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1 De ce mbrie
la Arcul de Triumf
Ziua naţională a României - 1 decembrie. Semnificaţia acestei date marchează desăvârşirea idealului de
unitate naţională, ideal care a străbătut veacurile şi a
cunoscut, etapă cu
etapă, momente de
deplină angajare politică şi militară, alternate cu perioade
de pierderi, de haos
sau deznădejde. De
la înfăptuirea primei
uniri sub sceptrul lui
Mihai Viteazul, la
1600, eforturile ...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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ACTUALITATE

Startul Proiectului NATO
,,Investments in a Safer Future”
Activitatea a debutat cu prezentarea obiectivelor, a
cerinţelor şi a strategiei de abordare a workshop-ului
care va avea loc la Timişoara pe data de 11 decembrie,
eveniment în care,
studenţii militari vor
deveni vectori de informare
pentru
colegii lor din mediul civil. Cu acest
prilej, studenţilor
academiei le-a fost
prezentată importanţa şi ...

KAKI 100%

Fo r u m u l Fo r ţ e l o r
Te r e s t r e d i n E u r o p a
Şeful SMFT a avut oportunitatea să interacţioneze
cu 27 de şefi de categorie de forţă ale celor mai puternice şi moderne armate din Europa, dar şi cu comandantul
USAREUR-AF, generalul Christopher
Cavoli. Astfel, în cadrul forumului a purtat discuţii bilaterale
cu omologii din Portugalia,
Suedia,
Marea Britanie şi Italia, precum şi cu comandantul USAREUR....

LECÞIA DE ISTORIE

De ce nu au vrut ţăranii
musceleni să-i vândă pământ
Regelui Carol I?
Ridicarea în acest loc a castelului nu presupunea
amenajări complicate de drumuri şi poduri, fiind pe măsura spiritului econom al domnitorului; Piteştiul fusese
legat de Bucureşti
prin cale ferată, iar
o ramificaţie către
Câmpulung nu era
o distanţă lungă.
Dorinţa regală era o
adevărată ...

MOZAIC
Deşeurile din plastic pot fi
transformate în petrol de calitate înaltă
Producătorul de chimicale şi componente de aeronave Honeywell International a anunţat că a dezvoltat o
nouă metodă pentru a transforma deşeurile din plastic
în petrol de calitate înaltă ce poate
fi introdus în rafinării. Compania
colaborează acum
cu Sacyr SA, o
companie de infrastructură din
Spania, pentru aşi accelera procesul, denumit Upcycle Process.

CMYK
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aCtualitatea
Pe SCuRt
lMOSCOVA-Rusia a început exerciţiile militare regulate
de iarnă în districtul său militar sudic. Rusia a anunţat că
a început exerciţiile militare regulate de iarnă în districtul său
militar sudic, din care unele părţi se învecinează cu Ucraina,
şi că 10.000 de soldaţi s-au mutat pe terenuri de antrenament
în această zonă imensă, informează Reuters. Ministerul Apărării a precizat într-un comunicat că exerciţiile vor avea loc şi
în Crimeea, peninsula de la Marea Neagră pe care Rusia a
anexat-o de la Ucraina în 2014, şi într-o regiune rusă care se
învecinează cu Donbas, o porţiune din estul Ucrainei cucerită în acelaşi an de separatiştii susţinuţi de Rusia. Oficiali
americani, ai NATO şi ai Ucrainei trag de câteva săptămâni
un semnal de alarmă cu privire la un posibil nou atac al Rusiei asupra Ucrainei, indicând mişcări neobişnuite de trupe
ruseşti în apropierea graniţelor sale. Rusia a respins aceste sugestii ca fiind alarmiste şi a declarat că are dreptul de a-şi muta trupele pe propriul teritoriu aşa cum consideră necesar. Ministerul Apărării a precizat în comunicat că exerciţiile, care
implică unităţi de infanterie motorizată, vor avea loc pe mai
mult de 30 de terenuri de antrenament în cel puţin şase regiuni diferite. Ucraina a îndemnat NATO să pregătească sancţiuni economice împotriva Rusiei şi să sporească cooperarea
militară cu Kievul.lRIGA-SUA susţin că există „probe” că
Rusia a făcut planuri pentru o agresiune împotriva Ucrainei. SUA au evocat „probe” care ar arăta că Rusia ia în calcul „importante acţiuni agresive împotriva Ucrainei”şi au
promis să o facă să plătească „un preţ ridicat” dacă va trece
la fapte, relatează AFP. Şeful diplomaţiei americane, Antony
Blinken, cu prilejul unei reuniuni NATO, a insistat asupra
faptului că „diplomaţia este singurul mod responsabil de a rezolva această criză potenţială”, în perspectiva unei întâlniri
cu omologul său rus, Serghei Lavrov în Suedia. El a avertizat
totuşi că orice agresiune din partea Moscovei va avea „consecinţe profunde şi durabile”. „Am transmis cu claritate Kremlinului că vom riposta, în special printr-o serie de măsuri economice cu impact ridicat pe care ne-am reţinut să le utilizăm
în trecut”, a avertizat Blinken. Înaltul diplomat american a subliniat, de asemenea, că aliaţii NATO „veghează ca Ucraina
să aibă mijloace de a se apăra”. Alianţa „va examina ce trebuie să facă în cazul unei noi agresiuni ruse, pentru a-şi întări
propriile apărări”, în cadrul unei consolidări a forţelor din
flancul său estic. Moscova, care a anexat Crimeea în 2014 şi
este acuzată că-i susţine pe separatiştii angrenaţi într-un conflict cu Kievul, a negat cu fermitate că pregăteşte un atac şi
reproşează NATO că alimentează tensiunile. Moscova a acuzat Ucraina că a trimis zeci de mii de militari în estul ţării, în
contextul în care se amplifică îngrijorarea privind o posibilă
escaladare a conflictului. În aceeaşi zi, preşedintele ucrainean
Volodimir Zelenski s-a pronunţat în favoarea unor negocieri
directe cu Moscova. lWASHINGTON-Statele Unite se bazează pe sprijinul statelor aliate pentru consolidarea posturii sale militare în faţa Chinei şi Rusiei. Statele Unite îşi
vor intensifica desfăşurarea militară în faţa Chinei şi Rusiei,
încercând să menţină o descurajare eficientă împotriva Iranului şi a grupărilor jihadiste din Orientul Mijlociu, a declarat o
persoană responsabilă cu rang înalt din cadrul Pentagonului,
notează AFP. Ea a reamintit că Pentagonul a anunţat deja investiţii pentru modernizarea bazei navale americane de pe Insula Guam, în Oceanul Pacific, şi pentru a-şi consolida prezenţa în Australia, unde până acum erau dislocaţi în fiecare an
aproximativ 2.500 de soldaţi din Marine Corps, în rotaţie de
câteva sute pentru exerciţii. În Europa, preşedintele Joe Biden a anulat decizia de a limita la 2.500 de soldaţi efectivele
militare americane desfăşurate în Germania şi a rearmat angajamentul Statelor Unite faţă de NATO, pe care predecesorul său, Donald Trump îl pusese la îndoială. Odată cu retragerea din Afganistan şi rechemarea în Statele Unite a bateriilor
antirachetă Patriot care fuseseră desfăşurate în Arabia Saudită
după tiruri de rachetă asupra câmpurilor sale petroliere atribuite unor grupări pro-iraniene, postura militară americană în
Orientul Mijlociu a apărut diminuată. În Irak, Washingtonul a
ajuns în vară la un acord cu guvernul irakian care prevede
plecarea până la sfârşitul anului a tuturor „forţelor de luptă”
din ţară, chiar dacă acolo vor rămâne 2.500 de soldaţi americani. MOSCOVA-Rusia vrea de la NATO asigurări că nu
se va extinde în est. Rusia va solicita „garanţii pe termen
lung” că NATO nu va continua să se extindă spre est şi nu va
instala sisteme de armament în apropierea frontierelor ruse, a
declarat preşedintele Vladimir Putin, conform agenţiei Associated Press. Rusia a fost somată de SUA, pilon al NATO, săşi retragă trupele din Europa de est, de la frontiera Ucrainei.
Administraţia de la Washington a îndemnat Rusia să îşi retragă trupele mobilizate la frontiera Ucrainei, avertizând că o
eventuală invazie militară rusă ar genera sancţiuni fără precedent. „Nu ştim dacă preşedintele Vladimir Putin a luat decizia
de a lansa o invazie. Nu ştim dacă mobilizează capabilităţi
militare pentru a face acest lucru în scurt timp dacă va lua o
astfel de hotărâre”, a declarat Antony Blinken, citat de agenţia Reuters. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a exprimat susţinere pentru Ucraina. n
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Startul proiectului NATO „Investments in a
Safer Future”, la Academia Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”
Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-maior Iulian Berdilă a participat pe data de 23 noiembrie, la
deschiderea Proiectului NATO „Investments in a Safer Future”, organizat la sediul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, care se derulează în cooperare
cu New Strategic Center şi cu Universitatea de Vest din Timişoara.
Activitatea a debutat cu prezentarea obiectivelor, a cerinţelor şi a strategiei de abordare a workshop-ului care va
avea loc la Timişoara pe data de 11 decembrie, eveniment
în care, studenţii militari vor deveni vectori de informare
pentru colegii lor din mediul civil.

