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Pe culmile performanţei
Experienţa dobândită de-a lungul timpului m-a învăţat că nimic nu este imposibil. Dar, nici nu poate fi
realizat de azi pe
mâine. Este nevoie de timp şi
resurse. Este necesară o planificare realistă a activităţilor, o pregătire în detaliu,
o execuţie la
standardele ordonate şi o evaluare
corectă.

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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Urşii bruni,
53 de ani de existenţă
La sediul batalionului, în localitatea Ghimbav, a
avut loc o ceremonie militară la care au fost invitaţi comandantul Brigăzii 2 Vânători de Munte şi foşti comandanţi, ai „Urşilor
Bruni, în rezervă
sau retragere. A
fost înmânată Emblema de Onoare
a Forţelor Terestre”, de către comandantul Brigăzii 2 Vânători de
Munte...

KAKI 100%

Concursul anual de istorie
al Fundaţiei ,,Mareşal Averescu”
Concursul s-a desfăşurat la Baza Aeriană de Instruire şi Formare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu”,
instituţie militară de formare continuă, subordonată Statului Major al Forţelor
Aeriene, continuatoare
a tradiţiilor militare
ale primei Şcoli Militare de Pilotaj din România. La deschiderea
oficială a concursului
au participat generalul-maior Dragoş-Dumitru Iacob, preşedintele...

LECÞIA DE ISTORIE

Reacţia Ucrainei după unirea
Basarabiei cu România
În ciuda unui intens proces de rusificare şi de deznaţionalizare, desfăşurat în următorul secol, în momentul
declanşării Primului Război Mondial, populaţia Basarabiei a rămas majoritar românească.
În contextul disoluţiei Imperiului
Rus, după revoluţia bolşevică din
1917, Sfatul...

MOZAIC

Fenomenul de moarte celulară,
poate fi controlat
Procesul este de fapt programat cu un buton de anulare, un aşa-zis comutator de oprire”, spune farmacologul Gary Mo, de la Universitatea Illinois din Chicago.
Folosind tehnologia de imagistică fluorescentă
pentru a-şi activa
cu precizie gasdermina personalizată, cercetătorii au putut vedea
că în anumite
condiţii, cum ar
fi o concentraţie...
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Pagina 2

aCtualitatea
Pe SCuRt
lWASHINGTON: SUA le cere cetăţenilor săi să plece
din Ucraina. Cetăţenii americani au fost sfătuiţi să părăsească Ucraina în curând, printr-un mesaj postat pe site-ul
Ambasadei Statelor Unite la Kiev. Misiunea diplomatică
americană apreciază că situaţia securităţii din Ucraina este
,,imprevizibilă din cauza ameninţării crescute a unei acţiuni militare a Rusiei”. Situaţia ,,se poate deteriora foarte rapid”, arată un site al ambasadei. Mesajul a fost transmis
după ce, la începutul săptămânii, Executivul SUA a ordonat familiilor diplomaţilor americani aliaţi la Kiev să părăsească ţara ,,din cauza ameninţării continue cu o operaţiune
militară rusă”. Departamentul de Stat a transmis că o eventuală operaţiune a Rusiei în Ucraina ar afecta grav capacitatea Ambasadei SUA de a furniza servicii consulare, inclusiv asistenţa acordată cetăţenilor americani care părăsesc
Ucraina. Ulterior, Marea Britanie şi Canada au luat decizii
similare.lPARIS: Franţa caută o soluţie diplomatică la
criza din Ucraina, în timp ce SUA îndeamnă cetăţenii
americani să plece. Franţa s-a mobilizat complet şi poartă
discuţii cu partenerii europeni şi cu Statele Unite pentru reducerea tensiunilor dintre Ucraina şi Rusia, anunţă ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, în timp ce Washingtonul îndeamnă cetăţenii americani să plece de pe teritoriul ucrainean. „Situaţia din Ucraina este foarte tensionată, dar recurgem la toate iniţiativele necesare pentru a declanşa un proces de reducere a tensiunilor”, a declarat JeanYves Le Drian în Senatul Franţei. În acest moment, la Paris
are loc o reuniune în Formatul Normandia, la nivel de consilieri politici din Franţa, Germania, Rusia şi Ucraina.lBUDAPESTA: Ministrul ungar de Externe: ,,Nu
sprijinim Ucraina în faţa Rusiei”. Ministrul de externe al
Ungariei, Szijjártó Péter, a declarat că ţara nu va sprijini
Ucraina în conflictul cu Rusia, atâta timp cât autorităţile de
la Kiev continuă să priveze minoritatea maghiară de Drepturile ei. Szijjártó a explicat că Budapesta are o relaţie de
„respect reciproc” cu Moscova. „Dacă ucrainenii nu renunţă la aceste politici, posibilităţile guvernului ungar de a
sprijini Ucraina, inclusiv în actualul conflict, sunt puternic
limitate”, a spus şeful diplomaţiei ungare. Etnicii maghiari
din Ucraina trăiesc „în privare de drepturi şi, în unele cazuri, ajung să sufere hărţuire fizică” iar „acest lucru este
inacceptabil”, a spus Szijjártó Péter. La o reuniune cu omologii săi din statele membre NATO desfăşurate la începutul
lunii, el calificase de asemenea „inacceptabil” faptul că
guvernul de la Kiev foloseşte provocările din estul Ucrainei drept scuză pentru a continua să restrângă drepturile
minorităţilor naţionale, inclusiv ale etnicilor maghiari din
Transcarpatia. Cât despre relaţiile Ungariei cu Rusia, în actualul context al tensiunilor militare de la frontiera rusoucraineană şi al ameninţărilor SUA şi Uniunii Europene cu
sancţiuni împotriva Moscovei în cazul unui atac asupra
Ucrainei, Szijjártó Péter a menţionat în declaraţia pentru
Magyarnemzet că „interesul ungarilor constă în relaţii
pragmatice şi bazate pe respect reciproc cu Rusia”, adăugând că „dialogul nu are alternativă”.lSOFIA:Bulgaria
cere să fie aplicată orice strategie care poate să stingă
conflictul dintre NATO şi Rusia. Premierul bulgar Kiril
Petkov a anunţat, după o şedinţă a cabinetului său, că guvernul de la Sofia a decis ca Bulgaria să acorde prioritate
unei strategii îndreptate deplin către o dezescaladare a tensiunilor între NATO şi Rusia şi către valorificarea absolută
a oricărei oportunităţi pentru o soluţie diplomatică, relatează Agerpres, conform agenţiei BTA. Declaraţia survine în
contextul tensiunilor generate de comasarea unor efective
militare ruseşti la graniţa ruso-ucraineană şi al discuţiilor
pe marginea solicitărilor adresate de Rusia către Statele
Unite şi NATO cu privire la arhitectura de securitate europeană. Moscova doreşte mai ales încetarea extinderii
NATO către Est şi renunţarea la manevrele şi desfăşurările
de trupe ale NATO în statele care au aderat la această alianţă după 1997, inclusiv Bulgaria.lMOSCOVA:Rusia îşi
trimite cele mai noi avioane de luptă în Belarus.
„Avioanele de luptă multirol Su-35S din Districtul militar
Est, implicate în verificarea forţelor de reacţie ale Uniunii
statale continuă relocarea pe aerodromurile din Belarus”,
indică ministerul într-un comunicat, care remarcă faptul că
în drumul lor spre Belarus aparatele de zbor fac escale pe
aerodromurile din districtele militare Centru şi Vest. „După
sosirea în Belarus, echipajele avioanelor multirol Su-35S
îşi vor prelua atribuţiile de apărare antiaeriană în cadrul verificărilor vizând funcţionarea sistemului unificat de apărare aeriană a Uniunii statale Rusia-Belarus”relevă documentul.n
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Urşii Bruni, 53 de ani de existenţă
Batalionul 206 Artilerie
,,General Mihail Lăcătuşu”,
denumiţi simbolic şi ,,Urşii
Bruni”, din compunerea Brigăzii 2 Vânători de Munte
,,Sarmizegetusa”, a împlinit
53 de ani de la acordarea primului Drapel de Luptă şi implicit înfiinţarea acestuia.
La sediul batalionului, în
localitatea Ghimbav, a avut
loc o ceremonie militară la
care au foşt invitaţi comandantul Brigăzii 2 Vânători de
Munte şi foşti comandanţi, ai
Urşilor Bruni, în rezervă sau
retragere.
A fost înmânată ,,Emblema de Onoare a Forţelor Terestre”, de către comandantul Brigăzii 2 Vânători de Munte, în numele şefului Statului Major al Forţelor Terestre, că-

pitanului Vlad Marian
Marcu, în semn de apreciere pentru modul exemplar de îndeplinire a misiunilor încredinţate.
În cadrul ceremoniei
militare, ca recunoaştere a
meritelor aduse batalionului şi instituţiei militare,
un număr de soldaţi gradaţi profesionişti, au fost
avansaţi la gradul următor.
Alături de momentele
fericite de aniversare, au
fost şi momente emoţionante şi triste, prilejuite
de trecerea în rezervă a
unor militari cu experienţă, care au contribuit ani la rând, la îndeplinirea obiectivelor batalionului.n

Centrul de Perfec ț ionare Geniu şi EOD ,,Panait Donici” ”

Emoţia unui nou început

Pe data de 17 ianuarie a.c., la sediul Centrului de Perfecţionare Geniu şi EOD ,,Panait Donici” din Râmnicu
Vâlcea s-a desfăşurat ceremonia de prezentare a Drapelului de Luptă, a personalului cu funcţii de conducere şi înmânarea armamentului noii serii de soldaţi profesionişti.
În următoarele 7 săptămâni, sub atenta îndrumare a instructorilor şi cu respectarea măsurilor impuse de criza generată de pandemia cu virusul SARS-CoV-2, noii recruţi aflaţi la pregătire în cadrul Centrului de Perfecţionare Geniu
şi EOD ,,Panait Donici” vor parcurge teme de instruire individuală din domenii precum: geniu, comunicaţii şi informatică, instrucţie sanitară, instrucţie tactică, educaţie fizică
militară şi, nu în ultimul rând, cunoaşterea legilor şi regulamentelor militare, dar şi executarea tragerilor cu armamentul individual de infanterie.
La finalul ceremoniei, comandantul Centrului de Perfecţionare Geniu şi EOD ,,Panait Donici”, locotenent-co-

