PUNCTE DE VEDERE

Hic et ubique! - Aici şi
peste tot!
„Instruieşte-te aşa cum vei lupta!” sau „Instruieştete pentru victorie!” sunt două dintre dezideratele pe
care le-am avut şi le
voi avea în planificarea şi executarea activităţilor de instruire
ale unităţilor şi subunităţilor marii unităţi. Consider că instrucţia
este
elementul fundamental pentru îndeplinirea cu succes a misiunii marii unităţi.

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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Emoţiile debutului în
viaţa de militar
Un moment important pentru tinerii colegi ai Batalionului 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei” a
fost prezentarea Drapelului de Luptă. În cadrul activităţii s-a dat citire
descrierii şi compunerii Drapelului
de Luptă, istoriei
unităţii şi au fost
prezentate misiunile internaţionale la
care unitatea a participat şi au fost
elogiaţi eroii...

KAKI 100%

Schimb de contingente în Polonia
Pentru artileriştii antiaerieni vrânceni, activitatea a
însemnat recunoaşterea valorii profesionale dobândite
pe parcursul misiunii,
în timp ce pentru militarii detaşamentului de
apărare
antiaeriană
„Gheparzii de Fier”,
ceremonia a avut un
impact
mobilizator
deoarece, din acest moment, prin transferul de
autoritate, aceştia îşi
vor desfăşura întreaga
activitate...

LECÞIA DE ISTORIE

Bătălia Moldovei
La 26 septembrie 1943, sovieticii au declanşat ofensiva cu lovitura principală pe la nord de Melitopol şi cu alta
secundară pe la sud de localitate, reuşind până la 30 septembrie să pătrundă 2-10 km în
adâncimea dispozitivului trupelor germane şi române. Ofensiva
a fost reluată la 9 octombrie înregistrând succese importante,
între care, la 23 octombrie, cucerirea oraşului Melitopol, iar la
nord interceptarea căii ferate
Zaporoje, Melitopol.

MOZAIC

Roverul PERSEVERANCE
Sunetele înregistrate de rover - zgomotele puternice
ale unui laser, rotoare care bâzâie, roţile roverului care
zdrobesc pietriş - s-ar putea să nu fie remarcate de un
ascultător obişnuit. Cu toate acestea, pentru oamenii de ştiinţă,
aceste sunete sunt
foarte importante.
Ele îi ajută să afle
mai multe despre
atmosfera planetei, cum sunetul
călătoreşte pe planetă şi ajută...

CMYK
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aCtualitatea
Pe SCuRt
lKIEV - Primul atac cu dronă Bayraktar al armatei ucrainene. Ministerul Apărării de la Kiev a dat recent publicităţii
imagini cu prima misiune de atac la sol efectuată cu dronele
turceşti Bayraktar TB2. Potrivit comunicatului oficial, cel puţin o dronă a fost utilizată pentru a distruge un obuzier de tipul
D-30 operat de separatiştii proruşi din Donbass. Ucraina precizează că drona nu a depăşit linia de contact stabilită prin multiplele negocieri pentru pace, obuzierul fiind distrus cu o bombă
ghidată. Este pentru prima dată când Kievul admite public utilizarea dronelor cumpărate din Turcia în misiuni de atac. Prima
misiune de luptă a avut loc în primăvară, atunci când Bayraktar a fost utilizată pentru supravegherea unui sector de front din
regiunea Donbass. Ucraina a achiziţionat 12 drone TB2 în urmă cu 2 ani, iar recent a reuşit să le operaţionalizeze şi să le folosească în misiuni de luptă. Marina militară a statului vecin a
comandat şi ea drone turceşti şi este în aşteptarea primelor livrări. lTAIPEI - Preşedinta Taiwanului confirmă că militari americani antrenează trupe taiwaneze pe insulă în
aşteptarea unui conflict cu China. Un număr mic de soldaţi
ai armatei SUA se află în Taiwan pentru a antrena forţele militare locale, a confirmat preşedinta ţării, Tsai Ing-wen, într-un
interviu dat CNN şi citat de Reuters. Informaţia este confirmată în contextul unor tensiuni tot mai accentuate între China şi
Taiwan, dar şi între SUA şi China. Tensiunile au fost escaladate în ultimele săptămâni, mai ales după ameninţări ale Chinei
care a sugerat că ar putea să anexeze insula prin invazie militară, dar şi a incursiunilor frecvente şi agresive ale aviaţiei chineze în spaţiul aerian taiwanez. Întrebată cât de mulţi militari
americani se află în Taiwan, ea a spus că „nu atât de mulţi pe
cât ar crede oamenii”. Deşi aceste informaţii apăruseră, anterior, în presa internaţională, confirmarea lor ar putea să agraveze
situaţia tensionată dintre Taiwan şi China sau China şi SUA.
Cu privire la declaraţia lui Tsai, ministrul apărării taiwanez a
spus şi el că interacţiunile militare SUA-Taiwan „sunt destul
de multe, de frecvente şi se desfăşoară de multă vreme”. El a
spus, totuşi, că SUA nu are o prezenţă militară permanentă sau
garnizonată în Taiwan. Recent, Joe Biden a spus că SUA sunt
pregătite să apere militar insula, dacă China ar invada - „Da,
avem un angajament în acest sens”, a declarat Joe Biden într-o
discuţie cu alegători din Baltimore. SUA şi-a retras forţele permanente din Taiwan după ce a renunţat la legăturile sale diplomatice cu ţara pentru a recunoaşte oficial guvernul de la Beijing drept guvern legitim al Chinei. Până atunci, Taiwanul (oficial, Republica China - n. red.) fusese considerat regimul legitim. lBEIJING - China „se opune ferm” oricărui contact
militar între SUA şi Taiwan. China a denunţat prezenţa unor
militari americani în Taiwan, după confirmarea oficială a acesteia de către preşedinta Tsai Ing-wen într-un interviu acordat
CNN, relatează AFP. „Ne opunem ferm oricărei forme de
schimb oficial şi de contact militar între Statele Unite şi Taiwan”, a declarat presei un purtător de cuvânt al diplomaţiei
chineze, Wang Wenbin. Beijingul consideră Taiwanul o provincie, în pofida faptului că nu deţine controlul asupra acestei
insule cu 23 de milioane de locuitori. Preşedinta Taiwanului
Tsai Ing-wen a subliniat, într-un interviu difuzat de CNN, că
ameninţarea chineză pe teritoriul taiwanez este tot mai mare
„zilnic”. Tensiunile s-au multiplicat în ultima perioadă între
Statele Unite şi China cu privire la soarta insulei, care se bucură de un sistem democratic, are un Guvern, o monedă şi o armată proprii. Taiwanul nu şi-a proclamat, însă, independenţa în
mod oficial. Beijingul ameninţă să recurgă la forţă în cazul în
care Taipeiul îşi proclamă independenţa. Întrebat despre o
eventuală intervenţie militară americană în apărarea taiwanului, în cazul unui eventual atac al Chinei, preşedintele Joe
Biden a răspuns afirmativ. „Da, avem un angajament în acest
sens”, a declara săptămâna trecută. La începutul lui octombrie,
preşedintele chinez Xi Jinping a promis o „reunificare” inevitabilă cu Taiwanul, prin mijloace „paşnice”, după ce Taiwanul
a denunţat, la începutul lui octombrie, un număr record de incursiuni ale unor avioane militare chineze în zona sa de identificare aeriană (ADIZ). lVARŞOVIA - Militarii polonezi
merg în SUA pentru a învăţa să folosească tancurile
Abrams. Varşovia a confirmat deja planul de a achiziţiona 250
tancuri M1A2 SEP V3 Potrivit publicaţiei Army Recognition.
La începutul acestei luni, Mariusz Blaszczak, ministrul polonez al Apărării, a declarat că armata poloneză ar urma să folosească primul dintre noile sale tancuri americane Abrams - recentul M1A2 SEPv3 care este echipat cu sistemul activ de protecţie Trophy - începând de anul viitor. Amintim că, la târgul
internaţional de tehnică militară MSPO 2021, organizat anul în
Polonia, armata SUA a prezentat anul acesta, printre altele, cea
mai nouă versiunea a tancului Abrams - recentul M1A2 SEPv3
care este echipat cu sistemul activ de protecţie Trophy - pe care
ministerul polonez al Apărării a decis să o achiziţioneze deja.
La mijlocul lunii iulie, ministerul polonez al Apărării a precizat
în mod oficial că Polonia va achiziţiona, ca parte a programului militar de înzestrare Wilk, 250 de tancuri americane
Abrams, în contextul în care ţara încearcă să-şi consolideze
apărarea. Primii soldaţi polonezi tocmai au plecat în SUA, în
Idaho, pentru a lua parte la cursurile de instruire pentru operarea tancurilor principale de luptă Abrams M1A2 SEPv3. n
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Vizita secretarului apărării Statelor Unite
la sediul Ministerului Apărării Naţionale
Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-maior Iulian Berdilă

a participat pe data de 20 octombrie,
alături de ministrul apărării naţionale,
Nicolae-Ionel Ciucă
şi şeful Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu, la ceremonia organizată
la sediul Ministerului Apărării Naţionale, cu prilejul vizitei
oficiale în România
a secretarului apărării al Statelor Unite
ale Americii, Lloyd

J. Austin III.
În cadrul discuţiilor oficiale, au
fost abordate, atât subiecte relevante
pentru consolidarea Parteneriatului
Strategic dintre cele două ţări, cât şi
teme de actualitate din cadrul agendei
aliate, secretarul apărării al Statelor
Unite ale Americii, Lloyd J. Austin III,
caracterizând relaţia dintre cele două
ţări drept una bazată pe încredere şi
respect reciproc şi pe voinţa de a ne
promova obiectivele comune în domeniul apărării.
Locotenent-colonel
Cristian MARIŞ

