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Ziua Veteranilor
Ziua Veteranilor a fost instituită prin Legea nr.150/2014, privind modificarea şi completarea OUG
nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului
armatei participant la acţiuni
militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi
urmaşilor celor
decedaţi. Ziua
de 11 Noiembrie
a fost aleasă
pentru simbolistia ei ...
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La mulţi ani,
Vânătorilor de Munte!
Cu prilejul aniversării Zilei Vânătorilor de Munte a
fost citit Ordinul şefului Statului Major al Apărării,
general-locotenent Daniel Petrescu şi, în semn de apreciere a profesionalismului în îndeplinirea cu responsabilitate a misiunilor încredinţate şi a
rezultatelor meritorii obţinute în activitatea desfăşurată,
au fost oferite distincţii din ...

KAKI 100%

Mereu la datorie
Căpitanul Piringiu este un ofiţer sobru, care respectă cu stricteţe regulile şi conduita militară. Rigoarea şi
disciplina însă au reprezentat-o încă dinainte de a deveni ofiţer
şi au ghidat-o pe parcursul îndelungatei cariere sportive, obţinând
performanţe impresionante. Se ştie că orice
sportiv de performanţă
are disciplina în sânge,
iar ea nu face excepţie
în această...

LECÞIA DE ISTORIE

Participarea României în cadrul
Bătăliei de la Stalingrad
O mare dificultate pentru dispozitivul Armatei 3 Române era prezenţa pe malul de sud al Donului a trei capete de pod ruseşti,
din care cel de la Deatkin era foarte mare
şi foarte periculos.
De la intrarea în dispozitiv, generalul Petre Dumitrescu a cerut aprobarea de a elimina aceste capete
de pod...

MOZAIC
COVID-19 nu infectează celulele creierului uman. Ce sunt anosmia şi parosmia
Dar dacă virusul infectează doar celulele de susţinere, atunci daunele ar putea fi mai puţin durabile. Ambele căi ar putea explica disfuncţia olfactivă de care suferă
aproximativ jumătate dintre pacienţii cu COVID
-19. La unul din
10 dintre aceştia,
pierderea
sau
schimbarea mirosului este pe termen lung, poate
chiar permanentă.
Mombaerts spune
că acest lucru...

CMYK
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aCtualitatea
Pe SCuRt
lANKARA - Turcia a testat, cu succes, o rachetă antiaeriană cu bătaie mare, Siper. Chiar dacă s-a dotat cu sisteme ruseşti S-400, Turcia a dezvoltat şi testat cu succes şi un sistem indigen, denumit Siper, conform declaraţiei lui Ismail Demir, preşedintele Industriei de Apărare, arată DailySabath. Conform acestuia, noul sistem de apărare antiaeriană cu rază lungă, cu o
bătaie de peste 150 de km, rival al celui rusesc S-400 achiziţionat de Turcia din Rusia, va intra în dotare începând cu anul
2023. Kremlinul declarase că Turcia ar putea cumpăra şi al doilea regiment de rachete S-400, dar se pare că a decis să-şi construiască propriile sisteme. Demir a mai spus că Turcia va produce şi alte sisteme şi va avea până la şase tipuri de rachete pentru
apărarea antiaeriană. Aici făcea referire inclusiv la intenţiile Turciei de a cumpăra de pe piaţa europeană, de la MBDA, sisteme
cu rază medie şi mică. Sniper va avea rolul protecţiei infrastructurii strategice împotriva unui atac inamic cu rachete balistice,
rachete de croazieră, aeronave sau drone. Sniper este dezvoltat
de mai multe companii din Turcia, printre care Aselsan, Roketsanşi TÜBITAK (Scienticand Technological Research Council
of Turkey). Pe lângă sistemele cu rază lungă, Sipersi. S-400,
Turcia mai are echipamentele antiaeriene Korkut, Sungursi Hisar pentru a crea mai multe nivele de apărare. În 2019 au fost livrate primele sisteme Korkut şi Sungur, în timp ce a început producţia şi la sistemul Hisar. Korkut este montat pe transportoare
ambii, dar şi sisteme navale, pentru protecţia apropiată, platforma fiind formată din 2 tunuri×35 mm Oerlikon KDC-02, realizată sub licenţă. Sungur este o platformă cu rachete antiaeriene
cu rază mică, între 500 m şi 8 km, montată pe maşini de luptă cu
blindat uşor, sau pe transportoare ambii sau ambarcaţiuni navale.
Hisar face parte dintr-o familie de rachete pentru sistemele antiaeriene cu bătaie medie şi lungă, având o rază de acţiune între 25
şi 100 de km, funcţie de racheta folosită. lMOSCOVA - Activitatea navelor NATO în Marea Neagră este un motiv de îngrijorare. Activitatea forţelor NATO în bazinul Marea Neagră este
un motiv de îngrijorare pentru preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunţat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenţia de ştiri TASS. „Este absolut o chestiune de
îngrijorare a lui [Vladimir Putin] şi a vorbit despre asta”, a răspuns oficialul rus, după ce a fost întrebat de jurnalişti despre atitudinea liderului de la Kremlin faţă de prezenţa în bazinul pontic a trei nave militare americane. Astfel de acţiuni în apropierea
graniţelor Federaţiei Ruse sunt un motiv şi necesită o atenţie
sporită şi măsuri de precauţie sporite, aşa cum au afirmat anterior preşedintele şi ministrul Apărării, a completat Peskov. Potrivit Ministerului Apărării de la Moscova, exerciţiile neprogramate ale Statelor Unite şi ale aliaţilor săi în Marea Neagră, în apropierea frontierelor Rusiei, sunt acţiuni agresive care reprezintă o
ameninţare la adresa securităţii regionale. Deşi Moscova a indicat în repetate rânduri că este deranjată de eforturile NATO de
consolidare a securităţii aliaţilor din regiunea pontică, situaţia
din teren arată o superioritate militară covârşitoare a Rusiei în această zonă, surclasând forţele cumulate ale tuturor celorlalte ţări de la Marea Neagră. În urma anexării regiunii Crimeea, Rusia
a poziţionat acolo sisteme Anti-Acces/Interdicţie zonală (AntiAcces/AreaDenial - A2AD) - radare (Monolit-B), sisteme de
război electronic, sisteme antiaeriene/ antirachetă (S-400, S300) şi antinavă (Bastion, Bal) - ce permit Rusiei să monitorizeze, şi în caz de conflict să controleze, cea mai mare parte a bazinului Mării Negre, dincolo de apele teritoriale ruseşti. lBRUXELLES - „Europa este în pericol!”. Are nevoie de doctrine
ambiţioase ca bază pentru acţiuni militare comune în străinătate. Şeful politicii externe al Uniunii Europene, Josep Borrell, a avertizat că „Europa este în pericol”şi că trebuie să convină asupra unei doctrine ambiţioase ca bază pentru acţiuni militare comune în străinătate, inclusiv cu o forţă de criză dislocabilă, transmite Reuters. Josep Borrell le-a spus reporterilor că prima sa schiţă a „Busolei strategice”, este cel mai apropiat lucru
pe care UE l-ar putea avea de o doctrină militară, asemănător
„Conceptului strategic” al NATO, care stabileşte obiectivele
alianţei, este crucial pentru securitate. „Europa este în pericol”,
a spus Borrell în prefaţa documentului de strategie care a fost
trimis celor 27de state ale UE pentru dezbatere. „Trebuie să
avem capabilităţi de implementare rapidă”, a mai spus el reporterilor. O idee este de a avea o forţă de criză a UE de 5.000 de
oameni, a spus Borrell, subliniind totuşi că alianţa NATO condusă de SUA rămâne în primul rând responsabilă pentru
apărarea colectivă a Europei. Miniştrii de externe şi apărării din
UE vor aborda problema, cu scopul de a conveni asupra unui
document politic în martie. În timp ce ţările europene au soldaţi
foarte pregătiţi şi putere cibernetică, navală şi aeriană, resursele
sunt duplicate în 27 de armate, iar misiunile de intervenţie şi de
asistenţă ale UE sunt de dimensiuni modeste. De asemenea,
statelor membre le lipsesc capacităţile logistice şi de comandă şi
control ale Statelor Unite şi nu pot egala cu colectarea lor de
informaţii. O evaluare separată a ameninţărilor este confidenţială, dar diplomaţii citează statele cu probleme de la frontierele Europei drept zone în care UE ar putea avea nevoie să
trimită trupe de menţinere a păcii sau să evacueze cetăţenii.n
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La mulţi ani,
Vânătorilor de Munte!
3 noiembrie 1916 - 3 noiembrie 2021 reprezintă cei 105
ani de istorie a trupelor de vânători de munte. La 3 noiembrie 1916 a fost emis Ordinul Marelui Cartier General nr.
294 privind înfiinţarea trupelor de vânători de munte.
Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” din Braşov, Brigada 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu” din Miercurea Ciuc şi Centrul de Perfecţionare Vânători de Munte „Bucegi” din Predeal, au sărbătorit aniversarea a 105 ani de la înfiinţarea trupelor de vânători de
munte printr-un ceremonial militar şi religios.

