PUNCTE DE VEDERE

De un sfert de veac printre
cavalerii florii de colţ
Fără îndoială, alături de perfecţionare şi autoperfecţionare permanentă, experienţa este un element important al
exercitării unui act de comandă eficient şi de succes.
Pentru a exemplifica,
este important să ai
experienţa comenzii
unui batalion, să cunoşti cum luptă un batalion pentru a putea
comanda o brigadă,
dar, numai cunoaşterea şi experimentarea
din interior a modului
în care...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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Vizita de lucru în România a
şefului F.T. ale Ţărilor de Jos
În cadrul vizitei s-au purtat discuţii privind cooperarea bilaterală dintre Forţele Terestre Române şi cele ale
Ţărilor de Jos şi au
fost vizitate detaşamentele participante
la exerciţiu. „Exerciţiul RAPID FALCON
22” reprezintă o oportunitate extrem de importantă pentru militarii Forţelor Terestre.
Trebuie să demonstrăm încă...

KAKI 100%

Forţele pentru Operaţii Speciale,
elita Armatei României
Acum 19 ani, era înfiinţată prima unitate de Forţe
pentru Operaţii Speciale din ţara noastră, Batalionul 1
Forţe Speciale. Ulterior, unitatea a fost redenumită Batalionul 610 Operaţii
Speciale, iar în prezent, poartă numele de
Batalionul 51 Operaţii
Speciale „Vulturii”.
Luptătorii din Forţele
pentru Operaţii Speciale ne reprezintă
peste tot în lume, la
cel mai înalt nivel. Capabili să ...

LECÞIA DE ISTORIE

Amintiri transilvănene
din vremuri de ciumă
În ciuda eforturilor medicilor şi ale farmaciştilor, nivelul cunoştinţelor medicale generale făcea ca adesea
ciuma să nu fie recunoscută imediat, ceea ce ar fi
fost esenţial în cazul unor boli care
se extindea cu
mare repeziciune
şi ucidea în două şase zile după
apariţia...

MOZAIC

Un material uşor ar putea proteja
împotriva gloanţelor
Covoraşele de nanofibre rezultate sunt superioare în
ceea ce priveşte disiparea energiei rezultate în urma impactului unor proiectile minuscule care se deplasează
mai repede decât
viteza sunetului,
scrie
Phys.org.
Avansul pune bazele utilizării nanotuburilor de carbon în materiale
de armură uşoare
şi şi de înaltă performanţă,
de
exemplu, în veste
antiglonţ...
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aCtualitatea
Pe SCuRt
lRIGA: Preşedintele leton vrea o bază NATO permanentă pentru a se proteja împotriva agresiunii ruseşti.
Preşedintele leton Egils Levits spune că o bază militară permanentă a NATO în Letonia este „absolut”necesară pentru a
proteja ţara împotriva oricărei potenţiale agresiuni ruseşti.
„Absolut. NATO ar trebui să consolideze Flancul estic. Adică ţările baltice, Polonia, România, astfel încât acesta să fie
un semnal puternic pentru Moscova că NATO este pregătită
să apere statele membre”, a declarat Levits pentru CNN, întrebat dacă anunţul secretarului de stat american Anthony
Blinken, potrivit căruia NATO înfiinţează o bază permanentă în Letonia, va ajuta la protejarea ţării împotriva Rusiei.
„Salut, de asemenea, trupele americane în Polonia şi în ţările
baltice. Avem nevoie de o prezenţă a trupelor americane în
această zonă. Cred că este un răspuns la ideile ruseşti privind
agresiunea dincolo de Ucraina”, a adăugat el. Letonia, membră NATO care are o graniţă comună cu Rusia, a condamnat
în ultimele zile invazia din Ucraina. Războiul a determinat
SUA să ajute Letonia să îşi consolideze apărarea, inclusiv
prin trimiterea a sute de soldaţi americani şi a unor avioane
de luptă în această ţară.lBUDAPESTA: Péter Szijjártó:
Bombardamentele ruseşti din vestul Ucrainei au arătat
că transportarea de armament este periculoasă.
Ministrul ungar de externe a atras atenţia asupra faptului că
în prezent aproximativ zece ţări membre ale UE, dintre care
şi Ungaria, îşi menţin în continuare funcţionarea ambasadelor lor în Ucraina. Atacurile cu rachete în apropierea oraşului
Lvov evidenţiază importanţa deciziei anterioare a Guvernului ungar, privind interzicerea transportului de armament letal pe teritoriul Ungariei către Ucraina, a precizat pe pagina
sa de Facebook Péter Szijjártó, care a subliniat: Ungaria va
menţine - în pofida tuturor presiunilor - interzicerea transportului de armament pe teritoriul Ungariei în Ucraina. Actele
de război pe teritoriul Ucrainei sunt din ce în ce mai grave,
acestea se deplasează tot mai mult spre vest. Ultimul atac cu
rachetă a avut loc la câteva zeci de kilometri de Polonia. Potrivit specialiştilor militari, unul din scopurile demonstrative
ale acestor atacuri este acela că ruşii vor să distrugă transporturile de armament, primite de Ucraina din vest, a afirmat şeful diplomaţiei ungare, care a adăugat: ,,ostilităţile ruseşti
arată clar riscurile grave pe care le-ar prezenta aceste transporturi de arme pentru Ungaria şi pentru regiunea Tanscarpatia din Ucraina, locuită de maghiari”. Péter Szijjártó a mai relatat că a purtat o convorbire telefonică cu ambasadorul Ungariei în Ucraina, István Ijjártó, aflat temporar la Lvov, care
i-a spus că în oraş este linişte, în ciuda alarmei aeriene anterioare.lHELSINKI: Finlanda intenţionează să achiziţioneze un sistem antiaerian israelian şi să-şi consolideze
cooperarea de securitate cu Suedia. Finlanda intenţionează
să achiziţioneze din Israel un sistem de apărare antiaeriană
care să o ajute să-şi protejeze graniţa cu Rusia, a anunţat ministrul Apărării Antti Kaikkonen, care a invocat actualul război din Ucraina, relatează dpa. Totodată, şefa executivului de
la Helsinki, Sanaa Marin a declarat tot că Suedia şi Finlanda
îşi vor consolida cooperarea în domeniul securităţii, pe fondul invaziei ruse din Ucraina, potrivit Reuters. Revenind la
ministrul Apărării, Kaikkonen a spus la postul de televiziune
Yle că contractorii israelieni din domeniul Apărării, Israel
Aerospace Industries şi Rafael Advanced Systems sunt avuţi
în vedere pentru încheierea contractului. ,,Situaţia de-a lungul frontierelor noastre este paşnică, însă tot trebuie să fim
vigilenţi şi să ne întărim protecţia”, a insistat el. Pe de altă
parte, Kaikkonen a declarat că este în posesia unor informaţii
de la serviciile de resort ale ţării potrivit cărora există indicii
ale unei mai mari participări a Belarusului în ofensiva rusă în
Ucraina. BEIJING: lChina îşi va spori cheltuielile
pentru apărare cu 7,1% în 2022. China îşi va spori cheltuielile pentru apărare cu 7,1% în 2022, potrivit unui raport
preliminar prezentat la sesiunea inaugurală a Adunării Naţionale Populare (ANP, legislativul chinez - n.r.), reuniunea politică cea mai importantă a anului în ţara asiatică, informează
EFE. Anunţul vine într-un context de tensiuni mondiale reaprinse de invazia rusă în Ucraina şi de rivalităţi tradiţionale
cu Taiwanul şi ţările riverane Mării Chinei de Est, notează
AFP. Bugetul militar pentru 2021 a înregistrat o creştere de
+6,8% faţă de 2020. Cu această nouă anvelopă bugetară de
1.450 de miliarde de yuani (230 de miliarde de dolari), China
dispune de al doilea buget al apărării la nivel mondial, după
Statele Unite ale Americii, care au prevăzut pentru 2022 un
buget de 740 de miliarde de dolari. Totodată, premierul
chinez Li Keqiang a anunţat că Republica Populară se aşteaptă la o creştere economică de ,,circa 5,5%”, potrivit dpa.
Anul trecut, creşterea a fost estimată la ,,peste 6%”, însă în
realitate economia Chinei a înregistrat o creştere de 8,1% în
2021. n
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Vizita de lucru în România a şefului
Forţelor Terestre ale Ţărilor de Jos
Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-maior Iulian Berdilă, împreună cu o delegaţie a Forţelor Terestre ale Ţărilor de Jos, condusă de generalul-locotenent
Martin H. Wijnen, au efectuat pe data de 3 martie, în contextul desfăşurării exerciţiului multinaţional ,,RAPID FALCON 22”, care se va desfăşura în perioada 7-24 martie, în
Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă ,,Babadag” din
Judeţul Tulcea, o vizită de lucru la Baza 57 Aeriană ,,Mihail Kogălniceanu”.
În cadrul vizitei s-au purtat discuţii privind cooperarea
bilaterală dintre Forţele Terestre Române şi cele ale Ţărilor
de Jos şi au fost vizitate detaşamentele participante la exerciţiu.
,,Exerciţiul RAPID FALCON 22 reprezintă o oportunitate extrem de importantă pentru militarii Forţelor Terestre.
Trebuie să demonstrăm încă o dată că avem gradul de interoperabilitate necesar desfăşurării activităţilor defensive şi
de descurajare, împreună cu partenerii american şi olandez.
Doresc să mulţumesc militarilor Batalionului 495 ParaşuBrigada 8 Rachete Operativ Tactice „Alexandru
Ioan Cuza”, din Focşani a primit vizita a două delegaţii ale Armatei Statelor Unite ale Americii, conduse de comandantul 56th Artillery Command, generalul-maior Stephen Maranian, respectiv comandantul
2nd MultiD o m a i n
Task Force,
colonelul Jonathan Byrom.
În cadrul
întâlnirii, au
fost prezentate compunerea, rolul
şi misiunile