Emoţiile debutului
în viaţa de militar
Porţile Batalionului 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul
Andrei” s-au redeschis pentru tinerii militari aflaţi la început de nouă provocare.
Luni, 18 octombrie, curtea unităţii gălăţene a devenit,
pentru aproximativ 7 săptămâni, căminul celor 18 soldaţi/gradaţi rezervişti voluntari, seria octombrie 2021.
Acomodarea recruţilor la mediul cazon a decurs rapid şi cu
entuziasm. Încă din prima parte a zilei, aceştia au fost echipaţi cu ţinuta militară şi, tot în aceeaşi zi, au avut parte şi
de primele antrenamente la instrucţie de front.
Miercuri, 20 octombrie, după doar două zile în care
aceştia şi-au însuşit deprinderile de bază ale instrucţiei de
front, în prezenţa comandantului Batalionului 300 Infanterie
Mecanizată
„Sfântul Andrei”,
locotenent-colonelul
Octavian
Remus
POPA, recruţii rezervişti voluntari au
trecut prin emoţiile
ceremoniei înmânării armamentului,
fiecare dintre aceştia
primindu-şi arma
într-un cadru solemn
şi plin de însemnătate în viaţa oricărui
militar.
În cadrul ceremoniei, comandantul unităţii, a urat
mult succes, perseverenţă şi dăruire

noilor recruţi la debutul acestui nou drum pentru ei şi le-a
vorbit soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari despre
importanţa spiritului de coeziune, camaraderia de care trebuie să dea dovadă şi întotdeauna să îşi amintească deviza
unităţii: „Disciplină, Demnitate, Dăruire!”.
Un moment important pentru tinerii colegi ai Batalionului 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei” a fost
prezentarea Drapelului de Luptă. În cadrul activităţii, s-a
dat citire descrierii şi compunerii Drapelului de Luptă, istoriei unităţii şi au fost prezentate misiunile internaţionale
la care unitatea a participat şi au fost elogiaţi eroii martiri
ai unităţii, care au luptat şi s-au jertfit sub culorile Drapelului de Luptă al infanteriştilor gălăţeni.
Mult succes în parcurgerea modului de instruire!
Sergent-major Nicuşor COMĂNESCU

Sistemul Oerlikon în Poligonul Capu Midia
Centrul Naţional de Instruire pentru Apărare Antiaeriană „General de brigadă Ion Bungescu” a găzduit, în perioada 16 - 28 octombrie, seria
a IX-a de trageri din acest
an. Peste 140 de militari ai
Batalionului 205 Apărare
Antiaeriană „Gheorghe Pîrvulescu” au participat, astfel, la exerciţiul „Azure
Scorpions 21”. Aplicaţia a
presupus trageri reale cu
sistemul antiaerian 2x35
mm Oerlikon şi simulări de
atacuri aeriene, după un
scenariu care a urmărit să le
testeze militarilor cunoştinţele, deprinderile de luptători, viteza de reacţie în
situaţii limită şi nivelul de
pregătire. Secvenţele tactice au constat în detectarea
unui dispozitiv exploziv şi solicitarea de sprijin din partea
echipelor specializate pentru anihilarea lui, stingerea unui

incendiu, ocuparea poziţiilor de tragere şi respingerea unor
atacuri terestre şi aeriene inamice. Conform scenariului,
pentru
combaterea
inamicului
au
fost
folosite, atât ţinte aeriene
aflate în înzestrarea
Poligonului Complex de
Trageri, cât şi ţinte
aeriene marcate de elicoptere şi avioane de luptă MIG-21 LanceR aparţinând Bazei 57 Aeriană
„Mihail Kogălniceanu”.
O parte dintre militarii
craioveni s-au antrenat şi
la simulatorul de ţinte aeriene MTS II cu rachete
antiaeriene CA-94 şi au
primit calificativele «bine» şi «foarte bine»”, a
explicat Anca Medrea,
reprezentantul Centrului Naţional de Instruire pentru Apărare Antiaeriană.n
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73 de ani de legături neîntrerupte
Marţi, 26 octombrie, Centrul 13 Comunicaţii şi Informatică „Colonel Gheorghe Vişata” a aniversat 73 de ani.
Centrul 13 asigură serviciile de comunicaţii şi informatică
în sprijinul comenzii şi controlului exercitat de Statul Major al Forţelor Terestre, dar şi de către Componenta Operaţională Terestră asupra forţelor din subordine.
Întotdeauna la sfârşitul unui an sau la aniversare trecem în revistă reuşitele, dar şi lecţiile învăţate.
Reuşitele sunt o serie de exerciţii importante: Commex 8, Commex 9, Dacia 21 LIVEX, Defender Europe 21
şi, pe 15 octombrie, s-a încheiat cu Cetatea 2021.
„Tehnologia este natura omului modern”
Din luna ianuarie, unitatea a fost implicată în exerciţii
naţionale de tip COMMEX. „Această suită de exerciţii
naţionale a reprezentat
o
pregătire continuă, de la
simplu la complex, de la interconectarea
câtorva sisteme de comunicaţii şi informatică dislocabile
la
interco nec ta rea tuturor sistemelor
din
Forţele Terestre, de la testarea funcţionării serviciilor
definite în spirala 1 FMN la

testarea serviciilor din spirala 2. Aceasta
reprezintă pregătirea de bază pentru personalul structurilor de comunicaţii şi informatică din Forţele Terestre în condiţiile în care suntem contemporani cu cea
mai mare dinamică în dezvoltarea
capabilităţilor IT în toate domeniile, iar
acest lucru îl resimţim cu toţii, atât în
mediul civil, cât şi cel militar”, ne declara
domnul comandat, colonelul Dediu Constantin.
O altă provocare din acest an a fost,
Defender Europe 21, fiind un exerciţiu
multinaţional, cu situaţii complexe şi reale. Toate obstacolele au fost depăşite şi
trecute în categoria lecţii învăţate.
Eforturile din spatele liniilor au fost realizate şi de cei din „13”. Reţelele au
funcţionat 24 de ore din 24, iar militarii
unităţii s-au făcut remarcaţi.
Tot la categoria reuşite, putem aminti
de faptul că, începând din acest an, asigurăm militari specialişti în grupa de sprijin
CIS din cadrul Detaşamentului de Apărare Antiaeriană
„GEPARD” participant la grupul de luptă pentru asigurarea prezenţei înaintate consolidate în Nord-Estul Alianţei
„Enhanced Foward Presence Polonia”. Din luna octombrie 2021, această grupă de specialişti CIS va purta emblema Centrului 13 CI peste hotare.
„Cel mai important aspect al educaţiei intelectuale nu
este dobândirea cunoştinţelor, ci cum să le dai acestora
viaţă”. Iar militarii din „13” dau viaţă cunoştinţelor prin
pregătirea celor 42 de soldaţi gradaţi profesionişti. După
pregătirea militară de bază încheiată de curând, au trecut
la descoperirea tainelor comunicaţiilor şi informaticii.

Veşti din Polonia
„Rifle Focus” - în focus!
Începutul lunii octombrie, i-a surprins pe militarii Detaşamentului de
Apărare Antiaeriană rotaţia a IX-a
din Polonia în plin proces de instruire, ca un ultim efort al acestei dislocări în teatru de operaţii, artileriştii
antiaerieni vrânceni participând alături de partenerii americani şi croaţi
la exerciţiul „Rifle Focus”. Timp de
două săptămâni, militarii bateriei Gepard s-au antrenat în comun cu aliaţii
din cadrul Grupului de Luptă multinaţional, la aplicarea procedurilor de
comandă-control, protecţia forţei, selecţia şi repartiţia ţintelor.
Scenariul exerciţiului a fost de tip
„force on force”, astfel că s-au format
două grupuri de luptă multinaţionale
de nivel companie, care au desfăşurat
acţiuni de luptă, fiind în permanenţă
evaluaţi de către o echipă de observatori. Artileriştii antiaerieni vrânceni

au avut rolul de a asigura protecţia
forţelor de manevră aparţinând celor
două grupuri de luptă, pe toată durata
exerciţiului.
Acest ultim exerciţiu a fost o excelentă oportunitate pentru militarii
români de a-şi valida cunoştinţele de
specialitate şi experienţa dobândită
pe parcursul celor şase luni de misiune, în care s-au aflat sub comanda
operaţională a Comandamentului
Forţelor Întrunite.

pentru prima dată
la acest tip de misiune, pe care o
desfăşoară sub comanda operaţională a Comandamentului Forţelor Întrunite.

Detaşamentul de Apărare Antiaeriană rotaţia a IX-a, participă în cadrul Grupului de Luptă din Polonia
pentru asigurarea prezenţei înaintate
consolidate în flancul Nord-Estic al
Alianţei NATO, alături de partenerii
polonezi, americani, britanici şi croaţi, în conformitate cu măsurile adoptate în cadrul
Summit-ului de la
Varşovia.
„Gheparzii de
fier” au ajuns în
formulă completă în Polonia
Pe data de 26
octombrie, ultimul
eşalon de militari
aparţinând Detaşamentului
de
Apărare Antiaeriană, rotaţia a X-a, a
fost dislocat în Polonia cu o aeronavă de transport C130 Hercules.
Pentru următoarele 6 luni, artileriştii antiaerieni
dobrogeni vor executa misiunea de
asigurare a prezenţei înaintate consolidate în flancul nord-estic al alianţei
NATO, în cadrul Grupului de Luptă
din Polonia, alături de partenerii
americani, britanici, croaţi şi polonezi.
Detaşamentul de Apărare Antiaeriană „Gheparzii de fier”, generat de
Batalionul 348 Apărare Antiaeriană
„Dobrogea”, din subordinea Brigăzii
9 Mecanizată „Mărăşeşti”, participă

Schimbare de
contingente în
Polonia
Miercuri, 27
octombrie, în baza
militară Bemowo
Piskie din Polonia, a avut loc transferul de autoritate între Detaşamentul
de Apărare Antiaeriană rotaţia a IX-a,
comandat de maiorul Mircea Zemţev
şi Detaşamentul de Apărare Antiaeriană rotaţia a X-a „Gheparzii de Fier”,
comandat de maiorul Adam Moronescu.
La eveniment au participat: echipa pentru monitorizarea activităţii de
predare-primire constituită din membri ai Comandamentului Forţelor Întrunite şi ai Statului Major al Forţelor
Terestre, condusă de locotenent-colonel Marius Benza, comandantul Grupului de Luptă din Polonia, locotenent-colonel Craig Broyles, comandantul bazei militare Bemowo Piskie,
ataşatul adjunct al apărării din cadrul
Ambasadei României în Republica
Polonă, maior Cristian Bărbulescu,
precum şi comandanţii contingentelor britanic şi croat.
Pentru artileriştii antiaerieni vrânceni, activitatea a însemnat recunoaşterea valorii profesionale dobândite
pe parcursul misiunii, în timp ce
pentru militarii detaşamentului de
apărare antiaeriană „Gheparzii de
Fier”, ceremonia a avut un impact
mobilizator deoarece, din acest moment, prin transferul de autoritate,
aceştia îşi vor desfăşura întreaga activitate sub comanda operaţională a
Comandamentului Forţelor Întrunite,
având datoria de a reprezenta cu succes Armata României în cadrul Grupului de Luptă din Polonia.
Mădălina BOBOC
Diana AIOANEI