Cu acest prilej, studenţilor academiei le-a fost prezentată importanţa şi necesitatea practicării unei informări corecte a tinerei generaţii despre acţiunile statelor membre
NATO. De asemenea, au fost aduse în discuţie subiecte legate de dezinformarea realizată prin intermediul ştirilor false şi de consecinţele grave pe care aceasta o poate avea
asupra democraţiei, păcii mondiale, încrederii în NATO şi
bunei funcţionări a acestei organizaţii.
Desfăşurarea evenimentului a fost adaptată actualului
context pandemic, fiind luate măsurile de protecţie sanitară
şi distanţare fizică.
Elena CUCU

Brigada 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa”

Roza Cercetaşilor

36 de kilometri alergaţi cu 1.500
de metri diferenţă de nivel, proba de
supravieţuire, acordarea sprijinului medical
unui rănit, topografie
militară,
aruncarea
grenadelor şi tragerea
de precizie şi la punctaj după efort au fost
probele prin care cercetaşii Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” au trebuit
să treacă pentru câştigarea cupei transmisibile a Rozei Cercetaşilor.
Competiţia
din
anul acesta a avut loc
la Bistriţa şi a reunit
cele mai bune şapte loturi aparţinând unităţi-

lor şi marilor unităţi din subordinea
Statului Major al Apărării.

„Mulţumesc tuturor cercetaţilor
care m-au suportat în această perioadă
de antrenamente şi pregătiri, în care au
fost momente mai puţin plăcute, sacrificii foarte mari şi perioade în care am
stat departe de familie câte două sau
trei săptămâni, dar sunt de părere că
totul a meritat şi faptul că
urci pe cea mai înaltă treaptă a unei competiţii organizate de Ministerul Apărării
este cu atât mai îmbucurător”, au fost cuvintele transmise cu sinceritate şi emoţie
de maiorul Costel Mînzatu,
conducător şi participant în
lotul Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”.
Caracterul unic şi extrem
de solicitant face din competiţia „Roza Cercetaşilor” un
concurs cu adevărat prestigios în rândul celorlalte competiţii şi concursuri aplicativ
militare.
Gabriel
CONSTANTIN

Slovacia a omagiat
memoria soldaţilor români şi a regelui Mihai I
Reprezentanţi ai Statului Major al Apărării, alături de o vare et Manere, responsabil de implementarea proiectului
delegaţie a Familiei Regale a României condusă de Alteţa internaţional Arborele păcii, în cooperare cu Forţele
Sa Regală Principele
Armate Slovace, Ministerul
Radu, soţul Majestăţii
Apărării Slovac şi oraşele
Sale Margareta CustoPiešťany, Zvolen, Stará Turá
dele Coroanei Românişi satul Trenčianska Teplá sub
ei, fiica cea mare a Reegida Familiei Regale Româgelui Mihai I, au particine.
pat la o serie de eveniDin cadrul delegaţiei Stamente comemorative
tului Major al Apărării au făpentru a marca Centenacut parte: locotenent-colonel
rul naşterii Regelui MiCornel Văduva, maior Gabrihai I al României (25
el Ion, coordonatorul proiecoctombrie 1921 - † 5
tului Invictus, militarii răniţi,
decembrie 2017).
plutonier-adjutant Gheorghe
Activităţile au fost
Irinel Matei şi plutonier-maorganizate la mormintejor Marian Nicula, militari
le soldaţilor români, cădin cadrul Brigăzii 30 Gardă
zuţi în cel de-al Doilea
„Mihai Viteazul” - căpitan LiRăzboi Mondial, din loviu Răzvan Cătană, sergent
calităţile Piešťany, ZvoMarius Mărtinică, sergent
len, Trenčianska Teplá şi Stará Turá, de către ONG-ul Ser- Ştefan Stoica, caporal Alexandru Pribescu. n
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Comandantul Corpului
5 Armată în vizită la AFT

Şeful Statului Major
al Forţelor
Terestre, gene ralul-ma ior
Iulian
Berdilă
a
participat pe
data de 23
noiembrie,
alături de comandantul
Corpului
Multina ţio nal de SudEst, generalul-locotenent TomiţăCătălin Tomescu, la activitatea
organizată la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, cu ocazia vizitei
locţiitorului comandantului
Corpului V al Forţelor Terestre
ale Statelor Unite, generalulmaior Matthew J. Van Wagenen.
Cu această ocazie, oaspeţii
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Forumul Forţelor Terestre din Europa
În perioada 10-11 noiembrie a.c., şeful SMFT, general-maior Iulian Berdilă a participat la al 7-lea Forum al comandanţilor forţelor terestre din Europa.
Activitatea a fost organizată anul acesta de Forţele
Terestre Elene în Atena, urmând ca, în 2022, activitatea să fie găzduită de Franţa, în Strasbourg.
Şeful SMFT a avut oportunitatea să interacţioneze
cu 27 de şefi de categorie de forţă ale celor mai puternice şi moderne armate din Europa, dar şi cu comandantul USAREUR-AF, generalul Christopher
Cavoli. Astfel, în cadrul forumului a purtat discuţii

au vizitat facilităţile de învăţământ şi instruire ale prestigioasei instituţii militare şi au aflat
noile elemente ale proiectelor
de viitor şi ale modului de realizare a procesului educaţional
în Academia Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”.
Cristian MARIŞ
Foto: Elena CUCU

bilaterale cu
omologii din
Portugalia, Suedia, Marea
Britanie şi Italia, precum şi
cu comandantul USAREUR-AF.
Programul
forumului a
cuprins
patru sesiuni de discuţii pe teme foarte
im por tan te şi de actualitate, precum: progresul tehnologic
rapid şi impactul acestuia asupra capacităţii de
luptă, crizele umanitare - provocări la adresa stabilităţii şi securităţii, oportunităţi de cooperare
pentru identificarea soluţiilor comune la provocările actuale de securitate.
În cadrul sesiunii a 4-a, şeful SMFT a susţinut o prelegere având ca subiect efectele pandemiei generate de COVID-19 asupra securităţii şi
apărării.
Colonel Eugen CIOBOTARU

Vânătorii de munte la Golden Fleece 21
Vânătorii de munte din Batalionul 21 Vânători de
Munte „General Leonard Mociulschi” din Predeal au participat la exerciţiul multinaţional „Golden Fleece 21” care
s-a desfăşurat în poligonul Askos-Profitis din Grecia, în
perioada 8-12 noiembrie.
În cadrul acestui exerciţiu, vânătorii de munte s-au instruit alături de militari din forţele armate ale Greciei şi
Macedoniei de Nord. Scopul acestui exerciţiu a constat în
creşterea interoperabilităţii la nivel tactic a forţelor participante, precum şi perfecţionarea capabilităţilor de dislocare şi instruire în comun.

Veşti din Polonia
„Gheparzii de fier” - exerciţiu în comun
cu aliaţii NATO

Pe data de 18 noiembrie, „Gheparzii de fier” au participat la un exerciţiu cu trageri reale alături de aliaţii americani, britanici, croaţi şi polonezi. Pentru militarii români, participarea la acest exerciţiu multinaţional a fost o
excelentă oportunitate de a menţine un nivel ridicat de interoperabilitate, fiind o desfăşurare semnificativă de tehnică şi forţe.

Misiunea artileriştilor antiaerieni dobrogeni a fost de a
securiza spaţiul aerian, atât pe timpul deplasării trupelor,
cât şi pe timpul executării misiunilor de foc ale aliaţilor
NATO, contribuind astfel la buna desfăşurare a exerciţiului.
Secretarul apărării al Marii Britanii şi ministrul apărării al Poloniei au observat dislocarea şi dispunerea trupe-

Comandantul de pluton, sublocotenentul Ionel Birnicu
se află la primul exerciţiu în afara graniţelor ţării şi ne-a
povestit ce reprezintă pentru el această experienţă: „Participarea la acest exerciţiu m-a ajutat să înţeleg importanţa
cooperării între aliaţi, cât şi
coordonarea acţiunilor în scopul
îndeplinirii misiunilor primite.
În cadrul exerciţiului am colaborat cu militarii greci şi cu militari din Macedonia de Nord, în
condiţiile desfăşurării unei acţiuni ofensive în teren. A fost prima dată când am participat la
trageri reale efectuate cu subunităţi de tancuri. Alături de colegii mei am reuşit să ne îndeplinim cu succes misiunile încredinţate, demonstrând încă o dată
profesionalismul şi nivelul ridicat al pregătirii vânătorilor de
munte. Sunt mândru că am putut
reprezenta Armata României la
cel mai înalt nivel.”
Caporalul Gabriel Voaideş
este mândru că a participat la
„Golden Fleece 21”: „Este o experienţă nouă pentru mine deoarece este prima dată când particip la un astfel de exerciţiu,
adică un exerciţiu în care am avut în sprijin tancuri şi elicoptere. Acest exerciţiu reprezintă un plus în dezvoltarea
mea profesională”.

