PUNCTE DE VEDERE
Parcursul în armată este
atributul c aracterelor puternice
Cariera militară este totuşi una predictibilă, parcursul tinerilor în armată este bine conturat prin parcurgerea unor cursuri de specialitate sau de carieră, prin îndeplinirea unor stagii minime în grad şi
funcţie, iar evidenţierea, promovarea şi
satisfacţiile profesionale vor veni, cu siguranţă, progresiv.
Observ cu regret că
tânăra generaţie nu
are suficientă răbdare, apreciază ca...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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Tabără la munte iarna la Cabana Brădet
În cadrul programului de instruire, militarii şi-au
perfecţionat deprinderile la instrucţia schiului, au exersat poziţiile de tragere
pe schiuri, tehnicile
de deplasare, urcare şi
coborâre a pantelor şi
ocolirea obstacolelor
pe schiuri. Militarii au
executat deplasări în
mediul montan pe
distanţe
variabile,
unde au pus în aplicare tehnicile ...

KAKI 100%

Gheparzii de fier
sub lumina reflectorului
Cea mai dificilă provocare pe care Andreea a întâmpinat-o în această misiune internaţională este lipsa familiei şi a prietenilor, însă datorită colegilor de pluton,
Andreea a reuşit să se
integreze într-un mediu complet nou pentru ea şi să demonstreze că poate să execute
cu succes misiunile
care îi sunt încredinţate. Fiind un militar la
început de carieră i-a
fost destul de greu să
se remarce ...

LECÞIA DE ISTORIE

Amintiri transilvănene
din vremuri de ciumă
Deşi toate bolile infecţioase au făcut multe victime
printe membrii familiilor autorilor sau apropiaţii lor, totuşi ciuma a fost
cea mai temută.
Reacţiile la auzul
izbucnirii ciumei
erau comparabile
cu cele la aflarea
pornirii unui război: oamenii fugeau, îşi adăposteau copiii...

MOZAIC

Nucleul Pământului ascunde
,,o stare mai ciudată a materiei”
Cu toate acestea, atomii de fier se aranjau într-o
structură cristalină. „Am descoperit că hidrogenul,
oxigenul şi carbonul se formează într-o stare superionică, dată de condiţiile de interior ale
Pământului”, au
declarat cercetătorii. Acest lucru sugerează faptul că
miezul se poate
afla mai degrabă
într-o stare superionică, decât întruna solidă. Ideea
poate avea ...

CMYK

Pagina 2

aCtualitatea
Pe SCuRt
l BERLIN: Germania va creşte cheltuielile militare şi
va debloca 100 de miliarde de euro pentru a-şi moderniza apărarea. Cancelarul german Olaf Scholz a anunţat
că Germania va creşte cheltuielile militare la ,,mai mult de
2%” din PIB pe an şi va debloca un pachet excepţional de
100 de miliarde de euro pentru a-şi moderniza apărarea, informează AFP şi DPA. Lumea a intrat într-o ,,nouă” eră
odată cu invazia Rusiei în Ucraina, a afirmat Olaf Scholz
în timpul unei sesiuni speciale a Bundestag-ului. El a precizat că armata germană va primi de la bugetul federal 100
de miliarde de euro pentru investiţii şi proiecte de armament, într-un context în care finanţarea forţelor armate germane constituie de mai multă vreme un măr al discordiei
între Berlin şi Washington. În acelaşi timp, cancelarul german a anunţat construirea a două noi terminale pentru gaz
natural lichefiat, la Brunsbüttel şi Wilhelmshaven (nordul
Germaniei), în răspuns la conflictul ucrainean.
l ANKARA: Turcia a închis Strâmtoarea Bosfor
pentru navele militare ruseşti. Articolul 19 al Convenţiei de la Montreux este foarte clar. Turcia a decis să închidă Strâmtoarea Bosfor pentru navele militare ruseşti, a
anunţat ministrul turc al afacerilor externe. „În Ucraina, situaţia s-a transformat într-un război. Turcia se va conforma
Convenţiei de la Mnontreux în legătură cu strâmtorile turceşti” a declarat ministrul turc al afacerilor externe, Mevlut
Cavusoglu. „Turcia întotdeauna a aplicat Acordul de la
Montreux cu exactitate. Şi în aceste condiţii, vom implementa Convenţia de la Montreux”, a continuat acesta. Închiderea imediată a strâmtorilor ar fi limitată, având în vedere că Rusia a trimis deja multe nave în Marea Neagră. Cu
toate acestea, prin aceeaşi convenţie, Rusiei i s-ar putea
permite trecerea navelor doar pentru a le aduce înapoi la
bază. „Articolul 19 al Convenţiei de la Montreux este foarte clar” a mai spus acesta. Preşedintele ucrainean Volodâmâr Zelenski i-a mulţumit preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan pentru ajutorul umanitar şi sprijinul militar,
susţinând că „interzicerea trecerilor navelor ruseşti către
Marea Neagră” este foarte importantă pentru Ucraina. Unii
analişti militari se temeau că răspunsul Turciei faţă de acţiunile militare ale Rusiei nu se va alinia statelor europene,
însă se pare că situaţia sa economică i-a făcut pe oficialii
turci să se gândească la faptul că o izolare de SUA şi Europa nu ar aduce nici un bine ţării. l PRIŞTINA - Kosovo
cere SUA o bază militară permanentă şi o aderare mai
rapidă la NATO. Kosovo a cerut Statelor Unite să înfiinţeze o bază militară permanentă în ţară şi să accelereze integrarea sa în NATO după invazia Rusiei în Ucraina, a declarat ministrul Apărării din Kosovo Armend Mehaj. Statele Unite au deja 635 de soldaţi în ţara balcanică pentru a
menţine pacea fragilă în cadrul unei misiuni NATO de
menţinere a păcii, potrivit Reuters. „Accelerarea aderării
Kosovo la NATO şi existenţa unei baze permanente a forţelor americane este o necesitate imediată pentru a garanta
pacea, securitatea şi stabilitatea în Balcanii de Vest”, a declarat Mehaj pe pagina sa de Facebook. Kosovo s-a alăturat altor ţări în introducerea de sancţiuni împotriva Rusiei.
Mehaj a declarat că guvernul său este pregătit să ofere ajutor pentru orice operaţiune militară în Ucraina, în cazul în
care acest lucru va fi cerut de Washington. Independenţa
Kosovo din 2008 este recunoscută de peste 110 ţări, în
principal occidentale, dar nu şi de Serbia sau de aliatul său
tradiţional, Rusia. De asemenea, patru membri NATO refuză să recunoască independenţa Kosovo. Kosovo nu este
încă membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite din cauza
obiecţiilor Rusiei.l BEIJING: China, precaută în a-i
ajuta pe ruşi. China este singura ţară care ar putea ajuta
Rusia să reducă impactul sancţiunilor economice asupra invaziei Ucrainei, dar guvernul preşedintelui Xi Jinping nu
dă deocamdată nici un semn că ar putea fi dispus să-şi rişte
propriul acces pe pieţele americane şi europene. Chiar dacă
Beijingul şi-ar dori, capacitatea sa de a-l sprijini pe preşedintele Vladimir Putin importând mai mult gaz rusesc şi
alte bunuri este destul de limitată. Relaţiile cu Moscova
s-au încălzit de când Xi a preluat puterea în 2012, motivat
de resentimentele comune faţă de Washington, însă interesele celor doi lideri politici pot intra în conflict. În timp ce
armatele lor desfăşoară exerciţii comune, Putin este neliniştit de prezenţa economică în creştere a Chinei în Asia
Centrală şi Orientul Îndepărtat al Rusiei. ,,Relaţiile dintre
China şi Rusia sunt la cel mai înalt nivel din istorie, dar
cele două ţări nu sunt o alianţă”, a spus Li Xin, expert în relaţii internaţionale la Universitatea de Ştiinţe Politice şi
Drept din Shanghai, citat de AP News.n
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Tabără la munte - iarna la Cabana Brădet
Militarii Batalionului 228
Apărare Antiaeriană „Piatra
Craiului” au desfăşurat o tabără de instrucţie la munteiarna, în zona Cabanei Brădet, în perioada 7 - 18 februarie.
În cadrul programului de
instruire, militarii şi-au perfecţionat deprinderile la instrucţia schiului, au exersat
poziţiile de tragere pe schiuri, tehnicile de deplasare,
urcare şi coborâre a pantelor
şi ocolirea obstacolelor pe
schiuri.

Militarii au executat deplasări în mediul montan pe
distanţe variabile, unde au
pus în aplicare tehnicile necesare pentru acordarea primului ajutor şi transportul
unui militar prins în avalanşă şi şi-au format sau perfecţionat deprinderile necesare
pentru ducerea acţiunilor în
teren muntos-împădurit pe
timpul iernii.
Plutonier-major
Constantin ITU
Foto: Caporal Mihai
DĂNILUC

Sprijin al Ministerului Apărării
Naţionale pentru Armata Ucrainei
Din dispoziţia prim-ministrului României, Ministerul
Apărării Naţionale a pregătit toate cele 11 spitale militare
din subordinea Direcţiei Medicale pentru asigurarea asistenţei şi tratamentului medical pentru militarii răniţi din
Ucraina.
De asemenea, începând din 27 februarie, ora 12:00,
Centrul de transfuzii sanguine al Direcţiei Medicale, care
funcţionează în Bucureşti în curtea Spitalului Universitar
de Urgenţă Militar Central, va fi deschis pentru donare de
sânge în beneficiul militarilor răniţi. Centrul va funcţiona
în fiecare zi, între orele 8:00 şi 14:00, pentru toţi cei care
doresc să doneze sânge în acest scop. Donatorii vor fi aşteptaţi în intervalele orare precizate, la intrarea din Calea
Plevnei nr. 134.
Totodată, în baza solicitărilor primite de la Ministerul
Apărării al Ucrainei, Guvernul României a aprobat, duminică, 27 februarie, o hotărâre care reglementează donarea
în regim de urgenţă, către Guvernul Ucrainei, a unor bunuri
materiale de resortul muniţii şi echipamente de protecţie
balistică asigurate din excedentul Ministerului Apărării Naţionale al României.
Valoarea elementelor de muniţie şi a celor 2.000 de
căşti de protecţie balistică şi 2.000 de veste antiglonţ cu nivel de protecţie III-IV care vor fi donate armatei ucrainene
se situează în jurul sumei de două milioane de euro.
Transferul de echipamente constituie un element de

