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O unitate etalon
a vânătorilor de munte
Obiectivul prioritar îl reprezintă asigurarea unei capabilităţi de luptă credibile, încadrată cu personal, cu un nivel de pregătire adecvat mediului în care acţionăm, în
măsură să îndeplinească misiunile încredinţate.
Dezvoltarea infrastructurii şi
bazei materiale
pentru instruire,
per fec ţio narea
deprinderilor militarilor pentru
îndeplinirea ...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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Forumul comandanţilor
Forţelor Terestre din Europa
La conferinţa de anul acesta, care a avut tema ,,Cooperarea - integrarea: pentru o Europă rezilientă”, au fost
prezenţi, alături de
mulţi alţi invitaţi,
comandantul Armatei
Terestre
Franceze, generalul Pierre Schill şi
comandantul
EUROCORPS,
ge neralul-lo co te nent Peter Devogelaere...

KAKI 100%

Vizită la nivel înalt
Întrevederea a urmărit consolidarea şi dezvoltarea
relaţiilor de cooperare prin continuarea participării militarilor din Ungaria în statele majore ale structurilor
NATO dislocate pe teritoriul ţării noastre,
precum şi la exerciţiile bilaterale şi multinaţionale la nivelul
forţelor terestre ale
celor două state. De
asemenea, oficialii au
discutat despre colaborarea dintre Forţele
Terestre Române...

LECÞIA DE ISTORIE

Viziratul ca sistem politic
în România modernă
În percepţia contemporană, lipsa alternanţei la putere, întemeiată pe manipularea administrativă a alegerilor şi ,,miluirea”opoziţiei (termenul de ,,opoziţie miluită” a fost inventat de
Alexandru Lahovary) prin diferite mijloa ce-recompense
prin funcţii ale partizanilor opoziţiei,
cumpărarea organelor de presă şi a jurnaliştilor...

MOZAIC

Neuronii care determină
competiţia şi comportamentul social
Cercetătorii au descoperit că, de fapt, clasamentul
social al animalelor în cadrul grupului era strâns legat
de rezultatele competiţiei, iar prin examinarea înregistrărilor de la neuronii din creierul
şoarecilor, echipa
a descoperit că neuronii stochează
aceste informaţii
privind clasamentul social pentru a
informa deciziile
viitoare. „În mod
colectiv, aceşti neuroni...

