PUNCTE DE VEDERE

Dăruire, implicare
şi profesionalism
Nu cred că există un secret. Conştiinţa lucrului bine
făcut ne determină pe toţi, indiferent că suntem militari
sau civili, să executăm o misiune sau un serviciu de
permanenţă în
mod regulamentar, să avem o cazarmă frumoasă,
cu spaţii cât mai
bine întreţinute şi
dotate în care ne
desfăşurăm munca.
Contează
foarte mult colectivul în care...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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Prezentarea noii echipe de
Afaceri Civile SUA la B. 1 CIMIC
Începând cu anul 2015, exerciţiul CIMIC VICTORY
reprezintă activitatea principală de instruire a Batalionului 1 CIMIC ,,General de corp de armată Ştefan Holban”, acesta desfăşurându-se în comun cu echipele de
Afaceri Civile ale
Comandamentului
Forţelor Terestre
ale SUA pentru
Europa şi Africa.
Obiectivul principal ...

KAKI 100%

„Veni, vidi, vici!”
,,Norwegian Foot March a fost o experienţă frumoasă la care am participat împreună cu colegii şi aliaţii Grupului de Luptă din Polonia. Pe tot parcursul concursului ne-am testat
limitele, atât psihice,
cât şi fizice. Am avut
de parcurs distanţa
obligatorie de 30 km,
având asupra noastră
un rucsac militar cu
greutatea de 11 kilograme, iar temperatura
destul de scăzută a aerului, -9°grade ...

LECÞIA DE ISTORIE

Cine au fost
şi cum trăiau geţii
Numele de „geţi“ şi alte câteva lucruri le ştim doar
de la puţini scriitori greci. Printre primii - şi cel mai important - este Herodot, care a scris destul de multe despre
geţii din apropierea
oraşelor
greceşti
pontice. O încercare
de reconstituire a teritoriului locuit de
geţi, potrivit autorilor antici...

MOZAIC

O farfurie zburătoare
care poate plana pe Lună
Cercetătorii şi-au imaginat un rover uşor, în stil de
farfurie zburătoare, care poate plana pe suprafaţa Lunii
şi pe alte suprafeţe planetare fără aer, cum ar fi asteroizii.
Această
„Farfurie zburătoare” care poate
plana ar putea fi
alimentată
de
câmpul electric
care se acumulează datorită expunerii directe la
Soare şi a plasmei sale înconjurătoare...

CMYK
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aCtualitatea
Pe SCuRt
lMOSCOVA - La câteva ore după discuţiile cu SUA de la
Geneva, Rusia a început exerciţiile militare cu armament
real lângă Ucraina. Trei mii de soldaţi ruşi au început exerciţii
cu armament real, inclusiv tancuri, în regiuni din apropierea graniţelor cu Ucraina şi Belarus. Acestea au loc la câteva ore după
o primă rundă a discuţiilor ruso-americane, de la Geneva, pe
tema tensiunilor de la graniţa Ucrainei. Dialogul nu ar oferi
motive de optimism, spun oficialii de la Kremlin. Anunţul
privind exerciţiile militare a fost făcut de armata rusă a doua zi
după prima rundă a consultărilor cu americanii, pe tema propunerilor de securitate ale Moscovei. Rusia a masat peste 100.000
de militari la graniţa cu Ucraina şi a cerut Alianţei NordAtlantice să nu ia în calcul primirea fostei republici sovietice în
NATO şi să nu continue extinderea spre Est. Washingtonul a
punctat că astfel de solicitări sunt inacceptabile. Tot după prima
rundă a discuţiilor de la Geneva, oficialii Statelor Unite au spus
că este „prea devreme să-şi dea seama dacă ruşii sunt gata să
negocieze serios”. Jen Psaki, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe
a spus că o cale de detensionare a situaţiei ar fi ca cei 100.000
de militari, de la graniţa Ucrainei, să fie retraşi în cazărmi.
Moscova „poate utiliza aceste discuţii pentru a pretinde că diplomaţia nu funcţionează”, pentru ca apoi să-şi continue acţiunile
agresive, mai susţine oficialul de la Casa Albă. După cele 8 ore
de discuţii tensionate de la Geneva, cele două părţi şi-au exprimat totuşi dorinţa de a continua dialogul. La Bruxelles, a mai
avut loc o reuniune NATO-Rusia, urmată de o întâlnire la Viena,
a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa. Ca
răspuns la solicitările Rusiei privind oprirea procesului de extindere a NATO şi retragerea forţelor de pe flancurile estice ale
NATO, Stoltenberg a spus că aliaţii NATO au precizat că blocul
militar „nu va face compromisuri cu privire la principiile de
bază”. El a adăugat că aliaţii şi-au confirmat „politica uşilor
deschise”, care lasă cei 30 de aliaţi NATO şi ţările candidate să
decidă asupra aderării şi au susţinut dreptul fiecărei naţiuni de aşi alege propriile aranjamente de securitate. Aliaţii NATO au mai
spus că „nu vor renunţa la capacitatea de a se proteja şi de a se
apăra reciproc, inclusiv cu prezenţa trupelor în partea de est a
Alianţei”, a spus el. Ei şi-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea
cu privire la consolidarea armatei ruse în şi în jurul Ucrainei, au
cerut Moscovei să detensioneze situaţia, precum şi „să se abţină
de la poziţii de forţă şi activităţi maligne îndreptate împotriva
aliaţilor”, a precizat Stoltenberg. lWASHINGTON - SUA sunt
pregătite să consolideze „prezenţa NATO în statele aliate din
prima linie şi să sporească asistenţa defensivă pentru
Ucraina”. Secretarul de stat american, Antony Blinken a avut o
discuţie telefonică cu omologul ucrainean, Dmitro Kuleba,
căruia i-a reiterat angajamentul „Statelor Unite şi al partenerilor
de a impune costuri enorme împotriva economiei Rusiei” în
cazul în care aceasta din urmă „alege calea unui nou conflict”.
Secretarul de stat american şi ministrul ucrainean de externe au
discutat despre paşii următori, după Dialogul Strategic SUARusia şi în preambulul Consiliului NATO-Rusia, cei doi luând
act de preocupările comune cu privire la consolidarea militară
continuă şi neprovocată a Rusiei în proximitatea Ucrainei. Secretarul Blinken a împărtăşit, de asemenea, aşteptările sale pentru
reuniunea Consiliului Permanent al OSCE din 13 ianuarie, de la
Viena. Secretarul a reafirmat sprijinul pentru diplomaţie ca fiind
singura cale responsabilă de urmat şi că nu vor avea loc discuţii
substanţiale cu privire la Ucraina, fără Ucraina. Acesta a reiterat
că, în cazul în care Rusia va alege calea unui nou conflict,
Statele Unite, aliaţii şi partenerii noştri sunt pregătiţi să impună
costuri enorme împotriva economiei Rusiei, să consolideze
prezenţa NATO în statele aliate din prima linie şi să sporească
asistenţa defensivă pentru Ucraina”, a specificat purtătorul de
cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price. În egală măsură,
Kievul, prin vocea ministrului său de externe, Dmitro Kuleba, a
transmis că Moscova „nu are drept de veto” cu privire la eventuala aderare a Ucrainei la NATO.lMOSCOVA - Submarinele
groazei. Agenţia de presă rusă RIA Novosti a informat, citând o
sursă din cadrul industriei constructoare de nave, că, în urma
modernizării, submarinele Proiect 949AM vor putea să poarte
până la 72 de rachete de croazieră de tip Kalibr, Onyks sau Zircon. „În acest fel, acestea vor deveni cele mai dotate submarine
purtătoare de rachete de croazieră din cadrul Forţelor Navale ale
Federaţiei Ruse”, a spus sursa. Potrivit precizărilor acesteia, un
submarin Proiect 949AM va dispune de aproximativ 100 de
rachete şi torpile. „O salvă incompletă de rachete din dotarea
acestor submarine va fi suficientă pentru a garanta distrugerea
unei grupări navale de portavion a adversarului”, a menţionat
sursa. În prezent, la Şantierul Naval Zvezda din Extremul Orient, se desfăşoară lucrări de reparaţii şi modernizare a submarinului nuclear Irkutsk, Proiect 949A, clasa Antey. Acesta va
fi modernizat potrivit versiunii noului Proiect 949AM. După
cum a anunţat anterior o altă sursă a agenţiei RIA Novosti, următorul submarin Proiect 949A, care va fi transformat în Proiect
949AM, va fi submarinul Chelyabinsk. În anul 2019, în urma
unei vizite la şantierul din Extremul Orient, adjunctul apărării,
Aleksei Krivoruchko, a declarat că, în urma modernizării, submarinul nuclear Irkutsk va putea să poarte noile rachete hipersonice Zircon. Dotarea de bază a submarinelor Proiect 949A din
clasa Antey pe care vor fi integrate rachete hipersonice Zircon e
reprezentată de rachete antinavă Granit. n
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Prezentarea noii echipe de Afaceri Civile SUA
(US Civil Affairs) la Batalionul 1 CIMIC
Pe data de 7 ianuarie, la sediul Batalionului 1 CIMIC
,,General de corp de armată Ştefan Holban”, a avut loc prezentarea noii echipe de Afaceri Civile SUA (US Civil Affairs) dislocate în România.
Cu această ocazie, au fost analizate activităţile desfăşurate în comun în anul 2021 şi au fost trecute în revistă cele planificate pentru anul 2022.
Comandantul unităţii, maiorul Savu Cosmin, împreună
cu militarii batalionului, au adresat mulţumiri echipei conduse de căpitanul Gaydos Andrew pentru activitatea desfăşurată şi a urat succes noii echipe.
Începând cu anul 2015, exerciţiul CIMIC VICTORY reprezintă activitatea principală de instruire a Batalionului 1
CIMIC ,,General de corp de armată Ştefan Holban”, aceasta desfăşurându-se în comun cu echipele de Afaceri Civile
ale Comandamentului Forţelor Terestre ale SUA pentru
Europa şi Africa.
Obiectivul principal al exerciţiului CIMIC VICTORY
este cunoaşterea şi înţelegerea comună a situaţiei mediului
civil, pentru crearea, consolidarea şi menţinerea relaţiilor
între mediul militar şi cel civil, iar concomitent, dezvolta-

rea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii,
precum şi dezvoltarea abilităţilor de lucru în mediul multinaţional ale specialiştilor CIMIC.n

Prezent şi trecut
Înaintare în grad

Zi importantă la sediul comandamentului Brigăzii 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa” din Braşov, unde a avut
loc citirea Ordinului de înaintare în gradul de colonel a loc-

şi-a dedicat întreaga carieră militară cazărmii vânătorilor
de munte predeleni, îndeplinind cu profesionalism misiunile încredinţate. Acesta a avut rezultate de excepţie de-a lungul efortului depus în viaţa dură de vânător de munte, atât
pe timpul activităţilor desfăşurate în ţară, precum şi pe timpul misiunilor din teatrele de operaţii din Irak şi Afganistan.
De-a lungul parcursului profesional, a urmat paşii unei
cariere încununate cu succes, de la funcţia de ajutor comandant grupă până la cea de şef de poligonul de tragere, fiind
întotdeauna apreciat, atât ca militar, cât şi ca om, prieten şi
camarad.

