembrie, militarii Detaşamentului de Apărare Antiaeriană, rotaţia a X-a, au executat un exerciţiu complex în poligonul Capu Midia.
În vederea dislocării în Centrul Naţional de Instruire
pentru Apărare Antiaeriană „General Ion Bungescu”,
gheparzii dobrogeni au executat un marş combinat, atât
pe roţi, cât şi pe jos, pe distanţa de aproximativ 50km.

În această săptămână de foc, militarii dobrogeni au
executat un exerciţiu tactic cu trageri de luptă, atât pe
timp de zi, cât şi pe timp de noapte, cu complexul antiaerian GEPARD. În ultima parte a exerciţiului, gheparzii
dobrogeni s-au antrenat în condiţii similare cu cele ale
şedinţelor de tragere cu armamentul uşor de infanterie,
pregătind astfel următoarea tragere de luptă cu armamentul din dotare.

Joi, 2 septembrie, militarii Batalionului
345 Artilerie „Tomis” au executat exerciţii
tactice cu trageri de luptă cu secţia obuziere
cal.152 mm şi secţia tunuri antitanc cal.100
mm.

Pentru mulţi dintre militarii participanţi,
acest exerciţiu a reprezentat botezul focului,
aceştia trecând peste emoţiile primei lovituri.
Rezultatele obţinute reprezintă roadele instrucţiei desfăşurate pe parcursul anului.
Locotenent Valentin ALEXANDRU

Calificativele obţinute au fost bune şi foarte bune, militarii dovedind că sunt în măsură să-şi îndeplinească misiunile încredinţate şi că şi-au însuşit cunoştinţele dobândite pe parcursul pregătirii pentru misiune.
Activităţile din această perioadă preced evaluarea finală a militarilor care încadrează Detaşamentul de Apărare Antiaeriană, ce urmează a fi dislocat în Polonia.
Începând cu luna octombrie, 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, croaţi şi polonezi, în conformitate cu măsurile adoptate în cadrul Summit-ului de la Varşovia.
Locotenent Diana AIOANEI
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Deschiderea noului an şcolar
Colegiul Naţional Militar
„Dimitrie Cantemir”
Colegiul Naţional Militar „Dimitrie
Cantemir” şi-a deschis larg porţile pentru
un nou an şcolar sub semnul aceluiaşi deziderat care înglobează vocaţia calităţii,
exigenţa şi preocuparea constantă pentru
performanţă.
Pentru cei mai tineri
reprezentanţi ai Armatei
României, această zi a
reprezentat un moment
de referinţă în parcursul
lor existenţial. Mândri că
şi-au îndeplinit visul de a
deveni elevi ai acestei
prestigioase instituţii de
învăţământ, în urma unui
proces dificil de selecţie,
finalizat cu rezultate deosebite, tinerii cantemirişti s-au ridicat la nivelul aşteptărilor.
Îmbrăcaţi pentru prima dată în uniforma militară, puţin timizi şi
stângaci în a executa pasul de defilare, „bobocii”
s-au angajat într-o competiţie strânsă pentru a-şi
etala talentul, determinarea şi cunoştinţele pe care le vor acumula,
în vederea obţinerii unui loc pe podiumul
performerilor.
Le-au fost alături părinţii, colegii mai
mari, comandanţii, cadrele didactice, instructorii militari şi personalităţile militare
şi civile prezente la eveniment.
Atât „bobocii”, cât şi colegii lor mai
mari au fost încurajaţi să păşească pe drumul cunoaşterii şi să depună toate eforturile pentru atingerea obiectivelor pe care şi
le-au propus. „Voi sunteţi tinerii curajoşi şi
responsabili care vor câştiga lupta cu vremurile, veţi ieşi căliţi şi capabili de a face
faţă oricăror provocări, veţi fi cei care vor
aşeza viaţa noastră pe autentice fundamente valorice. Am toată încrederea că veţi decide să vă bazaţi pe valori durabile, precum onoarea, onestitatea, munca asiduă,
responsabilitatea, corectitudinea, generozitatea, respectul
faţă de ceilalţi.
Susţineţi-vă unul
pe celălalt pentru
a lega prietenii şi
a genera relaţii
interumane durabile. Bobocilor
claselor a IX-a le
doresc bun venit
într-un colegiu
militar de elită.
Vă doresc ca în
viitor să vă îmbogăţiţi palmaresul
de performanţe şi
să păstraţi locul
de prestigiu la nivel
naţional.
Continuaţi să ne
faceţi mândri!”, a
transmis domnul
general-locotenent dr. Cătălin Zisu, comandantul Comandamentului Logistic Întrunit, absolvent cantemirist promoţia
1985.
Ceremonia a inclus întâmpinarea persoanei oficiale, trecerea în revistă a efectivelor participante, mesajele adresate cu
prilejul deschiderii anului şcolar, un moment de reculegere în memoria tuturor
profesorilor şi cadrelor militare care nu
mai sunt printre noi, oficierea serviciului
religios.
În faţa asistenţei, cel mai tânăr reprezentant al Armatei României, RăzvanGeorge Manea, primul admis cu media
9,97, şi eleva plutonier-adjutant Eva-Antonia Nedelcu au transmis cu emoţie mesajele elevilor din clasa a IX-a, respectiv clasa
a XII-a.
Ca urmare a meritelor deosebite obţinute în cei patru ani de liceu, şeful promoţiei 2021, Andrei Dodoţ, astăzi student în
Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”,
a primit din partea conducerii instituţiei o

C MYK

diplomă de excelenţă şi o medalie onorifică.
Un moment emoţionant l-a constituit
legământul cantemirist, între „boboci” şi
viitorii absolvenţi. Aceştia au format literele D şi C, iniţialele patronului nostru spiritual, Dimitrie Cantemir.
În acordurile muzicii militare şi în
aplauzele asistenţei, proaspeţii liceeni

şi-au urmat în cadenţă colegii din anii mai
mari, în ecuaţia perpetuă a devenirii şi desăvârşirii fiecăruia.
La final, s-a sfinţit locul unde va fi amplasată viitoarea biserică din incinta Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”. Slujba de sfinţire a fost oficiată cu
binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de către Preasfinţitul Părinte Ieronim
Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. La
slujbă au participat comandantul Comandamentului Logistic Întrunit, general-locotenent Cătălin Zisu, cadre militare şi personalul colegiului.
Mult succes tuturor în noul an şcolar!
Graţiela MIHĂESCU
Foto: Andreea ANUŢI, Antonio
BADEA, Fabian DUMITRACHE

Ştiu că începutul de drum este greu, dar cu
determinare, ambiţie şi responsabilitate,
dificultăţile inerente unei schimbări radicale de mediu pot fi depăşite. Pentru
aceasta puteţi conta pe sprijinul nostru necondiţionat - profesori, instructori militari,
conducerea colegiului.”, le-a transmis comandantul instituţiei, colonel dr. RomeoAurelian Popovici, elevilor de clasa a IXa.
Un moment deosebit în
cadrul festivităţii a fost reprezentat de pensionarea
doamnei profesor Cătălina
Gulii. Şeful Statului Major
al Apărării dorind a răsplăti meritele, în semn de
apreciere a profesionalismului manifestat în îndeplinirea sarcinilor încredinţate şi a rezultatelor obţinute în activităţile desfăşurate, i-a conferit doamnei profesor Emblema de
Onoare a Statului Major al
Apărării. Emblema a fost
înmânată de domnul colonel Florin Vasiliu, reprezentantul Statului Major al
Apărării. De asemenea,
comandantul colegiului,
colonel dr. Romeo-Aurelian Popovici i-a oferit doamnei
profesor o plachetă şi fanionul instituţiei.
Printre momentele
importante din cadrul ceremoniei amintim: mesajul şefului Statului Major
al Apărării, cuvântul reprezentantei claselor a
XII-a, eleva plutonier- adjutant Daria Balahura, cuvântul reprezentantului
claselor a IX-a, David-Ionuţ Botezat, candidatul
care a obţinut cea mai
mare medie la examenul
de admitere - 9,97. Totodată, absolventului Cătălin Mariş i-a fost conferit
trofeul de onoare al colegiului, de către
domnul general de
brigadă dr. Liviu-Marian Mazilu,
reprezentantul şefului Statului Major al Forţelor Terestre, în semn de
recunoaştere şi apreciere a rezultatelor obţinute pe parcursul celor patru
ani de studiu.
Cei 480 de elevi militari păşesc
optimişti în noul an şcolar pentru că
au ales să se pregătească într-o instituţie prestigioasă de învăţământ militar. În acest demers vor fi sprijiniţi
de profesori şi instructori militari,
având ca reper rezultatele deosebite
obţinute de-a lungul timpului.
Georgiana LUPU