Alături de cavalerii florii de colţ, în această zi cu o însemnătate aparte pentru noi, s-au aflat locţiitorul şefului
Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Dumitru
Scarlat, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalulmaior Iulian Berdilă, reprezentanţi ai autorităţilor publice
centrale şi locale şi din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională.
Cu prilejul aniversării Zilei Vânătorilor de Munte a fost
citit Ordinul şefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Daniel Petrescu şi, în semn de apreciere a profesi-
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onalismului în îndeplinirea cu responsabilitate a misiunilor
încredinţate şi a rezultatelor meritorii obţinute în activitatea
desfăşurată, au fost oferite distincţii din partea Şefului Statului Major al Apărării şi din partea Şefului Statului Major
al Forţelor Terestre.
„Sunt onorat să fiu alături de voi la acest eveniment important din viaţa dumneavoastră. «Istoria este cea dintâi
carte a unei naţii!» sunt cuvintele marelui istoric Nicolae
Bălcescu. Istoria zbuciumată a vânătorilor de munte începe
atunci când armata României avea cea mai mare nevoie de
trupe specializate în ducerea luptelor în teren muntos.
Trupele de vânători de munte trebuie să fie capabile să execute trageri cu toate categoriile de armament, mărşăluitori
neobosiţi prin toate terenurile şi anotimpurile, atât ziua cât
şi noaptea, excelenţi pândari, cercetaşi, agenţi şi oameni de
legătură. La ceas aniversar, de ziua dumneavoastră vă felicit pentru executarea cu succes a tuturor misiunilor încredinţate şi vă transmit un sincer «La mulţi ani!»”, a fost mesajul transmis de către generalul-locotenent Dumitru Scarlat.
Un mesaj călduros a transmis şi colonelul Ilie-MarianDragomir, comandantul Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa” „...în această zi de sărbătoare, în care
omagiem trecutul, salutăm prezentul şi privim cu încredere
spre viitor ... existenţa vânătorilor de munte a fost un lung
şir de momente de glorie şi episoade zbuciumate de restructurări, desfiinţări şi reînfiinţări. Spiritul de corp şi camaraderia, rezultate ale mediului dificil de luptă şi instruire au fost constante ale parcursului istoric a acestei specialităţi militare. Camarazi vânători de munte în activitate,
rezervă sau retragere, camarazi din arme şi specialităţi militare care v-aţi dedicat viaţa structurilor de vânători de
munte, cu prilejul acestei aniversări, vă adresez cele mai
sincere urări de sănătate, înţelepciune şi putere pentru îndeplinirea dorinţelor personale şi profesionale! La mulţi ani,
bravi «Cavaleri ai florii de colţ»!”.
Ceremonia militară a reprezentat punctul culminant al
unor serii de activităţi menite să aducă în atenţia publicului
rolul important pe care vânătorii de munte l-au avut de-a
lungul luptelor de întregire şi reîntregire a ţării şi rolul
acestora în apărarea vârfurilor şi trecătorilor montane.
Locotenent Gabriel CONSTANTIN,
Plutonier-major Cătălin ITU

Brigada 9 Mecanizată ,,Mărăşeşti”

143 de ani de tradiţii militare

În data de 1 noiembrie, la sediul
Brigăzii 9 Mecanizată ,,Mărăşeşti” a
avut loc, într-un cadru restrâns, ceremonia militară prilejuită de sărbătorirea a 143 de ani de tradiţii militare.
La această ceremonie, muzeograful Costin Scurtu de la Muzeul Militar
Naţional ,,Ferdinand I”, filiala Constanţa, a prezentat însemnătatea istorică a acestui moment. De asemenea,
locţiitorul comandantului Brigăzii 9
Mecanizată ,,Mărăşeşti”, colonel
Alexandru Jugaru, a adresat câteva cuvinte cu ocazia acestui important eveniment în unitatea noastră şi a transmis un sincer ,,La mulţi ani!” tuturor
militarilor din cadrul brigăzii.
Cu această ocazie, au avut loc
avansări în gradul următor a militarilor care au obţinut merite deosebite şi
rezultate remarcabile în cadrul activi-

tăţilor desfăşurate.
Începând cu
data de 19 aprilie 2017, prin
Ordinul Statului
Major General
şi cu avizul favorabil al Serviciului Istoric al
Armatei, Brigada 9 Mecanizată
„Mărăşeşti” devenea continuatoarea tradiţiilor
de luptă glorioase ale Diviziei
Active, înfiinţată la data de 1 noiembrie 1878.
În acest an, la data de 1 noiembrie,
Brigada 9 Mecanizată ,,Mărăşeşti” a

împlinit 143 de ani de tradiţii militare.
La mulţi ani, dragi camarazi!
Locotenent Andreea ISTRATE
Foto: soldat Nicoleta NANU

„Cel mai bun echipaj de tancuri” - ediţia 2021
În această săptămână, Divizia 4 Infanterie „Gemina” a
organizat, în poligonul de
conducere din Dealul Bacăului, competiţia militară „Cel
mai bun echipaj de tancuri”,
la care au participat cele mai
bune patru echipaje din Batalionul 631 Tancuri „Oituz”
din Bacău şi Batalionul 814
Tancuri „Mihai Vodă” din
Turda.
Activitatea a cuprins diferite probe care au testat aptitudinile fizice şi psihice ale
participanţilor, precum alergarea în teren variat, aruncarea
grenadelor de mână şi proba de specialitate, care a constat
în instalarea unui post de observare, întocmirea unei fişe de
observare, realizarea paralelismului tun-lunetă, mascarea

tehnicii şi executarea unor activităţi în raionul de adunare.
La sfârşitul activităţii, titlul „Cel mai bun echipaj de
tancuri” a revenit reprezentanţilor Batalionului 814 Tancuri
„Mihai Vodă”, locurile II şi III
revenind echipajelor formate
din militarii Batalionului 631
Tancuri „Oituz”.
Premierea participanţilor a
fost făcută de către şeful de
stat major al Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”, colonelul Ionel Munteanu.
Felicitări tuturor participanţilor şi mult succes la viitoarele ediţii!
Adriana RĂCĂNEL
Foto: Ovidiu ŞOVA
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Mereu la datorie
Oricine a cunoscut-o pe căpitan Marinela Elena Piringiu
poate afirma cu tărie că este un ofiţer de nădejde, devotat şi
cu un simţ al datoriei rar întâlnit, pentru care grija faţă de
oameni a fost, este şi va rămâne întotdeauna o prioritate.
Căpitanul Piringiu şi-a început cariera de ofiţer în
2010 când, în urma absolvirii Cursului de Bază pentru
Ofiţeri la Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători
de Munte „Constantin Brâncoveanu” din Făgăraş, a primit
cu mândrie gradul de sublocotenent.
Tot atunci a început şi povestea ofiţerului care nu se dă
bătut în momente de cumpănă, povestea omului care pune
oamenii pe primul loc, povestea datoriei faţă de valorile
naţionale - o poveste încununată cu satisfacţii şi provocări
despre care ne povesteşte însăşi căpitanul Piringiu.
„Cariera mea de tânăr sublocotenent a început la Timişoara, la Batalionul 32 Infanterie «Mircea», unde am fost
comandant de pluton”, mărturiseşte căpitanul. Timişoara
i-a fost casă timp de cinci ani, iar unitatea din care a făcut
parte a fost locul unde a crescut şi s-a desăvârşit ca tânăr
comandant.
În perioada în care a fost
la Batalionul 32 Infanterie,
ofiţerul a participat împreună cu batalionul la o misiune în Afganistan, despre care îşi aminteşte ca fiind „cea
mai mare împlinire profesională de până acum. (..) Am
fost comandant de pluton şi
am executat zi de zi misiuni
de patrulare în aria de responsabilitate - fiecare zi era
diferită”, spune căpitanul.
De la ieşirea din bază şi până la întoarcere puteau apărea tot felul de schimbări de
plan, dar asta nu a descurajat-o niciodată.
Afganistanul, în ciuda
dificultăţilor impuse de misiunile de patrulare şi riscurilor cu care s-a confruntat,
îi stârneşte amintiri plăcute
atât despre locurile şi oamenii de acolo, cât şi despre
camarazii cu care a împărţit greutăţile timp de şase luni.
Ce a impresionat-o cel mai mult au fost oamenii din
Afganistan, care, deşi aveau un mod de viaţă simplu, deşi
au trăit în război an după an, găseau mereu puterea să se
bucure de cele mai mărunte lucruri. Ofiţerul îşi aminteşte
cu drag de copiii cu care ocazional a vorbit când treceau
cu patrula prin satele din aria de responsabilitate. I-a
rămas în suflet o fetiţă care în semn de recunoştinţă pentru o sticlă de apă primită, i-a dăruit atunci locotenentului
o pereche de cercei. „Îi păstrez şi astăzi cu drag”, mărturiseşte ofiţerul.

La întoarcerea în ţară, comandantul de patrulă a raportat cu mândrie „Misiune îndeplinită!”, aducând acasă subunitatea cu efectiv complet.
Din 2015 căpitanul Piringiu s-a întors acasă, la Craiova, şi s-a alăturat Batalionului 20 Infanterie „Dolj” pe
funcţia de locţiitor comandant companie, ocupând ulterior o funcţie de ofiţer în Biroul Informaţii. În prezent este
comandant companie în Compania Sprijin, unde în continuare grija faţă de oameni rămâne prioritatea ei. „Pe parcursul anilor petrecuţi la Batalionul 20 am continuat pregătirea mea ca ofiţer, iar perioada în care am lucrat în Biroul Informaţii a contribuit semnificativ la dezvoltarea
mea profesională”, ne mărturiseşte cu mândrie ofiţerul,
„dar lucrul cu oamenii mi-a adus întotdeauna satisfacţia
cea mai mare”, motiv pentru care şi-a dorit să se întoarcă
la subunităţi.
Întrebată de unde izvorăsc devotamentul şi simţul datoriei de care dă dovadă de fiecare dată, căpitanul a răspuns: „Din recunoştinţă, recunoştinţa că mi-am împlinit
visul de a-mi servi ţara”. Pentru ea totul
a început cu un vis ce avea la bază nimic
mai mult decât dragostea de ţară, credinţa în valorile naţionale şi respectul faţă
de înaintaşii noştri ce şi-au vărsat sângele pentru libertatea neamului românesc.
Să devină ofiţer, să poarte uniforma militară şi să îşi reprezinte ţara sub arme au
fost visul ei şi este mândră că a reuşit.
Căpitanul Piringiu este un ofiţer
sobru, care respectă cu stricteţe regulile
şi conduita militară. Rigoarea şi disciplina însă au reprezentat-o încă dinainte de
a deveni ofiţer şi au ghidat-o pe parcursul îndelungatei cariere sportive, obţinând performanţe impresionante. Se ştie
că orice sportiv de performanţă are disciplina în sânge, iar ea nu face excepţie în
această privinşă.
Deşi iubeşte sportul, nu a lăsat niciodată ca acesta să interfereze cu îndatoririle ei în cadrul unităţii din care a făcut
parte. În schimb, ofiţerul şi-a dedicat
timpul liber sportului pentru a face performanţă, iar atunci când i s-a cerut să reprezinte unitatea
în competiţii sportive militare, a făcut-o cu mândrie, obţinând mereu rezultate excepţionale nu doar la etapa pe Divizie, ci şi la etapa pe minister.
Despre activităţile sportive pe care le practică, ofiţerul
ne-a explicat: „Practic cu plăcere de mai bine de 20 de ani
orientare sportivă de performanţă, însă am practicat şi
atletism şi fotbal de masă”. Întrebată despre rezultatele
obţinute în toţi aceşti ani, ofiţerul ne-a mărturisit că la orientare sportivă deţine titlul de vice-campioană balcanică,
multiplu campioană naţională şi multiplu medaliată la
Campionatele Balcanice. Dintre competiţiile militare la

