PUNCTE DE VEDERE

Viziune, inovaţie
şi responsabilitate
Deşi îmi desfăşor activitatea în acest serviciu de
peste trei ani, încep să mă identific cu acest domeniu
folosindu-mă de experienţa acumulată în biroul de formare continuă a personalului militar şi personalului
civil contractual. Mereu am
spus şi o spun
în continuare
că în spatele
fiecărei foi de
hârtie de pe
mesele noastre
se află un OM
care...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)

Curierul

ARMATEI
www.curierul.forter.ro

Anul XXIII nr. 18 (549) l 30 septembrie 2021 l 8 pagini l

1 leu

ACTUALITATE

Competiţia
„ Ro z a C e r c e t a ş i l o r ”
Competiţia a constat în desfăşurarea a două probe: de
patrulă şi ştafetă. Proba de patrulă, în care au fost testate
la maximum calităţile fizice, a avut
loc pe un traseu
de aproximativ 30
de kilometri, întrun teren puternic
frământat. Ca la
fiecare ediţie, organizatorii au simulat un cadru
tactic...

KAKI 100%

Centrul Naţional de Instruire
Permanentă - Piteşti
CNIP este un proiect nou pentru vremuri noi, axat pe
formarea de competenţe pentru viitor, clar definite şi
compatibile cu
cele ale omologilor din Alianţa
Nord-Atlantică.
Este un proiect
bazat pe învăţarea elevului cum
să gândească şi
nu ce să gândească, pe stimularea gândirii
critice...

LECÞIA DE ISTORIE

Atacul de la Târgovişte
Unele cronici dau vina pe un boier valah numit Galeş, care a condus
un atac simultan
asupra otomanilor
cu a doua armată şi
că nu a fost suficient de îndrăzneţ să
cauzeze devastarea
aşteptată în tabăra
otomană. Vlad însuşi a dorit să atace
cortul...

MOZAIC

A fost creat un nou tip de metal
în care electronii curg ca un fluid
Acest lucru face ca electronii să treacă de la comportamentul difuziv (asemănător unei particule) la un
comportament hidrodinamic (asemănător unui fluid) în
mişcarea lor. Superconductorul metalic care cauzează
acest comportament este un aliaj
de niobiu şi germaniu (NbGe2), relatează echipa de
cercetare, citată de
Science Alert. Astfel, ar putea da naştere unui nou tip de
dispozitiv electronic...

CMYK
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aCtualitatea
Pe SCuRt
lMoscova - Rusia a început pe data de 27 septembrie, manevre de amploare ale regimentelor aeropurtate şi de artilerie din cadrul Unităţii de gardă de asalt aerian montan
din Novorossiisk, relatează agenţiile de presă ruse TASS şi
Interfax, citând Departamentul pentru comunicare şi informare al Ministerului rus al Apărării. Exerciţiile se vor desfăşura
timp de trei zile în poligonul Opuk, situat în partea de est a peninsulei Crimeea, cu participarea a circa 2.000 de militari şi a
peste 100 de echipamente şi tehnică militară specială. Unităţile care participă la aceste aplicaţii au fost transportate la poligonul Opuk cu vehicule pentru trupele de desant BMD-4M şi
transportoare blindate Rakuşka. În etapa finală a exerciţiilor
este planificată simularea unor acţiuni de luptă cu caracter ofensiv, care să provoace pagube unui inamic imaginar, cu tancuri T-72B3, tunuri autopropulsate de calibrul 120 mm 2S9
„Nona-S” şi tunuri de obuze D-30 de 122 mm. Acesta este al
doilea exerciţiu major în Crimeea, după cel desfăşurat de Rusia din 20 septembrie, la care au participat peste 20 de nave de
suprafaţă şi auxiliare, precum şi submarine, având baza permanentă la Sevastopol /Crimeea/ şi Novorossiisk, port rusesc
la Marea Neagră. Cu această ocazie, navele ruseşti au efectuat tiruri de rachete şi de artilerie.lMinsk - Preşedintele Belarusului, Aleksander Lukaşenko a avertizat că va riposta împreună cu Rusia la exerciţiile militare desfăşurate în
Ucraina, exerciţii care implică şi participarea unor trupe
NATO. Aleksander Lukaşenko, care nu a detaliat cu privire
la ripostă, a acuzat Occidentul pentru ceea ce a numit iminentă catastrofă umanitară la graniţa dintre Belarus şi Polonia, unde sunt blocaţi migranţi ilegali, insistând că aceştia nu
vor putea face faţă iernii care se apropie. Ucraina nu este
membră a Alianţei Nord-Atlantice, dar a insistat pe o integrare mai mare cu armatele occidentale, sperând că într-o zi
se poate alătura NATO. Principatul aliat al Belarusului, Rusia, se opune vehement unei astfel de posibilităţi. Ucraina a
început săptămâna trecută exerciţiile militare împreună cu
trupe din Statele Unite şi alte trupe NATO, în timp ce Belarus şi Rusia au desfăşurat exerciţii militare la scară largă,
care au alarmat Occidentul. Kremlinul a declarat că expansiunea infrastructurii NATO în Ucraina reprezintă depăşirea liniei roşii pentru preşedintele rus, Vladimir Putin.lPraga Cehia va înlocui un sistem de apărare antiaeriană de fabricaţie sovietică cu unul israelian. Guvernul ceh a anunţat
achiziţionarea din Israel a patru baterii ale sistemului de apărare antiaeriană cu rază scurtă de acţiune Spyder pentru a înlocui, până în 2026, arme învechite de fabricaţie sovietică,
relatează AFP. Ministerul ceh al Apărării a indicat, într-un
comunicat, că tranzacţia se ridică la 13,7 miliarde de coroane
cehe (540 milioane de euro) pentru acest sistem fabricat de
grupul public israelian Rafael. Conform contractului, contribuţia companiilor cehe la fabricarea acestor baterii va reprezenta peste 30% din valoarea sa. Ministerul a adăugat în comunicat că a examinat nouă sisteme diferite de la şapte producători. „Spyder-ul israelian a apărut ca fiind cel mai eficient în urma comparaţiei. Aceasta este o soluţie adaptată la
nevoile cehe, compatibilă cu standardele NATO şi care prevede o contribuţie din partea industriei cehe”, se arată în comunicat. Ministrul ceh al Apărării, Lubomir Metnar, a salutat această achiziţie ca pe un pas înainte pentru renunţarea la
un sistem de fabricaţie sovietică datând din anii '70 şi care
„nu mai corespunde standardelor actuale de apărare aeriană”.lChişinău - SUA ajută Republica Moldova să-şi modernizeze apărarea. Americanii au livrat echipamente
militare în valoare de 5 milioane de dolari. Reprezentanţii
Ministerului Apărării din Republica Moldova au emis un comunicat prin care anunţă că Armata Naţională a primit recent
un lot de echipament militar din partea Guvernului Statelor
Unite ale Americii (SUA) în valoare de cinci milioane de dolari, în scopul realizării Planului de dezvoltare şi transformare a Armatei Naţionale conform prevederilor Strategiei Naţionale de Apărare şi Pachetului Iniţiativei de Consolidare a
Capacităţii de Apărare a Republicii Moldova (DCBI). Potrivit ministrului moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi, acţiunea reprezintă o continuare a reformelor sistemice iniţiate
de Ministerul Apărării al Republicii Moldova în anul 2018 în
contextul realizării obiectivului de reformare şi modernizare
a sectorului de apărare şi securitate din Programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova în sprijinul eforturilor
de dezvoltare a capabilităţilor militare şi creştere a capacităţii operaţionale a Armatei Naţionale. „Livrarea lotului de
echipament a fost posibilă datorită bunei cooperări dintre
Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii stabilită
de-a lungul anilor. Pe această cale, vreau să le mulţumesc
partenerilor noştri pentru receptivitatea şi suportul permanent acordat la asigurarea logistică, instruirea şi pregătirea
militarilor moldoveni, în special în cadrul exerciţiilor pentru
misiunile internaţionale de menţinere a păcii”, a declarat
Anatolie Nosatîi. Lotul de echipament militar va fi livrat în
câteva tranşe până la finele anului curent, fiind distribuit în
unităţile Armatei Naţionale.n
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Competiţia
„Roza cercetaşilor”
Devenită tradiţie, competiţia militar-aplicativă „Roza
cercetaşilor”, ediţia de vară, faza pe divizie s-a desfăşurat în
garnizoana Buzău.
Constituiţi în 10 loturi, 125 de militari din cadrul marilor
unităţi şi a unităţilor din compunerea Diviziei 2 Infanterie
„Getica” au participat la o nouă ediţie a concursului dedicat
militarilor din structurile de cercetare.
Competiţia a constat în desfăşurarea a două probe: de patrulă şi ştafetă. Proba de patrulă, în care au fost testate la maximum calităţile fizice, a avut loc pe un traseu de aproximativ 30 de kilometri, într-un teren puternic frământat. Ca la
fiecare ediţie, organizatorii au simulat un cadru tactic complex, cu ameninţări de natură convenţională şi hibridă care
au solicitat participanţilor la un înalt nivel, calităţile şi deprinderile specifice, formate şi perfecţionate în anii de instrucţie.
Au fost astfel evaluate loturile participante, în anumite
puncte de verificare, deprinderile de a descoperi ameninţările specifice acţiunilor în dispozitivul adversarului, traversarea unei zone contaminate, identificarea unor obiective,
acordarea primului-ajutor şi transportul unui rănit, precum
şi modul de identificare şi cunoaştere a caracteristicilor tehnico-tactice ale tehnicii/ echipamentelor, atât din armata română, cât şi din armatele străine.
Proba de ştafetă a redat în condiţii cât mai asemănătoare
cu cele reale executarea unei misiuni, în condiţii de efort intens pe un traseu de aproximativ 800 de metri, parcurs con-

tratimp de loturile
participante.
Pe
parcursul traseului,
loturile au trebuit
să rezolve trei momente
tactice
(aruncarea grenadelor la distanţă şi
precizie şi executarea unor şedinţe de
tragere).
După însumarea timpilor la probele desfăşurate, clasamentul general se prezintă astfel: pe
locul I - Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”; locul II - Regimentul 61 Rachete Antiaeriene „Pelendava”, iar
locul III - Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor”.
Premierea şi înmânarea diplomelor a fost făcută de comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, generalul-maior
Dragoş-Dumitru Iacob. Au mai fost acordate diplome de excelenţă pentru participare constantă, pentru fair-play, pentru
cel mai bun timp la ştafetă, pentru cel mai bun punctaj la
aruncarea grenadelor, precum şi pentru cel mai bun punctaj
la tragerea cu armamentul de infanterie.
Apreciem atât felul în care s-au prezentat echipele în
concurs, nivelul de pregătire, efortul şi spiritul de fair-play
al acestora, cât şi modul de organizare a acestei ediţii, efortul echipei coordonate de colonelul Vasile Cerbu şi a subordonaţilor săi din cadrul modulului G-2 Informaţii al comandamentului diviziei, precum şi al militarilor din cadrul Batalionului 200 Sprijin, 3 Geniu şi 47 Comunicaţii şi Informatică, care au asigurat buna desfăşurare a activităţilor.
Maistru-militar principal Iulian CADULENCU