Colegiul
Naţional Militar
,,Mihai Viteazul”

Colegiul Naţional Militar
„Ştefan cel Mare”

Deschiderea anului şcolar la Colegiul
Naţional Militar „Ştefan cel Mare” din
Câmpulung Moldovenesc este o festivitate
emoţionantă, atât pentru cei 120 de boboci, cât şi pentru părinţii acestora. Prima
defilare în uniforma militară rămâne un
moment cu o însemnătate aparte în memoria adolescenţilor.
Pentru elevii de clasa a IX-a, procesul
de selecţie pentru examenul de admitere a
fost foarte solicitant, iar astăzi au făcut primii paşi în cadenţă. Colegii mai mari continuă aventura cunoaşterii în cadrul colegiului, iar astăzi au retrăit bucuria revederii.
„Viaţa de elev de liceu militar nu este
foarte uşoară, pentru că nu oricine poate
face faţă exigenţelor impuse într-o astfel
de instituţie. Felicit bobocii din clasele a
IX-a pentru alegerea făcută şi pentru performanţa de a deveni elevi ai colegiului.

La Colegiul Militar ,,Mihai Viteazul” ceremonia deschiderii noului an de
învăţământ s-a desfăşurat în prezenţa domnului general de flotilă aeriană doctor inginer Lian Someşan, locţiitor pentru resurse
al şefului Statului Major al Forţelor Aeriene care a dat citire mesajului şefului Statului Major al Apărării, domnul general-lo-

cotenent Daniel Petrescu, transmis cu prilejul deschiderii anului şcolar în colegiile
naţionale militare.
Primirea festivă a bobocilor în marea
familie a colegiului militar şi rostirea de
către aceştia a legământului prin care îşi
iau angajamentul să înveţe carte, să-şi oţelească braţul şi inima, spre a sluji cu destoinicie Patria şi Armata României a fost
de departe cel mai impresionant moment.
În acest an şcolar vor studia în clasa a IXa, 120 de elevi, (84 de băieţi şi 36 de fete),
din 23 de judeţe şi din Municipiul Bucureşti.
A fost oferită distincţia ,,Robert Schuman” clasei cu cele mai bune rezultate la
învăţătură în anul şcolar trecut. Beneficiara acestui premiu este clasa a XII-a C, care
a obţinut, în anul şcolar 2020-2021, media
8,86, cea mai mare medie din colegiu, şef
de clasă elev sergent-major Corina Marinescu, profesor diriginte Cornelia Bratu şi
căpitan George Mînicuţă, comandantul
companiei.
De asemenea, şeful promoţiei 2021,
absolventul Vlad Degeu, în prezent student la Academia Forţelor Aeriene ,,Henri
Coandă” din Braşov, i-au fost conferite din
partea colegiului, conform tradiţiei, placheta de onoare şi diploma care îi recunoaşte performanţele obţinute în cei patru
ani de colegiu militar.

Tot în cadru festiv au fost felicitaţi şi
premiaţi elevii militari care au câştigat
competiţia ,,1st Internaţional Cadet Cup”
organizată în Ungaria, în luna iulie, alături
de căpitanul George Mînicuţă şi domnul
profesor Sorin Secăreanu, care i-au pregătit şi îndrumat pe cei patru elevi: elevii sergent-major Robert Bârc şi Ilie Popa, elevul
sergent David Pop şi elevul fruntaş Tudor
Creţ.
În anul şcolar 2021-2022 vor învăţa la
Colegiul Naţional Militar ,,Mihai Viteazul” 475 de elevi în toţi cei patru ani de
studiu.
Mult succes tuturor în noul an şcolar!
Ioana POPA
Foto: Alexandru GHEORGHE

Şcoala Militară de MaiştriMilitari şi Subofiţeri
,,Basarab I”

Pe 13 septembrie a.c, Şcoala Militară
de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor
Terestre ,,Basarab I” a dat startul unui nou
an şcolar.
La festivitatea de deschidere au participat un număr de 421
elevi, de la programele
de formare a maiştrilormilitari şi subofiţerilor în
activitate, reprezentanţi
ai Statului Major al Apărării şi Statului Major al
Forţelor Terestre, comandanţi din garnizoana
Piteşti, instructori şi personal permanent al şcolii.
Activitatea s-a desfăşurat cu un număr limitat
de invitaţi, pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2.n
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Mesajul ministrului apărării naţionale

Deschiderea anului de învăţământ
preuniversitar şi postliceal 2021-2022

Ziua pompierilor
Aniversată în fiecare an la data de 13 septembrie, Ziua Pompierilor
din România ne oferă ocazia de a rememora un episod glorios din istoria naţională - lupta purtată cu 173 de ani în urmă, pe Dealul Spirii, de
compania de pompieri din Bucureşti condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu împotriva numeroasei oştiri otomane, venită să înfrângă prin
forţa armelor mişcarea revoluţionară de la 1848.
Pe locurile dramaticei confruntări, înnobilate cu sângele celor căzuţi atunci la datorie, în semn de omagiu faţă de jertfa ostaşilor pompieri, a fost ridicat şi dezvelit la 13 septembrie 1901, Monumentul Eroilor Pompieri, pe al cărui soclu stă scris cu majuscule: LUPTĂTORILOR DE LA 13 SEPTEMBRIE 1848 - POPORUL ROMÂN RECUNOSCĂTOR.
Primul Parlament al României acordă în anul 1860 participanţilor
la eroicul act, pensii pe viaţă şi prima medalie românească-PRO VIRTUTE MILITARI, apreciind astfel sacrificiul eroilor de la 13 septembrie, curajul şi patriotismul pompierilor militari. Tot ca o recunoaştere
a eroismului pompierilor, data de 13 septembrie 1963 a fost aleasă
pentru înmânarea noilor drapele de luptă Oştirii Ţării, Batalionul de
pompieri Bucureşti (înfiinţat în 1861) primind primul drapel de luptă
chiar din mâna domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Cu acelaşi devotament şi spirit de sacrificiu pompierii militari au participat la Câştigarea Războiului de Independenţă, precum şi la cele două războaie mondiale. În anul 1953, ziua de 13 septembrie a fost declarată Ziua Pompierilor din România.
Dinamica vieţii sociale şi economice a dus la diversificarea misiunilor şi apropierea permanentă de comunităţile locale şi cetăţeni. Din
decembrie 2004, în România funcţionează un nou mecanism de gestionare a situaţiilor de urgenţă, în conformitate cu standardele impuse
de integrarea în structurile NATO şi ale Uniunii Europene: a fost organizat şi funcţionează Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă. La ,,clasicele” misiuni ale pompierilor, de intervenţie la
stingerea incendiilor s-au adăugat, în ultimul timp şi altele, precum
participarea la acordarea primului ajutor medical, prin
Serviciile Mobile de
Urgenţă, Reanimare
şi Descarcerare SMURD. Serviciile
profesioniste pentru
situaţii de urgenţă
de astăzi intervin şi
la salvarea persoanelor şi limitarea
pagubelor produse
de inundaţii sau alte
calamităţi, accidente
tehnologice sau de
altă natură, acoperind practic întreaga gamă a misiunilor umanitare.
Zi de zi la datorie, pompierii au fost în permanenţă pregătiţi
pentru a lupta cu incendiile, inundaţiile sau cu alte calamităţi, situaţii
în care, de nenumărate ori au dat dovadă de curaj şi devotament, pereclitându-şi viaţa pentru salvarea cetăţenilor, bunurilor acestora, valorilor materiale şi spirituale ale naţiunii, onorând prin fapte de necontestat, nobila lor misiune de apărători ai vieţii, meritându-şi pe deplin
preţuirea, stima şi respectul concetăţenilor, în slujba cărora se află.n