Târgu-Jiu

lonel Marius Gâju, le-a urat mult succes în pregătire viitorilor militari profesionişti din arma geniu.
Locotenent Radu PETROŞEL
despre contextul politic
şi militar intern şi internaţional al unirii, reformele înfăptuite, legislaţia adoptată şi atât de necesară evoluţiei unui stat
modern, informaţii despre crearea Armatei Naţionale, genurile de armă, Drapelul/ steagul de identificare al unităţilor militare, rezerva armatei şi primul sistem de pensii al
armatei.
Realizatorii expunerilor, dl. prof. Teodor Voicu, dl.
Viorel Vilceanu şi col. (r) Emanuel Bărbulescu, au combinat subiectele supuse atenţiei cu un set de exponate, o replică a uniformei domnitorului Al.
I. Cuza, a primului drapel al armatei, tipărituri, ilustrate şi litografii
de epocă. Cu anvergura specialistului de necontestat în domeniul
istoriei, expunerea profesorului
Teodor Voicu a surprins plăcut auditoriul. Tactul şi măsura pedagogică au atras elevii într-un dialog
fluent şi plăcut, lipsit de emoţii.
La Şcoala „Sfântul Nicolae”,
extrem de implicaţi în omagierea
evenimentului, elevii claselor pregătite de profesor Roxana Marcoci au prezentat şi un program
artistic care a smuls ropote de
aplauze şi aprecierea unanimă a
invitaţilor.
Membrii filialei rezerviştilor gorjeni ai ANCMRR.
„AI. I. Cuza” rămân ancoraţi în proiectele de impact educativ-civic şi prezenţi în viaţa cetăţii. Este o tradiţie deja de a
organiza şi derula astfel de evenimente cu atât mai mult cu
cât îşi desfăşoară activităţile sub valorile devizei „Patrie,
Onoare, Demnitate”, iar patronimicul Asociaţiei Naţionale
a Cadrelor Militare în Ŕezervă şi în Retragere este numele
marelui domnitor Alexandru Ioan Cuza.
Col. (r) Emanuel BĂRBULESCU

Manifestări cu ocazia aniversării
Unirii Principatelor Române

Simpozion dedicat Unirii Principatelor

La Cercul Militar din garnizoana Tg. Jiu, joi 20 ianuarie a avut loc simpozionul omagial dedicat Unirii Principatelor Române - 24 ianuarie 1859, organizat de către Filiala Judeţeană Gorj „General Ioan Culcer” a ANCMRR
„Alexandru Ioan Cuza” în colaborare cu Asociaţia „Arca
Lex” şi Cercul Militar Tg.Jiu.
Evenimentul a surprins publicul participant prin conţinutul temelor susţinute, ineditul documentaţiei şi exponatele prezentate.
Au fost prezenţi la momentele evocatoare, comandantul CMJ Gorj, dl.
lt.col. Eduard Dinuţă, personal contractual al instituţiei menţionate, preşedintele de onoare al Filialei rezerviştilor
gorjeni, dl.gl.bg.(rtr) Ion Bărbulescu,
membrii ai filialei, personal didactic,
iubitori şi pasionaţi de istorie, persoane
interesate de eveniment.
Expoziţia şi susţinerea temelor simpozionului sunt itinerante, vineri 21.01,
având loc prezentări la instituţii de învăţământ din municipiu.
Acţiunea rezerviştilor gorjeni nu
este singulară şi este realizată în baza parteneriatelor educaţionale încheiate cu instituţiile de învăţământ din municipiu şi în colaborare şi cooperare cu Asociaţia „Arca Lex”.

Unire în cuget şi în simţiri

Pe data de 21.01.a.c., elevii Şcolii generale „Sfântul Nicolae” şi cei ai Colegiului Tehnic „Ion Mincu” din municipiul Târgu-Jiu au fost gazdele expoziţiei itinerante intitulată „Unirea Principatelor Române - 24 ianuarie 1859”. Pe
parcursul mai multor ore, elevilor le-au fost expuse teme
Redactori
Redactor-ºef
ISSN
Plt.maj. Cristian Aldescu
Col. Ion Papaleþ
1582-1269
Daniela Dumitraşcu
int. 1002/ 249
Mihaela Diaconu
B 51621
Secretar de redacþie
C 9/ 2022
int. 1002/ 249
int. 1002/ 249

Tipografia
Secretariat tehnic
U.M. 01295
de redacþie
Un abonament lunar (douã apariþii) costã 2 lei, iar banii
Plt.adj. Marian Duþã
se vor depune în contul U.M. 02490 Bucureºti , cu specifi(tehnoredactor)
Plt.adj. Paul Ioniþã
caþia „Abonamente la publicaþii militare C.A.” Pentru a fi
Cap. Ionuţ Creţu
luaþi în evidenþã cu rapiditate (ºi, implicit, pentru expedie(corespondenþã - expediþie)
rea operativã a publicaþiei), dupã depunerea banilor se va
int. 1002/ 249
trimite o adresã cãtre U.M.02490/ redactorul-ºef al „Curierului Armatei”, în care se va specifica numãrul de aboOPINIILE ªI PÃRERILE exprimate în articolele publicate sub semnãtura autorilor au caracter strict personal ºi nu angajeazã în vreun fel
namente fãcute ºi perioada, precum ºi suma depusã. La
aceasta, se va ataºa chitanþa sau copia de pe ordinul de rãspunderea EDITORULUI sau a REDACÞIEI. Manuscrisele nu se înapoiazã.
platã.
COPYRIGHT: este autorizatã orice reproducere, fãrã a percepe taxe, doar în cazul indicãrii cu exactitate a numãrului ºi a datei apariþiei.
Redacþia ºi administraþia: U.M. 02490 Bucureºti, Fax: 021/318.53.65, telefon: 021/314.45.75; ; e-mail: curierul_armatei@yahoo.fr ; curierul.armatei@forter.ro

Curierul

ARMATEI

Nr. 2 (556) din 31 ianuarie 2022

KAKI 100%

Pagina 3

Concursul anual de istorie al Fundaţiei „Mareşal
Alexandru Averescu” - ediţia a XII-a
În perioada 14-16 ianuarie a.c., s-a desfăşurat la Buzău
a XII-a ediţie a Concursului anual de istorie al Fundaţiei
„Mareşal Alexandru Averescu”, organizat de Fundaţia
„Mareşal Alexandru Averescu”, în parteneriat cu Divizia
2 Infanterie „Getica” şi cu sprijinul nemijlocit al Consiliului Judeţean Buzău.
La concursul de anul acesta s-au prezentat şase instituţii de învăţământ din judeţul Buzău: Colegiul Naţional
„B.P. Hasdeu”, Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman”, Colegiul Naţional Pedagogic „Spiru Haret”, Liceul
de Arte „Margareta Sterian”, Liceul Tehnologic „Grigore
C. Moisil”.

Elevilor buzoieni li s-au alăturat echipe din partea Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, Colegiului Naţional Militar „Dimitrie
Cantemir” din Breaza, Colegiul Naţional Militar „Tudor
Vladimirescu” din Craiova, Colegiului Naţional Militar
„Mihai Viteazul” din Alba Iulia şi Colegiului Naţional
Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa.
Concursul s-a desfăşurat la Baza Aeriană de Instruire
şi Formare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu”, instituţie militară de formare continuă, subordonată Statului
Major al Forţelor Aeriene, continuatoare a tradiţiilor militare ale primei Şcoli Militare de Pilotaj din România.
La deschiderea oficială a concursului au participat generalul-maior Dragoş-Dumitru Iacob, preşedintele Fundaţiei, generalul de flotilă aeriană Ovidiu Bălan, comandantul Bazei Aeriene de Instruire şi Formare a Personalului
Aeronautic „Aurel Vlaicu”, colonelul Liviu Corciu, directorul Arhivelor Militare Naţionale Române şi membru în
consiliul director al Fundaţiei, Laurenţiu Gavrilă, secretarul general al judeţului Buzău, profesorul Ionel Meiroşu,
inspector şcolar general, şi, desigur, membrii juriului, Manuel Stănescu şi Sorin Turturică, împreună cu preşedintele
juriului, colonelul Florin Şperlea, cunoscute personalităţi
în domeniul istoriei militare.

Ziua Unirii Principatelor Române,
sărbătorită în Polonia

24 ianuarie, Polonia. Pe platoul Bazei de Antrenament
Bemowo Piskie, ,,Gheparzii de fier” au sărbătorit împreună cu aliaţii Grupului de Luptă, Ziua Unirii Principatelor
Române. În cadrul ceremoniei, organizată de către militarii contingentului românesc, comandantul detaşamentului,
maiorul Adam Moronescu a ţinut un discurs despre însemnătatea acestei zilei cu importanţă istorică deosebită.
De asemenea, artileriştii antiaerieni dobrogeni au intonat
imnul de stat al României, iar, la finalul activităţii, militarii români împreună cu aliaţii americani, britanici, croaţi
şi polonezi au jucat hora unirii.

Activitatea a debutat cu prezentarea făcută de
către generalul-maior Dragoş-Dumitru Iacob a activităţilor Fundaţiei, legate în principal de comemorarea eroilor şi readucerea în atenţia societăţii actuale
a acestora, precum şi a concursului, a echipelor şi a
juriului. În cuvântul său, preşedintele Fundaţiei a
adus mulţumiri celor care au contribuit şi au făcut
posibil acest concurs, precum şi participanţilor, apreciind că acesta are un rol important în rememorarea
jertfei istorice a neamului nostru.
De asemenea, preşedintele juriului, colonelul
Florin Şperlea, a apreciat efortul pe care Fundaţia
„Mareşal Alexandru Averescu” şi autorităţile judeţene îl fac pentru a susţine acest concurs şi ceea ce reprezintă el, dar şi al profesorilor şi elevilor care s-au
aplecat asupra acestei frumoase şi necesare ştiinţe
sociale - istoria şi care s-au pregătit pentru a se prezenta onorabil la un astfel de nivel.
După concurs, în aşteptarea rezultatelor, prin grija gazdelor, echipele participante, respectiv elevii şi
profesorii însoţitori, au avut parte de o prezentare detaliată a bazei aeriene. Comandantul acesteia, generalul de flotilă aeriană Ovidiu Bălan, a făcut o prezentare interesantă
şi de substanţă a istoriei Bazei, precum şi prezentarea unei
expoziţii statice cu aeronave aparţinând Forţelor Aeriene.
De asemenea, însoţiţi de instructori ai bazei, au putut
vizita turnul de control şi zona pistelor de decolare aterizare-linie de start a aeronavelor din dotarea Bazei, Simulatorul de zbor al aeronavei IAR99 Standard, unic în România, vizitarea Bisericii Militare cu hramul Sfântul Ilie
Tesviteanul şi Sfinţii Martiri Brâncoveni. La finalul turului, le-a fost prezentată
o expoziţie statică cu
aeronavele din dotarea
Bazei:
elicopterele
IAR316-B, aeronava
IAR99 STANDARD şi
avionul-şcoală IAK-52.
La final, rezultatele
s-au prezentat astfel:
La secţiunea dedicată instituţiilor de învăţământ preuniversitar
din judeţul Buzău: locul I a fost câştigat
pentru prima dată de
două eleve - Ana Suditu - Colegiul Naţional
„Bogdan
Petriceicu
Hasdeu”, Irina Zota - Liceul de Arte „Margareta Sterian”,
locul III - Cristina Stroe - Colegiul Naţional „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, menţiunea I - Alexandru Paraschiv Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” Pătârlagele, menţiunea

Veşti din Polonia
Zilei Unirii Principatelor Române.

nare, pentru a-şi menţine nivelul înalt de pregătire. Artileriştii antiaerieni dobrogeni au executat şedinţe de tragere
cu armamentul de infanterie, pe timp de noapte, în poligonul Gaudynek din Polonia. Militarii români au obţinut calificative foarte bune în cadrul şedinţelor, atât cu puşca
automată calibru 5,45mm, cât şi cu pistolul calibru 9 mm.