Veşti din Polonia
Vizita Şefului Statului Major al Apărării

La sfârşitul săptămânii trecute, militarii Detaşamentului de Apărare Antiaeriană „Gheparzii de fier”au primit
vizita şefului Statului Major al Apărării, domnul generallocotenent Daniel Petrescu.
Şeful Statului Major al
Apărării s-a
întâlnit cu militarii contingentului românesc pe care i-a apreciat
pentru modul
cum s-au integrat în cadrul
grupului de
luptă şi i-a
asigurat că le va acorda tot sprijinul necesar pentru a
îndeplini misiunea cu succes alături de aliaţi.
Pe parcursul vizitei, domnul general-locotenent Daniel
Petrescu a participat la briefing-ul de informare susţinut
de aliaţii din cadrul grupului de luptă şi a verificat spaţiile de cazare ale militarilor detaşamentului ,,Gheparzii de
fier”.
Pentru următoarele şase luni, militarii români vor participa, sub comanda operaţională a Comandamentului
Forţelor Întrunite, în cadrul Grupului de Luptă, din Polonia, pentru asigurarea prezenţei înaintate consolidate, în
flancul nord-estic al alianţei NATO, alături de partenerii
americani, britanici, croaţi şi polonezi, în conformitate cu
măsurile adoptate în cadrul Summit-ului de la Varşovia.
Locotenent Diana AIOANEI

Ceremonia de repatriere a Detaşamentului
de Apărare Antiaeriană, rotaţia a IX-a

La sediul Batalionului 288 Apărare Antiaeriană ,,Milcov” din Focşani a avut loc ceremonia de repatriere a Detaşamentului de Apărare Antiaeriană, rotaţia a IX-a, din
Polonia, care, în perioada aprilie-octombrie 2021, a parti-

cipat la misiunea de asigurare a prezenţei înaintate consolidate în flancul Nord-Estic al Alianţei NATO.
La activitate au participat locţiitorul comandantului
Diviziei 2 Infanterie ,,GETICA”, general-maior Iulian
Daniliuc, reprezentantul Comandamentului Forţelor Întrunite, colonel Ştefan Cernat, comandantul Brigăzii 282
Blindată ,,Unirea Principatelor”, colonel Gabriel-Constantin Turculeţ, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor
publice din garnizoana Focşani.
Pentru îndeplinirea ireproşabilă a sarcinilor încredinţate pe timpul misiunii, o parte din militarii Detaşamentului
de Apărare Antiaeriană, rotaţia a IX-a, au fost recompensaţi, prin conferirea unor distincţii militare.

În cadrul misiunii de asigurare a prezenţei înaintate
consolidate în Nord- Estul Alianţei, în perioada aprilie-octombrie 2021, militarii Detaşamentului de Apărare Antiaeriană, rotaţia a IX-a, s-au instruit şi au executat activităţi în comun cu aliaţii polonezi, americani, britanici şi
croaţi din cadrul Grupului de luptă din Polonia, în conformitate cu măsurile adoptate în cadrul Summit-ului de la
Varşovia.
Bun venit acasă, dragi camarazi!
Activitatea s-a desfăşurat cu respectarea măsurilor le-

care a participat, de remarcat sunt Campionatele Mondiale Militare de Orientare în Austria, Lituania şi Danemarca, precum şi Jocurile Mondiale Militare în China, unde a
reprezentat cu cinste Armata României.
În perioada 23-24 ianuarie 2021, căpitanul Piringiu a
participat la Campionatele Naţionale de Orientare Schi
obţinând locul 3 la proba de lungă distanţă şi locul 3 la
Cupa României. Mai recent, în 16 octombrie, căpitanul şia făcut cadou de ziua ei, ca în fiecare an, o participare la
o competiţie sportivă sau, cum spune ea, „o luptă cu mine
însămi”. Anul acesta lupta cu ea însăşi a fost participarea
la Semimaratonul de alergare montană Hercules, desfăşurat prin zone pitoreşti, cu panorame spectaculoase spre
Valea Cernei, Munţii Mehedinţi şi abrupturile stâncoase
ale Cheilor Prisăcinei. La finalul competiţiei, căpitanul
Piringiu s-a clasat pe locul 3 la categoria ei de vârstă.
„Armata mi-a oferit şansa să văd locuri frumoase, atât
în ţară, cât şi în străinătate, să învăţ lucruri noi şi să cunosc oameni care mi-au rămas prieteni buni şi astăzi”,
afirmă cu recunoştinţă ofiţerul, amintindu-şi de Cursul
Avansat pentru Ofiţeri pe care l-a urmat la Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte „Constantin
Brâncoveanu” din Făgăraş, în 2014. „A fost unul din
cursurile unde am învăţat foarte mult, în special lucrul cu
hărţi, ce s-a dovedit extrem de util mai târziu, când am
ocupat o funcţie în comandament” ne spune căpitanul,
evidenţiind faptul că „totul e mai uşor când eşti într-un colectiv bun, unde unii camarazi de studiu devin prieteni pe
viaţă”, prieteni cu care uneori merge la pescuit.
În încheiere îi dorim mult succes în cariera militară şi
sportivă şi rămânem cu certitudinea că indiferent dacă va
fi chemată la datorie în ţară sau în afara graniţelor ţării,
ofiţerul va răspunde mereu afirmativ, reprezentând cu cinste şi onoare unitatea din care face parte.
La mulţi ani, căpitan Marinela Elena Piringiu!
Locotenent (Rzv.) Gina-Maria OLTEAN
gale de prevenire şi limitare a răspândirii virusului SARSCoV-2.
Locotenent Mădălina BOBOC
Foto: Oana IEŞAN

,,Gheparzii de fier” au fost alertaţi

În prima zi după ce au preluat misiunea de asigurare a
prezenţei înaintate consolidate în flancul nord-estic al Alianţei NATO, militarii Detaşamentului de Apărare Antiaeriană, rotaţia a X-a, au executat un exerciţiu de alertare în
Polonia. La această activitate, artileriştii antiaerieni dobrogeni au fost evaluaţi de o comisie formată din reprezentanţi ai Comandamentului Forţelor Întrunite şi ai Statului Major al Forţelor Terestre, condusă de locotenentcolonelul Marius Benza. Scopul exerciţiului a fost antrenarea capacităţii de reacţie a subunităţilor din cadrul detaşamentului în vederea executării marşului, executării manevrei tactice şi dislocării în poligonul Wierzbiny. În consecinţă, această activitate a fost un bun prilej pentru
,,Gheparzii de fier” să-şi îmbunătăţească timpii de reacţie
privind executarea marşului şi ocuparea dispozitivului de
luptă.

Pentru următoarele şase luni, militarii români vor participa, sub comanda operaţională a Comandamentului
Forţelor Întrunite, în cadrul Grupului de Luptă, din Polonia, pentru asigurarea prezenţei înaintate consolidate, în
flancul nord-estic al alianţei NATO, alături de partenerii
americani, britanici, croaţi şi polonezi, în conformitate cu
măsurile adoptate în cadrul Summit-ului de la Varşovia.
Locotenent Diana AIOANEI
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Exerciţiul Junction Strike 2021

Ziua Distinşilor Vizitatori

Marţi, 9 noiembrie, s-a desfăşurat Ziua Distinşilor
Vizitatori la exerciţiului Forţelor pentru Operaţii Speciale
JUNCTION STRIKE 2021, organizată la poligonul Sângiorgiu de Mureş.
La activitate au participat ministrul apărării naţionale,
Nicolae-Ionel Ciucă, şi şeful Statului Major al Apărării,
generalul-locotenent Daniel Petrescu. Alături de conducerea MApN, au mai fost prezenţi şi comandanţi ai forţelor
pentru operaţii speciale din ţări aliate şi partenere (Albania, Bulgaria, Georgia, Grecia, Macedonia de Nord, Marea Britanie, Portugalia, Polonia, Republica Moldova şi
Ungaria).
Programul a cuprins o vizită de informare la Comandamentul Componentei Forţelor pentru Operaţii Speciale
(CCFOS), unde au fost prezentate capabilităţile componentei, o expoziţie de tehnică şi echipamente specifice şi
un exerciţiu demonstrativ. „Acest exerciţiu de certificare
pentru forţele speciale reprezintă o dovadă a angajamentului nostru de a crea capacităţi în acord cu angajamentele
NATO, la standarde aliate. Faptul că 10 state partenere au
participat la acest exerciţiu ne demonstrează că forţele
pentru operaţii speciale ale României au câştigat relevanţă
în acest mediu de securitate complex. Capacităţile reprezentate de forţele pentru operaţii speciale ale României nu
sunt importante doar pentru ţara noastră, sunt capacităţi
pe care noi le punem la dispoziţia NATO. Astăzi am avut
ocazia să mă întâlnesc şi să discut cu comandanţi ai forţelor pentru operaţii
speciale din alte
zece state aliate, cei
care au fost prezenţi
aici, comandaţi care
şi-au arătat interesul
pentru a lua parte la
acest exerciţiu complex prin care noi
am demonstrat nivelul de interoperabilitate şi, de asemenea,
pentru a susţine încrederea reciprocă,
ceea ce este foarte
important. Am învăţat din acest exerciţiu că este necesar să
stabilim standardele
pentru capacităţile
întrunite cu forţele
pentru operaţii speciale şi, de asemenea, în domenii diferite. Am reuşit, împreună, să prezentăm care sunt principalele obiective pentru a construi capacităţi de forţe pentru operaţii speciale.

