PUNCTE DE VEDERE

Expe rienţele ne definesc
Principala misiune a unui batalion de tancuri pe
timp de pace este instrucţia. Pentru noi sintagma „Instruieşte-te aşa cum lupţi” este vitală şi instrucţia o folosim la maxim
pentru a clădi
membrilor echipajelor de tancuri
încredere în deprinderile proprii. Planul instrucţiei batalionului este structurat astfel încât
să
asigure
instruirea indi-

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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ACTUALITATE

La ceas aniversar
De-a lungul existenţei sale, batalionul a participat cu
succes, atât la campaniile militare din timpul celui deAl Doilea Război Mondial, cât şi la misiuni în teatrele
de operaţii din
Irak şi Afganistan,
precum şi la numeroase exerciţii
militare naţionale
şi multinaţionale.
La ceas aniversar,
militarii Batalionului 21 Vânători
de...
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Autoevaluarea activităţii
FTR pentru anul 2021
Forţele Terestre Române, prin executarea activităţilor
planificate şi îndeplinirea sarcinilor ordonate în anul evaluat, au realizat şi îşi
menţin capabilităţile
de apărare robuste şi
reziliente, credibile, interoperabile şi flexibile, în scopul îndeplinirii misiunilor specifice
şi a angajamentelor
asumate de România
ca stat membru al
NATO şi al UE, fiind
totodată...

LECÞIA DE ISTORIE

Cum să fii domn
(şi politician) în vremuri tulburi
Despre Vlad al II-lea ştim că a fost unul dintre fiii
voievodului Mircea cel Bătrân şi că s-a născut probabil
pe la 1400. Nu avem
însă date despre viaţa
lui ca tânăr posibil
moştenitor al tronului muntean. Putem
să ne închipuim că a
stat aproape de tatăl
său, de la care a învăţat detalii despre guvernare şi război...

MOZAIC

Ştiinţa mirosului este pe cât de
simplă, pe atât de surprinzătoare
De ce alte mirosuri sau diferiţi factori de mediu nu
„intervin” în experienţa de a mirosi aromele individual?
Cercetătorii de la McKelvey School of Engineering de
la Universitatea
Washington din
St. Louis şi-au
îndreptat atenţia
spre subiectul lor
de încredere, lăcusta, pentru a afla. Rezultatele
au fost „surprinzător de simple”,
potrivit lui Barani...

CMYK
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Batalionul 21 Vânători de Munte ,,General Leonard Mociulschi”

aCtualitatea
Pe SCuRt
lMOSCOVA:Rusia condamnă ameninţările la adresa

Nord Stream 2 în caz de conflict. Rusia este nemulţumită
că Occidentul foloseşte conducta de gaze Nord Stream 2 ca
,,pârghie” în confruntarea legată de Ucraina, la cererea Statelor Unite, transmite dpa. ,,Din nefericire, aceasta este o
reflectare a realităţilor existente în Europa şi în NATO”, a
declarat Serghei Riabkov, adjunct al ministrului de Externe, citat de agenţia Interfax. El a apreciat că este vorba de
,,un circ politic organizat de Occident”. Riabkov a mai afirmat că Uniunea Europeană şi NATO nici măcar nu încearcă să îşi evalueze corect interesele pe termen lung. Comentariile oficialului rus au fost făcute în contextul eforturilor
diplomatice de evitare a unui război, după ce Moscova a
trimis zeci de mii de militari la frontierele Ucrainei, provocând îngrijorare cu privire la o invazie iminentă. Rusia continuă să dezmintă că ar avea astfel de intenţii.l ANKARA: TB3, cea mai nouă şi modernă versiune a celui mai
de succes produs militar al industriei din Turcia - dronele Bayraktar. Preşedintele Industrie de Apărare din Turcia a subliniat succesul uriaş al dronelor turceşti Bayraktar
în conflictele din Siria sau Nagorno-Karabah, fiind în serviciul mai multor state. TB2 au fost achiziţionate inclusiv
de Polonia şi Ucraina, Turcia ţintind să devină prin Bayraktar principalul exportator la nivel mondial de UAV-uri. Turcia dezvoltă TCG Anadolu - navă multi-rol de asalt amfibiu
de tip LHD (Landing Helicopter Dock), care pe lângă elicoptere, ar fi trebuit să opereze şi avioane Harrier sau F35B.TCG Anadolu este realizată din combinarea caracteristicilor unei nave de asalt cu designul unui portavion uşor,
şi este construită prin transfer tehnologic şi asistenţă de
spaniolii de la Navantia. TCG Anadolu va opera dronele
BayraktarTB3. De precizat că, dacă primul zbor al Bayraktar TB3 era programat pentru 2023, turcii s-au mişcat rapid
şi au anunţat că industria va efectua zborul anul acesta.
lSOFIA: Bulgaria s-a răzgândit: vrea trupe americane
pe teritoriu. Ministrul bulgar al Apărării, Stefan Ivanev,
s-a răzgândit în ceea ce priveşte prezenţa de trupe americane pe teritoriu. Acesta a anunţat că va permite forţelor de
artilerie americane să participe în batalionul bulgar. Oficialul şi-a motivat decizia prin faptul că ceea ce se întâmplă
în prezent în apropierea Ucrainei poate avea efecte negative semnificative asupra securităţii bulgare. ,,Avem multe
batalioane, iar acum creăm un grup de luptă la nivel de batalion. Când vorbim de deficite, nu vorbim de ceva ce se
poate crea în 2 zile, vorbim de deficite în ceea ce priveşte
standardele NATO, cerinţele într-un mediu aliat” a declarat
acesta, potrivit Sega. Iniţial, ministrul Apărării spunea că
batalionul bulgar va fi format doar din forţe şi echipamente
militare bulgare, însă acum este de acord cu prezenţa trupelor americane pe teritoriu. lTEHERAN: Iranul a dezvoltat o nouă rachetă cu rază medie de acţiune. Nouă ameninţare la adresa Israelului. Gardienii Revoluţiei islamice, armata ideologică a Iranului, au anunţat dezvoltarea
unei noi rachete cu rază medie de acţiune, denumită Kheybarchekan, după numele unei victorii a susţinătorilor lui
Mahomed în secolul al VII-lea. Racheta este susceptibilă să
lovească Israelul, relatează AFP. Potrivit generalului Mohammad Bagheri, şeful statului major al forţelor armate, a
prezentat acest dispozitiv cu prilejul unei vizite la o bază de
rachete sol-sol a forţelor aerospaţiale a Gardienilor Revoluţiei, în prezenţa generalului Amirali Hajizadeh, şeful departamentului aerospaţial. ,,Manevrabilitatea şi viteza sa
extremă îi permit să atingă ţinte pe o rază de 1.450 km”,
precizează site-ul. De ,,fabricaţie locală”, Kheybarchekan
poate străpunge un scut antirachetă, potrivit Sepah News.
În 2019, Iranul a anunţat că a testat cu succes o rachetă de
croazieră cu o rază de peste 1.350 km. Pe 24 decembrie
anul trecut, Teheranul a lansat 16 rachete balistice la finalul
a cinci zile de manevre militare care, potrivit generalilor
iranieni, au reprezentat un avertisment pentru Israel. Iranul
se află la circa 1.500 de kilometri de frontierele Israelului.
lLONDRA: Marea Britanie trimite tot mai multe avioane de luptă în Cipru, pe fondul tensiunilor cu Rusia.
Regatul unit va creşte numărul de avioane de luptă Typhoon dislocate în Cipru, ca parte a eforturilor de descurajare a Rusiei, a anunţat prim-ministrul Boris Johnson. Potrivit publicaţiei UK Defence Journal, premierul britanic a
declarat următoarele: „Cu cât aceste sancţiuni sunt mai dure, cu cât sunt mai automate (rapide), cu atât avem mai
multe şanse de a descuraja ceea ce cred că este un răspuns
iraţional al Rusiei. Dar, ceea ce facem, de asemenea, este
să ne asigurăm că atragem atenţia ruşilor, le ocupăm lăţimea de bandă şi ne pregătim pentru întreaga frontieră de est
a NATO […]. n
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La ceas aniversar

Aniversare
Pe data de 31 ianuarie a.c., Batalionul 21 Vânători de
Munte ,,General Leonard Mociulschi” a aniversat 82 de
ani de la înfiinţare, o lungă perioadă pe timpul căreia şi-a
îndeplinit sarcinile şi misiunile la cel mai înalt nivel.
Batalionul 21 Vânători de Munte ,,General Leonard
Mociulschi” s-a înfiinţat la data de 31 ianuarie 1940, în
oraşul Baia-Sprie, fiind, ulterior, redislocat şi reînfiinţat de
trei ori, ultima dată la Predeal, la data de 17 noiembrie
1964.
De-a lungul existenţei sale, batalionul a participat cu
succes, atât la campaniile militare din timpul celui de-Al
Doilea Război Mondial, cât şi la misiuni în teatrele de operaţii din Irak
şi Afganistan,
precum şi la
numeroase
exerciţii militare naţionale
şi multinaţionale.
La
ceas
aniversar, militarii Batalionului 21 Vânători
de
Munte au sărbătorit ziua prin instrucţie, desfăşurând tabăra
de instrucţie la munte - iarna, în Munţii Bucegi. Păstrând
tradiţia, această tabără are ca scop principal însuşirea deprinderilor specifice acţiunilor pe schiuri, în teren muntos,
în orice condiţii meteorologice, deprinderi ce îi definesc pe
vânătorii de munte predeleni ca urmaşi ai „cavalerilor florii
de colţ”.
La mulţi ani, vânătorilor de munte de la cota 1.000!
Tabără de instrucţie la munte-iarna
Militarii Batalionului 21 Vânători de Munte „General
Leonard Mociulschi” au participat la tabăra de instrucţie la
munte - iarna, în perioada 24 ianuarie - 4 februarie, în
Munţii Bucegi.
Tabăra a avut ca scop principal însuşirea deprinderilor
specifice acţiunilor pe schiuri, în teren muntos, în orice
condiţii meteorologice, deprinderi ce îi definesc pe vânătorii de munte predeleni, ca specialişti în această armă.
Pe parcursul celor două săptămâni, militarii şi-au însuşit şi perfecţionat deprinderile în ceea ce priveşte tehnicile
de urcare şi coborâre pe schiuri şi modul de deplasare în te-

Instrucţie în poligon
Pentru prima dată în anul
2022, subunităţile Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni” au executat trageri cu
armamentul din dotare, pe
data de 2 şi 3 februarie, în
Poligonul „Coada Izvorului”.
„Suntem în etapa de in-

strucţie individuală, iar
aceste activităţi sunt esenţiale pentru perfecţionarea
deprinderilor noastre de luptător. Sunt mândru că am
executat trageri pe aceleaşi
aliniamente cu veterani ai
Teatrelor de Operaţii, iar
profesionalismul călugărenilor îşi spune cuvântul”, ne-a transmis sergentul Valeriu
Bobeş, aflat la început de carieră în cadrul batalionului.
Locotenent
Sergiu IOSUB
Foto:Sergent
Diana PIETRAROIU

ren muntos.
Totodată, aceştia au îmbinat instrucţia pe schiuri cu instrucţia tactică, traiul în condiţii de izolare şi orientarea în
teren muntos.