ţiitorului comandantului brigăzii, locotenent-colonelul
Cristian-Tiberiu Cristescu.
Cu această ocazie, comandatul Brigăzii 2 Vânători de
Munte ,,Sarmizegetusa”, colonelul Ilie-Marian Dragomir,
l-a felicitat pentru gradul dobândit şi i-a transmis mult succes în carieră.
Plutonier-major Constantin Cătălin ITU

Trecere în rezervă

La sediul Batalionului 21 Vânători de Munte „General
Leonard Mociulschi”, vânătorii de munte au dat onorul camaradului lor de arme, plutonierul-major Raul Râşnoveanu, care şi-a încheiat cariera militară după numeroşi ani în
care a slujit sub Tricolorul României.
Plutonierul-major (de astăzi în rezervă) Raul Râşnoveanu

Convocare

Cu această ocazie, personalul Batalionului 21 Vânători
de Munte „General Leonard Mociulschi” i-a urat mult succes, realizări la fel de mari şi împliniri alături de familie şi
de toţi cei dragi.
Căpitan Anamaria SCARLAT
În cadrul întâlnirii desfăşurată în sala de festivităţi a colegiului a avut loc un schimb de opinii referitor la misiunile
celor două structuri şi la proiectele de viitor care pot fi derulate.
A fost o bună oportunitate
pentru oaspeţi să afle informaţii
noi despre Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, prezentate în actualitate chiar de comandantul instituţiei, care a pus accent pe evoluţie, schimbările care
au avut loc şi transformările vizibile. Rolul, locul şi misiunea colegiului naţional militar, istoria şi
tradiţiile instituţiei, modul de
implementare a procesului educaţional, metodele moderne şi interactive de învăţare, proiectele Erasmus+, dar şi obiectivele şi principalele activităţi
viitoare au fost reliefate şi argumentate cu exemple.
La final, oaspeţii au vizitat baza materială în care se derulează procesul de formare în cele două instituţii.

Pe data de 13 ianuarie 2022, în garnizoana Breaza s-a
desfăşurat convocarea de
specialitate cu şefii birourilor informare-recrutare şi
reprezentanţii instituţiilor/
unităţilor de învăţământ din
zona de responsabilitate.
Activitatea a fost organizată şi condusă de comandantul Centrului Zonal de
Selecţie şi Orientare Breaza, colonel Cristian Grecu.
Au fost invitaţi: comandantul Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”,
colonel dr. ing. Aurel Constantin Neagu, iar din partea Direcţiei Personal şi Mobilizare/SMAp, locotenent-colonel
Dan Eugen Milcu.
În deschiderea evenimentului, colonelul Neagu a evidenţiat colaborarea fructuoasă dintre cele două instituţii situate în acelaşi loc, cu responsabilităţi în evoluţia carierei
militare.
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Marele premiu
Elev fruntaş Viviana-Mihaela
Purcărea-Ciulacu a câştigat Marele Premiu la Secţiunea Tehnică,
Ştiinţă şi Informatică, din cadrul
Concursului naţional multidisciplinar „70 de ani aniversări - Palatul Copiilor - Porţi spre trecut, ferestre spre viitor”, desfăşurat în
format online.
Concursul a avut drept
scop însuşirea şi aprofundarea cunoştinţelor, abilităţilor şi aptitudinilor
elevilor prin valorificarea
creativităţii în domeniul
ştiinţei, tehnicii şi informaticii.
Viviana se pregăteşte
temeinic şi nu lasă să treacă o zi fără să se implice
în activităţi generatoare
de experienţe reale. Creativă, originală, muncitoare şi dornică să se
autodepăşească, excelează la învăţătură, dar şi în competiţiile de nivel înalt.
Pasionată de TIC încă din clasa a V-a, tânăra cantemiristă a reuşit să transforme fiecare oportunitate într-o modalitate de a îmbina
utilul cu plăcutul. De la o simplă
joacă, asociată cu mult studiu şi
dascăli dedicaţi alături, a ajuns să
înţeleagă conţinuturile acestei discipline.
„Mi-a plăcut pentru că oră de
oră lucram practic pe calculator şi
trebuia să gândesc mult mai mult
decât să reţin nişte noţiuni pe de
rost, ca la alte discipline. Între două sarcini de lucru primite şi rezolvate, aveam timp să mă mai şi

„Veni , v i di , v i ci ! ”

joc câte un joculeţ, singură sau cu
colegii”, argumentează Viviana.
În clasa a IX-a, sub îndrumarea
profesorului Sorin Mischie, programarea a devenit foarte repede
unul dintre domeniile ei de interes. „Îmi place programarea deoarece nu lasă loc interpretării. Totul
este atât de concret, de exact.
Întotdeauna la
final obţin un
cod, care ori e
bun, ori nu, nu
există altă variantă. Această
disciplină de studiu a devenit un
hobby
pentru
mine, un mod de
a-mi petrece puţinul timp liber pe care îl am”,
spune performera noastră.
Cu aspiraţii înalte şi hotărâtă
să facă faţă tuturor provocărilor,
reuşeşte să exceleze în cadrul diferitelor concursuri, la discipline
precum: fizică, limba şi literatura
română, istorie. Când are puţin răgaz, se dedică muzicii, care pentru
ea reprezintă acea portiţă de evadare către un loc numai al ei.
Întotdeauna după muncă vine
şi răsplata, iar standardul pe care
şi l-a impus o încadrează în categoria unui licean militar de succes.
Felicitări, Viviana, şi mult succes în continuare!
Ne mândrim cu tine!
Graţiela MIHĂESCU
Foto: arhivă personală

Aprecieri pentru
elevii cantemirişti
În data de 12 ianuarie, voluntarii cantemirişti, cadre
militare, profesori, civili şi elevi, au fost nominalizaţi,
aplaudaţi şi felicitaţi în cadrul ceremonialului de înmânare a decoraţiilor şi certificatelor de apreciere, pentru participarea la „Ştafeta Veteranilor Invictus”, ediţia a VIII -a.
Certificatele au fost semnate de către Alteţa Sa Regală, Principele Radu, şi şeful Statului Major al Apărării,
general Daniel Petrescu.
În cadru festiv, comandantul colegiului, colonel dr.
ing. Aurel Constantin Neagu, a fost onorat să ofere distincţiile reprezentanţilor noştri care au dus tradiţia mai
departe şi s-au alăturat voluntarilor Invictus, cu gândul la
eroii neamului şi cu inima plină de dragoste pentru România.
„Ştim ce vrem, putem, avem continuatori şi credem
că Invictus va merge mai departe. Go Invictus!”, a transmis colonelul Neagu.
Învăţăturile transmise din generaţie în generaţie sunt
cele care îi mobilizează pe liceenii militari.
La final, elev sergent Teodor Giurgică, eroul din anul
2021 al Ştafetei Veteranilor de la Breaza, i-a încredinţat
misiunea elevei caporal Rebeca Iancu, aceea de a uni
echipa cantemiristă pentru următoarea ediţie a Ştafetei
Veteranilor.

Voluntarii Invictus au depus un efort considerabil
pentru purtarea stindardului Ştafetei Veteranilor prin toată ţara, ajungând până la Carei, de Ziua Armatei României.
Evenimentul sportiv, organizat anual, presupune purtarea în alergare a trei ştafete, a căror culoare coincide cu
culorile Drapelului naţional – roşu, galben şi albastru.
Acţiunea se desfăşoară pe trei trasee diferite, care însumează peste 3.500 km.
Graţiela MIHĂESCU
Foto: Antonio BADEA

Pagina 3

18 ,,Gheparzi de fier” au luat startul la competiţia sportivă „Norwegian Foot March”, care s-a
desfăşurat în această săptămână, în apropierea bazei de antrenament din Bemowo Piskie. Militarii
participanţi au avut la dispoziţie 4 ore şi 30 de minute pentru a finaliza un marş pe distanţa de 30 de
km, pe un teren uşor accidentat, având asupra lor
un rucsac militar cu o greutate de 11 kilograme.
Toţi militarii români au ajuns la finalul competiţiei, iar cei care s-au încadrat în timp au primit din
partea organizatorilor, aliaţii americani, din cadrul
Grupului de Luptă din Polonia, insigna specifică
,,Norwegian Foot March”. Iată câteva dintre părerile participanţilor români la această competiţie.
,,Pentru mine ,,Norwegian Foot March” a reprezentat o nouă provocare, după ce săptămâna
trecută am participat la un maraton de orientare în
teren pe o distanţă de 50 km. A fost o cursă interesantă la care mi-am propus, încă de la start, să mă
bucur mai mult de călătorie şi mai puţin de destinaţie, o cursă în care mi-am testat limitele. Terenul îngheţat, greutatea din rucsacul pe care a trebuit să îl avem asupra noastră şi temperatura scăzută nu au făcut altceva decât să mă ambiţioneze
şi mai mult şi să mă conducă către o nouă reuşită.”
- caporal Lucian Sandu, primul clasat dintre militarii români.
,,Norwegian Foot March” a fost o experienţă
frumoasă la care am participat împreună cu colegii şi aliaţii Grupului de Luptă din Polonia. Pe tot
parcursul concursului ne-am testat limitele, atât
psihice, cât şi fizice. Am avut de parcurs distanţa
obligatorie de 30 km, având asupra noastră un
rucsac militar cu greutatea de 11 kilograme, iar
temperatura destul de scăzută a aerului, -9°grade
a făcut şi mai dificilă competiţia.
Datorită încurajărilor celor prezenţi am reuşit
să depăşesc toate momentele dificile pe care leam întâmpinat pe timpul marşului. A fost greu, dar
a fost frumos” - plutonier adjutant principal
Mircea Sobaru.
„Cu toate că nu sunt străină de marşuri pe dis-

tanţe ca aceasta, ,,Norwegian Foot March” a fost
o experienţă unică, cu multe provocări, atât fizice,
cât şi psihice. Momentele de dinaintea startului
au fost încărcate cu multe emoţii, dar au fost constructive. Nu s-a pus nicio secundă problema
abandonului, nu e firea mea. Sunt o persoană ambiţioasă şi care atunci când îşi propune ceva face
orice pentru a reuşi. Mi-am propus să mă încadrez
în baremul pe care l-au avut şi colegii mei, bărbaţi, din categoria mea de vârstă, 4 ore şi 30 de
minute, şi am reuşit. Pentru mine, temperatura
scăzută a fost un avantaj în timpul cursei, deoarece a contracarat temperatura ridicată a corpului
datorată efortului fizic şi mi-a permis să duc la
bun sfârşit această cursă fără probleme.” ne-a
transmis sublocotenent Maria Chirca.
„A fost o experienţă frumoasă pe care aş mai
repeta-o cu plăcere. La renunţat, nu m-am gândit
nici o clipă. Datorită antrenamentului executat cu
o săptămână mai devreme am ştiut să-mi dozez
energia pe durata întregului concurs, fapt care ma făcut să am un timp mult mai bun decât mă aşteptam. Vremea nu mi-a pus probleme, totuşi dacă
erau câteva grade în plus, cred că aş fi putut să am
un timp mult mai bun. Mulţumesc tuturor celor
care s-au implicat şi ne-au susţinut” - caporal
Bogdan Ioan.
Foto: Locotenent Gabriel Bejinariu