Totul este conectat cu obiectivul principal al României de a
juca un rol important în regiune, ţinând cont de toate provocările şi ameninţările din Regiunea Mării Negre. Am demonstrat astăzi, din nou, determinarea în a depune eforturi cu scopul de a întări flancul de est al
NATO. Acesta este, de fapt, cel
mai important mesaj pe care am
dorit să îl transmitem”, a afirmat ministrul apărării naţionale, Nicolae-Ionel Ciucă, la finalul activităţii.
De asemenea, şeful Statului
Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu, a subliniat că „structurile de forţe
pentru operaţii speciale sunt un
instrument important al Armatei României, capabil de reacţie
rapidă, la nivel strategic. Prin
evenimente de instruire în comun cu structuri similare aliate,
acestea îşi cresc atât capacitatea proprie de acţiune, cât şi
interoperabilitatea. Prin efortul militarilor implicaţi în
exerciţiul „Junction Strike 21”, Armata României a certificat două ţinte
de capabilităţi NATO: un
Grup Maritim de Forţe
pentru Operaţii Speciale
şi Comandamentul de
Componentă de Operaţii
Speciale. Transmit felicitări Comandamentului
Forţelor pentru Operaţii
Speciale pentru întreg
procesul de planificare,
organizare şi desfăşurare
a instruirii, precum şi
pentru angajarea exemplară în atingerea obiectivelor proprii care sunt,
în fapt, obiective îndeplinite de Armata României”.
Exerciţiul Junction
Strike se desfăşoară anual, în context multinaţional întrunit, cu structuri ale forţelor pentru operaţii speciale (FOS)
din ţări aliate şi partenere din Europa, cu scopul de a exer-

sa sincronizarea operaţiilor FOS multi-domeniu şi de a
demonstra capacitatea de acţiune la nivel tactic şi operativ, în baza unui scenariu de criză.
În acest an, Junction Strike 2021 a avut loc între 1 şi
12 noiembrie, în facilităţi de instruire ale Armatei României şi în zonele din vecinătatea localităţilor Reghin, Brădet, Miercurea Ciuc, Mihail Kogălniceanu şi Sângiorgiu
de Mureş. La exerciţiu au participat peste 800 de militari
români, cu aproximativ 100 de mijloace tehnice terestre,
aeriene şi navale, împreună cu circa 150 de militari străini din ţări aliate sau partenere (Georgia, Grecia, Marea
Britanie, Republica Moldova, Polonia, Portugalia şi Statele Unite ale Americii).
Scopul principal al exerciţiului a fost certificarea a două ţinte de capabilităţi NATO - un Grup Maritim de Forţe
pentru Operaţii Speciale şi Comandamentul de Componentă de Operaţii Speciale, precum şi testarea nivelului de
pregătire atins de personalul de conducere şi de cel de
execuţie din structurile de forţe pentru operaţii speciale
aflate în subordinea Comandamentului Forţelor pentru
Operaţii Speciale al Armatei României. Totodată, exerciţiul a urmărit dezvoltarea interoperabilităţii în rândul
structurilor participante, prin planificarea şi executarea de
misiuni şi operaţii întrunite specifice FOS, armonizarea
procedurilor de lucru în mediul multinaţional, toate acestea având ca finalitate promovarea securităţii regionale, în
special în zona Mării Negre. n

Ziua Veteranilor
Ziua Veteranilor a fost instituită prin
Legea nr.150/2014, privind modificarea şi
completarea OUG nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei
participant la acţiuni militare şi acordarea
unor drepturi acestuia şi urmaşilor celor
decedaţi.
Ziua de 11 Noiembrie a fost aleasă
pentru simbolistica ei - intrarea în vigoare, la 11 noiembrie 1918, ora 11.00, a Armistiţiului între Puterile Antantei şi Germania, în urma căruia se punea capăt Primului Război Mondial şi se creau condiţiile necesare realizării, în ţara noastră, a
Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.
Semnificaţia acestei zile pentru Armata
României este legată şi de faptul că, pe data de 11 noiembrie 2003, a
căzut la datorie sublocotenentul p.m. Iosif Silviu
Fogoraşi, primul militar
român decedat în teatrul
de operaţii din Afganistan.
În perioada 19962021, România a pierdut
30 de militari în misiunile
executate în teatrele de
operaţii, iar alţi peste 200
au fost răniţi.

Purtând la rever si la piept insigne sau
cocarde cu bujorul românesc, participanţii
la activităţi demonstrează recunoştinţa,
consideraţia şi respectul nostru pentru veteranii din teatrele de operaţii, veteranii de
război precum si pentru faptele de arme
ale militarilor români din toate timpurile.
România se alătură, astfel, Australiei,
Canadei, Statelor Unite ale Americii, precum şi altor state din Europa care, la 11
Noiembrie, îşi arată recunoştinţa pentru
militarii întorşi din misiuni şi îşi comemorează eroii.

BRAŞOV

În data de 11 noiembrie, Brigada 2
Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa”

Ziua Veteranilor
din teatrele de operaţii

Romania
prin
intermediul
Asociaţiei
,,Camarazii”, a înregistrat
oficial Bujorul românesc (specie ocrotită
de lege), ca simbol de reprezentare al acesteia la toate evenimentele dedicate eroismului manifestat pe câmpurile de luptă
de ostaşii Armaei României.

C MYK

recunoaşte contribuţia şi meritele militarilor participanţi la misiuni în teatrele de
operaţii.
La nivelul garnizoanelor Braşov, Predeal, Câmpulung şi Curtea de Argeş au

avut loc ceremonii militare şi religioase menite
să comemoreze jertfa
celor opt eroi căzuţi în
teatrele de operaţii între
anii 2007-2010.
Eroii Brigăzii 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa”:
Sublocotenentul(pm)
- Aurel Marcu, căzut la
datorie pe 6 septembrie
2007;
Sublocotenentul(pm)
Dragoş Traian Alexandrescu, căzut la datorie
pe 31 august 2008;
Sublocotenentul(pm) Claudiu Chira, căzut la datorie pe
26 februarie 2009;
Maiorul (pm) Iuliu-Vasile
Unguraş, căzut la datorie pe 7 aprilie 2009;
Sublocotenentul (pm) Florin
Bădiceanu, căzut la datorie pe
23 februarie 2010;
Sublocotenentul (pm) Valerică Leu, căzut la datorie pe 12
mai 2010;
Sublocotenentul (pm) Dan
Ciobotaru, căzut la datorie pe 23
iunie 2010;
Sublocotenentul (pm) - Paul
Caracudă, căzut la datorie pe 23
iunie 2010.

BUZĂU

Instituţia Prefectului - Judeţul Buzău,
în colaborare cu Garnizoana Buzău, au
desfăşurat activităţi dedicate, Zilei Veteranilor, joi, 11 noiembrie, la Cimitirul

Eroilor din municipiul Buzău şi la Monumentul Eroilor din Teatrele de Operaţii din
comuna Smeeni, din judeţul Buzău.
Ţinând cont de restricţiile impuse de
contextul epidemiologic actual, activităţile
s-au desfăşurat în format restrâns, fără participarea publicului şi au constat în depuneri de coroane atât la mormintele eroilor
căzuţi în teatrele de operaţii cât şi la monumentul dedicat acestora din localitatea
Smeeni.
După momentul de reculegere şi oficierea serviciului religios la Monumentul Eroilor din Teatrele de Operaţii din comuna
Smeeni, comandantul garnizoanei Buzău,
general-maior Dragoş-Dumitru Iacob a dat
citire mesajului şefului Statului Major al
Apărării cu prilejul Zilei Veteranilor.
Ceremonia s-a încheiat cu intonarea de
către Muzica reprezentativă a Diviziei 2
Infanterie „Getica” a Imnului Eroilor şi
depunerea de coroane de flori.
Maistru militar principal
Iulian CADULENCU
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Competiţia Subofiţerul/Soldatul anului
În prima săptămână a lunii noiembrie, Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt din garnizoana Iaşi a fost gazda competiţiei Subofiţerul/Soldatul anului, etapa finală pe mari
unităţi şi unităţi subordonate Statului Major al Forţelor
Terestre. Această competiţie, planificată şi condusă integral de subofiţeri, a luat fiinţă în anul 2008 cu scopul de a
oferi un cadru organizatoric concurenţial în care subofiţerii şi gradaţii profesionişti din Forţele Terestre să-şi manifeste spiritul de luptători, încrederea în forţele proprii şi
voinţa de a învinge. Competiţia demarează primăvara, cu
faza pe companie, continuând secvenţial cu nivelul batalion, brigadă, divizie şi se încheie spre sfârşitul anului cu
etapa finală pe Forţele Terestre. În cadrul concursului,
participanţilor le sunt testate cunoştinţele teoretice, abilităţile practice, rezistenţa psihică, precum şi capacitatea de
efort, totul într-o serie de şapte probe care includ: pregătire militară generală, cunoaşterea limbii engleze, instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie, instrucţie de
front, topografie, instrucţie de geniu, CBRN, sanitară, de
comunicaţii şi informatică, educaţie fizică militară, prezentarea în faţa comisiei şi, bineînţeles, o probă surpriză.
Competiţia reuşeşte în fiecare an să capaciteze energiile
celor mai ambiţioşi, să inspire şi să motiveze, constituind
un factor multiplicator al dorinţei de a fi cel mai bun în
rândul celor mai tineri militari. În acelaşi timp acest concurs este un indicator al unui climat organizaţional sănă-

tos, care dă substanţă devizei Forţelor Terestre „Oriunde,
Oricând, La datorie!”. Ideea că faci parte dintr-o organizaţie renumită, dintr-o trupă de elită, dintr-o categorie de oameni puternici, cum sunt în general subofiţerii şi gradaţii
profesionişti ai celei mai numeroase categorii de forţe din
armata română, îţi conferă un anumit statut încă de la accederea în această carieră a armelor. Dar onoarea supremă
este atunci când ţi se înmânează trofeul şi eşti proclamat
a fi cel mai bun subofiţer sau gradat profesionist din Forţele Terestre. Dar să nu anticipăm şi să relatăm faptele pe
măsură ce au avut loc.

Aşa cum aminteam, finala acestei competiţii a fost organizată pentru prima oară în garnizoana Iaşi şi tot pentru
prima dată s-a desfăşurat cu un număr restrâns de concurenţi. În anii anteriori, erau implicaţi în concurs ocupanţii
podiumurilor fazelor premergătoare, respectiv etapele finale pe divizii şi unităţi direct subordonate Statului Major
al Forţelor Terestre. Anul acesta, din cauza restricţiilor
impuse de pandemie, singurii care au avut onoarea să se
dueleze pentru titulatura de Cel mai bun au fost doar câştigătorii locurilor întâi ai ultimei etape. Astfel, aş putea
spune că nu am avut perdanţi, în condiţiile în care au fost
prezenţi în faţa arbitrilor doar 3 subofiţeri şi 3 gradaţi pro-