Exerciţiu de căutare-salvare în Munţii Bucegi
Militarii Batalionului 21 Vânători de Munte „General
Leonard Mociulschi” au participat la un exerciţiu în comun
cu instructorii Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montani Sinaia, în zona Diham din Munţii
Bucegi, exerciţiu ce a avut ca scop activarea echipelor de
căutare-salvare pentru salvarea persoanelor surprinse de
avalanşă.
În baza protocolului de cooperare existent între Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne,
periodic, se organizează exerciţii în comun,
atât pe timp de
vară, cât şi pe
timp de iarnă,
pentru antrenarea personalului
care face parte
din echipele de
că u tare-salvare
în luarea deciziilor prompte, astfel încât să fie în
măsură să organizeze eficient forţele şi mijloacele aflate la dispoziţie pentru rezolvarea situaţiilor apărute.
Anamaria SCARLAT
Foto:Sergent-major Loredana NAE

Pregătirea continuă
Militarii aflaţi la „Cursul de brevetare mecanici conductori transportor amfibiu blindat” desfăşurat la Topraisar, au executat pe data de 3 februarie, la Centrul de
Perfecţionare Tancuri şi Auto din Piteşti, şedinţa 5 de
conducere
a
TAB pe apă.
Pe parcursul
acestor şedinţe,
instructorii urmăresc însuşirea
c u n o ş t i n ţ e l o r,
dobândirea priceperilor şi deprinderilor, dezvoltarea calităţilor fizice şi intelectuale necesare luptătorului specializat.
Mult succes în continuare!
Andreea DUNĂREANU
Foto: Marius FRĂŢILĂ

Ta b ă r ă d e i n s t r u c ţ i e l a m u n t e
Militarii Batalionului 53 Comando au dat start provocărilor anului de instrucţie 2022 cu o tabără de instrucţie la
munte. În perioada 17-28 ianuarie, operatorii Batalionului
53 Comando „Smaranda Brăescu” s-au luptat cu zăpada şi
îngheţul în tabăra de instrucţie de la Stâna de Vale. Instruirea a avut loc în comun cu militarii Regimentului 317 ISR
„Vlădeasa”.
La temperaturi care au ajuns şi până la -20 de grade au
testat echipamentele şi, cel mai important, s-au testat pe ei
înşişi. Au pus în practică tehnici, tactici şi proceduri specifice acţiunilor de luptă în mediul montan şi le-au perfecţionat. Nu există secrete pentru o pregătire de succes. Este re-

zultatul
pre gătirii,
a muncii
grele
şi
gândul de
a fi mereu
mai bun.
Cel
mai
im portant
lucru este
că există
echipa.n
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Autoevaluarea activităţii Forţelor
Te r e s t r e Ro m â n e p e n t r u a n u l 2 0 2 1
Pe data de 1 februarie, la sediul Statului Major al Forţelor Terestre (SMFT), a avut loc, în prezenţa ministrului
Apărării Naţionale, Vasile Dîncu şi a şefului Statului Major
al Apărării, generalul Daniel Petrescu, şedinţa de autoevaluare a Forţelor Terestre Române pentru anul 2021.
Forţele Terestre Române, prin executarea activităţilor
planificate şi îndeplinirea sarcinilor ordonate în anul evaluat, au realizat şi îşi menţin capabilităţile de apărare robuste
şi reziliente, credibile, interoperabile şi flexibile, în scopul
îndeplinirii misiunilor specifice şi a angajamentelor asumate de România ca stat
membru al NATO şi
al UE, fiind totodată
în măsură să asigure
un răspuns adecvat
provocărilor actuale şi
viitoare ale mediului
de securitate, inclusiv
în spectrul neconvenţional, hibrid şi cel al
sprijinului pentru managementul situaţiilor
de urgenţă şi al crizelor.
De asemenea, Forţele Terestre Române
au depus eforturi susţinute pentru acordarea sprijinului autorităţilor centrale şi
locale în gestionarea crizei provocate de pandemia noului
coronavirus.
„Anul 2021 a fost unul dificil, având în vedere criza sa-

nitară pe care încă o traversăm şi modificările semnificative ale mediului de securitate regional. Ambele au însemnat
pentru instituţia militară adaptare şi evoluţie. Forţele Terestre Române reprezintă coloana vertebrală a Armatei României. În ţară sau în misiuni internaţionale, militarii Forţelor
Terestre au dovedit competenţă, putere de acţiune, disciplină şi o foarte bună pregătire. Nu o spun doar eu sau comandanţii noştri militari, ci şi aliaţii şi partenerii Armatei Române.
Vă felicit pentru toate rezultatele obţinute şi am încredere că veţi continua şi în
2022 pe aceeaşi linie, demonstrându-vă puterea şi
disciplina pe care o aveţi.
Sunteţi puternici şi rezilienţi,
două calităţi care fac ca aceste performanţe să fie notabile.
Vă mulţumesc pentru serviciul dumneavoastră şi vă
doresc multă sănătate!”, a subliniat ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu.
La finalul şedinţei de bilanţ, generalul-maior Iulian
Berdilă, a menţionat că
obiectivele propuse şi asumate în anul 2021 au fost îndeplinite, prezentând, totodată,
priorităţile SMFT pentru anul 2022.
Colonel Cristian MARIŞ
Foto: Cristian DOBRE

Veşti din Polonia
Trei „Gheparzi de fier” - decoraţi de aliaţii americani

În săptămâna 31 ianuarie - 4 februarie, doi dintre militarii Detaşamentului de Apărare Antiaeriană „Gheparzii
de fier” au fost decoraţi cu ordinul DarkRifle, de către aliaţii americani din cadrul Grupului de Luptă din Polonia.
De la începutul misiunii de asigurare a prezenţei
înaintate consolidate în flancul nord-estic al alianţei
NATO, comandantul contingentului românesc a propus
trei militari pentru a fi decoraţi cu acest ordin, respectiv
un ofiţer din partea statului major, comandantul bateriei
de apărare antiaeriană şi comandantul plutonului de sprijin.
Recomandarea s-a făcut pe baza contribuţiei acestora

În cadrul vizitei, membrii echipei de recunoaştere, comandantul Batalionului de Apărare Antiaeriană polonez,
comandantul Brigăzii 15 Mecanizată din Gizycko şi comandantul Bazei de Antrenament Bemowo Piskie s-au întâlnit în vederea planificării activităţilor viitoare. De asemenea, aceştia au verificat modul în care „Gheparzii de
fier” se instruiesc alături de aliaţii Grupului de Luptă din
Polonia.
La finalul activităţii, şeful echipei de recunoaştere, locotenent-colonelul Marius Benza şi-a exprimat aprecierea
faţă de modul în care artileriştii antiaerieni dobrogeni
şi-au desfăşurat misiunea până în prezent şi le-a transmis
îndemnul de a continua în acelaşi ritm.

„Agilitas Defensio”, motto-ul „Gheparzilor
de fier” aplicat în poligonul de instrucţie
Klusy

În săptămâna 7-11 februarie, militarii Detaşamentului
de Apărare Antiaeriană „Gheparzii de fier”, dislocaţi în
Polonia au executat timp de două zile, un exerciţiu de antrenament în teren, de nivel baterie, în poligonul Klusy.
Exerciţiul s-a desfăşurat, atât pe timp de zi, cât şi pe
timp de noapte, iar în cadrul scenariului tactic, artileriştii
antiaerieni dobrogeni au avut de rezolvat o serie de situaţii tactice similare cu cele reale, precum acordarea primului ajutor unui rănit şi extragerea acestuia de pe câmpul de
luptă, evacuarea tehnicii avariate, reacţia la contactul cu
inamicul, reacţia la un atac chimic, dar şi modalităţile de
raportare a incidentelor prin intermediul mijloacelor şi
terminalelor de comunicaţii folosite.
la promovarea valorilor morale şi etice esenţiale în desfăşurarea serviciului militar. „Gheparzii de fier” au fost înscrişi în cartea de onoare a Batalionului 3 din Regimentul
161, unde apare numele fiecărui militar decorat cu ordinul DarkRifle.

Vizita echipei de recunoaştere în Baza de
Antrenament Bemowo Piskie
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Numiri în funcţii
Brigada 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa”

Pe data de 10 februarie, la sediul comandamentului
Brigăzii 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa” a avut loc
citirea Ordinului de numire în funcţia de comandant al marii unităţi, a colonelului Ilie-Marian Dragomir.
Activitatea s-a desfăşurat în prezenţa comandantului
Diviziei 2 Infanterie ,,Getica”, generalul-maior DragoşDumitru Iacob, care l-a felicitat pe colonelul Ilie-Marian
Dragomir pentru modul de îndeplinire a misiunilor încredinţate şi i-a urat mult succes în îndeplinirea sarcinilor şi
obiectivelor specifice funcţiei.

Colonelul Ilie-Marian Dragomir a preluat comanda şi
Drapelul de Luptă al Brigăzii 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa” din Braşov, în luna februarie 2021.
Plutonier-major Constantin Cătălin ITU

Batalionul 21 Vânători de Munte „General
Leonard Mociulschi”

La sediul Batalionului 21 Vânători de Munte „General
Leonard Mociulschi” din Predeal, a avut loc pe data de 8
februarie, ceremonia de numire în funcţia de comandant al
unităţii a locotenent-colonelului Bogdan Gherghe.

Activitatea s-a desfăşurat în prezenţa comandantului
Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”, colonelul
Ilie-Marin Dragomir, care i-a mulţumit locotenent-colonelului Bogdan Gherghe pentru profesionalismul de care a
dat dovadă de când a luat în primire Drapelul de Luptă al
unităţii şi i-a urat mult succes în continuare în îndeplinirea
sarcinilor şi obiectivelor specifice funcţiei.
Locotenent-colonelul Bogdan Gherghe a fost împuternicit pe funcţia de comandant de batalion în luna octombrie a anului 2021, iar începând cu data de 1 noiembrie,
acesta a luat în primire comanda şi Drapelul de Luptă ale
Batalionului 21 Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi”.