Cariera militară
se construieşte pas cu pas
Soldaţii gradaţi profesionişti din seria august 2021
repartizaţi la Batalionul 228
Apărare Antiaeriană „Piatra
Craiului” din Braşov, parcurg în această perioadă modulul de pregătire militară de
bază.
Cu ajutorul instructorilor,
tinerii recruţi se instruiesc
pentru însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor
în diferite domenii precum instrucţia tactică generală, instrucţia tragerii cu armamentul din
dotare, educaţie fizică militară,
instrucţia de geniu şi EOD,
CBRN, topografie militară, comunicaţii şi informatică.
În cadrul instrucţiei CBRN,
recruţii au aflat cum trebuie purtată masca contra gazelor şi care
este modul de traversare a unui
teren contaminat. Instrucţia topografică i-a învăţat modul de
calcul al unei distanţe în teren cu
ajutorul busolei şi deplasarea în
teren după azimut, toate elemente definitorii ale pregătirii unui
militar.
Instrucţia sanitară le-a permis recruţilor să fie în măsură să
îşi ajute colegii printr-o evaluare
preliminară a stării rănitului,
acordarea primului-ajutor şi
transportarea acestuia prin diferite procedee în afara contactului
cu un potenţial adversar.
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CIMIC Victory la Iaşi
Pe data de 14 septembrie, specialiştii CIMIC
(cooperare civili-militari) din cadrul Brigăzii 15
Mecanizată „Podu Înalt” din Iaşi, au însoţit o echipă mixtă româno-americană, formată din militari ai Batalionului 1 CIMIC al Statului Major
al Forţelor Terestre şi specialişti în afaceri civile
(US Civil Affairs) ai partenerului american.
Ziua a debutat cu o vizită la sediul comandamentului Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”,
unde au fost întâmpinaţi de locţiitorul comandantului, colonelul Ionel-Lucian Sandu, care
le-a făcut oaspeţilor o scurtă prezentare despre
istoricul, rolul şi misiunile marii unităţi. Ulterior,

Nu au fost ignorate nici deplasările în marş cu plutonul pe
diferite distanţe, 10 km şi 15 km,
care au avut ca scop dobândirea
rezistenţei fizice şi psihice la
efort îndelungat. În perioada următoare aceste distanţe vor creşte progresiv.
Viitorii soldaţi gradaţi profesionişti au executat şedinţe de
tragere pe timp de zi cu pistolul
cal. 9 mm, pistolul mitralieră
cal. 7.62 mm, mitraliera cal.7.62
mm şi aruncătorul de grenade
AG-7, dar şi şedinţe de tragere
pe timp de noapte. Şedinţele de
tragere au ca scop formarea deprinderilor esenţiale de trăgători,
precum şi aprofundarea cunoştinţelor despre armamentul individual din dotarea subunităţii.
Le dorim succes în parcurgerea următoarelor etape de pregătire!
Plutonier-major
Constantin ITU

militarii au efectuat vizite de informare-documentare la sediile Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, a Primăriei şi a Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi, unde au avut întâlniri cu reprezentanţii
instituţiilor. În cadrul acestora au fost discutate
aspecte referitoare la viaţa socio-economică şi
culturală a Municipiului Iaşi, dar şi aspecte privind pregătirea în vederea gestionării situaţiilor
de urgenţă.
Lucien COVALCIUC,
Ciprian POPESCU, Andrei CUCU

în Comitetul Militar NATO şi şefii grupurilor de
lucru din Comitetul de Standardizare (Land) al Comitetului Militar
NATO.
Activitatea a fost prezidată de către
preşedintele Comitetului de Standardizare, colonelul Kapsanakis Panagiotis din Republica Elenă.
În cadrul grupurilor de lucru au
fost prezentate rapoartele anuale privind activitatea de standardizare, sta-

Standardizare
În perioada 13-17 septembrie, la
Cercul Militar din Sibiu, s-a desfăşurat, în prezenţa rectorului Academiei
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”,
generalul de brigadă prof .univ. dr.
ing. Ghiţă Bârsan, „Întâlnirea 2/2021
a Comitetului de Standardizare (Land)
al Comitetului Militar NATO”
(2nd/2021 meeting MCLSB), la care
au participat reprezentanţii naţionali

bilindu-se totodată agenda pentru următoarele întâlniri.
Silviu STOICA
Tipografia
Secretariat tehnic
U.M. 01295
de redacþie
Plt.adj. Marian Duþã
(tehnoredactor)
Plt.adj. Paul Ioniþã
Cap. Ionuţ Creţu
Plt.maj. Cristian Aldescu
(corespondenþã - expediþie)
int. 1002/ 249

Redactori
Redactor-ºef
ISSN
Un abonament lunar (douã apariþii) costã 2 lei, iar banii
Col. Ion Papaleþ
Daniela Dumitraşcu
se vor depune în contul U.M. 02490 Bucureºti , cu specifi- 1582-1269
int. 1002/ 249
caþia „Abonamente la publicaþii militare C.A.” Pentru a fi
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 188/ 2021
trimite o adresã cãtre U.M.02490/ redactorul-ºef al „Cuint. 1002/ 249
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namente fãcute ºi perioada, precum ºi suma depusã. La
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Centrul Naţional de Instruire Permanentă a maiştrilor militari
şi subofiţerilor - educaţie pe baze noi
Elevii programelor de studii postliceale cu durata de
unu, respectiv doi ani, din cadrul Forţelor Terestre române
şi a Comandamentului Logistic Întrunit sunt pregătiţi în
Centrul Naţional de Instruire Permanentă a maiştrilor militari şi subofiţerilor (CNIP), Piteşti.
Aici, elevilor li se vor forma competenţele esenţiale de
luptător şi lider, în cadrul modulelor de pregătire militară
generală şi de conducere, de către subofiţerii şi maiştri
militari instructori - permanenţi şi asociaţi.
Desăvârşirea ca luptători şi lideri de microstructuri, la
acest nivel, este un proces la care, atât instructorii, cât şi

Gata pentru
misiune!
În perioada 16-17 septembrie, o echipă de evaluare din cadrul Comandamentului Forţelor Întrunite
a verificat nivelul de pregătire al militarilor Detaşamentului de Apărare Antiaeriană „Gheparzii de

Fier”, în cadrul unui exerciţiu complex desfăşurat în
Poligonul Murfatlar.
În cadrul evaluării acţionale, militarii au primit
incidente similare cu cele
reale pe care le-au rezolvat
aplicând tehnicile, tacticile
şi procedurile standard în-

văţate şi perfecţionate pe
parcursul pregătirii pentru
misiune.
La finalul exerciţiului,
comisia de evaluare a
apreciat că artileriştii antiaerieni dobrogeni sunt pregătiţi pentru executarea
misiunii de
consolidare a
prezenţei
înaintate în
c a d r u l
grupului de
luptă din Polonia.
Pe timpul
pregătirii
pentru misiune, militarii
Detaşamentului de Apărare Antiaeriană şi-au perfecţionat deprinderile teoretice şi practice pe care le vor valorifica pe parcursul misiunii.
Locotenent
Diana AIOANEI
Foto: Fruntaş Florin
CUSTURĂ

SHAPE Fest
Militarii români promovează valorile naţionale în
cadrul evenimentului SHAPE Fest din Mons, Belgia.
Colegii noştri aflaţi în misiune permanentă la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE)
au organizat un stand de prezentare în cadrul SHAPE
Fest, care a putut fi vizitat de către personalul din statele
aliate şi partenere care îşi desfăşoară activitatea în comandament, precum şi invitaţii acestora.
Activitatea anuală organizată de structura NATO are
ca scop promovarea valorilor naţionale ale fiecărui
stat
într-un mediu internaţional şi, de
asemenea,
so cializarea
în cadrul comunităţii.
Pe parcursul zilei, militarii români au fost vizitaţi de şeful de
stat major al SHAPE, amiralul Joachim Rühle, şi de locţiitorul acestuia, generalul-locotenent Brice Houdet.
Totodată, la această activitate au fost invitaţi să participe şi militari români care îşi desfăşoară activitatea în
alte comandamente NATO.n

instruiţii (elevii) trebuie să fie părţi integrale, permanent
interconectate şi responsabile.
Este o etapă dificilă, dar nu imposibilă. Este o provocare şi aşa trebuie abordată de către fiecare membru al
echipei instructor-instruit.
CNIP este un proiect nou,
pentru vremuri noi, axat pe formarea de competenţe pentru viitor,
clar definite şi compatibile cu cele
ale omologilor din Alianţa NordAtlantică. Este un proiect bazat pe
învăţarea elevului cum să
gândească şi nu ce să gândească, pe stimularea gândirii critice şi creative, având
ca obiectiv final luptătorul şi
liderul capabil să exercite
iniţiativa disciplinată în baza
intenţiei exprimate de comandantul său pentru îndeplinirea misiunii structurii
din care face parte.
Nevoia pentru acest tip de subofiţer şi maistru
militar este dictată de realităţile operaţionale curente şi, mai ales, viitoare - fluiditate, dinamism, impredictibilitate etc., iar cheia reuşitei este educaţia prin formarea iniţială şi continuă (instituţională),

prin formarea la locul de muncă (operaţională) şi, nu în
ultimul rând, prin autoeducaţie.
Pe lângă aceste realităţi operaţionale, noile tipuri de
armament şi sisteme de armament, modul de utilizare şi
întreţinere al acestora
fac din educaţie o necesitate
absolută
pentru toţi militarii
Armatei României.
Elevi nou-veniţi în
instituţiile militare de
învăţământ postliceal,
vă felicit pentru alegerea făcută, pentru reuşită!
Succes în noua
aventură în care doar
ce v-aţi avântat!
Subofiţeri şi maiştri militari instructori, permanenţi şi
asociaţi, vă urez succes în noua provocare şi vă reamintesc faptul că este dreptul lor (al elevilor) să fie instruiţi şi de a avea cei mai buni
instructori/lideri din lume şi obligaţia noastră (instructori/lideri) profesională de a o transpune în realitate!
Plutonier-adjutant principal Florea SAS

Veşti din Polonia
Prezentare de tehnică în Polonia

Pe data de 16.09 a.c., în baza militară Bemowo Piskie
din Polonia, a avut loc o prezentare de tehnică militară
pentru elevii Şcolii Primare nr. 3 din localitatea Elk.
Militarii români împreună cu aliaţii americani, britanici şi croaţi
din
cadrul
Grupului de
Luptă, au avut
oportunitatea
de a le prezenta copiilor sistemele
de
armament şi
echi pamentele
pe care le au în
înzestrare.
Complexul
antiaerian Gepard a fost
printre
cele
mai atractive sisteme de armament, pe chipul celor mici
citindu-se bucuria şi curiozitatea, la orice pas.

Ziua Artileriei şi Rachetelor
Antiaeriene - sărbătorită în Polonia

Data de 19 septembrie marchează, în Armata României, Ziua Artileriei şi Rachetelor Antiaeriene. Pentru militarii români dislocaţi în Polonia, această dată are o rezonanţă aparte, deoarece reprezintă momentul celebrării armei, pe care aceştia o servesc cu onoare şi mândrie, neîncetat şi oriunde s-ar afla.
Cu acest prilej, artileriştii antiaerieni vrânceni au organizat o ceremonie militară, în care le-au prezentat partenerilor americani, britanici şi croaţi din cadrul Grupului
de Luptă tradiţiile de luptă ale acestei arme şi principalele
evoluţii. Ulterior, au desfăşurat competiţii sportive precum fotbal,
volei şi campionatul de
tras sfoara, în
cadrul cărora
a
primat
camara de ria
şi fairplay-ul.
Pe această
cale, întregul
colectiv
al
detaşamentului de apărare
antiaeriană
rotaţia a IX-a
din Polonia, doreşte să le transmită camarazilor de arme,
un călduros şi sincer „La mulţi ani!”, multă putere de
muncă şi satisfacţii profesionale!