În spatele acestor realizări, stau militarii unităţii, tinerii ofiţeri pe care ne putem baza în toate exerciţiile naţionale, dar şi internaţionale, militari pasionaţi cu adevărat
de meseria lor.
Pe parcursul celor 73 de ani de existenţă, unitatea a suferit numeroase transformări, dar o constantă, indiferent
de denumirea unităţii, a fost profesionalismul militarilor
săi.
Cu ocazia zilei Centrului 13 Comunicaţii şi Informatică „Colonel Gheorghe Vişata”, le mulţumim pentru tot ce
au realizat în acest an şi le urăm „La mulţi ani!”.
Locotenent Elena GOLOGAN

Cavalerii albi,
final de etapă
O companie de tancuri dislocată în Centrul Secundar
de Instruire pentru Luptă Babadag, aproximativ 1.500 de
km parcurşi, 450 de proiectile care au nimicit ţintele dispuse în poligon; acestea sunt câteva repere din ceea ce
înseamnă validarea nivelului maxim de atins de către militarii Batalionului 912 Tancuri ,,Scythia Minor”.
Acest ciclu de instruire a început în septembrie 2020
odată cu brevetarea mecanicilor conductori în poligonul

Murfatlar şi s-a încheiat cu un LFX (exerciţiu tactic cu
trageri de luptă) de nivel companie în Centrul Secundar
de Instruire pentru Luptă Babadag.
Activitatea a fost condusă de comandantul Batalionului 912 Tancuri ,,Scythia Minor”, locotenent-colonel Iulian Popa, şi evaluată de comandantul Brigăzii 9 Mecanizată ,,Mărăşeşti”, colonel Adrian Costaru, şi de şeful
instrucţiei din cadrul Diviziei 2 Infanterie ,,Getica”, colonel Viorel Buşcu.
Militarii batalionului au fost felicitaţi de către comandantul brigăzii pentru rezultatele remarcabile obţinute,
fiind evidenţiate curajul, tenacitatea şi spiritul de echipă
al cavalerilor albi.
Sublocotenent Alina CRIŞAN

Curierul

PUNCTE DE VEDERE

Pagina 4

ARMATEI

Nr. 20 (551) din 29 octombrie 2021

Hic et ubique! - Aici şi peste tot!
Interviu cu colonelul Ovidiu LUNGU, comandantul Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava”
-Domnule colonel, la data de 1 septembrie 2021, aţi fost numit comandantul Brigăzii 1 Mecanizate ,,Argedava, dar experienţa acumulată până în prezent nu poate fi
neglijată. Cât de mult contează acum din
punct de vedere profesional, fiecare moment
al carierei dumneavoastră?
Din punctul meu de vedere, experienţa
acumulată contează foarte mult. Faptul că
atunci când preiei o nouă funcţie, deţii un bagaj de experienţe acumulate, care te vor ajuta
să iei cele mai bune decizii, este un lucru cât
se poate de important. Experienţa mea profesională constă într-o gamă diversificată de
funcţii, atât de comandă, cât şi de stat major,
îndeplinite la diferite niveluri - strategic, operativ sau tactic, lucru care mă ajută în exercitarea, zi de zi, a actului de comandă şi a atribuţiilor funcţionale. În plus, este clar că
leadershipul se poate învăţa din teorie, dar cel
mai important, abilităţile de leader se cultivă
în fiecare dintre noi, comandanţii, pe baza experienţelor pe care le avem de-a lungul carierei.
-Care a fost obiectivul dumneavoastră
prioritar din momentul în care aţi preluat
comanda unităţii?
Priorităţile mele la preluarea acestui mandat au fost să îmi cunosc subordonaţii şi să reuşesc să inspectez toate unităţile subordonate
pentru a-mi face o cât mai bună imagine a situaţiei existente. De asemenea, mi-am propus
să asigur continuitate prin finalizarea sau implementarea proiectelor iniţiate de fostul comandant, dar, cel mai important, am vrut să
identific împreună cu statul major al brigăzii
cele mai bune căi şi mijloace pentru implementarea obiectivelor stabilite de Statul Major al Forţelor Terestre pentru marea unitate
în anul 2022.

S-a născut la data de 26.01.1973 în localitatea Ploieşti din judeţul Prahova.
STUDII:
1991- Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”;
1995 - Institutul Militar de artilerie şi geodezie „Ioan Vodă”;
2010 - Colegiul de comandă şi stat major
din Statele Unite ale Americii.
CURSURI :
1998 - Curs specializare comandanţi subunităţi R.A.D.;
2000 - Curs avansat pentru ofiţerii de arme/
specialităţi militare, România;
2003 - Multinational P.S.O. Officers Advanced Course, Grecia;
2004 - Curs de stat major tip brigadă, România;
2008 - Introduction to N.A.T.O., România;
2009 - Conflict Management and Negociation,
România;
2010 - Conflict Analysee Course, Statele Unite
ale Americii;
2011 - Composite Risk Management Course,
România;
2012 - Strategic Comprehensive Operations

- Care consideraţi a fi acel mecanism
important al succesului pentru a susţine din
postura de comandant o brigadă mecanizată?
Nu cred că există un mecanism sau o reţetă unică pe care să o aplici pentru a avea succes în funcţia de comandant al unei brigăzi
mecanizate. Comanda unei brigăzi mecanizate reprezintă cea mai importantă funcţie de
comandă la nivel tactic, deoarece eşti responsabil de nivelul de pregătire şi instruire a peste 3.000 de
militari din subordine, gestionezi un patrimoniu semnificativ care constă în mijloace de luptă, de comandă şi control, logistică, infrastructură de instruire şi cartiruire a trupelor.
Aşadar, consider că succesul pentru a susţine din postura de comandant o brigadă mecanizată constă în combinarea eficientă a profesionalismului, experienţei şi pasiunii pentru a deveni leaderul şi modelul de urmat pentru subordonaţii tăi. Profesionalism pentru că, în această funcţie, trebuie să fii cel care cunoaşte cel mai bine legile şi regulamentele şi să veghezi la respectarea cu stricteţe a
acestora; experienţa - am spus-o şi mai devreme - te ajută
în exercitarea zi de zi a actului de comandă pe baza activităţilor desfăşurate anterior şi, nu în ultimul rând, pasiune - este foarte importat să îţi placă ce faci, să vii cu plăcere la locul de muncă şi să transmiţi militarilor cu care
lucrezi empatie, optimism şi încredere. Prin urmare, cheia
succesului pentru îndeplinirea la un nivel optim a atribuţiilor specifice funcţiei de comandant de brigadă constă în
îmbinarea eficientă a profesionalismului, a experienţei
dobândite şi a pasiunii.
-Domnule colonel, va aflaţi la comanda unei structuri cu bogate tradiţii de luptă. Cum puteţi caracteriza în
acest moment Brigada 1 Mecanizată ,,Argedava”?
Sunt onorat să mă aflu la comanda acestei mari unităţi,
continuatoare a tradiţiilor de luptă ale Brigăzii 34 Infanterie „Vasile Lupu”, structură de elită din Armata României,
prin misiunile îndeplinite de-a lungul existenţei sale, atât
pe teritoriul naţional, cât şi în afara acestuia. Cu atât mai
mult cu cât am activat în cadrul unei structuri subordonate
Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava” o perioadă importantă
din cariera mea, perioadă în care mi-am pus bazele dezvoltării mele profesionale.
În acest moment, Brigada 1 Mecanizată „Argedava”
este o structură care dă dovadă de supleţe şi flexibilitate,
capabilă să se plieze eficient pe sarcinile primite, cu echipe de militari dornici de afirmare pe domeniile proprii,
astfel încât, prin contribuţia fiecăruia dintre ei, lucrurile să
fie aliniate la standardele cerute.
-Consideraţi că personalul comandamentului
formează acea echipă pe care vă puteţi baza oriunde şi
oricând şi dacă da, care este acel liant care face ca totul
să funcţioneze la parametri de performanţă?

C MYK

Planning, România,
Comprehensive
Operations Planning
Course,
România,
I.S.A.F. OMLT, România, I.S.A.F. BASIC,
România, Introduction
to
Comprehensive
Operations Planning
Directive, România;
2014-Curs Postuniversitar de Dezvoltare Profesională Continuă în
Conducerea Operaţiilor
Întrunite, România;
2018 - Colegiul naţional
de război din cadrul
Universităţii Naţionale
de Apărare a SUA, Statele Unite ale Americii;
2020 - Cursul postuniversitar de dezvoltare
profesională continuă
„Securitate şi bună guvernare”, Departamentul pentru studii de
securitate si leadership, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, România;
2021- ACO Combat Readiness Evaluation
(CREVAL) Course for Land Forces, România;
FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
31.07.1995 - Comandant pluton comandă baterie obuziere la Divizionul 16 Artilrie;
01.02.1997 - Comandant pluton lansare la Batalionul 2 Infanterie;
16.01.2001 - Comandant baterie antitanc mixtă la Batalionul 2 Infanterie;
01.07.2004 - Ofiţer (şi cu acţiuni psihologice)
în Compartimentul planificare şi conducere
acţiuni militare, Batalionul 2 Infanterie;
01.11.2005 - şef Comp. Planificare Op. şi Instrucţie la Batalionul 2 Infanterie;
15.07.2007-31.03.2008 - Ofiţer în biroul
Operaţii Viitoare la Locţiitorul şefului de stat
major pentru Operaţii la comandamentul
Forţelor Terestre, ofiţer în biroul Planificare
Operaţii/ Planificare Operaţii la Componenta
Operaţională Terestră;
01.08.2010-29.04.2011 - şef birou Planificare
Operaţii la Componenta Operaţională Terestră;
31.08.2013-01.03.2016 - Comandant la Bata-