CMYK
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aCtualitatea
Pe SCuRt
lWASHINGTON: Departamentul Apărării SUA va accelera producţia de rachete antiaeriene Stinger şi de rachete antitanc Javelin. Ucraina vrea să primească 500 de rachete antitanc Javelin şi 500 de rachete antiaeriene Stinger de
la SUA, în fiecare zi, după cum se arată într-o cerere de asistenţă militară transmisă de Ucraina către Statele Unite. Până
pe 7 martie, la două săptămâni de la invazia Rusiei în Ucraina, SUA şi statele NATO trimiseseră deja Ucrainei 17.000 de
rachete antitanc şi 2.000 de rachete antiaeriene. De atunci,
numărul a crescut exponenţial, însă nu a fost făcut public. Pe
16 martie, Casa Albă a anunţat un pachet de asistenţă militară oferit Ucrainei în valoare de 800 de milioane de euro, care
includea 800 de sisteme de rachete Stinger şi 2.000 de sisteme de rachete Javelin. Potrivit purtătorului de cuvânt al Pentagonului, Jessica Maxwell, se ia în considerare accelerarea
capacităţii de producere şi micşorare a perioadei de producţie
a acestor rachete, după mai multe consultări cu compania
Raytheon. Printre opţiunile Pentagonului în acest sens se numără adăugarea de muncitori la liniile de producţie, crearea
unor noi componente pentru înlocuirea pieselor vechi şi achiziţionarea de echipamente de testare pentru linia de producţie. În acest moment, durează între 18 şi 20 de luni ca un lot
de producţie de rachete Stinger să fie construit, în funcţie de
mărime şi lot. lMOSCOVA: Rusia a trimis 16 nave de
război, majoritatea construite în anii ’70-’80, dar posibil
modernizate în timp, în Marea Mediterană. Pe fondul războiului din Ucraina, în Marea Mediterană situaţia este tot
mai încordată. Aici, o flotă de 16 nave militare ruseşti încearcă să dea o replică celor trei portavioane occidentale şi grupărilor navale ale acestora. Prin plasarea în zonă, navele Aliate acoperă sprijinul aerian al ţărilor de pe flancul de Est al
NATO. Navele ruseşti par a fi conduse de o pereche de crucişătoare, Mareşal Ustinov şi Varyag, clasa Slava - Proiect
1164, concepute în anii ’70, dar posibil modernizate între
timp, care sunt în primul rând platforme anti-navă. Fiecare
crucişător este dotat cu câte 16 rachete supersonice P-1000
Vulkan, conform navalnews.com. De asemenea, dispun de o
apărare aeriană respectabilă oferită de 64 de rachete cu rază
lungă S-300F, dar şi de sisteme cu rază scurtă OSA-M. Navele din clasa Slava sunt dotate şi cu zece tuburi de lansare a
torpilelor, o varietate de armament clasic, dar şi cu radare şi
sonare. În compunerea flotei ruse se mai află şi două distrugătoare antisubmarin clasa Project 1155-Udaloy, Viceamiral
Kulakov şi Amiral Tributs, şi două fregate de uz general,
Amiral Kasatonov (Proiect22350) şi Amiral Grigorovici
(Proiect 11356R). Şi distrugătoarele sunt concepute tot în
anii ’70, dar au fost modernizate în 2010, respectiv, 1991. De
precizat că fregatele sunt relativ noi şi pot transporta rachetele de croazieră Kalibr care sunt folosite destul de des de Rusia. În fine, flota rusească dislocată în Marea Mediterană mai
include şi două submarine diesel-electrice clasa Kilo (şi ele
pot fi purtătoare de rachete Kalibr), nave de luptă împotriva
minelor, dar şi unele vase auxiliare.lOTTAWA:Guvernul
canadian a dat undă verde pentru alegerea avionului de
luptă F-35. Următorul pas în acest proces de achiziţie ţine de
începerea negocierilor cu producătorul american de avioane
stealth, Lockheed Martin. Decizia de a deschide negocierile
cu compania care produce avioanele F-35 este cel mai recent
pas pe care îl fac autorităţile canadiene, deoarece acest proces de achiziţie pentru noi avioane de luptă este în desfăşurare de mai bine de zece ani. De asemenea, reprezintă şi o
schimbare majoră a deciziilor guvernului liberal canadian,
deoarece în anul 2015 se angaja să nu cumpere niciodată avioane F-35. În 2010, guvernul canadian, format din Partidul
Conservator, a anunţat că intenţionează să cumpere 65 de
avioane F-35A. Cu toate acestea, când Partidul Liberal a câştigat alegerile din 2015, noul prim-ministru Justin Trudeau a
promis să anuleze acordul şi să reînnoiască clauzele.
lANKARA: Nave dragoare de mine şi avioane de patrulare maritimă ale Turciei sunt ,,toate în stare de alertă”
după descoperirea recentă a două mine ce plutesc în Marea Neagră în largul coastelor turce. ,,Minele detectate vor
fi distruse imediat într-o zonă sigură” de către unităţile de
operaţiuni speciale ale marinei turce, a declarat Hulusi Akar,
potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Akar a spus
că nu poate indica originea celor două mine detectate şi care
ar fi putut proveni din Ucraina, nici numărul celor care plutesc în derivă în Marea Neagră după ce cablurile cu care erau
legate s-ar fi rupt. Una dintre ele a fost detectată şi neutralizată în largul Igneada (nord-vest), lângă graniţa turco-bulgară, după dezactivarea unei prime mine la intrarea în Bosfor,
la nord de Istanbul. Ministrul a adăugat că ,,cooperează cu
România şi Bulgaria” pe acest subiect, în timp ce România a
indicat că a distrus o mină în largul coastei sale în Marea
Neagră.n
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Forumul comandanţilor Forţelor Terestre
din Europa - ediţia a VIII-a
Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-maior Iulian Berdilă a participat, în perioada 22 - 24 martie, la
,,Forumul comandanţilor Forţelor Terestre din Europa” ediţia a VIII-a, care s-a desfăşurat la Strasbourg, Franţa.
La conferinţa de anul acesta, care a avut tema ,,Cooperarea-integrarea: pentru o Europă rezilientă”, au fost prezenţi, alături de mulţi alţi invitaţi, comandantul Armatei Terestre Franceze,
generalul Pierre
Schill şi comandantul
EUROCORPS, generalul-locotenent Peter Devogelaere.
Pe timpul desfăşurării activităţii,
au fost prezentate
şi dezbătute o serie
de subiecte care au
vizat, în principal,
contribuţia forţelor
terestre la securitatea spaţiului european, dezvoltarea
in teroperabilităţii