Pe timpul Zilei Distinşilor Vizitatori, comandantul
Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”, colonelul
Ilie-Marian Dragomir a evidenţiat determinarea României
şi a Armatei Române în îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul NATO
şi a iniţiativelor regionale, precum şi
importanţa instruirii
în cadru multinaţional ca element definitoriu al creşterii nivelului de interoperabilitate a structurilor
participante. De asemenea, a evaluat în
mod pozitiv profesionalismul militarilor
Batalionului 21 Vânători de Munte, demonstrat pe timpul
perioadei de instruire
şi a execuţiei exerciţiului.
La finalul activităţii, acesta a oferit
unor militari greci şi
români însemne onorifice ale Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”,
pentru modul remarcabil în care au îndeplinit, în comun,
obiectivele de instruire.
Plutonier-major Constantin ITU

lor în teren şi au apreciat nivelul ridicat de interoperabilitate şi modul în care militarii Grupului de Luptă din Polonia au desfăşurat exerciţiul.

Ziua Independenţei Poloniei, sărbătorită de ,,Gheparzii de fier”
Cu ocazia Zilei Independenţei Poloniei, sărbătorită la
data de 11 noiembrie, militari ai Detaşamentului de Apărare Antiaeriană „Gheparzii de fier” au fost invitaţi să participe la o expoziţie de tehnică în oraşul Pisz. Complexul
antiaerian GEPARD, a fost în centrul atenţiei, copiii fiind
fascinaţi de tehnica din dotarea Armatei României. De
asemenea, cu prilejul zilei festive, organizată de partene-

Elevii polonezi - impresionaţi de tehnica ,,Gheparzilor de fier”
Joi, 18 noiembrie, pe platoul bazei de antrenament Bemowo Piskie din Polonia, a avut loc o expoziţie de tehnică
la care au fost invitaţi să participe elevii unui liceu din
oraşul Ostrołęka. Elevii polonezi au fost impresionaţi de
complexul antiaerian GEPARD din dotarea Armatei României, drept urmare au formulat o serie de întrebări
despre capabilităţile tehnicii la care membrii echipajului,
prezenţi la activitate, le-au răspuns cu plăcere.

rii polonezi, militarii lotului de fotbal al „Gheparzilor de
fier” au participat la o competiţie sportivă.
La finalul zilei, în cadrul unei ceremonii, reprezentanţi
ai Grupului de Luptă din Polonia au depus o coroană de
flori la monumentul ridicat în cinstea generaţiilor de polonezi din oraşul Pisz ce au luptat pentru independenţa de
stat a Poloniei în secolul XX.
Locotenent Diana AIOANEI
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1 Decembrie la Arcul de Triumf
Ziua naţională a României - 1 decembrie. Semnificaţia acestei date marchează desăvârşirea idealului de unitate naţională, ideal care a străbătut veacurile şi a cunoscut, etapă cu etapă, momente de deplină angajare politică
şi militară, alternate cu perioade de pierderi, de haos sau
deznădejde. De la înfăptuirea primei uniri sub sceptrul lui
Mihai Viteazul, la 1600, eforturile constante ale societăţii
româneşti de a reuni între graniţele naturale, istorice, ale
României toate teritoriile locuite de cei de aceeaşi „limbă

şi trăire românească” şi-au găsit împlinirea la 1 Decembrie 1918, prin realizarea unităţii naţional-teritoriale.
„Adunarea Naţională a poporului român din Transilvania,
Banat şi părţile ungurene a primit rezoluţiunea prezentată
prin Vasile Goldiş în întregimea ei şi astfel unirea acestei
provincii româneşti cu ţara-mamă este pentru toate
veacurile decisă”, anunţa atunci Gheorghe Pop de Băseşti,

preşedintele Marii Adunări. Acest moment crucial al devenirii noastre ca naţiune, crearea statului naţional unitar
român, rămâne ca punct de referinţă major în memoria colectivă a generaţiilor de ieri şi de astăzi, fiind expresia cea
mai elocventă a triumfului solidarităţii de neam şi ţară a
celor ce vorbeau şi simţeau româneşte, în pofida tuturor
vicisitudinilor vremurilor şi a ocupaţiilor străine. Ca atare,
ziua de 1 decembrie a fost aleasă, după revoluţia din decembrie 1989, ca semn de înaltă preţuire şi suprem omagiu adus predecesorilor noştri, ca zi de unitate naţională,
sărbătorită, atât pe
întreg teritoriul
României, cât şi
de toţi românii
care locuiesc în
afara frontierelor
ei.
Anul acesta,
s-au împlinit 103
ani de la Unirea
tuturor românilor
într-un singur stat,
iar militarii au
onorat sărbătoarea
de suflet a tuturor
românilor printr-o
defilare simbolică. Parada Militară Naţională dedicată Zilei Naţionale a României
s-a desfăşurat la Arcul de Triumf, edificiu emblematic al
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Capitalei, cu respectarea numărului de persoane şi a măsurilor
pentru prevenirea şi
combaterea efectelor
pandemiei COVID-19.
Activitatea a început cu intonarea imnului de stat al României
pe parcursul
căruia s-au
executat
douăzeci şi
una de lovituri de tun de
către bateria
„Salve”
a
Brigăzii 30
Gardă „Mihai Viteazul”,
comandată
de locotenentul Mihai Nicolae. În timpul Războiului pentru cucerirea
independenţei de stat a României, potrivit
istoricilor vremii, regele Carol I, auzind prima
lovitură de tun românesc trasă de Bateria
„Carol”, pe câmpul de luptă, ar fi spus: „Astai muzica ce-mi place!”. Afirmaţia regelui a trecut proba timpului, uitându-se, însă, contextul
istoric în care a fost făcută. Treptat, obiceiul
executării salvelor de tun a devenit parte a protocolului
militar, ca formă de omagiere a unor personalităţi sau de
sărbătorire a unor evenimente istorice.
Fondul sonor al defilării a fost asigurat de muzicile
militare reunite din garnizoana Bucureşti, respectiv Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale, Muzica militară a Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” şi Muzica militară a Brigăzii 1
Mecanizată „Argedava”.
Defilarea a fost deschisă de generalul-locotenent Gheorghiţă Vlad,
comandantul
Paradei
Militare Naţionale, locţiitorul pentru operaţii şi
instrucţie al şefului Statului Major al Apărării.
Ge neralul-locotenent
Gheorghiţă Vlad şi-a început cariera militară în
urmă cu 33 de ani. Este
absolvent al Universităţii
Naţionale de Apărare
„Carol I” şi al Colegiului
de Război al Forţelor Terestre ale SUA. A urcat
toate treptele carierei militare, de la funcţia de
comandant de pluton
tancuri, până la cea de
comandant de divizie. În
anul 2007, a fost ofiţer
de stat major în Comandamentul Multinaţional
al Forţei Întrunite al operaţiei „Iraqi Freedom”.
La revenirea în ţară, generalul-locotenent Gheorghiţă
Vlad a primit responsabilităţi în cadrul Componentei
Operaţionale Terestre din Statul Major al Forţelor Terestre. În 2014, a fost numit la comanda Brigăzii 1 Mecanizată „Argedava”, iar, în august 2016, a preluat conducerea
Centrului Naţional de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu. Un an mai târziu, devine comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, structură de elită a Forţelor Terestre Române. Din anul 2020, generalul-locotenent Gheorghiţă
Vlad îndeplineşte funcţia de locţiitor pentru operaţii şi instrucţie al şefului Statului Major al Apărării.
Primul detaşament
intrat în pas de defilare
în Piaţa Arcului de Triumf a fost cel al militarilor Batalionului 495
Paraşutişti ,,Căpitan
Ştefan Soverth”, purtători ai steagurilor de
identificare ale structurilor participante în
Teatrele de Operaţii,
respectiv ale unui număr de 25 de structuri
militare care au avut
experienţa misiunilor
în teatrele de operaţii
din Afganistan, Irak,
Kosovo, Bosnia-Herţegovina şi Angola. Următorul detaşament a fost cel al Asociaţiei Militarilor Ve-