Concurs de orientare în teren
organizat în Polonia

Începând cu luna octombrie 2021, timp de şase luni,
militarii români participă, sub comanda operaţională a
Comandamentului Forţelor Întrunite, în cadrul Grupului
de Luptă din Polonia. Misiunea contingentului românesc
este de asigurare a prezenţei înaintate consolidate în flancul nord-estic al alianţei NATO, alături de partenerii americani, britanici, croaţi şi polonezi, în conformitate cu măsurile adoptate în cadrul Summit-ului de la Varşovia.

,,Gheparzii de fier” se instruiesc
pe timp de noapte
Aflaţi la jumătatea perioadei misiunii de asigurare a
prezenţei înaintate consolidate, ,,Gheparzii de fier” continuă activităţile de instrucţie cu profesionalism şi determi-

a II-a - Emilia Matei - Liceul Teoretic „Radu Vlădescu”
Pătârlagele.
La secţiunea dedicată colegiilor naţionale militare: locul I - Rareş Sabo - Colegiul Naţional Militar „Dimitrie
Cantemir” din Breaza, locul II - Dragoş Cotora - Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova,
locul III - George Tuderoiu - Colegiul Naţional Militar
„Tudor Vladimirescu” din Craiova, menţiunea I - Andrei
Jugănaru - Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, menţiunea a II-a - Radu Bănulescu - Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza,
premiul special al juriului - Călin
Harfzos - Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.
Felicitări tuturor elevilor şi
profesorilor care i-au pregătit şi
însoţit!
Toţi participanţii au primit
cărţi şi reviste din partea partenerilor concursului, Editura Militară, Revista Historia şi Arhivele
Militare Naţionale Române, cărora le mulţumim cu multă recunoştinţă.
Mulţumim şi doctorandei Ioana Radu, voluntar la fiecare ediţie
a concursului din anul 2015, care
a dorit să ne fie alături şi să ne
sprijine în activităţile noastre, din pasiune pentru istorie şi
din respect pentru valorile pe care le promovăm sau pentru instituţia militară.
M.m.pr. Iulian CADULENCU

Cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, ,,Gheparzii de fier” au organizat un concurs de orientare în teren, în proximitatea bazei de antrenament Bemowo Piskie
din Polonia.
Competiţia organizată de artileriştii antiaerieni dobrogeni a presupus simularea unei patrule de cercetare în dispozitivul propriu sau în dispozitivul inamic. Militarii participanţi au avut asupra lor un rucsac militar şi armamentul individual. La start, militarii au primit coordonatele
primului punct obligatoriu de trecere şi au executat o deplasare cu ajutorul hărţii şi a busolei, stabilindu-şi propriul traseu. Pe parcurs, au fost 4 astfel de puncte, desfăşurate pe o distanţă de 20 de kilometri.
Startul s-a luat la momente diferite, iar clasamentul a
fost făcut în funcţie de cel mai bun timp de parcurgere a
întregului traseu. Premierea militarilor participanţi la activitate s-a făcut în cadrul ceremoniei organizate cu ocazia

Ziua Culturii

Pe data de 15 ianuarie, zi care marchează 172 de ani
de la naşterea lui Mihai Eminescu, Gheparzii de fier au
sărbătoriz Ziua Culturii prin organizarea unui cerc de car-

te, unde au recitat şi interpterat poezii scrise de către ,, poetul nepereche a cărui operă învinge timpul” aşa cum a afirmat renumitul critic literar român, George Călinescu.
Locotenent Diana AIOANEI
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Pe culmile performanţei
Interviu cu locotenent-colonelul Liviu-Costin BĂLĂCEANU, comandantul Batalionului 30 Vânători de Munte „Dragoslavele”
- Domnule locotenent-colonel, vă propun să faceţi o
incursiune în timp şi să îmi vorbiţi despre traseul profesional pe care l-aţi parcurs până la momentul ocupării
actualei funcţii.
-Traseul meu profesional a implicat mai multe schimbări, însă a fost însoţit în permanenţă de dorinţa de a acumula noi cunoştinţe şi de a mă perfecţiona în profesia pe
care am ales-o.
Am ajuns la vânătorii de munte având o specialitate ce
include toate segmentele de instruire parcurse de aceştia,
cea de cercetaş în dispozitiv. Am intrat în familia cercetaşilor în anul 2001, după parcurgerea programului de selecţie. Mi-am început cariera militară ca şi comandant
grup cercetare la Batalionul 404 Cercetare. În perioada
2004-2011, mi-am desfăşurat activitatea în cadrul Batalionului 1 Operaţii Speciale, ca şi comandant detaşament
operaţii speciale. Ulterior, am fost numit pe funcţia de comandant companie în cadrul Centrului de Instruire
pentru Operaţii Speciale. În 2015, am fost declarat admis
la Masterul de conducere organizat de Universitatea Naţională de Apărare pe care l-am absolvit în anul 2017 şi
am primit repartiţie pe funcţia de şef birou Informaţii la
Divizia 2 Infanterie ,,Getica”. Începând cu data de 1 aprilie 2020, îndeplinesc funcţia de comandant al Batalionului 30 Vânători de Munte ,,Dragoslavele”. De asemenea,
am executat misiuni în teatrul de operaţii din Afganistan.

Cercetare; comandant Grup 10 Cercetare / Compania 2 Cercetare la Batalionul 404 Cercetare;
2003-comandant Grup (şi şofer) / Grupul 3 Cercetare/ Compania 3 Cercetare
la Batalionul 404 Cercetare;
2005-2010-comandant Grup / Grupul
5 Operaţii Speciale (DET.5 ALFA) /
CP.2 Op.Spc. la Batalionul 1 Operaţii
Speciale;
2011-comandant companie (şi instructor) la Compania Instrucţie şi Asigurare Învăţământ la Centrul Instrucţie
Operaţii Speciale;
2015-ofiţer student-Studii Universitare
de Masterat-Conducere Interarme Forţe Terestre la Universitatea Naţională
de Apărare;
2017- şef birou la Biroul Planificare
Acţiuni ISR/ Secţie Planificare şi Conducere Acţiuni ISR la Divizia 2 Infanterie ,,Getica”;
2019-Împuternicit şef Secţie Planificare şi Conducere Acţiuni ISR la Cdm.
D.2 I.;
2020-comandant batalion la Batalionul
30 Vânători de Munte ,,Dragoslavele”.

- Aveţi o experienţă profesională remarcabilă. Cum
anume îşi pune amprenta, în actul de comandă, experienţa acumulată?
-Experienţa de lucru pe care am acumulat-o în unităţile şi marile unităţi în care am lucrat, dar şi cea dobândită
în misiunile externe şi-a pus amprenta asupra actului de
comandă şi a contribuit la fundamentarea deciziilor pe
care le iau în această nouă calitate a mea.
Experienţa dobândită de-a lungul timpului m-a învăţat
că nimic nu este imposibil. Dar, nici nu poate fi realizat de
azi pe mâine. Este nevoie de timp şi resurse. Este necesară
o planificare realistă a activităţilor, o pregătire în detaliu,
o execuţie la standardele ordonate şi o evaluare corectă.
Pentru realizarea acestor etape, este nevoie de studiu şi instrucţie de calitate, de timp necesar planificării şi pregătirii activităţilor/ exerciţiilor în funcţie de experienţa personalului cu atribuţii, de militari sănătoşi, rezistenţi fizic
şi psihic. În consecinţă, acord încredere subordonaţilor, îi
încurajez să vină cu propuneri concrete şi îi consiliez
atunci când situaţia o impune.

MISIUNI INTERNAŢIONALE:
05.11.2008-13.05.2009-Ofiţer 4 (cu
operaţiile) / Detaşamentul ANA Training XI din Afganistan;
29.05.2010-13.02.2011-Comandant
detaşament/ Detaşamentul TO Alpha
din Afganistan;
28.01.2018-14.09.2018-şef de stat major la Batalionul de Infanterie destinat
Protecţiei Forţei în Baza Aeriană Kandahar din Afganistan.

- Domnule locotenent-colonel, vă rog să îmi spuneţi
ce apreciaţi la personalul pe care îl aveţi în subordine şi
cum vedeţi relaţia comandant-subordonat şi invers?
-Sunt sigur că aici aş avea foarte multe lucruri de evidenţiat, dar mă voi limita să apreciez în mod special coeziunea şi nivelul ridicat de implicare în îndeplinirea sarcinilor a marii majorităţi a personalului batalionului. După
cum bine ştie oricare militar care a intrat vreodată în contact cu trupele de vânători de munte, aceste caracteristici
sunt reprezentative pentru toţi cei care servesc patria pe
crestele înzăpezite ale Carpaţilor.
Relaţiile dintre militari trebuie să se înscrie în litera legilor şi regulamentelor militare şi sunt întărite prin respect
reciproc, încredere, recunoaşterea meritelor şi exemplul
personal. Cunoaşterea subordonaţilor, rezultatele pozitive
obţinute în procesul de instruire şi comunicarea permanentă între comandanţi şi subordonaţi garantează unei subunităţi / unităţi succesul indiferent de misiunea primită.
- Ce etape trebuie să parcurgă structura pe care o
comandaţi în acest an?
-Pentru anul 2022, Batalionul 30 Vănători de Munte

S-a născut la data de 22.05.1978 în localitatea Câmpulung din Judeţul Argeş.
STUDII:
1996-Liceul Militar ,,Dimitrie Cantemir” din Breaza;
2000-Academia Trupelor De Uscat
,,Nicolae Balcescu” din Sibiu;
2017-Studii universitare de masterat în
domeniul „Ştiinţe militare şi informaţii”, specializarea „Conducere interarme Forţe Terestre”;
CURSURI :
2001-Curs comandanţi grupuri de cercetare în dispozitivul inamicului prin
paraşutare - curs de bază, modul tip
,,B”;

2003-Curs mediu de schi şi alpinism;
2005-Curs de atestare pe paraşuta tip
aripă la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor
pentru Operaţii Speciale;
2006-Curs acţiuni directe în medii
urbane;
2007-Curs instructor în aeronavă, 2
săptămâni; curs acţiuni directe în medii montane; curs avansat de operaţii
speciale.
2013-Curs de planificare nivel NATO
a elementelor de comandă al componentei de operaţii speciale; Curs postuniversitar de dezvoltare profesională a
ofiţerilor de stat major de nivel divizie
multinaţională;
FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
2001-comandant pluton la Centrul 404