Batalionul 1 CIMIC

La sediul Batalionului 1 CIMIC ,,General de corp de
armată Ştefan Holban” a avut loc joi, 10 februarie ceremonia de numire în funcţia de comandant al unităţii a maiorului Cosmin Savu.
Activitatea s-a desfăşurat în prezenţa şefului de stat
major al Comandamentului Componentei Terestre, colonelul Liviu Necula, care i-a mulţimit maiorului Cosmin
Savu pentru profesionalismul de care a dat dovadă de când
a luat în primire Drapelul de Luptă al unităţii şi i-a urat
mult succes în continuare în îndeplinirea sarcinilor şi
obiectivelor specifice funcţiei.

În perioada 31 ianuarie-4 februarie, militarii detaşamentului de Apărare Antiaeriană „Gheparzii de fier” au
primit vizita echipei de recunoaştere, formată din reprezentanţi ai Comandamentului Forţelor Întrunite şi ai Comandantului Componentei Terestre, în vederea dislocării
noului detaşament în Polonia.

Scopul exerciţiului a fost antrenarea „Gheparzilor de
fier” pentru a-şi îmbunătăţi capacitatea de luptă într-un
mediu complex, precum şi relaţiile de comandă-control
prin aplicarea tehnicilor, tacticilor şi procedurilor deja
existente la nivelul subunităţilor.
Locotenent Diana AIOANEI
Foto: Bartosz GRADKOWSKI

Maiorul Cosmin Savu a fost împuternicit pentru a îndeplini funcţia de comandant de batalion în luna octombrie a anului 2021, iar, începând cu data de 2 noiembrie
2021, acesta a luat în primire comanda şi Drapelul de Luptă ale Batalionului 1 CIMIC ,,General de corp de armată
Ştefan Holban”. n
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Experienţele ne definesc
Interviu cu locotenent - colonelul Silviu Maris STOICA, comandantul Batalionului 114 Tancuri „Petru-Cercel”
- Dacă ar fi să rememorăm principalele capitole ale
carierei dumneavoastră militare, vă rugăm să stabiliţi o
ierarhie a funcţiilor pe care le-aţi îndeplinit de-a lungul
timpului, acordând fiecăreia în parte importanţa şi
specificitatea cuvenite.
Am absolvit Liceul Militar „Tudor Vladimirescu” din
Craiova în anul 1998. Am continuat în sistemul de învăţământ militar cu Academia Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu” din Sibiu, promoţia 2002. După academie şi
cursul de bază, în 2003 am fost repartizat, alături de alţi 6
colegi de promoţie, la Batalionul 814 Tancuri, dislocat în
acea perioadă în Bistriţa. Funcţia de comandant de pluton
tancuri a fost cea mai frumoasă funcţie din cariera mea reprezentând momentul în care se sedimentează cunoştinţele despre armă şi se strâng relaţiile dintre membrii echipajului şi plutonului.
Începând cu anul 2005, odată cu dislocarea Batalionului 814 Tancuri în garnizoana Turda, am avut ocazia să
servesc arma tancuri sub comanda unor ofiţeri deosebiţi,
ofiţeri care au activat în cadrul ultimei brigăzi de tancuri
din forţele terestre, respectiv Brigada 6 Tancuri de la Târgu Mureş.
La începutul anului 2010, am participat la cursul Maneuver Captains Career Course (Curs pentru ofiţeri de
blindate) desfăşurat la U.S. Army Armor School din Fort
Knox- KENTUCKY. Ulterior, până în 2017 am continuat
cariera militară ca şi comandant companie şi şef compartiment în cadrul S-3 Operaţii şi instrucţie la acelaşi batalion.
În perioada 2017 - 2019 în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” am aprofundat pregătirea interarme, întrunit şi pentru operaţii multinaţionale, dezvoltându-mi aptitudinile de cercetare, analiză şi diagnoză prin
cultivarea capacităţii de asumare a responsabilităţii deciziei în actul de conducere.
Cunoştinţele acumulate în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” le-am pus în practică în cadrul
G-5 Planificare Operaţională/Componenta Operaţională
Terestră în perioada 2019 - 2021, având totodată ocazia să
particip la misiunea de asigurare a flancului estic al
NATO în cadrul eFP Polonia.
Dacă ar fi să concluzionez asupra principalelor capitole ale carierei, aş reaminti o expresie pe care o folosesc
des: „Experienţele ne definesc!”, iar pentru un ofiţer de
tancuri este foarte important să acumuleze cunoştinţe şi
experienţă trecând prin toate etapele carierei militare.
- Ne aflăm la început de an, cu noi planuri şi obiective. Care sunt cele mai importante activităţi pe care urmează să le desfăşoare Batalionul 114 Tancuri „Petru
Cercel” în decursul acestui an?
Batalionul 114 Tancuri „Petru Cercel” a început anul
de instrucţie în forţă urmând ca în luna martie să participăm în cadrul Task Force-ului Brigăzii 9 Mecanizată
„Mărăşeşti” alături de partenerii strategici americani la
exerciţiul multinaţional JUSTICE EAGLE 22.1 în CSIL
Smârdan.
Anul de instrucţie va continua cu taberele de instrucţie
ale plutonului cercetare şi cu participarea la exerciţiul Brigăzii 9 Mecanizată „Mărăşeşti”- MĂRAŞEŞTI 22 în Poligonul Babadag care va proba capacitatea de lucru în
condiţii critice a militarilor din batalionul nostru şi menţinerea la standarde ridicate a pregătirii profesionale a acestora.
Exerciţiul GETICA 22 al Diviziei 2 Infanterie ,,Getica’’ este un alt exerciţiul la care unitatea noastră va participa anul acesta în Poligonul Cincu care va testa capacitatea comandamentului de a reacţiona pro-activ la modificările survenite în zona de operaţii atribuită.
Instrucţia va continua anul acesta prin executarea unei
tabere de instrucţie la cursul de apă în Poligonul Babadag
şi prin participarea din nou la exerciţiul multinaţional
JUSTICE EAGLE.
Ultima activitate de instrucţie în anul 2022 va fi exer-

,,Carol I”;
2019 - Curs ,,Law of Amed Conflict”, Universitatea de Apărare
,,Carol I”;
2019 - Curs ,,Introduction to
NATO”, Universitatea Naţională de
Apărare ,,Carol I”;
2020 - Curs ,,Common Security and
Defence Policy”, Universitatea de
Apărare ,,Carol I”;
2020- Curs ,,Conflict management
and negotiation”, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”.

S-a născut la data de 13.07.1979 în
localitatea Craiova din judeţul Dolj.
STUDII:
1994-Liceul Militar „Tudor Vladimirescu”;
1998 - Academia Trupelor de Uscat
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu;
2017 - Studii universitare de masterat- Conducere interarme Forţe Terestre, Universitatea Naţională de
Apărare ,,Carol I”;

CURSURI :
2002 - Curs de bază arma tancuri, Piteşti;
2005 - Curs mediu de schi şi alpinism;
2010 - Curs pentru ofiţeri de blindate,
FORT KNOX KENTUCKY - SUA;
2013 - Curs de stat major pentru ofiţeri de tancuri şi auto;
2017 - Studii universitare de masterat,
Conducere interarme Forţe Terestre,
Universitatea Naţională de Apărare

ciţiul din poligonul Capu Midia, exerciţiu care va duce la
perfecţionarea deprinderilor ochitorilor şi încărcătorilor în
executarea tragerilor asupra ţintelor aeriene care se deplasează la joasă înălţime.
După cum puteţi observa, în anul 2022 activităţile de
instruire sunt multiple, planificate din
timp şi s-ar putea, ţinându-se cont de
contextul internaţional, să se intensifice.
- Ce ne puteţi
spune strict despre
partea de instruire.
Mai exact, în ce constă instruirea efectivă a unui batalion de
tancuri?
Principala misiune a unui batalion
de tancuri pe timp de
pace este instrucţia.
Pentru noi sintagma
„Instruieşte-te aşa
cum lupţi!” este vitală şi instrucţia o
folosim la maxim pentru a
clădi membrilor
echipajelor de
tancuri încredere în deprinderile proprii.
Planul instrucţiei batalionului este structurat astfel încât să asigure instruirea individuală, la nivel
echipaje/grupe, la nivel subunitate, atât teoretic, cât
şi practic prin şedinţe de cunoaştere a tehnicii şi armamentului de pe acestea, exerciţii de conducere a
tehnicii de luptă, şedinţe de tragere cu armamentul
de pe tehnică şi exerciţii tactice.
Toate aceste activităţi conlucrează astfel încât să
putem raporta faptul că suntem pregătiţi pentru îndeplinirea misiunilor primite.
- Orice activitate sau orice proiect, pentru a putea fi dus la îndeplinire, se bazează pe cel puţin două categorii de resurse: cea material-financiară şi
cea umană. În ceea ce priveşte unitatea la comanda căreia sunteţi, ce ne puteţi spune despre fiecare

C MYK

FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
2003 - 2010- Comandant pluton tancuri, Batalionul 814 Tancuri „Mihai
Vodă”;
2010 - 2014-Comandant companie
tancuri, Batalionul 814 Tancuri „Mihai Vodă”;
2014 - 2017- Şef compartiment/
Compartimentul planificare operaţii
şi instrucţie/ S-3 Operaţii şi Instrucţie/ Batalionul 814 Tancuri „Mihai
Vodă”;
2017 - 2019-Ofiţer student studii
universitare de masterat-Conducere
Interarme Forţe Terestre/ Universitatea Naţională de Apărare „Carol
I”;
2019 - 2021- şef birou / G5 - Planificare Operaţională/ Componenta
Operaţională Terestră;
2021- împuternicit Comandant Batalion 114 Tancuri „Petru Cercel”;
2022-Comandant Batalion 114 Tancuri
„Petru Cercel”.
DISTINCŢII:
-Insigna ,,Participant la Misiuni în
străinătate”;
-Semnul onorific „În Serviciul Patriei”
pentru 15 ani de activitate;
-Emblema de merit „În Serviciul Armatei României” cls. a III-a;
-Veteran din teatrele de operaţii.