terani şi Veteranilor cu Dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie - Izvorâtorul de Mir”, condus de colonelul
(rez.) Dan Cosma. Detaşamentul a fost constituit din 35
de veterani ai Teatrelor de Operaţii: Angola, Somalia,
Bosnia-Herţegovina, Kosovo, Irak şi Afganistan. Veteranii au fost urmaţi îndeaproape de Asociaţia Tradiţia Militară, grupul de reconstituire istorico-militară. Militarii au
purtat uniformele şi echipamentul din anii 1915 - 1918 al
Armatei Regale Române de Infanterie, de Grăniceri şi de
Vânători de Munte.
Detaşamentul forţelor pentru operaţii speciale, comandat de colonelul Gabriel-Ovidiu Ursachi, şeful de stat major al Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale
din Târgu Mureş a continuat defilarea trupelor pedestre.
Blocul de defilare al Forţelor pentru Operaţii Speciale a
fost alcătuit din operatori FOS din cadrul Batalionului 51
Forţe pentru Operaţii Speciale şi Batalionului 53 Comando. Parada a continuat cu defilarea detaşamentului structurilor multinaţionale, condus de generalul de brigadă
Constantin Nicolaescu, comandantul Comandamentului
Multinaţional de Brigadă Sud-Est din Craiova şi format
din militari români şi aliaţi din cadrul celor 4 comandamente multinaţionale dislocate pe teritoriul national.
Secvenţa alocată forţelor terestre a fost deschisă de generalul de brigadă Dorin Toma, comandant al Comandamentului Componentei Operaţionale Terestre. Detaşamentele ,,tereştrilor” au fost alcătuite din militari ai Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni” şi Batalionului 33 Vânători de Munte „Posada”. Militarii Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni” au executat, până în prezent, misiuni în
şase teatre de operaţii, pe trei continente, dislocând în total un număr de peste 2.000 de militari. Pentru rezultate
excepţionale obţinute în misiunile din străinătate, Drapelul de Luptă al unităţii a fost decorat cu medalia ONU, Ordinul „Virtutea Militară” în grad de „Comandor” cu însemn de război, pentru militari, Emblema de Onoare a
Statului Major General şi Emblema de Onoare a Armatei
României. În acelaşi timp, unitatea de vânători de munte,
respectiv Batalionul 33, face parte din elita armatei României, fiind structura pusă la dispoziţia NATO şi Uniunii
Europene din anul 2006 şi a participat cu subunităţi de ni-

vel companie şi batalion la cinci misiuni externe în Irak şi
Afganistan.
Blocul de paradă aparţinând Forţelor Aeriene Române
a fost condus de generalul de flotilă aeriană Valerică Vrăjescu, comandant al Comandamentului Componentei Aeriene. De-a lungul timpului, în plan extern, Forţele Aeriene Române au fost prezente cu personal şi tehnică în misiuni sub egida NATO şi ONU, în teatrele de operaţii din
Mali, Afganistan, Balcanii de Vest sau pentru protejarea
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1 Decembrie la Arcul de Triumf
spaţiului aerian al Alianţei în zona Ţărilor Baltice. Cea
mai recentă misiune externă a Forţelor Aeriene Române,
aflată încă în desfăşurare, o reprezintă participarea, cu
personal şi o aeronavă C-27J Spartan la operaţia NATO
ALLIED SOLACE, pe care Alianţa a iniţiat-o în scopul
sprijinirii şi relocării refugiaţilor
afgani. Detaşamentul a fost dislocat iniţial la începutul lunii septembrie în Italia,
iar acum continuă să acţioneze,
până la finalul
anului, de pe locaţia Bazei 90
Transport Aerian.
Detaşamentele Forţelor Navale au fost conduse de contraamiralul de flotilă
Cornel-Eugen
Cojocaru, locţiitorul pentru operaţii şi instruire al
şefului Statului
Major al Forţelor Navale şi au avut în componenţă militari ai Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” şi ai Regimentului 307 Infanterie Marină, o structură unică din Armata României, prin specificul misiunilor pe care le poate

executa, atât pe mare, pe fluviu şi în zona lagunară.
Următoarul bloc de paradă ce a defilat pe sub Arcul de
Triumf a fost cel al „logisticienilor”, comandat de generalul-maior Ionel Cristea, locţiitorul comandantului Comandamentului Logistic Întrunit.
Ultimii pedeştrii aparţinând ministerului apărării care
au prezentat onorul celor prezenţi au fost denumiţi „Detaşamentul Afganistan”, fiind condus de generalul de brigadă Iulian Daniliuc şi având în componenţă militari ai Batalionului 26 Infanterie „Scorpionii Roşii” din Craiova şi
Batalionului 634 Infanterie „Jderii” din Piatra Neamţ.
„Scorpionii Roşii” au fost primii militari în teatrul de operaţii din Afganistan, iar „Jderii”, au încheiat misiunea
„Resolute Support”.
Parada a continuat cu detaşamentele altor entităţi decât
cele din compunerea Ministerului Apărării, respectiv mo-

dule aparţinând Jandarmeriei Române, Poliţiei Române,
Pompierilor Români sau chiar a Brigăzii Antitero din Serviciul Român de Informaţii.
După încheierea defilării trupelor pedestre, în Piaţa
Arcului de Triumf şi-au făcut apariţia maşinile de luptă şi
autospecialele
detaşamentelor de
tehnică
ale
Ministerului
Apărării
Naţionale,
Ministerului
Afacerilor
Interne, Serviciului Român
de Informaţii
şi Serviciului
de Telecomunicaţii Speciale. Rând pe
rând, prin faţa
tribunei oficiale au trecut
vehiculele de
l u p t ă
H M M W V,
trans portoare
blindate
pentru trupe PIRANHA 5, maşini de luptă
ale infanteriei MLI-84M JDERUL, lansatoare M-142 HIMARS, precum şi motociclete şi autospeciale aparţinând ministerului
de interne şi SRIului.
Ceremonia
militară dedicată
sărbătoririi Zilei
Naţionale
a
României
s-a
încheiat cu defilarea Gărzii Port Drapel şi a
celor trei plutoane din cadrul
Brigăzii 30 Gardă „Mihai
Viteazul”, singura unitate a
Armatei României care are ca
misiune executarea activităţilor de ceremonii şi onoruri militare la cel mai înalt nivel. Detaşamentul de onoare este comandat de generalul de brigadă Cornel Tonea, comandant al
Brigăzii 30 Gardă din decembrie 2019. Generalul de brigadă Tonea a urmat etapă cu etapă toate treptele carierei militare şi a participat la trei misiuni în TO
din Kosovo, Irak şi
Af ga nis tan. În cei 161 de ani de existenţă,
militarii unităţii de gardă au fost prezenţi la datorie, atât în clipele dificile
pentru ţară, atunci când şi-au demonstrat curajul şi devotamentul pe
câmpurile de luptă pentru împlinirea
idealurilor naţionale, cât şi în zilele
de sărbătoare, în pas de defilare.
Ziua Naţională a României a fost
sărbătorită şi de către militarii din
alte garnizoane din ţară. Buzoienii
au sărbătorit împreună Ziua Naţională a României, pe Calea Eroilor din
Buzău, printr-o ceremonie militară şi
religioasă şi defilare cu personal şi
tehnică militară. Braşovenii s-au putut bucura cu ocazia zile de 1 Decembrie de un ceremonial militar şi
religios care a
avut loc în centrul
oraşului, pe Bulevardul Eroilor. Finalul ceremonialului a fost marcat, în faţa unui
public numeros, prin defilarea celor
250 de militari organizaţi în blocuri de
defilare, aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, urmaţi de tehnica de luptă
şi cea specializată din dotarea unităţilor
de vânători de munte, jandarmeriei şi
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. Militarii din cadrul Brigăzii 9
Mecanizată ,,Mărăşeşti” au sărbătorit
Ziua Naţională a României alături de
cetăţenii Municipiului Constanţa. Ziua

a debutat cu participarea militarilor brigăzii alături de marinarii militari la ceremonia de depunere de coroane la
Monumentul Eroilor căzuţi în Primul Război Mondial, în
Cimitirul Central. De asemenea, militarii şi tehnica militară din Armata României şi Ministerul Afacerilor Interne
au prezentat onorul şi au defilat prin faţa cetăţenilor.

În acelaşi context, în baza de antrenament din Bemowo Piskie-Polonia, pe 1 Decembrie s-a trăit româneşte.
Militarii Detaşamentului de Apărare Antiaeriană „Gheparzii de fier” au organizat o ceremonie dedicată Zilei Naţionale a României la care au invitat reprezentanţi ai aliaţilor Grupului de Luptă şi ai naţiunii-gazdă. Pe timpul
acestei activităţi, comandantul contingentului românesc,
maiorul Adam Moronescu, a dat citire mesajului şefului
Statului Major al Apărării. Intonarea imnului naţional al
României a reprezentat, de asemenea, un moment important în cadrul ceremoniei. Totodată, cei mai buni militari
participanţi la competiţiile sportive, organizate cu ocazia
zilei festive, au fost premiaţi cu medalii şi cupe. La finalul
ceremoniei, artileriştii antiaerieni dobrogeni au prezentat
onorul României.
Prezent la parada organizată la Arcul de Triumf din

1 Decembrie, Polonia
Foto: lt. Diana Aioanei
Bucureşti, preşedintele României Klaus Werner Iohannis
a declarat: „Ziua de 1 Decembrie este acel moment din an
când ne luăm răgazul de a ne gândi mai mult la importanţa
identităţii noastre naţionale, la valorile şi aspiraţiile pe
care le împărtăşim. 1 Decembrie este însă şi prilejul de a
mulţumi unor personalităţi remarcabile, care, prin activitatea lor de zi cu zi, fac România mai bună. Vă mulţumesc, vă doresc multă sănătate şi, cu ocazia Zilei Naţionale, un călduros «La mulţi ani!». La mulţi ani, România!”
Plutonier-major Cristian ALDESCU
FOTO: Cristian DOBRE

CMYK

De ce nu au vrut ţăranii musceleni
să-i vândă pământ Rgelui Carol I ?