EUFOR ALTHEA
România a suplimentat contribuţia la misiunea EUFOR
ALTHEA prin activarea rezervei pentru Bosnia şi Herţegovina.
Astfel, 27 de militari ai companiei de infanterie din cadrul Rezervei Intermediare pentru Operaţia EUFOR ALTHEA, generată de Batalionul 22 Infanterie „Romanaţi”
din Caracal (aflat în subordinea Brigăzii Multinaţionale de

Sud-Est din Craiova), au ajuns astăzi, 27 februarie, în teatrul de operaţii din Bosnia şi Herţegovina.

sprijin logistic necesar eforturilor Ucrainei de respingere a
agresiunii Federaţiei Ruse, declanşată asupra teritoriului
ucrainean în data de 24 februarie.
Transmiterea acestor materiale către Guvernul ucrainean se circumscrie efortului general care se realizează de către statele membre ale NATO şi UE pentru sprijinirea Ucrainei în acţiunile de apărare a teritoriului propriu, independenţei şi integrităţii statului împotriva agresiunii armatei
Federaţiei Ruse.n
Militarii reprezintă detaşamentul precursor şi vor fi urmaţi, la sfârşitul săptămânii viitoare, de alţi 107 militari din
aceeaşi companie, care vor avea în dotare
mijloace tehnice blindate - PIRANHA III C.
Cei 134 de militari se adaugă celor 69 de militari români care desfăşoară în prezent misiuni în teatrul de operaţii din Bosnia şi Herţegovina.
Detaşamentul românesc 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, care vor fi dislocaţi în Camp Butmir,
din Sarajevo, vor executa, timp de aproximativ o lună de
zile, misiuni în sprijinul autorităţilor locale, având ca scop
menţinerea unui climat de securitate şi stabilitate în Bosnia
şi Herţegovina.
Decizia de suplimentare a contribuţiei României a fost
luată la solicitarea conducerii Operaţiei EUFOR ALTHEA.
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.
Batalionul Multinaţional al misiunii EUFOR ALTHEA
este constituit din două companii permanente, una generată
de Turcia şi alta, prin alternanţă la un an, de Austria şi Ungaria, un pluton românesc şi alte patru companii de rezervă
generate de România, Bulgaria, Slovacia şi de Austria. n
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Gheparzii de fier sub lumina reflectorului
Maistru-militar Andreea Popuţoaia are 23 de ani şi
este cel mai tânăr militar al Detaşamentului de Apărare
Antiaeriană „Gheparzii de fier”. Andreea se află la prima
misiune internaţională şi consideră că participarea la
această misiune împreună cu aliaţii Grupului de Luptă din
Polonia este cea mai mare oportunitate de a-şi depăşi capacităţile şi limitele, de a acumula experienţă în domeniul
în care activează (Comunicaţii şi Informatică), dar şi de
a-şi îmbunătăţi cunoştinţele dobândite până în acest mo-

ment. Militarul a absolvit Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri „Basarab I” din Piteşti în vara anului
2019, în urma căreia a fost repartizată în cadrul Brigăzii 9
Mecanizate „Mărăşeşti”, Constanţa până în momentul de
faţă. Deşi familia a acceptat cu greu ideea de a pleca de-

parte de casă pentru 6 luni, i-a susţinut decizia şi îi este
alături de la distanţă. Cea mai dificilă provocare pe care
Andreea a întâmpinat-o în această misiune internaţională
este lipsa familiei şi a prietenilor, însă datorită colegilor
de pluton, Andreea a reuşit să se integreze într-un mediu
complet nou pentru ea şi să demonstreze că poate să execute cu succes misiunile care îi sunt încredinţate. Fiind un
militar la început de carieră i-a fost destul de greu să se remarce printre colegii cu experienţă, însă pasiunea cu care
îşi îndeplineşte sarcinile şi perseverenţa au câştigat încrederea şi suportul camarazilor. Este apreciată, atât de colectivul plutonului, cât şi de comandantul de pluton
pentru modul exemplar în care îşi îndeplineşte misiunile
ordonate. Deşi ritmul de instrucţie impus la nivelul Grupului de Luptă din Polonia este alert şi obositor, militarul
a reuşit să ducă la bun sfârşit toate activităţile complexe la
care a luat parte.
Experienţa unei misiuni internaţionale este o adevărată
provocare pentru Andreea, mai ales că este la începutul
carierei militare, dar îşi mai doreşte să participe şi la alte
misiuni internaţionale, în viitor.
Plutonierul-adjutant Mihai Vîslă face parte din cadrul Detaşamentului de Apărare Antiaeriană „Gheparzii
de Fier” şi este militarul care a executat cele mai multe
misiuni în teatrele de operaţii dintre militarii contingentului românesc participant la Grupul de Luptă din Polonia.
În cei 27 de ani de carieră, militarul a reprezentat Armata României în afara graniţelor, participând la 5 misiuni internaţionale dintre care încă două în Afganistan, una
în Irak, una în Kosovo şi acum misiunea de asigurare a
prezenţei înaintate consolidate în flancul nord-estic al alianţei NATO din Polonia. Subofiţerul a beneficiat de spri-

Exerciţiul RED SCORPIONS 22.1
Aproximativ 300 de militari,
cu peste 60 de mijloace tehnice,
din cadrul Batalionului 26 Infanterie ,,Neagoe Basarab” participă, în perioada 25 februarie 11 martie, alături de Contingentul Militar Polonez la exerciţiul
„RED SCORPIONS” 22.1, la
Centrul Naţional de Instruire Întrunită (CNIÎ) ,,Getica” din localitatea Cincu din judeţul Braşov.
Obiectivul exerciţiului este
atingerea unui nivel înalt de interoperabilitate şi coeziune prin
continuarea procesului de instruire în comun.
Activitatea face parte din sfera activităţilor de instruire în comun a militarilor din
Batalionul 26 Infanterie cu militarii din cadrul Contingentului Militar Polonez.
Convoaiele de personal şi tehnică, se

vor deplasa, în data de 26, 27 şi 28 februarie pe căile de comunicaţii rutiere, iar deplasarea se face din zonele de dislocare la
pace a unităţilor participante la exerciţiu
către CNIÎ ,,Getica” din Cincu.
Plutonier-adjutant
Cristian NISTOR
Foto: arhiva MNBDE-SE

sa”, se vor întrece pe parcursul probelor de
patrulă şi ştafetă.
Succes tuturor participanţilor!
Căpitan Anamaria SCARLAT
Plt.maj. Constantin ITU

Luptăm pentru România!
Trei militari răniţi din Echipa Invictus
România, legitimaţi la Clubul Sportiv al
Armatei „Steaua”, participă, în perioada
21-27 februarie, la Campionatul Mondial
de Para Tir cu Arcul, în Dubai, alături de
colegii lor din Lotul Naţional Paralimpic.
Sportivii Marcel Neagu, Ionuţ Butoi,
Sabin Soare şi Monica Radu la arc compund, Eugen Pătru la arc olimpic, coordonaţi de către antrenorii Danileţ Doru - prin-

Veşti din Polonia
Schimb de experienţă
La începutul săptămânii 21-25 februarie, „Gheparzii de fier” au executat, în
poligonul din proximitatea bazei de an-

Roza Cercetaşilor
Ceremonia de deschidere a celei de-a
XII-a ediţii a competiţiei militare a cercetării
„Roza Cercetaşilor”,
etapa pe Divizia 2 Infanterie „Getica”, a
avut loc pe data de 20
februarie, la Cabana
militară Diham.
Competiţia
este
specifică structurilor
ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) şi se desfăşoară în perioada 19-23 februarie 2022, în raionul Predeal-Diham-Cabana IzvoarelorRâşnov.
9 loturi sportive, dintre care şi lotul Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetu-

jinul necondiţionat al familiei care l-a făcut să depăşească
toate încercările profesiei de militar. Participarea la misiunea de asigurare a prezenţei înaintate consolidate în flancul Nord-Estic al alianţei NATO este o oportunitate
pentru ca subofiţerul să îşi împărtăşească cunoştinţele
acumulate şi experienţa, într-un mediu multinaţional, cu
militarii mai tineri sau la început de drum. În cadrul detaşamentului, subofiţerul deţine o funcţie administrativă şi
se ocupă de buna funcţionare pe partea de logistică a exerciţiilor la care artileriştii antiaerieni dobrogeni participă
împreună cu aliaţii.
Locotenent Diana AIOANEI

cipal şi Albu Ştefan - secund şi supravegheaţi
de către doamna Georgeta Butoi, vor încerca
să urce Drapelul României cât mai sus pe podiumul competiţiei.
Deşi tirul cu arcul a
intrat în vieţile lor abia
acum 5 ani, după ce au

trenament Bemowo Piskie, şedinţe de
tragere cu armamentul individual. Militarii Detaşamentului
de Apărare Antiaeriană, rotaţia a X-a au
executat foc asupra
obiectivelor şedinţelor de tragere, atât cu
puşca automată calibru 5,45 mm, cât şi
cu pistolul calibru 9
mm. În cadrul activităţii, militarii români
au făcut schimb de
experienţă cu aliaţii
americani şi britanici,
astfel că artileriştii
antiaerieni dobrogeni
au avut ocazia să execute foc cu armamentul uşor de infanterie al aliaţilor. La
rândul lor, militarii americani şi britanici
au fost impresionaţi de efectul la ţintă şi
de acurateţea armamentului individual
din dotarea Armatei Române.
La finalul activităţii, „Gheparzii de
fier” au obţinut calificative foarte bune,
însă plutonierul-major Ionuţ Mocanu s-a
fost răniţi în teatrele de operaţii, sportivii noştri s-au antrenat intens, obţinând rezultate remarcabile la competiţiile internaţionale desfăşurate în
anii trecuţi.
Le dorim succes camarazilor
noştri!
Invictus
România

remarcat ca fiind cel mai bun trăgător al
detaşamentului.
Acest schimb de experienţă contribuie semnificativ la creşterea nivelului de
cooperare şi interoperabilitate între aliaţii Grupului de Luptă din Polonia.
„Gheparzii de fier” se instruiesc
la simulatorul aliaţilor polonezi
În perioada 21-25 februarie, militari
ai Detaşamentului de Apărare Antiaeriană „Gheparzii de fier” au participat la un
antrenament în simulatorul de trageri cu
armamentul de infanterie aparţinând aliaţilor polonezi. Militarii români au fost
impresionaţi de modul de executare a activităţii, aceştia având posibilitatea să simuleze executarea tragerilor cu mai multe categorii de armament, având la dispoziţie diverse scenarii. După ce şi-au
reglat armamentul, artileriştii antiaerieni
dobrogeni au simulat desfăşurarea unui
exerciţiu cu multiple categorii de arma-