Astăzi, la începerea unui nou
an şcolar în colegiile naţionale
militare şi în şcolile de formare
pentru maiştri-militari şi subofiţeri din Armata României vă
transmit, dragi elevi şi profesori,
sprijinul meu şi al echipei pe
care o conduc pentru a obţine
performanţa în educaţie.
Derulăm, în prezent, un amplu program de modernizare a
infrastructurii şi de înnoire a învăţământului militar, ale cărui
obiective finale sunt ancorate în
realitatea de astăzi. Am investit
şi vom investi în continuare
pentru a crea militarul de care
România are nevoie, cel care
poate întrebuinţa în luptă noile
echipamente intrate în înzestrarea Armatei României, şi poate
anticipa şi răspunde provocărilor
de securitate la adresa ţării.
Colegiile naţionale militare
au câştigat, prin efortul comun al
elevilor şi corpului profesoral,
recunoaştere naţională şi internaţională, aliniindu-se prin performanţa lor la nivelul şcolilor europene de prestigiu, făcându-se
remarcate ca unităţi şcolare de
elită în învăţământul preuniversitar românesc. Apreciez pregătirea excepţională, dedicarea şi
participarea elevilor din aceste
colegii la olimpiadele naţionale
şi internaţionale, acolo unde rezultatele remarcabile obţinute au
fost apreciate la superlativ.
De asemenea, şcolile militare
pentru formarea maiştrilor-militari şi a subofiţerilor pregătesc
militari cu un ridicat nivel de
pregătire tehnică şi de specialitate, completat cu puternice calităţi
moral-volitive, spirit civic şi patriotic, ce-i vor impune drept lideri şi luptători destoinici, animaţi de nobile sentimente de respect faţă de valorile naţionale şi
universale.
Pentru cei care îmbracă
pentru prima dată uniforma militară, această zi reprezintă începutul carierei militare, pe parcursul căreia urmează să se dezvolte

spiritul de competiţie, de echipă, de camaraderie, al curajului, perseverenţei, performanţei şi ambiţiei de
a reuşi împreună.
Onorat corp
didactic,
comandanţi de subunităţi şi instructori militari,
Asigurarea
resursei umane
de cea mai bună
calitate pentru
Armata României - profesionişti pregătiţi şi
instruiţi la standarde moderne - a fost şi va rămâne una dintre principalele priorităţi ale Ministerului Apărării
Naţionale. Colegiile şi şcolile
militare, furnizoare de servicii
educaţionale la înalte standarde
de calitate, contribuie la formarea unei resurse umane deosebit
de valoroase şi în mod nemijlocit
la promovarea valorilor militare
şi ale poporului român.
Dumneavoastră, dascăli cu
aptitudini şi rezultate deosebite
în activitatea didactică, reuşiţi să
transformaţi şi să menţineţi învăţământul militar la standarde ridicate, adoptând metode noi şi
inovatoare de organizare a activităţilor de învăţare-predare astfel încât procesul de învăţământ
să răspundă şi să se adapteze noilor provocări identificate şi accentuate de pandemia de
COVID-19.
Sunt convins, că şi în acest an
şcolar veţi reuşi să puneţi accent
pe acumulările calitative şi, mai
ales, pe atingerea competenţelor
cheie pentru a transpune în fapt
obiectivul ambiţios al învăţământului militar românesc, acela
de a forma militari capabili să-şi
proiecteze viitorul şi să acumule-

Black Sea and Balkans Security Forum
rilor Externe,
a
găzduit
oficiali şi experţi din România şi ţările
regiunilor Mării Negre şi
Balcanilor, din
SUA şi Uniunea Europeană, precum şi
o f i c i a l i
NATO.
La
Şeful Statului
Major al Forţelor
Terestre, generalulmaior Iulian Berdilă
a participat, în perioada 3-4 septembrie, la cea de-a cincea ediţie a Black
Sea and Balkans Security Forum 2021,
desfăşurat la Universitatea de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară
din Bucureşti. Evenimentul, organizat
de New Strategy
Center (NSC) cu
sprijinul Diviziei de
Diplomaţie Publică
a NATO şi în parteneriat cu Ministerul
Apărării Naţionale
şi Ministerul Aface-

dezbaterile organizate în cea de-a doua zi a forumului de securitate, alături de şeful Forţelor Terestre Române, au fost invitaţi să participe secretarul de stat pentru Politica de Apărare, Planificare şi Relaţii Internaţionale, Simona Cojocaru şi reprezentantul
Forţelor Terestre Germane, generalul-locotenent Stephan Thomas, care
au prezentat panelul ,,Challenges of
the New Generation Warfare. MultiDimensional Approaches in the PostPandemic Strategic Environment”.n

Acordarea titlului
,,Doctor Honoris
Causa”
Şeful Statului Major al Forţelor Terestre,
generalul-maior Iulian Berdilă a participat pe
2 septembrie, la şedinţa solemnă a senatului
Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I”,
desfăşurată în Aula instituţiei de învăţământ,
prilejuită de acordarea Titlului de ,,Doctor
Honoris Causa” al Universităţii Naţionale de
Apărare ,,Carol I”, domnului dr. Harlan Ullman, consilier principal al think-tank-ului
american Atlantic Council, în semn de apreciere pentru contribuţia ştiinţifică şi sprijinul
constant acordat României şi comunităţii
strategice internaţionale în domeniul securităţii şi apărării. Dr. Harlan K. Ullman este un
inovator recunoscut pe plan internaţional în
domeniul strategiei. Absolvent al US Naval

ze valenţele utile societăţii româneşti.
Stimaţi elevi,
Aţi optat pentru o carieră
onorantă care vă obligă să fiţi bine pregătiţi pentru a deţine cunoştinţe solide şi a deveni lideri,
dispuşi să vă asumaţi riscuri şi
responsabilităţi pentru a vă putea
îndeplini misiunile la nivelul
standardelor de performanţă impuse de obiectivele militare.
Colegiile şi şcolile militare
de învăţământ vă asigură suportul îndeplinirii propriilor visuri,
potrivit aşteptărilor şi traseului
de carieră pe care vi l-aţi asumat,
având susţinerea unor dascăli
care şi-au probat valoarea în
timp.
Vă doresc tuturor un an şcolar de succes, cu rezultate deosebite, multă putere de muncă, curaj în înfruntarea obstacolelor,
mult succes pentru atingerea
obiectivelor pe care vi le propuneţi şi satisfacţii depline în obţinerea performanţelor prin care
veţi dovedi că sunteţi cei mai
buni.
Ministrul Apărării Naţionale
NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Cadeţii în
plină activitate
„Instruieşte-te aşa cum vei lupta!”

Tragerile demonstrative planificate şi desfăşurate în
Poligonul Poplaca pentru studenţii anului I din Academia
Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”
din Sibiu şi Universitatea Naţională de
Apărare „Carol I”
au avut ca scop formarea unei imagini
reale privind puterea de foc şi precizia armamentului
uşor de infanterie,
demonstrate prin
executarea de trageri prin diferite procedee în context situaţional tactic,
precum şi cultivarea încrederii în rândul acestora în armamentul şi tehnica din dotare.