Carte

Melancolia, Mircea Cărtărescu
„Melancolia e una dintre cărţile
mele de suflet, la care ţin enorm. Cred
că nicăieri nu sunt eu însumi, cel deacum, mai mult decât aici, în paginile
ei. Îmi plac nelocalizarea şi atemporalitatea ei, care o transformă într-o lume
de parabolă şi de basm. Cartea mea e pe
o direcţie diametral opusă prozei cotidianului şi-a momentului istoric actual,
pentru că eu am mizat, în perioada mea
de după Solenoid, pe un fel de universalitate a povestirii, care s-o facă lizibilă în orice spaţiu cultural, în orice limbă şi-n orice timp. Sunt povestiri metafizice, dark, dar şi luminate
de un strop de suprarealism. Cred că ele se află cel mai aproape
ca atmosferă de pictura lui Giorgio de Chirico, maestrul porticurilor, al statuilor şi-al singurătăţii.” - Mircea Cărtărescu
www. humanitas.ro

Bucium, 5 decembrie, ora 19:30, Expirat club, Bucureşti
Bucium este o trupă rock cu influenţe folk, ambiental şi metal
simfonic, caracterizată prin folosirea a două viori alături de chitară,
bas, tobe, instrumente tradiţionale
şi voce. Show-urile live au un concept sincretic, muzica fiind sincronizată cu proiecţii video special
gândite sau mapping-uri spectaculoase.
Albumele Bucium sunt conceptuale, îmbinând legendele şi basmele româneşti cu o muzică introspectivă, spirituală, adusă într-o notă contemporană. Prin fiecare show
şi piesă, ascultătorii pot regăsi puritatea copilăriei, în care se ascultă
basme, explorându-se un univers
fantastic. Toate materialele Bucium
au rădăcini în mituri şi legende, însă versurile şi muzica sunt
compoziţii originale.
www.infomusic.ro

Film

Annette
Protagoniştii poveştii sunt Henry,
un comediant provocator, cunoscut
pentru umorul său caustic, şi Ann, o
cântăreaţă de operă aplaudată pe
cele mai prestigioase scene ale lumii. Adoraţi de public şi aflaţi constant în atenţia presei, cei doi par să
fie întruchiparea cuplului perfect.
Doar că naşterea primului copil,
Annette, o fetiţă cu un destin exemplar, le va da amândurora viaţa peste
cap.
www.cinemagia.ro
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În urmă cu aproape 150 de ani în Muşcel, aşa cum
este denumirea corectă din punct de vedere istoric a
acestui legendar ţinut românesc: primul loc unde Carol I a vrut să-şi ridice reşedinţa de vară a fost Câmpulungul, dar moşnenii de aici s-au opus şi n-au vrut
să-i vândă pământ. Regele, un om corect, a respectat
decizia ţăranilor şi a optat pentru Sinaia, unde a construit Peleşul, iar muşcelenii regretă şi astăzi încăpăţânarea strămoşilor lor.
Prima vizită oficială a lui Carol I la Câmpulung a
fost consemnată între 19/31 iulie şi 24 iulie/5 august
1868. Memoriile sale cuprind ample pasaje cu privire
la acest eveniment. Mai mult,
domnitorul face acum şi o excursie în munţi, la „bogatul şi frumosul Rucăr”.
A fost surprins în mod neplăcut de „drumurile rele”, cu atât
mai mult cu cât el constată că
aici „se exercită un comerţ înfloritor cu lemne şi că există o industrie casnică destul de dezvoltată: covoare frumos ţesute şi
costume se găsesc aproape în
fiecare casă”. Muşcelenii i-au
pregătit „o primire călduroasă”,
iar viitorul Rege a fost impresionat de frumuseţea locurilor şi de
vrednicia localnicilor.
Cu siguranţă, Carol se ataşase de pitorescul zonei. Aşa se explică revenirea sa
oficială în Muşcel, în anul 1875, însoţit de principesa
Elisabeta, şi nu la o dată oarecare, ci pentru aniversarea la Câmpulung a zilei de 10 mai, data începerii
domniei sale.
Monografia Câmpulungului, scrisă de preotul Ion
Răuţescu în anul 1943, consemnează că perechea
princiară a fost găzduită în casa lui Sterie Steriu, un
fruntaş local. Această vizită a fost surprinsă şi în memoriile viitorului rege: „Aniversarea suirii principelui pe tron se sărbătoreşte, de astă dată, în munţi, la
Câmpulung-Muşcel şi, prin aceasta, serbarea are o
deosebită înfăţişare populară. Din păcate, vremea e
foarte nepriincioasă, principele şi principesa, care
proiectaseră o excursiune, abia au putut ajunge la Nămăieşti”.
De frumuseţile zonei a fost încântată şi principesa
Elisabeta, care, la fel ca şi celelalte regine ale României mai târziu, avea să apară în foarte multe tablouri
şi fotografii îmbrăcată în superbe costume populare
muşcelene.
Analizând cronologic evenimentele, acesta se
poate să fi fost momentul în care, conform istoriei
orale, în timpul unei seri petrecute cu fruntaşii locului, protopopul de Câmpulung, Dimitrie Ionescu Mirea, a fost mandatat să aducă la cunoştinţa obştei
moşnenilor intenţia Majestăţii Sale de a cumpăra un
teren în oraş pentru a-şi ridica aici castelul dorit. Cel
mai probabil, negociator din partea familiei regale

trebuie să fi fost Ion Kalinderu, consilier de încredere
al lui Carol I, cel care îl însoţea în călătoriile sale.
Fusese aleasă o zonă liniştită în sudul oraşului,
aproape de drumul către Bucureşti, sub o colină pe
care se afla vechiul schit Flămânda, continuată, către
munţi, de splendide dealuri împădurite. Legenda spune că, de pe acest deal, însuşi Negru Vodă a privit în
jur şi şi-a ales Câmpulungul ca loc de scaun domenesc.
Ridicarea în acest loc a castelului nu presupunea
amenajări complicate de drumuri şi poduri, fiind pe
măsura spiritului econom al domnitorului; Piteştiul
fusese legat de Bucureşti prin
cale ferată, iar o ramificaţie
către Câmpulung nu era o distanţă lungă.
Dorinţa regală era o adevărată binefacere pentru oraş, căci
construirea castelului nu doar că
oferea locuri de muncă şi comenzi pentru piatră, var şi lemn,
resurse bogate în zonă, dar prefigura şi o accelerare a dezvoltării
urbane şi sociale, pe măsura statutului de capitală de vară a României.
Însă moşnenii, adică proprietarii de terenuri şi de păduri,
erau organizaţi în obşti, colectivităţi de proprietari extrem de rigide, una dintre vechile cutume, respectată sub jurământ, fiind aceea de a nu se vinde niciodată pământ
străinilor, nici măcar domnitorului. Aşa că, spre surprinderea generală, încăpăţânaţii moşneni, mare parte
dintre ei ţărani neştiutori de carte, nu au reuşit să judece dincolo de tradiţie şi de interesul lor imediat şi
au refuzat tranzacţia în aur pe care domnitorul era
dispus să o încheie.
Întâmplarea stârneşte mirare şi astăzi şi a fost
menţionată, într-o notă de subsol, în aceeaşi Monografie a Câmpulungului, unde preotul Răuţescu, citându-l pe D.A. Sturdza, a consemnat: „Vodă Carol ar
fi vrut să-şi facă în Câmpulung reşedinţa sa de vară,
dar negăsind aici bunăvoinţă şi inimi înţelegătoare, a
renunţat. La scurt timp după aceasta, a fost aleasă Sinaia şi s-au pus acolo temeliile Castelului Peleş. Câtă
deosebire este astăzi între Sinaia şi între Câmpulung!”.
Carol I, neamţ educat fără ifose balcanice, nu a lăsat niciodată să se înţeleagă că s-ar fi supărat pe muşceleni pentru refuzul de a i se vinde pământ. Mai
mult, prin decretul său şi din donaţia sa personală de
12.000 de galbeni s-a construit ulterior Colegiul Pedagogic din Câmpulung, o ironie subtilă a istoriei, de
vreme ce şcoala urmărea „luminarea minţilor localnicilor”. Iar locul cumpărat de primărie, în suprafaţă de
10 hectare, era cam în aceeaşi zonă în care regele dorise să-şi ridice castelul. [...]
www.historia.ro

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Episcopul făcător de minuni
Sfântul Spiridon este cinstit de Biserica Ortodoxă pe data de 12 decembrie.
Pentru credinţa sa nezdruncinată în Sfânta
Treime a fost învrednicit de darul facerii
de minuni. Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni, a fost adusă în România, în anul 2019, spre închinare şi bucuria
credincioşilor.
Originar din insula Cipru, Sfântul Spiridon a fost păstor de oi în copilărie, iar
mai apoi s-a căsătorit şi a avut copii. La
scurtă vreme, soţia lui a murit, iar el slujea
Domnului prin fapte bune şi deosebită grijă faţă de săraci. A primit darul facerii de
minuni, vindecând tot felul de boli şi izgonind duhurile cele rele.
A fost ales Episcop al Trimitundei, o
cetate vestită a Ciprului. În timpul persecuţiei împotriva creştinilor ordonate de
Maximiam în anul 295, Sfântul Spiridon a
fost arestat şi exilat. În anul 325, a participat la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, unde a uimit pe mulţi cu simplitatea
cu care a explicat adevărurile credinţei ortodoxe. Sfântul Spiridon a trecut la Domnul pe 12 decembrie 348, în Cipru, la vârsta de 78 de ani. Numele său provine de la
cuvântul ,,spiris”, care în limba greacă înseamnă ,,coşuleţ”, ca urmare a scufiei în
formă de coş împletit pe care o purta cu
smerenie.