ment de infanterie pe un câmp de luptă
fictiv. A fost o experienţă inedită pentru
militarii români, mulţi dintre aceştia exe-

cutând trageri pentru prima dată la un
astfel de simulator.
Locotenent Diana AIOANEI
Foto: St. szer. Adrian STASZEWSKI
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Parcursul în armată este atributul caracterelor puternice
Interviu cu şeful Oficiului logistic al Statului Major al Forţelor Terestre, colonel - inginer Gabriel SOCEA
- Ce anume v-a determinat să alegeţi cariera militară?
Meleagurile copilăriei mele, povestirile bunicului împărtăşite la gura sobei, referitoare la momentele trăite de el pe
frontul de est, afinităţile şi pasiunea mea pentru sport şi nu în
ultimul rând înclinaţia pentru ordine, disciplină, rigurozitate
au fost factorii care m-au influenţat în alegerea profesiei
mele viitoare.
Întrebat la şcoala gimnazială despre ce aş dori să fiu, am
răspuns: arheolog, fascinat de o întâmplare personală descoperirea unui ciob de ceramică, în aria sitului arheologic dacic
„Dealul Horodiştea-Calu”, dar şi intrigat de legendele care
circulă de peste cinci secole, legate de originea denumirii localităţii Calu-Iapa, perechea cea mai frumoasă de cai din herghelia domnitorului Ştefan cel Mare, pierdută şi regăsită pe
văile celor două pâraie, care şi astăzi poartă aceste nume.
Reverberaţiile transmise prin povestirile bunicului, cooptarea în ceata satului cu ocazia obiceiurilor şi datinilor de iarnă, unde am îmbrăcat „ilegal” prima dată o haină militară, au
fost, cred, momentele care m-au determinat încă de la o vârstă fragedă să optez pentru o carieră militară. Mi-am încercat
şansa la admiterea în cadrul unui liceu militar, însă nu a fost
să fie.
- Domnule colonel, vă rog să ne vorbiţi despre parcursul dumneavoastră profesional. Care au fost cele mai importante evenimente care v-au marcat evoluţia profesională şi la care vă raportaţi şi acum?
Aspiraţiile pentru o carieră militară nu s-au năruit, iar absolvirea unui liceu civil, de profil matematică-informatică,
m-a convins să optez pentru latura tehnică a profesiei, astfel
că am urmat cursurile Academiei Tehnice Militare.
După absolvire, tânăr şi zelos inginer, am avut şansa, privilegiul şi, deopotrivă, responsabilităţile conducerii unei secţii de reparaţii tehnică şi armament.
Bruma de experienţă acumulată şi dorinţa de a încerca
noi provocări m-au împins spre funcţii de stat major, în cadrul unei brigăzi de paraşutişti.
Ulterior, am participat la misiuni în teatrele de operaţii, ca
instructor pentru forţele armate afgane sau asigurând asistenţă tehnică pentru forţele proprii.
După o perioadă relativ scurtă petrecută în cadrul unui
centru de mentenanţă, am încadrat funcţii în domeniul înzestrării cu armament şi tehnică militară, la Statul Major al Forţelor Terestre, vreme de 15 ani.
Totodată, am avut şi „curiozităţi” profesionale încadrând
sau îndeplinind, pentru perioade scurte de timp, atribuţiile
funcţionale pentru funcţii din cadrul Direcţiei Structuri şi
Planificarea Înzestrării şi Direcţia logistică la Statul Major al
Apărării.
Majoritatea parcursului meu profesional l-am îndeplinit
în domeniul înzestrării, astfel că, cele mai importante evenimente sunt legate de activităţile specifice recepţiei de echipamente, planificarea fondurilor financiare necesare achiziţiei
de produse, dezvoltarea conceptuală şi emitere cerinţe operaţionale, cu impact major în modernizarea forţelor terestre.
Satisfacţie cu atât mai mare, întrucât din noua postură în
domeniul logistic, sunt mulţumit de modul de comportare în
exploatare a noilor tipuri de echipamente militare.
- Care momente ale parcursului dumneavoastră profesional, au o semnificaţie aparte, de suflet?
Rămân dragi sufletului meu momentele petrecute în domenii inedite, pentru perioade de timp mai îndelungate, în
compania unor colegi dedicaţi, profesionişti şi buni camarazi, deopotrivă.
Îmi voi aminti mereu cu plăcere de timpul petrecut între
colegii paraşutişti, de realizările obţinute, legăturile de prietenie închegate, experienţă care-mi permite să mă mândresc
cu afirmaţia că am mai multe decolări cu avionul decât aterizări.
Totodată, voi păstra mereu aparte, puternic şi adânc marcat pentru „eternitate”, momentele petrecute în colectivul
responsabil pentru înzestrarea forţelor terestre. Greutăţile,
frecventa preocupare pentru identificarea unor soluţii eficiente, optime, aplicabile în timp oportun, coroborat cu buna
pregătire şi implicarea colegilor, rămân pentru mine clipe de
referinţă.
Acestea sunt momentele din care mă gândesc să extrag
un epitaf, text asupra căruia încă oscilez, pentru frontispiciul
personal.
- Momentele respective sunt constituite în cea mai
mare realizare profesională a dumneavoastră?
Cu siguranţă, da. Nu am nici un dubiu că realizările mele
profesionale sunt clădite pe sprijinul colectiv, necondiţionat,
al persoanelor cu care am avut şansa să colaborez. Orele petrecute împreună, ideile, dar şi punctele de vedere diferite,
soluţiile identificate şi rezultatele probate ale acestora îmi
oferă cea mai mare satisfacţie, aceea de a vedea cum tipuri
diferite de echipamente militare contribuie la creşterea încrederii militarilor că îşi pot îndeplini în siguranţă misiunile.
- Ţinând seama de faptul că fiecare dintre noi avem o
serie de calităţi, ce calitate a dumneavoastră a contribuit
cel mai mult la succesul în carieră?
Acum câţiva ani, în cadrul unei conferinţe de tehnică militară, am afirmat că nu am calităţi. În accepţiunea mea, calităţile sunt native şi îţi asigură startul în dezvoltarea individuală, ca om. Regret că nu am dobândit abilitatea de a cânta
la chitară, deşi am încercat în zadar, dar şi faptul că nu am

C MYK

cle Management of Armaments Projects”, Naval Postgraduate School,
Monterey, Bucureşti;
2009 - Curs de specializare „Defence Acquisition: Resource Management & Decision Making”, Naval Postgraduate School, Monterey, Bucureşti,
2012 - Curs de specializare „Introduction to
NATO”, Universitatea
Naţională de Apărare
„Carol I”;
2013 - Curs de specializare „Law of Armed
Conflict”, Universitatea
Naţională de Apărare
„Carol I”;
2013 - Curs postuniversitar de conducere pentru
locţiitori tehnici, Academia Tehnică Militară.
S-a născut la data 6 noiembrie 1971,
Comuna Piatra Şoimului, jud. Neamţ.
STUDII:
1986-1990 - Liceul industrial nr. 2,
Piatra-Neamţ;
1990-1996 - Academia Tehnică Militară, Facultatea de Aviaţie şi Blindate,
specialist blindate, automobile şi tractoare.
CURSURI :
1996 - Curs pentru calitate de cadru didactic, „Departamentul pentru pregătirea personalului didactic”, Academia
Tehnică Militară;
2001 - Curs de brevetare ca paraşutist
militar, Şcoala de Aplicaţie pentru Paraşutişti, Buzău;
2003 - Curs Limba Engleză, Centrul de
limbi străine al SMFT, Sibiu;
2003 - Cursul de proiectarea sistemelor radar, Academia Tehnică Militară;
2003 - Curs instructor în aeronavă,
Şcoala de Aplicaţie pentru Paraşutişti,
Buzău;
2006 - Curs de management al sistemelor tehnice pentru ofiţeri ingineri în
domeniul „Blindate, automobile şi
tractoare”, Academia Tehnică Militară;
2009 - Curs de specializare „Life Cy-

FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
1996 - 2000 - Şef secţie 270 reparaţii
tehnică şi armament, Brigada 2 Paraşutişti ;
2000 - 2002 - Ofiţer 3 compartimentul
operaţii şi instrucţie la şeful operaţiilor
şi instrucţiei, Comandamentul Brigăzii
2 Paraşutişti;
2002 - Ofiţer 4, compartimentul planificare logistică la şeful logisticii, Comandamentul Brigăzii 2 Paraşutişti;
2002 -2005 - Ofiţer 4, compartimentul
planificare acţiuni militare la şeful
operaţiilor şi instrucţiei, Comandamentul Brigăzii 2 Paraşutişti ;
2005 - 2006 - Ofiţer 4, compartimentul
planificare, organizare, producţie, normare, protecţia mediului şi a muncii,
Batalionul 102 Mentenanţă, Brigada 1
Logistică;
2006 - detaşat pentru îndeplinirea
funcţiei de ofiţer 3 în biroul th.bat, cl,
asigurare mat.pst.şi comune cu economia naţională, secţia asigurare th-mat.
din Serviciul logistic la Statul Major al
Forţelor Terestre ;
2006-2008 - Ofiţer 2, biroul înzestrare,
secţia management contracte şi înzestrare din Serviciul logistic la Statul
Major al Forţelor Terestre;
2008-2016 - şef birou planificarea în-