tehnice şi a forţelor terestre la toate nivelurile de comandă,
managementul situaţiilor de criză şi prevenirea acestora
prin instruirea şi educarea partenerilor non-europeni.
,,Forumul comandanţilor Forţelor Terestre din Europa”
se desfăşoară anual, pe parcursul a trei zile şi reprezintă o
bună oportunitate pentru analizarea şi identificarea unor
soluţii comune pentru gestionarea eficientă a provocărilor
la adresa securităţii naţionale cu care se confruntă partenerii NATO
şi UE. De asemenea,
programul acestei conferinţe include prezentări informative şi discuţii pe diferite teme de securitate militară, care oferă cadrul oportun de
consolidare şi dezvoltare a relaţiilor de cooperare bilaterală, în actualul context geostrategic.
Colonel
Cristian MARIŞ
Raisa DOBRESCU

Ceremonie militară de predare-primire a comenzii
şi a Drapelului de Luptă
Luni, 7 martie a.c., în prezenţa locţiitorului pentru Operaţii şi Instrucţie al şefului Statului Major al Forţelor Terestre, colonelul Adrian Popescu şi a comandanţilor Centrelor
de Perfecţionare, la Şcoala de Instruire Interarme a Forţelor
Terestre „Mihai Viteazul” din Piteşti, a avut loc ceremonia
militară organizată cu prilejul predării-primirii comenzii şi
a Drapelului de Luptă.
Cu această ocazie, colonelul Ionuţ-Raul Ilinca a fost
împuternicit la comanda instituţiei şi a preluat Drapelul de
Luptă al structurii.
Felicitări şi rezultate deosebite la comanda Şcolii de Instruire Interarme a Forţelor Terestre „Mihai Viteazul”!
Colonelul Ilinca Ionuţ-Raul a absolvit Liceul Militar
„Dimitrie Cantemir”, în anul 1993 şi Institutul Militar de
Infanterie şi Chimie
„Nicolae
Bălcescu”,
în
anul 1997.
A parcurs toate treptele ierarhiei militare, de la
comandant pluton, comandant
companie şi comandant batalion, îndeplinind,
de asemenea, şi
funcţii de stat
major la nivel batalion, brigadă şi

divizie.
În anul 2015, a absolvit studiile universitare de masterat - conducere interarme forţe terestre, organizate de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.
Începând cu data de 15 ianuarie 2020, a fost numit în
funcţia de locţiitor al comandantului, la Centrul de Perfecţionare Vânători de Munte „Bucegi”.
A participat la patru misiuni în TO Afganistan, dintre
care, la cea din anul 2018, în calitate de comandant de batalion.
Este căsătorit şi are un copil.
Andreea DUNĂREANU
Foto: Gabriel BICESCU