,,Dragoslavele” are planificată etapa pluton/secţie în perioada ianuarie-aprilie, urmată de etapa companie în perioada mai-iunie. Sunt perioadele cele mai dificile din punct
de vedere al efortului depus în procesul de instruire. La
finalul acestor etape, subunităţile vor fi evaluate şi se va
stabili nivelul de îndeplinire a obiectivelor. În perioada iulie-septembrie,
se va executa instrucţie
individuală, concedii de
odihnă şi întreţinerea tehnică de sezon. La începutul lunii octombrie, participăm
la
exerciţiul
SARMIS 22 şi continuăm
cu etapa companie până la
sfârşitul lunii noiembrie.
Prima jumătate a lunii decembrie este alocată remedierii eventualelor deficienţe
constatate.
Nivelul
complex al misiunilor pe care le
au de executat
necesită o pregătire adecvată. Ce
ne puteţi spune
despre pregătirea militarilor? Ce obiective aţi
stabilit pentru anul de instrucţie 2022 şi, mai
ales, în ce constă efectiv partea de instruire a
VM-iştilor?
-Consider că nivelul de pregătire a militarilor
în acest moment este bun şi suntem în măsură să
îndeplinim misiunile încredinţate.
Obiectivele stabilite militarilor pentru anul de
instrucţie 2022 asigură ridicarea capacităţii de
luptă necesară ducerii acţiunilor militare cu preponderenţă în teren muntos împădurit greu accesibil. Acestea constau în perfecţionarea deprinderilor necesare activităţilor de alpinism, a tragerilor cu armamentul din dotare, executării marşurilor pe jos sau pe schiuri pe distanţe medii şi lungi,
amenajării adăposturilor şi preparării hranei, ori-

C MYK

DISTINCŢII:
2009-Insigna ,,Participant la Misiuni
în Străinătate”;
2011-Insigna „Participant la Misiuni în
Străinătate”;
2015-Semnul onorific „În Serviciul
Patriei” pentru 15 de ani de activitate;
2018-Insigna „Participant la Misiuni
în Străinătate”;
2020-Semnul onorific „În Serviciul
Patriei” pentru 20 de ani de activitate;
2021-Veteran din teatrele de operaţii;
Veteran.

entării în teren accidentat şi cu acoperiri, luării legăturii
radio.
Instrucţia specifică vânătorilor de munte se execută în
condiţii meteo des schimbătoare, în teren accidentat, la
altitudini mari, cu o multitudine de zone nevăzute. Este axată în principal pe
exerciţii tactice şi de
orientare, trageri în
pantă şi contrapantă,
activităţi de alpinism, schi şi supravieţuire. Un element
extrem de important
pentru a putea duce
la bun sfârşit tot ceea
ce am enumerat mai
sus este pregătirea
fizică. Activitatea de
zi cu zi a unui militar
din corpul vânătorilor de munte nu
poate fi catalogată ca
fiind una banală sau
uşoară, dar, cu siguranţă, este o muncă
ce îţi aduce multe satisfacţii atunci când
o desfăşori cu conştiinciozitate.
-Aşa cum reiese din CV, aţi executat câteva misiuni
externe. Ce a reprezentat pentru dumneavoastră experienţa teatrului de operaţii?
-Participarea la misiunile externe a reprezentat o experienţă importantă şi benefică, atât în plan personal, dar şi
profesional.
Din punct de vedere profesional, pot spune că am evoluat foarte mult şi am putut înţelege mai bine anumite fenomene ce se petrec în mediul militar. Am acumulat cunoştinţe pe care altfel nu le-aş fi putut dobândi.
Şi în plan personal, a avut loc o schimbare semnificativă produsă de întâlnirea cu necunoscutul. Faptul că pleci
pentru o perioadă într-o zonă a lumii despre care ştii doar
din cărţi, îţi schimbă optica asupra vieţii.
Daniela DUMITRAŞCU
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163 de ani de românitate, uniţi în cuget şi simţiri
Unirea Principatelor Române cunoscută ca Mica Unire (Marea Unire fiind cea de la 1918) a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea şi reprezintă unificarea vechilor
state Moldova şi Ţara Românească. Unirea este strâns legată de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza şi de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate la 5 ianuarie
1859 în Moldova şi la 24 ianuarie 1859 în Ţara Românească. Totuşi, unirea a fost un proces complex, bazat pe
puternica apropiere culturală şi economică între cele
două ţări. Procesul a început în 1848, odată cu realizarea
uniunii vamale între Moldova şi Ţara Românească, în
timpul domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv Gheorghe
Bibescu. Deznodământul războiului Crimeii a dus la un
context european favorabil realizării unirii.

Ziua Unirii
Principatelor
Române
sărbătorită
în ţară

nicipiul Bucureşti, cu prilejul sărbătoririi
a 163 de ani
de la înfăptuirea
Unirii
Prin cipa te lor
Române. În
Parcul Carol
la Monumentul Ostaşului
Necunoscut a
avut loc ceremonia de decorare a Drapelelor de Luptă ale Brigăzii 282
Blindată „Unirea Principatelor”, Brigăzii 8 Rachete Operativ Tactice „Alexandru Ioan Cuza” şi Batalionului 284
Tancuri „Cuza Vodă”.

Focşani

Militarii Forţelor Terestre Române au participat pe 24 ianuarie, alături de reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale şi de
cei ai structurilor Sistemului de Apărare, Ordine Publică
şi Securitate Naţională la ceremoniile militare şi religioase organizate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române,
în toate garnizoanele din ţară unde sunt ridicate monumente dedicate acestui eveniment.

Bucureşti

Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalulmaior Iulian Berdilă a participat pe 24 ianuarie, alături de
Preşedintele României, E.S. Klaus Werner Iohannis, primul ministru, Nicolae-Ionel Ciucă, ministrul apărării naţionale, Vasile Dîncu şi şeful Statului Major al Apărării,
generalul Daniel Petrescu, la ceremoniile militare şi religioase de depuneri de coroane de flori, organizate în mu-

În Piaţa Unirii din Focşani s-a dat startul celei de-aVIa ediţii a Maratonului Unirii, cursă la care au participat
maratonişti cu vârste cuprinse între 7 şi 70 de ani. Maratoniştii au alergat pe o distanţă de 42 de kilometri, în mare
parte pe graniţa existentă în anul 1859 între Moldova şi
Muntenia, despărţite atunci de Râul Milcov, pe care, luni,
24 ianuarie aceştia i-au parcurs în timp record, de numai
cinci ore şi jumătate.
Spre finalul cursei, în faţa Mausoleului Eroilor din
Focşani, maratoniştilor li s-au alăturat zece copii din Focşani, Adjud şi
Adjudu-Vechi,
care au pornit
într-o cursă până
în Piaţa Unirii,
purtând steguleţe tricolore. De
asemenea, pe tot
parcursul cursei,
maratoniştii au
purtat drapelul
României, un

drapel din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi alte steaguri care amintesc de istoria României. Şi, tot la
Mausoleului Eroilor din cartierul Sud al Focşanilor, în
care odihnesc eroii căzuţi în Primul Război Mondial, maratoniştii au aprins Torţa Eroilor, care a fost purtată până
în Piaţa Unirii, în semn de respect pentru eroii Armatei
Române căzuţi în Primul Război Mondial şi pentru militarii eroi care şi-au dat viaţa pentru România în misiuni de
luptă şi pe câmpurile de instrucţie.

Constanţa

Ziua Unirii Principatelor Române a fost sărbătorită la
Constanţa. Însă, anul acesta a fost mai diferită faţă de anii
precedenţi. Din cauza restricţiilor, constănţenii nu şi-au
putut da mâna pentru a dansa tradiţionala horă a unirii.
Mai mult, la evenimentul din Piaţa Ovidiu nu au putut
participa decât cei vaccinaţi, trecuţi prin boală sau testaţi.
La Constanţa, autorităţile locale au marcat această zi
printr-o defilare militară şi au spus câteva cuvinte despre
sem nificaţia
zilei de 24 ianuarie. Subprefectul judeţului a citit
mesajul lui
Nicolae Ciucă, prim-ministrul României.
Craiova
Mica Unirea fost marcată de elevii Colegiului Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu” printr-o horă în curtea unităţii şcolare. La horă
au participat toţi elevii de clasa a XI-a ai colegiului.
Câteva sute de persoane au participat luni, 24 ianuarie
la sărbătorirea Unirii Principatelor în Piaţa ,,A.I. Cuza”
din centrul Craiovei, unde a avut loc un ceremonial militar-religios organizat de Prefectura Dolj, Brigada Multinaţională Sud-Est şi Garnizoana Craiova.n

Vânătorii de munte, în competiţie
Schiul şi alpinismul sunt elemente definitorii ale vânătorilor de munte. Astfel, la poalele Munţilor Bucegi, în
zona Diham, printre brazi îngheţaţi şi temperaturi geroase, cinci batalioane din compunerea Brigăzii 2 Vânători
de Munte ,,Sarmizegetusa” s-au întrecut în prima probă a
campionatului militar de schi pentru unităţi de instrucţie,
etapa pe brigadă.
Această primă probă a
debutat cu startul echipelor
la interval de 15 minute
între ele, pe o porţiune plată pentru intrarea în ritm a
competitorilor, porţiunile
dificile, de urcare, urmând
să înceapă imediat după
această
,,aclimatizare”.
Pentru a putea urca pantele
dificile şi pentru a se putea
deplasa eficient pe zonele
de plat, militarii din compunerea loturilor şi-au
echipat schiurile cu aşa numitele ,,piei de focă”. Desigur că nu este vorba de o
piele de focă adevărată, ci de un material textil-sintetic,
care imită textura şi proprietăţile pieilor de animale din
zona arctică. Acest material se lipeşte de talpa schiurilor
şi nu permite alunecarea pe timpul urcuşului. Astfel, echipaţi corespunzător pentru abordarea porţiunilor dificile, echipele au început lunga urcare către punctele de control
de pe traseu, puncte prin care au fost obligaţi să treacă
pentru validarea acestora şi minimizarea riscului de ratare
a traseului corect.
Strategia fiecărei echipe s-a bazat pe cel mai bun
schior al lor, cel care a dictat tonul deplasării şi momentele propice când aceştia trebuiau să îşi dea jos
pieile de focă, pentru porţiunile de coborâre.
Întregul trase parcurs a fost de 12 km, împărţit în 2
ture a câte 6 km fiecare, finalul fiecărei ture fiind marcat de câte o probă diferită. După prima tură, fiecare
militar din echipă a trebuit să arunce 3 grenade de
exerciţiu la precizie, fiecare grenadă aruncată în afara
cercului reprezentând minute de penalizare adăugate
echipei. Echilibrul şi precizia au determinat, atât aruncările foarte bune, cât şi ratările la centimetru.
După aruncarea grenadelor şi sub efectul moralului
ridicat sau scăzut, în funcţie de rezultatele fiecăruia,
echipele au reintrat pe tura de 6 km cu urcuşuri dificile
şi coborâri în ac de păr. Ştiind că mai au de parcurs jumătate din traseu, loturile reprezentative ale batalioanelor
din compunerea Brigăzii 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa” au consumat toate rezervele de energie şi au dat
tot ce au putut pentru a obţine un timp cât mai bun la linia
de sosire. Însă, până a ajunge la linia de sosire, echipele