La primul sinod a fost combătută erezia preotului Arie din Alexandria, care nega dumnezeirea lui Hristos. Acesta este un
moment important din viaţa Sfântului Spiridon prin minunea pe care a săvârşit-o
acolo, prin care a
dovedit învăţătura
Sfinţilor
Părinţi,
arătând că Dumnezeu este Treime Tatăl, fiul şi Duhul
şi că Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu nu
sunt creaturi ale Tatălui, ci Lumină din
Lumină, Dumnezeu
adevărat din Dumnezeu adevărat, aşa cum au hotărât Părinţii
în Simbolul de credinţă.
În troparul Sfântului Spiridon este consemnat acest fapt: ,,Soborului celui dintâi
te-ai arătat apărător şi de minuni făcător de
Dumnezeu purtătorule, Spiridoane, Părintele nostru.” Pentru a întări învăţătura Bisericii, şi anume că Fiul este de o fiinţă cu
Tatăl, deci este Dumnezeu, fără a folosi un
limbaj sofisticat a explicat celor prezenţi
cum Dumnezeu este Unul în fiinţă, dar întreit în persoane. A luat o cărămidă în mâna stângă şi le-a spus că, deşi este un singur obiect, ea este alcătuită din trei elemente: pământ, apă şi foc. Apoi cu mâna

dreaptă a făcut semnul crucii şi a zis: ,,În
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh”. După aceea, strângând cărămida, în
partea de sus a ei s-a aprins foc, apa a început să curgă în partea de jos, iar lutul a
rămas în mâinile lui.
Această minune l-a
convins pe un filosof,
adept al învăţăturii lui
Arie, să devină ortodox, motivând că
,,atâta vreme cât era
vorba de dispute, aducem cu uşurinţă cuvinte împotriva cuvintelor. Dar când, în locul
cuvintelor, au ieşit din
gura acestui bătrân puterea şi facerea de
minuni, nimic nu mai pot cuvintele împotriva puterii”.
Moaştele sale au rămas în Cipru până
în secolul al 7-lea, când au fost mutate la
Constantinopol, din pricina invaziilor saracine. Cinstitul trup al Sfântului Spiridon
a fost mutat pe la mai multe sfinte locaşuri
până în anul 1589, când au fost aduse la
Catedrala ,,Sfântului Spiridon” din Corfu,
în care se păstrează până astăzi. Mâna
dreaptă a Sfântului Spiridon s-a aflat timp
de mai multe secole la Roma, în Biserica
Ordinului Oratorienilor, până în anul
1984. În ajunul sărbătoririi Sfântului Spiri-

don (11 decembrie) din anul 1984, prin
eforturile Mitropolitului Timotei al insulei
Corfu, mâna dreaptă a Sfântului Spiridon a
fost adusă în Corfu. Astăzi, mâna dreaptă
este aşezată lângă moaştele întregi ale
Sfântului Spiridon, în catedrala din Corfu,
care îl are ca ocrotitor.
Conform Erminiei picturii bizantine a
lui Dionisie din Furna, Sfântul Ierarh Spiridon, episcopul Trimitundei, este zugrăvit
sub chipul unui bătrân, având barba lungă,
despicată puţin în două părţi. El este reprezentat având pe cap o scufie sub forma
unui coş împletit din nuiele. Sfântul Ierarh
Spiridon este reprezentat ţinând în mâna
stângă Sfânta Evanghelie şi binecuvântând
cu mâna dreaptă. Uneori, sfântul ţine în
mâna dreaptă o cărămidă, ce aminteşte de
minunea de la Sinodul I Ecumenic.
De obicei, Sfântul Ierarh Spiridon este
zugrăvit în cadrul programului iconografic
din Sfântul Altar. El este zugrăvit pe catapeteasmă atunci când biserica poartă hramul sfântului.
Cea mai cunoscută icoană făcătoare de
minuni a sfântului din ţara noastră este cea
de la Iaşi, de la Biserica ,,Sfântul Spiridon”, în cadrul căreia s-a construit în secolul al 18-lea un spital, care astăzi este cel
mai mare din Moldova.
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU

Curierul

ARMATEI

MOZAIC

Nr. 22 (553) din 02 decembrie 2021

ªtiinþã
A fost autorizat un sistem de Realitate
Virtuală pentru a reduce durerea de spate

Agenţia pentru Medicamente din Statele Unite a autorizat pe data de 16 noiembrie, un sistem de realitate
virtuală (VR) de la Applied VR pentru a reduce durerea
de spate, după ce majoritatea pacienţilor dintr-un test al
dispozitivului au arătat un disconfort mai mic.
Dispozitivul EaseVRx foloseşte terapia cognitivcomportamentală şi alte metode asociate pentru a ajuta
la reducerea durerii şi este destinat utilizării casnice,
scrie Reuters.
Sistemul care reduce durerea de spate este format
dintr-o cască de Realitate Virtuală şi un controler, împreună cu un amplificator de respiraţie ataşat la setul cu cască
pentru
utilizare în
exerciţii de
respiraţie
profundă.
Tra tamentul
constă în 56
de şedinţe
VR, de 2-16
minute, cu
un program
de tratament
de opt săptămâni.
Dispozitivul a fost
autorizat pe
baza rezultatelor studiilor care au evaluat 179 de pacienţi, unde aproximativ
65% dintre aceştia au prezentat o reducere mai mare de
30% a durerii.
Dezvoltatorul de software Applied VR are o serie de
dispozitive de realitate virtuală în curs de dezvoltare
pentru boli, inclusiv anxietate şi durere generală.
Anul trecut, un mic studiu a sugerat că imersiunea în
realitatea virtuală poate ameliora o parte din durerea
contracţiilor înainte de naştere.

Deşeurile din plastic pot fi
transformate în petrol de calitate înaltă

Producătorul de chimicale şi componente de aeronave Honeywell International a anunţat că a dezvoltat o
nouă metodă pentru a transforma deşeurile din plastic în
petrol de calitate înaltă ce poate fi introdus în rafinării.
Compania colaborează acum cu Sacyr SA, o companie de infrastructură din Spania, pentru a-şi accelera procesul, denumit Upcycle Process Technology, într-o unitate capabilă să transforme 30.000 de tone de gunoi plastic în petrol pe an. Producţia este aşteptată să înceapă în
2023.
Pe măsură ce deşeurile din plastic continuă să se adune la nivel global, jucătorii din industrie încearcă să găsească modalităţi de a face reciclarea viabilă şi profitabilă astfel încât să amelioreze impactul ecologic. Deşi nu
ştim încă dacă procesul poate să aibă un efect real la scară industrială (să nu mai vorbim de costurile implicate),
efortul este binevenit şi reprezintă o posibilă soluţie la o
problemă tot mai mare.
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Noutãþi în lumea IT
Xiaomi 12 Ultra, primul model
cu o cameră Leica

Huawei este compania care a adus Leica în zona telefoanelor mobile. Anul viitor s-ar putea să vedem un nou
dispozitiv cu cameră realizată în parteneriat cu Leica:
Xiaomi 12 Ultra.
Astfel, cu optică realizată în parteneriat cu compania
germană, modificări la procesarea imaginilor şi probabil
folosirea profilurilor de culoare Leica, s-ar putea ca acesta să devină în 2022 telefonul cu cea mai performantă cameră.
Leica pare să realizeze în ultima perioadă parteneriate
cu mai multe companii, după mulţi ani în care a oferit tehnologia sa exclusiv
celor de la Huawei.
Practic, producătorul
adoptă o strategie similară cu cea a ZEISS, o
altă companie de optică
fotografică de origine
germană, care are în
prezent parteneriate pe
piaţa de smartphone-uri
cu Sony, Vivo şi HMD Global (Nokia). Portofoliul său
are acum parteneriate cu Huawei (P50 Pro fiind cel mai
recent model cu cameră Leica), Sharp şi, probabil Xiaomi din 2022.