participat la o conferinţă de specialitate organizată de
Brigada Antiteroristă din cadrul Serviciului Român de
Informaţii.
Conferinţa a fost organizată cu prilejul finalizării
proiectului ,,Unitate canină specializată în detectarea
explozivilor pe aeroporturilor civile naţionale”, iar reMiercuri, 23 martie, şeful Sectorului de Creştere, Instrucţie şi Dresaj Câini (SCIDC), locotenent-colonelul Cla- prezentanţii centrului nostru au putut observa modul de luudiu Duţu şi medicul veterinar al Centrului de Perfecţiona- cru al echipelor canine din cadrul Brigăzii Antiteroriste.
Obiectivul general al proiectului a fost acela de a
re Geniu şi EOD ,,Panait Donici”, dr. Cristina Chiriţă au
consolida capabilităţile naţionale în domeniul securităţii
aviatice şi de a efectua intervenţii specializate în aeroporturi prin constituirea unor echipe canine la nivelul Serviciului Român de Informaţii specializate în detectarea substanţelor explozive.
La finalul conferinţei, şeful SCIDC a menţionat faptul
că, pentru armonizarea metodelor de lucru şi a procedurilor
specifice de intervenţie în vederea detectării explozivilor
cu ajutorul echipelor canine, este imperios, să fie organizate în continuare astfel de conferinţe, dar şi o serie de seminare şi grupuri de lucru de specialitate, la care să participe
experţi în explozivi din întreg sistemul naţional de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională, consolidând astfel capabilităţile naţionale în domeniul securităţii.
Radu PETROŞEL
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Echipe canine specializate
în detectarea explozivilor
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Invictus Games
Am intrat în linie dreaptă
către Invictus Games The
2020, cel mai aşteptat eveniment sportiv, dedicat militarilor răniţi, ce se va desfăşura în
perioada 16-22 aprilie 2022, la
Haga, Olanda.
20 de luptători răniţi vor
concura pentru România, la 7
discipline sportive, dintre care
6 individuale (tir cu arcul,
atletism, rowing, powerlifting,
ciclism şi înot) şi una de echipă, respectiv volei din poziţia
şezând.
Curajul a stat întotdeauna
la baza acţiunilor militarilor
Armatei României, care niciodată nu s-au retras din calea
greutăţilor, s-au dedicat trup şi
suflet, şi-au asumat responsabilităţi, au luptat pentru a-i
apăra pe alţii, indiferent de consecinţe.
Cu acelaşi curaj, care i-a ghidat în activitatea militară, dar cu răni care încă dor, invictuşii continuă lupta, pe
terenul de sport. Se pregătesc intens zi de zi şi, etapă
după etapă, devin tot mai buni în disciplina pe care şi-au
ales-o.
Onoarea de a reprezenta din nou culorile Drapelului
Naţional le-a dat energie şi i-a făcut puternici, iar astăzi,
vă raportează cu mândrie:
Suntem pregătiţi să ducem Drapelul României la
Haga!
Avem deosebita plăcere de a vă prezenta Echipa Invictus România, Haga 2022.
Gradul II de invaliditate: plt. adj. Gabriel Hanganu
(arsuri pe 48% din suprafaţa corpului), plt. adj. Irinel
Matei (afecţiuni ale coloanei vertebrale), plt. adj. Costinel Slăniceanu (picior drept amputat, fără vedere ochiul
stâng), plt. maj. Emil Cojocaru (afecţiuni neurologice,
afecţiuni ale urechilor, rinichiul stâng dislocat), plt. maj.
Marius Taifas (paralizia nervului sciatic popliteu, lipsă
bucată din pulpă), cap. cls. a II-a Marcel Neagu (fracturi
ambele picioare, plagă purulentă picior stâng), plt. adj.

Veşti din Polonia
În săptămâna 14-18 martie, militarii Detaşamentului
de Apărare Antiaeriană ,,Gheparzii de fier” au participat,
alături de aliaţii Grupului de Luptă şi de militarii Brigăzii
15 Mecanizată din Polonia, la exerciţiul PUMA-22.
Exerciţiul tactic interarme cu trageri de luptă s-a desfăşurat, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, în poligonul South Hills, aflat în proximitatea bazei de antrenament Bemowo Piskie. În cadrul exerciţiului au fost folosite şi aparate de zbor de tip F-16 ,,Fighting Falcon” şi
Mi-24 ,,Hind”.

Experienţa dobândită pe parcursul misiunii desfăşurată în comun cu aliaţii americani, britanici, croaţi şi polonezi a contribuit semnificativ la obţinerea unor rezultate foarte bune, „Gheparzii de fier” angajând cu precizie
şi rapiditate toate ţintele aeriene materializate de plutonul de aruncătoare al aliaţilor americani.
La finalul
activităţii,
militarii detaşamentului
românesc au
fost apreciaţi
de către aliaţi
p e n t r u
profesio na lismul şi nivelul de pregătire de care au dat dovadă pe tot parcursul misiunii, dar
mai ales în cadrul exerciţiilor multinaţionale la care au
participat.
Locotenent Diana AIOANEI

Vizită la nivel înalt

pr. (rz.) Florin Bolovan (tasare 4 vertebre lombare), plt.
adj. pr. (rz.) Eugen Mănăilă (leziune nerv sciatic popliteu), plt. adj. pr. (rtr.) Florin Vuţă (trei vertebre îmbrăcate în proteză de titan), plt.adj. (rtr.) Florin Boc (leucemie acută mieloblastică), plt. adj. (rz.) Cătălin Olteanu
(fără ochiul drept), plt. adj. (rz.) Angel Ilovan (răni faţă,
torace, mâini).
Gradul III de invaliditate: plt. adj. Iulian Căpăţînă
(fractură la nivelul piciorului drept), plt. maj. Marian
Nicula (traumatism ochiul stâng, 3 schije în spatele globului ocular), plt. maj. Eduard Romila (scolioză accentuată, tasare corp vertebral), cap. cls. a III-a Valentin
Ciolan Uţă (fără muşchi la pulpa piciorului stâng), cap.
cls. a III-a Marius Cănuci (fragmente metalice în torace,
mâini şi braţe), plt. adj. pr. (rz.) Mihai Toma (cotul drept
distrus), plt. adj. (rz.) Nicuşor Bica (acuitate vizuală
10%, ochiul stâng);
Apt limitat: cap. cls. a III-a Ola Sergiu (fractură clavicula dreaptă, probleme psihice).
Suntem mândri de voi!
Mult succes la Haga! Go Invictus!
Laurenţiu TUROI