„Stronger together” în Bemowo Piskie!

Pe data de 22 septembrie a.c., membrii Biroului Ataşatului Apărării (B.A.Ap.) din cadrul Ambasadei
României în Republica Polonă au efectuat o vizită la Baza
Militară Bemowo Piskie. În context, la invitaţia
partenerului croat, aceştia au participat la un exerciţiu
demonstrativ de trageri cu sistemul mobil de lansatoare
de rachete (MLRS) Vulkan executat de militarii croaţi din
cadrul Grupului de Luptă NATO enhanced Forward Presence (eFP) condus de SUA.
În cadrul activităţii, membrii B.A.Ap. român au purtat

discuţii cu comandantul Grupului de Luptă, locotenentcolonel Craig Broyles, precum şi cu comandantul Bazei
Militare Bemowo Piskie, locotenent-colonel Joroslav
Wyszecki. Subiectele abordate au scos în evidenţă dezvoltarea continuă a relaţiilor dintre naţiunile din cadrul
Grupului de Luptă NATO eFP din Polonia. La activităţi a
fost prezent şi ambasadorul Croaţiei în Polonia, E.S. Tomislav Vidošević, care a făcut aprecieri cu privire la solidaritatea româno-croată, stadiul actual şi perspectivele
foarte bune de cooperare bilaterală în cadru aliat.
De asemenea, pe timpul întâlnirii avute cu militarii români
din
Detaşamentul
de
Apărare
Antiaeriană a
fost subliniată
importanţa misiunii acestora în
cadrul Grupului
de
Luptă
NATO
eFP,
precum şi rezultatele remarcabile pe care
aceştia le-au
obţinut în activitatea desfăşurată. Sub comanda maiorului Mircea Zemţev, militarii din contingentul românesc, aflat la cea de-a IX-a rotaţie, participă
frecvent la exerciţii militare alături de partenerii aliaţi
făcând dovada înaltului profesionalism şi spirit de camaraderie.

Ultimul exerciţiu cu trageri de luptă reale

Militarii detaşamentului de Apărare Antiaeriană rotaţia a IX-a au executat ultimul exerciţiu cu trageri de luptă reale, finalizând cu succes etapa de instruire de nivel
baterie.
În cadrul LFX-ului (Live Fire Exercise) desfăşurat pe
timp de zi, în poligonul South Hills, artileriştii antiaerieni
vrânceni au executat probleme de tragere de nivel baterie
şi au primit misiunea de a angaja ţintele aeriene simulate
prin bombe de iluminare, lansate de către plutonul de
aruncătoare de
120 mm al
partenerului
american.
Coeziunea
echipei şi experienţa dobândită pe parcursul exerciţiilor anterioare,
desfăşurate în
comun cu partenerii din cadrul Grupului de Luptă din
Polonia, au contribuit semnificativ la obţinerea unor
rezultate foarte bune, militarii angajând cu precizie şi cu
rapiditate toate ţintele aeriene.
La finalul activităţii, partenerii americani, britanici şi
croaţi prezenţi în poligon, au apreciat profesionalismul şi
nivelul de pregătire al militarilor români, transmiţându-le
că sunt aliaţi de nădejde pe care se pot baza în orice
moment.
Locotenent Mădălina BOBOC
Foto: M.m. Cătălin PARASCHIVA, cap. Florin
LUNGU, spc. Osvaldo FUENTES
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Viziune, inovaţie şi responsabilitate
Interviu cu domnul colonel Cătălin ŞOGOR, şeful secţiei Învăţământ din Statul Major al Forţelor Terestre
- Vă rog să-mi vorbiţi despre evoluţia
dumneavoastră profesională. Ce anume
v-a determinat să alegeţi acest domeniu
de activitate?
Pot să spun că mi-am început cariera
odată cu admiterea la Institutul Militar de
Geniu, Construcţii şi Căi Ferate „Panait
Donici” din Râmnicu-Vâlcea. În anul
1992, am fost repartizat într-un batalion de
geniu din Bucureşti, prima funcţie pe care
am ocupat-o a fost cea de comandant pluton. Ulterior, am parcurs toate funcţiile de
la nivelul unei unităţi luptătoare: comandant companie, ofiţer în statul major al
unităţii.
Am fost promovat la Statul Major al
Forţelor Terestre unde am avut ocazia să
lucrez cu oameni deosebiţi şi dedicaţi activităţii de personal şi de la care am învăţat
cum trebuie abordat acest domeniu. Pot să
spun că, în cadrul statului major, am parcurs toate funcţiile din structura de personal, de la ofiţer de stat major, la şef de birou în structura de resurse umane şi, bineînţeles, actuala funcţie de şef secţie Învăţământ. Deşi îmi desfăşor activitatea în acest
serviciu de peste trei ani, încep să mă identific cu acest domeniu folosindu-mă de experienţa acumulată în biroul de formare
continuă a personalului militar şi personalului civil contractual. Mereu am spus şi o
spun în continuare că în spatele fiecărei foi
de hârtie de pe mesele noastre se află un
OM care, cu siguranţă, doreşte ceva sau
are o problemă de rezolvat.
- Care este cea mai mare provocare a
structurii pe care o gestionaţi?
Structurile de învăţământ militar şi de
instrucţie din Forţele Terestre se află întrun intens şi accentuat proces de transformare, generat de aprobarea Concepţiei de
modernizare şi dezvoltare a învăţământului militar, în perioada 2021-2024 şi în
perspectivă până în anul 2030, conturat pe
linii de efort ce vizează nu doar arhitectura
curriculară, infrastructura şi digitalizarea
procesului de învăţare, cât şi resursa umană şi cadrul legislativ ce stă la baza funcţionării întregului sistem de învăţământ
militar. Implicaţiile acestui proces de metamorfoză a structurilor militare, instituţii
de învăţământ de nivel preuniversitar şi
universitar, de formare iniţială şi continuă
au un impact deosebit asupra managementului învăţământului militar sub aspectul
focalizării pe beneficiar, conducere (leadership), implicării resursei umane, abordării procesuale şi manageriale sistemice,
îmbunătăţirii continue, abordării factuale a
procesului decizional, relaţiilor reciproc
avantajoase între unităţile/ instituţiile de
învăţământ şi beneficiari. Procesul de
transformare a Armatei României în domeniul modernizării învăţământului conduce la dezvoltarea, schimbarea, îmbunătăţirea continuă (prin valoarea adăugată şi
creată) a performanţelor organizaţionale
ale structurilor militare (unităţi şi instituţii
de învăţământ).
- Cum vedeţi evoluţia învăţământului
militar în următorul deceniu?
Evoluţia învăţământului militar este
strâns conectată de specificitatea transformării structurilor militare (unităţi/ instituţii
de învăţământ), cu accent pe schimbarea
politicilor educaţionale, culturale, ştiinţifice, fiecare ducând la o anume modificare
structurală şi funcţională, locală şi naţională. Există două aspecte concludente: primul se referă la recalibrarea nivelului liceal, prin schimbarea specializării colegiilor
militare. Al doilea, la crearea ocupaţiilor
pentru profesia de militar, transformare
majoră în instituţiile de învăţământ preuniversitar-postliceal şi universitar, care generează asigurarea unui management al
calităţii structurat pe responsabilitatea managementului, al resurselor, realizarea
efectivă a serviciului, precum şi măsurarea, analiza şi îmbunătăţirea activităţii.
Forţele terestre reprezintă cea mai importantă componentă a forţelor armate române şi sunt destinate realizării de diferite
acţiuni militare, cu caracter terestru sau aeromobil, în orice zonă sau direcţie.

C MYK

Conform precizărilor din Doctrina Armatei, „Transformarea Armatei României
reprezintă un proces dinamic, complex şi
permanent, extins asupra unui spectru larg
de domenii, relaţii şi interdependenţe, destinat promovării intereselor şi obiectivelor
de securitate ale statului român. Procesul
de transformare dintr-un anumit domeniu
se va corela şi sincroniza, pe etape, cu procesul de transformare din celelalte domenii, astfel încât interdependenţa realizată
să asigure coerenţa procesului de transformare, în ansamblul ei”.
Potrivit viziunii oferite de proiectul
„România educată”, până în anul 2030, învăţământul românesc trebuie să facă faţă
unei lumi competitive şi tehnologizate, în
care capacitatea de adaptabilitate şi flexibilitate a indivizilor, dar şi a societăţii, este
un element esenţial care face diferenţa
între state.
Tehnologia avansată va contribui la potenţarea capacităţilor fizice şi mentale necesare obţinerii avantajului competitiv în
acţiunile militare. Capacitatea armatei de a
se adapta permanent la schimbările din
mediul operaţional se bazează pe lideri militari capabili să formeze şi să conducă
structuri militare de nivel tactiv, operativ şi
strategic, dar şi interinstituţionale, bazându-se pe gândirea critică şi creativă.
Din această perspectivă, identificarea,
formarea şi dezvoltarea resurselor umane
competitive, generatoare de cunoaştere şi
capabile de acţiune comprehensivă, reprezintă o prioritate a armatei, pentru siguranţa îndeplinirii eficiente a misiunilor, angajamentelor şi obligaţiilor asumate în plan
intern şi extern. Subestimarea importanţei
formării şi dezvoltării resursei umane, în
acord cu evoluţiile mediului operaţional
prognozat presupune asumarea riscului de
diminuare a capacităţii de apărare a ţării şi
de participare eficientă la operaţiile multinaţionale din cadrul Alianţei.
Astfel, resursa umană capabilă de acţiune întrunită trebuie să fie rezultatul unui
proces de învăţare continuă, în context formal, informal şi non-formal, pe tot parcursul carierei, prin educaţie şi instruire individuală şi colectivă, aplicare, valorificare
şi recunoaştere a competenţelor, în acord
cu mediul operaţional foarte dinamic.
În acest sens, devine evident faptul că
educaţia şi formarea sunt indispensabile
pentru supravieţuirea într-o societate a cunoaşterii, a schimbărilor sociale şi economice.
Procesul de modernizare şi dezvoltare
a învăţământului militar în perioada 20212026 şi în perspectivă până în anul 2030,
identificat ca element prioritar al procesului de transformare a structurilor militare
din forţele terestre, cu precădere a unităţilor şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar, universitar şi de formare continuă va
avea un impact deosebit asupra managementului învăţământului militar românesc.
- Care sunt elementele specifice sistemului de învăţământ militar pentru care
tinerii îşi aleg cariera militară prin par-