Schimbare de comandă
la Divizia 2 Infanterie
„Getica”

tişti Căpitan Ştefan Şoverth pentru devotamentul şi disponibilitatea de a face din nou dovada că sunt militari de succes ai Forţelor Terestre şi ai Armatei României”, a menţionat generalul-maior Iulian Berdilă.
Colonel Cristian MARIŞ
Foto: Andreea ISTRATE

Vizită la Brigada 8
brigăzii în cadrul Forţelor Terestre, tehnica şi echipamentele din dotare şi facilităţile de instruire ale marii unităţi. De
asemenea, au fost purtate discuţii care au vizat instruirea în
comun cu structuri similare ale Armatei SUA, în vederea
armonizării tacticilor, tehnicilor şi procedurilor specifice şi
creşterii nivelului de interoperabilitate a structurilor brigăzii.
Un moment aparte l-a constituit avansarea în gradul următor a unui militar american din cadrul echipelor aparţinând 4th Security Force Assistance Brigade, dislocate în
Focşani, care desfăşoară activităţi de consiliere pentru realizarea „Capabilităţii de sprijin prin foc indirect” aferentă
programului de înzestrare „Sistem lansator multiplu de rachete cu bătaie mare”- HIMARS.n

Predarea comenzii
HQ MNC-SE

Generalul-locotenent Tomi
ţă-Cătălin
Tomescu, aflat
Luni, 28 februarie, la cipat generalul-locotenent
la conducerea Comandamensediul comandamentului Gheorghiţă Vlad, locţiitotului Corpului Multinaţional
Diviziei 2 Infanterie „Ge- rul pentru operaţii şi inde Sud-Est (HQ MNC-SE)
tica” a avut loc ceremonia strucţie al şefului Statului
de la înfiinţarea acestuia în
militară prilejuită de pre- Major al Apărării, şeful
luna iulie a anului 2020, a
da rea-pri Statului Major al
predat comanda corpului
mirea coForţelor Teresmultinaţional generaluluimenzii matre, generalulmaior Dragoş Iacob.
rii unităţi.
maior
Iulian
Ceremonia militară de
GeneraBerdilă, represchimbare a comenzii Colul-maior
zentanţi ai Mimandamentului Corpului securitate naţională.
Dragoşnisterului ApărăÎn cadrul activităţii de la
Multinaţional de Sud-Est a
Dumitru
rii Naţionale şi
Si
biu,
a avut loc şi ceremoavut
loc
în
garnizoana
Si
biu,
Iacob, care
ai eşaloanelor
în prezenţa şefului Statului nia de trecere în rezervă a gea preluat
superioare, coMajor al Apărării, generalul neralului-locotenent Tomiţăfuncţia de
mandanţi
de
Daniel Petrescu, a locţiitoru- Cătălin Tomescu, aflat la ficomandant
mari unităţi şi
lui comandantului Comanda- nalul unei prestigioase carieal Comandamentului Cor- unităţi din cadrul diviziei
mentului Forţelor Întrunite re militare de peste 40 de ani
pului Multinaţional Sud- şi din garnizoană, repreAliate de la Napoli (JFC în serviciul ţării. Decretul de
Est (MNC-SE), a predat zentanţi ai instituţiilor şi
NP), generalul-locotenent trecere în rezervă, la împlinicomanda Diviziei 2 Infan- autorităţilor publice locaJocelyn Paul, şi a comandan- rea vârstei standard de penterie „Getica” generalu- le.
tului Comandamentului For- sionare, a fost semnat de Prelui-maior Ciprian Marin.
M.m.pr. Iulian
ţelor Terestre Aliate (LAND- şedintele României. Cu acest
La activitate au partiCADULENCU
COM), generalul-locotenent prilej, în semn de apreciere
Roger J. Cloutier. De aseme- pentru întreaga activitate
nea, la ceremonie au luat desfăşurată în structurile Arparte şi comandanţi din matei României şi ale
structura de forţe a NATO şi NATO, generalului-locotereprezentanţi ai autorităţilor nent Tomiţă-Cătălin TomesPe data de 8 martie,
publice locale şi ai struc- cu i-a fost conferită Emblela sediul „Scorpionilor
turilor din sistemul naţional ma de Merit În Serviciul ArVerzi” a fost o zi plină
de apărare, ordine publică şi matei României, clasa I. n
de emoţie, o zi cu o
semnificaţie aparte. În
de Apărare, locote- batalionului pentru dedicarea şi impliprezenţa comandantunent-colonelul Liviu carea de care au dat dovadă. În semn
lui Brigăzii MultinaţioVasilca a predat co- de apreciere, noul comandant al
nale Sud-Est, general
manda şi Drapelul de ,,Scorpionilor Verzi”, locotenent-colode brigadă Constantin
Luptă al Batalionului nelul Andrei Mazere, i-a înmânat simNicolaescu, a repre22 Infanterie „Roma- bolurile batalionului în care şi-a desfăzentanţilor autorităţilor publice locale, naţi” locotenent-colonelului Andrei şurat activitatea.
a comandanţilor unităţilor militare din Mazere. În alocuţiunea de final, locoLe urăm mult succes în noile funcgarnizoanele Caracal şi Craiova, cât şi tenent-colonelul Liviu Vasilca a ţinut ţii.
a comandanţilor din Sistemul Naţional să mulţumească întregului personal al
,,Semper Valens!” n
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O nouă comandă la
,,Scorpionii Verzi”
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Sosirea în România a militarilor
din cadrul Forţei de Răspuns a NATO
Încă 135 de militari francezi şi mijloace tehnice, din cadrul Batalionului 27 Vânători de
Munte din Annecy, conduşi de colonelul Vincent Minguet, au sosit marţi, 1 martie, în Baza
57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, alăturându-se
celor deja sosiţi în ultimele zile în România.
Militarii au fost întâmpinaţi de Excelenţa
Sa, doamna Laurence Auer, ambasadorul Republicii Franceze în România, şi de comandantul Comandamentului Multinaţional de Divizie
Sud-Est, generalul-maior Cristian Dan.
Batalionul francez reprezintă primul element terestru al Forţei de Răspuns a NATO dislocat în România ca urmare a deciziei Consiliului Nord-Atlantic din 25 februarie 2022.
NATO a activat planurile de apărare în vederea consolidării comenzii şi controlului forţelor aliate şi pentru a facilita reacţia rapidă a

capabilităţilor militare de-a lungul graniţelor
aliaţilor, iar elementul precursor al Batalionului
27 Vânători de Munte din Annecy a sosit în Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu în cursul
zilei de luni, 28 februarie.n

Întâlnirea şefilor Apărării
din România şi SUA
Şeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu s-a
întâlnit cu preşedintele
Comitetului Întrunit al
şefilor de State Majore
din Armata SUA
(Chairman of the Joint
Chiefs of Staff), generalul Mark A. Milley
pe data de 7 martie.
Întrevederea s-a înscris în seria activităţilor de coordonare a
celor doi oficiali
pentru consolidarea
posturii aliate de descurajare şi apărare pe

flancul estic al
NATO.
Şefii Apărării din România şi SUA
au condamnat
acţiunile ofensive ale Federaţiei Ruse şi
au subliniat că
invazia Ucrainei reprezintă
cea mai gravă
ameninţare la
securitatea europeană din ultimele decenii.n

Sunt oameni al căror destin
este să treacă cu strălucire meteorică prin viaţă
,,2 martie 2022. Escadrila din cer şi-a deschis larg porţile, din nou. Într-o singură noapte a primit cu braţele deschise prea mulţi camarazi. Iar golul lăsat în urma lor este
infinit. Durerea fără margini. Părinţi, copii, soţii, prieteni.
Nu există alinare pentru ei.
Pentru ei, cei opt căzuţi la datorie, AZI nu mai există...
clepsidra efemeră a existenţei lor s-a spart şi totul s-a
transformat în veşnicie. Pentru cei rămaşi şi îngenuncheaţi de durere, amintirea lor va fi de-a pururi. La fel şi
suferinţa... poate cu timpul va deveni mai surdă, dar
acum... acum îi sugrumă, îi lasă fără aer.
Pentru ei, Costi, Florin, Sorin, Gelu, Ionuţ, Cătălin,
Vlad, Sergiu, AZI nu mai există... Însă, astăzi, vreau să fie
despre ei! Pentru că, mâine, mulţi deja îi veţi uita.
Veţi uita că 7 dintre ei au murit în dorinţa de a salva alt
camarad. Pentru că asta fac camarazii: îşi poartă de grijă
unii altora. Nu s-au gândit la propria siguranţă, la riscuri,
ci doar la faptul că au de salvat o viaţă. Când un camarad
este în pericol, faci tot ceea ce poţi să îl ajuţi! Chiar dacă
uneori riscul
este prea mare! Măcar să
ştii că ai încercat! Ei au
încercat, însă
au plătit cu
propria viaţă!
Şi,
pentru
asta, ne înclinăm în faţa
lor!
Veţi uita
că pilotul de
pe MIG-21,
Costi a decolat la acea oră în noapte pentru a veghea deasupra noastră,
a tuturor. El, alături de colegii lui, făceau asta aproape în
fiecare zi pentru ca noi, ceilalţi, să dormim liniştiţi, în braţele celor dragi. Cei care au rămas, vor continua să stea de
strajă la fel de neclintiţi, la fel de destoinici. Chiar dacă
inima le plânge după cel care le-a fost mai mult decât coleg. Costi a decolat şi nu se mai întoarce! El a rămas să ve-