Am fost numit în funcţia de comandant la 01 septembrie 2021 şi am avut plăcerea să găsesc la comandamentul brigăzii o echipă de ofiţeri, subofiţeri şi salariaţi civili
tânără, dar experimentată, bine pregătită profesional, care
are entuziasm şi care reuşeşte zi de zi să asigure consilierea de care eu am nevoie pentru a lua decizii informate şi
pentru a conduce prin ordine elaborate de aceştia unităţile
şi subunităţile subordonate. Evident că întotdeauna este
loc de mai bine. Statul major al brigăzii mă sprijină necondiţionat în exercitarea actului de comandă. În plus, climatul de lucru existent este unul foarte bun, asigurat prin
crearea unor condiţii de muncă moderne, ergonomice şi
prin existenţa unui ritm de lucru bine determinat la nivelul
statului major şi al unităţilor subordonate.
-Care au fost cele mai importante activităţi pe care
brigada le-a avut de îndeplinit în acest an?
Aici vreau să scot în evidenţă participarea în perioada
mai-iunie 2021 cu personal, tehnică şi echipamente la seria de exerciţii organizate sub umbrela „DACIA-21”, astfel:
- participarea Batalionului 495 Paraşutişti „Căpitan
Ştefan Soverth” la exerciţiul „SWIFT-RESPONSE
21/DEFENDER 21”, în centrele de instruire din Boboc,
Babadag şi Mihail Kogălniceanu;
- participarea comandamentului brigăzii şi a unităţilor
subordonate la exerciţiul „ARGEDAVA-21” desfăşurat în
Smârdan, Poligonul Vărsătura şi raionul Frecăţei;
- organizarea de activităţi de sprijin logistic real în cazărmile comandamentului Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava”, a Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni” şi Batalionului 113 Artilerie „Bărăganul”, în sprijinul detaşamentelor NRDC -Turcia, elemente ale VJTF dislocate in România din Turcia, Italia, Spania sau Mare Britanie.
De asemenea, în contextual pandemiei de COVID-19,
Brigada 1 Mecanizată „Argedava”, a constituit şi comandat Detaşamentul Bucureşti, cu rol în executarea pazei
unor obiective din cadrul administraţiei publice centrale şi
locale.
Începând cu luna decembrie 2020, la nivelul comandamentului Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava” şi al Batalionului 113 Artilerie „Bărăganul” au fost constituite centre
de vaccinare, acestea fiind active şi în prezent, contribuind la efortul naţional de limitare a răspândirii virusului
SARS-CoV 2.
Recent, am participat alături de militarii Batalionului

lionul 2 Infanterie ,,Călugăreni”;
01.12.2016 - Împuternicit pentru a asigura îndeplinirea atribuţiilor funcţiei de şef al planificării la biroul Planificare Operaţională din Comandamentul Forţelor Întrunite „General Ioan
Emanoil Florescu”;
15.03.2017 - şef al Planificării la biroul Planificare Operaţională din C.F.I.;
01.09.2018 - şef al Planificării la biroul Planificare Operaţională; locţiitor pentru planificare
al şefului de stat major din C.F.I.; Împuternicit pentru a asigura îndeplinirea atribuţiilor
funcţiei de locţiitor pentru planificare al şefului de stat major din C.F.Î.; Detaşat şi împuternicit pentru a asigura îndeplinirea atribuţiilor
funcţiei de şef de stat major la M.N.D.;
15.03.2019 - şef de stat major la Comandamentul Multinaţional de Divizie SUD-EST
M.N.D.;
01.09.2021 - Detaşat şi împuternicit comandant al Brigăzii 1 Mecanizate ,,Argedava”.
MISIUNI INTERNAŢIONALE:
2005 - ofiţer 4 în compartimentul Planificare şi
conducere acţuni militare, B.I. Coaliţie Irak;
2006-2007 - şef compartiment Planificare şi
conducere acţiuni militare, Batalion Manevră
Afganistan;
2012 - ofiţer de operaţii în cadrul echipei de legătură a S.M.G. la comandamentul R.C.
South, Afganistan.
DISTINCŢII:
2007-Medalia NATO 5;
2008-Insigna ,,Participant la Misiuni în Străinătate”; Emblema de merit ,,Acţiuni umanitare” cls. a II-a;
2010-Ordinul de Onoare al Sf. Barbara/SUA;
Semnul onorific ,,În Serviciul Patriei” pentru
15 de ani de activitate;
2011-Emblema de Onoare a Forţelor Terestre;
2012-Emblema de Onoare a Statului Major
General;
2013-Emblema de merit ,,În Slujba Păcii” cls.
a III-a;
2015-Semnul onorific ,,În Serviciul Patriei”
pentru 20 de ani de activitate;
2016-Emblema de merit ,,În Slujba Păcii” cls.
a II-a;
2020-Emblema de Onoare a Armatei României; Semnul onorific ,,În Serviciul Patriei”
pentru 25 de ani de activitate;
2021-Veteran din teatrele de operaţii.

113 Artilerie „Bărăganul” din Slobozia la tragerile de
apreciere executate cu secţia de 152 mm în poligonul Babadag unde am fost plăcut impresionat de nivelul de pregătire şi instruire al militarilor batalionului participanţi la
trageri. La începutul lunii noiembrie, vom lua parte alături
de militarii din Batalionul 55 Apărare Antiaeriană „Someş” la tragerile de instrucţie pe care le vor executa în poligonul Capul Midia. Începând cu 01 noiembrie, vom intra în linie dreaptă pentru pregătirea desfăşurării în condiţii foarte bune a Paradei Naţionale de 1 Decembrie la care
participăm cu militari din cadrul Batalionului 495 Paraşutişti „Căpitan Ştefan Soverth” şi asigurăm cartiruirea şi
hrănirea detaşamentelor de paradă ale Statului Major al
Forţelor Terestre.
Nu întâmplător, deviza Brigăzii 1 Mecanizate este
„Hic et ubique! - Aici şi peste tot!”.
-Vă rog să îmi vorbiţi despre activitatea de instrucţie
şi ce implică acest lucru în pregătirea militarilor marii
unităţi?
„Instruieşte-te aşa cum vei lupta!” sau „Instruieşte-te
pentru victorie!” sunt două dintre dezideratele pe care
le-am avut şi le voi avea în planificarea şi executarea activităţilor de instruire ale unităţilor şi subunităţilor marii
unităţi. Consider că instrucţia este elementul fundamental
pentru îndeplinirea cu succes a misiunii marii unităţi. Prin
instrucţie, se creează, menţin şi dezvoltă acele deprinderi
şi automatisme de bază pe care un militar, grupa, plutonul,
compania trebuie să le aibă pentru executarea unei misiuni de luptă. Prin, şi pe timpul instrucţiei, se realizează
coeziunea şi spiritul de echipă care caracterizează organizaţiile militare şi fac diferenţa pe câmpul de luptă. Tot
prin instrucţie, se insuflă şi cultivă în militari încrederea
în comandanţii de la toate nivelurile de comandă, încrederea în tehnica de luptă şi capabilităţile pe care le avem la
dispoziţie pentru îndeplinirea misiunii. Având în vedere
toate aceste aspecte, consider că pregătirea militarilor, a
unităţilor şi subunităţilor subordonate este dependentă de
modul în care instrucţia acestora este planificată, condusă,
executată şi evaluată pe toate palierele. Comandanţii au
un rol esenţial în asigurarea condiţiilor de instruire în unităţile şi subunităţile pe care le conduc, în evaluarea corectă a nivelului de pregătire atins şi stabilirea realistă a
obiectivelor de instruire.
Daniela DUMITRAŞCU
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25 Octombrie - Ziua Armatei
25 Octombrie reprezintă un moment important pentru
ţara noastră - Ziua Armatei României, sărbătoare cu o rezonanţă specială în conştiinţa şi istoria poporului român,
cu valoare de simbol al împlinirii naţionale. Armata este
una dintre instituţiile care şi-au conturat menirea şi împlinit destinul de a acţiona permanent în slujba poporului, în
toate momentele fierbinţi ale istoriei naţionale. Fidelă misiunilor încredinţate în
toată existenţa sa - apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale,
Armata română a învins duritatea vremurilor şi a făurit oameni cu caractere puternice, de învingători. Ziua Armatei României constituie, pentru militarii aflaţi la datorie în ţară sau departe de hotarele ei, un
prilej de a cinsti şi evoca faptele de arme
ale înaintaşilor care, prin jertfa lor pe câmpul de luptă, au înnobilat sensul cuvintelor
ONOARE şi PATRIE.
Ceremonii militare şi religioase restrânse au fost organizate pentru a celebra
Ziua Armatei în principalele garnizoane
din ţară, dar şi în bazele militare unde sunt
dislocaţi militari români. La ceremoniile
de la Mormântul soldatului necunoscut
din Bucureşti au depus coroane de flori şi
s-au recules principalele oficialităţi ale statului. Armata
rămâne un reper solid şi se
bucură de încrederea românilor, contribuind la menţinerea stabilităţii
necesare dezvoltării societăţii, a declarat
preşedintele
Klaus Iohannis
la ceremonia
organizată cu
prilejul Zilei
Armatei României. Pe de altă
parte, şeful statului a declarat că datorită Armatei, România îşi întăreşte
continuu rolul de furnizor de securitate pe flancul estic al
Alianţei Nord-Atlantice. El a amintit că anul 2021 a marcat încheierea misiunii în Afganistan, cea mai îndelungată, complexă şi importantă operaţiune militară, desfăşurată de armata ţării noastre în afara teritoriului naţional,
după cel de-Al Doilea Război Mondial. Klaus Iohannis:
„Am dovedit astfel, încă o dată, că România are nu numai
capacitatea de a-şi asigura securitatea naţională, dar şi că
este un furnizor de securitate şi un aliat de nădejde în cele
mai dificile teatre de operaţii. Acolo unde nu am putut
veni cu tehnică militară ultramodernă, soldaţii şi ofiţerii
noştri au compensat prin dăruire, inteligenţă strategică şi
dârzenie. Armata noastră a contribuit astfel constant în
ultimii ani la consolidarea credibilităţii internaţionale a
României.” Şi ministrul interimar al Apărării, Nicolae
Ciucă le-a mulţumit militarilor care au îndeplinit sau
îndeplinesc misiuni în teatrele de operaţii ori pe teritoriul
naţional. El s-a referit şi la contribuţia militarilor români
în privinţa combaterii pandemiei de COVID-19. Nicolae
Ciucă: „Este al doilea an când Ziua Armatei României
este sărbătorită printr-o serie de manifestări organizate în
format restrâns şi cu respectarea măsurilor de prevenire a
transmiterii virusului SARS-CoV-2. Doresc să vă
mulţumesc pentru eforturile deosebite pe care le-aţi făcut
pentru a sprijini cu toate forţele şi mijloacele efortul de