curgerea cursurilor unei academii militare?
Învăţământul militar este parte a sistemului de învăţământ naţional, integrat în
spaţiul european al învăţământului, prin
semnarea Declaraţiei de la Bologna şi asumarea obiectivelor stabilite în priorităţile
învăţământului superior românesc. Este
responsabil de formarea iniţială şi dezvoltarea profesională continuă în dezvoltarea
resursei umane şi creşterea performanţelor
structurilor militare.
Conducerea dintr-o instituţie de învăţământ are o responsabilitate ridicată, astfel
că modalitatea de a ghida personalul trebuie să fie eficientă şi competentă. Acest tipar nu poate fi reprodus în toate unităţile/
instituţiile de învăţământ militar, întrucât
problematica este diferită de la un nivel la
altul, pe de-o parte, pornind de la specificul instituţiei care reprezintă în acelaşi
timp o structură militară, dar şi o unitate de
învăţământ cu finalităţi exclusiv didactice
şi, pe de altă parte, din particularităţile de
vârstă ale elevilor/studenţilor/cursanţilor,
cu impact major asupra laturei psihocomportamentale ce configurează personalitatea viitorului adult.
Managementul educaţional asigură
transformarea teoriei şi a principiilor în acţiuni efective. Scopul declarat al managementului educaţional de calitate este creşterea satisfacţiei beneficiarului prin dezvoltarea unui management care să asigure
realizarea unor profile/rezultate conforme
cu nevoile identificate de către acesta.
Esenţiale sunt principiile managementului educaţional de calitate, care, respectate, pot genera încredere şi efecte/rezultate aşteptate:
1.Focalizarea pe beneficiar: toate organizaţiile depind de beneficiarii lor, de
aceea, trebuie să identifice şi să înţeleagă
nevoile curente ale acestora, să îndeplinească cererile acestora şi eventual, să le
depăşească aşteptările. Un alt element esenţial este asigurarea legăturii dintre
obiectivele unităţii/instituţiei de învăţământ şi nevoile şi aşteptările benficiarilor.
Acest fapt implică o comunicare permanentă şi reală între cele două entităţi.
2. Conducerea („Leadership”). Liderii
sunt cei care asigură unitatea scopurilor şi
direcţia de evoluţie a unităţilor/instituţiilor
de învăţământ. Aceştia trebuie să creeze şi
să menţină un mediu intern propice participării grupurilor ţintă şi realizării obiectivelor organizaţionale. Acest principiu stabileşte necesitatea clarificării viziunii şi
dezvoltării sistemului educaţional, dar şi la
dezvoltarea unei culturi organizaţionale.
3. Responsabilitatea actorilor. Oamenii
care funcţioneză în cadrul unităţiilor/ instituţiilor de învăţământ sunt esenţa oricărei
organizaţii şi de implicarea lor depinde
modul în care îşi folosesc competenţele în
beneficiul organizaţiei.
4. Abordarea procesuală. Un rezultat
dorit nu se poate obţine decât dacă activităţile şi resursele necesare sunt abordate
unitar.
5. Abordarea managerială sistemică.

Este absolut necesară o viziune sistemică asupra educaţiei
care
să
reflecte nu doar politici, strategii şi planuri operaţionale, ci
şi o bună comunicare
interdepartamentală,
prin structuri clare
de comunicare, decizie şi raportare. Se
impune o pregătire
managerială consistentă şi unitară pentru toate funcţiile de
conducere din sistem. Şi, nu în ultimul rând, este necesar un sistem transparent şi obiectiv de
urmărire şi evaluare
a eficacităţii şi
eficienţei educaţiei.
6.Îmbunătăţirea
continuă implică abordarea holistică, globală a dezvoltării organizaţionale. Îmbunătăţirea continuă, prin „valoare adăugată” şi
„valoare creată”, trebuie să devină un scop
fundamental.
7. Abordarea factuală a procesului decizional. Deciziile efective se bazează pe
analiza datelor şi informaţiilor disponibile.
Însă, acest lucru presupune un sistem informaţional eficient, robust care oferă informaţii relevante în timp real.
8. Relaţii reciproc avantajoase între
unităţile/instituţiile de învăţământ şi beneficiari (furnizori şi beneficiari). Atunci
când aceştia sunt interdependenţi, avantajul reciproc întăreşte capacitatea instituţională de a crea valoare.
Un prim pas în demersul de modernizare este autoevaluarea unităţilor/instituţiilor
de învăţământ, sub aspectul capacităţii instituţionale, al eficacităţii educaţionale şi
managementului calităţii, domenii ce vor
furniza suficiente resure pentru identificarea punctelor slabe şi elementelor asupra
cărora se impune o intervenţie pe termen
mediu şi lung.
-Având în vedere faptul că cerinţele de
instruire au crescut mult în ultima perioadă, cum gestionaţi această situaţie?
Utilizarea unor noi categorii de armament, aparatură şi tehnică de luptă presupune adoptarea de noi concepte/proceduri
de pregătire, actualizarea cerinţelor actuale de instruire, precum şi realizarea unei
legături mai strânse între formatori şi beneficiari.
Astfel a fost nevoie de revizuirea suportului educaţional, astfel încât să asigure
pregătirea personalului pentru operarea
/mentenanţa noilor sisteme de armament/tehnică şi echipamente militare care
au intrat/sunt în curs de în forţele terestre
(sistemul de rachete antitanc portabil SPIKE, lansator multiplu cu bătaie mare - HIMARS, transportor blindat PIRANHA V
etc.) şi să reflecte ultimele evoluţii/dezvoltări ale reglementărilor specifice.
În vederea eficientizării modului de
desfăşurare a pregătirii militare generale şi
de specialitate desfăşurate în instituţiile/unităţile de învăţământ militar din forţele terestre, a fost necesară constituirea şi
operaţionalizarea corpului instructorilor
militari asociaţi (IMA). Începând anul şcolar/universitar/instruire 2019-2020, corpul
IMA prin acţiunile derulate de Şcoala de
Instruire Interarme a Forţelor Terestre trebuie să fie în măsură să acopere nevoile de
instruire specifice armelor/specialităţilor
militare din forţele terestre.
Totodată, s-au depus mari eforturi
pentru modernizarea infrastructurii şi aici
aş aminti de Batalionul 1 Instrucţie „Olt”,
Şcoala de maiştri militari şi subofiţeri a
Forţelor Terestre şi să nu uităm de Academia Forţelor Terestre, instituţie de învăţământ universitar ce desfăşoară activităţi
educaţionale la cele mai înalte standarde.
Mihaela DIACONU
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Abonaţi la locul I
În perioada 20-24.09.2021 a avut loc în garnizoana Sibiu etapa finală pe Ministerul Apărării Naţionale a „Campionatului de Pentatlon militar pentru unităţile de instrucţie”.
Pe durata a cinci zile, 61 de militari, aparţinând loturilor sportive ale Statului Major al Forţelor Terestre, Statului Major al Forţelor Aeriene, Statului Major al Forţelor
Navale, Comandamentului Logistic Întrunit, Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii, Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale şi Brigăzii 30 Gardă
„Mihai Viteazul”, au luat parte la o competiţie antrenantă,
purtând o luptă acerbă pentru primul loc. Totul s-a desfăşurat însă într-un mediu dominat de fair-play, fiecare concurent luptând în primul rând cu el însuşi şi mai apoi cu
colegii de competiţie.
Probele de tir, de înot, de aruncare a grenadelor de tip
CISM la precizie şi la distanţă, de parcurgere a Pistei cu
Obstacole tip CISM şi alergare în teren variat opt kilometri la masculin şi patru kilometri la feminin, au solicitat
concurenţii la maxim, fiecare încercând să adune un punctaj cât mai bun. Oscilaţiile în evoluţie, pe care militarii leau avut de-a lungul probelor, au făcut ca rezultatul final să
fie unul foarte echilibrat şi calculele să se schimbe de la o
zi la alta.
Totuşi, după prima probă, cea de tir, lucrurile s-au
scindat, atât la masculin, cât şi la feminin, şi practic concurenţii s-au împărţit în două: cei care aveau să se lupte
pentru podium şi cei cărora le rămânea o cursă de recuperare pentru a prinde un loc cât mai sus în clasament.
O altă probă dificilă a fost cea de înot,
acolo unde nu toţi militarii au reuşit să
parcurgă cei 50 de metri ai lungimii de bazin. Nici pista cu obstacole nu s-a dovedit
a fi mai îngăduitoare şi, la rându-i, şi-a luat partea de abandonuri.
Astfel, după cele trei probe, aruncarea
grenadelor şi alergare în teren variat au
oferit prilejul tuturor participanţilor să se
ridice la nivelul competiţiei şi să arate că
pregătirea fizică este la un nivel bun şi
pentru cei care, într-un moment de neatenţie, au avut neşansa să iasă din lupta
pentru top zece.
La sfârşit, cununile de lauri au mers cu
preponderenţă spre militarii din cadrul
Forţelor Terestre, care parcă s-au abonat
la primul loc în competiţiile la care participă pe plan naţional. Ca să aflu care este
secretul din spatele acestor reuşite, am
stat de vorbă cu locotenent-colonelul Luigi Udrea, şeful Biroului Educaţie Fizică
din cadrul Statului Major al Forţelor Terestre, care pe lângă sportivi, este unul
dintre artizanii acestor rezultate sau, cum îmi place mie să
afirm, omul din spatele performanţelor.
„Sunt foarte mulţumit de cum s-au descurcat militarii
forţelor terestre şi nici nu aş avea cum să nu fiu când,
practic, au acaparat podiumul de premiere, atât la masculin, cât şi la feminin. Noi ne propunem de fiecare dată să
ajungem primii la linia de finiş a oricărui concurs. Faţă de
anii trecuţi, pot să spun că, cea mai mare provocare a reprezentat-o pandemia de Covid-19, care ne-a îngreunat un
pic modul de desfăşurare a probelor. De asemenea, condiţiile atmosferice au fost mai aprige, vremea a fost destul
de rece, cu nori şi reprize de ploaie care au făcut viaţa
concurenţilor grea. De exemplu, în poligon un rol important l-a jucat vântul, care a încercat să ne încurce, dar cu
toate acestea cel mai bun punctaj a fost realizat de sergentul Alin Petric din lotul nostru.
Nu este nici un secret care ne aduce mereu în postura
de învingători. După cum se ştie, în Forţele Terestre se pune accent pe componenta fizică şi de aici rezultă nivelul
ridicat pe care îl avem. Totodată, noi participăm şi la
competiţii internaţionale. Nu mai târziu de luna trecută,
ne-am întors de la un concurs de alergare montană, care
s-a desfăşurat sub egida Consiliului Internaţional al Sportului Militar, în Republica Serbia, şi unde am terminat pe
locul secund după Federaţia Rusă. Acolo am fost apreciaţi, atât de gazde, cât şi de reprezentanţii celorlalte delegaţii participante. Tocmai aceste experienţe pe care le acumulăm pe plan extern, ne ajută să ne focusăm în competiţiile interne.
Chiar dacă 2021 a fost un an mai greu, am reuşit să luăm parte la câteva concursuri. Lucrul acesta ne ajută să ţinem militarii într-o continuă pregătire şi, datorită acestui
proces perpetuu, reuşim să aterizăm mereu pe prima
treaptă a podiumului la toate etapele organizate de Ministerul Apărării Naţionale.
Cu toate acestea, nu putem spune că ne-am făcut abonament la primul loc, dar în spatele fiecărui participant
stau sute de ore de antrenament care, de cele mai multe
ori, se contabilizează după orele de program. Doar cu
multă muncă, poţi ajunge în faţă, printre aplauze şi felicitări, acolo unde fiecare sportiv îşi doreşte să cunoască gloria.
Pentatlonul este o întrecere amplă şi se impune să excelezi la cinci probe diferite care îţi solicită tot corpul.
Astfel, trebuie să existe o distribuire atentă a fiecărui
dram de efort, importantă fiind şi rapiditatea cu care corpul se reface de la o probă la alta. Acum, pe noi ne-a aju-