Mănuşa tactilă cu care
se poate interacţiona cu obiecte VR

Facebook şi-a schimbat numele în Meta şi a promis că
va construi un nou „metavers” bazat pe VR (realitate virtuală). În mod cert, nu vei putea să intri în noul Metavers
din era post-Facebook cu un smartphone banal. Vei avea
nevoie de hardware specializat, pe care noua divizie Meta
Reality Labs îl dezvoltă deja folosind bugetul pus la dispoziţie de actualul business Facebook. Deşi nu oferă un
calendar precis, Meta promite să livreze în timp util o primă generaţie de produse bazate pe realitate augmentată,
care deschid accesul în noul metavers. Noile mănuşi oferă
ceva ce foarte puţine gadgeturi pentru aplicaţii VR au încercat să ofere până acum: senzaţii tactile în lumea VR.
- Iubire, îţi aduci
aminte ce bine era
acum 10 ani ?
- Dragule, dar noi
nici nu ne cunoşteam
pe vremea accea!
- Exact!
J
L-am chemat pe popă la mine
acasă, spunându-i că fac o donaţie...
Când a venit, am scos un teanc de
bancnote şi i-am întins un leu.
- Ce e asta? Faci mişto de mine?
- Lasă vrăjeala, părinte, că şi tu ai
făcut mişto de mine când ai scos sticla de vin şi mi-ai dat doar o linguriţă.
J
În autobuz, un tânăr se ridică de
pe scaun şi oferă locul unei bătrâne.
Femeia se aşează şi îl întreabă:
- Ia spune-mi, tinere, nu-i aşa că
eşti din Timişoara?
- Da! Cum v-aţi dat seama?
- Eşti politicos.
PRINSORI

FAVOARE

DEZASTRU

MOTIV
RITMIC

Spre exemplu, vei putea folosi noua mănuşă haptică
(tactilă) pentru a „da mâna„ cu un partener de afaceri aflat
în celălalt capăt al globului, sau mângâia persoana iubită
cu care te-ai întâlnit (sau nu) în lumea reală. Vei putea ţine
obiecte şi atinge suprafeţe care fac parte exclusiv din lumea virtuală, întreţinând iluzia creată cu ajutorul ochelarilor VR. Deşi mănuşa
se află încă în faza de
cercetare, Meta a ţinut
neapărat să o prezinte
la stadiul de prototip,
oferind astfel câteva
indicii despre viitorul
interacţiunii dintre realitatea virtuală (VR) şi
realitatea augmentată
(AR).
Concret, prototipul
creat pentru a demonstra interfaţa dintre lumea reală şi
cea virtuală ia forma unei mănuşi căptuşite cu aproximativ 15 plăcuţe din plastic gonflabile, cunoscute sub numele de actuatoare. Acestea sunt aranjate astfel încât să se
potrivească de-a lungul palmei purtătorului, pe partea inferioară a degetelor şi pe vârful acestora. Atunci când
atingi un obiect din lumea VR, forma şi dimensiunea respectivelor pernuţe se modifică prin injectarea de aer comprimat, recreând pentru utilizator senzaţia tactilă asociată
interacţiunii cu obiecte reale. Veridicitatea senzaţiilor tactile poate fi îmbunătăţită prin creşterea numărului de plăcuţe controlate individual, dar şi optimizând modul în
care mănuşa VR este confecţionată. În cele din urmă, senzaţiile percepute la interacţiune în modul VR ar putea deveni comparabile celor din lumea reală.
Spatele are mici semne de culoare albă care ajută camerele video din vecinătate să urmărească modul în care
degetele se mişcă prin spaţiu, alţi senzori interni surprinzând modul în care degetele purtătorului se îndoaie. Mănuşa poate funcţiona şi ca un controller pentru manipularea obiectelor din lumea VR.
Cei care speră să experimenteze cât mai curând cu un
astfel de gadget mai au de aşteptat, prototipul dezvoltat
fiind încă departe de forma finală.
www.go4it

-Dar, dumneavoastră sunteţi din
Bucureşti?
- Da! Dar, cum ţi-ai dat seama?
- Păi… nu aţi spus „mulţumesc”!
J
Un om în vârstă avea nevoie de
operaţie, iar ginerele său era un renumit chirurg. Astfel, omul a insistat ca
ginerele său să facă operaţia. Înainte
să i se facă anestezia, acesta a dorit să
zică ceva:
- Da, tată, ce este?
- Fiule, vreau să fii liniştit, dacă
ceva merge rău şi nu o să rezist, o să
fie bine… mama o să vină să locuiască cu tine şi soţia ta.
J
Leul vroia să mănânce o friptură
aşa că face o adunare în padure şi
anunţă toate animalele că se ţine un
concurs de bancuri:
- Ăla care zice un banc şi e unu
singur care nu râde o să fie friptura.
Vine iepuraşul, zice un banc şi

NIMENI
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SOLO DE
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A DECLAMA

GÂNDURI ÎN TREACÃT...

OPRIMAT

EXACT

Honeywell are decenii de experienţă în purificarea
deşeurilor din plastic, iar compania susţine că procesul
său „are potenţialul de a creşte cantitatea de plastic global care poate fi reciclat la 90%”, potrivit Futurism.
Cifra este importantă, având în vedere că doar în jur
de 2% din deşeurile din plastic sunt transformate momentan în materiale reutilizabile. Aproximativ jumătate
este, fie incinerat, fie aruncat la gropi de gunoi, iar 30%
ajunge în oceane şi alte cursuri de apă.
Dependenţa omenirii de plastic nu va dispărea prea
curând. „Plasticele joacă un rol important în societatea
noastră, cum ar fi extinderea duratei de valabilitate a hranei. Din păcate, doar o fracţiune din plasticele de azi pot
fi reciclate cu succes”, a declarat Vimal Kapur, director
executiv la Honeywell.
„UpCycle va revoluţiona economia plasticelor şi va
juca un rol crucial în îmbunătăţirea sustenabilităţii
pentru multe dintre produsele pe care le folosim zilnic”,
a adăugat Kapur.
www.descopera.ro
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toată pădurea era pe jos de râs, numai
girafa stătea serioasă.
Văzând asta leul îl mănâncă pe iepuraş…
Vine şi vulpea zice un banc, nimeni nu râde în afară de girafă care
era pe jos de râs…
- De ce râzi girafo?, o întreabă leul.
- De bancul iepuraşului…
J
La un interviu:
- Şi acum, dacă aveţi cumva vreo
întrebare despre firma noastră...
- Păi... m-ar interesa să ştiu cam
câţi oameni lucrează în firma dumneavoastră.
- În general, cam un sfert...
J
- Salut, vecine! Nu am mai văzuto de mult pe soţia ta. V-aţi despărţit?
- Nu, a rămas să parcheze maşina…
J
www.bancuri.ro

FIR

Mintea şi sufletul omului nu merg mereu
pe aceeaşi potecă.
Un politician bun este la fel de neconceput ca un hoţ cinstit.
Învaţă regulile ca un profesionist, ca să le
încalci ca un artist.
Când n-am mai avut nimic de pierdut, am
câştigat totul.
Când am încetat să mai fiu cine eram,
m-am găsit pe mine însumi.
Când am cunoscut umilinţa, chiar şi atunci, mi-am continuat drumul şi am înţeles
că eram liber să îmi aleg soarta.
Încetează să mai fii cine erai şi transformă-te în cine eşti.
Fii curajos! Asumă-ţi riscuri. Nimic nu
poate înlocui experienţa.
Adevărul nu este proprietatea unei singure persoane, ci comoara întregii omeniri.
O faptă bună este precum un clopot care
cheamă oamenii la închinare.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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O nouă serie de SGP
a absolvit Programul
de formare iniţială

Academia Forţelor Terestre la
„Athens Marathon. The Authentic”
În zilele de 13 şi 14 noiembrie a
avut loc cea de-a 38-a ediţie a Maratonului Atenei („Athens Marathon.
The Authentic”), cursă cu tradiţie la
care au participat, alături de alţi aproximativ 30.0000 de alergători, şi colegii noştri plt.adj.pr. Francisc Şaroşi,
sd.cap. Alexandru Riza, sd.cap. Alexandru Stoica, sd.cap. Maria Ion şi
sd.cap. Maria Deac.
În contextul pandemic actual, fiecare cursă a maratonului a fost împărţită în două grupe (A şi B), cu start
diferit, desfăşurându-se pe traseul
dintre localităţile Maraton şi Atena,
cu sosire pe stadionul de marmură.
Colegii noştri au luat startul alături
de 40 de cadeţi greci în grupa B a maratonului, aventura sportivă de pe
meleaguri elene terminându-se cu rezultate bune pentru ei.
„Studenţii au alergat pentru prima
dată această probă de 42 km. Nu le-a
fost uşor pentru că, între kilometrul
10 şi 30, traseul a fost în urcare. Eu
am alergat împreună cu ei primii 30

km, într-un
ritm constant, astfel
încât efortul
să fie bine
dozat,
să
termine cu
bine proba.
Au reuşit
datorită pregătirii şi ambiţiei lor”,
ne-a mărturisit colegul
n o s t r u
p l t . a d j . p r.
Francisc
Şaroşi,
coordonatorul echipei AFT.
În clasamentul maratonului din
grupa B, sd.cap. Alexandru Riza a
ocupat locul 2, plt.adj.pr. Francisc
Şaroşi locul 187, sd.cap. Maria Ion
locul 620, sd.cap. Maria Deac locul
621 şi sd.cap. Alexandru Stoica locul
623.