au trebuit să treacă prin ultima şi probabil
cea mai dificilă probă, deplasarea pe o distanţă de 400 de metri cu masca contra gazelor pe faţă. Odată trecuţi de linia de sosire,
printre urale şi felicitări, acestora li s-au verificat materialele cu care au plecat în patrulă, pentru a se asigura corectitudinea faţă de celelalte echipe şi pentru a putea fi aplicate eventuale penalizări în
cazul lipsei unuia dintre materialele obligatorii.
La finalul primei zile de
competiţie, pe primul loc s-a
regăsit echipa Batalionului 21
Vânători de Munte ,,General
Leonard Mociulschi”, cu un
timp total de 2:23:30 şi, la
doar 13 minute în urma lor, pe
locul 2, echipa Batalionului 33 Vânători de
Munte ,,Posada”, cu un timp total de
2:36:00. Locurile următoare au fost ocupate
de loturile Batalionului 206 Artilerie ,,General Mihail Lăcătuşu”, Batalionului 228 Apărare Antiaeriană ,,Piatra Craiului” şi Batalionului 30 Vânători de Munte ,,Dragoslavele”.
Cea de-a doua zi de competiţie, şi ultima, s-a desfăşurat la marginea oraşului Braşov, în poligonul Măgurele.
Pe o zi cu soare şi temperaturi blânde, a avut loc proba de
tragere, probă la care militarii din loturile batalioanelor au
lovit o ţintă dispusă la distanţa de 100 de metri, cu toate
cele 5 cartuşe puse la dispoziţie.
Pentru a simula cât mai
bine condiţiile
de stres şi
pentru a adăuga un plus de
dificultate condiţiilor de executare a tragerii, militarii au
avut de efectuat o deplasare rapidă până
pe aliniamentul
de tragere. Astfel, ochirea a
fost îngreunată
de creşterea ritmului cardiac. Din momentul în care conducătorul tragerii dădea startul, echipele aveau 2 minute
la dispoziţie să îşi ocupe poziţiile, să îşi controleze respiraţia şi să execute foc asupra ţintelor repartizate fiecărui
militar cu cele 5 cartuşe puse la dispoziţie. La finalul tra-

gerii fiecărei echipe în parte şi după un control minuţios
al armamentului, comandantul de patrulă, însoţit de arbitri, s-a deplasat pe aliniamentul ţintelor pentru a număra
loviturile directe şi pentru a aplica penalizările aferente
fiecărui glonţ care şi-a ratat ţinta.
Finalul campionatului militar de schi pentru unităţi de
instrucţie, etapa pe brigadă, a fost întâmpinat de concurenţi cu voie bună şi rivalităţi amicale, în special între
ocupanţii locului 1 şi 2. După executarea tragerilor de
către cele 5 echipe reprezentative ale batalioanelor şi după
calcularea penalizărilor aplicate, clasamentul final a fost
următorul:
1. Batalionul 21 Vânători de Munte ,,General Leonard
Mociulschi”
2. Batalionul 33 Vânători de Munte ,,Posada”
3. Batalionul 206 Artilerie ,,General Mihail Lăcătuşu”
4. Batalionul 228 Apărare Antiaeriană ,,Piatra Craiului”
5. Batalionul 30 Vânători de Munte ,,Dragoslavele”
Nu foarte mulţi au fost surprinşi de clasamentul final,
ţinând cont de faptul că performanţa loturilor la proba de
tragere a fost asemănătoare cu cea obţinută de acestea la
proba de patrulă.
La festivitatea de premiere a participat comandantul
Brigăzii 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa”, colonelul
Ilie-Marian Dragomir, care a acordat diplome tuturor participanţilor la competiţie şi a înmânat cupe pentru ocupanţii podiumului. În felul acesta, a felicitat loturile câştigătoare şi i-a încurajat pe ceilalţi participanţi să îşi depăşească limitele.
Astfel de competiţii reprezintă un motiv de mândrie
pentru vânătorii de munte, deoarece au ocazia de a-şi dovedi abilităţile de schi şi alpinism, abilităţi pe care le posedă doar structurile de elită din Armata României.
Locotenent Gabriel CONSTANTIN
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REPERE CULTURALE
Carte

O viaţă minunată, Frank Martela
De când există omenirea, medităm
la sensul vieţii şi la scopul nostru în
viaţă. Este oare fericirea un ţel care trebuie urmărit? Ce înseamnă viaţa într-o
societate laică? În aceste pagini, cercetătorul şi filozoful Frank Martela oferă
o perspectivă unică în încercarea de a afla ce anume conferă semnificaţie existenţei noastre, de ce suntem nemulţumiţi de prezent şi de ce avem mereu dorinţa de a depăşi etapa în care ne aflăm.
Frank Martela răspunde la aceste întrebări - şi la multe altele - pe un ton relaxat şi plin de umor, plasând câteva dintre cele mai mari teme şi
dileme filozofice ale vieţii într-un context modern, accesibil. O
viaţă minunată este o călăuză nepreţuită pentru toţi cei care îşi
caută locul în lume şi scopul în viaţă.
www. humanitas.ro

Concert

Timpuri Noi, 5 februarie, ora 17:00, Rockstadt, Braşov
Timpuri Noi este unul dintre simbolurile rock-ului românesc
al ultimelor decenii şi, în formula
actuală, este vocea rockului cu mesaj puternic, elaborat, inteligent şi
acid. De la înfiinţarea trupei, Dan
Iliescu a fost prezent în Timpuri
Noi în calitate de compozitor şi chitarist. Începând cu anul 2011, Dan
Iliescu şi-a asumat şi rolul de solist,
continuând misiunea muzicală asumată în urmă cu câteva decenii.
Pentru cei care nu ştiu încă, Dan
Iliescu este compozitorul tuturor
hit-urilor pe care publicul le ştie
atât de bine: Stere, Adeline, Luca,
Helga, Bordelul Mov, Catran, Nato, Tata, iar lista poate continua, cu
doar câteva excepţii, cu toate albumele scoase de-a lungul timpului de către Timpuri Noi.
www.infomusic.ro

Film

Moonfall
În Moonfall, o forţă misterioasă doboară Luna de pe orbită şi o aruncă pe
un curs de coliziune cu Pământul - şi cu
viaţa aşa cum o cunoaştem noi. Cu doar
câteva săptămâni înainte de impact,
când lumea este în pragul distrugerii,
directorul NASA şi fostul astronaut Jocinda „Jo” Fowler are o idee care poate
salva planeta noastră. Pornind într-o
misiune imposibilă în spaţiu, aceşti
eroi improbabili descoperă un secret
incredibil despre singurul satelit „natural”al Pământului.
wwww.cinemagia.ro
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Lecþia de istorie

Reacţia Ucrainei după unirea Basarabiei
cu România
Unirea Basarabiei cu România, votată cu o largă
majoritate de Sfatul Ţării de la Chişinău pe 9 aprilie
(27 martie stil vechi - n.r.) 1918 a fost contestată de
Ucraina. Autorităţile de la Kiev au respins actul unirii
şi au ridicat pretenţii asupra teritoriului dintre Prut şi
Nistru. Guvernul României a fost nevoit să dea un
răspuns amplu şi argumentat acestor revendicări pe
care le-a respins hotărât.
Teritoriul delimitat de râurile Prut (la vest), Nistru
(la est) şi de Dunăre şi Marea Neagră la sud a reprezentat partea de est a Moldovei medievale. Acest teritoriu, denumit Basarabia în secolul al XIX-lea a fost
ocupat de Imperiul Ţarist în 1812, în urma unui tratat
de pace cu Imperiul Otoman. Ţara Românească şi
Moldova, aflate sub suzeranitate otomană au fost scena unui război între Rusia şi Turcia, declanşat în
1806. Deşi au obţinut mai multe succese militare şi
au ocupat cele două provincii, ruşii s-au văzut nevoiţi
să negocieze pacea cu turcii, pe fondul deteriorării relaţiilor cu Franţa.
În noiembrie 1811, o delegaţie rusă şi una otomană s-au întâlnit la Giurgiu pentru negocieri.
Ruşii, care iniţial au cerut teritoriul până la Prut,
au plusat, solicitând graniţa pe Dunăre, adică stăpânirea celor două ţări române. Turcii au respins pretenţiile ruşilor, fiind dispuşi să accepte numai cedarea teritoriului dintre Prut şi Nistru. Negocierile au continuat la Bucureşti, însă nu aşa rapid cum sperau ruşii.
Ameninţaţi de pericolul invaziei napoleoniene, ruşii
au acceptat oferta otomană.
Pe 16 mai 1812, s-a semnat tratatul, care arăta că,
„hotarul dintre cele două state să fie râul Prut, de la
intrarea acestuia în Ţara Moldovei şi până la locul
unde se întâlneşte cu fluviul Dunărea, iar de acolo să
urmeze partea stângă a fluviului Dunărea, până la
Gura Chiliei şi până la mare...”. Imperiul Ţarist a intrat astfel în posesia unui teritoriu de 43.630 km (mai
mare cu 7.400 km decât al Moldovei de la vest de
Prut), cuprinzând cinci cetăţi, 17 târguri, 685 sate şi o
populaţie de 482.630 de oameni.
În ciuda unui intens proces de rusificare şi de deznaţionalizare, desfăşurat în următorul secol, în momentul declanşării Primului Război Mondial, populaţia Basarabiei a rămas majoritar românească. În contextul disoluţiei Imperiului Rus, după revoluţia bolşevică din 1917, Sfatul Ţării de la Chişinău a votat în
unanimitate pentru proclamarea independenţei Republicii Democratice Moldoveneşti, pe 24 ianuarie
1918. Relativ redus iniţial, curentul în favoarea unirii
cu România a crescut după proclamarea independenţei Basarabiei. Tânărul şi fragilul stat moldovenesc
nu avea cum să reziste singur în faţa acţiunilor bolşevicilor şi pretenţiilor emise de autorităţile ucrainene.
În acest context a fost votat actul unirii Basarabiei cu
România la 9 aprilie (27 martie stil vechi - n.r.) 1918.
La trei zile după votarea unirii, guvernul de la
Kiev trimitea o notă guvernului român prin care îl informa că Rada Centrală (Parlamentul Ucrainei - n.r.)
„nu admite decizia ,,Sfatului Ţării” referitoare la încorporarea Basarabiei la România să fie un act care