aspect menţionat mai sus?
În ce priveşte resursa material-financiară nu sunt probleme legate de finanţarea activităţilor curente, Brigada 9
Mecanizată „Mărăşeşti” având o disponibilitate ridicată în
asigurarea bunurilor materiale necesare unităţii noastre.
Revenind
la
resursa
umană, consider că aceasta
este cea mai importantă, iar
unitatea noastră simte nevoia
unei întăriri a acesteia, dar
încercăm să suplinim cantitatea prin calitatea oamenilor
din batalion.
- Ce apreciaţi la personalul pe care îl aveţi în subordine şi cum vedeţi relaţia comandant-subordonaţi şi invers?
Capacitatea de muncă este
ceea ce apreciez cel mai mult
la subordonaţi. Încă din prima
zi în care am venit în unitate
am observat faptul că, cumulul
de atribuţii este a doua natură
a subordonaţilor, dar acest lucru nu îi demoralizează, motiv
pentru care sunt mândru să le
fiu comandant.
- Aveţi o experienţă profesională remarcabilă. Ce anume vă defineşte şi vă conferă
unicitate, dacă ar fi să vă caracterizaţi în primul rând ca şi comandant, apoi, ca om?
Cum spuneam la început „Experienţele ne definesc” şi
consider că fiecare etapă a carierei prin care am trecut, a
contribuit la dezvoltarea mea profesională. Eu am avut
norocul să am parte de comandanţi de la care am învăţat
foarte multe şi încerc, ca şi ei, să conduc prin puterea
exemplului. De asemenea, mă consider un tip încăpăţânat,
fiind unul dintre tanchiştii care cred cu tărie că arma TANCURI încă mai are un viitor, în ciuda profeţiilor multor
analişti militari. De altfel, le transmit tinerilor militari
care încep acum să se deprindă cu ţinuta de luptă a tanchiştilor, combinezonul negru, să creadă în ei şi în arma
pe care o reprezintă. Arma TANCURI nu este o armă
uşoară, dar cu cât munca este mai grea şi satisfacţia adusă
de lucrul bine făcut este mai mare.
Plutonier-major Cristian ALDESCU
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Bilanţul Statului Major al Apărării pentru anul 2021
Pe data de 9 februarie a.c., la sediul MApN, în prezenţa ministrului Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, a şefilor
de direcţii şi a şefilor categoriilor de forţe ale armatei, şeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu a
prezentat bilanţul activităţii Statului Major al Apărării
(SMAp) pentru anul 2021. În cadrul şedinţei de autoevaluare s-au discutat direcţiile de acţiune şi principalii indicatori ai stării structurale şi acţionale a Forţelor Armate
Române pentru anul trecut, precum şi obiectivele Statului
Major al Apărării pentru anul în curs. Indicatorii prezentaţi au reliefat că Statul Major al Apărării şi-a îndeplinit
obiectivele pentru anul 2021 şi are capacitatea organizatorică şi resursele necesare îndeplinirii obiectivelor pentru
anul 2022.
În vederea dezvoltării proiectelor instituţiei apărării în
cadrul reperelor fixate prin „Strategia Militară a României
- 2021” şi documentele de planificare a apărării, SMAp
continuă consolidarea capabilităţilor necesare unui răspuns defensiv adecvat întregului spectru de ameninţări
imediate şi de perspectivă. În acest sens, în 2022, procesul de consolidare operaţională a armatei vizează creşterea capacităţii de reacţie a pachetelor de forţe, dezvoltarea
capabilităţilor relevante pentru îndeplinirea misiunilor şi
progresul instruirii personalului, în special prin modernizarea componentei de educaţie. „În mod concret, structura
centrală de comandă-control a Armatei României urmăreşte aplicarea documentelor strategice de analiză şi planificare a apărării, aprobate anul trecut, asigurarea capacităţii de execuţie a planurilor de răspuns gradual şi de apărare la nivel naţional şi aliat şi respectarea angajamentelor
asumate în plan internaţional de ţara noastră. Totodată,
pentru Statul Major al Apărării rămân esenţiale continuarea demersurilor de
consolidare a prezenţei aliate; realizarea capabilităţilor
prioritare; menţinerea stării de operativitate a tehnicii şi
echipamentelor de
luptă; creşterea rezilienţei şi capacităţii
de acţiune integrată;
participarea la înlăturarea
efectelor
SARS-CoV-2; dezvoltarea unor capabilităţi dual-use; constituirea unei capacităţi de răspuns în situaţii de urgenţă civilă; creşterea atractivităţii profesiei militare şi a gradului de
retenţie în sistem şi
digitalizarea armatei”, a precizat generalul Daniel Petrescu, prezentând setul de obiective ale SMAp pentru anul
2022, adăugând şi faptul că, dacă anul trecut a fost dedicat analizei şi planificării apărării, anul în curs va fi dedicat personalului prin perfecţionarea procesului de recrutare, selecţie, formare şi pregătire în acord cu cerinţele operaţionale ale războiului modern.
În contextul restricţiilor pandemice şi al necesităţii asigurării de personal şi tehnică pentru misiunile de sprijin al
autorităţilor în cadrul efortului naţional de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, în planul instrucţiei forţelor, anul 2021 a fost unul de excepţie. Principalul eveniment de instruire l-a constituit platforma naţională de
exerciţii „DACIA 21 LIVEX”, care a oferit cadrul organizatoric naţional pentru două serii de exerciţii majore
multinaţionale „STEADFAST DEFENDER 21”, condus
de NATO, şi „DEFENDER EUROPE 21”, condus de
SUA. În total, indicatorul privind numărul de exerciţii
desfăşurate anul trecut pe teritoriul ţării şi în afara acestuia, cu forţe şi mijloace ale Armatei României, se ridică la
circa 200 de evenimente de instruire. Anul 2022 păstrează, atât tendinţa de creştere a activităţilor de instrucţie,
fiind planificate aproximativ 230 de exerciţii, cât şi procesul de aliniere a exerciţiilor naţionale la contextul aliat,
urmărindu-se întărirea posturii de descurajare şi apărare a
spaţiului NATO. Principalul eveniment de instruire, planificat la nivel strategic, este exerciţiul „HISTRIA 22”, care
va avea ca scop intensificarea cooperării elementelor sistemului naţional de apărare, precum şi conectarea activităţii de instruire la exerciţii majore ale NATO.
Pe de altă parte, structura de forţe rămâne în măsură
să-şi adapteze planificarea curentă, atât din punct de vedere al complexităţii conţinutului, cât şi din cel al nivelului participării naţionale şi multinaţionale. „Starea finală
dorită pentru anul 2022 este de a asigura pachetele de forţe necesare ducerii unor acţiuni militare coerente, întrunite, şi decisive în planul actual al situaţiei de securitate,
inclusiv în spectrul hibrid, precum şi de a avea la dispoziţie capacităţile necesare misiunilor de sprijin al populaţiei
şi autorităţilor statului”, a precizat generalul Daniel Petrescu la finalul prezentării indicatorului privind instruirea.

În demersul consolidării capacităţii defensive, anul 2021 a avut
un impact major asupra realizării
capabilităţilor militare pentru toate
categoriile de forţe. Programele de
înzestrare, cu contracte de achiziţii
în derulare, au cuprins avioane
multirol F-16, sisteme de rachete
sol-aer PATRIOT, transportoare
blindate pentru trupe 8X8 PIRANHA V, sisteme lansatoare multiple
de rachete cu bătaie mare
HIMARS, platforme de transport
auto multifuncţionale pe roţi,
radare tridimensionale cu distanţă
mare de descoperire, modernizarea
aeronavelor IAR-99, program-sisteme de instalaţii mobile de lansare
rachetă antinavă, sisteme radar de
supraveghere terestră, sisteme de
senzori tereştri telecomandaţi. Dacă în anul 2021 a fost
utilizat circa 23% din bugetul Apărării pentru înzestrare,
în anul 2022, aproximativ 26% din bugetul MApN va fi
folosit în acest scop, urmărindu-se, în perspectivă, achiziţia de corvete multifuncţionale, autoturisme tactice blindate de tip uşor 4X4, sisteme integrate de comunicaţii şi
informatică nivel batalion, avioane multirol, sisteme UAS
tactic-operative, echipamente şi sisteme de detecţie, avertizare, decontaminare şi protecţie (individuală şi colectivă) CBRN şi sisteme de război electronic mobil. Pentru limitarea efectelor epidemiei COVID-19, Armata României a participat în 2021, cu forţe şi mijloace la acţiuni
pentru sprijinirea
autorităţilor publice centrale şi locale. Angajamentul,
pe această linie de
efort, va continua
cu aceeaşi determinare şi în 2022,
în funcţie de solicitările instituţiilor
în drept. Ministrul
Apărării Naţionale, Vasile Dîncu a
subliniat faptul că
anul 2021 a fost
„un an provocator,
în care efortul Statului Major al
Apărării a fost
unul considerabil.
Un plan ambiţios
de exerciţii, misiuni
umanitare,
contribuţii consistente în planul naţional de combatere a pandemiei şi misiunile specifice”.
Pentru anul 2022, concomitent cu măsurile de creştere
a capacităţii operaţionale şi de apărare, ministrul Dîncu a
reliefat necesitatea continuării reformelor din domeniul
managementului resurselor umane, în special creşterea
atractivităţii profesiei
de militar, concomitent cu asigurarea
unei previzibilităţi
mai mari a evoluţiei
în cariera de militar,
reducerea drastică a
fluctuaţiei de personal şi o retenţie mai
bună a personalului în
cadrul MApN. În
acest context, ministrul Apărării Naţionale a cerut identificarea unor măsuri şi soluţii concrete care să
fie implementate în
perioada imediat următoare pentru creşterea calităţii vieţii
militarilor şi a familiilor acestora. Vasile
Dîncu a accentuat, de
asemenea, importanţa
continuării proceselor
de modernizare a învăţământului militar
de la toate nivelurile liceal, postliceal, universitar şi postuniversitar, precum şi deschiderea instituţiei militare pentru integrarea cu sistemul
civil de învăţământ, inclusiv eforturi de acreditare a cât
mai multor forme de pregătire organizate de MApN. Nu
în ultimul rând, ministru Dîncu a cerut sporirea eforturilor
de simplificare a procedurilor interne şi debirocratizare,