vocea lui Enrique Iglesias, deşi aş fi avut curajul de a urca pe
scenă.
În lipsa acestora, am folosit ce am avut la îndemână, iar
anumite calităţi „negative”, precum încăpăţânat, negativist,
egoist, zgârcit, m-am străduit să le transform sau redirecţionez către forme de comportament ce pot fi considerate uşoare calităţi: perseverent, analist, asumarea răspunderii, cumpătat.
- Numirea în funcţia de şef Oficiu logistică la locţiitorul
pentru resurse al şefului Statului Major al Forţelor Terestre a reprezentat o etapă importantă a carierei dvs. Cum
veţi face ca experienţa acumulată până în prezent să fie pusă în valoare?
La vârsta mea, numirea în noua funcţie poate fi considerată un corolar al întregii mele activităţi profesionale. Este
adevărat că şi un concurs de împrejurări a condus la această
opţiune. Postura în care mă aflu îmi oferă fenomenala satisfacţie a „lupului bătrân” care, în drumul său către „câmpul cu
verdeaţă”, mai are răgazul de a oferi, în stânga, în dreapta,
gratuit, ultimele indicaţii sau lecţii de viaţă.
Dacă până acum ceva timp planificam resurse sau încercam să pun în practică idei tehnologice noi şi participam la
etape ale procesului de achiziţie şi recepţie, odată cu încadrarea pe noua funcţie principala mea preocupare este menţinerea echipamentelor în funcţiune şi exploatarea acestora în
conformitate cu destinaţia pentru care au fost asigurate.
Încerc o palidă consolare a „bătrânului satului” şi sunt deplin recunoscător colegilor din domeniul logistic, care mă
sprijină şi încă mă ascultă.
- Care a fost obiectivul dumneavoastră prioritar, din
momentul ocupării acestei funcţii? Mi-aţi putea da câteva
exemple concrete de lucruri pe care doriţi să le realizaţi?
Urmând parcursul pe ciclul de viaţă al echipamentelor,
obiectivul prioritar actual este menţinerea echipamentelor în
stare de funcţionare, creşterea gradului de asimilare în reparaţii, până la un anumit nivel, în structurile de execuţie a
mentenanţei din forţele terestre.
Dacă pentru echipamentele pe care le avem în dotare de
cel puţin 10 ani, structurile de mentenanţă din forţele terestre
au infrastructura necesară executării reparaţiilor, precum tehnologii, planuri centrate pe fiabilitate, scule/ dispozitive şi

zestrării, secţia înzestrare din Serviciul
structuri şi planificarea înzestrării la
Statul Major al Forţelor Terestre;
2016-2017 - împuternicit şef secţie înzestrare din Serviciul structuri şi planificarea înzestrării la Statul Major al
Forţelor Terestre;
2017 - şef birou planificare înzestrare
forţe terestre, secţia planificarea înzestrării din Serviciul planificarea înzestrării, Direcţia structuri şi planificarea
înzestrării, Statul Major General;
2017-2020 - şef serviciu structuri şi
planificarea înzestrării la locţiitorul
pentru resurse al şefului Statului Major
al Forţelor Terestre;
2020 - detaşat la Direcţia logistică din
Statul Major al Apărării pentru îndeplinirea unei misiuni în domeniul de responsabilitate specific „planificare logistică”;
2020 - 2021 - locţiitor tehnic, serviciul
logistic la locţiitorul pentru resurse al
şefului Statului Major al Forţelor Terestre;
2021 - şef oficiu logistică, la locţiitorul
pentru resurse al şefului Statului Major
al Forţelor Terestre.
MISIUNI INTERNAŢIONALE:
2004-2005 - Ofiţer de stat major, Detaşamentul ANA Training, ENDURING
FREEDOM, Afganistan.
DISTINCŢII:
2008-Semnul onorific „În Serviciul
Patriei” pentru 15 ani de activitate;
2008 - Emblema de Onoare a Statului
Major General;
2013-Semnul onorific „În Serviciul
Patriei” pentru 20 de ani de activitate;
2016 - Emblema de Onoare a Forţelor
Terestre;
2016 - Emblema de merit „În serviciul
Armatei României” cls. a III-a;
2018- Emblema de merit „În Slujba
Păcii” cls. a III-a;
2018 - Semnul onorific „În Serviciul
Patriei” pentru 25 de ani de activitate;
2018 - Emblema de Onoare a Logisticii;
2018 - Emblema de merit „În Slujba
Păcii” cls. a II-a;
2019 - Emblema de Onoare a Armatei
României;
2021 - Veteran din teatrele de operaţii;
2021 - Emblema de merit „În Serviciul
Armatei României” cls. a II-a.

personal calificat în desfăşurarea lucrărilor, la tehnica nou introdusă în înzestrare suntem în plin proces de asimilare în reparaţii.
Totodată, gama diversificată şi specializată de tehnică
impune şi o analiză privind necesitatea orientării structurilor
de mentenanţă pentru executarea reparaţiilor specifice echipamentelor aflate în dotarea structurilor pe care le deservesc.
Mă refer aici, în principal, la tehnica furnizată de operatori
economici care nu se află pe teritoriul naţional, la care prin
executarea mentenanţei în structurile proprii, asigură un grad
ridicat de disponibilitate, precum şi realizarea siguranţei
aprovizionării. Acest efort este complementar, întrucât prevederile legale în vigoare prevăd ca la încheierea contractelor de achiziţii de la operatori economici externi să se introducă clauze în baza cărora mentenanţa să poată fi efectuată
şi în industria naţională de apărare.
- După atâţia ani de carieră militară, ce credeţi că ar
trebui să ştie cei mai tineri, atunci când intră în armată?
Ca reprezentant al unei generaţii care se află relativ aproape de pragul pensionării îmi estre dificil să dau sfaturi tinerilor aflaţi la început de drum, în parcursul lor profesional, în
principal datorită reperelor diferite la care ne raportăm.
Este normal să fie aşa, am copii aflaţi la această etapă a
vieţii, observ că au alte preocupări şi repere de referinţă, dar
care îmi dau convingerea că este drumul firesc spre progres.
În câteva cuvinte, fără a avea pretenţia formulării unui
sfat, ci doar o reflexie personală privind retrospectiv asupra
carierei militare, evidenţiez câteva aspecte de luat în considerare. Nu este o profesie confortabilă sau lipsită de greutăţi, nu
oferă câştiguri materiale imediate sau promovări instantanee.
Cariera militară este totuşi una predictibilă, parcursul tinerilor în armată este bine conturat prin parcurgerea unor
cursuri de specialitate sau de carieră, prin îndeplinirea unor
stagii minime în grad şi funcţie, iar evidenţierea, promovarea
şi satisfacţiile profesionale vor veni cu siguranţă, progresiv.
Observ cu regret că tânăra generaţie nu are suficientă răbdare, apreciază ca primă prioritate aspectul financiar, însă
trebuie să ştie că parcursul în armată este atributul caracterelor puternice, a celor cu perseverenţă, dornici de perfecţionare şi, nu în ultimul rând, pentru cei care apreciază lucrul în
echipă.
Mihaela DIACONU
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Femeia, eternă primăvară
Motto: „Când primăvara semnează cu eternitate,
atunci ea defineşte femeia. Este cea mai frumoasă definiţie scrisă cu lumină cerească fiindcă strălucirea ei străbate toate adâncurile omeneşti. Un cer de frumuseţi coboară pe pământ să se aşeze în taine, doruri şi sfinte mărturii
şi să capete noi sensuri. Dar, mai presus de toate, să lase
veşnicia să ne mângâie fiinţa. Taina supremă şi simbol
plin de farmec, femeia este eterna primăvară. Cuvintele
mamă, bunică, fiică, soră, nepoată, iubită şi soţie sunt
simboluri ale unui anotimp care traversează sufletul, îl
vindecă de vremelnicie şi îl înalţă spre absolut”. (Alexandra Mihalache)
Luna Martie este prima lună a primăverii când o adiere
caldă de vânt, o rază de soare sprinţară, un ghiocel plăpând au darul de a ne aduce zâmbetul pe buze. Iar mărţişorul, să ne facă primăvara mai frumoasă, mai norocoasă
şi plină de speranţă. Şi nu întâmplător luna lui Mărţişor,
este luna feminităţii, sensibilităţii, iubirii şi frumuseţii, în
care femeia ridicată la rang de regină devine cea mai alintată persoană din lume.
Prin tradiţie, armata, mediul cazon a fost exclusiv al
bărbaţilor, însă, cu trecerea anilor, femeile au reuşit să
spargă această barieră, făcundu-şi simţită prezenţa prin
implicare şi profesionalism, atât în misiunile interne, cât
şi în teatrele de operaţii. Indiferent de statutul lor de militar sau de civil au reuşit să se integreze în sistem, fiind
mereu la înălţime şi reuşind să-şi îndeplinească cu succes
sarcinile primite.
Zilele de 1 şi 8 Martie reprezintă momentul oportun de
a afla cât mai multe lucruri despre câteva dintre aceste femei, dar şi despre importanţa acestor zile de primăvară
pentru dumnealor.
Locotenentul Florentina Blegu, psiholog principal în
cadrul Biroului intervenţie psihologică specializată/Secţia
asistenţă psihologică şi
socială, la
Statul Major
al Forţelor
Terestre, a
absolvit facultatea de
psi hologieso ciologie,
după care a
obţinut titularizarea în
învăţământ
ca psihodiagnostician. Şi
după cum ne
mărturiseşte,
„A fost o perioadă frumoasă şi plină de satisfacţii profesionale, dar provocarea cea mai mare a venit în
anul 2000 cînd am luat contact cu mediul militar, prin angajarea la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza ca
psiholog civil. A fost o decizie extrem de importantă,
principalul argument oferit fiind garantarea unui mediu
dinamic şi provocator de lucru, creat de o echipă de specialişti în domeniul psihologiei, care avea să-mi marcheze
evoluţia profesională, socială şi personală”. În anul 2019,
printr-un ordin al ministrului, psihologii din armată au putut intra în rândurile ofiţerilor. Un pas important într-un
domeniu specific masculin cum este cel militar unde femeile, de-a lungul timpului, au avut un puternic impact
social, au trecut barierele unei mentalităţi şi continuă să
facă
performanţă. Pentru
atingerea acestui obiectiv, ne
spune doamna
psiholog: „Este
nevoie de multă ambiţie, curaj şi determinare pentru a
excela şi a ieşi
din ritmul vieţii cotidiene.
Această deviză
a contribuit la
con figurarea
unui nou început în vara
anului 2021,
când am intrat
în colectivul de
excepţie
al
S M F T- u l u i .
Când am ajuns
în această instituţie mi-am
dat seama că emoţiile şi bucuria unui nou început mi-au inundat fiecare
părticică a inimii, realizând că „visul poate deveni realitate”.
Activitatea secţiei este extrem de importantă prin pre-

gătirea psihologică a personalului, optimizarea/ dezvoltarea personală şi autocunoaşterea, consiliere şi terapie suportivă, terapii de scurtă durată focalizate pe problemă,
programe de consiliere profesională a tinerilor absolvenţi
ai şcolilor militare, care sunt la început de carieră pentru
a obţine performanţa maximă în domeniul ales. La nivel
de grup, intervenţie psihologică specializată presupune