,,Eroul meu de ieri şi de azi”
Eseurile elevilor Colegiului Naţional Militar „Mihai
Viteazul” Alba Iulia, în care aceştia prezintă viaţa şi sacrificiul veteranilor de război, impresionează de fiecare dată
juriul Concursului naţional „Eroul meu de ieri şi de azi”,
organizat de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor. De
această dată, poveştile prezentate de eleva caporal Larisa Buda,
elevul sergent Adi Tuţă şi eleva
caporal Alexandra Pop au câştigat toate cele trei premii ale secţiunii de eseuri. În fiecare an,
sub coordonarea profesorului de
istorie Dan Anca, elevii colegiului militar obţin premii importante la acest concurs naţional,
dar este pentru prima dată când
aceştia au „confiscat” întreg podiumul de premiere.
Eleva caporal Larisa Buda
(clasa a XI-a) a obţinut Premiul I cu eseul intitulat „Pe
drumul onoarei şi al jertfei”, inspirat de povestea de viaţă
a străbunicului ei şi a unui camarad al acestuia. „Istoria
este cea mai frumoasă poveste a unui neam, o poveste în
care trăieşti toate stările şi suferinţele unor oameni trecuţi
prin viaţă. Impresionată de un fragment al aceste poveşti
numită „istorie”, al Doilea Război Mondial, am descoperit cu multă durere în suflet, că am rămas mai săraci cu
aproximativ 900.000 de vieţi, de asemenea mulţi răniţi,
prizonieri şi puţine suflete pe care azi le numim veterani
de război. Ei sunt cei care s-au întors de pe front la casele lor, îndoliaţi de pierderea camaradului, cu adânci răni
fizice şi psihice spre a fi dovada unei jertfe pentru această
moştenire grea. Eroismul lor, ca şi dragostea pentru patrie, nu se pot măsura în cuvinte. A fi veteran de război este
o idealitate obţinută prin luptă, iar toţi aceşti bravi eroi
şi-au îndeplinit exemplar datoria atunci când patria şi neamul au fost în primejdie, pregătiţi fiind să ofere măsura
iubirii ce o poartă în suflet pentru noile generaţii. Astfel
de oameni trebuie să fie etalonul urmaşilor lor. Respectiva fărâmă de istorie mi-a trezit interesul, stârnindu-mi
mândria de a duce mai departe respectul şi onoarea poporului român”, mărturiseşte eleva
caporal Larisa Buda.
Eseul scris de către elevul
sergent Adi Tuţă (clasa a XI-a) a
fost premiat cu Premiul II. Cu titlul „Călătorie pe aripi de istorie.
Întâlnire cu eroii familiei mele”,
eseul este un omagiu adus străbunicilor şi ostaşilor alături de care
aceştia au luptat pe front. „Tema
pe care am ales-o este una de suflet, istoria familiei mele şi a ori-

ginilor. Încă de mic copil am fost fascinat de lecţiile de
patriotism din poveştile cu eroi pe care mi le spuneau părinţii şi bunicii. Cu timpul, am crescut, şi a crescut şi interesul meu pentru formarea unei imagini clare a contextului istoric ce a determinat existenţa lumii în forma în
care este azi. Disciplina istorie este o poartă către cunoaşterea mediului şi a societăţii în care mă aflu care determină, direct sau indirect, alegerile pe care le facem zi de zi.
Totodată, am ales să vorbesc despre străbunicii mei,
Grigore Tuţă, din partea tatălui, şi Petre Tobă şi Mihai
Tobă, ambii din partea mamei, întrucât vreau să aduc un
tribut efortului pe care l-au făcut aceştia împreună cu ceilalţi ostaşi alături de care au luptat şi au plătit cu sânge
preţul libertăţii şi al păcii de care ne bucurăm din plin astăzi. Bineînţeles că este de datoria fiecăruia dintre noi, a
tuturor românilor, să ne cunoaştem istoria, întrucât un popor ce nu-şi cunoaşte trecutul este un popor uşor de manipulat, iar formarea conştiinţei istorice este baza susţinerii valorilor pe care le avem ca popor şi ne ajută să ţinem la noi şi la valorile noastre. O altă lecţie importantă
pe care am învăţat-o din abordarea temei este lecţia de
umanitate, curaj şi puterea de a crede în bine, întrucât, oricât de grele au fost condiţiile de pe front, străbunicii mei
mi-au arătat, ce-i drept indirect, că fără dragostea de
aproape, dăruire pentru ţel şi credinţa în Dumnezeu, n-ar
fi izbutit să înfrunte inamicul şi să protejeze ţara”, spune
elevul sergent Adi Tuţă.
Eleva caporal Alexandra Pop (clasa a XI-a) a obţinut Premiul III pentru eseul cu titlul „Portretul lui Teofil,
eroul legat de glie”, în care prezintă povestea de viaţă a
străbunicului său. „Rezultatul acestei competiţii naţionale
mi-a oferit o mare bucurie. În primul rând, mă bucur că
alături de colegii mei câştigători,
din anii anteriori, facem cinste Colegiului Naţional Militar „Mihai
Viteazul” Alba Iulia, asigurând o
tradiţie prin prezenţa noastră consecventă pe podiumul acestui concurs istoric. În al doilea rând, sunt
foarte emoţionată că povestea străbunicului meu, Teofil, participant
în cea de a doua conflagraţie mondială, a convins juriul că trebuie
premiată. De asemenea, am o mulţumire personală pentru obţinerea
acestui rezultat deosebit, pe care îl închin memoriei străbunicului meu, eroul meu. Vreau să mulţumesc, în mod
deosebit, domnului profesor Dan Anca pentru că m-a încurajat să scriu acest eseu, dar şi Arhivelor Militare Piteşti, fără sprijinul cărora nu aveam cum să aflu detalii despre eroul familiei mele”, afirmă eleva caporal Alexandra
Pop.
Ioana POPA
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Dăruire, implicare şi profesionalism
Interviu cu locotenent-colonelul Constantin CIOSNAR, comandantul Batalionului 265 Poliţie Militară „Tudor Vladimirescu”
2000-2003 - Comandant pluton cercetare la Batalionul 631 Tancuri/ Bg. 63
Tancuri Terestre;
2003-2005 - Comandant companie logistică la Batalionul 631 Tancuri/ Bg.
63 Tancuri Terestre;
2005-2007 - Ofiţer cu interoperabilitatea, standardizarea şi evaluarea la
Batalionul 631 Tancuri;
2008 - şeful Structurii de Securitate la
Batalionul 631 Tancuri;
2009 - şef al Operaţiilor şi Instrucţiei la
Batalionul 631 Tancuri;
2010-2013 - Ofiţer în Biroul Planuri
Operative/ Serviciul Operativ/ Echipa
de Comandă/ Statul Major al Forţelor
Terestre ;
2013-2016 - Ofiţer în Biroul planificare şi coordonare informaţii/ G-2-Informaţii la Componenta Operaţională
Terestră;
2016-2020 - şef secţie management informaţii executive la Director/ Comandamentul Multinaţional de Divizie
Sud-Est, Bucureşti;
01.02.2021 - prezent - Comandant al
Batalionului 265 Poliţie Militară
„Tudor Vladimirescu”.

- Domnule locotenent-colonel, din luna martie a
anului trecut, sunteţi noul comandant al Batalionului
265 Poliţie Militară. Pentru început, vă rog să ne spuneţi cum aţi primit această onorabilă misiune?
- De-a lungul carierei, atunci când am fost numit întro nouă funcţie, indiferent de importanţa ei, în primul rând,
m-am întrebat dacă voi putea îndeplini atribuţiile ei la un
nivel cât mai bun.
Funcţia de comandant de batalion este complexă, şi în
contextul pandemic actual, cu atât mai provocatoare. În
calitate de comandant, pe de-o parte, trebuie să mă asigur
că sarcinile şi misiunile ce revin batalionului sunt îndeplinite în condiţii foarte bune fără ca integritatea fizică şi psihică a personalului din subordine să fie afectate. Pe de altă
parte, trebuie să mă asigur că problemele de serviciu sau
personale ale subordonaţilor mei se rezolvă în timp oportun. Niciodată o persoană nu va performa la locul de muncă, dacă are probleme care îl frământă sau dacă se simte
izolat.
-Care credeţi că au fost cele mai importante evenimente care v-au marcat evoluţia profesională şi la care
vă raportaţi şi acum?
- Anii petrecuţi „sub arme” mi-au adus o mulţime de
amintiri datorită interacţiunii cu mulţi oameni extraordinari: comandanţi, colegi, subordonaţi sau civili. Am
schimbat patru garnizoane situate în zone geografice diferite, ceea ce m-a făcut să-mi înţeleg mai bine conaţionalii
militari sau civili.
Cu siguranţă, cele mai vii amintiri sunt cele care te
marchează nu doar ca militar, ci mai ales ca om şi, bazându-mă pe această teorie, vă enumăr câteva dintre ele, nu
neapărat în ordine cronologică: camaraderia colegilor de
promoţie, spiritul de corp al tanchiştilor, nebunia frumoasă a paraşutiştilor, adrenalina din Afganistan şi puterea de
muncă a foştilor mei comandanţi.
- Din punctul dumneavoastră de vedere, ce reprezintă Batalionul 265 Poliţie Militară pentru forţele terestre
române?
- Batalionul 265 Poliţie Militară „Tudor Vladimirescu” este o structură unicat în cadrul forţelor terestre care
a participat cu forţe şi mijloace la toate misiunile externe
de anvergură în care a fost angrenată Armata României.
Contextul pandemic actual a scos în evidenţă şi mai mult
faptul că viteza de reacţie pentru sprijinirea societăţii civile a fost, este şi cu siguranţă va fi imediată.
Deşi este o unitate relativ nouă, 30 de ani de existenţă
fiind sărbătoriţi anul trecut, aceasta s-a făcut vizibilă prin
dăruirea şi pasiunea militarilor şi a personalului civil contractual care, în decursul anilor, şi-au desfăşurat activitatea în cadrul batalionului.
-Care este secretul care face ca o misiune să decurgă
normal, iar militarii să le execute la nivelul standardelor
cerute?
- Nu cred că există un secret. Conştiinţa lucrului bine
făcut ne determină pe toţi, indiferent că suntem militari
sau civili, să executăm o misiune sau un serviciu de permanenţă în mod regulamentar, să avem o cazarmă frumoasă, cu spaţii cât mai bine întreţinute şi dotate în care
ne desfăşurăm munca.
Contează foarte mult colectivul în care îţi desfăşori activitatea pentru că, dacă nu vei proceda ca toţi ceilalţi, vei
fi marginalizat, şi mai
cred că forţa şi unitatea colectivului vine
din activităţile executate împreună. Nici un
colectiv nu este perfect, dar întotdeauna
majoritatea dă tonul.
-Domnule locotenent-colonel, ce îi
motivează pe militarii
din subordinea dumneavoastră să îşi îndeplinească misiunile cu promptitudine,
mai ales că acestea se
desfăşoară în contextul pandemiei?
- Nu cred că este
un motiv anume, ci
mai mulţi factori declanşatori: respectul
faţă de profesia de militar, mândria de a fi
poliţist militar, încrederea în echipamentele şi tehnica din dotare.
Fiind implicaţi în
misiuni de sprijin în campania anti COVID, militarii se
simt utili. Satisfacţia muncii este mai mare şi imediată.
Faptul că ai asigurat deplasarea în siguranţă a unui centru