Piteşti
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Locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Terestre, generalul de brigadă
Dorin Toma i-a primit pe
data de 23 martie, la sediul
instituţiei, pe şeful Statului
Major al Apărării, generalul
Daniel Petrescu şi pe şeful
Statului Major al Apărării
din Ungaria, generalul-locotenent Romulusz RuszinSzendi, în cadrul vizitei pe
care oficialul maghiar o
efectuează în România, în
perioada 22-23 martie.
Întrevederea a urmărit

exerciţiile bilaterale şi multinaţionale la nivelul forţelor terestre ale celor două
state. De asemenea, oficialii
au discutat despre colaborarea dintre Forţele Terestre
Române şi Forţele Terestre
ale Ungariei, privind iniţiativele regionale, precum Batalionul Mixt Româno-Ungar de Menţinere a Păcii şi
Batalionul Multinaţional de
Geniu „Tisa”.
Programul în România al
şefului Statului Major al
Apărării din Ungaria a cu-

consolidarea şi dezvoltarea
relaţiilor de cooperare prin
continuarea participării militarilor din Ungaria în statele majore ale structurilor
NATO dislocate pe teritoriul
ţării noastre, precum şi la

prins şi vizitarea sediului
Unităţii de Integrare al Forţelor NATO (NFIU ROU).
Colonel
Cristian MARIŞ
Foto: Cristina MIIA

Instrucţia continuă

Atac! Apărare! Ambuscadă!

Par imagini desprinse dintr-un joc video, dar pentru
elevii Cursului de formare a subofiţerilor pe filiera indirectă înseamnă mult mai mult. Ele fac parte din modul în
care aceştia îşi dezvoltă deprinderile de luptător.
Indiferent
de arma şi
spe cialitatea
aleasă, noţiunile de tactică
se adaugă bagajului de cunoştinţe din
perioada de
instrucţie în
cadrul Centrului Naţional
de Instruire
Permanentă a
Şcolii Militare
de Maiştri Militari şi Subofiţeri „Basarab I” din Piteşti.
Cunoaşterea terenului, a armamentului individual, a
responsabilităţilor individuale şi în cadrul echipei, înţelegerea modului de îndeplinire a scopului fixat sunt doar
câteva elemente esenţiale care caracterizează disciplina
Instrucţia tactică.
„Arta militară este simplă. Numai instrucţie!” - Napoleon Bonaparte

tire a subofiţerilor pe filiera indirectă au susţinut verificarea finală, la disciplina „Supravieţuire”.
În acest sens, au fost parcurse, etapizat, atelierele specifice domeniului evaluat.
Concluziile verificărilor au fost favorabile, cursanţii
atingându-şi obiectivele, ca urmare a parcurgerii perioadei de pregătire militară de bază.

Misiune îndeplinită!

Chiar dacă primăvara e doar în calendar, vremea din
poligonul de instrucţie nu ne împiedică să ne continuăm
pregătirea, pentru a putea spune „Misiune îndeplinită” la
finalul zilei.
Tinerii noştri, elevii Cursului de Formare a Subofiţerilor pe filiera indirectă, atent îndrumaţi de către plutonierul-major Anca Sevastian - instructor în cadrul Centrului
Naţional de Instruire Permanentă a Şcolii Militare de
Maiştri Militari şi Subofiţeri „Basarab I” din Piteşti, au
exersat şi aprofundat cele studiate anterior, printre care
deplasarea în câmpul tactic şi tehnicile, tacticile şi procedurile specifice în diverse situaţii.