Solidaritatea şi spiritul
civic nu au graniţe
În această perioadă în care poporul ucrainean se confruntă cu momente de grea încercare, militarii Armatei
României se alătură campaniilor de ajutorare a celor aflaţi în suferinţă.
Mai mulţi militari din cadrul Direcţiei Generale Financiar Contabile a MApN, cărora li s-au alăturat şi o

parte dintre colegii din Statul Major al Forţelor Terestre,
au donat obiecte de primă necesitate, îmbrăcăminte, pături, alimente, medicamente şi produse de igienă, pe care
le-au predat către Centrul de Economie Circulară din Bucureşti.
Donaţiile urmează să ajungă la cetăţenii ucraineni
care se află în momentul de faţă pe teritoriul României în
spaţiile destinate refugiaţilor.n

gheze veşnic peste noi, de acolo, din înaltul cerului,
unde îi plăcea atât de mult! Şi-l onorăm pentru asta!
Veţi uita că familiile ce azi plâng pierderea lor,
se învăţaseră de mult ca ei să lipsească zile întregi
de acasă. Au înţeles că cei dragi au ales să servească
patria, că trebuiau să fie la datorie 24 din 24, 7 din
7 uneori. Acum sunt tot la datorie, dar pentru totdeauna.
Veţi uita că au fost şi ei cândva copii care au visat departe, au muncit acerb ca să-şi îndeplinească
visul, iar visul lor a fost să-şi slujească ţara chiar cu
preţul vieţii. Şi au slujit-o! Cu demnitate şi cu profesionalism! Tăcut şi umil!
Înainte să îi uitaţi, înainte să blamaţi, înainte să
căutaţi vinovaţi, vă rog să privim spre cer şi să le oferim câteva clipe doar lor, celor opt eroi! Pentru că
AZI este doar despre ei: Costi, Florin, Sorin, Gelu,
Ionuţ, Cătălin, Vlad, Sergiu. Ei au dat tot ce au avut mai
bun în meseria pe care şi-au ales-o. Chiar dacă uneori
pentru asta au sacrificat
prea multe, iar într-un final au sacrificat totul. Să
le mulţumim şi să le urăm
zbor lin spre Cer!
Iar apoi rugaţi-vă
pentru familiile lor... ei
sunt cei care nu îi vor uita
nicicând... viaţa lor va
merge cumva, cândva mai
departe, dar mereu şchiopătând... Pentru familii,
cei opt nu sunt doar simple cifre, simple nume,
sunt totul... şi acum nu
mai sunt.
Se spune că piloţii nu mor niciodată! Ei decolează şi
nu se mai întorc! Oricum ar fi, ne va fi dor de voi, băieţi!
Aţi lăsat un gol imens aici, pe pământ şi în sufletele noastre!
Cer senin în zborul veşnic! Şi să aveţi grijă de noi!”.
Pilot Diana Diaconu, 02.03.2022

Cei opt militari decedaţi în accidentele aviatice care au avut loc în Constanţa, decoraţi
post-mortem de Preşedintele României

Pentru a onora memoria ofiţerilor care şi-au sacrificat
viaţa săvârşind acte de devotament excepţional pe timpul
îndeplinirii misiunilor încredinţate, Preşedintele României a conferit post-mortem:
- Ordinul „Virtutea Aeronautică” în grad de Cavaler,
cu însemn de pace, pentru militari, pentru căpitan-comandorul Bogdan Dumitru Florin, locotenent-comandorul Niţă Gheorghe Iosif-Costinel, căpitanul Pătraşcu Gheorghe
Gheorghe-Sorin, sublocotenentul Banu Ion Gelu, sublocotenentul Lateş Gheorghe-Nicu Eduard-Cătălin, sublocotenentul Marinescu Victor Ionuţ.
- Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de Cavaler, cu
însemn de pace, pentru militari, sublocotenentului Bosoi
Mihai Sergiu şi sublocotenentului Carp Vasile Vlad.
Cinste şi onoare memoriei lor!
Ceremoniile militare şi religioase organizate pentru înmormântarea militarilor căzuţi la datorie în accidentele aviatice care au avut loc în seara zilei de 2 martie, s-au desfăşurat sâmbătă, 5 martie, şi duminică, 6 martie, la Constanţa, Bucureşti şi în localitatea Lunca Corbului, din Judeţul Argeş.n

Forţele pentru Operaţii Speciale

Selecţionăm indivizi, dar creăm echipe!

19 ani de la înfiinţare
19 ani de misiuni
19 ani de pregătire
Competenţele nu pot fi produse după ce criza a avut
loc deja, este unul dintre cele cinci adevăruri ale Forţelor
pentru Operaţii Speciale. Competenţa necesară unui operator de FOS şi atingerea capabilităţii operaţionale complete a detaşamentelor acţionale, la standardele cerute, nu
pot fi obţinute peste noapte. Astfel de structuri operaţionalizate (perfect instruite, complet echipate şi certificate)
şi permanent gata de luptă trebuie să existe deja din timp
de pace.
Acum 19 ani, era înfiinţată prima unitate de Forţe
pentru Operaţii Speciale din ţara noastră, Batalionul 1
Forţe Speciale. Ulterior, unitatea a fost redenumită Batalionul 610 Operaţii Speciale, iar, în prezent, poartă numele de Batalionul 51 Operaţii Speciale ,,Vulturii”. Luptătorii din Forţele pentru Operaţii Speciale ne reprezintă peste
tot în lume, la cel mai înalt nivel. Capabili să acţioneze în
aer, pe apă sau pe uscat şi să execute misiuni în situaţii limită şi cu un grad mare de dificultate, şi-au câştigat, întro perioadă foarte scurtă de timp, un renume greu de egalat.
Operatorii din FOS sunt luptători puternici, curajoşi,
inteligenţi, rezistenţi la eforturi extreme fizice şi psihice,
tenace, perseverenţi, agili, animaţi de spiritul perfecţiunii.
Gradul de risc ridicat al misiunilor este acoperit cu deprinderi temeinice de acţiune: paraşutare în condiţii spe-

ciale, înot şi scufundare, alpinism şi traversarea zonelor
urbane. Din acest motiv, resursa umană este cea mai importantă în acest domeniu.
De 16 ani, din cei 19 de existenţă, participă în mod
constant, la misiuni specifice în teatrele de operaţii din
Afganistan, Irak şi Kosovo. Oriunde şi oricând este nevoie de ei şi indiferent de natura şi complexitatea misiunilor
primite, specialiştii Forţelor pentru Operaţii Speciale sunt
gata să intervină în sprijinul intereselor naţionale şi al
apărării colective, alături de parteneri şi aliaţi.n
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De un sfert de veac printre cavalerii florii de colţ
Interviu cu domnul colonel Ilie-Marian DRAGOMIR, comandantul Brigăzii 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa”
- Vă rog să îmi vorbiţi despre traseul profesional pe care
l-aţi urmat până la momentul ocupării actualei funcţii.
Care au fost cele mai importante momente care v-au marcat evoluţia profesională şi la care vă raportaţi şi acum?
Sunt absolvent al Liceului Militar „Mihai Viteazul” din
Alba Iulia şi al Institutului Militar „Nicolae Bălcescu” din
Sibiu, în anul 1992. Am purtat bereta verde şi bocancii cu
ciorapi albi, specifici vânătorilor de munte, încă din al doilea
an al formării mele ca ofiţer, cultivându-mi, astfel, pe parcursul întregii cariere, aprecierea şi respectul pentru această frumoasă, grea şi atât de galonată specialitate militară.
În mod firesc, primii paşi i-am făcut într-un batalion de
vânători de munte, unde am comandat un pluton şi o companie de vânători de munte, construind, astfel, baza pregătirii
mele ca ofiţer. Ulterior, am îndeplinit atribuţii în comandamentul Brigăzii 61 Vânători de Munte. De asemenea, am îndeplinit funcţia de şef de stat major la Batalionul 24 Vânători
de Munte. După absolvirea studiilor masterului de comandă
în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare, mi-am desfăşurat activitatea în comandamentul brigăzii amintite anterior,
fiind numit, doi ani mai târziu, comandant al Batalionului 17
Vânători de Munte.
Următorul pas în carieră l-am făcut în Bucureşti, încadrând funcţii în Componenta Operaţională Terestră şi în
structura Statului Major al Apărării, până la începutul anului
trecut. De atunci, am fost împuternicit la comanda Brigăzii 2
Vânători de Munte, fiind numit în funcţia de comandant al
acestei mari unităţi din luna februarie 2022.
Fiecare etapă a carierei mele a contribuit la formarea mea
ca ofiţer şi a avut un rol esenţial în completarea bagajului de
cunoştinţe necesare, de fiecare dată, pentru pasul următor.
Nu cred că pot vorbi despre momente importante care să îmi
fi marcat în mod decisiv cariera, cu excepţia alegerii să fac
parte din structurile de vânători de munte, în schimb pot evidenţia comandanţii, şefii, colegii şi subordonaţii care, de fiecare dată, prin leadership-ul de excepţie, profesionalismul şi
dedicarea faţă de instituţia militară m-au obligat să duc o luptă permanentă cu mine însumi să fiu mai bun, să-mi depăşesc
limitele.
- Cum anume îşi pune amprenta în actul de comandă
experienţa acumulată?
Timp de treizeci de ani, am comandat structuri de la toate
nivelurile ierarhice până la funcţia în care sunt încadrat în
prezent şi am condus, de asemenea, structuri în comandament de brigadă, categorie de forţă şi în Statul Major al Apărării.
Fără îndoială, alături de perfecţionare şi autoperfecţionare permanentă, experienţa este un element important al exercitării unui act de comandă eficient şi de succes. Pentru a
exemplifica, este important să ai experienţa comenzii unui
batalion, să cunoşti cum luptă un batalion pentru a putea comanda o brigadă, dar, numai cunoaşterea şi experimentarea
din interior a modului în care divizia sau alt eşalon superior
acesteia planifică întrebuinţarea brigăzii în operaţie îţi deschide o perspectivă cuprinzătoare asupra cadrului întrunit în
care se transferă efectele acţiunilor acestei mari unităţi.
La cele spuse anterior, pot adăuga că am trăit un sfert de
veac între vânători de munte, perioadă care a generat, la rân-

panie Vânători de Munte/ Batalionul
290 Vânători de Munte;
15 martie 2001 - comandant Companie Pază/ Depozitul de Materiale
Tehnice şi Tabăra de Instruire;
1 ianuarie 2003 - 31 martie 2005 –
Ofiţer cu relaţii publice/ Comandamentul Brigăzii 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu”;
15 august 2006 - şef CIMIC/ Comandamentul Brigăzii 61 Vânători
de Munte „General Virgil Bădulescu”;
1 iulie 2008 - şef de Stat Major al Batalionului 24 Vânători de Munte „General Gheorghe Avrămescu”;
17 iulie 2020 - şef Serviciu Doctrine
şi Reglementări/ Direcţia Instrucţie şi
Doctrină;
29 ianuarie 2021 - detaşat pentru a
îndeplini funcţia de comandant al
Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”;
01 februarie 2022 - comandant al
Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”.
S-a născut la data 27.01.1971 în localitatea Orăştie din judeţul Hunedoara.
STUDII:
1989 - Liceul Militar „Mihai Viteazul”
din Alba Iulia;
1992 - Institutul Militar de Infanterie
Grăniceri şi Chimie „Nicolae Bălcescu”din Sibiu;
2005 - Academia Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”, Sibiu, Licenţă în
specializarea Managementul Organizaţiei;
2011 - Studii de master, Conducere
Interarme - Forţe Terestre la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”,
Bucureşti;