combatere a pandemiei COVID-19 la nivel naţional.” În
cadrul activităţii s-au depus coroane de flori şi a fost oficiat un serviciu religios.
În locul în care acum 77 de ani ostaşii Armatei a 4-a
eliberau ultima palmă de pământ românesc aflat sub ocupaţie străină, miltari ai Diviziei 4 Infanterie „Gemina” au
prezentat, pe data de 25 octombrie, onorul şi au adus un
omagiu celor căzuţi la datorie.
Data eliberării Careiului a
devenit, din anul 1859, sărbătoarea tuturor celor care au jurat să-şi apere ţara necondiţionat: Ziua Armatei României.
La ceremonia militară, organizată în format restrâns, ca
urmare a restricţiilor impuse
de contextul epidemiologic,
au participat şeful Statului
Major al Apărării, generalullocotenent Daniel Petrescu,
împreună cu şefii categoriilor
de forţe din Armata României,
comandantul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, precum şi reprezentanţi ai administraţiilor
publice centrale şi locale.
Ca în fiecare an, Ştafeta Veteranilor Invictus şi-a unit
cele trei trasee, fiecare purtător al uneia dintre culorile
Drapelului Naţional, la Carei. Astfel, după cei peste 3.800
de km parcurşi în alergare prin întreaga ţară şi nu numai,
unul dintre trasee pornind anul acesta de peste Prut, voluntarii Invictus au adus
omagiu şi recunoştinţă
eroilor şi veteranilor Armatei României.
În programul ceremoniei s-au regăsit, totodată, o slujbă de pomenire
şi depunerea de coroane
de flori. Manifestarea s-a
încheiat cu defilarea gărzii de onoare şi „onorul”
dat de aeronave ale Bazei
71 Aeriană „General
Emanoil Ionescu”.
De asemenea, o ceremonie militară, în format
restrâns, a avut loc şi la
Satu Mare, ce a inclus
depunere de coroane de flori la Monumentul Ostaşului
Român şi survol aerian.
În contextul sărbătoririi Zilei Armatei României, tot pe
25 octombrie, a avut loc ceremonia de dezvelire a Statuii
Regelui Mihai I, organizată la Sinaia de către Asociaţia
pentru Patrimoniul Regal Peleş cu ocazia Centenarului
naşterii Suveranului României, ultimul Mareşal al Armatei Române, şef al Statului în
timpul celui de-Al II-lea Război
Mondial.
„Dragi ostaşi, nu există cinste
mai mare decât să-ţi slujeşti ţara,
oriunde şi oricând ţi-o cere.
Aveţi drept amintire pildele
înaintaşilor noştri, ale bunicilor
şi străbunicilor voştri, care n-au
pregetat nici o clipă să facă sacrificiul suprem pentru ţară şi
Popor. Fiţi demni de sacrificiile
înaintaşilor voştri şi de încrederea pe care această ţară v-a
acordat-o. Faceţi cinste numelui
şi istoriei poporului român.
Dumnezeu să vă binecuvânteze!”- Regelui Mihai I
La activitate a participat secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, Marius
Bălu, în calitate de reprezentant al ministrului apărării naţionale.
De asemenea, au fost prezenţi, pe lângă reprezentanţii
Casei Regale - Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României, fiicele Regelui Mihai I şi Alteţa Sa Regală, Principele Radu, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi alţi invitaţi. „Gestul în sine
este unul de respect pentru suveranul României, o mare
personalitate istorică a ţării noastre şi a Europei, şi reprezintă un îndemn la preţuirea personalităţilor şi a valorilor
trecutului, care ne-au plasat la loc de cinste în marea orânduire universală a civilizaţiilor”, a precizat în discursul
său secretarul de stat din MApN.
Luni, 25 octombrie, zi de mare sărbătoare pentru Armata României, în a doua garnizoană ca mărime a ţării,

Buzăul, a avut loc ceremonia militară organizată cu acest
prilej.
La Cimitirul Eroilor din municipiu, militari activi, în
rezervă şi în retragere au fost alături de militari de Ziua
Armatei. Invitaţi de seamă au ţinut să aducă, prin cuvintele rostite, omagiile lor militarilor de ieri şi de astăzi şi instituţiei militare.
Astfel, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, ec. PetreEmanoil Neagu, subprefectul judeţului, Marieta Boloş,
s-au adresat asistenţei, iar comandatul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, general-maior Dragoş-Dumitru Iacob a dat
citire mesajului şefului Statului Major al Apărării cu acest
prilej.
Ceremonialul a mai constat şi într-un „Te Deum”, oficiat de un sobor de preoţi şi depuneri de
coroane la Domul Central din Cimitirul
Eroilor.
Ceremonia s-a organizat cu respectarea
normelor naţionale referitoare la aplicarea
şi respectarea măsurilor privind prevenirea
şi limitarea infectării cu virusul SARS
CoV-2.
Ziua Armatei României a fost sărbătorită de către militarii Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa” prin ceremonii militare de depunere de coroane şi jerbe de
flori la Monumentul Eroilor din Cimitirul
Şprenghi din Braşov, la Mausoleul Eroilor
de la Mateiaş din Câmpulung Muscel, dar
şi la monumentele ridicate în cinstea eroilor din Predeal, Ghimbav şi Săcele.
La evenimente au luat parte militarii
Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”, reprezentanţi ai structurilor Sistemului Naţional de Apărare,
Ordine Publică şi Securitate Naţională (SNAOPSN) şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale.
Pe data de 25 octombrie, militarii Detaşamentului de
Apărare Antiaeriană, rotaţia a IX-a, împreună cu camarazii de arme aparţinând Detaşamentului de Apărare Antiaeriană „Geparzii de
Fier” - care vor asigura cea de a X-a rotaţie
naţională a contingentului românesc,
aflat sub comanda
operaţională
a
Comandamentului
Forţelor Întrunite, au
sărbătorit, alături de
aliaţii din cadrul
Grupului de Luptă
din Polonia, Ziua
Armatei României,
printr-o ceremonie
militară.
În cadrul activităţii s-a dat citire mesajului şefului
Statului Major al Apărării, transmis cu această ocazie, şi,
totodată, le-au fost prezentate partenerilor importanţa şi
semnificaţia acestei zile.
Pentru modul în care şi-au îndeplinit atribuţiile pe timpul misiunii în cadrul eFP (enhanced forward presence)
Polonia, cinci soldaţi gradaţi profesionişti din cadrul
Detaşamentului de Apărare Antiaeriană, rotaţia a IX-a, au
fost înaintaţi în gradul următor. În aceste momente, gândurile de stimă ale militarilor români dislocaţi în cadrul
Grupului de Luptă din Polonia se îndreaptă spre toţi militarii Armatei României care şi-au servit patria sub Drapelul tricolor, în ţară sau în teatrele de operaţii, de-a lungul timpului.
La mulţi ani militarilor, la mulţi ani Armatei
României!
Plutonier-major Cristian ALDESCU
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Bătălia Moldovei

Carte

Nostalgia după absolut, George Steiner
În cadrul CBC Massey Lectures, George Steiner a ţinut o serie
de cinci conferinţe reunite sub titlul
Nostalgia după absolut, în care a examinat golul moral şi emoţional lăsat de
declinul sistemelor religioase consacrate în cultura occidentală, precum şi mitologiile „alternative” care au umplut
acest gol: marxismul, psihologia freudiană, antropologia lui Lévi-Strauss şi diverse mode marcate de iraţionalism
(drogurile psihedelice, ocultismul, doctrina zen, ufologia).
„Nu am nici dorinţa, nici competenţa
de a oferi observaţii tehnice, de exemplu, asupra teoriei marxiste
a plusvalorii, asupra modului freudian de a înţelege libidoul sau
Se-ul, asupra logisticii complicate a relaţiilor de rudenie şi a
structurii lingvistice în antropologia lui Lévi-Strauss. Nu sper
decât să vă atrag atenţia asupra anumitor trăsături şi gesturi puternice şi recurente care se regăsesc la toate aceste teorii «ştiinţifice»”.
www.humanitas.ro

Concert

Lumea de mai multe ori, 3 noiembrie, ora 20:00, Sala Palatului, Bucureşti
Pe 3 noiembrie, Direcţia 5 revine la Sala Palatului cu un nou
concert intitulat „Lumea de mai multe
ori”.
Direcţia 5 a lansat primul album din
carieră în 1991, iar de atunci, în fiecare
an a lansat câte un material discografic
ce îi poartă amprenta. Background-ul
muzical vast face ca trupa să fie recunoscută şi apreciată chiar şi peste hotare, lansând peste 20 de albume şi peste
400 de piese, printre care şi colaborări
cu nume de referinţă din muzica românească - Lidia Buble, Delia, Andra, Nicoleta Nucă, Loredana Groza şi Paula Seling.
www.infomusic.ro

Film

The Last Duel
Bazat pe evenimente reale, filmul
analizează ipotezele cunoscute despre
ultimul duel consimţit din Franţa între
Jean de Carrouges şi Jacques Le Gris,
doi prieteni care devin aprigi rivali.
Carrouges e un cavaler respectat, reputat pentru curajul şi priceperea pe
câmpul de luptă. Le Gris este un nobil
normand, faimos pentru inteligenţa şi
elocvenţa sa. Soţia lui Carrouges, Marguerite, acuză că a fost agresată de Le
Gris, acuzaţie pe acesta o neagă; ea insistă să facă publice detalii despre presupusa agresiune, ceea ce este
văzut ca un act extrem de curaj şi, totodată, de sfidare, care îi
pune viaţa în pericol. Aşa se ajunge la duel, o soluţie crudă care
le pune tuturor viaţa în mâinile Domnului.

La 26 septembrie 1943, sovieticii au declanşat ofensiva cu lovitura principală pe la nord de Melitopol şi cu
alta secundară pe la sud de localitate, reuşind până la 30
septembrie să pătrundă 2 - 10 km în adâncimea dispozitivului trupelor germane şi române. Ofensiva a fost reluată la 9 octombrie înregistrând succese importante, între
care, la 23 octombrie, cucerirea oraşului Melitopol, iar
la nord interceptarea căii ferate Zaporoje, Melitopol. A
doua zi, trupele germane şi române au început retragerea generală urmărite de marile unităţi al Frontului 4
ucrainean (noua denumire a Frontului de Sud, de la 20
octombrie 1943), cedând întregul spaţiu situat la nord
de Marea de Azov, până la limanul Niprului, cu excepţia
capetelor de pod de la Nicopol şi Berislav. La 30 octombrie, sovieticii au ocupat oraşul Genicesk, la 1 noiembrie au ajuns la istmul Perekop, încercuind diviziile 24
infanterie şi 4 munte române şi 153 infanterie germană
şi întrerupând orice legătură cu trupele din Crimeea.
Cele două divizii române au suferit pierderi importante,
fiind apoi contopite, luând denumirea de Divizia 2/24
infanterie.
După ajungerea pe cursul inferior al Niprului, acţiunile militare au căpătat un caracter de uzură în spaţiul
dintre Inguleţ şi capul de pod de la Nicolaev pe Bug,
până la 26 martie 1944, când Frontul 3 ucrainean, comandat de generalul R.I. Malinovski, în cooperare cu Flota Mării Negre au declanşat operaţia „Odessa”.
Comandamentul sovietic a conceput
o amplă acţiune menevrieră pe direcţia Voznesenk, Razdelnaia,
pentru a ajunge în spatele trupelor
germane şi române care apărau Odessa. În acelaşi timp, parte din forţe
au fost dirijate spre Tiraspol pe Nistru şi direct către Odessa. După trei
zile de lupte grele, trupele sovietice
au rupt apărarea germană pe un front
de 45 km şi au înaintat circa 25 km, reuşind să
cucerească oraşul Nicolaev şi să forţeze Bugul. Pericolul încercuirii a determinat comandamentul german
să coordoneze retragerea spre Nistru a Armatelor 6 germană şi 3 română (comandată de generalul de armată
Petre Dumitrescu), care avea în subordine şi Corpul 3
armată român (diviziile 5, 14, 15 şi 4/24 infanterie). La
30 martie, forţele sovietice au ocupat oraşul Oceakov, la
4 aprilie, Razdelnaia, iar la 10 aprilie, Odesa. Sub presiunea trupelor sovietice, marile unităţi germane şi
române au fost obligate să se retragă rapid spre Nistru,
unde au trecut în apărare, între Orhei şi Marea Neagră.
La 12 aprilie, sovieticii au pătruns în Tiraspol şi au
forţat din mişcare Nistrul realizând un cap de pod la sud
de Tighina, după care au trecut la apărare.
Concomitent cu operaţia „Odessa” executată de
Frontul 3 ucrainean, s-au desfăşurat operaţiile „Proskurov- Cernăuţi” şi „Uman-Botoşani”, de fronturile 1 şi
respectiv, 2 ucrainene.
Frontul 1 ucrainean, comandat de mareşalul G.K.
Jukov, a trecut la ofensivă la 4 martie împotriva Grupului de armate „Sud”, pe direcţiile Sepetovka, Cernăuţi şi
Viniţa, Hotin. La 23 martie, trupele frontului au realizat
câteva capete de pod peste Nistru în Bucovina, la 29
martie au ocupat oraşul Cernăuţi, ajungând apoi la poa-