C MYK

S-a născut la data de 24.03.1973, în localitatea Vama, judeţul Suceava.
STUDII:
1991-Liceul Aeronautic din Bacău;
1995-Institutul Militar de Infanterie şi
Chimie;
2019-Facultatea de comandă şi stat
major, domeniul ştiinţe militare, master/ specializarea conducere interarme
Forţele Terestre la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.
CURSURI :
1997-Curs avansat pentru ofiţerii de
arme/ specialităţi militare;
2007-Curs de stat major tip brigade
(Brigade Staff Officer Course);
2009-Disarmament, Demobilization
and Reintegration: Principles of Intervention and Management in Peacekeeping Operations - Sudan; Civil - Military Coordination CIMIC - Sudan;
Curs observatory militar ONU- Sudan;
Commanding United Nations Peacekeeping Operations - Sudan; Peacekeeping and International Conflict Resolution Operations - Sudan;
2013-Curs avansat Security in the field

UNDSS - România; Curs de bază Security in the field UNDSS - România;
Hostile Environment Security Training
- România;
2015-Curs de formare pentru personalul din M.Ap.N. pentru a participa la
misiuni OSCE - România; Common
Security and Defence Policy - România;
2016-Curs postuniversitar de perfecţionare - avansat de operaţii multinaţionale întrunite (Advanced Joint
Operations Staff Officer Course);
2017-Curs de orientare NATO - România;
2018-NATO Security Course - Germania;
2019-Information and Knowledge Management Course - Italia; Cursul
NATO de politici de securitate pentru
ofiţeri superiori - Germania.
FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
1995-1999 - Comandant Pluton Infanterie la Compania I din subunităţile de
Luptă la Batalionul 400 Infanterie;
1999-2000 - Comandant companie infanterie subunităţi de Luptă la Batalionul 400 Infanterie;

mobil de vaccinare, faptul că un transport de vaccinuri a
ajuns la destinaţie în timp oportun sau că ai asigurat fluidizarea deplasării unor convoaie militare îţi creează un
sentiment al lucrului bine făcut.
Mare parte a instruirii poliţiştilor militari se execută

prin practicare, ceea ce creşte, atât nivelul de implicare şi
atenţie în pregătirea şi executarea misiunii, cât şi satisfacţia muncii depuse.

MISIUNI INTERNAŢIONALE:
17.04.2005 - 26.10.2005 - instructor în
cadrul echipei de însoţire (ETT)/ Detaşamentul ANA Training IV, Afganistan;
12.02.2009 - 11.02.2010 - observator
militar în cadrul misiunii ONU din
Sudan-UNMIS;
29.01.2012 - 17.08.2012 - ofiţer de stat
major în cadrul Comandamentului
Forţei Internaţionale pentru Asistenţă
de Securitate - ISAF, Afganistan.
DISTINCŢII:
2005-Global War on Terrorism Expeditionary Medal ;
2009-Medalia ONU;
2010-Semnul onorific „În Serviciul
Patriei” pentru 15 de activitate;
2011-Titlul de Veteran;
2012-Medalia „The Army Commendation”; Medalia NATO 5;
2015-Semnul onorific „În Serviciul
Patriei” pentru 20 de activitate; Emblema de merit „În Slujba Păcii” clasa a
III-a
2016-Emblema de Onoare a Forţelor
Terestre;
2020-Semnul onorific „În Serviciul
Patriei” pentru 25 de ani de activitate;
2021-Titlul de Veteran din teatrele de
operaţii.

- Vă rog să ne precizaţi care au fost principalele
obiective şi linii de orientare pe care unitatea şi le-a propus spre îndeplinire?
- Obiectivul prioritar a fost menţinerea, respectiv operaţionalizarea structurilor de poliţie militară din cadrul batalionului puse la dispoziţia NATO/UE şi instruirea
forţelor în scopul asigurării capacităţii de luptă
pentru îndeplinirea misiunilor la pace, în situaţii de
criză şi la război.
Dintre obiectivele specifice aş vrea să menţionez instruirea comandamentului şi a forţelor în
scopul menţinerii şi perfecţionării deprinderilor
conceptuale şi a capabilităţilor acţionale, în raport
cu misiunea batalionului; menţinerea nivelului de
instruire a forţelor desemnate pentru asigurarea capacităţii de răspuns la criză şi urgenţe civile pe teritoriul naţional şi menţinerea/ îmbunătăţirea stării
de operativitate a tehnicii de luptă, a echipamentelor esenţiale şi a bazei materiale pentru instrucţie.
Obiectivul meu a fost, este şi va fi îmbunătăţirea stării de sănătate a personalului batalionului.
Vreau să le mulţumesc celor 90% din efectivul total de militari şi personal civil contractual că s-au
vaccinat împotriva virusului Sars-CoV-2.
- Cum anume aţi vrea să rămâneţi în memoria
afectivă a subordonaţilor dumneavoastră?
- Să rămân în memoria afectivă a subordonaţilor mei este destul de dificil raportându-mă la faptul că Ştefan cel Mare a fost ctitor de mănăstiri,
Mihai Viteazul a unit Ţările Române sau Constantin Brâncuşi a creat Coloana infinitului.
Cu siguranţă, comparaţia anterioară nu e cea
mai fericită. Mi-ar plăcea ca, peste ani, foştii mei
subordonaţi să îmi păstreze o amintire frumoasă,
iar atunci când vor trece prin Bucovina să-şi dorească să
ne întâlnim.
Mihaela DIACONU
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Un an dedicat militarilor Armatei României

Pe data de 10 ianuarie, în toate unităţile militare ale
Armatei României au avut loc festivităţi şi ceremonialuri
cu ocazia deschiderii noului an de instrucţie. Este momentul în care bocancii militarilor lucesc ,,mai abitir” decât
oricând, când caietele comandanţilor sunt mai ordonate şi
mai exacte, când ţintele din spatele formaţiilor sunt perfect netede, neatinse încă de nici un ,,bondar de plumb”.
Căci la deschiderea noului an de instrucţie totul este perfect aliniat pentru un nou început al obositoarelor ore de
instrucţie. Baza
materială şi documentele
de
planificare au
fost
pregătite
minuţios
în
zilele precedente
pentru ca niciun
comandant, cât
ar fi de cusurgiu,
să nu rămână
nemulţumit de
nivelul de pregătire de la începutul unei noi
perioade de instruire.
Structurile
subordonate Statului Major al Forţelor Terestre s-au
desfăşurat ceremonii militare care au marcat începerea
noului an de instrucţie. În cadrul activităţii, comandanţii
structurilor au dat citire mesajului şefului
Statului Major al Apărării cu ocazia deschiderii anului de instrucţie, au prezentat
rezultatele obţinute pe parcursul anului anterior şi au transmis obiectivele şi principalele activităţi de instruire pentru anul
2022. Cu această ocazie au fost înmânate şi
certificate de apreciere participanţilor la
,,Ştafeta Veteranilor” INVICTUS pentru
efortul depus şi dedicarea acestora.
La festivitatea de deschidere a noului an
de instrucţie ce a avut loc pe platoul Batalionului 1 CIMIC a participat întreg
personalul unităţii. Şeful de stat major,
maiorul Florin Stuncă a prezentat bilanţul
anului de instrucţie anterior, obiectivele şi
principalele activităţi pentru 2022. În cadrul
activităţii, au fost evidenţiaţi militarii care au obţinut
rezultate foarte bune în procesul de instrucţie, apoi a fost
verificată baza materială de instrucţie, documentele de

planificare şi executare a instrucţiei, precum şi programul
de instruire. Maiorul Stuncă le-a mulţumit militarilor
pentru modul exemplar în care şi-au îndeplinit misiunile
primite în anul 2021, manifestându-şi încrederea că aceştia sunt pregătiţi pentru noul an de
instrucţie, în care vor
urma un program de
instruire
complex,
adaptat
cerinţelor
operaţionale actuale.
Apoi, a dat citire mesajului şefului Statului Major al Apărării,
generalul
Daniel
Petrescu. În mesajul
său, transmis militarilor pentru anul de instrucţie 2022, generalul Daniel Petrescu a
precizat că: ,,Deşi s-a
derulat în plin context
pandemic, procesul
instruirii în 2021 a
fost unul de excepţie.
Numărul consistent
de participanţi, complexitatea de planificare, organizare, conducere şi desfăşurare şi obiectivele de instruire au făcut ca exerciţiile
întrunite naţionale şi aliate să răspundă unor cerinţe operaţionale din spectrul actual de ducere a războiului şi, mai

ales, să crească experienţa
profesională a militarilor
români de toate armele şi
specialităţile militare.
Este un excelent punct de
start pentru parcursul de instruire al anului în curs, în
care se va urmări menţinerea
şi întărirea capacităţii de luptă a structurilor,
asigurarea unei
prezenţe multinaţionale adaptate pe teritoriul
României
şi
îndeplinirea
anga ja men telor
asumate de ţara
noastră la nivelul
NATO şi UE.
(…) Intenţionez
ca anul 2022 să fie dedicat militarilor Armatei
României. Pe lângă exerciţiile planificate, se
va perfecţiona procesul de recrutare, selecţie,
formare şi pregătire a personalului în acord cu
cerinţele operaţionale ale războiului modern.
Măsurile aferente de modernizare a
învăţământului se vor implementa concomitent cu accelerarea demersului de recrutare a rezerviştilor voluntari şi
prin lansarea proiectului privind militarii voluntari în termen. Stimaţi
colegi,
ne
aflăm
într-o
perioadă a acţiunii coerente,
realiste şi decisive. Ştim unde
suntem, iar prin
amplul proces
de planificare a
apărării, realizat anul trecut,
ştim unde trebuie şi ajungem. Vă cer ca
la toate nivelurile, acţiunile
dumneavoastră să fie cuantificabile astfel încât progresul
operaţional al unităţii dumneavoastră să răspundă nivelului executării operaţiilor posibile de nivel tactic şi operativ. Aştept de la
dumneavoastră viziune,
determinare, implicare,
dar, mai ales, o şlefuire a
mentalităţii, în sensul
conştientizării
importanţei fiecărui subordonat la realizarea capacităţii operaţionale a
structurii. Vă doresc tuturor succes în activitatea planificată pentru
anul 2022! Să avem cu
toţii un an de instrucţie
cu multe realizări profesionale!”.
Activitatea s-a încheiat cu defilarea efectivelor unităţii. Fie că folosesc
forţa armelor sau forţa persuasivă a cuvântului, militarii Batalionul 1 CIMIC îşi vor
îndeplini cu responsabilitate şi devotament misiunile
specifice domeniului
CIMIC, dar şi obiectivele de instruire ce
le revin urmând întotdeauna deviza: ,,Pentru misiune, pentru
oameni,
pentru
viitor!”
La comandamentul Diviziei 2 Infanterie ”Getica”, comandantul marii unităţi, generalul-maior
Dragoş-Dumitru
Iacob a dat citire mesajului şefului Statului Major al Apărării
cu prilejul deschiderii
anului de instrucţie
2022 şi a făcut un
succint bilanţ al anului 2021, axat pe importanţa nivelului de
instruire atins, datorat în principal exerciţiilor majore la
care au participat militarii diviziei, precum şi participarea
militarilor din cadrul marii unităţi la activităţi de coordonare a măsurilor de combatere a virusului SARS COV-