Prima ceremonie militară din viaţa de cadet

Academy, veteran al războiului din Vietnam,
dr. Ullman activează în prezent în cadrul
Atlantic Council şi este, de asemenea, preşedinte al unor grupuri private de consultanţă în
afaceri şi administraţie. Este principalul autor
al doctrinei ,,şoc şi groază” (shock and awe)
sau ,,dominaţia rapidă” (rapid dominance).
Totodată, este iniţiator şi promotor al abordării bazate pe raţiune a strategiei (Brains Based
Approach).
Cristian MARIŞ

Studenţii anului I din Academia Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu” au participat la prima ceremonie militară din viaţa de cadet. Tinerilor le-au fost prezentate
drapelul de luptă şi
steagul de identificare,
iar, la final, au răspuns
cu tărie „SERVESC
PATRIA!” în momentul în care le-a fost înmânat armamentul individual.
Semper Una!
Elena ANDREI
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REPERE CULTURALE
Carte

Când stelele se întunecă, Paula
McLaine
Victimă ea însăşi a abuzurilor şi a
abandonului, autoarea deschide o uşă
dintre cele mai intime şi spune o poveste, ficţiune şi realitate deopotrivă,
despre întunericul din oameni şi
despre puterea unei femei de a lupta şi
de a se accepta cu tot trecutul ei însemnat cu mai multe drame.
În faţa tragediei personale, Anna
Hart, un detectiv specializat în dispariţii de persoane, se întoarce la Mendocino, oraşul de pe coasta nordică a Californiei unde a locuit până la optsprezece ani împreună cu ultima familie socială căreia i-a fost dată în
grijă.
www.nemira.ro

Concert

Ştefan Bănică, 25 septembrie, ora 19:00, Teatrul de Vară
Herăstrău, Bucureşti
Alături de trupele sale, Rock’n Roll Band &The 50’S, dar şi cu
invitaţi surpriză Ştefan Bănică vă invită la un show exploziv, pe ritmuri
electrizante de rock’n’roll, cu multă
energie şi cu bucuria revederii într-un
concert pentru toate generaţiile.
„Party in the park e un concept muzical pe care vreau să-l începem în
această perioadă în care o seară în
parc poate fi petrecută într-o atmosferă relaxantă, cu familia sau cu prietenii, unde vreau să cântăm, să dansăm,
să râdem împreună şi, timp de aproape două ore, să uităm de orice grijă.
Abia aştept să ne revedem faţă în faţă
pe 25 septembrie!”, a declarat Ştefan Bănică.
www.infomusic.ro

Film
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After We Fell
Cel de-al treilea capitol al francizei „After” o găseşte pe Tessa
începând o nouă etapă din viaţa ei. Dar, în timp ce se pregăteşte
să se mute la Seattle pentru o slujbă
de vis, gelozia lui Hardin şi comportamentul lui invizibil ajung la
un nivel insuportabil şi ameninţă să
pună capăt relaţiei lor pasionale.
Situaţia lor se complică atunci când
tatăl Tessei se întoarce şi ies la iveală dezvăluiri şocante despre familia lui Hardin. În cele din urmă,
Tessa şi Hardin trebuie să decidă
dacă merită să se lupte pentru dragostea lor sau dacă este timpul să
meargă pe căi separate. Tessa şi
Hardin au îndurat atât de multe în
timpul relaţiei lor, dar acum se confruntă cu unele dintre cele mai mari
schimbări şi provocări din viaţa lor.
www.cinemagia.ro

Aurel Ion Maican acuzat
de jefuirea teatrelor din Odessa
Despre Maican ştiau de la Teatrul Naţional din
Chişinău, unde acesta lucrase în două rânduri, 19281929 şi 1937. Spectaculoasele şi modernele lui montări fusese văzute de o parte din actorii trupei ruseşti.
Pentru ei a fost o adevărată binecuvântare angajarea
la teatrul din Odessa. Trupei ruseşti i s-a alăturat, la 1
ianuarie 1944, un grup de actori din Crimeea, izgoniţi
de trupele germane. Activitatea Teatrului Naţional
din Odessa-prezentarea propriilor spectacole a fost
de scurtă durată: de la 8 decembrie 1943, până la 10
martie 1944. Intuind ce avea să urmeze, generalul
Potopeanu a predat Odessa la 15 martie, Comandamentului Militar German, condus de mareşalul Kleist. La 14 martie 1944, actorii au fost nevoiţi să plece.
În ziua de 18 martie 1944, teatrul, cu întreaga sa dotare tehnică, a fost predat armatei germane. Maican a
plecat din Odessa odată cu trupa. De aici va începe
calvarul.
Arestarea şi anchetarea lui Maican
La 10 octombrie 1944, guvernul Constantin Sănătescu, instalat la 23 august 1944, emite Decretul-Lege nr. 1850 privind arestarea „autorilor şi complicilor
morali şi materiali ai dezastrului ţării”. Ziarul „Seara
Populară” (3 septembrie 1944) ceruse, înainte de
acest decret, „izgonirea din teatru a legionarilor şi a
agenţilor nazişti” iar despre Maican spunea „Aurel
Ion Maican, co-autor al spectacolului de propagandă
nazistă Bucureşti-Moscova (era vorba de un spectacol al Companiei Maican-Maximilian, jucat în 1941
în Bucureşti, care avea un cuplet despre Stalin) şi beneficiar al bugetului şi inventarului teatrului din Odessa”. Arestarea lotului transnistrean era inevitabilă.
Cotidienele „Universul” şi „Timpul”, din 13 şi 14 octombrie 1944, anunţau arestarea regizorului Aurel
Ion Maican - la 11 octombrie 1944-odată cu guvernatorul Alexianu, primarul Odessei-Gherman Pântea,
subsecretarul de stat la românizare - Titus Dragoş,
profesorul la Politehnică - Dimitrie Rantea, subdirectorul Artelor-Liviu Rusu şi membrii din guvernul antonescian. Nu s-a ţinut cont de faptul că Maican, nu
făcuse politică, la Odessa, ci artă. I-au înjghebat un
dosar de jefuitor, criminal de război. Regizorul se aşteptase la acest lucru. Încă din iunie 1944 aflase că
fusese acuzat la Radio Moscova de jefuirea teatrelor
din Odessa. La sfârşitul lunii septembrie a fost anchetat timp de trei zile de doi maiori sovietici - Barski şi
Popov - în redacţia ziarului Graiul nou (Ziarul Direcţiunii Politice a Grupului de Trupe ale Armatei Roşii). Întrebarea obsedantă a celor doi maiori era „Cine
a jefuit averea statului sovietic?” Răspunsul lui Maican era, probabil, tot la fel de obsedant, cum că el nu
a jefuit nimic şi că e nevinovat. Aberaţiile şi umilinţele la care poate fi supus un om în timpul unei anchete au existat dintotdeauna, dar metodele cu care
veniseră ruşii făceau casă bună nu numai cu nebunia,
ci şi cu prostia. Amintindu-şi de acele zile negre, Lily
Maican povesteşte că maiorii îi spuneau soţului ei:
„Dacă eşti nevinovat, ieşi în stradă şi strigă cât poţi
de tare - sunt nevinovat!”… „Cum să strig în stradă?”