fesionişti. Competiţia totuşi nu a scăzut în intensitate. Ba din contră, parcă
duelurile au fost mai aprige ţinând
cont că trofeul de învingător a fost
mai aproape de oricare dintre cei 3
competitori.
Marţi, 3 noiembrie, pe platoul Brigăzii 15 Mecanizată a avut loc ceremonia de deschidere a competiţiei,
una scurtă pentru că tot în aceeaşi zi
au avut loc probele de pregătire militară generală, de cunoaştere a limbii
engleze, şi prezentarea în faţa comisiei. După ce militarii s-au îmbrăcat
„la ţol” festiv şi au încercat să impresioneze comisia cu atitudinea de militari destoinici şi integri, a urmat o
binevenită plimbare pe străzile Iaşiului, cu vizitarea unor obiective importante din zonă, moment prielnic pentru concurenţi să îşi întărească relaţiile
de camaraderie şi să mai uite, poate,
pentru câteva ore, de lupta pentru
punctele din clasamente.
A doua zi de întreceri a fost rezervată pentru probele
de educaţie fizică militară. Ca de fiecare dată, efortul depus a fost ridicat la cote maxime, fiecare sportiv
încercând să obţină rezultatul cel mai bun şi,
implicit, să îşi asume rolul de lider intermediar
al competiţiei. Se ştie din anii anteriori că diferenţele la probele sportive sunt foarte importante
în alcătuirea clasamentului final. De multe ori
cheia competiţiei s-a dovedit a fi flotarea smulsă
în plus faţă de contracandidaţi, sau chiar cele 3
secunde în care ai tras de
tine pe ultimii 30 de metri de alergare. Anul
acesta, se pare că puntea
suspinelor, pentru competitori, s-a dovedit a fi
instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie,
sau mai exact tragerea
propriu-zisă, activitate
desfăşurată joi, 5 noiembrie şi care în etapa finală a concursului, diferit faţă de ce se întâmplă în cele intermediare, se execută cu masca
contra gazelor pe figură. Punctajul
obţinut în urma tragerii a fost unul
destul de mic, complicând puţin
calculele pe care unii dintre concurenţi le anticipau. Proba surpriză a
avut loc tot joi, în poligonul Mogoşeşti, şi a constat într-o tragere cu
pistolul mitralieră, nouă cartuşe pentru fiecare militar, focul executându-se din trei poziţii diferite, respectiv culcat
nerezemat, în genunchi şi în
picioare, câte trei cartuşe de
poziţie, de data aceasta fără
mască. Clasamentul final a
fost stabilit după ultima probă, cea în care militarii au
avut de parcurs un
traseu presărat cu
locaţii ascunse în
care le-au fost testate
cunoştinţele şi deprinderile practice la
instrucţia de front,
topografie, instrucţia
de geniu, CBRN, sanitară şi de comunicaţii. Şi dacă tot am
avut câteva premiere
anul acesta, tot aşa
trebuia să se încheie,
în condiţiile în care
pentru prima oară
avem câştigător la
secţiunea Subofiţerul
anului o persoană de
sex feminin, respectiv plutonier Silvana Miron
din Batalionul 17 Vânători de Munte „Dragoş
Vodă”. A fost urmată de sergentul Sorin Vlad din
Regimentul 528 ISR „Vlad Ţepeş”, iar a treia poziţie a fost ocupată de sergentul major Adrian
Nastasia din cadrul Batalionului 22 Transport
„Dâmboviţa”. Titlu Soldatul/Gradatul anuluia fost obţinut
de către caporalul clasa a II-a Alin Danciu. Pe locul al IIlea s-a clasat caporalul clasa I Alin Laslo din cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum”, iar fruntaşul Constantin
Nicula din Batalionul 200 Sprijin „Istriţa” a completat
ultima treaptă a podiumului. Subofiţerul de comandă al

Statului Major al Forţelor Terestre, plutonier adjutant
Relu-Ciprian Zah a descris în câteva cuvinte ce reprezintă o astfel de competiţie pentru întregul corp al subofiţerilor şi gradaţilor din Forţele Terestre: „De ce este important acest concurs? Mai întâi, pentru că ne oferă prilejul
de a ne întâlni, a ne cunoaşte şi de a reafirma valorile comune în care credem: loialitate, datorie, respect, altruism, curaj, integritate şi onoare consolidând în acest fel
o cultură organizaţională pozitivă. La
fel de important,
competiţia ne oferă
elemente concrete
necesare în evaluarea nivelului actual
de pregătire individuală în Forţele Terestre. Felicit concurenţii care, ieşind
din zona de confort,
şi-au împins limitele
mai departe. Acum
ştiu că pot şi, implicit, au o perspectivă
mai clară legată de
traiectul lor profesional. Sunt convins
că, odată întorşi la
unităţi, în domeniul
operaţional, vor continua să se pregătească intens şi vor
reuşi să-şi valorifice potenţialul în beneficiul Forţelor Terestre Române.”
Festivitatea de premiere s-a ţinut vineri, 5 noiembrie,
pe platoul Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”, în prezenţa şefului Statului Major al Forţelor Terestre general-maior Iulian Berdilă. La activitate au fost prezenţi şi subofiţerii de comandă ai structurilor centrale şi cei din unităţile
şi marile unităţi din Ministerul Apărării Naţionale. În

semn de recunoaştere a excelenţei profesionale, Fundaţia
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”
a oferit premii în bani militarilor care au urcat pe podium.
Felicitări câştigătorilor şi tuturor participanţilor!
Plutonier-major Cristian ALDESCU

CMYK

REPERE CULTURALE
Carte

Iernile sufletului, Katherine May
Uneori este de ajuns un derapaj de la
cursul obişnuit al vieţii ca să ai un sentiment de dislocare şi singurătate. Când
soţul s-a îmbolnăvit, Katherine May s-a
trezit aruncată într-un ocean de incertitudine şi izolare. Cartea aceasta e mărturia felului în care a reuşit să depăşească momentele grele şi a învăţat să le
privească mai degrabă ca pe nişte şanse
de a se dezvolta. Folosind exemple din
literatură, mitologie sau lumea naturală,
Iernile sufletului adună o serie de lecţii
inspiratoare despre puterea eliberatoare
a odihnei şi a retragerii. Katherine May ne invită la acceptarea
tristeţii prin retragerea din lumea agitată, la descoperirea bucuriei
care există în frumuseţea trecătoare a iernii, la înţelegerea vieţii
ca un fenomen ciclic, nu ca o linie continuă.
www.nemira.ro

Concert

Cristi Minculescu & Valter & Boro, 20 noiembrie, ora
19:30, Sala Palatului, Bucureşti
Când spui Cristi Minculescu (voce), Valter Popa (chitară solo) şi Doru Bobeică (bass), ai în faţă întreaga istorie a rock-ului
românesc, ai în faţă pe trei dintre cei
mai iubiţi artişti români, fără să aibă
nevoie de vreo prezentare. E suficient
să auzi ,,Floare de Iris”, ,,Strada ta”,
,,Baby”, ,,Somn bizar” şi începi deja
să fredonezi aceste melodii ce au fost
imn şi care vor continua să fie auzite.
Vocea inconfundabilă şi personalitatea electrizantă, asemenea marilor
staruri rock internaţionale, fac din
Cristi Minculescu un simbol al muzicii româneşti. Minunata rebeliune a
interpretărilor sale, starea de libertate
transmisă atâtor generaţii, mesajul
nealterat al muzicii sale care ne face
să trăim viaţa la maxim, sunt doar câteva ingrediente ale spiritului rock transmis de artist în peste 40 de ani de carieră.
www.infomusic.ro

Film
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Reminiscence
Nick Bannister (Jackman), un investigator privat al minţii, navighează în lumea întunecătoare şi atractivă a trecutului, ajutându-şi clienţii să
acceseze amintiri pierdute. Trăind într-un
Miami acum acoperit de ape, viaţa lui se
schimbă pentru totdeauna când primeşte
un nou client, Mae (Ferguson). O obsesie
periculoasă ia naştere. În timp ce luptă
pentru a afla adevărul despre dispariţia
lui Mae, Bannister descoperă o conspiraţie violentă şi, în cele din urmă, trebuie să
răspundă la întrebarea: cât de departe ai
merge pentru cei pe care îi iubeşti?
www.cinemagia.ro
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Lecþia de istorie

Participarea României în cadrul
Bătăliei de la Stalingrad (1942 - 1943)
Bătălia de la Stalingrad a fost un punct de cotitură,
una dintre cele mai importante bătălii ale celui de-Al
Doilea Război Mondial, şi este considerată cea mai
sângeroasă şi mai mare bătălie din istoria omenirii.
Bătălia a inclus campania de bombardamente a oraşului
Stalingrad (azi Volgograd) din sudul U.R.S.S., atacul
terestru german asupra oraşului, luptele din interiorul
oraşului şi contraofensiva sovietică care, în cele din
urmă, a încercuit şi distrus forţele germane şi ale celorlalţi aliaţi din cadrul Axei, din oraş, şi din periferiile
acestuia.
Participarea României
în cadrul Bătăliei de la Stalingrad
Simultan cu acţiunile din Crimeea, comandamentul
german a dezvoltat ofensiva în spaţiul dintre Doneţ şi
Don spre Stalingrad şi Caucaz. Obiectivul lui Hitler era
să ajungă pe Volga ca să oprească aprovizionările ruseşti pe fluviu şi să cucerească regiunea petrolieră din
Caucaz.
La începutul lunii august 1942, Grupul de Armate
„A” a trecut Donul pe la Rostov şi a început înaintarea
spre Caucaz. Grupul de Armate „B” a început atacul
spre Stalingrad. Noul plan ducea la o lungire considerabilă a frontului la aripa lui de sud. În consecinţă, mareşalului Ion Antonescu i-au fost solicitate şi a pus la dispoziţia comandamentului suprem german două armate
române: Armata 3 Româna (general Petre Dumitrescu)
cu 11 divizii, grupate în patru corpuri de armată şi
Armata 4 Româna (generalul Constantinescu Claps) cu
patru divizii, grupate în 2 corpuri de armată. Ambele
armate au intrat sub ordinele Grupului de Armate „B”
şi, până la 15 octombrie 1942, au ajuns pe front. Armata a 3-a a preluat, de la trupele italiene şi germane, un
sector de front în lungime de 110 km pe braţul de nord
al Cotului Donului, la vest de Stalingrad. Armata a 4-a
a fost dispusă întru-un sector excesiv de larg pentru
forţele de care dispunea (peste 200 km), la sud de Stalingrad, în Stepa Kalmucă, într-un teren uscat, nisipos şi
sărac, dispozitiv sprijinit pe o linie de lacuri de stepă.
O mare dificultate pentru dispozitivul Armatei 3 Române era prezenţa pe malul de sud al Donului a trei capete de pod ruseşti, din care cel de la Deviatkin era foarte mare şi foarte periculos. De la intrarea în dispozitiv,
generalul Petre Dumitrescu a cerut aprobarea de a elimina aceste capete de pod, cerând să aibă la dispoziţie aviaţie, tancuri şi artilerie grea. Comandamentul german
nu a aprobat aceasta operaţie şi nici un atac cu forţe mai
mari de un batalion. Din ordinele aceluiaşi comandament, Armata a 3-a Română şi-a plasat toate forţele în
linia întâi, rămânând fără nici o rezervă, pe un front care
era de două ori mai lung decăt puteau acoperi, normal,
trupele române. Primise, în schimb promisiunea că i se
vor asigura rezerve germane.
Din capul locului, cele două armate române au fost
puse într-o stare de inferioritate faţă de un inamic înzestrat cu puternice şi moderne mijloace de luptă. Ele erau
lipsite de armament antitanc. Cel care exista era la nivelul Primului Război Mondial, iar infanteria nu dispunea
decât de sticle cu benzină şi şomoioage de paie, mijloace improvizate cu efecte minime. Armamentul antitanc
al trupelor române era de tip vechi, calibre 37-47 mm,