Cel mai bun rezultat al echipei
AFT a fost obţinut de sd.cap. Alexandru Riza, 3h 00′ 37″, rezultat care l-a
plasat pe locul 160 în clasamentul general al maratonului.
Felicitări colegilor noştri!

Depunerea jurământului militar
a G ă r z i i N a ţ i o n a l e Ro m â n e
Merită să ne amintim că, în urmă cu
103 ani, mulţi ostaşi, chiar şi de pe meleagurile bistriţene, cu un puternic sentiment patriotic, au pus umărul la realizarea Marii Uniri de la Alba Iulia.
Astăzi, 25 noiembrie, în cadrul evenimentului intitulat „Memoria unui Muzeu”, desfăşurat la Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud, s-a reconstituit
un moment solemn al anului 1918, depunerea jurământului militar a Gărzii Naţionale Române.
Evenimentul a fost organizat de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, în colaborare cu Complexul Muzeal BistriţaNăsăud, Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”, Asociaţia Naţională
Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala
Judeţeană Bistriţa-Năsăud „Colonel Liviu Rusu” şi Asociaţia de Tradiţii Militare Româneşti „Regimentul 3 Artilerie
1877” din Bacău.
Sfatul Naţional Român din comitatul
Bistriţa-Năsăud s-a înfiinţat la data de 4
noiembrie, într-o adunare la care au participat numeroase personalităţi publice şi
mulţi bistriţeni. Tot atunci a fost decisă
constituirea Gărzii Naţionale din Bistriţa.
Jurământul solemn al Gărzii a fost depus
pe 7 noiembrie la cazarma honvezilor. În
urma depunerii jurământului, membrii

gărzii şi-au luat angajamentul să urmărească păstrarea disciplinei şi a ordinii
publice.
Două garnituri de trenuri au plecat pe
data de 1 decembrie 1918 din Bistriţa
spre capitala Unirii, Alba Iulia. Drumul
nu a fost lipsit de pericole, asupra trenurilor trăgându-se adeseori, dar poporul
bistriţean nu a fost răpus şi mânaţi de dorinţa unirii şi-au atins idealul.
Raluca MUREŞAN

Exerciţii de antrenament
în teren, în mediul urban
Militarii Batalionului 22 Infanterie
„Romanaţi”, alături de Contingentul Militar Polonez şi Detaşamentul Portughez,

au desfăşurat în perioada 15-19 noiembrie, în facilităţile din localitatea Pleniţa,
exerciţii de antrenament în teren, pe timp

CMYK

de zi şi noapte, planificate şi organizate
în scopul instruirii militarilor pentru misiuni specifice mediului urban.
Sub atenta îndrumare a instructorilor din cadrul Forţelor pentru Operaţii
Speciale, militarii
implicaţi în exerciţiu au trecut prin incidente care au replicat lupta în localitate, contribuind
astfel la perfecţionarea tehnicilor folosite în astfel de medii
şi la ridicarea nivelului de interoperabilitate.
Lupta în mediul
urban este caracterizată de o dificultate
ridicată, deoarece
principala caracteristică a acestor zone este dată de prezenţa numeroaselor construcţii şi a populaţiei civile. n
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Elena CUCU

Ceremonia de absolvire a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, seria august 2021, care s-au instruit în Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni” a avut loc la sediul unităţii,
după trei luni de zile în care au fost instruiţi de militari
veterani ai Teatrelor de Operaţii. Aceştia
au parcurs modulele de pregătire individuală şi al perfecţionării
pregătirii de
specialitate,
timp în care au
executat peste
20 de şedinţe
de tragere: cu pistolul mitralieră şi mitraliera cal. 7,62, cu
pistolul cal. 9mm, cu AG-7 şi AG-9, aruncătorul de bombe cal. 82mm şi mitralierele cal.7,62 şi 14,5mm de pe
Transportorul Amfibiu Blindat.
Începând cu luna decembrie, aceştia îşi vor începe activitatea la unităţile militare unde au fost repartizaţi.
Mult succes!
Sergiu IOSUB

Niciodată nu este prea târziu!
Asta şi-a spus şi eleva plutonier-major
Daria Pascu, atunci când a ales să se transfere în Colegiul Naţional Militar „Mihai
Viteazul” Alba Iulia. Ambiţioasă şi curajoasă, Daria şi-a asumat cu responsabilitate
decizia de a porni pe un alt drum. A ales să
se îndrepte spre noi orizonturi, conştientă
că fără o schimbare majoră nu poţi evolua
şi nu poţi ajunge acolo unde îţi doreşti.
Provocările au fost şi rămân mari, dar încrederea în forţele proprii reprezintă un atu
care o va ajuta să performeze.
„Încă de mică am admirat domeniul militar, însă doar de curând am simţit că m-aş
putea vedea făcând parte din el. Aveam o
viziune bine pusă la punct asupra viitorului
meu în mediul civil, însă dorinţa de a urma
o carieră militară prindea tot mai mult contur în mintea şi sufletul meu. În vacanţa de
vară de la finalul clasei a X-a, atunci când
mama a aflat de posibilitatea transferului
într-un colegiu militar, am ştiut că acesta
este drumul pe care doresc să îl urmez. Am
trecut cu bine de probele de selecţie şi de
examenele de diferenţă, iar începutul toamnei m-a găsit într-un colectiv absolut minunat, înconjurat de cadre militare care îndeplinesc rolul de părinţi”, a mărturisit Daria.
Daria a confirmat nivelul de pregătire la
care a ajuns în colegiul civil şi a continuat
să obţină rezultate deosebite şi în colegiul
militar, astfel că la sfârşitul clasei a XI-a, a
fost avansată la gradul de elev plutoniermajor, al doilea cel mai mare grad onorific
acordat elevilor colegiilor militare. Recunoaşte că pasul pe care l-a făcut a fost unul
important şi a necesitat multă muncă şi determinare, iar un factor important în acomodarea cu noua etapă din viaţă, l-a reprezentat sprijinul noilor colegi.
„A fost o schimbare bruscă şi mare din
toate punctele de vedere, însă am reuşit să
mă acomodez şi să mă conformez cerinţe-

lor destul de repede, lucru care se datorează într-o mare măsură colegilor mei, care
m-au primit cu multă căldură şi la care am
ajuns să ţin enorm, dar şi colectivului de
cadre militare şi didactice”, a mai spus Daria.
Elevă în clasa a XII-a, Daria ştie că
acest an şcolar este foarte important, iar
printre emoţiile absolvirii, va culege roadele eforturilor sale şi se va putea bucura de
ele.

„În prezent, elevă în clasa a XII-a, simt
cum timpul pare că trece pe lângă noi cu
repeziciune, însă, atât profesorii, cât şi cadrele militare au grijă să ne ajute şi să ne
pregătească pentru examenele de la finalul
acestui an şcolar, atât de important pentru
noi. Cu toţii aşteptăm nerăbdători momentele emoţionante de la absolvire, însă nu ne
bucură gândul că timpul nostru împreună
va lua sfârşit. Deşi este greu de descris în
cuvinte, viaţa de elev militar este ceva special şi merită trăită din plin. Sunt mândră şi
bucuroasă să fac parte din colectivul acestui colegiu, iar dacă ar fi să dau timpul înapoi, nu aş schimba nimic”, spune sigură pe
ea Daria.
Felicitări, Daria, îţi dorim mult succes
în continuare!
Ioana POPA

Evaluare finală
Programele de formare a soldaţilor gradaţi profesionişti şi a soldaţilor gradaţi rezervişti voluntari care s-au desfăşurat în
cadrul Batalionului 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei” din Galaţi se apropie
de sfârşit.
În această perioadă, militarii cursanţi ai
ambelor programe de formare susţin evaluările finale pentru a demonstra că şi-au
însuşit competenţele necesare pentru a-şi
desfăşura activitatea la unităţile la care
sunt repartizaţi.
Luni, 22 noiembrie, la Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă „Smârdan” tinerii militari au executat, sub atenta observare a instructorilor, ultimele trageri cu armamentul uşor de infanterie, rezultatele
obţinute fiind bune şi foarte bune, fapt ce

denotă efortul depus, atât de către instructori, cât şi de tinerii militari care şi-au dobândit competenţele necesare, pentru a putea deveni un militar profesionist.
Mădălina BURCEA
Foto: Nicuşor COMĂNESCU