exprimă voinţa tuturor popoarelor care locuiesc pe
teritoriul Basarabiei; de aceea Republica Democrată
Ucraina cere ca regiunile din Basarabia unde populaţia s-a declarat sau se va declara ucraineană să fie
adăugate Republicii Ucraina”.
Pe 22 aprilie 1918, guvernul român răspundea notei primite de la guvernul de la Kiev amintind părţii
ucrainene că „Basarabia s-a unit de bunăvoie cu Patria-mamă, în virtutea unui vot aproape unanim exprimat al Sfatului Ţării, adunarea naţională legislativă a Republicii Moldoveneşti a Basarabiei. Această
adunare este expresia voinţei Naţiunii, având deci
aceeaşi origine ca şi Rada Centrală ucraineană, reprezentând deci, ca şi Rada, puterea suverană, ceea ce îi
dă dreptul să ia decizii definitive şi de aceeaşi importanţă pentru populaţia Basarabiei ca şi deciziile luate
de Rada în legătură cu locuitorii Ucrainei. […] Trebuie, de altfel, remarcat că Sfatul Ţării a fost ales în
mod liber, într-o perioadă în care nici nu se punea
problema unirii cu România”. De asemenea, guvernul român atrăgea atenţia că, după cunoştinţele sale,
„nu există nicio reuniune din Basarabia în care populaţia să se fi declarat ucraineană şi să fi cerut alipirea
la Ucraina”. Guvernul de la Kiev a revenit cu o notă
extinsă, trimisă guvernului român pe 5 mai 1918,
prin care încerca să demonstreze necesitatea anexării
Basarabiei de către Ucraina:
„Timp de mai mult de un secol Basarabia a făcut
parte din Imperiul Rus şi s-a găsit în relaţii politice şi
economice cu cea mai apropiată vecină a sa, Ucraina.
În perioada constituirii Republicii Ucraina, în luna
noiembrie 1917, guvernul ucrainean considera ca, în
favoarea legăturii federative care lega din nou Republica Ucraineană de toate celelalte părţi ale Imperiului Rus, Ucraina să păstreze această legătură în raport
cu Basarabia. După proclamarea independenţei
Ucrainei, guvernul ucrainean, neadmiţând deloc ruptura definitivă dintre Ucraina şi Basarabia şi luând în
considerarea aspiraţiile unei minorităţi notorii din populaţia Basarabiei şi-a propus să stabilească relaţii
mai strânse cu Republica Moldovenească, conferindu-i dreptul autonomiei politice”.
Guvernul Ucrainei „şi-a propus, conform expresiei formale a voinţei poporului Basarabiei, şi îşi propune acelaşi lucru şi astăzi, să dea la toată populaţia
Basarabiei o autonomie politică ce i-ar garanta cele
mai largi drepturi în domeniul social, politic şi intelectual. Este evident că interesele vitale ale Ucrainei
- strategice şi economice - cer ca Guvernul Ucrainei
să insiste pe încorporarea Basarabiei, care îşi păstrează autonomia politică faţă de Ucraina...” se arăta în
nota trimisă guvernului român.
Această notă a primit un răspuns vast pe 19 iunie
1918, prin care guvernul român argumenta că Ucraina nu are nici un drept asupra Basarabiei.
Guvernul român a amintit părţii ucrainene istoria
Basarabiei şi modul în care această provincie a fost
ocupată de Imperiul Rus.
www.historia.ro

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Întâmpinarea Domnului
După Naşterea Domnului Iisus Hristos,
trecând patruzeci de zile şi împlinindu-se
vremea curăţiei celei legiuite, Preacurata şi
Preabinecuvântata Fecioară Maică plecând
din Betleem cu Sfântul Iosif, logodnicul, şi
venind la Ierusalim, în Biserica lui Dumnezeu, purtând pe Hristos Pruncul cel de patruzeci de zile, au mers să împlinească Legea Domnului şi să se curăţească după naştere, prin aducerea jertfei celei cuviincioase
lui Dumnezeu şi prin rugăciunea preotului.
Apoi să pună înaintea Domnului pe Pruncul
cel întâi născut şi să-L răscumpere cu preţul cel rânduit, precum s-a poruncit lui Moise de către Domnul, în Legea Veche şi cum
se scrie despre aceea în legea curăţirii, şi
anume: „Femeia care va zămisli şi va naşte
parte bărbătească, necurată va fi şapte zile
şi în ziua a opta să se taie pruncul împrejur,
iar ea va şedea treizeci şi trei de zile sub
acoperământul necurăţiei sale; de tot lucrul
sfânt să nu se atingă şi în biserică să nu intre, până ce se vor sfârşi cele patruzeci de
zile ale curăţiei ei. Şi când se vor împlini zilele curăţirii, să aducă un miel de un an,
fără de prihană, spre arderea cea de tot şi un
pui de porumbel sau de turturea, pentru păcat; iar de nu va fi bogată ca să aducă miel,
atunci să aducă două turturele sau doi pui
de porumbel, unul spre arderea cea de tot şi
altul pentru păcat; apoi se va ruga pentru
dânsa preotul şi se va curăţi”. Israelitenii
aduceau pe pruncii lor cei întâi născuţi în
biserică, dându-i dajdie lui Dumnezeu, ca

pe o datorie stabilită prin lege. Deci, acea
lege a Domnului împlinind-o Maica lui
Dumnezeu, a venit acum în biserică, cu Dătătorul Legii. A venit să se curăţească deşi
nu-i trebuia curăţire, fiind neîntinată şi
Preacurată. Pentru că aceea care a zămislit
fără bărbat şi a născut fără dureri şi fără vătămarea curăţiei sale celei fecioreşti, aceea
n-a avut nici un fel de necurăţie obişnuită
femeilor celor ce nasc. Pentru că, ceea ce a
născut pe Izvorul curăţiei, cum putea să se
afle sub necurăţie? Din ea S-a născut Hristos, ca un rod din pom; iar pomul nu se vatămă, nici se întinează după înflorirea rodului său.
Deci, ţiindu-L în mâinile Sale, şi-a plecat genunchii şi cu cinste-L înălţa lui Dumnezeu, zicând:
„Iată, o! Preaveşnice Părinte, Acesta
este Fiul Tău, pe Care L-ai trimis ca să se
întrupeze din mine, pentru mântuirea neamului omenesc. Iată, pe Care Tu L-ai născut mai înainte de veci, fără maică; iar eu,
prin a Ta bunăvoire, în anii cei mai de pe
urmă, L-am născut fără de bărbat. Iată rodul
pântecelui meu cel întâi născut, Care prin
Duhul Tău cel Sfânt în mine S-a zămislit şi
negrăit din mine a ieşit, precum Tu Însuţi
ştii. Iată Fiul meu întâi născut - şi Care este
al Tău mai întâi - cu Tine de o fiinţă şi fără
de început, pentru că de la Tine S-a pogorât,
nedepărtându-Se însă de dumnezeirea Ta.
Primeşte pe Cel întâi născut, cu Care ai făcut toate. Primeşte pe cuvântul Tău cel din

mine întrupat, prin Care ai întărit cerurile,
ai întemeiat pământul şi ai adunat apele.
Primeşte pe Fiul Tău cel din mine, pe Care
Îl aduc Ţie, ca pentru El şi pentru Mine să
rânduieşti precum Îţi este plăcut şi pentru
ca cu trupul şi cu sângele Acestuia, cel din
mine luat, să se răscumpere neamul omenesc”.
Unele ca acestea zicând, a pus pe iubitul
ei Fiu în mâinile arhiereului, slujitorul lui
Dumnezeu, ca în mâinile lui Dumnezeu. Şi,
după Legea dumnezeiască L-a răscumpărat
pe El, cu preţul cel hotărât, adică cu cinci
sicli, care era înainte închipuire a celor
cinci răni mari ale lui Hristos, pe Care le-a
primit pe cruce, prin care toată lumea s-a
răscumpărat de blestemul Legii şi de robia
vrăjmaşului.
În aceeaşi vreme când părinţii au suit pe
pruncul Iisus, ca să facă după obiceiul legii
pentru dânsul, în biserică a venit, purtânduse de Duhul lui Dumnezeu, Sfântul Simeon,
bătrânul, om drept şi credincios, aşteptând
mângâierea lui Israel, Acela, privind spre
Fecioara cea Preacurată şi spre Pruncul cel
ţinut de ea, a văzut darul lui Dumnezeu, înconjurând pe Maica şi Pruncul ei şi cunoscând, cu duhul, că Acela este Mesia cel aşteptat, s-a apropiat cu sârguinţă şi, primind
în mâini cu bucurie negrăită şi cu frică cucernică, cel albit ca o lebădă de cărunteţe a
dat mare mulţumire lui Dumnezeu, înaintea
sfârşitului său, cu veselie cântând şi zicând:
„Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne,

după Cuvântul Tău, în pace. Eu n-am avut
linişte în gândurile mele, în toate zilele aşteptându-Te şi în toate zilele îngrijindu-mă,
când vei veni. Acum, văzându-Te, pace am
câştigat şi de grijă scăpând, mă duc din cele
de aici, veste de bucurie ducând părinţilor
mei pentru că voi spune despre venirea Ta
în lume, strămoşului Adam, lui Avraam, lui
Moise, lui David, lui Isaia şi celorlalţi sfinţi
părinţi şi proroci.”
Auzind Iosif şi Preacurată Fecioară unele ca acestea despre Prunc, de la sfântul şi
dreptul bătrân, se mirau de cele grăite pentru El, pentru că vedeau pe Simeon grăind
către Prunc ca spre un om bătrân. Apoi, se
ruga nu ca unui om, ci ca unui Dumnezeu
Care are puterea vieţii şi a morţii şi Care
putea să-l slobozească îndată pe bătrân spre
altă viaţă sau să-l ţie încă în cea de aici.
Deci, i-a binecuvântat Simeon, lăudând şi
mărind pe Maica cea Preanevinovată, care
a născut pe Omul Dumnezeu şi, fericind pe
Sfântul Iosif, părutul tată, care s-a învrednicit a fi slujitor unei Taine ca aceasta.
Prăznuirea Întâmpinării Domnului s-a
aşezat în vremea împărăţiei lui Iustinian,
căci mai înainte de aceea, deşi se făcea în
Biserică pomenire despre Întâmpinarea
Domnului, nu era prăznuită ca sărbătoare.
Iustinian, dreptcredinciosul împărat, a
poruncit să se cinstească ca un praznic
dumnezeiesc al Născătoarei de Dumnezeu,
precum sunt şi alte praznice mari.
www.Doxologia.ro
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Au fost găsite semnături
de carbon pe Marte
Roverul Curiosity de pe Marte a descoperit o combinaţie cu elementul chimic care ar putea, cel puţin teoretic, să indice existenţa vieţii extraterestre. Un total de 24
de mostre au fost încălzite de roverul Curiosity pentru a
separa chimicalele individuale, dezvăluind o varietate de
izotopi de carbon 12 şi carbon 13. „Cantităţile de carbon
12 şi carbon 13 din Sistemul Solar sunt cantităţile care
au existat la formarea Sistemului Solar”, a spus cercetătorul Christopher House de la Universitatea de Stat din