măsuri şi activităţi de consolidare a relaţiilor interumane,
explorarea şi manifestarea la maxim a resurselor umane
existente”.
Pentru Florentina „Anotimpurile se succed cu repeziciune dar, fiecare păstrează în sufletul său anotimpul preferat. Primăvara, ca anotimp al învierii şi renaşterii te îndeamnă să te bucuri de zâmbetul blând al razelor de soare,
de ciripitul păsărelelor, de privirea primilor ghiocei, de întreg peisajul plin de viaţă şi
culoare”.
„Sufletul să vă vibreze în
acordurile bucuriei şi dragostei de viaţă!. O primăvară fericită şi împlinită!”
O prezenţă discretă, dar
remarcabilă este şi plutonierul-adjutant Elena-Alexandra
Şologan-Tudorică,
încadrată la Centrul de Sisteme şi
Servicii Informatice din cadrul
aceluiaş stat major. Aceasta ne-a
mărturisit cu emoţie despre prima zi de lucru:
„Am început activitatea într-o zi însorită, colorată şi parfumată de multitudinea de flori primite cu
ocazia zilei femeii, amintire pe care o pot
relata cu emoţie de fiecare dată. Îmi place să
calculez anii de vechime în muncă transformându-i în câte primăveri am petrecut şi voi
petrece în cadrul MApN. Intrarea în armată
nu a reprezentat doar o schimbare de statut, ci
şi de personalitate. Am devenit mai riguroasă,
mai disciplinată, mai ordonată”.
Conform datelor ştiinţifice, primăvara este anotimpul
de tranziţie între iarnă şi vară, când natura se trezeşte la
viaţă, florile cu multitudinea de culori ne îmbie simţul vizual creând o atmosferă de trezire din
amorţeală după o iarnă friguroasă, cu zăpadă şi zile scurte.
„Pentru mine primăvara este un dar al naturii care ne oferă o
stare de bine sufletească când zărim razele soarelui ce încep
să încălzească blând
pământul rece, totul
revine la viaţă, aerul
devine mai proaspăt
şi revigorant. Este un
nou început pentru
crearea de noi amintiri. Îmi place foarte
mult să călătoresc, să
explorez locuri noi, să
mă plimb în aer liber
şi pentru mine primăvara dă startul acestor
lucruri care îmi vor da
starea de bine, încărcându-mi pozitiv sufletul.
Primăvara este un restart, un moment al gândurilor bune, al unui nou început de drum, al speranţelor şi al sclipirilor din priviri. Ne simţim sufletul mai fericit, mai ener-

gic, visăm cu ochii deschişi.
Primăvara este şi anotimpul sărbătorilor pascale, cu o
mare importanţă pentru români, oferind sufletului timp
pentru reflecţie şi cumpătare, momente vesele petrecute în
familie.
Este momentul minunat din an când începem să ne bucurăm din nou de viaţă şi de natura încântătoare, de firavii
vestitori ai primăverii care îşi fac curaj să iasă la iveală, păsărelele cu frumosul lor ciripit, momentul
în care simţim că putem schimba tot ce până acum
a fost ţinut în loc”.
Tot despre ziua de 8 Martie, dar şi despre începuturile carierei a acceptat să spună câteva cuvinte
şi doamna Mariana Ancuţ. Mary, doamna Mary,
Mary Cea-cu Vino-ncoace, doamna doctor, doamna
Mariana, doamna inspector... acestea fiind doar câteva apelative cu care este strigată. „Cel mai des aud
,,doamna Mary”, şi nici una nu mă supără, toate mă
înveselesc, fie că le aud de la colegi, prieteni, colegi
din unităţile ce aparţin forţelor terestre, şefi sau de
la inspectorii străini. Sunt mândră de ce am realizat
în domeniul controlului armamentelor, iar primăvara este pentru mine cu atât mai frumoasă cu cât
este anotimpul în care îmi pot desfăşura extrem de
amplu activitatea. Pot merge în unităţi, mă pot întâlni şi pot vorbi cu oamenii, pot călători. Sunt deja 18
ani de când aştept primăvara cu înfrigurarea călătorului
neobosit”. Aşa a început doamna Mariana Ancuţ să ne
dezvăluie despre activităţile sale în forţele terestre, începute în anul 2004: „Acum 18 ani am decis să vin să lucrez
în armată, la forţele terestre, ca expert în control armamente şi voi rămâne îndrăgostită de acest domeniu. Este
greu, mai ales pentru o femeie care doreşte să devină cea
mai tare într-un domeniu ce pare să fie exclusiv doar
pentru bărbaţi. Dar, cât mă mai pot sui pe un pod mobil de
asalt, pe un saşiu de tanc, cât mai pot privi şi auzi desfăşurarea exerciţiilor militare în poligoane, cât mai pot participa la inspecţii de 12 ore în unităţi militare străine, cât
mai pot îndeplini aşteptările celor din jur, toate fără să
obosesc, toate cu un zâmbet pe buze, atunci... sunt împăcată cu mine însămi. Am oameni minunaţi în jur care mă
inspiră permanent, care fac bine, aşa cum respiră, care nu

ştiu ce înseamnă răutatea, maliţiozitatea, egoismul. Pentru
ei am obligaţia să fiu mai bună, mereu şi mereu, alături de
ei”.
Grigore Vieru spunea că „femeia este al cincilea anotimp, în care natura se odihneşte, amintindu-şi toate florile primăverii, toate privighetorile verii, toţi strugurii
toamnei şi toate ninsorile iernii”.
„Primăvara nu există locuri urâte, poate doar triste şi
unde sunt locuri triste e de datoria noastră să aducem cuvinte frumoase, gânduri bune, mici ghiocei de bucurie
tuturor.
Ce aştept? Poate un mic zâmbet, în colţul gurii, dacă
nu un hohot sănătos de răzeş. O sclipire mică de bucurie
în ochii trişti sau obosiţi.
Am descoperit după atâţia ani că tristeţea sau bucuria
nu au cetăţenie sau religie, sunt universale. Iar când în jurul nostru plouă cu tristeţe, necazuri sau lacrimi, singura
speranţă rămâne primăvara sau al Cincilea Anotimp.
Ce îmi doresc? Ziua de 1 Martie sau 8 Martie să o petrec împreună cu lumina ochilor mei, surioara mea geamănă Izabela. Râsul ei şterge orice ploaie din inima mea
şi îmi dă speranţă; o zi petrecută doar noi două mă trimite
în copilărie, la zilele fericite cu ghioceii şi zambilele din
curtea bunicii, la narcisele şi mărţişoarele puse în piept ca
o platoşă contra zmeilor urbani”.
Aceste doamne şi domnişoare minunate sunt doar câteva flori din buchetul de femei deosebite care lucrează în
cadrul Forţelor Terestre.
Delicate floricele,
Gingaşe din codru des,
Un buchet am luat din ele,
Pentru tine le-am cules... femeie!
La mulţi ani!
Mihaela DIACONU

CMYK

REPERE CULTURALE
Carte

Cu inima smulsă din piept, Radu
Paraschivescu
„Fiecare poveste de dragoste poartă
în ea pariul veşniciei. Fiecare îndrăgostit vrea ca iubirea lui să treacă dincolo
de toţi şi de toate. Şi, fiecare îşi preţuieşte aleasa după cum se pricepe, după
cum poate şi după cum crede de cuviinţă” {...}.- Radu Paraschivescu
Totul începe cu un gest scandalos, la
o nuntă princiară. La marile case regale,
căsătoria şi dragostea sunt îndeobşte
chestiuni diferite. De data asta, s-a întâmplat ca mirele să se îndrăgostească,
la propria nuntă, de... fata de lângă mireasă. Aşa începe una dintre cele mai romantice şi mai crude iubiri medievale din Portugalia, ţara în care pietrele încinse de soare şi plesnite de vânt spun
poveşti. Veţi descoperi, citind aceste pagini, că Ines şi Pedro pot
intra în rândul marilor cupluri din istoria omenirii.
www. humanitas.ro

Concert

3 Sud-Est, Best Of 25, 4 martie, ora 20:00, Sala Palatului, Bucureşti
Trupa 3 Sud Est aniversează 25
de ani de activitate în cadrul concertului de pe 4 martie a.c. de la Sala
Palatului din Bucureşti. Cu acest
prilej, Mihai Laurenţiu şi Viorel vor
interpreta hit-urile care au marcat
adolescenţa multor fani. Setlist-ul
concertului va include şi piese actuale.
Formaţia 3 Sud Est a fost înfiinţată în 1997, iar, la începutul anilor
2000, a făcut furori cu piesele
,,Amintirile”, ,,Ai plecat”, ,,De ziua
ta”. Trupa a bătut numeroase recorduri la capitolul vânzări de albume.
După 10 ani de activitate, formaţia
s-a desfiinţat, ca în 2014 să se reunească şi să revină în topuri cu hitul ,,Emoţii”.
www.infomusic.ro

Film

Căutătorul de vânt
Radu duce o viaţă solitară, sterilă.
Un interviu pentru un nou loc de muncă îi dă speranţa că lucrurile se vor îndrepta şi că va scăpa de depresie, dar
după analizele medicale obligatorii află că nu mai are decât câteva luni de
trăit. Pleacă de acasă şi, după săptămâni de condus fără direcţie, ajunge la
limita puterilor într-un sat. Un bătrân,
Nea Pavel, îl ia la el acasă şi Radu decide să nu mai plece. Dar poate el să
ignore ceea ce-l aşteaptă?
www.cinemagia.ro
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Lecþia de istorie