CURSURI :
1994-Curs comandanţi companie vânători de munte;
2001-Curs de stat major - ofiţeri activi;
2012-Cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere Forţe Terestre,
Universitatea Naţională de Apărare;
2016-Programul postuniversitar de
formare şi dezvoltare profesională
continuă în Conducere Strategică, Universitatea Naţională de Apărare „Carol
I”, Bucureşti.
FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
31 iulie 1992 - comandant pluton Armament/ Batalionul 290 Vânători de
Munte;
1 noiembrie 1995 -comandant Com-

numai doi ani după decizia de a pune capăt existenţei celei
mai lăudate de aliaţi şi temute de inamic categorii de forţe ale
armatei române postbelice. De atunci şi până în prezent, Brigada 2 Vânători de Munte a trecut printr-un lung proces de
restructurare, a contribuit la eforturile de integrare a României în NATO, fiind certificată ca structură pusă la dispoziţia
Alianţei, a generat structuri de nivel companie şi batalion
care au fost dislocate în teatrele de operaţii din Kosovo, Irak
şi Afganistan şi a participat la numeroase exerciţii şi activităţi
multinaţionale, parte a mecanismului de asigurare a descurajării şi apărării flancului Estic al acesteia.
Avem în prezent o mare unitate de vânători de munte, solidă, cu o capacitate de luptă credibilă, încadrată cu personal
ce are un nivel de pregătire superior, în măsură să îşi îndeplinească misiunea ordonată.
- Consideraţi că personalul comandamentului formează acea echipă pe care vă puteţi baza oricând şi oriunde şi
dacă da, care este acel liant care face ca totul să fuzioneze
şi să funcţioneze la parametri de performanţă?
O să vă răspund foarte simplu: da. Comandamentul Brigăzii 2 Vânători de Munte este o echipă şi am încredere în
capacitatea acesteia de a-şi asuma pe deplin sarcinile pe linia
planificării şi coordonării numeroaselor activităţi în care sunt
implicate forţele din subordine.
Nivelul ridicat de pregătire, camaraderia şi respectul reciproc sunt elemente comune care adaugă valoare proceselor şi
acţiunilor desfăşurate în cadrul brigăzii.

dul ei, experienţă în domeniul specific de activitate a structurii comandate în prezent.
Aspectele prezentate, în ceea ce mă priveşte, determină o
reducere a timpului necesar luării unei decizii, coerenţă şi realism, elemente definitorii ale actului de comandă.
- Domnule colonel, vă aflaţi la comanda unei structuri
cu bogate tradiţii de luptă. Cum puteţi caracteriza în acest
moment Brigada 2 V.M.?
Brigada 2 Vânători de Munte este o mare unitate etalon
în cadrul structurii de forţe a Armatei României, atât pentru
tradiţiile ei de luptă, cât şi pentru nivelul de instruire a personalului. Parte a unei structuri înfiinţate acum nouăzeci şi
nouă de ani, militarii brigăzii au contribuit la succesul trupelor române în campanile celui de-al doilea război mondial, cu
numeroase jertfe şi la fel de multe citări în documentele vremii pentru acte de vitejie şi eroism.
A trecut, ca şi celelalte mari unităţi de vânători de munte,
printr-o perioadă în care a fost desfiinţată, fiind reînfiinţată la

C MYK

- Care sunt cele mai importante activităţi pe care brigada le are de îndeplinit în acest
an?
Pentru acest an, brigada asigură menţinerea nivelului de pregătire a unei structuri puse la dispoziţia Alianţei Nord-Atlantice şi
va genera a doua astfel de structură, care, la rândul ei, va fi pregătită şi adusă la nivelul necesar
îndeplinirii în totalitate a misiunilor încredinţate.
Suntem în curs de planificare
a evenimentului major de instruire al brigăzii, exerciţiul SARMIS
22 la care, de această dată, vom
conecta exerciţiul OLTUL 22 al
Brigăzii 61 Vânători de Munte,
oferind un cadru mult mai larg aliaţilor şi partenerilor care şi-au
exprimat intenţia de a se instrui
alături de trupele noastre.
Vom participa, de asemenea, la exerciţiul anual al HQ
NRDC-GRE, structură la care brigada noastră este afiliată la
instrucţie din anul 2014, continuând astfel activităţile de perfecţionare a comandamentului în planificarea şi conducerea
unei operaţii în cadru multinaţional.

MISIUNI INTERNAŢIONALE:
08.08.2013 - 02.03.2014 - ofiţer de stat
major în cadrul Comandamentului Aeroportului Kandahar din T.O. Afganistan.
DISTINCŢII:
Veteran din teatrele de operaţii;
Emblema de Onoare a Armatei României;
Emblema de Onoare a Medicinei Militare;
Emblema de merit „În Slujba Păcii”cls. a III-a;
Medalia NATO NON ARTICLE 5;
Semnul onorific „În Serviciul Patriei”
pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate.

Şi, la fel de important, ne propunem să participăm la toate
evenimentele de instruire, planificate pe parcursul acestui an,
care pot contribui la menţinerea relevanţei structurilor de vânători de munte în cadrul categoriei de forţe şi Armatei României.
-Vă rog să îmi vorbiţi despre activitatea de instrucţie şi
ce implică acest lucru în pregătirea militarilor marii unităţi?
Constanta activităţilor de pregătire a brigăzii în acest an
este instrucţia în teren. I-am direcţionat pe comandanţii batalioanelor din subordine, astfel încât să aloce o perioadă de
timp cât mai mare instrucţiei în afara cazărmilor, în poligoane şi tabere de instrucţie.
Sunt convins că rezultatele pozitive ale acestei abordări
nu vor întârzia să apară, conectând astfel, la un nivel superior, instrucţia cu realismul câmpului de luptă.
- Nu pot să nu remarc faptul că aţi participat şi la misiuni externe. Puteţi să îmi spuneţi care au fost lecţiile învăţate acolo, pornind de la ce reprezintă executarea unei
astfel de misiuni pentru cariera unui ofiţer?
Misiunile în teatrele de operaţii reprezintă pentru fiecare
militar momente în care toate cunoştinţele şi deprinderile se
reflectă în acţiuni reale, care nu pot fi înlocuite în totalitate
prin nici o tehnică de simulare, indiferent cât de performantă ar fi aceasta. În acel mediu de luptă, siguranţa dobândită în
urma exersărilor repetate şi cunoştinţelor aprofundate face
diferenţa între succes şi eşec, între viaţă şi moarte.
Consider că cea mai importantă lecţie învăţată, pentru
fiecare militar, în
urma participării la
misiuni externe este
conştientizarea nevoii de pregătire
permanentă, în concordanţă cu evoluţia
echipamentelor şi
tacticilor utilizate în
conflictele acestui
început de secol.
Onoarea, seriozitatea şi realismul
abordării atribuţiilor profesiei de militar sunt elemente
care nu trebuie să
lipsească din bagajul celui care este
parte a Armatei României, în efortul
permanent de îndeplinire a misiunii sacre de garantare a suveranităţii, independenţei şi unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi democraţiei constituţionale.
Daniela DUMITRAŞCU
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Un parteneriat cu tradiţie
Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalulmaior Iulian Berdilă l-a primit pe data de 14 martie, la sediul instituţiei, pe şeful Forţelor Terestre al Marii Britanii
şi Irlandei de Nord, generalul Sir Mark Carleton-Smith, în
cadrul vizitei pe care oficialul britanic o efectuează în România, în perioada 13-16 martie.
Întrevederea a urmărit identificarea şi fructificarea
oportunităţilor de colaborare în cadrul structurilor NATO
dislocate în ţara noastră, precum şi evaluarea, consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare, prin continuarea
participării la exerciţiile bilaterale şi multinaţionale, la nivelul forţelor terestre.
Generalul Sir Mark Carleton-Smith: „Doresc să mulţumesc domnului general Berdilă pentru această invitaţie
şi pentru oportunitatea oferită de a vizita România. Anul
trecut, în Grecia, când am purtat unele discuţii în ceea ce
priveşte relaţia de cooperare dintre armata britanică şi
Forţele Terestre Române, nici unul dintre noi nu am putut
anticipa condiţiile în care această vizită va avea loc. Ne aflăm într-un moment foarte important pentru viitorul securităţii României şi a integritatăţii alianţei NATO. Sunt
deosebit de încântat că mă aflu aici, pentru a putea discuta împreună, în următoarele două zile, despre potenţialul
pe care îl oferă această cooperare, şi mai ales pentru a împărtăşi informaţiile şi concluziile asupra implicărilor
acestei ilegale şi nesăbuite invazii pe care Rusia o desfăşoară în Ucraina.”
În încheierea conferinţei de presă organizate cu aceas-