tat şi aria de selecţie. Fără a brava, pot spune că, dacă făceam o a
doua echipă şi ne prezentam cu ea
aici şi aceea ar fi câştigat. La nivelul forţelor terestre, concurenţa
este mare şi fiecare militar îşi doreşte un singur lucru: să fie cel
mai bun.
Din cauza creşterii nivelului
ratei de infectare cu COVID-19,
anul acesta nu vom mai avea decât nişte stagii de pregătire pentru
toate loturile în câteva garnizoane: Braşov, Bistriţa şi Craiova. În
aceste stagii ne vom pune la
punct cu pregătirea, pentru că
anul viitor vom avea un calendar
competiţional mai încărcat şi aş
enumera aici Campionatul Mondial de Iarnă, Campionatul Mondial de Maraton din Peru şi Campionatul Mondial de Pentatlon Militar din care vrem să facem o prioritate şi să înscriem pentru prima dată şi o echipă feminină.
Celor care astăzi au terminat pe locurile doi, trei şi mai
jos le transmit că pregătirea este totul şi nici noi nu eram
la acest nivel în urmă cu câţiva ani. Resursa umană este
foarte importantă şi de aceea încercăm să-i integrăm şi pe
cei care vin din urmă pentru a avea continuitate şi a fi capabili să înlocuim un militar care se accidentează, de
exemplu”, a concluzionat
şeful de lot al Statului Major al Forţelor Terestre.
Cu toate că a terminat
doar a treia, fruntaş Lenuţa
Ştef a spus că este foarte
mulţumită de locul pe care
l-a ocupat la pentatlon militar şi asta pentru că nu toate
probele au avantajat-o.
„Mă bucur enorm că la
sfârşit lotul Statului Major
al Forţelor Terestre a reuşit
să ocupe podiumul în întregime, atât la fete, cât şi la
băieţi. Din punctul meu de
vedere, concursul a fost
foarte bine organizat, iar cel
mai important lucru este că
toţi am reuşit să terminăm
probele cu brio, dovadă
stând podiumul. Cele mai
multe dificultăţi mi-a pus
proba de înot, dar pe viitor
mi-am propus să mă antrenez mai mult la acest capitol,
astfel încât să pot obţine un punctaj cât mai bun. Atuul
meu este pregătirea fizică şi rezistenţa psihică plus experienţa tuturor concursurilor la care am participat. Fiecare
loc obţinut mă motivează să devin din ce în ce mai bună
indiferent că particip la un concurs militar sau civil pe
plan naţional şi internaţional.”
Sergentul-major Ionuţ Aranghel a ratat locul întâi
pentru doar 42 de puncte sau într-o traducere aproximativă pentru trei secunde la nataţie ori patru cartuşe trase mai
departe de cercul cu cifra
10. Cu toate acestea, este
mulţumit şi ştie că perseverenţa la antrenamente îi va
aduce satisfacţii pe viitor.
„Concursul de pentatlon
este unul foarte complex
unde cea mai mică eroare te
costă. Cu un pic mai multă
concentrare la tragere şi la
aruncarea grenadelor cred
că acum aş fi vorbit din
postura câştigătorului şi nu
cu medalia de locul doi la
gât. La faza pe Statul Major
al Forţelor Terestre, am terminat primul, dar ştiam că
acum concurenţa va fi şi
mai puternică. Faţă de etapa
trecută, mi-am îmbunătăţit prestaţia, am adunat mai multe
puncte, dar până la urmă nu au fost suficiente. Frumuseţea
în sport este că întotdeauna există o dată viitoare unde poţi
să îţi iei revanşa. Voi încerca să mă pregătesc mai mult la
înot pentru că acolo simt că este loc de progres. La tir,
cred că totul ţine de starea de moment, de concentrare şi
de miimile de secundă care fac diferenţa între două respiraţii şi momentul când degetul alunecă pe trăgaci.”
Dar, să dăm Cezarului ce-i al Cezarului. Primul lucru
pe care l-am observat la câştigător, pe lângă modestie, văzută de unii ca un defect, dar pe care eu o asociez cu virtutea de învingător, a fost rana adâncă din palmă. Şi acum
îmi închipui câtă determinare are dacă a obţinut cel mai
mare punctaj la aruncarea grenadelor şi cel mai bun timp
la parcurgerea pistei, în condiţiile în care durerea l-a însoţit la fiecare pas unde a fost nevoit să se folosească de
mâini. În vine în minte un singur obstacol al pistei: masa
irlandeză.

„Primul adversar al meu am fost eu însumi, apoi colegii din forţele terestre. Foarte bine au evoluat şi militarii
de la forţele pentru operaţii speciale. Emoţii am avut pe
parcursul întregii săptămâni, dar îmi cunosc potenţialul şi
ştiu cât de mult stau şi mă antrenez. Una peste alta, sportul
înseamnă sănătate. Eu sunt polisportiv, particip la competiţii şi vara şi iarna, deci sunt într-o pregătire continuă.
Pista CISM este foarte complexă, dificilă şi necesită, pe
lângă o condiţie fizică foarte bună, forţă şi tehnică pentru
a trece peste obstacole cât mai rapid. Am venit pe locul întâi, dar greul de acum începe, pentru că îmi doresc să rămân acolo cât mai mult timp”, a spus caporalul Vasile Luci.
CLASAMENT PENTATLON INDIVIDUAL FEMININ: Locul I: fruntaş Dana Răzvanţă, Statul, Major al
Forţelor Terestre; Locul II: sergent Diana Salman, Statul
Major al Forţelor Terestre; Locul III: fruntaş Lenuţa Ştef,
Statul Major al Forţelor Terestre.
CLASAMENT PENTATLON INDIVIDUAL
MASCULIN: Locul I: caporal Vasile Luci Marius, Statul
Major al Forţelor Terestre; Locul II: sergent-major Ionuţ
Aranghel, Statul Major al Forţelor Terestre; Locul III: caporal Bogdan Motogna, Statul Major al Forţelor Terestre.
CLASAMENT PENTATLON ECHIPE FEMININ:
Locul I: Statul Major al Forţelor Terestre; Locul II: Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale; Locul III:
Statul Major al Forţelor Aeriene.
CLASAMENT PENTATLON ECHIPE MASCULIN: Locul I: Statul Major al Forţelor Terestre; Locul II:
Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale; Locul
III: Statul Major al Forţelor Aeriene.
CLASAMENT GENERAL: Locul I: Statul Major al
Forţelor Terestre; Locul II: Comandamentul Forţelor
pentru Operaţii Speciale; Locul III: Statul Major al Forţelor Aeriene; Locul IV: Brigada 30 Gardă; Locul V: Statul
Major al Forţelor Navale; Locul VI: Comandamentul Logistic Întrunit; Locul VII: Comandamentul Comunicaţiilor şi Informaticii.
Concluziile întrecerii le-a tras colonelul Cristian Pelea, şeful Serviciului Educaţie Fizică Militară din Statul
Major al Apărării, la Festivitatea de Premiere de pe platoul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”: „Am
ajuns la finalul competiţiei şi apreciez faptul că această
ediţie a Campionatului militar
de pentatlon pentru unităţile de
instrucţie a fost una cu un nivel
superior faţă de cele anterioare.
Am urmărit cu atenţie evoluţiile
pe parcursul zilelor şi am
constatat că militarii care au fost
angrenaţi dispun de o mare capacitate de efort fizic şi de un
nivel ridicat al deprinderilor
motrice specifice pentatlonului
militar, ceea ce îmi permite să îi
felicit din toată inima. În afară
de scopul principal atins de
acest concurs, respectiv ierarhizarea loturilor şi recompensarea
sportivilor militari, am avut şi
un obiectiv secundar şi anume
selecţionarea celor mai buni
dintre aceştia pentru a face parte din lotul reprezentativ de
pentatlon militar al Armatei României. Urmează ca sportivii care s-au dovedit a fi cei mai buni dintre competitori
să demareze un program de pregătire în vederea participării la întrecerile sportive organizate sub egida Consiliului
Internaţional al Sportului Militar. Ştiu că nu este deloc
uşor să participi într-o astfel de competiţie, antrenamentele sunt foarte intense, condiţiile câteodată sunt precare şi
este clar că doar cei cu caractere puternice pot reuşi până
la capăt, dar sunt convins, după ceea ce am văzut în această perioadă, că sportivii români ne vor reprezenta cu cinste în întrecerile internaţionale următoare. Nu vreau să închei înainte de a adresa mulţumiri comandanţilor unităţilor militare din Sibiu, care ne-au sprijinit în organizarea
şi desfăşurarea acestei finale pe Ministerul Apărării Naţionale.”
Căpitan Narcis RĂDUCU
Plutonier-major Cristian ALDESCU

CMYK

Atacul de noapte de la Târgovişte

Carte

Minciuna, Care Santos
V-aţi gândit vreodată de cât timp
avem nevoie ca să ne îndrăgostim? O
secundă? Cinci minute? Două ore? O
zi? O săptămână? Toate răspunsurile
sunt corecte. Xenia învaţă pentru medicină, încearcă din răsputeri să le facă
pe plac părinţilor exigenţi şi, când presiunea e prea mare, se refugiază în literatură. De curând, a descoperit romanul De veghe în lanul de secară al lui
J.D. Salinger şi, odată cu asta, pe un
forum al cititorilor, a cunoscut un tânăr
de vârsta ei. Nu s-au văzut faţă în faţă,
abia dacă ştie cum îl cheamă şi la ce liceu învaţă, dar îşi scriu săptămânal, iar sentimentele lor capătă,
în ciuda piedicilor sau poate tocmai de aceea, forţa unei pasiuni
dintre cele care-ţi schimbă viaţa. Dar, atunci când Xenia trece
peste rugămintea lui şi încearcă să-l întâlnească, află că nimic nu
e ceea ce pare a fi. Cine este cu adevărat sufletul ei pereche?
Unde este? Ce ascunde? Răspunsul vine sub forma unui caiet de
însemnări şi spune povestea unei crime.
www.humanitas.ro
Hooverphonic, 8 octombrie, ora 19:00, Arenele Romane,
Bucureşti
Hooverphonic vine din Belgia şi, în cei peste 20 de ani de activitate a lansat 10 albume şi hituri precum „Mad About You”,
„Eden” sau „2 Wicky”, combinând trip hop-ul cu rockul alternativ şi cu muzica electronică. Cel
mai recent material discografic
este „Looking For Stars” care a
fost lansat în 2018. Piesele trupei
au fost incluse pe soundtrack-urile multor filme precum: CSI, La
Femme Nikita, I Know What You
Did Last Summer, Permanent
Midnight, The Interview, Stealing
Beauty sau Third Watch. Hooverphonic va reprezenta Belgia la
Eurovision 2021 cu piesa „The
Wrong Place”.
www.infomusic.ro