Verificarea abilităţilor de supravieţuire

Pe data de 17 martie, în poligonul de instrucţie Dobrogostea din Judeţul Argeş, cursanţii Programului de pregă-

Succesul este garantat, atunci când are la bază o disciplină militară fermă şi educaţia în spirit de învingător.
„Nu există un secret al succesului. Este rezultatul pregătirii, al muncii susţinute şi al învăţatului din greşeli” Colin Powell.
Mădălina TRĂISTARU
Cristian DOBRE
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O unitate etalon a vânătorilor de munte
Interviu cu domnul locotenent-colonel Bogdan GHERGHE, comandant al Batalionului 21 Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi”
- Domnule locotenent-colonel, vă rog să ne vorbiţi
despre cariera dumneavoastră, de la început şi până în
prezent. Care au fost cele mai importante evenimente care
v-au marcat evoluţia profesională şi la care vă raportaţi şi
acum?
- Am absolvit Colegiul Militar „Mihai Viteazul” din
Alba Iulia în anul 2001, ulterior urmând cursurile Academiei Forţelor Terestre din Sibiu, promoţia 2005. Cariera de
ofiţer a început la Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, pe funcţia de comandant de pluton, unde s-au sedimentat cunoştinţele teoretice prin aplicarea în practică a
acestora.
Îndeplinirea în cadrul structurii mai sus amintite a diferitelor funcţii (comandant pluton, locţiitor comandant companie, comandant companie, şef compartiment planificare
operaţii) a determinat o acumulare continuă de cunoştinţe şi
o dezvoltare personală pe linie profesională.
Participarea la exerciţii multinaţionale a permis testarea
viabilităţii procedurilor operaţionale, instruirea în comun
determinând creşterea nivelului de interoperabilitate a subunităţilor şi ridicarea nivelului de coeziune.
Începând cu anul 2017, am urmat cursurile masterului
de conducere interarme - Forţe Terestre, din cadrul Facultăţii de Comandă şi Stat Major a Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I” - permiţându-mi să îmi dezvolt cunoştinţele de nivel întrunit.
Ulterior, am ocupat funcţia de conducere în cadrul compartimentului Operaţii la nivelul Componentei Operaţionale
Terestre poziţie care mi-a permis să pun în practică cunoştinţele acumulate pe diverse paliere ale activităţii profesionale.
Concluzionând, pot afirma că fiecare etapă a carierei a
determinat acumularea de cunoştinţe noi, înţelegând foarte
bine rolul structurii de nivel tactic în cadrul imaginii de ansamblu a operaţiei. Fiecare eveniment a marcat evoluţia în
carieră, liderii care m-au condus impulsionându-mă să devin mai bine pregătit.
- Numirea în funcţia de comandant la Batalionul 21
Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi” a reprezentat o etapă importantă a carierei dvs. Cum veţi face
ca experienţa dobândită până în prezent să fie pusă în valoare?
- Experienţa acumulată pe terenurile de instrucţie şi teatrele de operaţii constituie o bază solidă pentru îndeplinirea
obiectivelor de la nivelul de comandă al batalionului. De
fiecare dată, leadership-ul corect aplicat a determinat obţinerea de rezultate de excepţie. Dorinţa de perfecţionare, spiritul de echipă şi aplicarea unor principii solide de management creează condiţiile pentru punerea în valoare a experienţei dobândite.
- Care a fost obiectivul dumneavoastră prioritar, din
momentul în care aţi preluat comanda batalionului? Miaţi putea da câteva exemple concrete de lucruri pe care
doriţi să le realizaţi?
- Batalionul 21 Vânători de Munte „General Leonard
Mociulschi” este o unitate etalon, atât în cadrul structurilor
de vânători de munte, cât şi în cadrul structurii de forţe a Armatei României. Istoria acestui batalion ne obligă să ducem
mai departe stindardul structurii. Obiectivul prioritar îl reprezintă asigurarea unei capabilităţi de luptă credibile, încadrată cu personal cu un nivel de pregătire adecvat mediului
în care acţionăm, în măsură să îndeplinească misiunile încredinţate.
Dezvoltarea infrastructurii şi bazei materiale pentru instruire, perfecţionarea deprinderilor militarilor pentru îndeplinirea sarcinilor cu grad ridicat de dificultate şi exersarea
potenţialelor misiuni care ne pot fi ordonate sunt obiective
pe care le doresc implementate la nivelul structurii pe care
o comand.
- Cum aţi sintetiza rolul şi importanţa acestei structuri
cu multe tradiţii de luptă în cadrul Forţelor Terestre române, în cadrul organismului militar?
- Istoria celor peste 82 de ani de tradiţii ai batalionului,
prin participarea activă în cadrul celei de-a doua conflagraţii mondiale, misiunile executate în teatrele de operaţii Irak
şi Afganistan asigură un loc de cinste în cadrul structurii de
forţe a Armatei României. Asigurarea viabilităţii trecerilor
prin munţi este o misiune de importanţă ridicată în cadrul
operaţiilor pe care unitatea o poate executa.
Posibilitatea executării acţiunilor în zona muntos-împădurită, care reprezintă o treime
din teritoriul naţional, conferă
structurilor de vânători de munte un rol determinant în cadrul
organismului militar.
- Nu sunteţi de prea mult
timp la comanda Batalionului
21 Vânători de Munte. Cum
i-aţi perceput pe subordonaţii
dumneavoastră, cum sunt vânătorii de munte?
- Am găsit în cadrul structurii militari cu o bogată experienţă, dobândită pe terenul de