zicea Maican, „O să spună lumea că sunt nebun”.
După aceste trei zile de calvar, l-au arestat şi l-au ţinut în închisoare până la 8 iunie 1945, din ordinul
Ministerului de Interne. Apoi l-au eliberat, din ordinul Tribunalului Poporului, fără să mai fie judecat.
După ce s-a aflat de arestare, actori şi oameni de teatru, care-l cunoşteau sau care lucraseră cu Maican, au
prezentat memorii Tribunalului Poporului, Secţia II
Jefuitori pentru a-i demonstra nevinovăţia. Acuzaţiile
care i se aduceau: jefuitor al teatrelor din Odessa, furt
de cortine, de rotative, costume, partituri; prădarea
Operei din Odessa. Într-adevăr, se pare că o parte din
zestrea teatrului - pe care o cumpăraseră românii - a
fost transportată în România. Declaraţiile pe care a
fost nevoit să le dea pe tot parcursul anchetei sunt ale
unui om tracasat, speriat pentru viaţa lui, pentru pierderea profesiei. Declaraţii menite să gâdile orgoliul
postului sunt semnate şi de o seamă de mari actori
printre care George Vraca, Ion Ţăranu, Ion Iancovescu, Marcel Anghelescu, hotărâţi să-l salveze pe Maican: „Domnule General, spiritul de mare dreptate,
care animă orice acţiune a poporului rus şi din care
fiecare cetăţean sovietic şi-a făcut un crez, nu va lăsa
desigur să apese o bănuială atât de gravă asupra unui
nevinovat. De aceea, vă rog, din tot sufletul nostru de
artişti - care propovăduim de pe scenă frumosul, adevărul şi dreptatea - să binevoiţi a interveni la forurile
dumneavoastră competente, să se cerceteze… În cazul când susţinerile noastre se vor confirma, v-am fi
profund recunoscători. Domnule general, să aduceţi
acest rezultat, în mod oficial, la cunoştinţa autorităţilor române pentru ca Aurel Ion Maican să fie redat cu
un ceas mai devreme teatrului pe care atât de mult îl
iubeşte”.Vinovat fără vină, Maican s-a salvat intrând,
până la urmă, obligat în 1945, chiar din timpul
anchetei, în Partidul Comunist Român. Dar, chiar şi
aşa, partidul avea grijă să-i amintească din când în
când de Odessa. Şi, într-o zi, în urma unei verificări,
s-a trezit dat afară din partid. Au urmat alte declaraţii,
alte umilinţe. Aurel Ion Maican, primul regizor cu
adevărat modern al României, era silit să susţină
printre altele: „În tot timpul vieţii mele nu am avut niciodată relaţii sau prieteni cu demnitarii regimurilor
burgheze - fiind de tânăr un ateu şi un progresist - şi,
nu am cunoscut vreodată vreun demnitar antonescian
- fiind un antifascist. În ce priveşte concepţia regizorală ce stătea la baza spectacolelor de la Odessa, ţin
să remarc ca Direcţia Generală a Teatrelor a cercetat
cauza pentru care Radio Moscova a lăudat pe regizorul care a pus pe Cyrano de Bergerac să bată pe marchizi cu bastonul.” Regizorul Maican-căruia Demostene Botez îi făcuse cândva un portret atât de frumos:
„Cineva, un nebun, îndrăgostit de o viziune de artă, a
schimbat într-o noapte poarta teatrului şi a pus o
poartă nouă” - a fost nevoit să declare aberaţiile de
mai sus. Reprimit în partid, a avut, mai apoi, tot felul
de funcţii-profesor la Institutul de Teatru, director general al teatrelor. Dar puterea de a crea i se diminuase… Obosise!
Historia.ro

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Educaţia religioasă
Religia constituie o parte integrantă şi
definitorie a culturii europene. Aceasta explică de ce în marea majoritate a ţărilor europene religia se predă în cadrul sistemului
de învăţătură public, având un rol recunoscut şi apreciat în societate, cu implicaţii
profunde în dezvoltarea socio-culturală.
Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române
la formarea şi la dezvoltarea tezaurului cultural naţional nu poate fi contestată sau considerată un „fals istoric”, ci a fost clar recunoscută prin „Legea privind libertatea religioasă şi regimul general al „cultelor”, art.
7, alin. (2). Primele şcoli şi tipărituri din ţara noastră au fost lucrarea Bisericii, iar operele artistice reprezentative şi momentele istorice cruciale pun în evidenţă rolul Bisericii în crearea, păstrarea şi transmiterea valorilor de ordin spiritual, moral şi cultural.
Biserica propune, nu impune valori. Întrucât libertatea reprezintă un mare dar oferit de Dumnezeu omului, educaţia religioasă trebuie asumată în mod liber, conform
dorinţei părinţilor şi a copiilor. În acest
sens, Biserica a respectat deciziile art. 26,
alin. (3) din Direcţia Universală a Drepturilor Omului”: „părinţii au dreptul de prioritate în alegerea modului de educaţie acordată
copiilor lor”.
Şcoala este un loc al culturalizării şi formării persoanei printr-o racordare a acesteia la valorile emblematice ce definesc co-

munitatea din care face parte sau umanitatea cu întreaga ei zestre culturală (pe linie
de cunoaştere, experienţă practică, spiritualitate, manifestare artistică etc.). Copilului i
se prezintă cunoaşterea, dar trebuie să i se
creeze şi condiţiile să se definească, să se
autocunoască, să semnifice autonom, la un
moment dat, cunoştinţe, lucruri, situaţii.
Din acest punct de vedere, copilului trebuie să i se pună la dispoziţie cât mai multe
aliniamente valorice din perspectiva cărora
să înţeleagă lumea - de la cele universale la
cele particulare, de la cele ale alterităţii la
cele ale sale, de la valori pragmatice la cele
sufleteşti, de la cele valorice la repere circumstanţiale.
Un set de valori cu totul speciale este
purtat de registrul religios ce marchează comunităţile sau persoanele. Acestea dobândesc un statut particular pentru că vizează
intimitatea fiinţei, fundalul atitudinal şi de
credinţe, înclinaţia şi căutarea metafizică a
omului ce presupun procesări sau corelări
mai complicate dintre cognitiv, afectiv, atitudinal, reprezentativ, proiectiv, comportamental. Disciplina religie, faţă de alte
obiecte de studiu, caută să vizeze credinţa
persoanei, să o conştientizeze ca problemă,
să o fasoneze în raport cu un substrat fenomenologic ce ţine de etajul intim al persoanei, la care, mai devreme sau mai târziu,
oricum se va ajunge. De aceea, este necesa-

ră multă pricepere şi precauţie în a selecta şi
transcorda didactic, la nivel de materie de
predat, setul de valori subsecvenţe, elementele de conţinut cu efect formator, „ancorele” valorice ale disciplinei care să atragă, să
intereseze, să fie în consens şi pe linia expectanţelor copiilor.
Un alt argument care poate fi adus în favoarea educaţiei religioase constă în aceea
că un astfel de perimetru de valori, prin cunoaştere sau interiorizare, corespunde căutării de sens şi semnificaţie a fiinţei umane,
a unor înţelesuri profunde privind substratul
existenţial, a unor principii care directivează şi aureolează lucrurile şi faptele, individul şi lumea în ansamblul ei. Omul are nu
numai nevoi bazale, ci spirituale, de „linii
de fugă” valorice care să aducă sprijin, iluminare, orientare, edificare. Nevoia evidentă de sens poate fi acoperită sau împlinită şi
prin evidenţierea unor astfel de axe teologice.
Din păcate, prea puţine discipline şcolare sunt calibrate pe înţelesuri, pe valori, pe
răspunsuri pe care le vizează copiii şi tinerii. Şi, în general, se practică pe mai departe
un învăţământ centrat pe informaţii secvenţiale şi nu integrate, semnificate corespunzător din perspectiva culturală, umană, spirituală. Se predau cunoştinţe specializate,
înguste, de matematică, fizică, chimie, biologie etc., dar nu se ating de temeiurile