tă ocazie, generalul-maior Iulian Berdilă a apreciat nivelul
colaborării dintre Forţele Terestre ale celor două ţări, menţionând că parteneriatul pe care
Forţele Terestre
Române l-a dezvoltat cu militarii armatei britanice este recunoscut ca fiind
unul ce a adus
rezultatele necesare menţinerii
unui set de capabilităţi relevante
în regiunea Mării Negre. „Aş aminti pe linia instruirii cu partenerul britanic, în special această cooperare dintre Comandamentul Corpului de Reacţie Rapidă Aliat şi Comandamentul Corpului Multinaţional din Sud-Est-ul Europei, o platformă de cooperare care duce zi de zi
la atingerea capacităţii operaţionale depline a
acestuia din urmă, motiv pentru care noi militarii forţelor terestre suntem mândri că putem
contribui la realizarea unei asemenea capabilităţi. Aş aminti, totodată, de parteneriatul cu militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte, unul care
are tradiţie şi valenţe durabile, la nivel tactic,
între subunităţile de vânători de munte, cu un
viitor consolidat, spunem noi, pe linia exerciţiilor comune, atât în cadru bilateral, cât şi în cadrul aliat. Nu în ultimul rând, aş menţiona participarea echipei de consiliere britanică la exerciţiile şi parteneriatul cu diferite brigăzi şi unităţi
din Forţele Terestre Române, o participare de
durată, una extrem de necesară pentru menţinerea unei culturi de apărare şi descurajare relevante pentru tinerii noştri lideri şi pentru toate unităţile din structura forţelor terestre. Încă o dată îi mulţumesc domnului general Sir Carleton-Smith pentru

vizita deosebită pe care o face la sediul Forţelor Terestre
Române, la un moment şi într-un cadru de spaţiu operaţio-

nal destul de relevant pentru noi, astăzi, în regiunea Mării
Negre.”
Plutonier-major Cristian ALDESCU

Conferinţa ,,Women in security sector”/ ,,Femeile în sectorul de
apărare”
Cu ocazia celebrării Zilei Internaţionale a Femeii, pe
data de 10 martie a.c., Departamentul pentru relaţia cu
Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, prin Biroul
managementul problematicii de gen, a organizat, Conferinţa la nivel înalt „Women in security sector”/„Femeile în
sectorul de apărare”.
La activitate au participat: Nicoleta Pauliuc, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională din Senatul României, general-maior Sheryl
Gordon, comandantul Gărzii Naţionale a statului Alabama din SUA, Simona Cojocaru, secretar de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din
MApN, Cornel Feruţă, secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Aneta Matei, secretar de stat din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi alţi reprezentanţi
ai unor instituţii publice şi academice.
Conferinţa care s-a desfăşurat la Cercul Militar Naţional, a reprezentat un prilej deosebit pentru lansarea unui
dialog bilateral la nivelul factorilor de comandă referitor
la participarea femeilor în sectorul de apărare, împărtăşirea de experienţe şi bune practici. Cele mai importante subiecte dezbătute au fost: Promovarea femeii în sectorul de

apărare; Femeile în forţele armate: politici de recrutare,
retenţie, participare în misiuni externe;
Egalitatea de gen între femei şi bărbaţi - combaterea şi prevenirea hărţuirii
la locul de muncă.
Domna secretar de stat
Simona Cojocaru a afirmat în cadrul acestei conferinţe: ,,Am folosit acest
prilej pentru a evidenţia
curajul femeilor din
Ucraina, care luptă în
aceste zile pentru a-şi proteja familiile şi ţara”. Făcând referire la Rezoluţia
1.325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite Femeile, pacea şi securitatea, adoptată la 31 octombrie 2000 -, doamna secretar de stat
a continuat: ,,De asemenea, am prezentat rezultatele obţinute de MApN în implementarea Rezoluţiei ONU 1325/2000

privind Femeile, Pacea şi Securitatea. Consider extrem de
important ca eforturile în această direcţie să continue şi să
ducă la o integrare corectă şi echitabilă a femeilor în domeniul securităţii şi apărării”.
Doamna Nicoleta Pauliuc, preşedintele Comisiei
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din
Senatul României a reafirmat rolul şi implicarea femeilor
în asigurarea şi promovarea păcii, precum şi creşterea importanţei acestora în procesul decizional la toate nivelurile ierahice: ,,Cred că nu va mai trece mult timp până vom
avea o doamnă şi la conducerea Statului Major al Apărării. Şi, poate, într-un viitor nu foarte îndepărtat, vom
avea şi o femeie ministru al Apărării. Asemenea evoluţii
ar fi lucruri fireşti - nu în numele egalităţii de gen cu orice
preţ, ci pentru că avem femei extrem de bine pregătite,
care au muncit foarte mult să ajungă unde sunt şi reuşesc
să se impună prin calităţile extraordinare pe care le posedă”.
Conform celor declarate de doamna general-maior
Sheryl Gordon: ,,Apărarea ţării este o datorie generală,
care revine femeilor şi bărbaţilor în egală măsură”.

În Ministerul Apărării Naţionale există, atât cadre militare, cât şi personal civil femei care ocupă, atât funcţii de
execuţie, dar şi de conducere, la toate nivelurile ierarhice.
Mihaela DIACONU

CMYK
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REPERE CULTURALE
Carte

Violeta , Isabel Allende
Din 1920, când gripa spaniolă ajunge pe continentul sud-american, până în
2020, când pandemia de Coronavirus
răvăşeşte întreaga lume, Violeta del
Valle este martora unui secol de răsturnări politice, provocări economice, ideologii nefaste, luptă pentru drepturi şi
supravieţuire. S-a aruncat în vâltoarea
destinului cu o imensă forţă vitală, cu
entuziasm şi curaj, iar la capătul drumului, într-o lungă scrisoare adresată celui
mai drag om din viaţa sa, rememorează
tot ce a trăit. Confesiune şi bilanţ deopotrivă, se întoarce în ea la pasiunile care i-au schimbat traiectoria, la marile iubiri care i-au marcat existenţa, la perioadele de sărăcie şi de prosperitate, la pierderile devastatoare şi bucuriile copleşitoare.
www. humanitas.ro

Concert

Tudor Gheorghe, Tandru, senzual, uitat, 21 martie, ora
19:00, Sala Palatului, Bucureşti
,,Într-o lume agitată şi nesigură,
într-o perioadă în care tandreţea,
drăgălăşenia, gingăşia sunt rare, am
simţit nevoia unui spectacol liniştitor, plin de nostalgie, de frumuseţe,
de iubire”, a declarat Tudor Gheorghe. Tudor Gheorghe este un personaj singular în peisajul culturii
române, reuşind să aibă un public
,,ales”, după chipul şi asemănarea
sa. Cu cât se îndepărtează mai mult
de latura histrionică a showbiz-ului
şi se duce în profunzimea lucrurilor
culturale, publicul vine cu interes,
în număr din ce în ce mai mare, la
spectacolele sale.
www.infomusic.ro

Film

Ambulance
Avându-i în rolurile principale pe Jake Gyllenhaal, Yahya
Abdul-Mateen II şi Eiza González,
filmul lui Michael Bay spune povestea a doi hoţi care fură o ambulanţă
după ce jaful o ia razna. Începe o
cursă contracronometru, pentru a-şi
salva propriile vieţi, dar şi pentru a
salva vieţile ocupanţilor ambulanţei,
prinşi la mijloc nevinovaţi. Scenariul îi aparţine lui Chris Fedak (Prodigal Son,Chuk), bazat pe povestea
şi scenariul originale ale thrillerului
danez Ambulancen din 2005, scris
de Laurits Munch-Petersen şi Lars
Andreas Pedersen.
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Lecþia de istorie

Amintiri transilvănene din vremuri de ciumă
(secolele XVI-XVIII)
(urmare din numărul trecut)
Pe baza acestor relatări nu putem identifica adevăraţii responsabili pentru contaminarea unor comunităţi, deoarece există o perioadă de incubaţie a bolii
de circa o săptămână. Documentele surprind declanşarea epidemiei.
De multe ori (1602-1603, 1660-1662, 1706,
1709-1711, 1717-1719, 1737-1739) epidemiile de
ciumă aveau
loc în paralel
cu războaie,
cu circulaţia
armatelor
transilvă ne ne şi străine
prin
ţară,
care a contribuit la răspândirea molimei.
Descrie rile din anii
de epidemii
sunt terifiante. De obicei
molimele izbucneau pe fondul unor ani cu recolte slabe, epizotii
şi foamete. Autorii cronicilor şi registrele de deces
vorbesc de mii de morţi în oraşe, de sate pustiite, de
cadavre care zăceau pe marginea drumurilor.
Deznădejdea este accentuată de incapacitatea
unor medici prestigioşi, cu studii în marile universităţi europene, de a vindeca bolnavii. Printre
medicii transilvăneni care s-au preocupat de
studierea bolii, de găsirea unor remedii eficiente, au fost Johannes Salzmann (Sibiu, 1510),
Sebastian Pauschner (Sibiu, 1530), Paulus Kyr
(Braşov, 1551), Francis Papai Pariz (1690), Samuel Koleseri (Cluj, 1719), Francisc Soos
(Cluj, 1720), Adam Chenot (1770) etc.
În ciuda eforturilor medicilor şi al farmaciştilor, nivelul cunoştinţelor medicale generale
făcea ca adesea ciuma să nu fie recunoscută
imediat, ceea ce ar fi fost esenţial în cazul unei
boli care se extindea cu mare repeziciune şi ucidea în două-şase zile după apariţia semnelor.
De exemplu, în cazul îmbolnăvirii unui tânăr de
la colegiul iezuit din Cluj au apărut neînţelegeri
între Massimo Milanesi, care era infirmier cu
multă experienţă, medicul erudit Giorgio Blandrata şi încă un medic, pe de o parte, şi I Geczz,
,,hirurgul domnului guvernator”, referitor la
problema ,,dacă tânărul zace de ciumă sau de
letargie”. Primii trei considerau că era doar ,,letargic”, în timp ce I. Geczy era de părere că e ciumă. La
ordinul lui Geczy, acesta a fost dus la Aiud, ,,unde
scurtă vreme după aceea a murit”.
Alte recomandări
Şi în cazul în care boala era identificată, tratamen-