2. Totodată, comandantul diviziei a transmis o primă prioritate a instrucţiei şi exerciţiilor pentru anul de instrucţie
2022, care va fi intensificarea instrucţiei în scopul
ridicării nivelului stării operaţionale, prin exerciţii desfăşurate preponderent în teren, cu trageri de luptă, în sistem interarme, intercategorii şi multinaţional.
La activitatea de deschidere a noului an de instrucţie
din cazarma comandamentului Brigăzii 10 Geniu
,,Dunărea de Jos’’ au participat efectivele comandamentului marii unităţi şi ale subunităţilor de brigadă. Colonelul Sorin Călin, comandantul brigăzii, a prezentat în deschiderea anului de instrucţie mesajul sefului Statului Major al Apărării, al comandantului brigăzii, precum şi retrospectiva principalelor activităţi la care au luat parte militarii genişti şi performanţele obţinute în anul 2021, dar şi
obiectivele stabilite pentru anul 2022.
În cazarma Batalionului 96 Geniu, pe lângă activităţile de deschidere a noului an de instrucţie, a avut loc şi o
prezentare de tehnică. Cu această ocazie, comandantul batalionului locotenent-colonel Silviu Gimiga a amintit cele
mai importante activităţi în care au fost angrenaţi militarii
batalionului în anul 2021, cât şi principalele obiective
pentru anul 2022: ”În ultimii doi ani şi jumătate, foarte
puţini dintre militarii pe care îi am în subordine au stat
efectiv în cazarmă şi au participat la orele de instrucţie,
pentru că majoritatea au participat la diverse exerciţii
multinaţionale în poligoanele Cincu, Smârdan, Babadag
şi Capu Midia. De asemenea am executat lucrări la obiective importante din Bucureşti, cum ar fi pista Ghencea,
unde
am
pregătit terenul pentru
desfăşurarea
ceremonialului de repatriere a militarilor
din
Afganistan
sau
pentru
antrenamen tele dinaintea
paradei militare prilejuită
de ziua de 1
Decembrie.
Am fost angrenaţi într-o
multi tudine
de activităţi şi
lucrări genistice, punând accentul pe instrucţia prin practicare şi probabil că la fel vom continua şi în acest an.”
La sediul Batalionului 2 Infanterie ,,Călugăreni”,
pe parcursul festivităţii începerii anului de instrucţie 2022
au fost prezentaţi
militarii mutaţi recent în unitate, iar
plutonierul adjutant
Adrian Pîrvu a trecut în rezervă după
mai mult de 30 de
ani de activitate.
,,Obiectivele stabilite în 2021 au fost
îndeplinite
iar
rezultatele la toate
aceste activităţi demonstrează implicarea, determinarea
şi profesionalismul
militarilor din batalion. Urmează un an
de tranziţie, plin de
provocări, şi trebuie
să fim în măsură ca
până la finalul anului să ne adaptăm şi să parcurgem toate
activităţile de instrucţie planificate, indiferent de evoluţia
pandemiei de COVID-19.
(continuare în pagina 8)
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REPERE CULTURALE
Carte

Geţii lui Burebista şi
lumea lor, Radu Oltean
Cele şase veacuri de istorie înfăţişate în această
carte sunt, poate, epoca cea
mai pasionantă şi una dintre cele mai puţin cunoscute din trecutul strămoşilor
noştri. Radu Oltean ne spune povestea lor aşa cum nu
a mai făcut-o nimeni, în cuvinte limpezi şi cu sute de
ilustraţii detaliate şi explicate pe larg: scene de luptă,
de viaţă cotidiană sau de ritual, arme, podoabe, veşminte sau cetăţi desenate şi
pictate cu măiestrie artistică şi cu atenţie la cele mai mici amănunte arheologice şi istorice. De la legendele romantice până la
caricaturile propagandei ceauşiste sau la fanteziile SF din ultimii
ani, imaginea strămoşilor noştri din Antichitate a fost falsificată
mereu şi redusă la clişee convenabile.
www. humanitas.ro

Concert

Cargo,
Bucureşti

Curierul
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28 ianuarie, ora 20:30, Hard Rock Cafe,
Înfiinţată la Timişoara în 1985,
trupa Cargo a revoluţionat rock-ul
românesc încă de la primul album ,,Povestiri din gară”.
Succesul l-a cunoscut cu albumul din 1995, ,,Destin”, iar gloria
absolută în 1998, de Sânziene când
a lansat ,,Ziua Vrăjitoarelor”. La începuturile anilor 2000 se lansează
,,Bagă-ţi minţile în cap”, iar în 2007
a lansat un album ,,Best Of” intitulat ,,XXII” ce conţine 22 dintre piesele trupei. Cele mai recente singleuri ale trupei ,,Nu mă lăsa să-mi fie
dor” şi ,,A 5-a dimensiune” s-au bucurat în 2013 de un succes enorm la
public.
www.infomusic.ro

Film

Tre piani
O succesiune de evenimente va
afecta radical viaţa membrilor a trei
familii, locatari ai unui complex
luxos de locuinţe din Roma. Pe o perioadă de zece ani, viaţa obligă personajele să facă faţă conflictelor care
afectează relaţiile dintre fraţi, părinţi
şi copii, soţi şi soţii. Alegerile pe care
le face fiecare dintre ei reflectă probleme morale universale şi au repercusiuni asupra vieţii lor.
www.cinemagia.ro
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Lecþia de istorie

Cine au fost şi cum trăiau geţii
Geţii sunt pomeniţi în cele mai vechi izvoare doar la
sud de Dunăre. Istoricul şi politicianul grec Tucidide
(cca 460-395) ne spune că „[Sitalkes, regele tracilor
odrizi] a chemat apoi pe geţii de dincolo de Haemus şi
celelalte neamuri care locuiesc între fluviul Istros şi
Pontul Euxin, mai multe spre mare; geţii şi locuitorii de
prin acele părţi sunt vecini cu sciţii, au acelaşi port şi
sunt toţi arcaşi călări“.
Numele de „geţi“ şi alte câteva lucruri le ştim doar
de la puţini scriitori greci. Printre primii – şi cel mai important - este Herodot, care a scris destul de multe despre geţii din apropierea oraşelor greceşti pontice.
O încercare de reconstituire a teritoriului locuit de
geţi, potrivit autorilor antici, ar fi de la Odessos (Varna)
spre nord până la gurile Dunării, iar spre vest de-a lungul fluviului până după oraşul Sviştov din Bulgaria de
azi - în dreptul Zimnicei (Teleorman). La vest, geţii se
învecinau cu triballii. În această zonă sunt amintiţi şi
crobizii, cu siguranţă tot un trib getic.
În veacul al V-lea însă, geţii erau văzuţi ca o populaţie cu aspect şi obiceiuri scitice - a se vedea menţiunile
lui Tucidide. De la Herodot aflăm că geţii erau şi crescători de cai, asemenea sciţilor. Faţă de sciţii nomazi, geţii
erau însă sedentari.
În sec. I î. Chr., odată cu ascensiunea şi ridicarea
acelui mare rege trac, Burebista, arheologii au constatat
o fuziune culturală nord-tracică. Arheologic, s-ar putea
vorbi în aproape cele două veacuri ce s-au scurs între
domnia lui Burebista şi războaiele lui Decebal cu Traian
despre o cultură geto-dacică.
Deoarece geţii făceau parte din marele neam al tracilor, ar trebui să amintim câteva lucruri generale despre
aceştia. Din cercetările istoricilor moderni, ştim astăzi
că tracii se vor fi aşezat în sud-estul Europei şi în nordvestul Anatoliei cândva prin mileniul II, în urma unuia
dintre valurile de migraţie venite din stepele pontice.
Erau, deci, un neam de origine indoeuropeană, aşa cum
ne o arată şi puţinele elemente de limbă pe care le cunoaştem.
Primul eveniment istoric major care îi scoate în evidenţă pe geţi - datorită scrierii lui Herodot - este invazia
persană din Balcani. Într-o campanie militară nemaiîntâlnită, regele regilor, împăratul achemenid Darius cel
Mare, a venit din Orientul Mijlociu, a traversat Anatolia, apoi strâmtoarea Bosfor, în Tracia, cu intenţia de a
ajunge la nordul Dunării, în stepele pontice, spre a se răfui cu sciţii.
Traversând Tracia paralel cu malul Mării Negre, armata lui Darius a întâlnit diversele triburi locale care de
îndată i s-au supus (spune Herodot). „Înainte de a ajunge la Istru, [Darius] îi supune mai întâi pe geţii care
practică ritualuri de nemurire, căci tracii care au în stăpânirea lor Salmydessos şi care locuiesc la miazănoapte
de Apollonia (azi Sozopol, n.n.) şi de oraşul Mesembria
(azi Nesebar, n.n.) - numiţi skyrmiazi şi nipsei - i s-au
închinat lui Darius fără niciun fel de împotrivire. Geţii
însă, care luaseră hotărârea nesăbuită [de a l înfrunta],
au fost robiţi pe dată, măcar că ei sunt cei mai viteji şi
cei mai drepţi dintre traci“.
Când vorbeau despre traci, grecii se refereau la toate
triburile care locuiau de la Marea Egee până în nord, la
Istru (Dunăre). În schimb, dincolo de Dunăre, spre mia-