www.cinemagia.ro

lele Carpaţilor Orientali pe un front de circa 100 km,
între Kolomeea şi Suceava.
Frontul 2 ucrainean, comandat de generalul de armată I.S. Konev, a trecut la ofensivă la 5 martie, cu lovitura principală pe direcţia Zvenigorodka (150 km sud
Kiev), Uman, Botoşani şi o alta pe direcţia Kirovograd,
Râbniţa (75 km nord Chişinău). Trupele sovietice au
străpuns apărarea germanilor din zona Uman pe un front
de 175 km şi, în decurs de 5 zile, au forţat Bugul, înaintând circa 75 km în dispozitivul apărării. La 18 martie
1944, sovieticii au forţat Nistrul în sectorul Moghilev,
Râbniţa, pătrunzând pe teritoriul României. Pe aliniamentul Marginea, Rădăuţi, Botoşani, Jijia, trupele sovietice au luat contact cu marile unităţi ale Corpului 4 armată român (diviziile 7,8 infanterie, 5 cavalerie), aduse
pe front la 1 martie 1944. Ulterior, trupele române din
nordul Moldovei au fost întărite prin mobilizarea, la 15
martie, a comandamentului Armatei 4, comandată de
generalul de corp de armată Mihail Racoviţă, căruia i-au
fost subordonate iniţial, corpurile 4 armată român şi 4
armată german, iar apoi şi Corpul 5 armată român. La
17 aprilie, frontul s-a stabilizat pe aliniamentul Gura
Humorului, Târgu Neamţ, sud Paşcani, nord Târgu Frumos, nord Iaşi, nord Corneşti, Orhei, cursul inferior al
fluviului Nistru până la Marea Neagră. Astfel, deşi Marele Stat Major român concepuse un
plan care prevedea trei variante de
apărare (pe Nistru, pe Prut şi pe aliniamentul fortificat Focşani, Nămoloasa, Brăila), subestimarea posibilităţilor de ofensivă ale forţelor sovietice, precum şi datorită altor factori
de natură obiectivă, au făcut ca în
momentul invaziei sovietice, măsurile şi acţiunile concrete în vederea
opririi inamicului la graniţă să se afle
în fază incipientă. Aşa se explică de
ce Armata 4 română a fost remobilizată (la 15 martie) abia la 10 zile după declanşarea
ofensivei fronturilor 1 şi 2 ucrainene sovietice şi doar cu
trei zile înainte de ajungerea lor la Nistru. Hotărârea
comandamentului german de a retrage forţele de pe cursul mijlociu şi superior al Nistrului spre zona centrală a
Moldovei şi Basarabiei, acordând prioritate apărării pe
poziţii tari de teren (în masivul Corneşti şi la nord de
zona deluroasă dintre Iaşi şi Târgu Neamţ), a fost corectă din punct de vedere militar, dar dureroasă pentru
poporul român. Generalul Mihail Racoviţă aprecia la 27
martie 1944 că, pentru comandamentele şi trupele
române, decizia luată a dus la „cedarea fără temei de teritorii din pământul scump al ţării noastre”. Dincolo de
aceste considerente, se poate aprecia că principalele
cauze ale situaţiei în care se afla România erau de ordin
militar, îndeosebi superioritatea de forţe şi mijloace de
care dispuneau sovieticii la flancul sudic al frontului
sovieto-german. Ocuparea de către Armata Roşie a
părţii de nord-est a teritoriului României, a creat
condiţii favorabile trupelor sovietice pentru executarea
unor operaţii strategice de amploare, cu scopuri decisive
privind scoaterea din război a principatului aliat al
Reichului.
ANVR, Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei, de la
Stalingrad la bătălia Moldovei, Bucureşti, 1997

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Sfântul mărturisitor
Pe Sfântul Ioan Gură de Aur, unul din
marii ierarhi ai Ortodoxiei, stea strălucitoare pe cerul patristic al Bisericii dreptmăritoare, stâlp al învăţăturii, model de
cunoaştere şi trăire a credinţei, cel cu mintea şi cuvintele de aur, îl cinstim mereu, nu
doar la ziua pomenirii (13 noiembrie), ci
ori de câte ori săvârşim Sfânta Liturghie,
amintindu-ne de minunata sa misiune închinată Mai-Marelui păstorilor pe Care
L-a slujit întocmai ca apostolii, la trei veacuri după ce aceştia s-au dus la Cel Care le
gătise loc în Împărăţia care nu-i din lumea
aceasta.
S-a născut la jumătatea veacului al IVlea, în Antiohia, din părinţi creştini. Tatăl
său, Secundus, era general în armata Siriei, iar mama sa, Antuza era o femeie de o
rară bunătate şi credinţă. Văduvă de la 20
de ani, ea nu s-a recăsătorit, ci a preferat
să-şi dedice viaţa şi râvna ei creşterii singurului fiu, pentru care a făcut mari eforturi, nu doar din punct de vedere material,
ci şi spiritual, învăţându-l mai întâi tainele
credinţei şi apoi oferindu-i posibilitatea de
a studia cu cei mai mari profesori de atunci. Astfel, tânărul Ioan a învăţat limba
greacă, filosofia, retorica, iar între dascălii
lui s-a numărat şi vestitul Libanus, care ar
fi dorit ca să-l păstreze ca urmaş al său.
,,L-aş prefera pe Ioan, spunea marele orator, dacă nu ni l-ar fura creştinii”.

După primirea Tainei Sfântului Botez,
la vârsta maturităţii şi cunoaşterii umane, a
fost catehizat cu multă înţelepciune de
către mama sa şi de către preoţi cu râvnă
spre cele duhovniceşti. Nimeni nu l-a mai
auzit vreodată rostind vreun cuvânt nepotrivit, vreo grăire de rău ori să judece pe cineva din preajmă devenind strălucire a cuvintelor Apostolului neamurilor: ,,Câţi în
Hristos ne-am botezat, în Hristos v-aţi şi
îmbrăcat”.
Împodobindu-se cu podoaba virtuţilor,
a lepădat toată grija cea lumească, arătând
o iubire fără seamăn pentru Cel pe care Îl
slujea. Mărturiile veacurilor, dar şi scrierile lui, mai ales cele referitoare la Taina
Preoţiei, ni-l arată foarte exigent cu sine.
Iubea privegherea, rugăciunea, tăcerea şi
îndepărta de la ei tot ce era trupesc şi tot ce
ar fi putut risipi liniştea. A dobândit darul
rugăciunii curate şi al blândeţii, iar când se
înflăcăra în timpul omiliilor rostite în Antiohia şi la Constantinopol era de fapt, doar
iubirea sfântă şi plină de râvnă, asemenea
marilor ierarhi ai Bisericii, între ei şi Sfântul Nicolae, dar şi Marele Vasile, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei.
După moartea mamei sale, care i-a dedicat toată tinereţea şi toată dragostea,
Ioan avea să se lepede complet de lume.
S-a aflat o vreme sub îndrumarea unui
pustnic foarte aspru din Siria, care îi îngă-

duia să doarmă şi să mănânce puţin, iar cel
mai mult timp să-l dedice rugăciunii şi privegherii. Atunci a deprins cuvintele Sfintei
Scripturi pe care le cunoştea deja, dar pe
care le-a aprofundat în cei câţiva ani de sihastră petrecere.
După întoarcerea din pustie, în anul
381, a fost hirotonit diacon de către Sfântul Meletie (pomenit la 12 februarie), iar,
cinci ani mai târziu, a fost ridicat la treapta preoţiei de către urmaşul acestuia Flavian. A fost primit cu multă bucurie în comunitatea creştină şi 12 ani a îndemnat poporul din Antiohia, rostind cele mai frumoase
cuvinte care s-au auzit vreodată în bisericile acestei cetăţi. Poporul aştepta duminica
asemenea zile de Paşti. Altădată goale de
credincioşi, bisericile în care predica Ioan
erau neîncăpătoare, căci cuvintele lui se
asemănau cu ,,apele bogate care veselesc
cetatea lui Dumnezeu”.
Dintre marii Părinţi ai Bisericii care au
slujit în perioada de aur, numită aşa pentru
strălucirea cuvintelor şi a faptelor marilor
ierarhi, fără îndoială Ioan a fost cel mai
vestit orator. A fost numit încă din timpul
vieţii Hristotom, adică Gură de Aur, pentru
cuvintele dulci ca mierea, ,,cel cu mintea
şi cuvintele de aur”, după cum spun cântările Bisericii. A explicat, cum puţini au făcut-o, cuvintele Scripturii şi i-a făcut pe
oameni să înţeleagă că ele Îl aduc în minte