extrem de necesare pentru a putea lua decizii rapide, în
acord cu standardele moderne. Mulţumind personalului
Statului Major al Apărării pentru efortul depus şi pentru
îndeplinirea angajamentelor, ministrul Dîncu a apreciat
că, încă de la începutul mandatului său, a considerat şi
consideră echipa de comandă a Statului Major al Apărării
drept principalul partener în luarea celor mai bune decizii
pentru Armată şi de reprezentare în faţa statului român.
„Ca sociolog, apreciez în mod deosebit coeziunea şi spiritul de echipă pe care le-am observat în cadrul Statului
Major al Apărării. Vă asigur de întreaga mea consideraţie
şi de faptul că vă puteţi baza pe sprijinul şi colaborarea
mea necondiţionate pentru promovarea importantelor
obiective pe care vi le-aţi asumat,” a declarat Vasile
Dîncu.
În planul instruirii forţelor, în anul 2021 s-au efectuat
un număr de 97 de exerciţii naţionale (11.000 de militari
şi 2.150 mijloace tehnice) şi 110 exerciţii multinaţionale
(61 pe teritoriul naţional - cu 17.978 militari români şi
1.272 mijloace tehnice şi 8.414 militari străini cu 432 mijloace tehnice - şi 59 în afara teritoriului naţional). Contribuţia naţională la seriile de exerciţii „STEADFAST DEFENDER 21” şi „DEFENDER EUROPE 21”, desfăşurate
pe teritoriul României, s-a materializat prin conectarea
evenimentului de instruire „DACIA 21 LIVEX”, de nivel
operativ, întrunit, desfăşurat în toate mediile luptei armate
(aerian, terestru, maritim- fluvial, cibernetic). „DACIA 21
LIVEX” a inclus 21 de exerciţii, desfăşurate în 16 locaţii
din ţară. La acest eveniment major de instruire au participat 16 naţiuni aliate şi partenere, cu 15.423 de militari
(9.903 români şi 5.340 străini) şi 1.795 mijloace tehnice
(1.032 elemente de tehnică românească şi 763 elemente
de tehnică străină). Pentru anul de instrucţie 2022, sunt
planificate un număr de 103 exerciţii naţionale (de la nivel
batalion în sus) şi un număr de 133 exerciţii multinaţionale (la toate nivelurile), atât pe teritoriul naţional, cu participare aliată sau din partea statelor partenere, precum şi
cu participare naţională (personal şi tehnică) în afara graniţelor ţării. În România, exerciţiile care presupun deplasări de trupe şi tehnică, se desfăşoară, cu preponderenţă,
în facilităţile de instruire dispuse în zona localităţilor Cincu, Smârdan, Babadag, Cârţişoara şi Capu Midia. În domeniul organizării bazei materiale pentru instrucţie, la nivelul SMAp au fost intensificate eforturile pentru dezvoltarea capabilităţilor de instruire prin simulare, în scopul instruirii în condiţiile
executării operaţiilor în mediul urban. În anul 2021,
MApN a participat la 5.198
de misiuni de intervenţie în
situaţii de urgenţă, prin rotirea a peste 13.700 de militari
cu aproximativ 1.000 de mijloace tehnice. „Grupa de
coordonare a vaccinării” din
SMAp a asigurat sprijinul
campaniei naţionale de vaccinare prin coordonarea a 60
de centre din reţeaua proprie
pentru vaccinarea personalului din MApN şi a populaţiei
generale, precum şi prin
coordonarea a 12 centre mobile (cu 37 de echipe) destinate vaccinării populaţiei generale cu acces dificil la centrele de vaccinare din reţeaua
naţională. Prin centrele proprii au fost vaccinate
368.768 de persoane cu doza
I, doza II şi doza unică şi
83.617 de persoane cu doza
suplimentară. Totodată, în anul 2021, în unităţile militare
din Armata României a fost asigurat un număr de 43 de
call-centre (cu 170 de linii telefonice), numărul total de
apeluri ridicându-se la 2.797.093. La nivelul MApN, procentul persoanelor vaccinate este de aproximativ 70%. n
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REPERE CULTURALE
Carte

Între două lumi, Suleika Jaouad
La numai 22 de ani, Suleika Jaouad
are în faţă un viitor strălucit. Visurile îi
sunt curmate însă de un diagnostic necruţător: leucemie cu 35% şanse de supravieţuire. Urmează şedinţe îndelungate de chimioterapie şi o operaţie foarte
riscantă: transplant de măduvă. În ciuda
suferinţei fizice şi psihice extreme, Suleika Jaouad găseşte puterea de a ţine un
jurnal, în care consemnează amănunţit
încercările la care o supune boala. Când,
după 4 ani, primeşte în sfârşit vestea că
nu mai suferă de cancer, descoperă că
vindecarea sufletească de abia acum începe. Dorinţa de a se reintegra în lumea celor sănătoşi o îndeamnă să pornească într-o lungă călătorie cu maşina, împreună cu terierul ei.
www.Humanitas.ro

Concert

Holograf, 23 februarie2022, ora 20:30, Hard Rock Cafe,
Bucureşti
Holograf, una dintre cele mai
apreciate trupe din România, şi-a început activitatea în 1978. După anul
1990, formaţia a schimbat puţin stilul
muzical, mergând pe rock modern.
Discografia formaţiei cuprinde peste
25 de materiale audio şi video, cel mai
recent fiind albumul de studio „Life
Line”, lansat în 2015. În martie 2019,
a revenit după o pauză de doi ani cu
single-ul „Pierd înălţimea din ochii
tăi”. După mai mult de patruzeci de
ani, Holograf îşi continuă drumul în
muzică în formula: Dan Bittman
(voce), Edi Petroşel (tobe), Tino
Furtună (clape), Romeo Dediu (chitară), Iulian Vrabete (bass).
www.infomusic.ro

Film

Uncharted
Un hoţ descurcăreţ, Nathan
Drake (Tom Holland) este recrutat
de către versatul vânător de comori
Victor „Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) pentru a recupera o avere
pierdută cândva acum 500 de ani
de către exploratorul Fernando
Magellan. Ceea ce începe ca un jaf
obişnuit pentru cei doi, devine o
cursă contracronometru pe întregul
glob pentru a descoperi comoara,
înaintea nemilosului Moncada 8
Antonio Banderas), care pretinde
că această comoară i se cuvine lui
şi familiei sale.
www.cinemagia.ro
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Lecþia de istorie

Cum să fii domn (şi politician) în vremuri tulburi
Vlad al II-lea, cunoscut mai degrabă sub denumirea de Vlad Dracul, a fost unul dintre voievozii munteni, ocupând tronul Munteniei între anii 1436-1442
şi 1444-1447, într-o perioadă de mari tulburări în zona Dunării de Jos şi a unor campanii militare de amploare - şi a intrat, pe nedrept, într-un con de umbră
pricinuit de foarte celebrul său fiu, Vlad III Ţepeş.
Erau vremurile Cruciadei Târzii, o ultimă încercare creştină europeană de a-i înfrânge şi alunga pe
turci din Europa. Muntenia a participat la aceste evenimente militare atât cât a putut, alături de Ungaria şi
de sprijinul papal. După campaniile lui Iancu de Hunedoara şi mai ales după căderea Constantinopolului,
în 1453, ideea unei cruciade de mare amploare care
să unească ţări creştine europene a căzut, în prima linie antiotomană şi ţinte predilecte ale turcilor rămânând Regatul Maghiar, Muntenia şi Moldova.
Această situaţie complicată a reprezentat realitatea în care Vlad al II-lea a crescut şi s-a maturizat. Nu
este, deci, de mirare că, atât el, cât şi fiul său vor încerca să rămână de partea învingătoare, să-şi protejeze ţările de invazii şi de distrugeri şi, totodată, să-şi
apere tronul de ameninţări interne şi externe.
Provocările erau la fiecare pas - de la arta de a rămâne în viaţă, la eforturile de a prelua tronul, de obicei prin violenţă, răsplătirea boierilor loiali şi calmarea suzeranilor, căsătoriile politice, pregătirea armatei şi dezvoltarea internă, totul în timp ce era posibil
ca fiii voievodului să fie ostatici de lux la una sau la
cealaltă dintre puterile suzerane. Conducătorii munteni nu erau doar domni şi voievozi, erau - sau încercau să fie - şi (foarte) buni politicieni.
Despre Vlad al II-lea ştim că a fost unul dintre fiii
voievodului Mircea cel Bătrân şi că s-a născut probabil pe la 1400. Nu avem însă date despre viaţa lui ca
tânăr posibil moştenitor al tronului muntean. Putem
să ne închipuim că a stat aproape de tatăl său, de la
care a învăţat detalii despre guvernare şi război, alianţe şi trădări, boieri şi puteri statale care doreau să
se extindă peste Muntenia. De asemenea, e posibil să
fi călătorit în Regatul Maghiar şi ştim cu siguranţă că
a ajuns şi la Constantinopol.
Într-o scrisoare din 1423 a lui Sigismund de Luxemburg se menţionează că un tânăr fiu de-ai lui Mircea cel Bătrân, crescut la Curtea ungară, fugise de la
Buda şi voise să treacă în Polonia, probabil pentru a
cere ajutor armat pentru a-şi lua tronul. Prins de autorităţile de la Újvár, în apropiere de graniţă, a fost readus, probabil în lanţuri, în faţa lui Sigismund. În
scrisoare e menţionat un anume Laykono, care ar putea să fie de fapt transcrierea numelui de Vlaicu, după
cum explică istoricul Matei Cazacu, deci nu e sigur
că, până la urmă, e vorba de Vlad al II-lea.
Astfel, cronicarul bizantin Ducas scrie că „În zilele acelea s-a sculat un fecior dintre ai lui Mircea voievodul Ţării Româneşti; căci avea mulţi din flori,
trăind în desfrâu. Şi s-a ridicat din Constantinopole,
căci petrecea acolo la palatul împăratului Ioan în ţinută militară şi stătea zi de zi la sfat cu oameni mai
tineri şi îndemânatici la lupte şi rebeliuni; căci în tim-

pul de atunci se găseau şi oarecare Români la Constantinopole. Şi ei l-au luat şi au mers la o margine a
Ţării Româneşti şi acolo, adunându-se destui, se adunau zi de zi şi s-au făcut o armată puternică. Căci era
neamul românilor iubitor de dezbinări şi-şi îndrepta
cu uşurinţă gândul la răsturnarea domnilor”. În acele
timpuri, voievod în Muntenia era Dan, care însă a
murit, tronul rămânând vacant.
Acest fiu, când află că domnul a murit - Ducas
însă scrie că domnitorul Mircea tocmai murise -, „se
găsea cu Murad în expediţie în contra Constantinopolei [acest asediu al Constantinopolului a avut loc în
anul 1422] şi, ca unul ce era gata la orice faptă de război şi însuşi mergea cu turcii la pândă, s-a strecurat
pe ascuns în oraş. Şi dându-se de cunoscut împăratului, lua parte la ieşirile bizantinilor şi săvârşea fapte
mari de vitejie în contra turcilor. Şi când Murad s-a
lăsat de împresurat Constantinopolea şi n-a ajuns la
ce nădăjduia, ci şi-a greşit scopul, atunci Dan s-a închinat împăratului şi-i cerea slobozenie să plece pe
drumul cel mai drept acasă. Împăratul, dându-i toată
cinstea, l-a urcat în una din cele mai mari corăbii şi
l-a trimis pe Marea Neagră la Cetatea Albă. Acolo,
boierii Ţării Româneşti ce se aflau l-au proclamat pe
el domn şi l-au pus în domnia bunicului său, omorându-l pe feciorul din flori al lui Mircea. Cum s-a făcut
însă domn a toată Ţara Românească, a trimis soli la
Murad, căutând să-l împace; şi s-a făcut, căci era Murad bun din fire şi blajin. Şi dădea deci tributul cuvenit în fiecare an şi avea linişte în orice privinţă şi Dan
domnea peste Ţara Românească”.
Este posibil ca Ducas, la fel ca în alte locuri din
cronica sa şi la fel ca alţi autori medievali, să încurce
puţin, ori personajele, ori cronologia. Imediat după
acest paragraf, cronicarul continuă să vorbească
despre acest pretendent „Dragulios, căci aşa se chema, pentru că era rău şi viclean în felul lui; căci numele Dragulios se şi tălmăceşte cu rău şi viclean.
Purtând deci război cu Dan, i-a tăiat capul şi a stat
domn pe tronul tatălui său. Murad însă când a aflat de
această faptă, s-a necăjit rău; căci el avea în mână alt
frate al lui Dan şi, voind să-l pună pe el domn în locul
fratelui lui ucis, l-a trimis cu armată în Ţara Românească. Dragulios însă, pornind război crâncen în
contra năvălitorilor, i-a pus pe fugă şi până la urmă
i-a nimicit şi pe fratele lui Dan l-a ucis şi însuşi a
moştenit domnia”.
Cronica lui Ducas răstoarnă puţin logica jurământului de fidelitate - conform uzanţelor, otomanii
le spuneau domnilor supuşi ce au şi ce nu au voie să
facă, şi ce obligaţii aveau faţă de Poartă, printre care
şi aceasta de a acorda libera trecere a armatelor otomane spre ţintele lor militare şi chiar să le însoţească,
în Europa sau în Anatolia, în caz că ar fi fost convocaţi de către sultan. Domnul nu avea altceva ce să facă decât să jure că va respecta aceste obligaţii impuse, în acelaşi timp gândindu-se cum va prezenta situaţia statelor creştine vecine.
www.historia.ro