acestora sau nu se merge dincolo de ele.
Prea puţine materii vizează orizonturi ale
sensului, converg pe linia căutărilor, interogaţiilor, înţelesurilor. Li se predau elevilor
fel de fel de teorii sofisticate, de multe ori
rupte unele de altele sau necorelate cu realităţile de zi cu zi sau cu interesele sau căutările lor evidente. Disciplina religie, proiectată vizionar din punct de vedere curricular
şi predată didactic corespunzător, poate
deveni şi o ocazie de descoperire a sensului,
de oferire a unor răspunsuri la marile întrebări, de reazem pentru o înţelegere integrală
şi congruentă, de edificare, echilibrare, tonificare într-un „deşert” al incertitudinilor,
precarităţilor sau deraierilor de tot felul. Finalităţile disciplinei religie sunt în relaţie
directă cu idealul formulat de către Domnul
Iisus Hristos: „Cunoaşterea lui Dumnezeu
şi dobândirea comuniunii de iubire cu El,
cunoaştere care se fundamentează pe adevărurile de credinţă relevate prin Însuşi Cuvântul întrupat: „prorocii simţeau cuvântul
lui Dumnezeu în ei înşişi. Ceilalţi oameni
ascultau cuvântul lui Dumnezeu spus prin
proroci. În Noul Testament a venit direct Iisus Hristos. Nu pot spune că noi trăim ce au
trăit Apostolii, dar avem toate cuvintele din
Evanghelie cuvintele Lui personale, concrete, în formă omenească” (Părintele Stăniloaie).
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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O viaţă bună nu trebuie neapărat să fie
una fericită şi nu va fi întotdeauna plăcută

Ce înseamnă cu adevărat „o viaţă bună”? Şi cum putem măsura asta? Acestea sunt întrebări care fascinează
omenirea de mii de ani, iar un nou studiu arată cât de important este să trăim într-un mod care este „îmbelşugat
din punct de vedere psihologic”. Acest „belşug” este caracterizat prin experienţele care sunt ieşite din comun,
variate, complexe şi (probabil cel mai important) cele
care cauzează o schimbare de perspectivă pentru persoana respectivă, potrivit psihologilor Shige Oishi, de la
Universitatea din Virginia şi Erin Westgate, de la Universitatea din Florida. Noul studiu arată că, pentru unii

oameni, o viaţă îmbelşugată din punct de vedere psihologic este mai importantă decât fericirea sau găsirea unui
anumit scop, cele două domenii principale pe care le
consideră cercetările psihologice curente atunci când
măsoară cât de „bună” este viaţa cuiva. „Spre deosebire
de vieţile fericite sau cele pline de sens, vieţile îmbelşugate din punct de vedere psihologic sunt cel mai bine caracterizate printr-o varietate de experienţe interesante şi
semnificative”, au scris cercetătorii în noul studiu. Cercetătorii nu spun că belşugul psihologic este complet independent de fericire sau semnificaţie, ci mai degrabă că
face parte din starea noastră de bine care necesită mai
multă atenţie. O viaţă fericită implică obiective precum
satisfacţia generală şi emoţii pozitive, în timp ce găsirea
unui scop în viaţă este asociată cu atingerea potenţialului şi maximizarea talentelor. Mai mult, curios este faptul că oamenii de ştiinţă spun că cercetările în privinţa
acestui subiect „sugerează că o viaţă bună nu va fi întotdeauna plăcută şi că vieţile care implică perspective diferite sunt valoroase”potrivit Science Alert.

Noutãþi în lumea IT
Huawei - telefon care se
poate conecta la satelit
Apple nu este singura companie
care pare să fie interesată de conectivitate la reţele de date prin satelit,
iPhone 13 ar putea fi primul smartphone care va putea să se conecteze
la reţele precum Starlink pentru comunicare de urgenţă, însă Huawei are
de asemenea în plan un smartphone
cu tehnologie similară. Mate 50, următorul flagship al producătorului
chinez, ar putea adopta o tehnologie
similară. Conform celor mai recente
informaţii, Apple va implementa capabilitatea de a trimite mesaje folo-

Modelele Mate 20 şi Mate 30 au fost
singurele de pe piaţă care au adoptat
un sistem de recunoaştere facială 3D,
similar cu cel de la Apple, în timp ce
majoritatea producătorilor de pe Android au folosit implementări mai
simple şi mai ieftine. De asemenea,
aceste modele debutau întotdeauna
alături de un nou chipset proprietar.
Acum că Huawei nu mai poate produce noi procesoare, Mate ar putea fi
folosit pentru a experimenta noi tehnologii de comunicare, precum acestea prin satelit. Având în vedere că următorul model, Mate 50, este aşteptat
cu un chipset Qualcomm din următoarea generaţie, Snapdragon 898,
dar cu 4G, comunicarea prin satelit ar
fi o capabilitate care să scoată în evidenţă acest model. Huawei are deja
această tehnologie funcţională, demonstrând-o încă din luna iulie pe un
model Huawei P40 modificat.

Samsung pregăteşte o
tabletă „Ultra” de 14.6”.

sind reţele care zboară în orbită joasă
în jurul Pământului, asemenea Starlink, pentru a trimite mesaje de urgenţă în zone în care nu există semnale GSM tradiţional. Huawei ar putea implementa ceva similar, care ar
putea folosi reţeaua de sateliţi de la
Beidou, gigantul online chinez. Seria
Mate este de obicei folosită de către
Huawei pentru a testa noi tehnologii
şi pentru a experimenta cu acestea.
- Uau, ce ochi frumoşi ai! Ce culoare au?
- Albaştri… îi am de
la tata!
- Şi mama ta, ce

Procesul de îmbătrânire
celulară poate fi inversat

O echipă de oameni de ştiinţă de la Institutul Technion de Tehnologie din Israel a anunţat că a descoperit o
modalitate de a inversa procesul natural de îmbătrânire a
celulelor sistemului imunitar. Astfel, vârstnicii ar putea
dobândi o rezistenţă mai bună împotriva COVID-19 şi a
altor afecţiuni. Cercetătorii au identificat calea moleculară pe care corpul uman o foloseşte pentru a crea celule
B, pe care sistemul imunitar le foloseşte pentru a identifica şi produce anticorpi împotriva patogenilor. De obicei, corpul opreşte producţia de celule B mai târziu în
viaţă, însă suprimarea unui anumit hormon poate declanşa producţia, astfel oferind sistemului imunitar al unui
vârstnic, în mod teoretic, aceeaşi rezistenţă pe care o
avea la începutul vieţii. De obicei, celulele B au o perioadă scurtă de viaţă, iar apoi sunt transformate în celule
B de memorie de lungă durată, pe care sistemul imunitar
le foloseşte pentru a ţine evidenţa infecţiilor anterioare.
Dacă o celulă B moare înainte să devină o celulă B de
memorie, aceasta va fi înlocuită de o altă celulă nou-nouţă. Însă, acea producţie de celule se opreşte atunci când
există mai multe celule B de memorie, potrivit studiului,
astfel că este mai dificil pentru sistemul imunitar al unui
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ochi are?
- Vineţi… tot de la tata!

J

- Cine ia note de 9 şi 10 ajunge în
Rai, iar cei cu 4 şi 5 merg în Iad.
Bulă: - Doamnă, dar nimeni nu termină şcoala asta viu?

J

La tribunal, judecătorul către învinuit:
- Din 365 de zile, ai 364 de infracţiuni! Ai vreo justificare?
- Da, o zi am fost bolnav.