şi inimă pe Mântuitorul, fiind cuvintele
Vieţii veşnice.
A fost numit apărătorul sau ocrotitorul
celor săraci, învăţătorul milosteniei, ochiul
luminat al pocăinţei.
Cuvântul lui era ascultat fără preget.
Toţi îl urmau, ştiind că era omul lui Dumnezeu şi credincioasă slugă, după cum
mărturisesc cântările Bisericii despre marii ierarhi care şi-au închinat viaţa Domnului. Când Sfântul Nectarie, Arhiepiscopul
Constantinopolului, a trecut la domnul, în
ziua de 11 octombrie 397, mulţi râvneau
scaunul vacant.
Faima Sfântului Ioan trecuse demult
graniţele Antiohiei şi el se arăta de fapt ca
singurul urmaş care ar fi fost potrivit
pentru această înaltă slujire. Un dregător
de la curtea împăratului Arcadie, Eutropie,
l-a ajutat să ajungă Arhiepiscop, dar pentru
a-l convinge să accepte s-a folosit de un şiretlic, întrucât ştiau toţi că, dacă i s-ar fi
spus să vină în cetate pentru a primi această ascultare, ar fi refuzat.
A fost înscăunat la 27 februarie 398.
Mulţi i-au purta pică, chiar şi fraţii de credinţă. Dar şi el şi-a continuat misiunea,
arătându-şi iubirea pentru toţi şi i-a îndemnat pe oameni să nu rămână fără roadele
pocăinţei, iar prin venirea la biserică să îşi
schimbe viaţa,
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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Serul Valneva, produs cu virus întreg,
a obţinut „rezultate impresionante”
Serul Valneva, produs cu virus întreg, a obţinut „rezultate impresionante” în cadrul testelor clinice.
Un nou vaccin anti-COVID ar putea fi aprobat în Europa. Serul Valneva, produs cu virus întreg, a obţinut rezultate ”impresionante” în testele clinice. Potrivit ultimelor date, acesta a avut mai puţine efecte secundare şi
a provocat dezvoltarea mai multor anticorpi participanţilor la studiu. Compania a anunţat că,
în curând, va cere
autorizarea în Uniunea Europeană.
Vaccinul Valneva foloseşte tehnologia virusului
întreg, inactivat,
iar compania îl
testează în compacu
raţie
AstraZeneca - un
produs deja aprobat în numeroase ţări - nu în comparaţie
cu grupul care primeşte placebo.
Prima ţară care s-a arătat interesată de procurarea noului vaccin a fost Marea Britanie. Recent însă, autorităţile au anunţat că vor rupe contractul pentru achiziţionarea a 100 de milioane de doze. Chiar şi aşa, UE este în
continuare interesată de vaccinul Valneva şi continuă negocierile.
Thomas Lingelbach, directorul general al companiei:
„Prioritatea noastră este siguranţa oamenilor şi urmăm
cu stricteţe regulile impuse de autorităţi.”
Nici un caz grav de COVID-19 nu a fost înregistrat
în cadrul testelor din faza a treia, făcute pe mai mult de
4.600 de participanţi. Oamenii au observat că serul are
mai puţine efecte adverse, iar analizele medicale demonstrează că vaccinul provoacă şi un răspuns al celulelor
„T” - o parte importantă a sistemului imunitar uman.
Acum, compania pregăteşte teste clinice pentru copii
cu vârste cuprinse între 5 şi 12 ani şi o altă serie de teste
clinice pentru a evalua performaţa vaccinului său pentru
persoanele imunizate anterior cu alte seruri.

NASA a publicat o înregistrare cu sunete
surprinse de roverul Perseverance

Roverul Perseverance al NASA a înregistrat cinci ore
de sunete de pe Marte, iar oamenii de ştiinţă au declarat
că înregistrările i-au făcut să se simtă ca şi cum s-ar afla
„chiar acolo”. Astfel, roverul a devenit prima navă spaţială care a înregistrat sunetele Planetei Roşii prin microfoane speciale, potrivit unui comunicat de presă emis de
NASA.
„Am văzut cu toţii imaginile frumoase pe care le-am
obţinut de pe Marte, dar, având şi sunet pentru a completa aceste imagini, mă face să mă simt de parcă aş fi acolo, pe suprafaţă”, a spus dr. Lanza într-un videoclip lansat de NASA.
Sunetele înregistrate de rover - zgomotele puternice
ale unui laser, rotoare
care bâzâie, roţile
roverului
care zdrobesc pietriş
- s-ar putea
să nu fie
re marcate
de un ascultător
obişnuit.
Cu toate
acestea,
pentru oamenii de ştiinţă, aceste sunete sunt foarte importante. Ele îi ajută să afle mai multe despre atmosfera
planetei, cum sunetul călătoreşte pe planetă şi ajută şi la
întreţinerea navelor spaţiale.
Roverul Perseverance are încorporate două microfoane. Unul dintre ele este situat pe partea laterală a şasiului roverului, iar cel de-al doilea este aşezat pe catargul său. Locaţia microfonului îl ajută să monitorizeze
„microturbulenţa” sau modificările din aer, ajutând
oamenii de ştiinţă să afle mai multe despre schimbările din atmosfera planetei. De asemenea, vin în completarea senzorilor de vânt ai roverului care fac parte
din instrumentele sale atmosferice numite Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA).
Sunetele vor fi folosite de oamenii de ştiinţă şi
pentru a monitoriza starea instrumentelor lor aflate pe
planetă şi pentru întreţinerea navei spaţiale.
Microfonul şasiului ascultă roţile Perseverance şi
alte sisteme interne. Agenţia spaţială a declarat că microfonul îi va ajuta să monitorizeze performanţa navei
spaţiale „aşa cum mecanicii ar putea asculta un motor de
maşină”.
www.descopera.ro
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Noutãþi în lumea IT
iPhone 14 ar putea
renunța la „notch”: LG se va
ocupa de fabricarea
ecranelor noilor telefoane
Apple

După ce americanii de la Apple au
lansat recent noile telefoane din gama iPhone 13, mulţi se gândesc deja
la următoarea generaţie de telefoane
ale gigantului din Cupertino.
Am reuşit să cunoaştem câteva
dintre cele mai importante caracteristici ale lui iPhone 14. Acest telefon ar
putea fi în sfârşit ceea ce mulţi au visat în ultimii ani, că nu este altceva
decât un mobil în sfârşit fără notch,
un aspect anacronic în ultimii ani.

LG s-ar afla în spatele acestor
ecrane.
Cel puţin asta spun cei dintr-o publicaţie chineză, care asigură că LG
dezvoltă un ecran pentru iPhone 14
cu o cameră perforată, ceea ce ar însemna sfârşitul definitiv al crestăturii
care a dezamăgit atât de mulţi utilizatori în ultimii ani, care se aşteptau că
cel puţin iPhone-ul va arăta ca ecranele fără margini şi fără crestături ale
atâtor telefoane Android. Aceste informaţii indică lanţul de aproviziona-Un domn intră
într-un magazin alimentar şi se adresează
vânzătorului:
- Nu vă supăraţi, aş
dori o bucată de brânză, nici prea
mare, nici prea mică, să nu fie nici
prea veche, nici prea nouă, nici prea
dulce, dar nici prea sărată, nici prea
albă, nici prea galbenă etc.
- Poftiţi doi litri de lapte şi faceţivă brânza cum vreţi!
J
La starea civilă, la căsătorii:
- Domnişoară, vă rog să nu mai
veniţi cu domnul în aşa stare... E a
patra oară luna asta când vine beat
mort...
- Îmi cer scuze, doamnă... Dar
când este treaz, nu vrea să mai vină!
J
M-am aşezat astăzi pe o bancă în
parc, lângă un cerşetor, şi i-am zis:
- Săptămâna trecută am pierdut
într-o singură zi tot ce-am avut... bucătarul-şef care-mi pregătea mâncarea zilnic, femeia de serviciu, spălătoreasa... tot! Chiar şi acoperişul cald
CONFORM
CU LEGILE
FINITÃ

re Apple din China, care asigură că
cei din Cupertino caută un furnizor
care să poată fabrica ecranul perforat
pentru iPhone-ul lor. Se speculează
că ecranul iPhone 14 Pro ar putea
avea o crestătură mai mică, ca una
dintre cele care se numesc pastilă,
deoarece au forma uneia dintre acestea. Suficient de mare pentru a găzdui
nu numai camera frontală, ci şi tot
ceea ce aveţi nevoie pentru a continua să utilizaţi Face ID.
Cu toate acestea, nu trebuie să
avem încredere şi ar trebui să fim
deosebit de precauţi, deoarece, deşi
iPhone 14 este subliniat ca primul telefon mobil Apple de mulţi ani fără
una dintre crestăturile sale caracteristice, realitatea este că firma nordamericană ar putea aştepta în continuare până în 2023 pentru implementarea aceste schimbări importante,
deoarece ar fi data la care LG ar putea avea aceste ecrane perforate gata.
Prin urmare, putem lua în considerare
chiar şi posibilitatea de a vedea un ecran de iPhone cu o cameră invizibilă, genul pe care Samsung sau Xiaomi l-au lansat în ultimele luni pe
smartphone-urile lor vârf de gamă şi
care încă mai trebuie să îmbunătăţească foarte mult calitatea rezultată.
Huawei watch GT2
Din punct de vedere estetic, deţine un design ultra slim, format
dintr-un ecran din sticlă 3D de înaltă
calitate, care îi conferă un aspect lipsit de ramă.
Ceea ce îl diferenţiază de celelalte
device-uri este soluţia revoluţionară
de încărcare; designul chipset-ului
dublu şi algoritmii 2.0 de economisi-

re a consumului îi conferă, în acelaşi
timp, o capacitate de consum redus al
bateriei şi o baterie puternică.
Autonomia bateriei variază în
funcţie de seria device-ului: seria de
46 mm posedă o autonomie de 2 săptămâni, iar cea de 42 mm, o săptămână. Ambele serii conţin statistici
despre exerciţiile fizice (până la 90
de minute pe săptămână), pot reda
muzică (până la 30 de minute pe săptămână), au o funcţie pentru a monitoriza cu exactitate frecvenţa cardiacă, suportă apeluri (până la 30 de minute pe săptămână) şi ecranul aprins
până la 200 de ori pe zi (pentru o autonomie a bateriei până la 2 săptămâni).
Cu Huawei Watch GT 2 puteţi
avea parte de un antrenor de sport
profesionist, deoarece acest dispozitiv monitorizează exerciţiile fizice
ale fiecărui om în mod personal, folosind o urmărire prin GPS a exerciţiilor fizice monitorizând cu exactitate
frecvenţa cardiacă şi tensiunea.
Huawei Watch GT 2 poate fi asistentul dumneavoastră de zi cu zi;
acesta este compatibil bluetooth, în
aşa fel, veţi putea gestiona apeluri,
muzică şi notificări doar cu un singur
click.
www.go4it

de deasupra capului.
- Ce s-a întâmplat?, mă întrebă el
atunci. Droguri? Băutură? Jocuri de
noroc? O femeie?...
- Nu. Am fost dat afară din închisoare!
J
Care este diferenţa dinte COMPLET şi TERMINAT?
Când te căsătoreşti cu persoana
potrivită eşti COMPLET.
Când te căsătoreşti cu persoana
nepotrivită eşti TERMINAT.
Când persoana potrivită te prinde
cu persoana nepotrivită atunci eşti
COMPLET TERMINAT!!!
J
-Judecătorul către martor:
- Ai văzut că vecinul tău îşi bate
soacra?
- Da, domnule judecător.
-Şi, de ce n-ai intervenit?
- Păi, să vedeţi, la început am vrut
să intervin, dar când am văzut că o
poate bate singur...
J
Io amu m-oi duce, Marie, că mi-a
sosit ceasul. Ascultă aici ce-ţi spun.