Pennsylvania, SUA. O explicaţie pentru semnăturile de
carbon de pe Marte? „Ambele există în absolut tot, însă
carbon 12 reacţionează mai rapid decât carbon 13, astfel
că analizarea cantităţilor relative din mostre poate dezvălui ciclul carbonului”, a adăugat House. O explicaţie
pentru semnăturile de carbon ar putea fi un nor molecular de praf gigantic. Sistemul Solar trece printr-un astfel
de nor la fiecare câteva sute de milioane de ani, iar efectul de răcire rezultat lasă în urmă depozite de carbon.
Acesta este un scenariu plauzibil, au spus cercetătorii,
însă necesită o investigaţie mai amplă. Alternativ, conversia de CO2 în compuşi organici (cum ar fi formaldehida) prin procese abiotice ar putea explica descoperirea
făcută de roverul Curiosity. În cazul de faţă, lumina
ultravioletă ar fi fost factorul declanşator. „Mostrele de
carbon 13 seamănă puţin cu mostrele din Australia, colectate din sedimente vechi de 2,7 miliarde de ani. Acele
mostre au fost cauzate de activitate biologică atunci când
metanul a fost consumat de microbi antici, însă nu putem
spune asta şi despre Marte pentru că este o planetă formată din materiale şi procese diferite faţă de Pământ”, a
precizat House.

Fenomenul de moarte
celulară poate fi controlat

Piroptoza, un tip de moarte celulară programată ce
are legătură cu infecţiile şi cu răspunsul la inflamaţii,
poate fi de fapt oprită şi gestionată, potrivit unor noi cercetări, deşi până acum se credea că procesul este ireversibil odată ce începe. Uciderea celulelor prin intermediul
piroptozei este ceva ce corpul face pentru a rămâne sănătos, deşi astfel de metode pot provoca, de asemenea, pagube. Echipa de cercetare a folosit un nou mod de a analiza piroptoza, creând o versiune personalizată a unei
proteine legate de acest tip de moarte celulară care a răspuns la lumină. Experimentele de laborator au dezvăluit
semne de piroptoză care se autoreglează dinamic ca re-

acţie la circumstanţe externe.„Acest lucru ne-a arătat că
această formă de moarte celulară nu este ireversibilă.
Procesul este de fapt programat cu un buton de anulare,
un aşa-zis comutator de oprire”, spune farmacologul
Gary Mo. Folosind tehnologia de imagistică fluorescentă pentru a-şi activa cu precizie gasdermina personalizată, cercetătorii au putut vedea că, în anumite condiţii,
cum ar fi o concentraţie specifică de ioni de calciu, porii
deschişi s-au închis din nou în câteva secunde. Deşi este
încă devreme pentru a afla de ce se întâmplă acest lucru
şi circumstanţele exacte care îl declanşează, este o dovadă că piroptoza poate începe şi apoi se poate opri din
nou, în funcţie de ce se întâmplă în jurul ei, scrie Science
Alert. Mai multe boli, inclusiv unele tipuri de cancer,
sunt rezultatul unor procese de moarte celulară care nu
funcţionează aşa cum ar trebui. Această defecţiune poate
face, de asemenea, ca inflamaţia să scape de sub control
după o infecţie, cum ar fi în cazul septicemiei. O cunoaştere îmbunătăţită a modului în care funcţionează moartea
celulară ar putea duce, de asemenea, la tratamente îmbunătăţite, dacă suntem capabili să găsim modalităţi de a
controla care celule sunt distruse şi când.
www.descopera.ro
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Noutãþi în lumea IT
Samsung descrie noi dispozitive Flex cu ecran tri-fold

Samsung Display este cu siguranţă furnizorul celor mai avansate ecrane de pe piaţă, aşa că aluzia la o nouă
familie de dispozitive Flex cu ecran
tri-fold nu ar trebui să surprindă pe
nimeni. Samsung este deja lider al
pieţei de dispozitive pliabile, producătorul sud-coreean livrând cele mai
de succes smartphone-uri de acest
gen: seriile Galaxy Z Flip şi Fold.
Astfel, apariţia unui nou teaser video
în care Samsung ilustrează noi concepte de design foarte interesante
pentru smartphone-uri, tablete şi laptop-uri, toate echipate cu paneluri

lor fizice obţinute în modul
„pliat”. Unele
dintre conceptele de design
ilustrate au fost
descrise deja în
brevete
mai
vechi sau mai
noi, rămânând
de văzut care
dintre acestea
vor fi transpuse
în produse reale
disponibile
pentru cumpărare.

Motorola
,,Frontier”- cel
mai avansat
telefon cu
Android

OLED flexibile şi pliabile. Completând demonstraţia oferită deja la expoziţia CES 2022, Samsung Display
ilustrează într-un teaser video oficial
ceea ce ar putea fi succesorul Galaxy
Z Fold 3 sau Flip 3. Încă aflate la stadiul de concept, dispozitivele despre
care încă nu ştim că ar exista şi la stadiul de prototip funcţional încearcă
să maximizeze suprafaţa de afişare şi
modalităţile de utilizare, fără compromisuri majore asupra dimensiuniDoi tipi la închisoare:
- Câţi ani ţi-au
dat?
- 15…
- Pentru ce?
- Am spart un geam la serviciu.
- Dumnezeule! Pentru atât? Unde
lucrezi?
- Pe un submarin...
J
Bulă: Bunicule, ce sunt alea?
Bunicul lui Bulă: Cireşe negre.
Bulă: Şi, de ce sunt roşii?
Bunicul lui Bulă: Pentru că sunt
încă verzi!
J
Bulă, la şcoală. Epoca de piatră.
Bulă, la extemporal. Deodată, în sala
de clasă se aude un urlet.
Învăţătoarea: Bulă, ce ai de urli?
Bulă: Mă iertaţi, doamnă, dar
mi-a căzut fiţuica pe picior.
J
- Fiule, eu voi pleca câteva zile de
acasă, spuse tatăl băieţelului său. În
absenţa mea, tu vei fi bărbatul în
ªTIINÞÃ
EXACTÃ

LOGOFÃT
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DULCIUR
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GÂNDIRI

Motorola
a
anunţat deja Moto
Edge X30, un
flagship veritabil
destinat însă doar
pieţei din China.
Modelul cu nume
de cod „Frontier”
ar putea fi ediţia pentru pieţele occidentale. Departe de a fi doar un rebrand aplicat versiunii pentru China,
noul dispozitiv plusează aspecte cheie ale setului de specificaţii, promiţând o cameră foto de 200MP cu senzor Samsung. Configuraţia foto ar urma să fie completată cu o cameră ultra-wide de 50MP şi cameră telephoto de 12MP, bazată pe un senzor furnizat de Sony.
casă.
- Bine, tată, dar întoarce-te repede, nu-mi place să spăl vasele.
J
Un cuplu trece prin faţa unei cofetării:
- Mmmmm!, ce bine miroase,
spune ea.
- Dacă vrei, mai trecem o dată.
J
- Prietene, n-am avut noroc cu
nici o nevastă!
- Cum aşa ?
- Prima a fugit cu un italian.
- Şi a doua?
- Nu vrea să fugă...
J
Un doctor către un pacient:
- Am două veşti: una bună, alta
proastă...
-Cu care să încep?
- Cu cea proastă!
- Ţi-am făcut analizele... Îmi pare
rău, dar trebuie să-ţi amputăm piciorul!
- Şi, cea bună?
- A intrat fiul meu la facultate...
OM DE
ªTIINÞÃ

ASPECT (fig.)
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Ecranul pare că va fi un model
Full HD+ cu tehnologie OLED şi
diagonală 6.67 inch, funcţionând cu
rată de refresh la 144Hz. Deasupra
ecranului am putea găsi acelaşi senzor de 60MP, întâlnit şi pe Moto
Edge X30. Indicând un calendar de
lansare pregătit pentru a doua jumătate a anului curent, noul flagship
Motorola este descris cu chipsetul
Snapdragon SM8475, posibil nume
de cod pentru versiunea refresh a actualului vârf de gamă Qualcomm,
Snapdragon 8 Gen 1. Lista dotărilor
este completată cu 8GB sau 12GB
memorie RAM, respectiv 128GB sau
256 GB stocare internă (în funcţie de
versiune). Deşi ar putea să nu fie disponibil prea curând, viitorul flagship
cu siguranţă are specificaţii de top,
rămânând doar de văzut dacă Motorola îl va putea livra înaintea concurenţei, brandul deţinut de Lenovo nefiind tocmai pe lista prioritară de
acces la chipseturi high-end, cum ar
fi cazul cu Apple şi Samsung.
www.go4it

J
- Doctore, am fost la dumneavoastră acum vreo trei ani şi mi-aţi
spus să mă feresc de umezeală.
- Da, da, îmi amintesc.
- Am venit să vă întreb dacă pot
să fac o baie.
J
Un tip în uniformă stătea pe marginea drumului. Un copil se apropie
de el şi îl întreabă:
- Nene, eşti poliţist?
- Nu, sunt detectiv în civil.
- Atunci, de ce ai uniforma?
- Azi e ziua mea liberă.
J
Trei prieteni se laudă cu nevestele lor.
Primul: Eu am o nevastă, ca un
fluture!
Al doilea: Nevastă-mea e ca o căprioară!
Al treilea: (după un moment de
gândire): Păi… Nici a mea nu prea
seamănă a om!
J
www.bancuri.ro