Amintiri transilvănene din vremuri de ciumă
(secolele XVI-XVIII)
O imagine a stării de sănătate a populaţiei de la
sfârşitul secolului al XVI-lea. S-a păstrat în scrierile
lui Massimo Milanesi, infirmierul Colegiului iezuit
din Cluj din deceniul nouă al secolului al XVI-lea. În
1585, el era impresionat de numărul mare al bolnavilor , mai ales dintre tineri şi femei, şi al afecţiunilor
numeroase de care sufereau. ,,Copiii şi băieţii care au
fost în îngrijirea mea de 16 luni încoace, când a început mulţimea de bolnavi să alerge la colegiu, au fost
în aşa mare număr, că nu li s-a putut ţine socoteala,
cum s-a făcut pentru bărbaţi şi femei, al căror număr
(dacă nu mă înşală memoria) trece de 150, dintre care
trei sferturi femei, văduve, măritate şi fecioare, suferind de friguri acute, dropică, boala copiilor, de splină, de junghi de stomac, de ameţeli…, paralizie, palpitaţii şi boală de inimă, gută, calcule, colică, hemoragii, catare, dureri de cap rebele, plăgi, abcese vechi
şi noi… şi orice boală care se poate afla în spitale.
Dintre aceşti [bolnavi] unii au murit, alţii s-au lecuit
[sau] mai bolesc multă vreme în pat, după cum a vrut
Dumnezeu sau au meritat ei sau va fi contribuit prostia mea.
Un fenomen spontan
Nici peste 100 de ani situaţia nu se îmbunătăţise.
Pe la 1717-1719, doctoral braşovean Johann Albricht
constata că, în afara ciumei, multe victime au făcut şi
,,oftica”(tuberculoză pulmonară), ,,dropica” (hidropizie), ,,dambla” (apoplexie, paralizie), variolă.
În acest interval, pe lângă afecţiunile amintite, populaţia a fost decimată şi de o serie de epidemii. Documentele amintesc de variolă, dizenterie, tifos, ciumă. Unele dintre ele se abăteau simultan asupra locuitorilor. Astfel, în 1708-1709, în Braşov, făceau
victime tifosul, variola şi ciuma, după spusele cronicarului Mihai Cserei, care era refugiat acolo.
Deşi toate bolile infecţioase au făcut multe victime printre membrii familiilor autorilor sau apropiaţii
lor, totuşi ciuma a fost cea mai temută. Reacţiile la
auzul izbucnirii ciumei erau comparabile cu cele la
aflarea pornirii unui război: oamenii fugeau, îşi adăposteau copiii, îşi scriau testamentele. În rândurile de
mai jos, încercăm să aflăm care erau motivele acestei
frici şi cum a marcat ea viaţa oamenilor. Pentru acest
lucru trebuie să ştim ce au văzut oamenii în jur, ce
i-a înspăimântat.
Ciuma a revenit în Transilvania în secolele XVIXVIII de multe ori şi de fiecare dată a ţinut câţiva ani
şi a făcut mii de victime. Cele mai importante epidemii de ciumă au fost în 1510-1511, 1553.1554,
1574.1575, 1585-1586, 1602-1603, 1636-1637,
1646-1648, 1660-1664, 1675-1678, 1706, 17091711, 1717-1719, 1737-1739, 1742- 1743, 17551757, apoi la hotarele de sud în 1770-1771 şi 1786.
În descrierile cronicarilor, ale memorialiştilor, izbucnirea ciumei era aproape mereu prezentată ca un
fenomen spontan. Referindu-se la epidemia din
1709-1711, Mihai Cserei era convins că vinovaţii
pentru aducerea bolii în oraşe erau persoane sau grupuri restrânse care circulau mult. Astfel, în Sighişoa-

ra, ciuma a fost adusă din Gheorgheni de un negustor
de blănuri.
În scurtă vreme au murit şi el şi familia sa, şi vecinii, iar boala a cuprins locuitorii Sighişoarei. În
Cluj, se spunea că boala a fost adusă de un bărbat, venit dintr-un loc contaminat, care a mers la farmacie.
Imediat au murit farmacistul şi sligile lui. În Aiud,
boala s-a răspândit după ce doctoral Francis Papai
Pariz a dat hainele soţiei sale, moartă de ciumă la
Târgu Mureş, la două tinere, care ,,imediat ce au îmbrăcat hainele acele s-au umplut de gâlme şi au murit”. În Gheorgheni boala fusese adusă de un grup de
refugiaţi din Moldova.
Această mentalitate nu era specifică doar orăşenilor. În sate se spunea că boala era adusă de servitoarele întoarse acasă din oraşele contaminate. Alteori,
vinovaţii erau străinii găzduiţi de săteni, cum s-a întâmplat în Movile, din scaunul Cincu Mare. Copiii
care le-au dus de mâncare nou-veniţilor, imediat ce
s-au întors în sat ,,au murit şi ei şi taţii lor şi mamele
lor, astfel două case au rămas pustii”, scria Mihai
Cserei în 1710. În acelaşi an, în Porumbac boala a început după ce un om a dăruit morarului nişte struguri.
,,Imediat după ce au mâncat din struguri, pe corpul
soţiei morarului şi al celor doi copii ai ei au apărut
gâlme şi au murit”.
Printre cei învinuiţi pentru răspândirea bolii au
fost negustorii străini. În Sibiu vinovaţi erau nişte negustori greci. Soţia gazdei lor şi copiii acesteia au
murit în trei zile, apoi molima s-a răspândit în oraş.
În Bistriţa, responsabili pentru ciumă erau negustorii
armeni. Sub acest pretext au fost expulzate din oraş
cele 72 de familii de armeni. Nu au fost reprimite nici
după stingerea molimei.
Identificarea responsabililor
Fenomenul căutării vinovaţilor pentru contaminarea unor aşezări nu făcea parte doar din mentalitatea
oamenilor secolului al XVIII-lea.
În timpul epidemiei din 1585-1586 unul dintre
profesorii din Colegiul iezuit din Cluj scria: ,,Ceea ce
îi mâhneşte mult… este imputarea făcută de nobili în
contra noastră, că prin noi a intrat ciuma în Alba Iulia, şi chiar la Curtea principelui, acolo unde stau ai
noştri: căci acest lucru exasperează mai rău sufletele
celor de la Curte şi ale baronilor împotriva noastră”.
În secolul al XVIII-lea, după ocuparea Transilvaniei de austrieci, sub influenţa unor idei occidentale,
au fost sate în care ciuma a fost asociată cu practicile
vrăjitoreşti. Prin 1718, după cum relatau martorii la
un proces de vrăjitorie, în satul Hereclean, comitatul
Solnocul de Mijloc, din ordinul nobilului care stăpânea localitatea ,,când au început să moară oamenii”,
patru bărbaţi şi patru femei au mers din casă în casă,
unde au cercetat toate persoanele, fie bărbaţi, fie femei, ,,de la primul la ultimul, dacă se găseşte vreun
om sau vreo femeie vrăjitoare, din pricina căreia să
fii pornit ciuma printre noi”.
(continuare în numărul viitor)
Magazin istoric nr.2/2022

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

C o l p o r t a j u l î n B i s e r i c a O r t o d ox ă Ro m â n ă
În luna iulie 2002, în cadrul Serviciului
de colportaj al Arhiepiscopiei Bucureştilor
s-a înfiinţat un sector productiv în baza
conceptului economico-misionar de întrajutorare dintre Centrul Eparhial şi parohie
sau mănăstire, mijloc necesar pentru susţinerea slujitorilor şi a activităţilor Bisericii.
Aceasta a făcut posibile activităţi de bază
precum producerea obiectelor de colportaj
în atelierele proprii, parteneriate cu tipografii şi producători autorizaţi, distribuţia
obiectelor de colportaj, precum şi puncte
de lucru pentru servicii funerare. În cele ce
urmează, voi prezenta specificul şi menirea colportajului în Biserica Ortodoxă Română.
Ca instituţie divino-umană a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cuprinzând un
segment important din locuitorii lumii, Biserica are un specific de afirmare a vieţii şi
activităţii ei care se arată şi prin multiple
forme materiale de exprimare simbolică.
Pornind de la etimologia cuvântului şi de
la definiţia sa clasică (din francezul ,,colportage”=răspândire; distribuire a cărţilor,
a presei, carte cu preţ redus, ilustrată, tipărită în tiraje mari, la nivel de popularizare;
comerţ ambulant), colportajul a primit în
Biserică o dimensiune mai largă şi un caracter de utilitate multiplă, atât în scop pecuniar, pentru sporirea resurselor financiare necesare activităţii bisericeşti, cât mai
ales misionar, cultural şi filantropic, de

răspândire a obiectelor de cult şi popularizare a dreptei credinţe prin cărţi, reviste,
icoane etc. Putem spune că, îmbisericinduse, colportajul a dobândit o cuprindere mai
mare a conţinutului său, o evoluţie semantică dată de folosirea lui ca termen care desemnează o activitate complexă şi necesară vieţii eclesiale.
Activitatea de colportaj a devenit indispensabilă Bisericii, în primul rând datorită
caracterului dinamic al tradiţiei acesteia,
care dă o valoare duhovnicească simbolurilor sfinte, prin diverse forme de exprimare, încă din epoca creştină. Dintotdeauna,
Biserica s-a îngrijit de producerea şi răspândirea acestor obiecte specifice, având,
în mod firesc, pretenţia asupra monopolului confecţionării şi distribuirii lor în teritoriu, dar şi responsabilitatea asupra calităţii şi autenticităţii acestora.
Potrivit ,,Statutului pentru organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române” în vigoare, colportajul bisericesc trebuie organizat la nivel eparhial, protopopial, parohial şi mănăstiresc, prin urmare la
toate nivelurile structurale ale Bisericii
noastre, sub conducerea Sfântului Sinod.
Ca urmare, Biserica noastră are, în mod firesc, dreptul şi obligaţia de a realiza, a
confecţiona, a răspândi şi comercializa
obiectele liturgice, icoanele şi cărţile ei
specifice, iar de aici rezultă şi responsabilitatea privind calitatea şi autenticitatea

acestora.
Monopolul de piaţă al producerii, distribuirii şi comercializării obiectelor de
cult ortodoxe este deţinut, desigur, de Biserica Ortodoxă Română, în baza Legii
103/1992, potrivit căreia ,,fiecare cult religios recunoscut de Statul Român are dreptul exclusiv producerii şi comercializării
obiectelor specifice”. Această lege nu este
un privilegiu făcut Bisericii Naţionale majoritare, ci are în vedere reglementarea responsabilităţii asupra acestor activităţi specifice cultelor, ca mijloc de autofinanţare
parţială a acestora, dat fiind rolul major pe
care îl au cultele relegioase în viaţa cetăţenilor acestei ţări.
Colportajul, ca activitate administrativă, cu finalitate duhovnicească, misionarculturală şi filantropică a Bisericii, trebuie
să se organizeze cu binecuvântarea acesteia, exprimată prin chiriarhul locului şi în
deplin consens cu hotărârile Sfântului Sinod. Cărţile, având conţinut duhovnicesc,
trebuie să respecte învăţătura Bisericii
Ortodoxe şi exigenţa în modul de alcătuire
al lor, pentru a respecta Biserica. Este de
mare importanţă ca obiectele de cult să fie
confecţionate, pe cât posibil, în fabricile
sau atelierele proprii ale Bisericii, astfel
încât aceste obiecte să urmeze întru totul
tradiţia ortodoxă, pentru a fi autentice.
Prin aceasta, Biserica urmăreşte păstrarea
sănătoasă a tradiţiei ortodoxe, prin care se