C MYK

2009-2015 - Comandant companie infanterie, Batalionul 26 Infanterie;
2015-2017 - Şef Compartiment Planificare Operaţii, Batalionul 26 Infanterie;
2017-2019 - Ofiţer Student, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”;
2019-2021 - Şef Birou Operaţii Informaţionale, Componenta Operaţională
Terestră;
2021-2022 - Împuternicit comandant
al Batalionului 21 Vânători de Munte
„General Leonard Mociulschi”;
Februarie 2022 - Comandant al Batalionului 21 Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi”.
MISIUNI INTERNAŢIONALE:
2007 - Comandant pluton, companie
infanterie KAF, Afganistan;
2009 - Comandant pluton, Batalion Infanterie, Irak;
2011 - Comandant companie, Batalion
2 Manevră, Afganistan;
2014 - Locţiitor Comandant Detaşament, Companie KAF-GDA, Afganistan.
S-a născut la data de 26.01.1983, oraşul Piteşti, Judeţul Argeş.
STUDII ŞI CURSURI:
1997-2001 - Colegiul Militar Liceal
„Mihai Viteazul”, Alba Iulia.
2001-2005 - Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, arma infanterie, Sibiu;
2005-2006 - Curs de bază ofiţeri de infanterie, Centrul de Perfecţionare al Infanteriei, Făgăraş;
2006-2008 - Master „Strategii şi politici de management şi marketing”,
Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu;
2008 - Curs NATO Tactical Operations
in IED Enviroment, Izmir,Turcia;
2009-2012 - Facultatea de Relaţii Internaţionale, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti;
2015 - Curs de stat major pentru ofiţeri
de infanterie, Centrul de Perfecţionare

al Infanteriei, Făgăraş;
2016 - Curs de orientare NATO, Universitatea Naţională de Apărare „Carol
I”, Bucureşti;
2016 - Curs de operaţii în sprijinul păcii, Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I”, Bucureşti;
2017 - Curs de specializare lecţii învăţate, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti;
2017-2019 - Master Conducere interarme Forţe Terestre, Facultatea de comandă şi stat major, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti.
FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
2006-2008 - Comandant pluton de infanterie, Batalionul 26 Infanterie;
2008-2009 - Locţiitor comandant companie infanterie, Batalionul 26 Infanterie;

instrucţie, în cadrul exerciţiilor cu participare multinaţională şi în teatrele de operaţii. Cavaleri ai florii de colţ, vânătorii de munte sunt oameni dârzi, cu o voinţă puternică de a
îndeplini misiunile încredinţate, cucerind crestele înalte ale
Carpaţilor.
- Având în vedere faptul că resursa umană reprezintă
factorul cel mai important într-o instituţie, ce abilităţi consideraţi că ar trebui să deţină o persoană pentru a forma o echipă performantă,
care să funcţioneze la parametrii maximi?
- Nivelul ridicat de pregătire, camaraderia şi respectul reciproc reprezintă abilităţi care adaugă plus valoare
proceselor şi acţiunilor desfăşurate în cadrul batalionului. Desigur, antrenarea abilităţilor de lucru în echipă asigură succesul îndeplinirii obiectivelor pe care ni le propunem.
- Ne puteţi menţiona care sunt principalele obiective
şi linii de orientare pentru anul de instrucţie 2022, având
în vedere contextul actual în care ne aflăm?
- Anul 2022 vine cu noi provocări pentru structura noastră. Am început acest an cu participarea militarilor în tabăra
de iarnă, unde au fost exersate procedee de acţiune în teren
muntos împădurit, în condiţii specifice sezonului de iarnă.
Dezvoltarea abilităţilor de bun trăgător ale militarilor este
un alt obiectiv pe care ni l-am propus să îl dezvoltăm în
acest an. Desfăşurarea instruirii, etapizat, pe nivele, va permite pregătirea participării la evenimentul major
din acest an al structurii exerciţiul multinaţional
SARMIS 22. Scopul principal al instruirii îl reprezintă îmbunătăţirea abilităţilor profesionale ale
militarilor pentru îndeplinirea misiunilor care ne
sunt încredinţate.
- În acest sens, cum
ar trebui să fie realizată
activitatea de instrucţie şi