cu muniţie care nu străpungea blindajul tancurilor sovietice. Artileria grea era foarte puţină, iar cererile la germani nu au fost onorate.
În sectorul Armatei 4 fâşiile diviziilor erau mari (2540 km), în rezervă existau doar câteva escadroane de cavalerie la nivelul diviziei, iar la regimente doar câte 4-5
oameni. Corpul 6 armată dispunea doar de 4 tunuri antitanc de 88 mm. La 19 noiembrie, când începea ofensiva
sovietică, Armata 3 avea 152.492 de militari, iar Armata 4 doar 75.580.
Faţă de cele trei armate româno-germane ruşii aveau
11 armate cu un total de 80-86 divizii de trăgători, 19
brigăzi de infanterie, 51 brigăzi blindate, 7 divizii de cavalerie şi 4 flote aeriene.
Ofensiva rusă
În ziua de 19 noiembrie, ruşii au trecut la ofensivă
de mari proporţii la vest şi sud de Stalingrad. În sectorul
Armatei a 3-a Română, ofensiva rusă a început din două
capete de pod, la centrul şi în flancul drept al armatei,
cu forţe mult superioare în tancuri şi cavalerie. Frontul
a fost rupt pe două direcţii între care au fost încercuite
trei divizii române (grupul Lascăr, diviziile 5, 6 si 15 infanterie). Până în seara de 19 noiembrie, pe lângă cele
trei divizii încercuite, diviziile 9 şi 14 fuseseră distruse,
iar divizia 1 cavalerie intrase în sectorul Armatei 6 Germane. Până la 25 noiembrie Grupul Lascăr, deşi a încercat să se salveze, nu a putut fi ajutat nici pe calea aerului, nici prin atacuri terestre şi a fost lichidat.
Începând cu 20 noiembrie, inamicul a dezlănţuit o
ofensivă puternică şi în sectorul Armatei a 4-a Română,
la sud de Stalingrad. Ruşii au reuşit să rupă frontul între
diviziile 1 şi 20 infanterie, au împins-o pe aceasta din
urmă spre nord şi au prins-o în încercuire alături de Armata a 6-a Germană. Au distrus divizia 2 infanterie şi au
aruncat de pe poziţie toate trupele armatei. La 22 noiembrie, cele două ofensive sovietice au închis cleştele
încercuind Armata a 6-a Germană.
Corpul 1 armata română (diviziile 7,9,11 infanterie)
cu o redusă capacitate operativă, la 19/20 decembrie a
fost trimis să limiteze efectele ofensive sovietice de la
16 decembrie în sectorul A 8 italiene, dar la 21 decembrie 1942, majoritatea forţelor lui au fost încercuite. De
asemenea, Corpul 7 armată a fost puternic lovit la începutul lunii decembrie 1942.
Operaţiunea de despresurare a Armatei 6 germane
din zilele de 12-22 decembrie 1942 n-a reuşit. La ea a
fost angajat şi Corpul 6 armată română. La 26 decembrie 1942 s-a declanşat o nouă contralovitură sovietică,
ceea ce a însemnat eşuarea tuturor tentativelor de restabilire a situaţiei.
Înfrângerea din Cotul Donului a generat încordarea
relaţiilor româno-germane şi acuzaţii la adresa militarilor români care nu au vrut să lupte şi s-au făcut vinovaţi
de situaţia tragică ce s-a creat pentru Armata a 6-a Germană.
În realitate, românii au luptat ca la Mărăşeşti, au suportat bombardamentele de artilerie de o duritate extremă, au primit atacul unei mari mase de tancuri, care au
trecut peste ei, românii neavând armamentul necesar
pentru a riposta.
www.Istoria.md

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Re p r e z e n t a r e a c u v i o ş i l o r
Ochiul contemporan vede în pictura bizantină standardizarea, golirea de ceea ce
este particular, dar, cu toate acestea, noi recunoaştem sfinţii pictaţi. Iar aceasta se datorează faptului că iconarul a realizat prima imagine a unui sfânt pornind de la o
sursă literară, iar, ulterior, chiar dacă acea
reprezentare a fost îmbunătăţită, completată cu noi elemente ori detalii, datele ei
esenţiale au rămas aceleaşi. Şi astfel s-a
constituit un ansamblu de portrete ale ierarhilor, martirilor şi cuvioşilor, fiecare
având o serie de caracteristici bine definite, potrivit cetei sale, a felului în care sfântul şi-a trăit viaţa ca slujitor al tainelor şi
învăţător, ca mărturisitor prin sânge ori ca
nevoitor şi ascet. Pornind de aici, orice nouă reprezentare, orice sfânt nou canonizat
îşi poate afla chipul în icoană prin respectarea unor elemente exterioare, comune cinului său (veşminte, obiecte, decor), care
se adaugă trăsăturilor sale fizionomice,
transmise prin mărturii ale celor care l-au
cunoscut.
Între cetele sfinţilor, reprezentarea cuvioşilor, asceţilor şi monahilor este una
dintre cele mai bine definite; constituirea
iconografiei acestora a urmat mai multe
căi şi s-a petrecut în etape succesive. Pornind de la textul din Sinaxar sau de la Viaţa sfântului, iconarul a stabilit ceea ce am
putea numi portretul-efigie, o imagine care

a rezultat din câteva trăsături esenţiale
(forma feţei, culoarea şi lungimea părului,
a bărbii, din câteva indicaţii privind statura, uneori dintr-un atribut sau element care
îl însoţea pe sfânt ori dintr-un detaliu privind îmbrăcămintea. Pentru realizarea
acestei efigii, artistul nu a
redat fidel trăsăturile modelului, ci câteva caracteristici definitorii, păstrate
în scrierile care îi consemnează viaţa, iar conturarea
unui portret-tip ne ajută
să-l recunoaştem în multitudinea de reprezentări ale
acestuia de pe zidurile bisericilor sau din icoane.
Cele mai vechi portrete
de cuvioşi cunoscute sunt
cele ale sfinţilor din pustia
Palestinei, Eftimie şi Sava,
pe care le putem vedea în
Biserica Santa Maria Antiqua din Roma (sec.VIII).
Ele au fost realizate pornind de la textul
hagiografic al lui Chiril de Schitopolis,
care redactează între anii 544 şi 553, ca
vieţuitor în chinovia Sfântului Eftimie,
,,Vieţile pustnicilor Palestinei”, adunând
informaţii de la bătrânii mănăstirii şi de la
cei care i-au cunoscut pe vestiţii nevoitori.
Secole mai târziu, în jurul anilor 1730,

Erminia lui Dionisie din Fortuna, manualul de iconografie creştină care adună
practica vechilor zugravi, notează în dreptul zilei de 20 ianuarie: ,,Sfântul preacuviosul Eftimie cel Mare a trăit 97 de ani, fiind la stat om de cinste, cuvios la căutătură, albineţ la faţă, cărunt la păr şi cu barba
lăsată jos până la stinghie”. În bisericile
Răsăritului, arta de
tradiţie bizantină îl redă pe Cuviosul Eftimie până azi în acest
chip.
După acest model,
pe care l-am urmărit
în cazul Sfântului Eftimie, se construiesc
portretele tuturor cuvioşilor, fie că au avut
parte de o scriere hagiografică mai elaborată, precum cea a lui
Chiril Schitopolis, fie de simple consemnări cu privire la viaţa lor, pe care apoi Sinaxarul Constantinopolitan le-a adunat,
preluând toate descrierile şi portretele de
sfinţi pe care le-a întâlnit în textele-relatări
ale martorilor.
Textele hagiografice au avut rolul de a
păstra amintirea sfântului, ajutând la for-

marea cultului, constituind sursa din care i
s-a alcătuit slujba şi i s-a configurat iconografia. Se conturează astfel un topos hagiografic care, dincolo de epocă sau stil,
reproduce trăsăturile modelului şi face posibilă recunoaşterea lui, identificarea imediată de către cel care îl priveşte.
Formarea acestuia ar putea fi citită în
trei secvenţe succesive: 1- Martorul a văzut sfântul în viaţă sau a primit direct relatarea celor care l-au cunoscut; 2- El a transmis un text care a stat la baza alcătuirii
unei icoane care îl înfăţişează , imagine
care a fost apoi reprodusă în diferite reprezentări; 3- Credinciosul, aflat în rugăciune
în faţa icoanei, îl va recunoaşte pe sfânt
după acel chip aflat în faţa lui, pentru că,
pe de o parte, imaginea respectivă are un
anumit grad de standardizare, şi, pe de altă
parte, el ştie ceea ce e propriu acelui afânt,
din slujba şi din viaţa acestuia.
Construirea unui tip iconografic este,
în cele din urmă, o formă de expresie a canonului propriu culturii bizantine, în care
un anumit grad de normare, de uniformizare, face ca ,,adevărata imagine” a sfântului să nu însemne doar a-l reproduce trăsăturile fizice, ci şi de a-i ,,prinde”, în forme
şi culori, harisma, acea putere pe care a
primit-o şi a pus-o în lucrare în felul său
propriu.
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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COVID-19 nu infectează celulele creierului uman. Ce sunt anosmia şi parosmia