zănoapte, vechii greci îi numeau pe toţi locuitorii
„sciţi“, fără să îi deosebească pe nomazii iranieni de locuitorii sedentari, care aveau aşezări.
După campania lui Darius cel Mare, perşii au ocupat
politic, timp de circa 30-40 de ani, o mare parte din Tracia. După retragerea acestora (în urma războaielor avute
în sud, cu grecii), vidul de putere rămas în urma lor a
fost ocupat de regele odriz Teres, care a reuşit să unească mai multe triburi, întemeind astfel primul mare regat
tracic din istorie. Puterea lui se întindea până la gurile
de vărsare ale Dunării, cuprinzându i şi pe geţii de la sudul fluviului.
Triburi cu o cultură apropiată de a geţilor au locuit şi
la nordul Dunării, în spaţii întinse pe teritoriile Basarabiei, Moldovei şi Munteniei, chiar şi în sudul Transilvaniei. Vorbim tot de epoca străveche a geţilor, adică de
secolele VI-IV î.Chr. Neavând informaţii scrise despre
ei, arheologii i au numit tot geţi, deşi, după cum ştim
despre tracii din Balcani, fiecare clan din fiecare zonă
purta probabil alt nume.
Dintre tracii de la nordul Dunării se detaşează clanurile ce locuiau între Carpaţi şi râul Nistru. În acest teritoriu, ei locuiau în zonele împădurite şi de deal, în timp
ce câmpiile deschise erau cutreierate de sciţii nomazi.
De-a lungul secolelor VI-III î.Chr., deci timp de trei sute
de ani, geţii din nord est au construit numeroase cetăţi
de refugiu, ce închideau între pereţii lor de pământ şi
lemn suprafeţe enorme.
Numărul mare de fortificaţii indică nevoia de refugiu într o epocă în care războaiele dintre triburi sau cu
sciţii erau permanente. Vorbim, deci, despre nişte societăţi războinice, conduse de căpetenii puternice şi autoritare. Astfel s ar explica şi cum a fost posibilă ridicarea
acestor cetăţi, care implică un volum atât de mare de
muncă. Cetăţile geţilor din Moldova aveau ca pereţi valuri de pământ late de 30 de metri şi înalte de până la 9
metri, precum sunt cele de la Stânceşti (jud. Botoşani)
sau Iaşi (jud. Iaşi).
În Muntenia, la miazănoapte de linia Dunării, fortificaţiile getice sunt mai rare decât cele din Moldova, însă
ele au fost descoperite în Teleorman şi mai ales în Oltenia. Structurile interioare ale unor fortificaţii puteau fi
foarte complexe. Chiar şi o simplă palisadă din trunchiuri de lemn era o lucrare greu de realizat. Deseori, oamenii construiau palisade duble, din trunchiuri înfipte
vertical, între care împleteau nuiele. Cele două palisade
erau legate între ele cu bârne. Spaţiul dintre acestea era
apoi umplut cu pământ sau cu piatră. Pentru a rezista incendiilor, lemnăria era tencuită cu lut.
Spre mijlocul veacului al IV-lea, spaţiul tracic a intrat nemijlocit în sfera de influenţă a culturii şi economiei elenistice. Geţii de la nordul Dunării au beneficiat
şi ei de noile legături dezvoltate între sudul grecesc, bogat şi civilizat, şi Balcani.
În această epocă înfloreşte în tot spaţiul tracic o cultură tracică specifică, în care fuzionează elemente artistice venite din est, din lumea scitică, persană şi greacă.
Din această perioadă provin minunatele coifuri de argint
şi aur cu ochi magici, apotropaici, gravaţi pe frunţile
acestora, şi piesele de harnaşament cu decoraţii animaliere.
www.historia.ro

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Supunerea faţă de lege
În prima zi a anului nou, Biserica a
rânduit să cinstim, în acelaşi timp, pe
Mântuitorul nostru Iisus Hristos -motiv
pentru care sărbătoarea este un praznic împărătesc-, dar şi pe unul dintre marii părinţi ai Bisericii creştine din secolul al IV-lea,
Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, trecut la Domnul la
data de 1 ianuarie, anul 379. Sunt foarte
puţine cazurile când, la un praznic împărătesc, se face şi pomenirea unui sfânt.
Încă din primele veacuri creştine, Biserica propune ca data de cinstire a unui
sfânt, atunci când coincide cu unul din
praznicele împărăteşti închinate Mântuitorului sau Maicii Domnului, să fie
mutată într-o altă zi, pentru ca sărbătoarea
sfântului respective să nu fie ,,umbrită”
oarecum de specificul şi strălucirea celui
dintâi. De exemplu, Sfântul Ioan Gură de
Aur s-a săvârşit din viaţă la 14 septembrie
407, dar este cinstit la data de 13 noiembrie; aceasta deoarece, în ziua în care ar fi
trebuit să se facă pomenirea sa, Biserica
prăznuia deja ,,Înălţarea Sfintei Cruci”.
Totuşi, pentru ziua de 1 ianuarie, Sfinţii
Părinţi au făcut o excepţie, stabilind ca, în
aceeaşi zi când prăznuim ,,Tăierea împrejur cea după trup a Domnului Iisus Hristos, să-l cinstim după cuviinţă şi pe Sfântul Vasile, căruia I s-a conferit apelativul
de ,,cel Mare”, datorită vieţii sale ascetic,

cât mai ales, contribuţiei sale covârşitoare
la apărarea dreptei credinţe şi a unităţii Bisericii, într-o vreme de mare încercare
pentru creştinii veacului al IV-lea.
Din fragmentul evanghelic citit în ziua
de 1 ianuarie, la Sfânta Liturghie, aflăm
că, în a opta zi de la naşterea Sa în peştera
Betleemului, Pruncul Iisus a fost adus la
temple de către Sfânta Fecioară Maria şi
Dreptul Iosif, pentru a fi supus unui ritual
religios, ce amintea de legământul încheiat
de Dumnezeu cu patriarhul Avraam, în Vechiul Testament. Domnul Dumnezeu îi făgăduise acestuia că-l va face stăpân peste
pământul Canaanului şi tată a mulţime de
popoare, însă trebuia ca el şi urmaşii săi de
parte bărbătească să fie tăiaţi împrejur,
acesta fiind semnul văzut al legământului
încheiat cu ei, din neam în neam.
Aşadar, când s-au împlinit cele opt zile
prevăzute în Legea lui Moise, Pruncul
dumnezeiesc a fost tăiat împrejur, asemenea tuturor copiilor evrei, operaţiune care
presupunea o durere fizică destul de mare.
Cu acest prilej, a primit şi numele de Iisus,
aşa cum fusese numit de Arhanghelul
Gavriil, înainte de a Se zămisli în pântecele Sfintei Fecioare Maria, prin lucrarea
Duhului Sfânt.
Prin actul tăierii împrejur cerut patriarhului Avraam, Dumnezeu a căutat să-Şi
aleagă un popor anume, în interiorul

căruia să Se nască, după trup, Fiul Său. Tăierea împrejur face distincţie între evrei, ca
popor ales, şi celelalte neamuri. Domnul
Hristos a fost supus acestui ritual, prin
care era integrat în comunitatea iudaică,
ceea ce presupunea respectarea întocmai a
tuturor prevederilor Legii. Datorită acestui
eveniment, cântările de la strană ne îndeamnă pe toţi să-L slăvim pe Dumnezeu,
Cel care a acceptat de bunăvoie, din iubire
faţă de oameni, coborârea în istorie ca om,
pe de o parte şi supunerea faţă de lege, pe
de altă parte.
Întruparea Fiului dumnezeiesc a
însemnat ascultarea şi supunerea sa desăvârşită faţă de Dumenzeu-Tatăl, iar tăierea
Sa împrejur, după trup, a reprezentat primul act de supunere a Fiului devenit Om
faţă de Lege. Şi iată că din fragedă pruncie, a transmis tuturor mesajul de a respecta legea. Vechea tăiere împrejur avea să capete, în Noul Testament, o conotaţie duhovnicească, în sensul unei tăieri împrejur
a inimii. Cel ce crede în Hristos, ca Fiu al
lui Dumnezeu întrupat, răstignit şi înviat,
nu mai trebuie să suporte un asemenea ceremonial, sângeros şi dureros.
Nouă, însă, ce ni se cere în schimb?
Mai întâi, se cuvine să ne unim cu Hristos,
prin Sfânta Taină a Botezului, când primim harul înfierii noastre de către Dumnezeu-Tatăl, odată cu ştergerea păcatului

strămoşesc, transmis
din generaţie în generaţie, atât cât va
dăinui lumea. Praznicul împărătesc legat
de acest moment
însemnat din viaţa
Mântuitorului este
foarte important şi
pentru noi. Ne invită
să reflectăm la smerenia desăvârşită a lui
Hristos şi la îndemnul pe care ni l-a dat, de
a respecta Legământul cel Nou încheiat de
Dumnezeu cu noi şi care a fost pecetluit cu
sângele Fiului Său întrupat. Singura noastră speranţă pentru învierea sufletului din
moartea păcatului este Mântuitorul Hristos, în numele Căruia ne-am botezat, întru
Care ne-am îmbrăcat cu veşmântul luminous al dreptei credinţe şi cu care ne unim
prin Sfânta Taină a Împărtăşaniei.
Să ne rugăm, aşadar, Mântuitorului
Iisus Hristos, Cel ce a creat timpul şi binecuvântează cununa fiecărui an, să ne dăruiască puterea de a creşte nu numai cu vârsta, ci şi cu înţelepciunea, pentru ca harul
Preasfântului Duh primit la Botez să devină lucrător în viaţa fiecăruia dintre noi şi
să ne binecuvânteze cu pace, sănătate şi
multe împliniri duhovniceşti, în anul mântuirii 2022. Amin!
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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ªtiinþã
A fost proiectată o „farfurie zburătoare”
care poate plana pe Lună

Cercetătorii şi-au imaginat un rover uşor, în stil de
farfurie zburătoare, care poate plana pe suprafaţa Lunii
şi pe alte suprafeţe planetare fără aer, cum ar fi asteroizii. Această „Farfurie zburătoare” care poate plana ar
putea fi alimentată de câmpul electric care se acumulează datorită expunerii directe la Soare şi a plasmei
sale înconjurătoare.În absenţa unei atmosfere, această
expunere solară creează o sarcină care este capabilă să
facă praful să leviteze la mai mult de un metru deasupra
suprafeţei Lunare şi ar putea fi posibilă valorificarea
acestei energii, scrie Science Alert.Roverul ar putea fi
realizat dintr-un material numit Mylar, care deţine în
mod natural aceeaşi sarcină electrică atunci când este
atins de razele Soarelui. Minuscule fascicule ionice ar
putea fi folosite, atât pentru a încărca vehiculul, cât şi
pentru a creşte încărcarea naturală a suprafeţei, contracarând gravitaţia. Propulsoarele de ioni, numite surse
de ioni ionic-lichide, sunt duze mici care au fost folosite
anterior pentru a propulsa sateliţii prin spaţiu. Combustibilul real este sarea topită, care, atunci când este
atinsă de o sarcină electrică, iese din duze ca un fascicul.
Aici, sarcina este transferată la suprafaţa de dedesubt
pentru a-şi completa propria sarcină naturală. Modelele
matematice au
confirmat că
ideea ar putea
funcţiona şi ar
oferi suficientă
forţă pentru a
ridica roverul
de la sol. Întrun experiment
de laborator
care a folosit
surse de ioni
ionic-lichide pentru a crea o forţă electrostatică, cercetătorii au reuşit să facă să leviteze un vehicul mic, de dimensiunea unei palme, care cântărea aproximativ 60 de
grame. Analiza actuală demonstrează doar că levitaţia
este posibilă. Pentru a aduce roverul la o înălţime rezonabilă, vor fi necesare modelări suplimentare, spun cercetătorii, dar calculele care stau la baza sunt valide.