www.cinemagia.ro

tele nu erau suficiente. Medicul sibian Sebastian
Pauschner, în 1530, prescria, pentru fiecare dimineaţă în anii de ciumă, vin, apă de trandafiri, câte o nucă
împreună cu 20 de petale de trandafiri sau cinci afine.
În 1677, în cartea de reţete medicale de la Curtea
principesei Transilvaniei Ana Bornemisza, soţia lui
Mihai Apafi I, scrisă de Ştefan Ujhelyi, pentru tratarea ciumei erau indicate: ridiche neagră, hrean, zeamă de ridiche amestecată cu pelin alb şi iarbă-amară zdrobite şi puse în oţet, zeamă de
ceapă roşie coaptă cu tiriac-medicament pe
bază de opiu-pe care ,,eu însămi am încercat, multora le-a ajutat”, scria Ştefan Ujhelyi, tiriac cu apă de iarbă-amară, puţin tiriac
băut în urină, apă de măcriş, când bolnavul
are febră. Un alt tratament considerat benefic de mulţi medici era lăsatul sângelui.
Alte recomandări, la 1677, erau afumarea casei cu bălegar uscat sau cu pelin ori cu
seminţe de brad ori măghiran uscat. Peste
gâlmă se punea o jumătate de porumbel
proaspăt tăiat ori cataplasmă din albuş fiert ,
cataplasmă dintr-un amestec de untură, ceapă roşie coaptă, albuş de ou, ceară de brad şi
ceară galbenă şi multă sare.
La începutul secolului al XVIII-lea situaţia era asemănătoare. Mihai Cserei scria că în timpul epidemiei din 1709, ,,medicii din Sibiu”, adică
cei de la Curtea guvernatorului, considerau necesar
ca în toată ţara, ,,în fiecare dimineaţă să se afume casele cu ace de brad, să se văruiască săptămânal pereţii
casei, nimeni să nu plece din casă cu stomacul gol, să

se consume cu predilecţie vinars cu seminţe de brad
sau vin, să se mestece seminţe de brad, mâncare cu
seminţe de brad, mâncare cu lămâie, miere, nuci, usturoi, migdale, fumatul era foarte recomandat”.
Magazin istoric nr. 2/2022

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Drumul către biserică
Drumul către biserică în fiecare duminică şi sărbătoare este drumul către întâlnirea cu Mântuitorul Hristos. Adeseori trebuie să recunoaştem că suferim de orbire
sufletească, trecând cu vederea lucrările
Domnului în lume, în viaţa noastră. Orbirea sufletească este mai grea decât cea fizică, meteahnă a oamenilor care nu pot vedea răsăritul şi apusul soarelui şi mai ales
pe aproapele lor.
Sfânta Liturghie se săvârşeşte spre slava lui Dumnezeu, Cel care lucrează nenumărate fapte minunate celor care cred în El
după cuvintele Sfintei Evanghelii: ,,el a tămăduit toată boala şi neputinţa din popor”.
Vreme de trei ani şi mai bine, însoţit de ucenici şi mulţime de popor, Mântuitorul a
făcut numeroase minuni, care vorbesc
despre milostivirea Sa fără margini. Oamenii bolnavi, şchiopi, uscaţi, demonizaţi,
leproşi, pe care i-a vindecat din negrăită
iubire, arată că este Dumnezeu adevărat şi
om adevărat, cum au mărturisit Sfinţii Părinţi, întruniţi în Sioanele a toată lumea.
După ce a înviat-o pe fiica lui Iair,
Mântuitorul S-a întâlnit cu doi orbi care Îl
strigau, numindu-L fiu al lui David. Când
era numit cineva fiu al lui David i se recunoştea descendenţa regală, fiind cea mai
înaltă cinste întâlnită în rândul poporului
ales, întrucât toţi recunoşteau meritele incontestabile ale marelui rege din istoria
zbuciumată a poporului ales. Aprecierea

faţă de Mântuitorul arată, pe de o parte,
faptul că provenea din neamul lui David,
pe de altă parte, vorbim despre o altfel de
vedere a celor doi orbi, alta decât cea fizică, înţelegând că El era Mesia, care avea
să vină în lume. De aceea au strigat cu
multă credinţă: ,,Iisuse, Fiule al lui David,
fie-Ţi milă de noi!”, iar Mântuitorul Şi-a
arătat mila Sa faţă de cei doi.
Evanghelia vorbeşte şi despre vindecarea unui om mut, care ajunsese în această
situaţie după intervenţia demonului care ia luat graiul. Era foarte mâhnit, cum sunt
întotdeauna oamenii în suferinţă, iar Mântuitorul l-a vindecat, redându-i darul vorbirii, Mântuitorul cunoştea inimile celor
care stăteau lângă El şi au cerut să vadă, să
li se redea lumina ochilor, dar, cu toate
acestea, i-a întrebat. ,,Credeţi că pot să fac
Eu acestea?”
A vrut să constate credinţa lor, iar după
răspunsul acestora, Mântuitorul a spus:
,,După credinţa voastră, fie vouă!”. Acelaşi răspuns îl aflăm şi noi, iar după credinţa pe care o avem, primim răspunsul de la
Dumnezeu la cererile noastre.
Mai învăţăm apoi că dragostea faţă de
Mântuitorul Hristos se arată permanent, nu
doar atunci când avem nevoie, când avem
o problemă care trebuie rezolvată. Mulţumim pentru ceea ce ni se oferă, pentru darurile negrăite pe care uneori nu le observăm în viaţa noastră.

Avem datoria de a fi recunoscători lui
Dumnezeu şi de a spune altora cât bine nea făcut nouă. Atitudinea orbilor din Capernaum care, deşi fuseseră atenţionaţi de
către Mântuitorul să nu spună nimănui
despre modul cum s-au vindecat, au dus
vestea în tot ţinutul, trebuie să-i însufleţească pe cei care, primind de la Dumnezeu un dar sau mai multe, un talant sau mai
mulţi, au simţit bucuria rodirii în viaţa lor,
Un alt lucru pe care îl învăţăm din minunea vindecării orbilor din Capernaum
este că Mântuitorul Iisus Hristos vindecă
neputinţele până la sfârşitul veacurilor. În
El îşi pun nădejdea toţi cei care trec prin
încercări, care sunt în neputinţă, care nu au
alt sprijin în afară de El. La una din Tainele
Bisericii, Mântuitorul Hristos este numit
,,Doctorul sufletelor şi al trupurilor”, fiind
chemat să vindece bolile sufleteşti şi trupeşti ale oamenilor. În numele Mântuitorului Hristos se sâvârşesc nenumărate minuni la Sfânta Liturghie, la Sfântul Maslu,
în urma rugăciunilor felurite şi a lucrării
tainice a sfinţilor în viaţa noastră, ori a întâlnirii cu oameni bineplăcuţi lui Dumnezeu.
Domnul este Doctorul care vindecă neputinţele prin sfinţi, prin rugăciunile Bisericii, de aceea, singura nădejde şi bucurie a
noastră este Mântuitorul Hristos, aşa cum
a fost bucuria şi nădejdea celor doi orbi
din Capernaum, sau a mutului demonizat,

amintiţi în paginile Sfintei Liturghii.
Trebuie să învăţăm că Mântuitorul
Hristos ,,doreşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină”, El fiind ,,Lumina lumii” şi spunând
ucenicilor Săi că, cei care Îl urmează nu
vor rămâne întru întuneric, ci vor avea lumina vieţii. Această lumină au primit-o orbii din Capernaum, dar şi toţi cei care L-au
ascultat şi cei care Îl urmează acum, în
vremurile deloc uşoare, nu doar pentru
noi, în general vorbind, ci mai ales pentru
lucrarea mântuitoare a evangheliei, căci el
întotdeauna a întâmpinat împotriviri, atitudini ostile, duşmănoase. În loc de recunoştinţă, oamenii au spus: ,,Cu domnul demonilor îi scoate afară pe demoni”.
Evanghelia ne cheamă la ,,Lumina cunoştinţei de Dumnezeu”, la Cel care a adus
lumina celor care nu vedeau, nu doar orbilor din Ierihon, Ierusalim, Capernaum, ci
tuturor celor care se aflau în întunericul
necunoştinţei, departe de Dumnezeu, arătându-le cărarea către Împărăţia Cerurilor.
Îl rugăm pe Mântuitorul Hristos să ne lumineze sufletele, risipind întunericul neputinţei, să ne arate înţelesul adânc al
Evangheliei Sale, pentru ca, bucurându-ne
de preafrumoasele cuvinte pe care le-a
spus în timpul activităţii sale mântuitoare,
să aflăm şi noi Lumina Vieţii.
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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Noutãþi în lumea IT