Virusul care provoacă COVID-19 nu infectează celulele creierului uman, potrivit unui studiu publicat în revista Cell. Descoperirile vor ridica speranţe că problemele cauzate de Sars-CoV-2, cum ar fi anosmia sau parosmia, ar putea fi superficiale şi reversibile. Această
membrană, numită mucoasa olfactivă, este locul în care
virusul ajunge prima dată când este inhalat. În interiorul
acesteia se află neuronii senzoriali olfactivi (OSN), care
sunt responsabili de iniţierea senzaţiilor olfactive. Aceştia sunt strâns
împletiţi cu un fel
de celule de susţinere numite celule sustentaculare, potrivit The
Guardian. În noul
studiu, cercetătorii belgieni şi
germani susţin că
virusul infectează celulele sustentaculare, dar nu şi neuronii senzoriali olfactivi. „Aceasta este doar o distincţie
critică”, a declarat autorul principal Peter Mombaerts,
care conduce unitatea de cercetare Max Planck pentru
neurogenetică din Frankfurt, Germania: „Odată ce crezi
că neuronii olfactivi pot fi infectaţi, există o cale rapidă
în bulbul olfactiv care duce în creier” Bulbul olfactiv,
situat în partea din faţă a creierului, este locul în care se
procesează mai întâi inputul neuronal despre mirosuri.
Dacă virusul a pătruns în această structură, s-ar putea
răspândi, teoretic, în regiuni mai profunde ale creierului,
unde ar putea provoca daune de durată, mai ales că, spre
deosebire de OSN, majoritatea neuronilor nu se
regenerează odată pierduţi. Dar dacă virusul infectează
doar celulele de susţinere, atunci daunele ar putea fi mai
puţin durabile. Ambele căi ar putea explica disfuncţia
olfactivă de care suferă aproximativ jumătate dintre
pacienţii cu COVID-19. La unul din 10 dintre aceştia,
pierderea sau schimbarea mirosului este pe termen lung,
poate chiar permanentă. Mombaerts spune că acest lucru
ar putea fi rezultatul ruperii suportului pentru OSN-uri,
chiar dacă ele însele nu sunt infectate. Acestea pot
funcţiona sub nivelul normal sau pot înceta să
funcţioneze, până când celulele de susţinere se
regenerează. Grupul nu a analizat alte simptome neurologice ale COVID-19, cum ar fi oboseala şi „ceaţa cerebrală” care însoţesc boala pe termen lung. Nimeni nu se
îndoieşte că sistemul nervos central este afectat de boală.
Dezbaterea se referă la faptul dacă aceste efecte sunt
cauzate de faptul că virusul infectează neuronii sau unui
mecanism indirect, cum ar fi un răspuns inflamator în
sângele care irigă creierul, cu implicaţii diferite pentru
prognostic şi tratament. În cazul în care concluziile sale
se confirmă, cei care se confruntă cu anosmia sau parosmia legate de COVID-19 pot fi liniştiţi că virusul nu lea infectat creierul şi că viitoarele terapii care vizează celulele sustentaculare puţin studiate ar putea să le amelioreze sau să le vindece afecţiunea.

Microbii ar putea produce combustibilul
necesar pentru întoarcerea de pe Marte

Unul dintre obstacolele în încercarea noastră de a coloniza planeta Marte este combustibilul. Dacă oamenii
de pe Planeta Roşie doresc să se întoarcă pe Terra, aceştia ar avea nevoie
de suficient combustibil pentru lansare şi călătoria
spre casă, o problemă logistică uriaşă
din cauza greutăţii
combustibilului de
rachete. Din fericire, oamenii de ştiinţă cred că microbii ar putea fi cheia pentru producerea combustibilului
necesar pe Marte. Studiul cercetătorilor, publicat în jurnalul Nature Communications, a dezvăluit că microbii
numiţi cyanobacteria (algele albastre-verzi), alături de o
tulpină a bacteriei E. coli, pot fi folosiţi pentru a crea
biocombustibil pentru rachete. Cu ajutorul unui fotobioreactor care ar fi construit pe suprafaţa marţiană, microbii ar putea produce zaharurile pe care E.coli le-ar
transforma într-un agent de propulsare numit 2,3-butanediol (2,3-BDO). Suficient pentru a efectua o lansare în
gravitaţia scăzută a planetei Marte. Deşi 2,3-butanediol
nu este un agent de propulsare la fel de puternic precum
cele folosite de noi în lansări, autorii studiului cred că ar
putea fi suficient pentru a efectua o lansare în gravitaţia
scăzută a planetei Marte.
Procesul producerii de suficient agent de propulsare
pentru o călătorie înapoi pe Pământ ar necesita construirea unui fotobioreactor de dimensiunea a patru stadioane
de fotbal. Sistemul ar fi alimentat de dioxid de carbon şi
lumina solară, ambele existând din abundenţă pe Planeta Roşie.
www.descopera.ro
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Noutãþi în lumea IT
Xiaomi prezintă Loop LiquidCool, un sistem care promite răcire de două ori mai eficientă pentru dispozitive smartphone

În locul unei singure camere umplută cu lichid refrigerant volatil, sistemul prevede crearea unui circuit între o
zonă de evaporare (absorbţie a căldurii) şi condensare (disipare a căldurii pe o suprafaţă mai mare). Tehnologia foloseşte efectul capilarităţii pentru a facilita circularea unui
lichid (agent de răcire) către sursa de căldură, vaporizare
şi dispersarea căldurii, urmată de condensare. Principul
de funcţionare este oarecum asemănător aparatelor de aer
condiţionat, cu diferenţa că sistemul formează un circuit
complet închis, fără componente active (ex. compresor).
Spre deosebire de tradiţionalele heatpipe-uri, procesul
de vaporizare-condensare urmează trasee separate, pasajele pentru retur în stare gazoasă având cu 30% mai puţină rezistenţă, mărind cu până la 100% capacitatea de preluare a căldurii. Însă principalul avantaj nu este capacitatea mărită, ci diferenţa de temperatură mai mare care poate fi obţinută între zona caldă (chipsetul) şi cea rece (suprafaţa radiantă).

Pentru a asigura o circulaţie unidirecţională de înaltă
eficienţă, sistemul foloseşte o structură de tip supapă, care
permite lichidului să treacă prin evaporator fără ca gazul
rezultat să poată pătrunde în direcţia greşită. Astfel poate
fi obţinută o eficienţă mai mare a circulaţiei lichid-gaz,
fără complicaţia unui sistem activ de comprimare/pompare a lichidului de răcire.
- Petre, unde-i sticla de palincă?
- Ioi, tu Mărie, am
dezinfectat o rană.
-Ce fel de rană?
-Sufletească.
J
Doctorul către pacient:
- Cum stai cu durerea de cap de
care te plângeai?
- E plecată în week-end, la părinţi.
J
Un evreu îşi întreabă fiul:
- Ştrulică, nu că aş fi curios, dar
cam cât ai cheltuit la ultima ta întâlnire?
- Păi, cam 10 dolari…
- Da, un răspuns care mă face
mândru de tine!
- Sincer, tată aş fi cheltuit mai
mult… dar atât a avut la ea.
J
-Doctore, soţul meu are probleme
psihice. Uneori vorbesc cu el ore
întregi, ca apoi să constat că nu a
auzit nimic.
-Aceasta nu este o boală, doamnă,
CONFUZE

LUCIOS

GENERAL
ROMÂN

VEªNICI

URSUZ

UNEORI

ci un dar de la Dumnezeu!
J
Soacra către ginere:
-Gigele, tu crezi că există altă
viaţă, după moarte?
-După a ta, sigur.
J
-Cu ce te ocupi?
-Lucrez la SRI.
-Spune-mi ceva interesant!
-Despre mine sau despre tine?
J
În timpul unui curs, profesorul se
adresează unui student:
-Te rog să îl trezeşti pe colegul
tău!
Studentul:
-Treziţi-l dumneavoastră, că dumneavoastră l-aţi adormit.
J
Şeful către secretară:
-Ce faceţi, duminica?
-Nimic.
-Atunci, permiteţi-mi să vă reamintesc: astăzi nu este duminică!
J
O blondă stă la semafor şi vine un
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cerşetor şi spune:
-Tanti, dă şi mie 5 lei!
Blonda îi dă şi pleacă… la următorul semafor un cerşetor îi cere 5
lei… blonda îi dă şi pleacă… la
următorul semafor cerşetorul îi cere
iar 5 lei şi blonda întreabă:
-Tu, ce faci, fugi după maşină?
-Dacă îmi dai 10 lei, îţi zic cum să
ieşi din sensul giratoriu…
J
-Astăzi am pierdut controlul
asupra maşinii.
-Cum aşa? Ai condus prea
repede?
-Nu. Nevastă-mea a luat permisul.
J
-Înainte să suflu, mi-am pus o
dorinţă.
-Şi?
-Nimic, tot mi-au luat permisul…
J
Un pitic către bibliotecar:
-Aveţi o carte despre ironie?
- Avem. E pe raftul de sus.
J
www.bancuri.ro
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Galaxy A53 primeşte imagini neoficiale
şi câteva detalii tehnice
Venind după popularul A52/A52s, înlocuitorul Galaxy
A53 5G pare că păstrează reţeta designului minimalist şi
practic, cu minime modificări asupra formei ecranului şi
muchiile carcasei. Astfel, se pare că vom întâlni şi mai departe spatele din plastic cu aspect frosted-glass şi
culori mate, apreciat
deja pentru
senzaţia
plăcută la
atingere şi
re zistenţa
la uzură.
Chiar dacă este tot din plastic, rama laterală cu aspect cromat nu a trădat aspectul premium al lui Galaxy A52.
Poate doar sticla Gorilla Glass 3 aplicată ecranului ar
merita un upgrade, măcar la versiunea Gorilla Glass 5. La
o primă impresie, rama laterală cu aspect metalic pare ceva mai proeminentă decât la modelul actual. În schimb
zvonurile descriu un telefon ceva mai subţire decât cei 8.4
mm ai modelului actual, Samsung pregătind Galaxy A53
5G fără conectorul dedicat pentru căşti. În schimb, spaţiul eliberat de acesta ar urma să fie valorificat prin reorganizarea componentelor electronice, lăsând mai mult loc
pentru baterie. Totuşi, sunt şanse mai mari ca sporul de
autonomie să vină din optimizarea consumului de energie, decât din creşterea brută a capacităţii acumulatorului.
Coroborând informaţiile recente despre viitoarele modele
Galaxy A, este plauzibil ca Samsung să fi renunţat la dezvoltarea unei variante 4G şi pentru modelul Galaxy A53.
Astfel, eticheta 5G adăugată numelui de model devine
mai degrabă redundantă şi ar putea fi eliminată în viitorul
apropiat. Din păcate, pentru mai multe detalii despre specificaţiile Galaxy A53 va trebui să aşteptăm noi dezvăluiri, zvonurile circulate despre acesta fiind cam „subţiri”,
deocamdată.
ww.go4it