J
La cantina Parlamentului, ospătarul:
- Domnul cu ceafa de porc, e gata
comanda!
J
O blondă la volan, pe ceaţă densă,
se ghidează după poziţiile maşinii din
faţă.
URMAªI
SCLIPIRE

O listă de specificaţii hardware
pentru ceea ce pare a fi următoarea
serie de tablete premium de la Samsung sugerează că producătorul sud
coreean are în plan un răspuns real la
iPad de la Apple: Galaxy Tab S8 Ultra. Modelul actual iPad Pro foloseşte procesorul M 1, acelaşi pe care îl
regăsim în modele MacBook Air şi
Pro, Mac Mini şi iMac, iar răspunsul
de la Samsung va fi bazat, cel mai
probabil, pe un chipset Exynos din
generaţia următoare, echipat cu un
La un moment dat, tipul din faţă
frânează brusc, iar blonda nu reuşeşte
să oprească şi intră în spatele maşinii.
Ea coboară nervoasă şi merge la şoferul din faţă:
- Ce Dumnezeu faci? La ce ai frânat aşa de brusc?
- Scuză-mă, dar am intrat în garajul
meu.

J

Bulă în armată.
- Bulă, ce este patria?
- Nu ştiu.
- Eşti prost. Vasile ce este patria?
- Patria este mama mea.
- Corect. Bulă ce este patria?
- Patria este mama lui Vasile.
- Idiotule, patria este şi mama ta, ai
înţeles?

J

Trei surori trecute de 90 de ani
locuiesc împreună.
Într-o seară, bătrâna de 96 de ani se
duce să facă o baie. Bagă un picior în
cadă, după care strigă:
- Ieşeam din cadă sau intram în
cadă?
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HOINAR
MÃRITATE

vârstnic să înveţe cum să combată noi patogeni precum
coronavirusul. Pentru a găsi o modalitate prin care să păcălească organismul să producă celule B noi, cercetătorii
au manipulat unul dintre modurile prin care corpul îşi reface în mod natural stocurile. Pacienţii care primeau tratament pentru scleroză multiplă au rămas fără celule B
de memorie, moment în care corpul lor a început să producă rapid noi celule B. Echipa a identificat hormonii
care au oprit producţia de celule B după ce stocurile au
fost refăcute, iar apoi şi-au dat seama că dezactivarea
hormonilor rezultă în producerea de celule B adiţionale.
Mai mult, oamenii de ştiinţă speră să transforme acest
„truc hormonal” într-un tratament de reîntinerire pentru
vârstnici şi cei imunodeprimaţi.
www.descopera.ro
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GPU realizat de AMD. Nu în ultimul
rând, Samsung ar putea merge către
dimensiuni semnificativ mai mari
decât în trecut. Informaţiile despre un
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra au
apărut pe internet în mai multe locuri
recent şi sugerează că va fi cea mai
mare şi cea mai puternică tabletă din
această gamă de până acum (dacă nu
luăm în calcul modelul Galaxy View,
care era practic un ecran portabil cu
Android). Vorbim despre o configuraţie care include chipset-ul din generaţia următoare, Exyons 2200, realizat
cel mai probabil pe un nou proces de
fabricaţie, pe 4nm. Snapdragon 898
se zvoneşte că ar putea fi folosit doar
pe modelul Tab S8+. Cele două procesoare ar putea fi similare în performanţă şi consum de energie, fiind în
aceeaşi fabrică. Apoi, ecranul OLED
ar putea fi unul de 14,6” cu refresh
rate la 120Hz, cu o configuraţie de 12
GB memorie RAM şi 512 GB stocare
internă. Nu în ultimul rând, o baterie
imensă, de 11.500 mAh ar putea alimenta totul. La un preţ echivalent cu
1.320 dolari în Coreea de Sud, aceasta ar putea fi cea mai performantă şi
totodată cea mai scumpă tabletă cu
Android de până acum.
www.go4it
Sora de 94 de ani o aude şi-i strigă:
- Nu ştiu, stai să vin să văd. O ia pe
scări şi deodată se opreşte şi strigă:
- Voiam să urc sau să cobor?

J

Sora cea mai mică era la bucătărie,
servea ceaiul. Ascultându-le, dă din cap
şi spune:
- Sper ca niciodată să nu ajung să
mă lase memoria!
Apoi bate în masa de lemn şi strigă:
-Vin imediat să vă ajut pe amândouă, dar mai întâi să văd cine este la
uşă!

J

- Facem revelionul împreună?
- Sigur! Dă-mi linkul.

J

Un tip sună la redacţia unui radio
pentru a da o dedicaţie:
- Aş dori să-i urez iubitei mele La
mulţi ani! iar soţului ei multă sănătate!

J

- În Rai, bărbaţii trăiesc separat de
femei?
- Bineînţeles, altfel nu ar mai fi Rai!
www.bancuri.ro

GÂNDURI ÎN TREACÃT...
Binele se face în linişte; restul este doar
teatru.
Fii atent la cei care nu aplaudă atunci
când tu câştigi.
Omul nu trăieşte acolo unde are casa; el
trăieşte unde are iubirea şi inima.
Nu-i cereţi unei femei imposibilul; e capabilă să vi-l dea.
Deciziile de astăzi sunt realităţile de mâine; viaţa de astăzi este o colecţie de alegeri
făcute ieri.
Trecutul este ca o piatră; nu poţi merge
înainte dacă nu-i dai drumul din braţe.
Nu există pe lume ceva mai greu decât
sinceritatea şi ceva mai uşor decât linguşirea.
Lacrimile vin din topirea gheţurilor sufleteşti. Celor ce plâng, îngerii le sunt aproape.
Nu viaţa ne dezamăgeşte, ci oamenii falşi
care se joacă cu sinceritatea noastră.
La câte măşti false au oamenii, pot spune
că Halloweenul e în fiecare zi.
Toţi oamenii au un interes ascuns!
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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105 ani de la Atacul de noapte
din Dealul Rotemberg - Daia
Joi, 9 septembrie, la împlinirea a 105 ani de la începutul Bătăliei Sibiului, una dintre primele mari confruntări
ale armatei române de la intrarea în Războiul de Întregire
Naţională 1916-1919, la Cimitirul eroilor din Dealul Dăii,
Comuna Roşia, a avut loc depunerea de coroane şi jerbe
de flori.
Cu aceeaşi ocazie a fost dezvelită şi
o placă comemorativă cu textul: Aici
odihnesc militari ai
Regimentului 48 Infanterie Buzău căzuţi pentru Patrie şi
pentru întregirea
Neamului Românesc
la 9 septembrie
1916.
A fost dezvelită
cu ocazia comemorării a 105 ani de la
atacul de noapte din
Dealul Roşia, din
iniţiativa Fundaţiei
„Nicolae Bălcescu”,
la data de 9 septembrie a.c.
Ceremonialul a cuprins şi oficierea serviciului religios
de către un sobor de preoţi, precum şi sfinţirea plăcii comemorative.
La activitate au participat subprefectul judeţului Sibiu,
Sanda-Ligia Muntean, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, Marcel Constantin Luca, primarul Comunei
Roşia, David Ioan, locţiitorul comandantului Diviziei 2

Infanterie „Getica, general de brigadă Iulian Daniliuc,
rectorul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”,
general de brigadă prof.univ.dr.ing. Ghiţă Bârsan, directorul Arhivelor Militare Române, colonel Liviu Corciu, numeroşi invitaţi implicaţi în ducerea la bun sfârşit a acestui demers
memorialistic, precum
şi reprezentanţii Fundaţiei „Mareşal
Alexandru
Averescu”.
Dr. Cosmin Roman,
istoric şi muzeograf la
Academia
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, a evocat
sacrificiul
militarilor
readucând în
atenţia colectivă faptele de arme, de un eroism atât de
simplu, dar săvârşite în condiţii excepţionale în zona
Roşia de către Regimentul 48 Infanterie din Buzău.
Aici au pierit 1.145 de ofiţeri şi militari care au luptat
pentru libertate şi întregirea neamului şi a teritoriului naţional.
M.m.pr. Iulian CADULENCU
Foto: Plutonier-adjutant principal Sandu POPA
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Băile Olăneşti

Idei de vacanţă

Aflată la aproximativ 20 km de Râmnicu-Vâlcea, pe
valea Râului Olăneşti, la o altitudine de 450 metri, staţiunea este celebră graţie izvoarelor de ape minerale,
atestate în documentele vechi încă din 1700-1760, numite şi ape tămăduitoare, acestea fiind pe moşia clucerului Toma Olănescu care construieşte primele camere
de băi. Potrivit legendei, puterea binefăcătoare a apelor
minerale de la Băile Olăneşti a fost cunoscută chiar din
timpul romanilor. Prima atestare documentară a localităţii datează din 19 iulie 1527. Conducătorul revoluţiei
din 1821, Tudor Vladimirescu, se retrăgea aici, pe moşia Olăneştilor, cu un grup de boieri credincioşi şi astfel
s-a răspândit vestea efectului tămăduitor al apelor miraculoase în Ţara Românească. Primele analize ale apei
au avut loc în 1830 şi au fost făcute de dr. Karl Friederich Siller. În 1869, generalul dr. Carol Davila împreună
cu dr. chimist Bernath Lendway, fac analiza chimică a
apelor, evidenţiind 40 de izvoare. Se ridică primele stabilimente de tratament.

Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”
alături de copiii cu autism
Echipa Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”, formată din 14 militari, a participat la evenimentul
caritabil „Autism 24 h Marea Neagră” organizat de Asociaţia Centrul de Autism Marea Neagră. Evenimentul a
avut loc în perioada 4-5 septembrie în localitatea Mamaia, din judeţul Constanţa.
Obiectivul vânătorilor de munte a fost acela de a sprijini proiectele din întreaga ţară, dedicate copiilor cu nevoi
speciale. Aceştia şi-au propus să alerge cât mai mulţi kilometri în decursul celor 24 de ore, susţinând astfel cele 12
proiecte promovate de organizatori. Kilometrii alergaţi de
militarii braşoveni se vor transforma în şedinţe de tratament pentru aceşti copii.
La finalul celor 24 de ore de alergare şi la prima participare la o competiţie de o asemenea anvergură, pe malul
Mării Negre, în sprijinul copiilor cu nevoi speciale, echipa Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” s-a clasat pe un loc onorabil în topul celor 67 de echipe cu tradiţie în participarea la evenimentul caritabil „Autism 24 h
Marea Neagră”.
Echipa formată din Cătălin Baiu, Roxana Rus, Sorin
Barna, Iuliana Trandafir, Constantin Cătălin Itu, Daniela
Popa, Alexandra Ciolpan, Anamaria Popică, Ionuţ Iulian
Olteanu, Sergiu Constantin Dorobăţ, Gabriel Boga,
Dragoş Stanciu, George Coman şi Ionel Birniciu a reuşit

în decursul celor 24 de ore să acumuleze un număr total
de 1.230 km alergaţi.
Prin participarea la această activitate, purtătorii beretei
verzi au omagiat şi cei 105 ani de la înfiinţarea trupelor
de vânători de munte.
Felicitări participanţilor şi tuturor celor implicaţi în
organizarea şi desfăşurarea acestui eveniment caritabil!
Locotenent Gabriel CONSTANTIN

În anul 1873, apele minerale de la Olăneşti sunt trimise la Expoziţia de la Viena, unde sunt reexaminate,
obţinând medalia de aur. Practic, anul 1873 se poate socoti anul apariţiei staţiunii.
După o lungă perioadă de timp în care staţiunea a
fost uitată din cauza fenomenelor meteorologice care au
îngropat o serie de izvoare, aceasta a apărut din nou în
anii ’50 după o serie de lucrări şi reamenajări, ca o bază
de tratament pentru sovietici şi nomenclatura comunistă. În anul 2011, printr-o hotărâre de guvern a devenit
staţiune balneoclimatelică.
Băile Olăneşti este staţiunea care te ajută să îţi găseşti echilibrul interior şi starea de sănătate cu ajutorul
apelor sale cu efect terapeutic. Cadrul natural oferă o
mare varietate de ape minerale cu aceste calităţi. Cele
peste 30 de izvoare cu ape minerale sulfuroase, clorurate, iodurate, bromurate, sodice, magneziene-oligominerale, toate pentru cura de ingestie, contribuie la tratarea

Jocurile paralimpice - Tokyo

Primirea pe Aeroportul Otopeni

Militarul rănit Eugen Pătru a
reprezentat România la Jocurile
Paralimpice ce s-au desfăşurat la
Tokyo. Camarazii din echipa Invictus l-au aşteptat pe Aeroportul Otopeni şi l-au felicitat
pentru tot efortul depus pe perioada competiţiei.
După ce a fost rănit grav în
anul 2014, în timpul unei misiuni în teatrul de operaţii din Afganistan, Eugen a intrat în programul de recuperare fizică şi
psihică prin sport Invictus România şi s-a îndrăgostit iremediabil de tirul cu arcul olimpic.
După numai 5 ani s-a calificat la
Jocurile Paralimpice. A devenit
astfel primul sportiv paralimpic
român calificat la Jocurile Paralimpice, la proba de tir cu arcul.
Sportiv al Clubului sportiv al Armatei „Steaua” Bucureşti, Eugen a
reuşit an de an să urce pe podium, la
majoritatea competiţiilor la care a
participat:
- dublu medaliat cu aur (individual şi echipă) la Campionatul Mondial Militar desfăşurat în Fontainebleau, Franţa, (17-22 iulie 2017);

CMYK

- medaliat cu aur (individual) şi
medaliat cu argint (echipa) la Invictus Games Sydney 2018 desfăşurat în
Sydney, Australia (20- 27oct. 2018);
- dublu medaliat cu aur (individual şi echipă) la Campionatul European Militar desfăşurat în Thermopylae - Lamia, Grecia (27 aug. - 2
sept.2019);
- medaliat cu bronz (individual) la
cea de-a 7-a ediţie a Jocurilor Mondi-

ale Militare desfăşurate în
oraşul Wuhan, China (18 27 oct. 2019);
Statul Major al Apărării
sprijină recuperarea prin
sport a militarilor răniţi în
operaţiuni militare, iar parcursul sportiv şi reuşitele
acestora demonstrează că
sportul are puterea de a
vindeca, atât rănile trupului, cât şi pe cele ale psihicului.
În viaţă uneori pierzi alteori câştigi, însă cel mai
important lucru este să te
ridici de fiecare dată şi să
mergi mai departe.
Felicitări Eugen Valentin Pătru, felicitări întregii
echipe Invictus şi succes pe mai departe!
Go Invictus! Mulţumim societăţii
civile militare care susţine şi încurajează efortul şi hotărârea militarilor
noştri răniţi!
Mulţumim sponsorilor şi partenerilor proiectului!
Elisabeta PREDA
Gabriel ION

unei multitudini de afecţiuni. Particularitatea turistică a
staţiunii este unicitatea pe plan naţional a unor tratamente pentru desensibilizarea organismului la bolnavii
alergici prin injecţii cu apa minerală sulfuroasă izotonă.
Staţiunea deţine şi un patrimoniu natural şi istoric
impresionant pentru cei pasionaţi de natură, biserici,
mănăstiri şi schituri: Schitul Iezer, Peştera „Sf. Antonie”, Mănăstirea Frăsinei, Schitul Bradu, Palatul Olăneşti, satele Tisa şi Gurguiata, Aleea Izvoarelor, Lacul
Frumos, Casa memorială Anton Pann, Rezervaţia Muzeul Trovanţilor, Biserica lui Horea.
O staţiune superbă şi plină de istorie, cu aer curat,
multă linişte, multă verdeaţă, potrivit pentru familii cu
copii. Un loc perfect pentru odihnă şi relaxare.
Să prindem fiecare răsărit, să nu ratăm nici un apus!
Plutonier-adjutant Marian DUŢĂ