ªtiinþã
Un material uşor ar putea proteja
împotriva gloanţelor

Inginerii de la Universitatea din Wisconsin-Madison
au creat un material din nanofibre, cu proprietăţi remarcabile în ceea ce priveşte protecţia împotriva impactului
cu proiectile de mare viteză. Practic, este mai bun decât
materialele antiglonţ. „Materialul noastru din nanofibre
prezintă proprietăţi de protecţie care depăşesc cu mult
alte sisteme, având şi o greutate mult mai mică”, spune
Ramathasan Thevamaran, autorul studiului, publicat în
revista ACS Nano. Pentru a crea materialul, cercetătorii
au amestecat nanotuburi de
carbon cu
p e r e ţ i
multipli cilindri de
carbon cu
gro simea
de doar un
atom în
fiecare
strat - cu nanofibre de Kevlar. Covoraşele de nanofibre
rezultate sunt superioare în ceea ce priveşte disiparea energiei rezultate în urma impactului unor proiectile minuscule care se deplasează mai repede decât viteza sunetului, scrie Phys.org. Avansul pune bazele utilizării nanotuburilor de carbon în materiale de armură uşoare şi
de înaltă performanţă, de exemplu, în veste antiglonţ
pentru a proteja mai bine purtătorul sau în scuturile din
jurul navelor spaţiale pentru a atenua daunele provocate
de deşeurile zburătoare de mare viteză. „Materialele sunt
foarte atractive pentru aplicaţiile de protecţie, deoarece
fibrele la scară nanometrică au o rezistenţă, o tenacitate
şi o rigiditate remarcabile în comparaţie cu fibrele la scară macroscopică”, spune Thevamaran. „Covoraşele din
nanotuburi de carbon au demonstrat cea mai bună absorbţie de energie până acum şi am vrut să vedem dacă putem să le îmbunătăţim performanţa. ,,Echipa a sintetizat
nanofibre de Kevlar şi a încorporat o cantitate infimă din
acestea în covoraşele lor de nanotuburi de carbon, ceea
ce a creat legături de hidrogen între fibre. Aceste legături
de hidrogen au modificat interacţiunile dintre nanofibre
şi au provocat o performanţă spectaculoasă a materialului. Pe lângă rezistenţa la impact, un alt avantaj al noului
material din nanofibre este stabilitatea sa, atât la temperaturi foarte ridicate, cât şi la temperaturi foarte scăzute,
ceea ce îl face util pentru aplicaţii într-o gamă largă de
medii extreme.

Diagnosticul urologic în era digitală, o
poveste de succes românească
Aproximativ 3% din toate cazurile de cancer sunt
forme de parenchim renal, cu o rată de incidenţă mai mare în ţările occidentale. Examinările imagistice au devenit premise pentru un diagnostic precis în aceste cazuri,
deoarece utilizează mai multe tehnologii din radiologie.
Proiectul european de cercetare şi dezvoltare Deep
Health îşi propune să îmbunătăţească metodele existente
şi să sporească
acurateţea diagnosticului.Una
dintre poveştile
de succes ale
acestui proiect se
construieşte în
prezent în România, unde integratorul de software
Software Imagination & Vision
(SIMAVI) s-a alăturat echipei de medici a Spitalului
„Profesor dr. Theodor Burghele” din Bucureşti, pentru
unul dintre cazurile de utilizare ale proiectului DeepHealth. Tehnologia deep learning poate fi folosită, atât
pentru segmentarea imaginilor, cât şi pentru clasificare,
fiind vitală pentru diagnosticarea precisă a disfuncţiilor
urologice. Tehnologiile noi s-au dovedit eficiente în tratarea cazurilor medicale, dar sunt încă prea puţin explorate în cazul glandelor suprarenale. O provocare suplimentară în analiza imaginilor medicale este dimensiunea
relativ mică a seturilor de date disponibile în scopuri de
instruire. Echipele româneşti implicate în acest caz de
utilizare îşi propun să remedieze problema, prin crearea
unei biblioteci de date formată din cazuri de tumori renale, cazuri de tumori suprarenale, alături de cazuri normale care nu conţin patologie. Capacitatea algoritmilor
cu inteligenţă artificială de a gestiona cantităţi mari de
date poate ajuta administraţia spitalului să obţină rezultate mai precise în diagnosticarea pacienţilor.
www.descopera.ro
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Sony Xperia 1 IV
Conform OnLeaks, noul telefon
va fi foarte similar în design cu ultimele câteva modele. Vorbim despre
un dispozitiv cu un ecran foarte înalt,

pe acest model.
Configuraţia hardware este însă
una „normală” pentru 2022 în zona
„ultra-premium”: Snapdragon 8 Gen
1, 16 GB memorie RAM, baterie de
5.000 mAh şi încărcare rapidă la
45W. Dacă Sony va păstra calendarul de lansări din trecut,
telefonul va fi anunţat probabil
în luna mai, cu o lansare în perioada verii, probabil prin iulie.

Noutăţi de la Apple

pe format 21:9, fără decupaje de nici
un fel. Sony a preferat întotdeauna să
lase margini deasupra şi sub display,
decât să apeleze la hole-punch sau la
notch. Ne putem astfel aştepta la un
ecran OLED cu panel 4K la 120 Hz,
similar cu ceea ce am văzut în trecut.
Toate butoanele fizice par să rămână pe partea din dreapta, cu un buton dublu de volum, un buton Power
care pare să fie amplasat la mijlocul
dispozitivului, care beneficiază de
senzor de amprentă integrat şi un buton dedicat pentru captura foto şi video. Sony Xperia este una dintre liniile de telefoane care pun accent mare pe componenta foto, folosind senzori Sony şi optică de la ZEISS. La
fel ca în trecut, avem de a face cu trei
camere, posibil camera cu zoom să ofere distanţă focală variabilă, la fel ca
în cazul Xperia 1 III. Ceea ce oferă
Sony şi nu vedem pe multe alte flagship-uri în ultimii ani este un jack de
căşti de 3,5mm, care se păstrează şi
rit!

-Tăticule, mă mă-

-Cum adică, te măriţi aşa, tam-nisam?
Abia îl cunoşti de o
săptămână! Eşti sigură că-l iubeşti?
-Asta e treaba mea.
-Dar el te iubeşte?
-Asta e treaba lui.
-Şi din ce o să trăiţi?
-Asta e treaba ta.
J
Un cuplu la psiholog. Psiholoaga
către el:
-Te simţi dominat de soţia ta?
Soţia intervine:
-Nu, nu se simte.
J
Maria, la vrăjitoare:
-Mă iubesc doi bărbaţi! Spunemi, cine din ei va fi norocosul?
Vrăjitoarea pune cărţile, apoi se
uită atent la ea şi spune:
-Cel ce va avea noroc va fi Vasile.
Tu te vei căsători cu Ion.
J
-Iubito, ţi-am spus vreodată cât de

Anul 2022 este cel în care
Apple va completa tranziţia
computerelor Mac la procesoarele proprietare Apple Silicon. Gurman, care publică în Bloomberg şi în newsletter-ul său PowerOn,
informaţii despre produse Apple
înainte de lansare, spune că pe 8 martie vom avea parte de primul eveniment de lansare Apple al anului. Aici
vom vedea primele laptop-uri noi cu
hardware îmbunătăţit, dar posibil şi
alte
produse
noi. În primul
rând, s-ar putea
să vedem un
nou procesor,
Apple M2, care
va înlocui modelul
Apple
M1, lansat în
urmă cu un an
şi
jumătate.
Acesta va fi dedicat cel mai probabil
unui nou MacBook Pro de 13”, care
va rămâne în ofertă ca alternativă mai
ieftină la computerele MacBook Pro
cu M1 Pro şi M1 Max, lansate în
toamnă. Tot la acest eveniment s-ar
bine găteşti?
-Nu, ar fi prima oară când o zici.
-Atunci, pentru ce continui să găteşti?
J
-Aseară am pierdut controlul
asupra maşinii.
-Cum aşa?
Ai condus prea repede?
-Nu. Nevastă-mea a luat permisul.
J
Profesoara scrie pe tablă: 2-2=
-Bulă, spune tu care este rezultatul!
-Meci nul, doamna!
J
Ora de zoologie:
-Bulă, cum se numeşte animalul
de care şi leului îi este frică?
-Leoaica, doamna profesoară.
J
Un cuplu într-un magazin de bijuterii. Ea probează o brăţară scumpă:
-Iubi, cum îmi stă cu brăţara asta?
-Te face grasă!
J
-Soţia mea afirmă că-i sănătos să
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mănânci alimente crude.
-Nici nevestei mele nu-i place să
gătească!
J
-I-am cumpărat soţiei un inel cu
diamante... de o săptămână nu mai
vorbeşte cu mine.
-De ce?!
-Aşa ne-a fost înţelegerea.
J
M-a interogat odată poliţia, dar nu
am avut emoţii deloc. Nevastă-mea
îmi pune întrebări mult mai grele.
J
Un copil către un bărbat:
-Nene, eşti căsătorit?
-Nu, băiete. Dar, de ce întrebi?
-Păi, ţie cine îţi spune ce să faci?
J
-De ce nu mi-ai spus că eşti însurat şi ai 2 copii?
-Sunt timid...
J
Doctorul mi-a dat o lună de trăit,
dar când n-am putut plăti consultaţia,
mi-a mai dat şase.
www.bancuri.ro
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ter Mac Pro, dedicat profesioniştilor,
cu procesor Apple Silicon. Acesta ar
putea beneficia de multiple procesoare integrate, cu opţiuni de două sau
patru cipuri M1 Max în paralel.
www.go4it
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putea să vedem noul iPhone SE Plus,
echipat cu procesor A15 Bionic şi
modem 5G.. Indiferent care model de
Mac nou va fi prezentat în luna martie, restul anului ar putea fi plin de alte lansări similare. Pe lista lui Mark
Gurman se află şi un nou Mac Mini
cu procesor M1 Pro, care va oferi un
aport mare de performanţă în special
la capitolul procesare grafică, faţă de
modelul cu procesor M1 din prezent,
cât şi un Mac Mini cu procesor M2,
care va oferi probabil upgrade-uri la
alte capitole. Un MacBook Air cu design nou şi procesor M2 ar putea fi
păstrat pentru lansare în toamnă. Este
aşteptat şi un iMac Pro, probabil prin
vară, echipat cu aceleaşi procesoare
precum modelele MacBook Pro din
toamnă, cât şi cu un ecran mai mare,
echipat cu tehnologie mini-LED. Tot
în gama iMac ar trebui să apară şi o
generaţie nouă, cu procesor M2, cu
acelaşi design colorat din 2021.
În cele din urmă, Apple ar urma să
lanseze pentru prima dată un compu-