Maria, suspinând:
- Zi, Ioane, şi aşa oi face!
- Să ţii gospodăria, Marie, să nu
vinzi nimic, să aibă ceva şi copiii
ăştia când or creşte mari.
Maria, suspinând:
- Aşa oi face, Ioane...
- Să dai copiii la şcoală, să iasă învăţaţi, Marie!
Maria, suspinând:
- Aşa oi face, Ioane...
- Şi mai vreau, Marie, ca după ce
m-oi duce, să te măriţi cu Gheorghe!
- Da’…? Ioane, credeam că Gheorghe e duşmanul tău cel mai mare.
- Păi, tocmai d’aia!
J
Un infractor este interogat la poliţie:
- Spune, dom’le, ce-ai făcut!
- Păi am furat o damigeană cu vin
şi jumătate am băut-o...
- Şi cu cealaltă jumătate ce ai făcut?
- Păi, am vândut-o...
- Şi ce-ai făcut cu banii?
- I-am băut!
www.bancuri.ro
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VIOLENT

Fără comunicare nu există relaţii. Fără
respect, nu există dragoste. Fără încredere nu
are rost să continui. O persoană se recuperează prin ,,dăruire liberă”.
Nu pierdeţi timpul cu explicaţii. Oamenii
aud doar ceea ce vor să audă.
Aşteptând să se liniştească valurile toate,
înveţi să respiri şi sub apă.
Nu contează să ai multe idei, ci să trăieşti
cel puţin una.
Deciziile corecte sunt balamalele destinului.
Cel cu limba prea ascuţită riscă mereu săşi taie singur beregata.
Indiferent ce speranţe ţi-ar da, viaţa se
scurge.
Acceptă faptul că în unele zile eşti porumbel, iar în altele statuie.
Adevărul, în orice s-ar găsi, nu poate fi eclipsat prin nici o comparaţie cu un alt adevăr.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU

Curierul
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Depunerea jurământului militar
l a A c a d e m i a Fo r ţ e l o r Te r e s t r e
În urmă cu două luni au ales
un nou drum, cel al formării şi instruirii în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, iar vineri, 22 octombrie, în
prezenţa şefului Statului Major al
Forţelor Terestre, general-maior
Iulian Berdilă, studenţii din anul I
au depus jurământul de credinţă
faţă de neam şi ţară, făcând, prin
cuvintele rostite, promisiunea solemnă de a se închina crezului valorilor de necontestat: Patrie,
Onoare, Datorie.
Situaţia epidemiologică actuală a făcut ca ceremonia să se
desfăşoare în format restrâns,
fără participarea rudelor şi invitaţilor studenţilor, în conformitate
cu măsurile stabilite privind prevenirea şi limitarea infectării cu
virusul SARS CoV-2.
Mesajul gl. bg. prof. univ. dr. ing. Ghiţă Bârsan,
rectorul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
din Sibiu, adresat studenţilor şi părinţilor acestora::
„Prin jurământul de credinţă pe care îl veţi rosti veţi
purta în suflet drapelul românesc, simbol al gloriei şi
onoarei militare, al unităţii poporului român. De astăzi reprezentaţi, alături de ceilalţi militari ai ţării, forţa, puterea
şi viitorul României.
Pregătirea academică, militară şi cea fizică sunt pilonii
care vor sta la baza dezvoltării dumneavoastră ca buni mi-

litari. Depuneţi efort
pentru a vă instrui,
pentru a deveni specialişti în domeniile
dumneavoastră de
activitate. Dragi părinţi, nici în acest an
situaţia pandemică
nu ne-a permis să vă
avem fizic alături.
Sperăm însă ca
acest moment de
trăire intensă să
ajungă la dumneavoastră prin intermediul transmisiei
live prin care vă facem martori la jurământul fiicelor şi
fiilor pe care cu atâta dragoste i-aţi
crescut şi educat.
Am convingerea că
sufleteşte sunteţi cu noi şi că în viitor veţi continua să vă
sprijiniţi şi motivaţi copiii, aşa
cum aţi făcut-o şi până acum.
Vreau să vă asigur, totodată,
că depunem toate eforturile
pentru a le oferi, prin măsurile
întreprinse, un mediu sigur şi
din punct de vedere epidemiologic pe timpul cât se află la studii
în Academia Forţelor Terestre”.
Mesajul studentului Rareş
Andrei Păuna rostit cu ocazia
depunerii Jurământului Militar:
« „Mai presus de tihna noastră stă datoria sfântă de a apăra
fiinţa şi neatârnarea ţării noastre” spunea cândva un voievod,
Maria Sa, Ştefan cel Mare.
Au trecut peste vorbele lui
cinci secole, între timp România este parte a unei alianţe
politico-militare puternice, iar
noi ne aflăm în faţa dumneavoastră, JURÂND! Asta
înseamnă că jocul cu săbii de lemn a trecut, că este rândul
nostru să continuăm lupta şi sacrificiul strămoşilor pentru
ca să putem fi numiţi în continuare ROMÂNI!
Poate că emoţia din glasul nostru nu se va simţi cu
aceeaşi intensitate acasă, acolo de unde ne urmăresc părinţii şi fraţii noştri, poate că nu v-am convins că putem şi
că vrem. Poate că aceste zile ne oferă multă incertitudine
şi dezbinare. Însă, noi, studenţii anului I ai Academiei

Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, vă spunem atât:
Priviţi-ne cu încredere!
NOI suntem nădejdea de azi şi de mâine a României şi
românismului!
NOI vom lupta cu credinţă şi cu iubire pentru aproapele nostru!
NOI vom pune mai presus de tihna noastră: Patria,
Onoarea, Datoria!
Noi vom lupta să avem o ROMÂNIE!
Şi, dacă vom greşi părinţilor, iubitei sau iubitului, prietenilor, vom cere iertare! Dar, de vom greşi românilor, armatei şi ţării, NOI te rugăm pe tine, PATRIA NOASTRĂ,
să nu ne ierţi!».
Mesajul gl. mr. Iulian Berdilă, şeful Statului Major
al Forţelor Terestre, adresat studenţilor:
„Jurământul de credinţă este o piatră fundamentală a
devenirii dumneavoastră, dar în acelaşi timp deschide
drumul unei serii de provocări, de oportunităţi, de confirmări sau chiar de renunţări, în anumite cazuri, pentru etapa următoare.
Aveţi în faţa dumneavoastră o perioadă în care trebuie
să vă dovediţi, în primul rând dumneavoastră, că sunteţi
determinaţi şi făcuţi
pentru această profesie, o profesie care
nu este un job de zi
cu zi, este o profesie
destinată apărării fiecăruia dintre noi.
Odată angajaţi astăzi prin jurământul
de credinţă vă semnaţi acest contract
de valoare pentru
viitorul
dumneavoastră şi pentru
ceea ce urmează să
deveniţi. Forţele Terestre, Armata României vă aşteaptă
cu braţele deschise,
ca un produs rafinat,
competent, determinat pentru ceea ce
urmează şi mai ales ca un element al spiritului de echipă.
Mai mult decât oricând, intraţi astăzi prin jurământul
de credinţă într-o operaţie reală, cea împotriva pandemiei.
Am să fac apel la dumneavoastră să aveţi grijă unul de celălalt, să rămâneţi determinaţi în a lupta cu această pandemie pentru fiecare dintre voi şi pentru noi toţi, inclusiv
pentru cei de acasă”.
Elena ANDREI

Campionatul militar de orientare
Centrul de Perfecţionare Geniu şi EOD ,,Panait Donici” din Râmnicu Vâlcea, a fost în perioada 1518.10.2021, gazda Campionatului militar de orientare etapa finală între instituţiile militare de învăţământ.
Opt loturi sportive din instituţiile militare de învăţământ: Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Academia
Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, Institutul
Medico-Militar din Bucureşti,
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Şcoala Militară
de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“,
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” şi Şcoala de Instruire pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare
Cibernetică s-au prezentat la
start.
Fiecare lot a avut în componenţă patru sportivi şi trei sportive, care au arătat capacitatea lor
de orientare în pădurea din oraşul
Băile Govora.
Festivitatea de premiere s-a
desfăşurat la Centrul de Perfecţionare Geniu şi EOD
,,Panait Donici” în prezenţa şefului Serviciului Educaţie
Fizică Militară din Statul Major al Apărării, colonel Cristian Pelea, şeful de stat major al Centrului de Perfecţionare Geniu şi EOD ,,Panait Donici”, locotenentcolonel Marius Gâju şi a primarului oraşului Băile Govora, domnul Mihai Mateescu.
Scopul acestei competiţii a fost acela de a ierarhiza
cele mai bune loturi sportive şi de a-i selecţiona pe cei mai
buni militari pentru a face parte din lotul Armatei Româ-
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niei, a declarat şeful Serviciului Educaţie Fizică Militară
din Statul Major al Apărării, colonel Cristian Pelea.
Clasament individual masculin:
Locul 1 - Sd. sg. maj. Dobrişan Andrei - Academia
Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov;
Locul 2 - Elv. Bulz Dumitru - Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”
Piteşti;
Locul 3 - Sd. sg. Maricoiu Alin - Academia Tehnica Militară „Ferdinand I” Bucureşti.
Clasament individual feminin:
Locul 1 - Sd.sg.maj. Zizeac Marinela Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”
Braşov;
Locul 2 – Sd. sg. Tiboacă Mihaela - Academia Tehnica Militară „Ferdinand I” Bucureşti;
Locul 3 – Sd.sg.maj. Gherheş Irina Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa.
Clasament echipe feminin:
Locul 1 - Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc;
Locul 2 - Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre
„Basarab I” Piteşti;
Locul 3 - Institutul Medico-Militar din Bucureşti;
Clasament echipe masculin:
Locul 1 - Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti;
Locul 2 - Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”
Braşov;
Locul 3 - Academia Tehnica Militară „Ferdinand I”
Bucureşti;
Clasament general:

Locul 1 - Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti;
Locul 2 - Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc;
Locul 3 - Academia Tehnica Militară „Ferdinand I”
Bucureşti;
Locul 4 - Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă"
Braşov;
Locul 5 - Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor
Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa;
Locul 6 - Institutul Medico-Militar din Bucureşti;
Locul 7 - Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa;
Locul 8 - Şcoala de Instruire pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică Sibiu.
Felicitări tuturor participanţilor pentru rezultatele obţinute şi mult succes în competiţiile viitoare!
Locotenent Radu PETROŞEL