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Te o l o g i a P ă r i n ţ i l o r C a p a d o c i e n i
Înnoirea vieţii spirituale presupune cunoaştere. Când îţi propui o schimbare trebuie să afli paşii pe care urmează să-i faci,
mijloacele care te vor ajuta să te schimbi şi
să ai certitudinea că, ceea ce vei face, îţi va
aduce rezultatul scontat. În plan religios, e
necesar să plecăm de la Revelaţie şi în special de la Sfânta Scriptură.
Părinţii Capadocieni au fost de-a dreptul minunaţi în interpretarea Scripturii.
Sfântul Vasile cel Mare ne-a lăsat exegeze
şi explicaţii inedite prin omiliile sale la
Hexaemeron, Omiliile la Psalmi şi Comentariu la Cartea Profetului Isaia, la care
se adaugă şi celelalte omilii şi epistole în
care interpretează şi explică învăţăturile
Sfintei Scripturi. Se poate afirma că întreaga sa operă literară nu este decât un vast
comentariu al Sfintei Scripturi.
În Epistola întâi către Romani, Vasile
cel Mare spunea că: ,,Eu, când aud că
Scriptura zice ,,iarbă” înţeleg iarbă; când
aud ,,plantă”, ,,peşte”, ,,fiară”, ,,dobitoc”,
pe toate le înţeleg aşa cum sunt spuse. Nu
mă ruşinez de la Evanghelie”. Din aceste
cuvinte reiese preocuparea şi importanţa
pe care Sfântul Vasile cel Mare le acordă
Scripturii, el afirmând totodată că întregul
cuprins al cărţilor sfinte duce la ,,zidirea şi
desăvârşirea sufletelor noastre”. Însă, de
cele mai multe ori, Scriptura a fost văzută
ca fiind ,,înţelepciunea cea nepătrunsă”.

Aceasta, deoarece întregul conţinut al
Scripturii este inspirat de Dumnezeu, potrivit afirmaţiilor Sfântului Vasile, care
scoate în evidenţă conlucrarea aghiografului cu Duhul Sfânt, comentând cuvintele
Psalmului 48, versetul 3: ,,Gura mea va
grăi înţelepciune şi cugetarea inimii mele
înţelegere”.
Pe lângă partea de pregătire teologică
şi ştiinţifică pentru înţelegerea Scripturii,
Sfântul Vasile cel Mare pune un foarte
mare accent pe puritatea morală. Cu alte
cuvinte, lecturarea Scripturii nu este una
oarecare, ci solicită din partea cititorului
un anumit nivel de asceză, care să limpezească gândurile, să amplifice atenţia şi să
se concentreze către adevărurile cuprinse
în ea. Numai aşa putem beneficia de efectele pe care învăţăturile Sfintei Scripturi le
vor avea asupra noastră.
Şi Sfântul Grigorie Teologul apelează
la textele din scriptură pentru a aduce lămuriri în cuvântările sale cu privire la
Dumnezeirea Fiului şi a Duhului Sfânt,
împotriva teoriei pnevmatomahilor, care
negau argumentele cuprinse în Scriptură.
În cuvântările teologice, cu precădere în
cea de a V-a, intitulată tot ,,Despre Duhul
Sfânt”, el vorbeşte despre rolul şi importanţa Sfântului Duh în cadrul procesului de
cunoaştere a Teologiei. Astfel, Sfântul Grigorie afirmă că a beneficiat, el personal, de

contemplarea dumnezeirii Sfântului Duh,
că a ajuns la această concluzie ,, având
Duhul Sfânt drept călăuză, că de la El a
primit luminarea şi că acestei luminări îi
datorează totul”.
Din perspectiva Sfântului Grigorie de
Nazianz, teologia reprezintă sublimul cunoaşterii prin experienţă. Pentru a ajunge
la aceste trăiri e necesară o anumită înclinare către contemplaţie şi transcendent,
deoarece cunoaşterea lui Dumnezeu presupune unirea cu El încă din viaţa aceasta.
Pentru Sfântul Grigorie de Nazianz, învăţătura sau dogmele creştine sunt absolut
necesare unui dialog autentic cu Dumnezeu: ,,Nimic nu este mai măreţ în faţa lui
Dumnezeu decât învăţătura adevărată şi
sufletul desăvârşit în învăţăturile adevărului”.
Sfântul Grigorie de Nyssa ne-a transmis peste generaţii interpretări despre facerea omului, zilele creaţiei, despre
Psalmi, dar şi Omilii la cărţile Eclesiastul
şi Cântarea Cântărilor, precum şi tâlcuri la
Fericiri sau la Rugăciunea Domnească.
Operele sale indică o preocupare atentă faţă de textul Sfintei Scripturi. ,,Cuvântul
dumnezeiesc opreşte mai întâi să fie asemănat Dumnezeu cu ceva din cele cunoscute de oameni, dat fiind că orice înţeles
care se iveşte în cugetarea sau socotinţa firii prin vreo imaginare care mărgineşte,

plăsmuieşte un idol despre Dumnezeu şi
nu vesteşte pe Dumnezeu”.
După Sfântul Grigorie de Nyssa, Cuvântul dumnezeiesc este mai presus de orice, cultura fiind doar un accesoriu al teologiei, având în vedere că aceasta din urmă
se hrăneşte exclusiv din comuniunea cu
Hristos, nu din moştenirea acestei lumi
trecătoare şi permanent trecătoare.
Sfântul Amfilohie de Iconium, cel mai
puţin cunoscut dintre capadocieni, are o operă mai restrânsă, dar care cuprinde Omilii la diferite pasaje din scriptură. Îndeosebi, interpretările sale se orientează spre
textele aduse de arieni împotriva dumnezeirii Fiului, folosindu-se de Sfânta Scriptură ca de o armă contra acestora. Citind
omiliile Sfântului Amfilohie, se observă
legătura creată între exeget, textul sacru şi
Dumnezeu, o legătură atât de necesară
pentru o interpretare autentică: ,,Explicăne, Stăpâne, sensul celor spuse. Învaţă-ne
ca pe nişte prunci, iar pe eretici educă-I ca
pe nişte oameni fără minte: Educator eşti
al celor fără minte şi învăţător pruncilor”.
În concluzie, interpretarea Sfintei
Scripturi se face în duhul ei, nu în litera ei.
Pentru a ne apropia de textul sacru, ne vin
în ajutor părinţii, care ne fac accesibile tainele Cuvântului revelat şi ne ghidează în
aflarea adevărului eliberator.
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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Noutãþi în lumea IT

ªtiinþã
Cât timp îi ia creierului uman „să-şi dea
refresh” şi ce s-ar întâmpla dacă nu ar face
asta?

La fel ca platformele de socializare online, creierul
uman „îşi încarcă” în mod constant o abundenţă de stimuli vizuali. Însă, în loc să vadă ultima imagine în timp
real, creierul vede versiuni anterioare pentru că timpul
de resetare (refresh) al său este de aproximativ 15 secunde, potrivit unor noi cercetări de la Universitatea din California, Berkeley. Descoperirile, publicate în jurnalul
Science Advances, se adaugă altor cercetări în privinţa
mecanismului din spatele „câmpului de continuitate”, o
funcţie a percepţiei prin care creierul uman reuneşte ceea
ce vedem.

În mod constant pentru a ne oferi o senzaţie de stabilitate vizuală. „Dacă creierul nostru s-ar actualiza în timp
real, lumea ar fi un loc agitat cu fluctuaţii constante de
umbre, lumini şi mişcare, iar noi ne-am simţi de parcă
avem mereu halucinaţii”, a explicat David Whitney, autor al studiului şi profesor de psihologie şi neuroştiinţă la
UC Berkeley. În schimb, „creierul nostru este ca o maşină a timpului” şi continuă să ne trimită înapoi în timp. În
esenţă, creierul uman este ca o aplicaţie care cumulează
conţinutul vizual la fiecare 15 secunde astfel încât să facem faţă vieţii de zi cu zi, a explicat Mauro Manassi, autor al studiului şi profesor de psihologie la Universitatea
din Aberdeen, Scoţia. În cadrul studiului, Manassi şi
Whitney au analizat mecanismul din spatele fenomenului de cecitate la schimbare, prin care nu observăm
schimbări subtile care apar în timp, cum ar fi diferenţa
dintre actori şi dublurile lor. Cercetătorii au recrutat 100
de participanţi şi i-au rugat să privească mai multe feţe
care se schimbau în funcţie de vârstă sau gen într-un interval de 30 de secunde, arată Science Daily. „În general,
cecitatea la schimbare dezvăluie modul în care câmpul
de continuitate este o funcţie importantă a conştienţei şi
ce înseamnă să fii om”, a adăugat Whitney.