Film

Spirala
Spirala este o dramă psihologică despre dificultatea de a lăsa
în urmă trecutul şi despre felul în
care viaţa noastră şi ciclurile naturii sunt profund legate. Bence şi
Janka trăiesc pe malul unui lac,
întreţinându-se din taxa pe care o
plătesc cei care vor să pescuiască
aici. Totul pare să curgă armonios
în acest aparent paradis, însă relaţia lor începe să se deterioreze şi,
odată cu ea, în mod bizar, viaţa
din jurul lacului.
www.cinemagia.ro
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La începutul lui 1462, Vlad Ţepeş atacă posesiunile turceşti de la Dunăre. În fruntea unei armate uriaşe - a doua ca mărime după aceea care cucerise Constantinopolul - în primăvara lui 1462 sultanul s-a îndreptat spre Dunăre pentru a pedepsi cutezanţa voievodului, decis să-l înfrunte.
În vreme ce oastea sa număra până la 30.000 de
oameni, efectivele turceşti urcau până la 100.000150.000 de luptători şi 175 de vase militare. O parte
a oastei turceşti a fost transportată pe mare, iar apoi a
pătruns pe Dunăre până la Brăila, „oraş al dacilor”(adică al Valahiei), în care, conform spuselor cronicarului bizantin Chalcocondil, se făcea comerţ
„mai mare decât în toate oraşele ţării”, având însă în
plan şi cucerirea Chiliei. Grosul oştirii turceşti a trecut pe la Turnu Măgurele, oştenii lui Ţepeş nereuşind
să o oprească în dreapta fluviului. Voievodul a lăsato să înainteze prin ţara pustiită, lovind prin surprindere detaşamentele care se depărtau de tabără în căutare de hrană, apă, întregind cu sabia opera nimicitoare a foametei.
Având în vedere superioritatea zdrobitoare a inamicului, domnul român a aplicat tactica hărţuielii şi
„pârjolirii pământului”, mai ales pe drumul Târgoviştei, cât mai departe, în munţi, evacuând populaţia civilă din calea invaziei vrăjmaşe. Un martor ocular, ienicer turc revenit în tabăra creştină, consemna că
„deşi voievodul român avea o oaste mică şi pretutindeni eram cu mare grijă şi ne îngropam în fiecare
noapte în şanţuri, totuşi nu puteam fi siguri”, apariţia
lui Dracula fiind posibilă în cele mai neaşteptate situaţii. Vizirul Mahmud s-ar fi exprimat chiar cu acel
prilej că, dacă voievodul muntean „ar avea o oaste însemnată, s-ar putea să ajungă la o mare putere”.
În această atmosferă apăsătoare, în care oştile turceşti, flămânde şi înfricoşate, înaintau prin ţara pustiită, a avut loc o mare lovitură a lui Vlad Ţepeş: atacul de noapte din 16-17 iunie 1462, menit să demoralizeze oastea otomană, atac despre care povestesc
toate izvoarele referitoare la campania din 1462.
Vlad Ţepeş a ales momentul cu multă iscusinţă: după
un marş istovitor de 10-12 zile printr-o ţară necunoscută, în care din orice parte putea să apară duşmanul
prin surprindere, oastea turcească pe care „abia o ducea pământul” îşi rărise simţitor rândurile, întrucât
mulţi turci fuseseră ucişi în luptele de hărţuială. Românii s-au îmbrăcat în straie otomane pentru a spori
confuzia în tabăra inamică. Acest faimos atac de
noapte a produs pierderi însemnate inamicului, izvoarele indică exagerat 50.000 poate chiar 100.000
de otomani. Atacul a început „la trei ore după apusul
soarelui şi a durat până la patru dimineaţa” şi a provocat o mare confuzie în tabăra otomană. Valahii au
sunat goarnele şi au dat foc corturilor turceşti. Rezultatele exacte ale atacului diferă în documente. Unele
surse spun că valahii au ucis un număr mare de turci,
iar altele susţin că pierderile de vieţi otomane au fost
minime. Un număr mare de cai şi cămile au fost ucise.
Unele cronici dau vina pe un boier valah numit
Galeş, care a condus un atac simultan asupra otomanilor cu a doua armată şi că nu a fost suficient de îndrăzneţ să cauzeze devastarea aşteptată în tabăra oto-

mană. Vlad însuşi a dorit să atace cortul sultanului,
după ce a distrus cavaleria anatoliană, dar l-a confundat cu cortul celor doi mari viziri, Ishak Paşa şi Mahmud Paşa. Ienicerii, sub comanda lui Mihaloğlu Ali
Bey, i-au urmărit pe valahi, reuşind să ucidă 1.0002.000 din ei. Pierderile totale s-au situat la circa 5.000
de partea valahilor şi aproximativ 15.000 de otomani.
Ca efect al bătăliei „pierzând în acea noapte orice încredere în privinţa armatei sale, sultanul a părăsit pe
ascuns tabăra, luând-o la fugă în chip ruşinos”. Convins de sfătuitorii săi să revină în tabără şi văzând
„mare pierdere suferită de ai săi”, Mahomed al II-lea
„s-a grăbit să se întoarcă pe unde venise” dând ordine
de retragere. În apropierea Târgoviştei îl aştepta un
spectacol care a băgat groaza în oştile sale: o pădure
de ţepi în care atârnau o mulţime de turci ucişi înainte
sau în timpul bătăliei. În faţa acestei sinistre privelişti, turcii „s-au înspăimântat foarte”, iar sultanul a
recunoscut că „nu poate să ia ţara unui bărbat care face aşa de mari lucruri” şi care „ar fi vrednic de mai
mult”.
Cu excepţia cronicilor truceşti, toate celelalte izvoare mărturisesc înfrângerea sultanului, care a fost
silit „să se întoarcă în fugă peste Dunăre cu mari pierderi printre ai săi şi cu ruşinea de a fi dat dosul”. În
timpul retragerii precipitate peste Dunăre, turcii erau
loviţi permanent prin surprindere de oştile române,
ceea ce mărea spaima invadatorilor. Oastea turcească, retrăgându-se în debandadă „fără nici un semn de
victorie” a fost văzută de un albanez. Fugit din Adrianopole unde făcuse robie trucească, martorul arată că
resturile turceşti veniseră pe jos, într-o stare jalnică,
deoarece caii muriseră de foame şi sete. Căutând să
calmeze spiritele agitate, sultanul a încercat să le ridice moralul prin „unele manifestări de veselie”, urmărind „să-i facă pe supuşii săi să creadă că stăpânul
lor s-ar fi întors victorios”.
Sultanul l-a lăsat în ţară pe voievodul Radu cu trupe otomane drept sprijin şi a trecut Dunărea înapoi în
imperiu, după aproape o lună de când călcase în Valahia. Cu ţara suferind de distrugerile războiului şi
noul voievod sprijinit de trupe otomane, o bună parte
a boierilor a început să încline spre Radu. Domnia lui
ar fi însemnat pace cu otomanii şi cu moldovenii. Din
iulie până în octombrie, cele două părţi s-au luptat
pentru tron, dar armata lui Vlad devenea din ce în ce
mai mică şi mai vlăguită, în timp ce Radu prelua iniţiativa.Vlad încă aştepta sosirea ajutorului ungar, dar
armata regală îşi începuse încetul marş spre sud abia
în august.
Rămas doar cu o mână de oameni, Vlad s-a refugiat la Poenari, puternica fortăreaţă din vârf de stâncă, unde duşmanul nu putea ajunge. Există două motive care trebuie să fi fost decisive în legătura cu fuga
lui Vlad: otomanii au reuşit să-şi urce artileria pe un
alt vârf, de unde puteau lovi fortăreaţa sau o iscoadă
a reuşit să ajungă în fortificaţie şi să anunţe că nu venea nici un ajutor. În orice caz, Vlad a fugit de la Poenari şi s-a îndreptat spre trupele sale aflate lângă graniţa cu Transilvania, reuşind să o treacă la începutul
lui noiembrie. A doua sa domnie luase oficial sfârşit.
Urmau vremuri grele pentru el.
www.istorie-pe-scurt.ro

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Căutarea desăvârşirii
Sfinţii Cuvioşi Daniil şi Misail sunt doi
dintre monahii care s-au nevoit în zona
Muntelui Cozia din Arhiepiscopia Râmnicului. Pentru modul lor de vieţuire şi darurile duhovniceşti primite, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române i-a canonizat în
anul 2016, având ca zi de cinstire data de 5
octombrie. Tot atunci au fost canonizaţi
Sfinţii Neofit şi Meletie de la Mănăstirea
Stânişoarei. Vieţuirea în singurătate nu a însemnat pentru ei respingerea lumii, ci ridicarea deasupra ei şi căutarea desăvârşirii.
S-au retras pentru a se putea ruga mai
adânc pentru lume, iar omenirea are nevoie
de rugăciunea lor şi de asemenea modele de
trăire.
Cuviosul Daniil s-a nevoit, mai întâi, în
obştea Mănăstirii Cozia, la începutul secolului al XVII-lea. Cunoscător al Sfintelor
Scripturi şi al învăţăturilor Sfinţilor Părinţi,
având o viaţă curată şi iscusinţă în trăirea
călugărească, el s-a învrednicit de harul
preoţiei. Prin smerenia sa şi darurile duhovniceşti primite, s-a făcut repede cunoscut
de către monahii doritori de viaţă sfântă.
Aşa a devenit principalul duhovnic al lavrei
coziene şi al sihaştrilor de pe Valea Oltului.
Dorind o viaţă care să îl apropie de comunitatea cu Dumnezeu, s-a retras la poalele
Muntelui Cozia. Aici şi-a săpat o chilie în
stâncă, nevoindu-se peste 20 de ani într-o
rânduială monahală deosebit de aspră. Peş-

tera se vede şi astăzi în curtea Mănăstirii
Turnu, fiind mărturie peste timp a izolării
sale de lume, pentru a-L aduce în adânc de
inimă pe Dumnezeu.
Vieţuirea în singurătatea muntelui e o
lume la graniţa dintre cer şi pământ, la care
au acces doar cei care se dăruiesc total lui
Dumnezeu şi caută dragostea Lui desăvârşită.
Sfinţii Părinţi ne învaţă că numai în linişte putem avea o legătură autentică cu
Dumnezeu. Iar monahii care de-a lungul
veacurilor au trăit retraşi în singurătate nu
doar că şi-au vindecat sufletul de păcate, ci
au devenit călugări ,,luminători” pentru întreaga lume. Rugăciunea lor puternică străbate întregul univers şi face să coboare mila
lui Dumnezeu peste noi.
Spre sfârşitul vieţii, Cuviosul Daniil a
dat monahilor care se nevoiau cu el rânduieli de viaţă pustnicească, apoi, cunoscându-şi dinainte sfârşitul, l-a pus povăţuitor în
locul său pe ucenicul său, Cuviosul Misail.
,,Tradiţia locului spune despre Sfântul Cuvios Daniil că şi-a format mulţi ucenici, iubitori de viaţă sihăstrească. Dintre aceştia,
monahul Misail a fost cel mai apropiat de
modul său de vieţuire şi rugăciune. Aşa că
la bătrâneţe, când nu a mai putut conduce
obştea formată în jurul său, Daniil i-a încredinţat conducerea mănăstirii ieroschimonahului Misail”, spunea părintele stareţ al