exprimă credinţa şi trăirea ei.
În activitatea de colportaj, şi nu numai,
Biserica trebuie să evite şi să combată cu
fermitate kitsch-urile de tot felul, pe care
le vedem adesea şi în comerţul ambulant
pe tarabe, cu ocazia marilor hramuri sau a
unor sfinţiri de biserici sau mănăstiri.
Icoanele trebuie pictate conform erminiei
ortodoxe de pictare, astfel riscăm să devină, în cel mai fericit caz, nişte tablouri cu
conţinut religios, cum este cazul aşa-ziselor icoane de piaţă.
Iată de ce se impune astăzi o atenţie tot
mai mare din partea Bisericii noastre cu
privire la organizarea colportajului pe lângă locaşurile de cult, pentru a veni în întâmpinarea credincioşilor cu produse bisericeşti autentice, de calitate şi de folos duhovnicesc. În acelaşi timp, Biserica trebuie
să-şi organizeze activitatea corespunzător,
în scopul dobândirii unor venituri proprii,
,,pentru a nu întreţine industrii paralele,
care să se îmbogăţească de pe seama credincioşilor, şi să nu folosească veniturile
în scop filantropic, oferindu-le cărţi şi obiecte care nu respectă rânduiala ortodoxă”, spune pr. lect. univ. dr. Lucian Farcaşiu, într-un articol publicat în ,,Ziarul
Lumina”. ,,Casei Tale se cuvine sfinţenie ,
Doamne, întru lungime de zile”(Ps.92,7).
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU

Curierul

ARMATEI

MOZAIC

Nr. 4 (558) din 28 februarie 2022

ªtiinþã
Nucleul Pământului ascunde
„o stare mai ciudată a materiei”
Cu ajutor din partea colegilor săi, Yu He, un fizician
din cadrul Academiei de Ştiinţe din China a stabilit că
nucleul planetei noastre se găseşte într-o „stare superionică”. Acest lucru înseamnă că, din punct de vedere tehnic, miezul nu este nici solid şi nici lichid, ci se află întro stare intermediară ciudată, potrivit Futurism. „Nu este
normal”, comentează He. „Solidificarea fierului din interiorul Pământului nu schimbă cu nimic mobilitatea acestor elemente uşoare, iar convecţia acestora este constantă în miez”.
Această cercetare ar putea oferi mai multe
detalii legate de
unul dintre cele
mai mari mistere privitoare la
ştiinţa Pământului: compoziţia structurii interne a planetei noastre.
Pentru că încă este imposibilă forarea spre centrul Pământului, echipa a ales să simuleze presiunile şi temperaturile inimaginabile existente acolo, folosindu-se de un
calculator. După cum este detaliat într-un studiu publicat
în Nature, echipa a descoperit că vârtejul de hidrogen,
oxigen şi carbon se afla într-o stare superionică. Acest
lucru înseamnă că ionii de oxigen pluteau în jur pentru a
forma un fel de lichid. Cu toate acestea, atomii de fier se
aranjau într-o structură cristalină. „Am descoperit că hidrogenul, oxigenul şi carbonul se formează într-o stare
superionică, dată de condiţiile de interior ale Pământului”, au declarat cercetătorii. Acest lucru sugerează faptul că miezul se poate afla mai degrabă într-o stare superionică, decât într-una solidă. Ideea poate avea unele
urme de adevăr, de vreme ce studiile anterioare despre
miezul planetei au arătat că acesta poate fi mai moale
decât se credea iniţial, învolburându-se asemeni unui
bulgăre de zăpadă care se rostogoleşte. Echipa de cercetare mai făcea referire şi la faptul că descoperirile pe
care le-au făcut se potrivesc şi cu observaţiile privitoare
la cutremure. „Elementele asemănătoare cu lichidul sunt
cele care determină structura moale a nucleului planetei
noastre”, mai completează echipa.

Au fost descoperiţi
„neuronii matematici” în creier

Cercetătorii au descoperit că în creier se află neuroni
care se declanşează în mod specific în timpul anumitor
calcule matematice. Descoperirile indică faptul că unii
dintre neuronii detectaţi sunt activi exclusiv în timpul
adunărilor, în timp ce alţii sunt activi în timpul scăderilor. Acest lucru este demonstrat de un studiu recent realizat de Universităţile din Tübingen şi Bonn. Rezultatele
indică faptul că unii dintre neuronii detectaţi sunt activi
exclusiv în timpul adunărilor, în timp ce alţii sunt activi
în timpul scăderilor. Acestora nu le pasă dacă instrucţiunea de calcul este
scrisă sub forma
unui cuvânt sau a
unui simbol. Rezultatele au fost publicate în revista Current Biology, iar
studiul vine ca urmare a faptului că
ceea ce se întâmplă
în creierul oamenilor în timpul calculelor este încă în
mare parte necunoscut. Cercetătorii au beneficiat de o facilitate specială a
Departamentului de Epileptologie de la Spitalul Universitar din Bonn. Acesta este specializat în intervenţii
chirurgicale asupra creierului persoanelor cu epilepsie.
La unii pacienţi, convulsiile provin întotdeauna din
aceeaşi zonă a creierului.
Pentru a localiza cu precizie această zonă, medicii
implantează mai mulţi electrozi în pacienţi. Sondele pot
fi folosite pentru a determina cu precizie originea spasmului. În plus, activitatea neuronilor individuali poate fi
măsurată prin intermediul cablurilor. Cinci femei şi
patru bărbaţi au participat la studiu. Acestora li s-au implantat electrozi în aşa-numitul lob temporal al creierului pentru a înregistra activitatea celulelor nervoase. În
acest timp, participanţii au trebuit să îndeplinească sarcini aritmetice simple. Acest lucru arată că celulele descoperite codifică de fapt o instrucţiune matematică
pentru acţiune. Astfel, activitatea cerebrală a arătat cu
mare precizie ce fel de sarcini calculau în acel moment
subiecţii testelor.
www.descopera.ro
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Noutãþi în lumea IT
OM Systems lansează
Olympus OM -1

Piaţa de cameră foto şi video este
într-un declin constant încă de când
telefoanele mobile au înlocuit camerele ieftine. Olympus OM-1 este prima cameră lansată sub noul brand
OM Systems. Olympus OM-1 este o
cameră high-end pe formatul de
obiective Micro Four Thirds, compatibilă cu obiectivele Olympus, cât şi
cele de la Panasonic, dar şi cu alte
obiective realizate pe acest format.
Avem de-a face cu o cameră care însă
nu împinge acest sistem cu mult în
faţă, ci mai degrabă ajunge din urmă
capabilităţile camerelor lansate în ul-

la o calitate înaltă, cât
şi captura de aproximativ 100 de fotografii
la 20 megapixeli în rafală. Din păcate, viteza
de scriere a fotografiilor pe card va fi limitată de tehnologia de
carduri SD, care oferă
viteze mai mici de
scriere decât modelele
profesionale CF Express din prezent.
Folosind „sensor
shift”, camera poate să
capteze fotografii la 50 sau 80
megapixeli, însă doar pentru cadre
statice, întrucât necesită captura mai multor cadre succesive. Pentru a realiza o alipire corectă a imaginilor, procesorul TruePic X de pe OM-1
foloseşte inteligenţă artificială, care duce la o viteză
de trei ori mai mare decât a
camerelor Olympus din trecut.

Motorola pregăteşte
Moto G22

timii doi ani. OM-1 beneficiază de un
senzor de 20 megapixeli, stabilizat
intern, capabil să filmeze în rezoluţie
4K la 60 de cadre pe secundă şi în
Full HD la 240 de cadre pe secundă.
De asemenea, întregul corp al camerei este rezistent la apă şi praf la standardul IP53, deci nu va păţi nimic în
condiţii meteo nefavorabile. Totuşi,
nu este o cameră „subacvatică”. Procesorul TruePic X este cel care permite filmare şi stabilizare electronică
Un medic aude la
telefon vocea familiară a unui coleg:
-Eu cu Nicu şi cu
Mihai suntem la o be-

re. Vii şi tu?
-Vin imediat, răspunde medicul.
În timp ce se îmbrăca, soţia îl întreabă.
-E ceva grav?
-Desigur!
J
-Îmi faci o cafea?
-Da. Ce cafea vrei?
-Ce vrei tu... ce ţi-e mai uşor.
-Mai uşor îmi e să nu-ţi fac”.
J
-Mamă, mă însor!
-Foarte frumos! Când?
-La toamnă.
-Să te îmbraci bine!
J
Dacă femeile ar conduce lumea,
nu ar mai exista războaie, doar o grămadă de ţări care nu mai vorbesc una
cu alta.
J
FIRESC

CÃZUT

A SUSPINA

MULÞUMIT

AMÂNAT

CIURARII

Motorola continuă şirul
lansărilor Moto G livrând
G22, un model pentru cumpărătorii
cu buget de până la 200 euro, care
doresc un telefon cu ecran mare, 5G
şi acumulator de capacitate generoasă. Aproape fără nici un efort la partea de design, Motorola livrează noul
Moto G22 într-o carcasă cu finisaje
din plastic şi ramă ceva mai groasă în
jurul ecranului, decupat aproximativ
după exemplul rivalului Galaxy S22,
dar cu o „bărbie” cava mai proeminentă la partea de jos. Aşteptat iniţial
Iubitule, unde ai ascuns cartea
aceea: ,,Cum să trăieşti 100 de ani”?
-Am ascuns-o!
-Se apucase mă-ta s-o citească!!!
J
-Tu, Mărie, ce o să mâncăm la cină?
-Habar, nu am, mă Gheorghe, că a
căzut eticheta de pe conservă!
J
Se întâlnesc doi prieteni.
-Ce mai face papagalul tău?
-Din păcate, a murit.
-Era bolnav?
-Nu, a murit de ciudă. De când mam însurat, el nu a mai reuşit să scoată o vorbă în casă...
J
-Ce bine că ai venit, buni!!! O să
vedem împreună cascadoria lui tati!
-Ce cascadorii ştie tatăl tău?
-A spus că, dacă mai vii la noi, se
urcă pe pereţi!
J
Un copil intră într-o cofetărie:
-Tanti, vreau şi eu un ou de ciocolată!
PROTECTORI
CAP AURORA!