Ştiinţa mirosului este pe cât de simplă,
pe atât de surprinzătoare

Indiferent de anotimp, fie că o miroşi afară sau înăuntru, acasă sau la o cafenea, cafeaua va mirosi la fel.
Ştiinţa mirosului ne spune de ce putem deosebi aromele
între ele. De ce alte mirosuri sau diferiţi factori de mediu
nu „intervin” în experienţa de a mirosi aromele individual? Cercetătorii de la McKelvey School of Engineering
de la Universitatea Washington din St. Louis şi-au îndreptat atenţia spre subiectul lor de încredere, lăcusta,
pentru a afla. Rezultatele au fost „surprinzător de simple”, potrivit lui Barani Raman, profesor de inginerie
biomedicală, acestea fiind publicate în revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Raman şi

colegii săi lucrează cu lăcuste de ani de zile, urmărindule creierul şi comportamentele legate de miros, în încercarea de a crea lăcuste care detectează bombe. Pentru a
înţelege ştiinţa mirosului ce stă în spatele capacităţii lăcustei de a recunoaşte în mod constant aromele, indiferent de context, cercetătorii s-au inspirat de la Ivan Pavlov. La fel ca şi câinii lui Pavlov, lăcustele au fost dresate
să asocieze un miros cu hrana, preferinţa lor fiind un fir
de iarbă. După ce a stat o zi fără mâncare, o lăcustă a fost
expusă la un miros (hexanol sau acetat de izoamil), apoi
i s-a dat un fir de iarbă. După doar şase astfel de repetiţii,
lăcusta a învăţat să-şi deschidă palpele (anexele senzoriale din apropierea gurii) în aşteptarea unei gustări după
ce a mirosit pur şi simplu „aroma de antrenament”. La
fel cum noi recunoaştem cafeaua, lăcusta dresată poate
recunoaşte mirosul şi nu a lăsat alţi factori să intervină în
asta. În acest moment, cercetătorii au început să analizeze ce neuroni se declanşează atunci când lăcustele sunt
expuse la miros în diferite condiţii, inclusiv în combinaţie cu alte mirosuri, în condiţii umede sau uscate, când
sunt înfometate sau hrănite complet, „dresate” sau nu şi
pentru diferite perioade de timp.
www.descopera.ro
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S-Pen pentru telefoane
pliabile de la Samsung

Adaptarea accesoriului S-Pen
pentru folosirea cu telefoane pliabile
nu este deloc uşoară, Samsung având
de adresat probleme, atât cu fragilitatea ecranului, dar şi cu spaţiul disponibil la interiorul carcasei. Din păcate, soluţii elegante precum slot S-Pen
integrat în carcasa Galaxy Note nu
sunt deloc practice în cazul telefoanelor pliabile, designul cu una sau
chiar două zone de pliere a ecranului
complicând şi aşa acomodarea componentelor esenţiale, precum acumulatorul şi modulul camerei foto. Cel
puţin până în prezent, singura soluţie
găsită a fost includerea de magneţi,
permiţând fixarea temporară a stylusului pe rama telefonului. Venind ca
un compromis între slotul S-Pen în

dintre faţetele pliabile la interior, profitând de faptul că zona respectivă nu este acoperită
de ecran. Sistemul de prindere
magnetic este păstrat, accesoriul S-Pen rămânând fixat chiar şi
cu ecranul extins, având şanse
minime să alunece accidental
din adâncitura care acoperă
jumătate din grosimea sa. Mai
mult, riscul de pierdere la transport cu telefonul pliat sunt practic zero. Rămâne de văzut în ce
măsură decupajul aplicat în spatele
ecranului va face telefonul mai incomod la atingere. Cert este că soluţia
descrisă este simplă şi relativ elegantă, având astfel şanse mari să fie preluată pentru viitoarele generaţii Samsung Galaxy Fold.

Tecno prezintă un obiectiv
macro telescopic

stil Galaxy Note şi fixarea complet
externă, soluţia descrisă într-un brevet recent acordat pentru Samsung
are marele avantaj de a nu ocupa spaţiul rezervat în mod normal pentru
componentele electronice sau acumulator. Pretabilă în cazul viitoarelor
telefoane cu design dual-fold, soluţia
constă în decuparea carcasei pe două

Producătorul de smartphone-uri
din China nu este unul foarte cunoscut în Europa, însă succesul pe care
l-a cunoscut în Africa permite acum
companiei să încerce să inoveze în
domeniul fotografiei pe telefon.
Compania a prezentat câteva concepte noi de camere, echipate cu tehnologii avansate. Cel mai interesant pare însă să fie un nou tip de obiectiv
retractabil, care permite fotografie
macro la calitate mai înaltă, prin
apropierea fizică faţă de subiect.
Anul trecut, Tecno prezenta prima sa
cameră cu stabilizare pe senzor,
aceeaşi tehnologie folosită de Apple
pentru stabilizarea camerelor de
iPhone 12 Pro Max şi întreaga gamă
iPhone 13. Această tehnologie este,
cel puţin în teorie, mai eficientă în

Într-o dimineaţă,
doi prieteni se întâlnesc la bar.
- Ştiu că eşti un pasionat pescar. Cum de
nu te-ai dus azi la pescuit?
- Oricum, azi nu prindeam
nimic...
- Cum poţi fi atât de sigur?
- Am citit horoscopul din ziar.
Astăzi este o zi norocoasă pentru
peşti.
J
Un ţăran merge cu soţia sa la târg
să cumpere 20 de porci. Nevasta îl întreabă:
- Dar, unde vom ţine atâţia porci?
Nu avem un coteţ atât de mare.
- Îi vom ţine în casă.
- Şi ce facem cu mirosul urât?
- Nu-i nici o problemă, porcii se
obişnuiesc repede...
J
Un bandit se urcă într-un autobuz,
scoate pistolul şi strigă:
- Acesta este un jaf! Mâinile sus,
nimeni nu mişcă!

Un domn mai în vârstă, ridicând
mâinile, zice:
- Ce spaimă am tras, credeam că
s-a urcat controlorul de bilete...
J
Doi vecini stau de vorbă:
- Ştii, ieri-dimineaţă, când am ieşit din casă, am constatat că mi-au furat maşina.
- Ce neplăcere! Şi ai fost la poliţie?
- Da, imediat! Dar zic că nu au
fost ei...
J
Un englez intră într-un restaurant
din Irlanda. Comandă o friptură, gustă, apoi îi spune chelnerului:
- Şi ăsta trebuie să fie porc?
- De care parte a furculiţei, sir?
J
O doamnă vrea să cumpere nişte
ouă de la piaţă şi îl întreabă pe ţăran:
- Cu ce se hrănesc găinile dumneavoastră? Ce le daţi să mănânce:
grâu, porumb, soia?
- Nu, doamnă. Le dau bani, iar ele
îşi cumpără ce vor...

PRICEPUT

BREBENEI

MÃMICÃ
(dim.)

ARE MOARÃ

CALCUL!

MAGISTRAÞI

NÃVALNIC

BOLÞI

A ADUNA

A CADENÞA

STIMULAÞ

GURÃ DE
FOC

ACIDE
UNU BIS!

ACUZE!

FIZIONOMIE

PARTER

A SUFLA LIN

CURSE!

A ªEDEA

MÃSURI DE
SUPRAFAÞÃ

A OCOLI
EDIÞIE (abr.)

OAMENII DIN
FAÞÃ!
RANG

ORIZONT

MÃIESTRIE

SÃNÃTOS

J
Un agent de circulaţie se apropie
de o maşină oprită la stop şi se adresează şoferului:
-Aţi oprit regulamentar la culoarea roşie a semaforului. Sunteţi un
bun exemplu pentru mulţi dintre concitadinii noştri care nu o fac. Primăria
vă oferă un premiu de o mie de euro.
Ce veţi face cu aceşti bani?
- Cred că voi face Şcoala de şoferi
şi îmi voi lua şi eu permisul de circulaţie.
J
Doi deţinuţi discută:
- De ce ai ajuns la închisoare?
- Era o mare sărbătoare religioasă.
Toţi aruncau flori de la balcoane. Pe
soacra mea o chema Margareta...
J
Doi canibali stau la masă. Unul
dintre ei zice:
-M-am săturat de soacră-mea!
-Bine, dar termină de mâncat salata.
www.bancuri.ro

GÂNDURI ÎN TREACÃT...

NELÃMURIT

LEGUME
FIERTE

stabilizare decât OIS-ul de până
acum. Producătorul chinez vine acum
cu o nouă inovaţie, pe care n-am mai
văzut-o până în prezent. Oppo a prezentat de curând un obiectiv cu zoom
optic 2x care poate fi ascuns în interiorul carcasei, iar acum Tecno vine cu
un obiectiv macro telescopic. Conform Tecno, acesta oferă o mărire de
cinci ori a subiectului prin zoom optic, permiţând apropierea şi mai mult
faţă de subiect. Camerele macro de
pe smartphone-uri sunt în general de
calitate scăzută, iar obiectivele lor nu
permit apropierea foarte mare, întrucât, de obicei, ajungi să acoperi lumina cu corpul telefonului. Cu un
obiectiv telescopic, telefonul poate
rămâne la distanţă mai mare, în timp
ce doar lentila se apropie fizic de subiect. Mai mult, această tehnologie
permite integrarea unei diafragme cu
deschidere mai mare, care poate capta mai multă lumină. Tecno spune că
nu este necesară o carcasă mai groasă
pentru un astfel de obiectiv, iar primele dispozitive cu camere de acest
gen vor fi lansate pe parcursul anului
2022.
www.go4it

Când se prăvale gândul peste gând, se
nasc cuvintele.
Adevăratele gânduri evadează în cuvinte.
Când creşti, înveţi că fericirea este făcută
din lucruri mici, dar preţioase.
Fiecare dintre noi, suntem cărţi nedeschise şi necitite pentru ceilalţi.
Când nu ştii pe unde să o iei în viaţă, alege drumul cel mai greu.
Cele mai frumoase flori cresc acolo unde
păşesc cei mai puţini oameni.
Viaţa nu are nici o valoare închisă între limite.
Doar cine are nevoie de o atingere delicată, poate atinge.
Adesea visele se năruie când promisiunile
sunt nemăsurate.
Niciodată nu este prea târziu să fii ceea ce
ai fi putut să fii.
Posibilitatea ca un vis să se îndeplinească
este cea care face ca viaţa să fie interesantă.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU

Curierul
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V i z i t a s e c r e t a r u l u i g e n e r a l a l N AT O , J e n s S t o l t e n b e r g ,
l a B a z a M i h a i l Ko g ă l n i c e a n u
Preşedintele României, Klaus Iohannis şi secretarul
general NATO, Jens Stoltenberg s-au întâlnit vineri, 11 februarie, la Baza militară de la Mihail Kogălniceanu.
Întâlnirea celor doi oficiali coincide cu momentul sosirii în România a unui contingent de o mie de militari
americani. Ei vor suplimenta trupele SUA aflate, încă de
anul trecut, în România. Două convoaie cu armament
american au traversat România pe data de 10 februarie şi
au fost primite oficial, vineri, 11 februarie în baza de la
Kogălniceanu. Pe data de 10 februarie, preşedintele Iohannis a vizitat Brigada Multinaţională Sud-Est, cu sediul la
Craiova. „Îmi face plăcere să revin astăzi la Craiova şi să
fiu din nou alături de militarii Brigăzii Multinaţionale
Sud-Est, cea de-a doua unitate operaţională a NATO înfiinţată pe teritoriul ţării noastre, după ce, în octombrie
2017, am vizitat această structură împreună cu Secretarul
General al NATO, domnul Jens Stoltenberg”.
Principalele elemente reieşite din declaraţia secretarului general al NATO au fost: „Este o plăcere să revin în