GÂNDURI ÎN TREACÃT...
Adesea, ceea ce pare a fi o încercare
amară este, de fapt, o binecuvântare deghizată.
Românului îi este greu până se apucă de
treabă, că de lăsat îndată se lasă.
Înţelepciunea este în faţa omului priceput.
Te oboseşte faptul că trebuie să trezeşti
mereu dimineaţa? Alţii nu s-au mai trezit.
Te oboseşte mersul pe jos? Alţii şi-ar dori
măcar să se poată da jos din pat.
Prezentul să-l trăieşti cu învăţăturile din
trecut şi cu visurile din viitor.
Lucrurile nu sunt bune sau rele în sine.
Gândirea noastră le face să fie astfel.
Adesea ne imagină că lucrurile sunt
imposibile pentru a ne scuza faţă de noi
înşine.
Fericirea e să ştii să îţi doreşti ceea ce ai
deja.
Nu luăm cu noi nici o avuţie. Ceea ce ne
rămâne este numai ce am dat.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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Experienţa europeană continuă în Italia
Prima săptămână a lunii noiembrie este una specială
pentru şase elevi şi doi profesori din Colegiul Naţional
Militar „Dimitrie Cantemir”, implicaţi în cea de-a doua
mobilitate a proiectului Erasmus+ „Critical Thinking,
Communicational and Social Skills Development - Gândirea critică, dezvoltarea de competenţe comunicaţionale
şi sociale”, alături de parteneri din Cehia, Macedonia,
Turcia şi Italia.
După experienţa din Turcia, desfăşurată în prima lună
a anului 2020, beneficiarii direcţi ai proiectului au acum
şansa să desfăşoare noi activităţi în strânsă legătură cu tema generală stabilită, cea a drepturilor omului.
După o lungă aşteptare, din cauza contextului epidemiologic, delegaţiile celor cinci ţări partenere s-au reunit,
de această dată în Italia, în localitatea Tarquinia.
Elevii selecţionaţi pentru a-i înlocui pe colegii lor mai
mari, care au finalizat studiile liceale sau sunt în ultimul
an de liceu, au parte de o experienţă inedită, o reală oportunitate de a-şi dezvolta competenţele-cheie şi a face
schimb de bune practici.
Tinerii cantemirişti sunt integraţi în comunitatea europeană, unde lucrează în aceste zile în echipe internaţionale, având şansa să împărtăşească şi să confrunte idei, metode de lucru, în vederea obţinerii rezultatelor dorite.
Totodată, au prilejul
să cunoască zona şi
obiectivele culturale, să guste din gastronomia locală, să
se cunoască reciproc, să înveţe unii
de la alţii.
Sunt dornici să
dea mai departe povestea lor.
După un drum
lung, au ajuns în
frumosul oraş Tarquinia, pe care îl
descriu ca unul plin
de istorie, cu o arhitectură aparte, în care detaliile contează şi bunul gust nu
lipseşte. Sunt înconjuraţi de oameni calzi şi primitori, dornici să le împărtăşească lucruri despre ţara şi cultura lor.

„Pentru mine, experienţa Erasmus este
una complet nouă. Fascinaţia şi admiraţia pe
care le-am simţit atunci când am călcat pentru prima oară pământul Italiei au fost repede completate, în urma activităţilor desfăşurate, de un simţ al apartenenţei la marea familie europeană căreia îi aparţinem. Consider că această experienţă este una benefică
pentru orice adolescent, deoarece avem ocazia de a ieşi din cotidian, de a interacţiona cu
oameni diferiţi, din culturi diferite, reuşind
astfel să ne lărgim orizonturile şi să ne creăm
o imagine de ansamblu relevantă asupra lumii în care trăim” - spune Ştefan Ungureanu.
La prima călătorie în afara ţării, Stelian
Popiu se bucură de fiecare clipă petrecută
alături de echipă şi consideră acest proiect
unul deosebit. „Eu simt că acest proiect mă
ajută să mă dezvolt pe multiple planuri.
Activităţile şi temele discutate mă dezvoltă pe plan social
şi cultural, dar şi emoţional. Deşi nu port uniforma militară, port spiritul cantemirist în suflet şi încerc pe cât de
mult să îi fac simţită prezenţa, chiar şi în această ţară
străină” - conchide elevul.
Iazmina Marcu este mândră că are şansa să participe într-un proiect de asemenea amploare: „Această şansă îmi
oferă sentimentul de împlinire,
prin faptul că sunt împreună cu
colegii mei şi cadrele profesorale, alături de care am închegat în aceste zile o familie. Împreună, am descoperit splendoarea istorică a oraşului Tarquinia, modelat de mâinile poporului etrusc. Oraşul îşi lasă o
puternică amprentă asupra vizitatorilor, îmbătându-i cu parfumul brizei mării şi al izului
pământiu de roci, din care sunt
construite clădirile.
Totul în jur îţi fură privirea,
prin detalii şi culori, dar poate, şi mai mult decât atât, eşti
furat de prezenţa oamenilor din jur, care te copleşesc cu
modestia şi ospitalitatea lor. Paşii făcuţi pe tărâmul italian

te fac să te simţi ca în alt univers, plin de raze de soare şi
veselie".
Alexandra Mocanu numeşte călătoria în Italia una de
vis, asta şi datorită dascălilor, coordonatorul local al proiectului, prof.dr. Ovidiu Badea şi prof. Georgiana Neagoe.
Vorbeşte şi despre oportunitatea care i s-a ivit: „Oportunitatea de a participa la acest proiect Erasmus a adus o multitudine de experienţe pe care le consider elementare dezvoltării mele”.
La rândul ei, Cleopatra Păunescu se bucură că face
parte din echipă. „Interacţiunea cu persoanele din culturi
diferite reuşeşte să satisfacă setea de cunoaştere a grupului de elevi militari, veniţi în misiunea Erasmus”- spune
ea.
Concluzia vine din partea elevei Andra Grădinaru:
„Pot spune cu desăvârşire că este una dintre cele mai frumoase experienţe. ERASMUS este despre oameni, prietenie şi curajul de a pleca către orizonturi noi.
Acest parteneriat existent şi cele care sunt în desfăşurare constituie motive de mândrie pentru instituţia noastră, care are tradiţie în promovarea dimensiunii europene.
Performanţele obţinute în urma participării la programe şi
proiecte de mobilitate internaţională - Comenius, Erasmus + KA1 şi KA2 s-au concretizat în cele trei titluri consecutive de Şcoală Europeană”.
Graţiela MIHĂESCU
Foto: arhivă proiect

Brigada 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa”

Activităţi din cotidian

Ceremonie de predare-primire a comenzii

Vânătorii de munte din Predeal au participat în data de
1 noiembrie la ceremonia de predare-primire a comenzii
batalionului. Locotenent-colonelul Cristian Popa, locţiitorul comandantului de batalion, a predat comanda şi
Drapelul de luptă locotenent-colonelului Bogdan
Gherghe.
Activita tea a avut loc
în prezenţa
comandantului Brigăzii 2
Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”,
colonelul
Ilie-Marian
D r a g o m i r,
care i-a mulţumit locotenent-colonelului Cristian Popa pentru activitatea desfăşurată la comanda batalionului, iar locotenentcolonelului Bogdan Gherghe i-a urat mult succes în îndeplinirea atribuţiunilor funcţionale specifice comenzii batalionului.
Plutonier-major Constantin ITU

Omagiu adus eroilor vânători de munte
musceleni

Militarii Batalionului 30 Vânători de Munte „Dragoslavele” au depus coroane de flori la Monumentul „Omagiu Eroilor Batalionului 30 Vânători de Munte” în memoria eroilor vânători de munte Slt.(pm) Dragoş Alexandrescu căzut la datorie în teatrul de operaţii din Afganistan în
data de 31 august 2008, Slt.(pm) Mihai Ionuţ Toma,
Slt.(pm) Petre Cristian Toader, Slt.(pm) George Emilian
Catană căzuţi
la datorie pe
29 iunie 2017
în localitatea
Valea Urdii,
în timp ce se
întorceau de
la o misiune
din poligonul
Cincu.
Cinste şi onoare memoriei eroilor vânători de munte!
Plutonier-majorOvidiu CANTEA
Foto: Caporal Ciprian IRIMIA

CMYK

Dezvelirea monumentului vânătorilor de
munte din Predeal

La sediul Batalionului 21 Vânători de Munte ,,General
Leonard Mociulschi” din Predeal a avut loc ceremonia de
dezvelire şi sfinţire a monumentului închinat eroilor
primului batalion de vânători de munte din Armata României, căzuţi la datorie pe frontul de la Oituz, în războiul de
întregire a neamului românesc din vara anului 1917.
Cu această ocazie colonelul în retragere Gheorghe
Suman a amintit despre „Botezul focului” din 11 august
1917, în timpul luptelor de la Cireşoaia şi dealul Coşna
sub comanda maiorului Virgil Bădulescu, dar şi despre
victoria din 1917 de la Oituz.
Activitatea s-a desfăşurat în prezenţa comandantului
Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”, colonelul
Ilie-Marian Dragomir, a comandantului Brigăzii 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu”, colonelul
Florin Stan, a comandantului Centrului de Perfecţionare
Vânători de Munte ”Bucegi”, colonelul Cezar Popa,a generalului de brigadă în retragere Cornel Vaida şi alături de
alte cadre militare în rezervă şi
în retragere care
au depus coroane de flori în
memoria vânătorilor de munte.
În semn de
apreciere pentru
pro fe si o na lis mul şi rezultatele obţinute de-a
lungul carierei în familia vânătorilor de munte, nepotul
generalului Leonard Mociulschi, profesorul doctor Adrian
Leonard-Mociulschi, i-a înmânat plutonierului adjutant
principal (r) Răzvan Oros trofeul ,,General Leonard
Mociulschi”.
Recunoştinţă eternă Eroilor Neamului
Plutonier-major Cristian STOIAN
Foto: Cap. Dănuţ IVAN

Un pios omagiu adus generalului de corp de
armată Ion Gh. Dumitrache

La împlinirea a 105 ani de la înfiinţarea trupelor de vânători de munte, comandanţii structurilor de vânători de
munte au depus o coroană de flori la bustul generalului de
corp de armată, Ion Gh. Dumitrache, aflat în fața comandamentului Brigăzii 2 Vânători de Munte din Braşov. Ge-

neralului de Corp de Armată, Ion Gh. Dumitrache, a luptat în cele două războaie mondiale pentru întregirea acestei ţării. În anul 1941 acesta primeşte comanda Brigăzii 2
Munte, ulterior ajungând comandantul Diviziei 2 Munte.
Locotenent Gabriel CONSTANTIN

Fapte, nu vorbe!”, pe Vârful Padina Crucii
(1860 metri)

,,Res non verba” este motto-ul Companiei 231 Poliţie
Militară din Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”. Acesta înseamnă, cum spune şi titlul, „Fapte, nu vorbe!” pentru această structură nou înfiinţată.

Militari aparţinând Companiei 231 Poliţie Militară au
fost vineri, 5 noiembrie, pe Vârful Padina Crucii (1860
metri), urcând prin Valea Glăjăriei şi trecând pe la cabana
Mălăieşti. Chiar dacă specificul acestor militari este de
poliţie militară, apartenenţa la o brigadă de vânători de
munte le oferă privilegiul şi ocazia de a cunoaşte şi strâbate cărările şi vârfurile montane.
Locotenent Gabriel CONSTANTIN