Simţul mirosului, un sistem de avertizare
surprinzător de rapid în caz de pericol

Simţul mirosului al oamenilor pare să fie excepţional de precis şi rapid atunci când trebuie să ne avertizeze
în privinţa unui pericol, arată un nou studiu.Rezultatele
de la două experimente desfăşurate de cercetătorii de la
Institutul Karolinska din Suedia indică faptul că nervii
din nasurile noastre încep să proceseze mirosurile negative imediat ce acestea sunt detectate, astfel declanşând
un răspuns mai rapid al corpului uman. Cercetătorii au
recrutat 19 persoane sănătoase şi nefumătoare care trebuiau să detecteze rapid şase mirosuri diferite. Unele mirosuri, cum ar fi parfumul de linalool, puteau fi considerate plăcute. Altele au avut o atracţie mai redusă. Aşadar,
oamenii de ştiinţă au măsurat reactivitatea bulbului olfactiv printr-un mod non-invaziv. Nu doar că au obţinut
un interval de timp pentru răspunsuri, ci şi două tipuri
distincte de „unde cerebrale” produse de nervi. Un tip a
fost cel al undelor gamma, unde rapide pe care ne bazăm
pentru atenţie şi memorie. Al doilea tip a fost cel al undelor beta, oscilaţia activităţii creierului folosită în procesele de luare a deciziilor deliberate. Prezenţa acestor
două tipuri de unde în apropiere de neuronii noştri nazali implică faptul că în momentul în care un miros ajunge
la bulbul olfactiv deja restul corpului se pregăteşte de alte acţiuni. În cadrul unui al doilea experiment cu 21 de
voluntari, echipa a încercat să afle dacă această pregătire
reprezintă, de fapt, un răspuns al corpului. Două miro-
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Noutãþi în lumea IT
Samsung Galaxy S21 FE 5G,
lansat oficial

Samsung a prezentat Galaxy S21 FE 5G, ultimul telefon din seria S21, oferind multe dintre funcţiile premium
apreciate de fanii Galaxy S21, într-un pachet cu preţ
aproape identic modelului deja prezent în ofertele magazinelor. Încadrat la gama mid-range, Galaxy S21 FE (Fan
Edition), vine cu ecran Super AMOLED de 6.4 inch, cu
rezoluţie FHD+ şi rată de refresh la 120Hz. Atât versiunea pentru SUA, dar şi cea europeană a lui S21FE ar putea veni echipate cu chipsetul Snapdragon 888, varianta
cu Exynos 2100 ajungând doar în pieţele asiatice. Totuşi,
în timp ce versiunea pentru Grecia a magazinului Sam-

sung listează deja Galaxy S21 FE 5G cu SD 888 menţionat în lista de specificaţii, pagina de produs de pe site-ul
Samsung România nu precizează modelul de chipset folosit. Deşi dispune de un acumulator mai mare (4500mAh
vs 4000mAh la S21) şi oferă aceleaşi tehnologii pentru
încărcare rapidă şi wireless, noul FE reuşeşte să păstreze
neschimbată grosimea carcasei, în timp ce greutatea creşte cu doar 6 grame. Reuşita se datorează cu siguranţă selecţiei de materiale pentru carcasă – plastic în loc de sticlă pentru capac, păstrând doar rama laterală din metal. În
schimb, dimensiunile generale au crescut uşor, pentru a
face loc unui ecran şi acumulator ceva mai mari.

ASUS anunţă ZenBook 17 Fold OLED:
primul său laptop cu ecran pliabil

Laptop-ul cu ecran pliabil de la ASUS se numeşte
ZenBook 17 Fold OLED şi va fi lansat cândva în cursul
Se întâlneşte gazul
cu electricitatea:
- Salut, scumpo!
- Salut, scumpule!
J
– Doctorul meu a insistat să vin să
mă vedeţi – spune pacientul psihiatrului. Nu ştiu de ce pentru că sunt
fericit în căsnicie, sigur pe meserie,
am mulţi prieteni, n-am necazuri.
– Hm! zice psihiatrul scriind o
reţetă. Şi demult sunteţi aşa?
J
Un vapor naufragiază.
Doi scoţieni, soţ şi soţie, se
salvează pe o scândură, care pluteşte
în derivă.
- Nici nu ni se putea intâmpla
ceva mai rău, zice soţia.
- Ba da, gândeşte-te că eram gata
să cumpăr bilete dus-intors!
J
Două prietene stau de vorbă:
- Mă simt ca o zeiţă la volan!
- Cum aşa?
- Eu conduc... soţul se roagă...
J
TRACTEAZÃ
VAGOANE

CERERI

GREU

CONFORT

MANEVRAT

DIFERENÞÃ
(abr.)

anului 2022. ZenBook 17 Fold nu este foarte diferit faţă
de ceea ce am văzut anul trecut de la Lenovo, care venea
cu un laptop pliabil, dar care oferea un ecran semnificativ
mai mic. Faţă de cei 13” de pe laptop-ul concurent, ASUS
vine cu o diagonală de 17” pe format 4:3 şi rezoluţie 2.5k,
care se transformă în două ecrane de 12,5” în diagonală
cu rezoluţie 1080p, atunci când este pliat şi folosit în modul laptop.Atunci când foloseşti laptop-ul la un birou, poţi
beneficia de întregul ecran şi de rezoluţia înaltă, iar tastatura poate fi stocată magnetic pe partea din spate atunci
când este transportat. De altfel, cu ajutorul magneţilor,
tastatura stă lipită de ecran atunci când vrei să scrii ceva
în modul portabil.Configuraţia este una de top, cu procesor Intel Core i7 din seria 12, cele mai noi standarde de
conectivitate Wi-Fi şi Bluetooth (6E şi 5.2), sunet realizat
în parteneriat cu harman/kardon şi suport pentru Dolby
Atmos, stocare pe format M.2 PCI-Express 4.0 de 1 TB şi
16 GB memorie DDR5. Cu o baterie mare, de 75 Wh, nu
mai rămâne mult spaţiu la interior pentru diverse port-uri
de conectivitate. Chiar dacă vorbim despre un laptop cu
un ecran mare, de 17”, acesta cântăreşte doar 1,7 kg atunci când este folosit pe cont propriu, fără o tastatură. Alături de tastatura ErgoSense, care vine în pachet, acesta
cântăreşte 2 kg. Tastatura pare să integreze propria baterie
şi un port USB-C prin care poate fi încărcată separat.
Conectivitatea cu laptop-ul se face wireless.
www.go4it

– Doctore, spune pacientul, dacă
este ceva în neregulă cu mine, nu mă
speria de moarte, dând bolii un nume
ştiinţific. Spune-mi ce este, dar pe
româneşte.
– Ei bine, spuse doctorul, ca să fiu
cinstit cu tine, eşti pur şi simplu
leneş.
– Mulţumesc, doctore, suspină
pacientul cu uşurare. Acum dă-mi şi
numele ştiinţific al bolii, ca să pot să
mă duc liniştit acasă şi să-i spun
soţiei.
J
Iubitule, înainte de căsătorie îmi
spuneai tot timpul “îngeraşule”.
Acuma de ce nu-mi mai spui aşa?
- Fiindcă, datorită ţie, acum sunt
ateu.
J
Într-un prestigios muzeu geologic, ghidul se adreasează turiştilor:
- Iar aici avem scheletul unui tiranosaurus rex care este vechi de 65 de
milioane de ani şi 15 zile.
Un turist surprins întreabă:
- Domnule, dar cum de ştiti vârsMESERIA
VÃCARULUI
COSTICÃ
(dim.)Ã

GÂNDURI ÎN TREACÃT...

SÃTEAN

REDUCERE

suri plăcute, căpşuni şi carvone (un ulei esenţial găsit în
mentă şi mărar), au fost comparate cu un alt miros neplăcut, cel al etantiolului. După ce au mirosit mostrele,
mişcările voluntarilor au fost măsurate pentru a
descoperit cât de mult durează ca mirosul să declanşeze
o reacţie fizică. Aşadar, cercetătorii au concluzionat că
este clar faptul că bulbul olfactiv procesează mirosurile
plăcute şi ameninţătoare cu viteze diferite. În cazul unui
miros neplăcut, o reacţie este declanşată în doar jumătate
de secundă. Dacă mirosul este plăcut, nu este nicio
grabă.
www.descopera.ro

DIETÃ

DIZOLVAÞI

SPORTUL
ALB

MÂNDRU

INDIVID
MÃIESTRIE
OCROTIT

CARTE DE
VALOARE

ECHIPÃ
ITALIANÃ

CAP DE
EFIGIE!
DIVERSITATE
MULÞUMIT

www.bancuri.ro

GRUPURI

PREGÃTIT

SCUND

ta acestui schelet cu atâta precizie?
- Păi când am început să lucrez
aici mi-au spus că avea 65 de milioane de ani iar eu lucrez aici de 15
zile!
J
Un turist în vacantă, dornic să se
bălăcească, îl intreabă pe un localnic
dacă sunt crocodili în apă.
Acesta îi raspunde că nu.
Turistul începe să înoate şi
observă nişte pete întunecate în apă la
câţiva metri de el.
Se intoarce speriat spre localnic:
- Sigur nu sunt crocodili aici?
- Nu, pentru că le e frică de rechini.
J
Un şofer este oprit de un poliţist
fiindcă a trecut pe roşu.
- Vă rog să mă scuzaţi, eu sunt
daltonist!
- Şi ce, la voi în Daltonia nu sunt
semafoare?
J

PUSE ÎN
RAMÃ!
MACAZ

Nu am şti cât de frumos este cerul dacă nu
ar avea nori pe el.
Nu te lăuda cu ziua de mâine, că nu ştii la
ce poate da naştere.
Când cazi din cauza problemelor, ridicăte pentru visele tale.
Când faci bine, nimeni nu ţine minte.
Când greşeşti, nimeni nu te uită.
Nu-i dărui inimă de aur celui care are
inimă de piatră.
Aspiraţia este cântecul sufletului.
Realizarea este dansul vieţii.
După joc, şi regele, şi pionul merg în
aceeaşi cutie.
Inima unui om trebuie să dorească să
ceară şi să spere.
Suntem mult prea orbi. Când viaţa este
mută.
Nimic nu valorează mai mult decât ziua
de azi.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU

Curierul

INTERACTIV
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Arta de a dărui
Primăvară, vară, toamnă sau iarnă, nu există anotimpuri şi nici sărbători dacă în ochii unui copil tristeţea este
gazdă. Nimeni şi nimic nu poate înlocui îmbrăţişarea unei
mame sau dojana unui tată. Şi dacă cei care dau viaţă
acelui boţ de om nu mai trăiesc sau au plecat, abandonându-i? Ce poţi face în această situaţie? Cum poţi aduce, fie
şi pentru o clipă, aceea sclipire dumnezeiască, acel strop
de bucurie în ochii unui copil? Cu daruri? Cu o vorbă bună?
,,A dărui este o artă” spun bătrânii. O îmbrăţişare sau
o vorbă bună valorează uneori cât o lume. O spun bătrânii, o spune preotul, o spun cărţile sfinte sau cărţile laice.
Iar oamenii din Armata României o ştiu, oamenii din
Forţele Terestre Române o ştiu dintotdeauna. În anul
2009, Fundaţia militară „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
- Purtătorul de Biruinţă” a demarat un program de suflet,
dorind să ofere copiilor din Casele de tip familial „Sfânta
Elena” din localitatea Corabia un strop de bucurie, un
sprijin real prin tot felul de mijloace: achiziţie de bunuri,
ajutoare materiale, tabere sau cadouri.