România, un aliat NATO puternic şi implicat. România nu este singură. Avioane de
luptă din Germania şi Italia sunt aici pentru
a proteja aliaţii şi pentru a menţine zona sigură. Astăzi, avioane spaniole vor sosi în
Bulgaria pentru a consolida misiunea aeriană NATO. 1.000 de soldaţi americani vin la
această bază, astfel încât numărul de militari
americani ajunge la 2.000 în această bază.
Este o democraţie puternică a unităţii transatlantice. Aliaţii sunt aici pentru a consolida
prezenţa NATO în această perioadă critică.
Salut oferta Franţei de a aduce un batalion
NATO aici în România. NATO este o alianţă
defensivă, sarcina noastră este de a proteja
pacea. Facem acest lucru astăzi asigurândune că nu este loc de neînţelegeri sau calcule
greşite în privinţa implicării noastre pentru a
proteja România şi toţi aliaţii NATO. Siguranţa
în
această regiune este
de cea mai mare importanţă pentru NATO.
porţiune de teren contaminat cu lungimea Suntem dedicaţi dialode 400 m şi executarea tragerii cu armamen- gului şi găsirii unei sotul individual.
luţii politice. Am reiterat invitaţia adresată Rusiei de a ne întâlni în
consiliul NATO-Rusia.
NATO nu va face compromisuri în ceea ce priveşte principiile de bază: dreptul fiecărei naţiuni de a-şi alege propria
cale.”
Preşedintele Klaus
Iohannis a precizat la
rândul său: „Asistăm în
ultimele luni la deterioClasamentul general a fost urmă- rarea accentuată a situatorul:
ţiei de securitate din zoLocul I : Brigada 2 Vânători de Munte na Ucrainei şi a Mării
„Sarmizegetusa” - Braşov;
Negre, pe flancul estic
Locul II : Brigada 282 Blindată „Unirea al alianţei NATO. ActuPrincipatelor” - Focşani;
ala criză nu e doar una
Locul III : Brigada 1 Mecanizată „Arge- regională, această criză
dava” - Bucureşti.
afectează securitatea înLocotenent Răzvan FEDORCĂ tregului spaţiu euroaFoto: Plutonier-major Constantin ITU tlantic. Traversăm, fără

Campionatul militar de schi
Loturile reprezentative ale unităţilor subordonate Diviziei 2 Infanterie „Getica” au
participat în perioada 31 ianuarie - 4 februarie, în garnizoanele Predeal şi Braşov la
Campionatul militar de schi, etapa pe unităţi
de instrucţie.
Militarii au avut de parcurs două probe,
proba de ştafetă (4 x 5 km) şi proba de patrulă pe distanţa de 13 km.
La finalul competiţiei, lotul Brigăzii 2
Vânători de Munte „Sarmizegetusa” a ocupat locul I.
Sergentul Diana Salman, caporalul Simona Faur, fruntaşul Gabriela Bloj şi fruntaşul Alin Şupială au terminat proba de ştafetă pe locul I, într-un timp de 1h 22’30”, locul al II-lea a fost adjudecat de lotul Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor” cu
timpul de 2h 00’57” şi, cu timpul de 2h
48’33”, a trecut linia de sosire lotul Regimentului 528 ISR „Vlad Ţepeş”, clasat pe
locul al III-lea.
Proba de patrulă a constat în parcurgerea, pe schiuri, a unui traseu cu lungimea de
aproximativ 13 km, aruncarea grenadelor de
mână ofensive la precizie, trecerea printr-o

Competiţia ,,Roza Cercetaşului”
a ajuns la final
Competiţia ,,Roza Cercetaşului” etapa pe Brigada 2
Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa”, s-a desfăşurat în
perioada 1-4 februarie, în raionul Predeal-Râşnov.
Competiţia a aliniat la
start loturile unităţilor subordonate brigăzii, loturi
formate din structuri ISR, ce
au avut de parcurs proba de
patrulă şi proba de ştafetă.
În cadrul probei de patrulă, cercetaşii au avut de parcurs pe schiuri o distanţă de
20 de kilometri, cu o diferenţă de nivel de aproximativ 1000 de metri, rezolvarea
momentelor tactice, prin
acordarea sprijinului medical unui rănit, topografie militară, comunicaţii, aruncarea grenadelor ofensive la

precizie şi, la final, tragerea de precizie, cu armamentul individual din
dotare.
Proba de ştafetă a redat executarea unei misiuni, în condiţii de efort
intens pe un traseu de
aproximativ 800 - 1000
de metri, parcurs contratimp de loturile participante. Pe parcursul traseului, loturile au avut
de rezolvat două momente tactice, respectiv
aruncarea grenadelor ofensive la distanţă şi precizie.
Clasamentul general a
fost următorul:
Locul I: Batalionul 206
Artilerie ,,General Mihail
Lăcătuşu”;
Locul II: Batalionul 33

Vânători de Munte ,,Posada”;
Locul III : Batalionul 21
Vânători de Munte ,,General
Leonard Mociulschi”.
Locotenent Gabriel
CONSTANTIN
Foto: Plutonier-major
Constantin ITU

Selecţia rezerviştilor militari
În perioada 8-11 februarie, la sediul Batalionului 21 Vânători de Munte ,,Leonard
Mociulschi” din Predeal
s-a defăşurat selecţia unui
număr de 74 de candidaţi,
pentru serviciul militar de
rezervist militar pentru
anul 2022.
Candidaţii au fost supuşi evaluării psihologice
a aptitudinilor cognitive
şi trăsăturilor de personalitate, astfel încât, la finalul acestei evaluări să fie
posibilă identificarea personalului compatibil cu
cerinţele statutului de rezervist voluntar.

CMYK

Cei 74 de candidaţi au susţinut şi evaluarea capacităţilor motrice, evaluare ce a constat în executarea de flotări, abdomene şi alergare de rezistenţă pe distanţa de 2000 de
metri.
Activitatea s-a desfăşurat
sub conducerea Centrului Militar Judeţean Braşov, procesul de selecţie având loc în
condiţii optime, atât pentru
candidaţi, cât şi pentru evaluatori, fiind respectate măsurile
de protecţie împotriva infectării cu SARS-Cov 2.
Căpitan
Anamaria SCARLAT

îndoială, cea mai gravă criză de după căderea Cortinei de
Fier. România ca membru NATO şi partener strategic
SUA beneficiază de toate garanţiile de securitate de care
are nevoie. Am pledat repetat, încă din primul meu mandat, atât pe linie NATO, cât şi în dialogul cu aliaţii pentru
o prezenţă mai consistentă a NATO, SUA şi alţi aliaţi din
zona Mării Negre.
Indiferent de evoluţiile actuale din regiune, NATO trebuie să-şi menţină la nivel ridicat capacitatea de descurajare şi apărare care să îi permită să-şi îndeplinească obiectivele strict defensive pentru care alianţa a fost creată.
Susţinem necesitatea continuării dialogului politico-diplomatic cu Rusia în vederea găsirii de soluţii care să permită dezescaladarea situaţiei fără compromiterea, însă, a
principiilor fundamentale ale alianţei şi ale dreptului internaţional.
Avem graniţe comune cu Ucraina, de aceea percepem
ameninţările de securitate într-un mod foarte clar. Prezenţa dumneavoastră, aici, este o dovadă a solidarităţii aliaţilor şi a angajamentelor SUA ca partener strategic. De asemenea, vine ca o continuare a cooperării excelente între
forţele armate ale SUA şi ale României.”
La rândul său, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg a mulţumit militarilor americani de la baza militară „Mihail Kogălniceanu” pentru contribuţia lor la menţinerea păcii. „NATO este o alianţă unită pentru a descuraja agresiunea şi a păstra pacea. Suntem umăr la umăr, gata
să apărăm România şi toţi aliaţii NATO”.n

HQ MNDSE - un nou şef de stat major
Comandantul Multinaţional de Divizie Sud-Est şi-a întărit echipa de comandă cu un nou şef de stat major.
Este vorba despre colonelul Ciprian
Balica, un ofiţer de infanterie foarte bine pregătit şi experimentat, cu o carieră
de succes, de aproape 25 de ani.
,,În sfârşit am ajuns acasă după o călătorie de 25 de ani. Este punctul culminant al carierei mele.
MND SE mă reprezintă,
deoarece mereu am interacţionat cu mediu multinaţional”, spune noul şef
de stat major.
În vârstă de 46 de ani,
colonelul Ciprian Balica
este absolvent al colegiului militar ,,Tudor Vladimirescu” din Craiova, al
Academiei Forţelor Terestre din Sibiu şi şef de
promoţie al masterului de comandă de
la Universitatea Naţională de Apărare
,,Carol I”. Între 2017 şi 2020 a comandat Batalionul 341 Infanterie ,,Rechinii
Albi”, având ca motto: ,,Fapte nu vor-

be”. A fost dislocat de două ori în teatre
de operaţii, în 2004 în Kosovo, în cadrul
misiunii KFOR, şi în 2011 în Afganistan.
Colonelul Balica a urmat cursul
pentru ofiţeri de infanterie la Universitatea de Infanterie Marină a Statelor
Unite, experienţă unică pentru un sublocotenent. Arc peste timp, la 10 ani de la
absolvire, l-a reîntâlnit pe
comandantul şcolii devenit
comandantul şcolii, devenit
comandantul misiunii internaţionale ISAF din Afganistan. ,,Fostul meu student este acum camaradul
meu de arme”, i-a spus generalul american. Şeful de
stat major mărturiseşte că
toată viaţa s-a ghidat după
principiul că un lider trebuie să fie ,,antrenor-jucător”, foarte importantă fiind puterea de
a influenţa şi a modela subordonaţii prin
atitudine şi mentorizare.
Headquarters Multinational
South East

Urşii Bruni - în tabără la munte
Militarii Batalionului 206 Artilerie
,,General Mihail Lăcătuşu” au desfăşurat în perioada 31 ianuarie - 11 februarie, tabăra de instrucţie la munte-iarna
în raionul Renţea. Cele două săptămâni
au reprezentat un bun prilej pentru începători, cât şi pentru comandanţii
acestora de a iniţia personalul nou sosit
în unitate în tainele schiului.
Tabăra de instrucţie s-a încheiat cu
evaluarea militarilor la instrucţia schiului, verificarea tehnicilor şi procedurilor de deplasare, ocolire a obstacolelor, coborâre şi urcare a pantelor.
Căpitan Suciu Levente
Foto: Plutonier Vasile ANTON, sergent Florin LAVRIC