Mănăstirii Turnu (judeţul Vâlcea), protosinghelul Misail Dumitraşcu.
Cuviosul Misail s-a nevoit mai întâi în
Mănăstirea Cozia, la începutul secolului al
XVII-lea. Urmând părintelui său spiritual,
s-a retras peste Olt, la poalele Muntelui Cozia unde a săpat o chilie alături de cea a duhovnicului său. Aici a trăit în singurătate şi
ascultare mai mult de 20 de ani. Părintele
stareţ Misail Dumitraşcu a enumerat trăsăturile cuviosului al cărui nume îl poartă:
,,După moartea bătrânului Daniil, viaţa duhovnicească a continuat aici. Tradiţia spune
că ieroschimonahul Misail era la fel de bun
precum învăţătorul său, moştenise de la
acesta râvna în îndeplinirea pravilei călugăreşti şi se nevoia neîncetat în rugăciune.
Era la fel de blând şi lesne iertător precum
părintele de la care deprinsese rânduiala
vieţii călugăreşti.”
În jurul acestor cuvioşi s-a adunat o mică obşte de fraţi nevoitori întru rugăciune
neîncetată, privegheri, post şi citirea cărţilor folositoare de suflet. Pentru trebuinţele
acestora, Sfinţii Daniil şi Misail au ridicat o
biserică de lemn cu hramul ,,Intrarea în biserică a Maicii Domnului”. Tradiţia locului
spune că Daniil a fost duhovnicul tuturor
pustnicilor din împrejurimi, la el spovedindu-se şi Sfinţii Cuvioşi Neofit şi Meletie de
la Mănăstirea Stânişoara.
În vremea în care au trăit Sfinţii Daniil

şi Misail, pe locul Mănăstirii Turnu nu erau
alte clădiri, ci doar încăperile lor săpate în
piatra muntelui şi o mică biserică de lemn.
După trecerea la cele veşnice, aceşti cuvioşi au fost îngropaţi lângă Altarul bisericuţei înălţate de ei. În anul 1676, Mitropolitul
Varlaam al Ţării Româneşti, fost egumen al
Mănăstirii Cozia, a construit la Turnu o bisericuţă din piatră pe vechea temelie a bisericii de lemn, aşezând sub ea moaştele sfinţilor Daniil şi Misail. O inscripţie pe zidul
exterior al sfântului locaş arată că acest loc
se află situat sub altar.
Prin modul lor de vieţuire, aceşti doi
monahi s-au arătat vase alese ale Duhului
Sfânt, înscriindu-se în rândul sfinţilor cuvioşi români, ca purtători de daruri duhovniceşti şi luminători prin vieţuirea lor sfântă.
Mulţi credincioşi mărturisesc că în acest
loc sfânt simt linişte şi bucurie duhovnicească.
Şi, chiar dacă în secolul al XVII-lea au
trăit departe de lume, astăzi Sfinţii cuvioşi
Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu ajută prin rugăciunile lor credincioşilor care au
nevoie. Chiar dacă vremurile nu au fost
întotdeauna prielnice în istoria acestor locuri, tradiţia monahismului şi a vieţuirii în
singurătate s-a păstra, dovadă numărul mare de mănăstiri din zonă.
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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ªtiinþã
A fost creat un nou tip de metal
în care electronii curg ca un fluid

Oamenii de ştiinţă au descoperit cu ajutorul unui nou
studiu un tip de metal în care electronii curg fluid, la fel
ca apa dintr-o conductă, prin interacţiunea cu cvasiparticule numite fononi. Acesta rezultă din vibraţiile unei
structuri cristaline. În metal, ar fi normal ca electronii să
fie difuzivi în mişcarea lor, funcţionând ca particule individuale. Mai exact, nu câştigă impuls ca grup.

Acest lucru face ca electronii să treacă de la comportamentul difuziv (asemănător unei particule) la un comportament hidrodinamic (asemănător unui fluid) în mişcarea lor. Superconductorul metalic care cauzează acest
comportament este un aliaj de niobiu şi germaniu
(NbGe2), relatează echipa de cercetare, citată de Science
Alert. Astfel, ar putea da naştere unui nou tip de dispozitiv electronic. „Am vrut să testăm o predicţie recentă a
„fluidului electron-fonon”, explică fizicianul experimental Fazel Tafti de la Boston College. „De obicei, electronii sunt împrăştiaţi de fononi, ceea ce duce la mişcarea
obişnuită de difuzie a electronilor în metale. O nouă teorie arată că atunci când electronii interacţionează puternic cu fononii, vor forma un lichid electron-fonon unit.
Acest nou lichid va curge în interiorul metalului la fel
cum curge apa într-o conductă.” Ipoteza fluidului electron-foton, pusă la punct de Tafti şi colegii săi, a fost
confirmată de trei metode. Prima a fost măsurarea rezistivităţii electrice a metalului, care a arătat că electronii
săi au o masă mai mare decât s-ar fi aşteptat în mod normal. Cea de-a doua este metoda de răpândire Raman,
care a arătat că vibraţia NbGe2 s-a schimbat din cauza
fluxului neobişnuit de electroni şi, în cele din urmă, tehnicile de difracţie cu raze X au dezvăluit structura cristalină a metalului. Masa electronilor a fost de trei ori mai
mare decât ar fi normal, potrivit unei metode de cartografiere a materialelor, cunoscută sub numele de oscilaţii
cuantice. Acesta a fost un alt semn că electronii şi fononii cauzează un comportament neobişnuit.

Cea mai mare centrală
pentru captarea de carbon

Cea mai mare centrală din lume concepută să extragă
dioxid de carbon din aer şi să îl transforme în rocă a devenit operaţională, au anunţat companiile din spatele
proiectului. Centrala, numită Orca după termenul „orka”
din limba islandeză care înseamnă „energie”, este alcătuită din patru unităţi, fiecare având în componenţă două
cutii metalice care arată ca nişte containere de transport.
Construită de companiile Climeworks din Elveţia şi

Carbfix din Islanda, atunci când va funcţiona la capacitate maximă centrala va putea extrage 4.000 de tone de dioxid de carbon din aer în fiecare an, potrivit reprezentanţilor celor două companii. Potrivit Agenţiei pentru Protecţia Mediului din SUA, acea cantitate este echivalentă
cu emisiile generate de aproximativ 870 de maşini. Centrala a necesitat o investiţie de 10 până la 15 milioane de
dolari. Pentru a colecta dioxidul de carbon, centrala foloseşte ventilatoare care atrag aerul într-un colector, care
are un material de filtrare la interior. Odată ce filtrul este
plin cu dioxid de carbon (CO2), colectorul este închis,
iar temperatura creşte pentru a elibera CO2 din material,
gazul concentrat putând fi colectat după aceea.
CO2 este combinat apoi cu apă înainte să fie injectat
la o adâncime de până la 1.000 de metri în bazaltul din
apropiere, acolo unde este mineralizat, scrie The
Guardian. Susţinătorii aşa-numitei tehnologii de captare
şi stocare de carbon cred că aceste sisteme pot deveni instrumente importante în lupta împotriva schimbărilor
climatice. Însă, criticii argumentează că tehnologia continuă să fie extrem de costisitoare şi ar putea trece zeci
de ani până când va putea funcţiona la scară largă.
www.descopera.ro
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Noutãþi în lumea IT
Xiaomi pregăteşte
o nouă gamă smartphone
Cu brandul Mi deja pensionat, seriile Poco şi Redmi lasă loc pentru
încă un brand smartphone: Xiaomi
Civi. Cel puţin deocamdată, compania precizează că seria Xiaomi Civi
va fi disponibilă exclusiv pentru consumatorii din China, unde cel mai
probabil va înlocui seria Xiaomi CC.
De altfel, pre-anunţul de lansare, de
forma unei imagini teaser, confirmă
formula CV în numele de produs, citită drept „Civi”. Primul smartphone
din familia Xiaomi CV poartă numele de cod 2107119DC şi este pregătit

camere foto în configuraţie
64MP+8MP+5MP şi cameră frontală
de 5MP. Cu grosime de numai 6.81
mm şi 157 grame, acesta este mai degrabă un smartphone axat pe designul estetic, pentru folosirea de zi cu
zi. Fără constrângerile taxelor vamale
şi transport, telefoanele Xiaomi CV
(Civi) probabil că vor fi considerabil
mai ieftine decât versiunile lor Europene, conturând o alegere tentantă
pentru cumpărătorii dispuşi să comande direct din ofertele magazinelor cu livrare din China. Totuşi, înainte de a face cumpărături pe site-uri,
gen Aliexpress, ar trebui să ştii că
Xiaomi a început să blocheze (softbrick) telefoanele activate în alte regiuni ale lumii decât cea intenţionată
pentru comercializare. Soluţii împotriva acestei măsuri există, dar presupun instalarea de ROM-uri Android
neoficiale, operaţiune nerecomandată
celor neiniţiaţi.

Pixel 6 Pro
ca o variantă pentru China a modelului Xiaomi 11 Lite NE 5G, dezvăluit
săptămâna trecută pentru piaţa din
India. Nu este clar dacă Xiaomi 11
Lite NE 5G va avea o ediţie şi pentru
piaţa europeană. Între timp, putem
consulta lista de specificaţii valabile
pentru piaţa din India, confirmând
pregătirea unui smartphone din gama
mid-range, cu ecran AMOLED
FHD+ de 6.55 inch şi rată de refresh
la 90Hz, chipset Snapdragon 778G,
-Mărie, ai pus sare
în ciorbă?
-Da, am pus şi io şi
mama...
-Apăi, pun şi io şi
mâncaţi-o voi!
J
-Gogule, ascultă-mă: merg eu acasă
de la serviciu şi văd o broască. O iau
acasă, o hrănesc, o scald şi o culc lângă
mine să o încălzesc. Când mă trezesc,
observ că s-a transformat, ca în poveste, într-o blondă superbă. Mă crezi?
-Te cred! De ce?
-Pentru că nevastă-mea nu mă crede, mă!
J
-De ce te cerţi mereu cu nevastă-ta
şi pe soacră o respecţi?
-A fost singura care s-a opus căsătoriei.
J
-Mamă soacră, ce faci la fereastră?
-Mă gândesc dacă să sar sau să o închid?
-Sari, c-o închid eu!
J

Deşi Google a încercat să preîntâmpine avalanşa de zvonuri mai
mult sau mai puţin bazate pe informaţii reale, anunţând noua seriei Pixel încă din luna august, majoritatea
detaliilor au fost păstrate pentru evenimentul de lansare pregătit pentru
luna octombrie. Printre noutăţile aflate „pe surse” avem un chipset optimizat de Google prin includerea unui
procesor personalizat pentru accelerarea funcţiilor bazate pe AI, cum ar
Dracul către femeie:
-Vin după tineee...
Femeia:
-Cred că ţi s-a urât cu binele!

LÃCOMIE

DIURETIC

SELENAR

CORUPTÃ

ªIRURI

AMÂNAT

LUCRU
MECANIC

ÎNMÂNAT

FAC NORME

ROM

TIMID ÎN
FOND!

NESCRIS

AVANTAJ

FIR

BRÃZDAT

ORIFICIU
NAZAL
DOTATÃ
ULCELE

JUNE
EVIDENT

POSEDÃ

CUORE!

LUATE ÎN
ªAGÃ!

SE IA DIN
CUIBAR!
ÎN TIMPUL
ZILEI!

J

Doctorul:Fumezi?
Pacientul:Nu.
-Consumi alcool?
-Nu.
-Te odihneşti suficient?
-8 ore noaptea şi o oră în fiecare
după-amiază?
-Mănânci sănătos?
-Sunt vegetarian.
-Nu mai rânji aşa ca prostul, că oricum îţi găsesc ceva până la urmă!

J

-Cum atragi atenţia unui ospătar
francez?
-Comanzi în germană!

J

-Draga mea, azi noapte ai strigat
prin somn: ,,Nu, Vasile! Nu!” Cine e
Vasile?
-Dragă, mai contează? Nu ai auzit
că l-am refuzat?

J

www.bancuri.ro

GÂNDURI ÎN TREACÃT...

PUNE ÎN
PAGINÃ
SCHIÞE
VESELE

ETAJ

mile şi se intra câte cinci persoane, în
ordine alfabetică. Iar pe mine mă cheamă Zvorişteanu!