Un program de suflet sprijinit de întreg personalul
Forţelor Terestre, fie el militar sau civil, care şi-a găsit
ecou şi în alte structuri ale Ministerului Apărării Naţionale. Anunţurile publicate prin care se arătau nevoile copiilor şi-au găsit răspunsul în inima caldă, plină de generozitate a militarilor şi civililor din armată, uneori în paralel
cu acţiunile Fundaţiei.
Ce poţi cere mai mult de la viaţă atunci când eşti primit cu îmbrăţişări şi zâmbete de aceşti copii, care atunci
când te văd pur şi simplu sar pe tine grăbiţi să-ţi povestească de toate, să-ţi spună şi să-ţi arate, toţi în acelaşi
Instruc ț ia în 2022

(urmare din pagina 5)
Vă mulţumesc pentru tot ce aţi făcut
anul trecut şi, în 2022, am încredere că împreună ne vom îndeplini toate misiunile
încredinţate, la cele mai înalte standarde.” a
precizat comandantul batalionului, locotenent-colonel Dan Laurenţiu Popescu.

Comandantul Batalionului 495 Paraşutişti ,,Căpitan Ştefan Soverth”, lt.col.
Miron George a prezentat succint bilanţul
anului de instrucţie 2021 şi aprecierea sa
faţă de subordonaţii săi ce au dat dovadă
de implicare, devotament şi profesionalism în îndeplinirea tuturor activităţilor de
instruire. Anul 2022, se anunţă a fi un an
plin, prioritar fiind intensificarea în continuare a instrucţiei, prin exerciţii desfăşurate în teren specifice structurii de personal aeronavigant-paraşutist. Tot în cadrul
acestui ceremonial, în semn de apreciere
faţă de efortul depus şi al respectului faţă
de valorile militare de către domnul plutonier-major (retragere) Olteanu Cătălin şi
fiul acestuia Olteanu Adrian, li s-au înmânat certificate de apreciere semnate de către şeful Statului Major al Apărării, general Daniel Petrescu şi decoraţii de către
Asociaţia Veteranilor Invictus pentru participarea voluntară la Ştafeta Veteranilor,
ediţia a VIII, 2021.
10 ianuarie marchează începutul unui
nou an de instrucţie şi pentru militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”. Importanţa momentului a fost mar-

CMYK

timp, toţi strigând şi mai ales, râzând!
Eric Hoffer spunea: „Copiii sunt cheile paradisului”, iar Henry Ward Beecher adăuga: „Copiii sunt
mâinile cu ajutorul cărora atingem cerurile”. Nu se mai
poate adăuga aproape nimic la aceste cuvinte pentru că
ele spun totul.
Dacă la început s-a urmărit asigurarea necesarului
obişnuit, de la zahăr, ulei, detergent, obiecte de îmbrăcăminte şi dulciurile atât de aşteptate, legăturile
sufleteşti închegate dintre copii şi oamenii din Forţele
Terestre au dus la ridicarea ştachetei, atât mult, încât
acum se asigură diverse cărţi, jocuri, calculatoare sau
rechizite.
Din anul 2015, oamenii Forţelor Terestre au donat
permanent cărţi diverse, fie ele pentru copiii mai mici,
fie manuale sau culegeri pentru cei mari. Încurajaţi de
părintele Lazăr Valentin, copiii şi-au deschis inima şi
au arătat pasiunile lor şi au primit sprijin fie că a fost
vorba de darul de a desena, de a repara sau de a găti.
Astăzi, cele cinci locuri de dispunere ale caselor de tip
familial „Sfânta Elena” se mândresc cu biblioteci bogate
în volume, iar această bogăţie e suplinită permanent de
oameni.
Oameni precum Ioniţă Valerica, Medar Aura, Simionescu Florina, plt.maj. Sandu Marian, plt.adj. Popa
Florentina, col. Ciobotaru Eugen, lt.col. Solomon Călin,
cpt. Tănăsele Mihai, gl.bg. (rez.) Loţan Ionel sau oamenii
Secţiei Juridică şi Drept Internaţional Umanitar şi-au făcut un obicei din a contribui lunar la bucuria copiilor, răspunzând nevoilor stringente ale acestora. Fie că vorbim
de oamenii Turei Operative, a Comandamentului Componentei Terestre, structurii Resurse sau structurii Operaţii şi
Instrucţie din cadrul Forţelor Terestre, de oamenii din Direcţia de Informaţii Militare sau cei de la Batalionul 300
Sprijin Logistic, cu toţii au înţeles cât de important este
sufletul unui copil.
Vârsta nu este un obstacol şi cu toţii iubesc jucăriile,
dulciurile, fructele şi cărţile. Nelson Mandela spunea că
„Educaţia este cea mai puternică armă pe care (voi) o puteţi folosi pentru a schimba lumea”. Astfel că orice vizită
la Casele de tip familial „Sfânta Elena” din Corabia are ca
scop şi aflarea nevoilor în ceea ce priveşte educaţia copiilor. Întrebările privind situaţia şcolară sunt frecvente, iar
taberele, susţinute financiar de Fundaţia militară „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe - Purtătorul de Biruinţă” şi desfăşurate în unităţi ale Forţelor Terestre din Târgovişte, Sibiu, Bucureşti, Predeal sau Piteşti, au caracter de continu-

itate încă din anul 2009. Astfel de activităţi urmăresc nu
numai oferirea unui suport umanitar şi caritabil dar şi susţinerea celor care doresc integrarea în societate prin intermediul armatei. Este ştiut că dezvoltarea capacităţilor şi
competenţelor unui copil se face prin integrarea în societate şi prin realizarea nevoilor sociale, dar pentru copiii
din aceste case de tip familial căldura unei familii, iubirea, sentimentele, visele sunt esenţiale.
O dovadă care a bucurat şi bucură este faptul că mulţi
din copiii care au crescut şi învăţat la Corabia sunt astăzi
absolvenţi de studii superioare sau medii, cu familii, cu
stabilitate financiară dar şi cu credinţa în Dumnezeu şi în
faptul că încă există oameni buni în lume.
Deşi a afectat întreaga lume, Pandemia nu a constituit
o piedică pentru nimeni în dorinţa de a dărui şi de a bucura, deşi alături de ciocolată, jucării de pluş sau adidaşi au
existat măşti chirurgicale, spirt şi dezinfectant. Iar ultima
vizită, în ajunul Crăciunului anului 2021, desfăşurată cu
respectarea regulilor de distanţare socială, a fost un mare
prilej de bucurie, strigăte, îmbrăţişări calde şi multe, multe râsete.
Anne Lamott spunea că „Există locuri în inimă despre
care nici măcar nu ştii că există până când nu iubeşti un
copil!”. Prin urmare fie că suntem civili sau militari, din
Forţele Terestre sau din alte structuri din Ministerul Apărării Naţionale, trebuie să facem gestul firesc, normal, de
A DĂRUI celor care se gândesc la noi cu foarte multă
speranţă, cu emoţie şi care uită, pentru o clipă, de lacrimile din colţul ochilor şi de durerea singurătăţii din suflet.
Să dăruim, să fim alături de ei, să îi iubim aşa cum sunt.
Mariana ANCUŢ şi Mihaela DIACONU

Un an dedicat militarilor Armatei României
cată prin organizarea de festivităţi specifice în garnizoanele de dislocare ale comandamentului brigăzii şi batalionelor din
componenţa acesteia. În cadrul acestor
festivităţi a fost prezentat mesajul şefului
Statului Major al Apărării, s-a făcut o
scurtă trecere în revistă a rezultatelor obţinute şi a activităţilor de
instrucţie desfăşurate în anul
precedent, cât şi prezentarea
obiectivelor şi a principalelor
activităţi pentru anul curent.
Cu această ocazie, colonelul
Ilie-Marian Dragomir, comandantul Brigăzii 2 Vânători de
Munte, a înmânat în numele Alteţei Sale Regale, Principele
Radu, al şefului Statului Major
al Apărării, generalul Daniel
Petrescu şi Invictus România,
certificate de apreciere participanţilor la Ştafeta Veteranilor
INVICTUS pentru efortul depus şi dedi-

carea acestora cauzei asociaţiei.
Tot pe 10 ianuarie, la nivelul unităţilor
din organica Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor”, din garnizoanele Focşani, Galaţi, Bucureşti şi Brăila, s-au des-

făşurat ceremonii militare şi religioase ce
au marcat deschiderea anului de instrucţie
2022. La Focşani, festivitatea a avut loc în
cazarma marii unităţi, în prezenţa comandantului Brigăzii
282
Blindată
„Unirea Principatelor”, colonel

tirii pentru realizarea
capabilităţilor militare,
pentru a putea păstra
cei mai înalţi parametri
de calitate şi eficienţă
în
îndeplinirea
sarcinilor şi misiunilor
încredinţate.
Atât la comandamentul Brigăzii 9 Mecanizată „Mărăşeşti”,
cât şi la nivelul unităţilor subordonate, din
garnizoanele Constanţa, Topraisar, Murfatlar, Medgidia şi Târgovişte, s-au desfăşurat
ceremonii militare ce
au marcat deschiderea
anului de instrucţie 2022. Comandanţii
unităţilor au trecut în revistă rezultatele
obţinute în anul de instrucţie 2021 şi
obiectivele de îndeplinit pentru noul an de
instrucţie. Pentru anul 2022, Brigada 9
Mecanizată „Mărăşeşti” îşi propune să îşi
consolideze pregătirea pentru realizarea
capabilităţii operaţionale şi să îşi îndeplin-

Gabriel-Constantin
Turculeţ.
Anul 2022 reprezintă, pentru militarii
Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor”, o nouă etapă în consolidarea pregă-

ească misiunile încredinţate.
Mult succes în noul an de instrucţie
tuturor militarilor Forţelor Terestre!n