IMN
ÎN FRUNTE
ECHIPA
ARÃDEANÃ

PREVESTIRE

ALGEBRÃ
(abr.)
PLÃGI

METAL DUR

LINGOU
INSTABIL

MIEZ

ARTERÃ

SCLAV
PEªTERÃ
A LA CARTE

DEFECT
VOLANT

SE FACE
PILAF

www.bancuri.ro

GÂNDURI ÎN TREACÃT...

TALAZ

PERIOADÃ

NECLAR

-Cât să fie de mare?
-Cam cât capul lui matale, dar cu
ceva înăuntru!
J
La teatru:
-Aveţi multe replici de spus în
piesă?
-Nu, eu joc rolul soţului.
J
Barmanul:
-Soţia dumneavoastră e superbă...
ce doriţi de băut?
-Dă-mi exact ce-ai băut şi tu!
J
De mic mi-a plăcut şcoala... era o
construcţie superbă... Pe-acolo mă alerga mama când ieşea de la şedinţa
cu părinţii!
J
O blondă la IKEA:
-Intră acest dulap în maşina mea?
Vânzătorul: Ce maşină aveţi?
-Verde.
-Atunci, nu...
J

VEDETÃ

TÃCUTE

A DA GREª

cu chipsetul MediaTek Helio P35,
Moto G22 pare că va fi livrat cu varianta ceva mai performantă Helio
G37. Moto G22 vine cu acumulator
de 5000 mAh şi un ecran IPS de 6.5
inch cu rezoluţie HD+ şi rată de refresh la 90Hz. Compensând oarecum
chipsetul cu performanţe nu foate
mari, memoria RAM de 4GB este un
mare plus peste alte modele smartphone cu preţ foarte mic, fiind suficientă pentru folosirea confortabilă a
aplicaţiilor de Android. Pe lista dotărilor mai intră şi o tastă dedicată
pentru serviciul Google Assistant,
senzor de amprentă la partea din spate, ieşire pentru căşti de tip jack
3.5mm şi o carcasă cu certificare
IP52, pentru protecţie la contactul cu
apă şi praf. Telefonul va avea o configuraţie foto cu senzor principal de
50MP şi lentile f/1.8, cameră ultrawide de 8MP cu lentile f/2.2 şi deschidere la 118°, alăturat unei camere
macro de 2MP. Perforaţia aplicată
central pe ecranul cu tehnologie
AMOLED, face loc unei camere
frontale de 16MP.
www.go4it

Când nu ai încotro, te agăţi de orice.
Învaţă de la floare, să nu te dai bătut, când
toamna vieţii şi frigul te-au ajuns.
Dacă ceva merge bine, nu te mira, Nu durează mult.
Dacă ceva începe bine, sunt ceva şanse să
se termine bine; dar dacă începe prost, sigur
se va termina prost.
Prefer să fiu nebun şi fericit, decât normal
şi trist. Numai să pot.
Cea mai sinceră oglindă rămâne întotdeauna sufletul tău.
De fiecare dată când plouă, ştii că se va
termina.
Uneori, să ai linişte este mai important
decât să ai dreptate.
Dacă ajungi prea devreme, s-a amânat,
dacă îţi dai sufletul ca să ajungi la timp, va
trebui să aştepţi. Dacă întârzii, este prea târziu.
Cine râde la urmă, gândeşte mai încet.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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Ziua Consiliului Internaţional al Sportului Militar
Ziua internaţională a sportului militar a fost
sărbătorită vineri, 18 februarie, în toate garnizoanele din ţară.

Luptă din Polonia au participat la un concurs de ştafetă organizat de militarii români, cu ocazia Zilei Consiliului Internaţional al Sportului Militar. În cadrul competiţiei
sportive, participanţii au alergat 1 km şi jumătate şi au
aruncat grenade, atât la precizie, cât şi la distanţă.

C.I.S.M. a fost înfiinţat în 18 februarie 1948 la Nice,
Franţa, de către 5 naţiuni: Belgia, Danemarca, Franţa, Luxemburg şi Olanda, în prezent fiind a treia organizaţie ca
număr de ţări membre (140), după Comitetul Internaţional Olimpic şi FIFA. Scopul principal al C.I.S.M. este de
a organiza şi desfăşura activităţi de educaţie fizică şi sportive între forţele armate, ca mijloace de promovare şi întărire a păcii în lume. Principalul scop al acestuia este de
a organiza şi desfăşura activităţi de educaţie fizică şi sportive între forţele armate, ca mijloc de promovare a păcii în
lume.
sport” printre milioanele de militari din cele 140 ţări
membre ale CISM, care în aceeaşi zi participă la alergări
pe distanţe scurte sau lungi, mers pe jos sau pe schiuri, indiferent de aptitudinile lor fizice sau abilităţile sportive,
de grade, funcţii, vârstă sau sex.n

Ziua Consiliului Internaţional al Sportului
Militar sărbătorită în Polonia

Sub motto-ul „Prietenie prin sport”, „Gheparzii de
fier” împreună cu aliaţii americani din cadrul Grupului de

De asemenea, artileriştii antiaerieni dobrogeni împreună cu militari din cadrul contingentului american au participat la o alergare de 3 km.
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 aliaţii americani, britanici, croaţi şi polonezi, în conformitate cu măsurile adoptate în cadrul Summit-ului de la Varşovia.
Locotenent Diana AIOANEI

În completarea multor campionate continentale şi regionale, CISM organizează anual 20 de campionate mondiale şi, la fiecare patru ani, jocuri mondiale (o variantă a
Jocurilor Olimpice pentru militari).
Armata României este membră a acestui organism din
1992, iar loturile noastre participă constant la competiţii.
În prezent, Consiliul are 138 de membri şi îşi desfăşoară
activitatea sub deviza Prietenie prin sport.
Scopul activităţilor sportive din data de 18 februarie
este şi de a disemina motto-ul CISM „Prietenie prin

Concursuri aplicativ-militare de iarnă
În perioada 21 - 25 februarie, în garnizoana Vatra Dornei, s-au desfăşurat concursurile aplicativ-militare de iarnă, pentru unităţi de instrucţie, etapa pe Forţele Terestre
Române.
Competiţia a aliniat la start loturile sportive ale Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” din Bistriţa,

Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” din Braşov, Regimentului 317 ISR „Vlădeasa” din Cluj Napoca,
Brigăzii Multinaţionale Sud-Est din Craiova, Brigăzii 18
Cercetare Supraveghere „Decebal” din Timişoara şi Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor” din Focşani,
constituite din militarii câştigători ai fazelor anterioare pe diviziile, respectiv brigăzile subordonate direct Statului Major al Forţelor Terestre.
Militarii participanţi s-au întrecut în probele de schi alpin - individual feminin, masculin şi echipe, biatlon - feminin, masculin, ştafetă - echipe mixte şi patrulă militară
- feminin, masculin.
Clasamentul - pe probe se prezintă astfel:
Proba SCHI ALPIN - individual feminin
Locul I - Frt. Ciurea Dănuţa, din cadrul Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”;
Locul II - Frt. Ştef Lenuţa,
din cadrul Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”;
Locul III - Sg. Salman Diana, din cadrul Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”.
Proba SCHI ALPIN - individual masculin
Locul I - Plt.adj. Rusu-Oltean Emanuel, din cadrul
Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”;
Locul II - Sg. Petric Alin, din cadrul Brigăzii 2 Vână-

CMYK

tori de Munte „Sarmizegetusa”;
Locul III - Cap. Ilie Sorin, din cadrul Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”.
Proba SCHI ALPIN - echipe
Locul I - Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”;
Locul II - Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”;
Locul III - Regimentul 317 ISR „Vlădeasa”.
Proba BIATLON - individual feminin
Locul I - Sg. Salman Diana, din cadrul Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”;
Locul II - Sg. Andreca Maria, din cadrul Brigăzii 81
Mecanizată „General Grigore Bălan”;
Locul III - Frt. Bloj Gabriela, din cadrul Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”.
Proba BIATLON - individual masculin
Locul I - Plt. Maj. Suciu Claudiu, din cadrul Regimentului 317 ISR „Vlădeasa”
Locul II - Sold. Hogiu Petrică, din cadrul Brigăzii 81
Mecanizată „General Grigore Bălan”
Locul III - Frt. Cupşa Mihai, din cadrul Brigăzii 81
Mecanizată „General Grigore Bălan”
Proba BIATLON - echipe masculin
Locul I - Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” din Bistriţa;
Locul II - Regimentul 317 ISR „Vlădeasa” din Cluj
Napoca;
Locul III - Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” din Braşov.
Proba BIATLON - echipe feminin
Locul I - Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” din Braşov;
Locul II - Brigada 81 Mecanizată „General Grigore
Bălan” din Bistriţa;
Locul III - Regimentul 317
ISR „Vlădeasa” din Cluj Napoca.
Proba ŞTAFETĂ - echipe
Locul I - Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” din
Bistriţa;
Locul II - Regimentul 317 ISR
„Vlădeasa” din Cluj Napoca;
Locul III - Brigada 2 Vânători
de Munte „Sarmizegetusa” din
Braşov.
Proba PATRULĂ MILITARĂ
- feminin
Locul I - Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” din Braşov;
Locul II - Brigada 81 Mecanizată „General Grigore
Bălan” din Bistriţa.

Proba PATRULĂ MILITARĂ - masculin
Locul I - Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” din Bistriţa;
Locul II - Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” din Braşov;
Locul III - Regimentul 317 ISR „Vlădeasa” din Cluj
Napoca.

La finalul competiţiei, clasamentul general a fost
următorul:
Locul I - Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” din Bistriţa;
Locul II - Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” din Braşov;
Locul III - Regimentul 317 ISR „Vlădeasa” din Cluj
Napoca;
Locul IV - Brigada Multinaţională Sud-Est din Craiova;
Locul V - Brigada 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” din Timişoara;
Locul VI - Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor” din Focşani.
Acest tip de concurs se organizează anual şi are ca
scop identificarea celor mai buni sportivi militari din
cadrul Forţelor
Terestre Române, pentru
constituirea lotului reprezentativ, în vederea participării
la concursurile
militare internaţionale de
iarnă, care se
desfăşoară sub
egida Consiliului Internaţional al Sportului Militar
(C.I.S.M.).
Felicitări organizatorilor şi participanţilor la aceste
manifestări, pentru efortul depus!
Cristina MIIA
Foto: Vlăduţ COJOCARIU