GÂNDURI ÎN TREACÃT...
Cartea bună e ca şi o conversaţie cu un
om deştept.
Nu există lift pentru succes. Trebuie să o
iei pe scări.
Gândeşte-te la lucruri mari, dar caută plăcerea în lucruri mici.
Laudă oamenii în public. Critică oamenii
în linişte.
Nu aştepta ca alţii să ţină cont de sfaturile
tale.
Măsoară succesul prin felul în care te bucuri de linişte, de sănătate şi de dragoste.
Dacă vrei să devii un om bogat, nu încerca să creşti averea, dar să micşorezi zgârcenia.
Creşte în tine capacitatea de a pune la
punct pe cineva.
Bucură-te de momentul de acum, nu te
baza pe ziua de mâine.
Fericirea este viaţa activă.
Cine nu respectă viaţa, nu o merită.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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CIMIC-ul românesc în ochii unui copil afgan
După aproape douăzeci de ani de când primii soldaţi
români au păşit pe pământ afgan şi până în ziua de 21 iulie
2021, zi în care România şi-a retras trupele, trebuie să ne
amintim cu mândrie şi satisfacţie de curajul, devotamentul şi sacrificiul militarilor români, care au scris istorie în
teatrele de operaţii din Afganistan.
În acest context, vreau să rememorez acţiunile militarilor români din Batalionul 1 CIMIC ,,General de corp de
armată Ştefan Holban”, care, în cadrul Batalionului de
Protecţie a Forţei, au executat misiuni, nu numai de asistenţă umanitară, ci şi de angajare a autorităţilor locale, în
urma cărora s-a decis posibilitatea realizării unor proiecte
de ridicare a nivelului de trai al populaţiei civile afgane.
Majoritatea activităţilor s-a desfăşurat
în provincia Kandahar sub deviza:
,,win hearts and
minds!”.(cu inima
şi mintea)
Pornind de la cei
trei
piloni
ai
CIMIC-ului (cooperare civil-militară): sprijinul forţei,
sprijinul autorităţilor locale şi sprijinul relaţiilor dintre
autorităţile locale şi forţe, activităţile acestei structuri s-au
concentrat asupra misiunilor de asistenţă umanitară, în
special cele destinate copiilor şi educaţiei acestora.
În timpul misiunii sale din Mandi-Sar, căpitanul Bogdan Stochiţă ne povesteşte: ,,Misiunile încep dimineaţa
devreme, în jurul orei 05:00, cu încărcarea materialelor în
MRAP-uri, apoi are loc deplasarea efectivelor către punctele de întâlnire cu forţele de ordine afgane şi stabilirea cu
acestea a detaliilor activităţilor KLE (Angajarea Liderilor
Cheie).
După care se execută deplasarea în locaţia de întâlnire
cu liderii locali şi copiii aduşi de aceştia. În timpul aces-

tor activităţi, forţele de ordine distribuie materialele de
asistenţă umanitară sub supravegherea noastră, direct copiilor.
Dorul de casă şi faptul că avem şi noi copii care ne aşteaptă, ne făcea să nu rămânem nepăsători, aşa că fiecare
militar aducea cu el dulciuri şi le împărţea copiilor. Materialele pe care le distribuiam cu ajutorul forţelor de ordine
afgane constau în rechizite şcolare şi articole vestimentare destinate exclusiv copiilor.
Afganistanul fiind o ţară islamică, rolul femeilor este
diminuat în societate comparativ cu o ţară creştină, iar
dacă liderul local ne confirma faptul că fetele nu au acces
la educaţie, pentru noi era deja un avertisment că acel sat
este sub influenţă talibană.
În timpul întâlnirilor, fără să vrei afli detalii despre
soarta acelor copii, dezavantajarea fetelor se poate observa începând cu modul de educare, mai exact băieţii sunt
cei care beneficiază de educaţie în prima parte a zilei, fetele având acces la şcoală doar după terminare cursurilor
băieţilor, materia şcolară fiind total diferită, ghidată de
texte religioase.
Educaţia pentru unele fete se opreşte la vârsta de 8 ani,
ele fiind eligibile în viziune talibană pentru căsătorie.
Am observat cu toţii că imaginea noastră în ochii acestor copii creează nedumerire. La începutul fiecărei activităţi aceştia sunt foarte temători, dar, în doar 10-15 de minute, ei devin comunicativi ca orice copil gata să uite de
zona de conflict în care ne aflam şi să ne introducă în lumea lor, lumea jocurilor. Profesionalismul militarilor români ne făcea să rămânem totuşi vigilenţi, fiind conştienţi
în fiecare secundă că pericolul nu este departe chiar dacă
ne aflam înconjuraţi de copii inofensivi. Sunt ferm convins de faptul că, copiilor li se povesteau cu totul alte lucruri despre noi şi despre ce făceam noi acolo. Nedumerirea lor pornea mai ales din faptul că echipele de ,,baubau”
le ofereau lucruri la care ei puteau doar să viseze. Între
foame, frig şi frică ,,baubau” venea cu hăinuţe călduroase,
încălţăminte, caiete, creioane colorate, rechizite şcolare şi
ciocolată.
Umbra de neîncredere şi confuzie era adumbrită
pentru o clipă extraordinară de bucurie şi speranţă, iar
pentru noi, cei aflaţi departe de cei dragi, acea mică scli-

S f i n ţ i r e Tr o i ţ ă
Militarii Batalionului 30
Vânători de Munte ,,Dragoslavele” au participat, cu
ocazia zilei de 24 ianuarie Ziua Unirii Principatelor
Române, la sfinţirea troiţei
ridicată în memoria Eroilor
căzuţi la datorie pe câmpurile de luptă pentru reîntregirea neamului românesc, de
pe Dealul Sasului din comuna Dâmbovicioara.
La activitate a participat
comandantul Batalionului
30 Vânători de Munte ,,Dragoslavele”, locotenent-colonelul Liviu-Costin Bălăceanu, alături de reprezentanţii autorităţilor publice locale şi ai Arhiepiscopiei
Argeşului şi Muscelului.
Plutonier-major Constantin Cătălin ITU
Foto:Plutonier-major Ovidiu CANTEA

Tabăra de instrucţie
a cercetaşilor, pe timp de iarnă
În perioada 10-21 ianuarie, structurile de cercetare din cadrul batalioanelor de vânători de munte ale Brigăzii 2
Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa”
au participat la tabăra de instrucţie la
munte-iarna, în zona Diham din Munţii Bucegi.
Pe parcursul celor două săptămâni,
militarii şi-au perfecţionat deprinderile
în ceea ce priveşte instrucţia pe schiuri, astfel încât, la finalul taberei, aceştia şi-au însuşit tehnicile de urcare şi
coborâre pe schiuri şi modul de deplasare în teren muntos. Totodată, aceştia
au îmbinat instrucţia pe schiuri cu instrucţia tactică, traiul în condiţii de

Infanteriştii olteni, în teatrul
de ope raţii Bosnia şi Herţegovina
România a suplimentat contribuţia la misiunea EUFOR ALTHEA prin participarea,
începând de luni, 17 ianuarie, cu un detaşament format din 30 de militari ai Batalionului
22 Infanterie „Romanaţi” din Caracal, aflat în
subordinea Brigăzii Multinaţionale de SudEst din Craiova.
Infanteriştii olteni se vor alătura celor 39
de militari ce desfăşurau, în principal, activităţi de stat major în cadrul comandamentului
misiunii EUFOR
ALTHEA dislocat
în Camp Butmir,
Sarajevo.
Plutonul
de
manevră este dotat
cu mijloace tehnice blindate - PIRANHA III C, se
află sub comanda
operaţională a Comandamentului
Forţelor Întrunite
din Statul Major al
Apărării şi va fi integrat în Batalionul Multinaţional al misiunii EUFOR ALTHEA. Militarii români vor executa, timp de şase luni,
misiuni în sprijinul autorităţilor locale având
ca scop menţinerea unui climat de securitate
şi stabilitate, concomitent cu dezvoltarea şi

instruirea forţelor armate din Bosnia şi Herţegovina.
Decizia de suplimentare a contribuţiei României la Operaţia EUFOR ALTHEA a fost
luată pentru îmbunătăţirea nivelului de protecţie a forţei pe timpul executării misiunilor
în acest teatru de operaţii.
Suplimentarea de forţe se înscrie în plafonul aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării privind forţele şi mijloacele Armatei României care pot fi puse la
dispoziţie pentru participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului naţional în anul 2022.
Misiunea
EUFOR
ALTHEA a Uniunii Europene se desfăşoară pe teritoriul Bosniei şi Herţegovinei începând cu anul
2004, în baza unui mandat al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Participarea României
la operaţia EUFOR Althea reflectă, atât consolidarea angajamentului asumat în cadrul
Uniunii Europene, cât şi a parteneriatului
NATO-UE, reprezentând, în acelaşi timp, un
element de menţinere a securităţii şi stabilităţii în regiune. n

Batalionul 300 Infanterie Mecanizată debut în noul an

izolare, orientarea în teren muntos şi
acordarea primului ajutor în teren
accidentat.
Aceste tabere, pe lângă perfecţionarea deprinderilor specifice cercetaşilor militari, au ca obiectiv şi creşterea coeziunii în cadrul structurilor, astfel încât aceştia să poată acţiona ca un
tot unitar pe timpul îndeplinirii misiunilor.
Căpitan Anamaria SCARLAT

CMYK

pire din ochii copiilor şi imaginea degeţelelor strânse pe
un pachet de biscuiţi, o cariocă sau o ciocolată reprezenta
o lume întreagă.
Bucuria pe care am observat-o în ochii lor m-au făcut
să rog ofiţerul de relaţii cu publicul să imortalizez aceste
momente unice.
Dacă dorinţa de a face mai multe în timpul scurt cât
am stat în localitate, pentru executarea misiunii, ne împiedică să privim cu şi mai multă atenţie oamenii şi locurile
respective, fotografiile făcute îmi dau dimensiunea reală a
ceea ce am făcut. Bifarea pe o hârtie sau într-un raport a
faptului că am îndeplinit misiunea şi am predat atâtea şi
atâtea materiale, nu pot spune prea multe comparativ cu o
fotografie şi cu privirea copiilor din acele fotografii.
Şi când ne este mai greu, şi suntem departe, iar inima
noastră ne este îndoită, ne uităm la o mică imagine, la doi
ochi care ne transmit dincolo de lentila aparatului bucuria
ce excede, zbuciumul şi neputinţa unei ţări cu istorie milenară aflată la răspântia marilor interese.”
Privind cu atenţie fotografiile realizate de personalul
desemnat nu putem să nu-i dăm dreptate căpitanului Stochiţă şi să ne bucurăm de faptul că dincolo de profesionalismul dovedit de CIMIC-ul românesc, militarii noştri au
luat în raniţe, în Afganistan, căldura, sentimentele şi trăirile de acasă şi au oferit copiilor afgani un strop din bucuria copiilor de acasă.
Mihaela DIACONU

La două săptămâni de la deschiderea anului de instrucţie, infanteriştii Batalionului 300
Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei”, consecvenţi şi încrezători, fac deja prima „vizită”
în poligonul de tragere.
Marţi, 25 ianuarie, încă de la primele orele
ale dimineţii, la o temperatură de -8 grade
Celsius, resimţită ca -12 grade Celsius, cauzată de vântul tăios, militarii Companiei 1 Infanterie „Panters” îşi ajustau echipamentul şi armamentul individual din dotare, în vederea
executării unui marş tactic către Centrul Naţional Secundar de Instruire pentru Luptă din
Smârdan, unde au desfăşurat o serie de şedinţe de tragere individuale cu armamentul din
dotare. Cunoaşterea armamentului din dotare,

ve rificarea
preciziei
tragerii,
pregătirea şi
cunoaşterea
tehnicii executării şedinţelor de
tragere cu
armament
in dividual
sunt obiectivele vizate
în
cadrul
acestei categorii de instruire.
Nicuşor COMĂNESCU