J
-Draga mea, cu cine ai stat o oră de
vorbă la poartă?
-Cu Vasileasca.
-Şi, de ce n-ai invitat-o înăuntru?
-N-a vrut să intre, că era grăbită.
J
Un turist american se plimba prin
Paris împreună cu ghidul său.
-Aici totul este aşa de mărunt, aşa
de înghesuit! Spre exemplu, această
clădire, la noi, ar fi de zece ori mai mare!
-Mi se pare normal, domnule, îi răspunde ghidul. Aceasta este o clinică de
psihiatrie!
J
-De ce există soacre?
-Pentru că dracul n-are timp să facă
rău la toată lumea.
J
Doamne, ce coşmar am avut!
Se făcea că se deschiseseră cârciu-

APRECIERE

fi cea de asistenţă prin comandă vocală, traducere în timp real şi optimizarea performanţelor foto. De data
aceasta, luăm un prim contact cu un
prototip Pixel 6 Pro funcţional, afişând noul ornament pentru camera
foto, ecranul cu margini curbate şi
perforaţie aplicată central, respectiv
butoanele poziţionate exclusiv pe
partea dreaptă a ramei laterale. Potrivit listei preliminare cu specificaţii,
seria Pixel 6 Pro va avea un ecran
pOLED de 6.71 inch (3120 x 1440
pixeli), de tip curbat, cu rată de refresh adaptiv la 120Hz. Configuraţia
va avea 12 GB memorie RAM şi stocare de 128 GB / 256 GB / 512 GB,
cameră foto principală de 50 MP, cameră Ultra-wide de 12 MP + telephoto de 48 MP. Camera frontală este un
model cu rezoluţie 12 MP. Pe lista
dotărilor mai intră un acumulator de
5000 mAh cu încărcare rapidă, conectivitate 5G, suport dual-SIM, senzor de amprentă sub ecran şi difuzoare stereo.
www.go4it

Pentru optimişti, viaţa nu este o problemă, ci o soluţie.
Viaţa e prea importantă ca să fie luată în
serios.
Ceea ce contează cu adevărat este ceea ce
crezi.
Trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o
vezi în lume.
Fii curajos. Asumă-ţi riscuri. Nimic nu
poate înlocui experienţa.
Oamenii sunt atât de fericiţi pe cât îşi propun să fie.
Viaţa nu se explică, ea se trăieşte.
Destinul prinde formă în momentul în
care iei o decizie.
Învaţă din greşelile altora; nu poţi trăi
destul pentru a le face pe toate.
Viziunea ta va fi clară doar atunci când te
poţi uita în inima ta.
Nu vei zări nicicând un curcubeu dacă te
uiţi în jos.
Viaţa începe acolo unde se termină frica.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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S-a dat startul la Cursul pentru jurnaliştii care
transmit din zone de conflict, ediţia 2021!
Primele două zile au fost pline de activităţi.
Cursul pentru jurnaliştii care transmit din zone de conflict, ediţia 2021, s-a desfăşurat în perioada 19-25 septembrie, la Târgu-Mureş şi în alte obiective ale MApN, şi a
fost organizat de Direcţia Informare şi Relaţii Publice a
Ministerului Apărării Naţionale, cu sprijinul Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale, Statului Major al Forţelor Terestre şi Statului Major al Forţelor Aeriene.
Cei 18 jurnalişti care au participat la curs au dobândit
în cadrul
celor două
module teoretic şi
practic noţiuni
privind
pro cedu ri le de acreditare şi de
lucru ale
jurna liş ti lor pe timpul operaţiilor militare, regulile de siguranţă şi
protecţie în zonele de conflict, precum şi cele privind
acordarea primului ajutor.
De asemenea, reprezentanţilor mass-media le-au fost
prezentate aspecte privind securitatea operaţională şi ris-

curile în teatrele de operaţii.
În perioada cursului, jurnaliştii s-au
familiarizat
cu tehnica
de luptă şi
echipamentul din
dotarea
unor structuri
militare din
Armata României care au participat la misiuni în teatrele
de operaţii, precum şi cu mijloacele de protecţie chimică,
biologică, radiologică şi nucleară (CBRN).
Totodată, cursanţilor le-au fost prezentate tehnici de
supravieţuire, modul de executare a unei misiuni într-o
zonă de operaţii şi au luat parte la trageri demonstrative
cu armamentul de infanterie.
Cursul, aflat la cea de-a 17-a ediţie, a pregătit, din anul
2004 şi până în prezent, 298 de jurnalişti (316 cu cei din
această ediţie).
Foto: Căpitan Roxana DAVIDOVITS

Bosnia şi Herţegovina
Pregătiţi pentru dislocare
Compania 1 Rezervă Intermediară (IR) din Batalionul
2 Infanterie „Călugăreni” va participa în perioada 18.0903.10 la antrenamentul operaţional (OPREH) „EUFOR
QUICK RESPONSE 2021” din Bosnia şi Herţegovina. O
comisie condusă de comandantul Batalionului 2 Infanterie ,,Călugăreni”, locotenent-colonel Dan-Laurenţiu Popescu, a
ve rificat
ul timele
detalii
pe timpul revistei de
f r o n t
desfăşurată la
sediul
unităţii
din Bucureşti,
în prezenţa
şefului de stat major al Brigăzii 282 Blindată „Unirea
Principatelor”, colonelul Marius Chiriac.
Din data de 31 martie a.c., Compania 1 ORF din rezerva operaţională pentru operaţia KFOR, asigură, prin soluţia dublei angajări, rezerva intermediară (IR) a operaţiei
EUFOR ALTHEA şi este în măsură să execute misiuni în
sprijinul păcii în teatrele de operaţii din Balcanii de Vest.
Militarii români au ajuns cu bine în Bosnia şi
Herţegovina
Compania 1 Rezervă Intermediară (IR) ALTHEA din
Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni” a trecut sub comanda operaţională a Comandamentului Batalionului Multinaţional, în cadrul unei ceremonii desfăşurate pe data de
20 septembrie, la sediul Comandamentului EUFOR din
Bosnia şi
Herţegovina.
Cele şase
c o m panii, două permanente,
ge nerate
de Ungaria şi Turcia,
şi
două din
Rezerva
Intermediară de
Forţe,
generate
de Austria, Bulgaria, România şi Slovacia, participă, integrat, până pe 3 octombrie, la antrenamentul operaţional
„EUFOR QUICK RESPONSE 2021”. În primele cinci zile, aceştia vor executa activităţi de integrare şi instruire
premergătoare exerciţiului de tip LIVEX, ce se va desfăşura în perioada 26 septembrie - 01 octombrie. Scenariul
exerciţiului este unul fictiv şi respectă termenii angajamentului statelor contributoare la EUFOR privind menţinerea climatului de stabilitate şi pace din Bosnia şi Herţegovina.

CMYK

Călugărenii au început instrucţia în TO Bosnia şi
Herţegovina
Compania 1 Rezervă Intermediară ALTHEA, generată
de Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni” a executat pe data
de 22 septembrie, un exerciţiu de rezolvare a unei situaţii
tactice în Camp Butmir 2, din Bosnia şi Herţegovina. Militarii au interacţionat cu populaţia civilă, jucată de militarii austrieci, au reacţionat la descoperirea de muniţie neexplodată şi au evacuat o clădire în care se afla o echipă
de legătură EUFOR, în care era şi un rănit.
Activitatea de astăzi a fost evaluată de o echipă din comandamentul EUFOR şi face parte din antrenamentul
operaţional „EUFOR QUICK RESPONSE 21”, ce se desfăşoară în perioada 18 septembrie - 3 octombrie, în Bosnia şi Herţegovina. Peste 600 de militari, organizaţi pe şase companii, două permanente, generate de Ungaria şi
Turcia, şi patru din Rezerva Intermediară de Forţe, generate de Austria, Bulgaria, România şi Slovacia, participă
la acest antrenament. Aceştia se instruiesc întrunit, sub
comanda operaţională a Comandamentului Batalionului
Multinaţional din subordinea comandamentului EUFOR,
pentru a fi în măsură să sprijine autorităţile, populatia locală şi personalul EUFOR, în situaţie de criză.
Deschiderea exerciţiului de tip LIVEX din Bosnia
şi Herţegovina
Compania 1 Rezervă Intermediară ALTHEA, generată
de Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni” a participat pe data de 25 septembrie, la ceremonia de deschidere a exerciţiului de tip LIVEX din cadrul antrenamentului operaţional „EUFOR QUICK RESPONSE 21”. Activitatea s-a
desfăşurat la
sediul comandamentului
Batalionului
Multina ţio nal
(MNBN) din
Bosnia şi Herţegovina,
în
p r e z e n ţ a
comandantului
Comandamentului EUFOR,
generalulmaior Alexander
Platzer.
Compania românească este
întărită cu o
grupă de poliţie militară, din Batalionul 265 Poliţie Militară „Tudor Vladimirescu” şi o grupă din Grupul 2 EOD
al Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”.
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Armata şi credinţa
sunt mereu împreună!
Pe data de 22 septembrie a.c., militarii Detaşamentului de Apărare Antiaeriană rotaia a IX-a din Polonia, au
primit vizita unei delegaţii de preoţi militari români şi
polonezi, condusă de preotul militar Florin Vlădoiu, şeful secţiei de asistenţă religioasă din cadrul Statului Major al Apărării.
Programul vizitei a cuprins oficierea unei slujbe religioase de binecuvântare a detaşamentului românesc şi
participarea la o întrevedere cu comandantul Bazei Militare Bemowo Piskie, locotenent-colonel Joroslav Wyszecki, în cadrul acesteia discutându-se aspecte privind

îmbunătăţirea parteneriatului militarilor români cu naţiunea-gazdă.
La finalul activităţii, preotul militar Florin Vlădoiu,
a consemnat gândurile de admiraţie faţă de realizările
militarilor români în Cartea de Onoare a Detaşamentului.
Locotenent Mădălina BOBOC
Militarii români, în sprijinul populaţiei din Bosnia
şi Herţegovina
Compania 1 Rezervă Intermediară ALTHEA, generată
de Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni” a executat pe data
de 27 septembrie, o misiune de escortare a unui convoi
umanitar pentru populaţia locală din Bosnia şi Herţegovina. Conform scenariului exerciţiului „QUICK RESPONSE 21”, în zona de sud-vest a ţării a avut loc un cutremur,

iar forţele Batalionului Multinaţional din subordinea comandamentului EUFOR, execută misiuni în sprijinul populaţiei, autorităţilor şi personalului EUFOR din zonă. În
cooperare cu un pluton de infanterie din Forţele Armate
Bosniace şi cu poliţia din zonă, militarii români au reacţionat, conform procedurilor operaţionale, la o serie de acţiuni ale forţelor adverse care au încercat să vandalizeze
convoiul pe timpul deplasării.
Suntem la datorie în TO Bosnia şi Herţegovina!
Compania 1 Rezervă Intermediară ALTHEA, generată
de Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni” a executat pe data

de 23 septembrie, o patrulă de cercetare a unei zone şi au
escortat un convoi militar, pe o rută din Bosnia şi Herţegovina. Aceste activităţi fac parte din antrenamentul operaţional „EUFOR QUICK RESPONSE 21”, ce se desfăşoară în perioada 18 septembrie - 3 octombrie.
Locotenent Sergiu IOSUB