Nu te lăuda cu ziua de mâine, că nu ştii la
ce poate da naştere.
Mulţi văd ceea ce pari a fi, dar puţini înţeleg ceea ce eşti.
Dragostea nu îmbătrâneşte, numai oamenii se ofilesc şi trec.
Oamenii trebuie iubiţi, iar lucrurile folosite.
Dacă ai cultivat mere acre, nu te aştepta
să culegi ionatane.
Pantofii şi oamenii; dacă te rănesc, nu
sunt mărimea potrivită.
O femeie poate să ierte orice, în afară de
faptul să nu-ţi pese de ea.
Omul nu mai e acelaşi după ce descoperă
ceva.
Dragostea înseamnă să iubeşti ce este
greu de iubit. Altfel, nu poate fi numită o virtute.
Nimic nu valorează mai mult decât ziua
de azi.
Col. (ret.) Ştefan MITINCU
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Exerciţiul „Justice Sword 22.08”

Justice Eagle 22.1
Pe data de 3 martie, în cadrul exerciţiului multinaţional Justice Eagle 22.1,
militarii Brigăzii 9 Mecanizată ,,Mărăşeşti”, alături de militarii Statelor Unite
ale Americii au desfăşurat activităţi de
cunoaştere a tehnicii şi armamentului

din dotare. Aproximativ 900 de militari
români şi americani, cu peste 70 de mijloace tehnice, s-au instruit în comun, în
perioada 2-10 martie, la Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă al Forţelor
Terestre Române (CSIL) din Smârdan,
Judeţul Galaţi, în cadrul exerciţiului
Justice Eagle 22.1.
Exerciţiul multinaţional se desfăşoară anual pe teritoriul României şi are ca
obiective creşterea interoperabilităţii
forţelor armate membre ale NATO,
menţinerea capabilităţii de dislocare şi
instruire în comun prin exersarea sprijinului logistic aferent şi dezvoltarea unui
mediu regional favorabil cooperării militare multinaţionale.
Alina Teodoru CRIŞAN

Militari şi echipamente militare din cadrul Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor”, din garnizoanele Focşani, Brăila şi
Galaţi, s-au deplasat, în perioada 8 - 14 martie a.c., la Centrul Secundar de Instruire
pentru Luptă Smârdan, din Judeţul Galaţi,
pentru a participa la activităţi de instruire, în
cadrul exerciţiului „Justice Sword 22.08”.
Astfel, în zilele de marţi - 8 martie, duminică - 13 martie, şi luni - 14 martie, camioane de transport s-au deplasat pe traseele rutiere Focşani - Hanu Conachi - Smârdan,
Brăila - Smârdan, respectiv Galaţi - Smârdan.
De asemenea, în zilele de joi, 10 martie,
şi vineri, 11 martie, parte din tehnica de luptă a Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor” a fost dislocată pe cale feroviară în
Poligonul Smârdan, cu plecare din staţia

Elevi de la un liceu militar din Ucraina,
la Colegiul Naţional Militar din Breaza
Elevii Colegiului Naţional Militar
„Dimitrie Cantemir” din Breaza i-au
primit sâmbătă, 5 martie, cu flori,
dulciuri şi mărţişoare pe cei 27 de elevi refugiaţi (15 băieţi şi 12 fete)
dintr-un liceu militar din Ucraina,
care au sosit în România însoţiţi de
un cadru didactic şi de un ofiţer din
Armata Ucraineană.
Elevii, care provin din mai multe
zone din ţara vecină, inclusiv Donbas, îşi vor continua studiile, în format online, cu profesori din Ucraina.
În acest scop, ei au laptop-uri proprii

şi echipamente wifi.
Grupul din Ucraina a intrat în România
joi, 3 martie, prin
punctul de trecere al
frontierei Isaccea. Au
fost cazaţi, iniţial, în
internatul
Liceului
„Brad Segal” din
Municipiul Tulcea, de
unde au fost aduşi la
Breaza cu mijloace de
transport asigurate de
autorităţile locale din
Tulcea. Pe parcursul
drumului au fost însoţiţi de un echipaj de
poliţie militară.
La sosirea în sediul
colegiului militar, elevii ucraineni au fost
întâmpinaţi de o echipă formată din cadre
militare şi elevi, au făcut triajul epidemiologic, au fost cazaţi şi au
luat masa.
Colegii lor români
le-au pregătit mesaje

în limba ucraineană şi mici cadouri
de bun-venit, ca de la copil la copil dulciuri, jucării de pluş şi obiecte de
strictă necesitate. Cele 12 fete au primit mărţişoare şi flori.
Astfel, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne
(prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, care a făcut solicitarea de sprijinire a elevilor ucraineni) continuă să participe la efortul
naţional de gestionare a fluxului de
refugiaţi din ţara vecină, grav afectată de războiul declanşat de Federaţia
Rusă.n

Alături de refugiaţii din Ucraina
Studenţii Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
din Sibiu s-au mobilizat şi au
dus luni, 28 februarie, la unul
din punctele de colectare din
Sibiu, de pe Strada Tractorului
nr. 10, donaţii pentru refugiaţii
din Ucraina. În final, produsele
donate au ajuns la Sighetul
Marmaţiei.
„Realitatea din ultimele zile
ne-a arătat cât de mult contează
să ajuţi. Ursuleţul, cu o istorie
nu prea lungă, mi-a fost dat în
dar pentru un examen la care
mă copleşeau emoţiile. Astăzi,
ursuleţul a plecat spre un copil

a cărui grijă nici nu se
poate compara cu
emoţiile mele de atunci. Sper ca ursuleţul
să îşi facă bine treaba
şi să îi aducă micuţului
ce îl va primi un zâmbet”, a mărturisit
sd.cap. Nicoleta Dănăilă.
Vom continua să
fim alături de vecinii
noştri din Ucraina,
care au fost nevoiţi săşi părăsească căminele
pentru a-şi salva viaţa!
Elena CUCU

A L M A M AT E R - M a r e l e P r e m i u
Eleva fruntaş Maria Cristina Enache a obţinut Marele
Premiu la Concursul cultural-artistic regional, înscris în
CAER, Lumea lui Caragiale - „Ce lume, dom'le, ce lume!”, ediţa a IX-a, 31 ianuarie 2022.
Primirea diplomei i-a produs mari emoţii performerei
noastre, care a aşteptat nerăbdătoare rezultatul. Prin interpretarea individuală, Maria şi-a valorificat potenţialul
creativ şi originalitatea, reuşind să creeze un moment
deosebit din opera caragialiană, recitând monologul Zilei
din opera „O noapte furtunoasă”.
Îi place teatrul. Cu paşi mici a intrat în această lume
vastă, unde consideră că „e nevoie doar de o doză mică de
curaj şi una mai mare, de pasiune, pentru a putea performa frumos.”
Spune că actoria şi viaţa de elev militar merg în cadenţă, împletindu-se armonios şi ajutând la dezvoltarea ei
personală şi culturală. „Scena îmi este casă, iar publicul,
o mare de priviri curioase, care observă atent fiecare pas
pe care îl fac.”
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Pasiunea pe
care şi-a descoperit-o din
copilărie
a
continuat să o
fructifice
în
colegiu, sub
coordonarea
doamnei profesor
Bianca
Stanciu, care a
încurajat-o să
dea frâu talentului
creativ.„Vreau să-i mulţumesc pentru că m-a ajutat să am încredere în talentul meu şi m-a îndrumat pe această cale”,
a încheiat Maria.
Felicitări, Maria, şi mult succes în continuare!
Graţiela MIHĂESCU

CFR Focşani.
Exerciţiul „Justice Sword 22.08” se înscrie în sfera activităţilor de instruire, plani-

ficate a se desfăşura în anul 2022 la nivelul
marii unităţi.
Oana IEŞAN

Pas cu pas, spre
cariera militară
Sublocotenent Lăcrămioara Panţuru face parte din
colectivul Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” începând cu data de 28 februarie 2022.
Încadrează prima funcţie în instituţia unde şi-a format
primele deprinderi ca militar, unde a cules cunoaştere şi
a aderat la valori tradiţionale, cum sunt disciplina, rigoarea şi performanţa.
După terminarea studiilor liceale, în anul 2018, şi-a
continuat parcursul educaţional
în Universitatea
Naţională
de
Apărare „Carol
I”, specializarea
logistică. De curând, a absolvit
Cursul de Bază
pentru ofiţeri de
servicii pentru
sprijin logistic al
acţiunilor de luptă/intendenţă, logistică şi finanţecontabilitate.
A fost primită
cu braţele deschise în marea
familie cantemiristă, în care a intrat în anul 2014, când a
ales să urce în ierarhia militară prin muncă şi eforturi
deosebite. „A fost visul meu să mă reîntorc în Colegiul
Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”. Este un loc de suflet pentru mine, aici mi-am format primele deprinderi ca
militar, aici am învăţat să fiu organizată, să îmi depăşesc
limitele. Acest colegiu este ACASĂ pentru mine!” - a
spus Lăcrămioara.
Felicitări şi mult succes în cariera militară!
Graţiela MIHĂESCU

Transport umanitar
Militarii Batalionului 1 CIMIC din Bucureşti au efectuat un transport umanitar către tabăra de refugiaţi amplasată în zona punctului de frontieră Siret din Judeţul
Suceava.
Transportul conţinea alimente, produse de strictă necesitate şi 200 de pilote pentru cetăţenii ucraineni care
aşteptau să fie
transferaţi în
centrele de cazare din ţară.
Pe fondul
in tensificării
măsurilor întreprinse la nivel
naţional
pentru întrajutorarea refugiaţilor
din
Ucraina, Mega
Image România S.R.L. în
calitate
de
sponsor şi Asociaţia de Caritate din Armata
României „Camarazii”, ca
partener neguver namen tal,
au iniţiat această colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, în semn de solidaritate umană faţă de poporul
ucrainean.n