DISTINCŢII:
2007 - Insigna „Participant la Misiuni
în Străinătate”;
2007 - Medalia NATO Non-Article 5;
2009 - Emblema de Onoare a Forţelor
Terestre;
2009 - Emblema de Onoare a Statului
Major General;
2009 - Insigna „Participant la Misiuni
în Străinătate”;
2011 - Insigna „Participant la Misiuni
în Străinătate”;
2011 - Medalia NATO Non-Article 5;
2014 - Insigna „Participant la Misiuni
în Străinătate”;
2020 - Semnul onorific „În Serviciul
Patriei” pentru 15 ani de activitate;
2021 - Veteran al teatrelor de operaţii;
2021 - Emblema de merit „În Slujba
Păcii” cls. a III- a;
2021- Emblema de merit „În serviciul
Armatei României” cls. a III-a.

ce implică acest lucru în pregătirea militarilor marii unităţi?
- La nivelul structurii, avem militari cu un nivel ridicat
de pregătire, cu ajutorul cărora, utilizând platformele de instruire reuşim să ridicăm nivelul de instruire al structurii.
Desfăşurarea instruirii de la simplu la complex, monitorizând în permanenţă nivelul de însuşire al cunoştinţelor militarilor creează premisele atingerii obiectivelor în cadrul
procesului de instruire.
Suntem conştienţi de dinamica personalului, dar
încercăm mereu să perfecţionăm cunoştinţele
prin participarea liderilor
la programe de pregătire
utilizând metoda „Trainthe Trainer”.
- Din CV-ul dumneavoastră, reiese faptul că
aţi participat la misiuni
în T.O. Ce a însemnat
acest lucru în dezvoltarea
carierei militare?
- Participarea la misiuni în TO Afganistan şi TO Irak, pe funcţii de comandant
pluton, comandant companie şi ofiţer de stat major mi-a
permis să vizualizez pe diferite paliere modul de integrare
al diferitelor structuri străine participante la misiune pentru
atingerea scopului comun al misiunii. Pregătirea pentru misiune a permis aprofundarea cunoştinţelor care, pe timpul
desfăşurării misiunii, au făcut diferenţa între eşec şi succes.
Lecţiile învăţate în urma participării la misiuni, utilizate în
cadrul instruirii în context naţional, au permis obţinerea
unor rezultate foarte bune.
- De ce ar veni tinerii militari să lucreze în acest batalion? Care sunt atuurile acestei unităţi?
- Batalionul 21 Vânători de Munte „General Leonard
Mociulschi” este unitatea etalon a vânătorilor de munte.
Bogata experienţă a militarilor care au participat la numeroase activităţi de instruire şi misiuni internaţionale creează
premisele pentru dezvoltarea tinerilor militari care aleg
această structură. Facilităţile de instruire de care dispune
batalionul permit desfăşurarea activităţilor specifice sezonului de iarnă, precum şi activităţi specifice de alpinism, activităţi cu un ridicat nivel de adrenalină. Dorinţa de dezvoltare profesională este pe deplin satisfăcută în cadrul acestei
structuri.
Mihaela DIACONU
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Antrenamentul preciziei
Mulţi dintre noi am văzut filmul american Sniper şi
n-am putut să nu admirăm dedicarea, răbdarea şi precizia
de care dau dovadă lunetiştii. Cu toate acestea, rareori am
reflectat la toată munca din spatele orelor de aşteptare.
O secundă poate schimba vieţi, o decizie poate modifica tot cursul istoriei. Trecutul ne-a învăţat cât ecou poate
avea o acţiune de-o clipă în apasărea unui trăgaci. O apăsare de trăgaci a dus la asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand, iar ecoul a declanşat Primul Război Mondial. Putem
spune că glonţul care a luat viaţa arhiducelui a ucis milioane de luptători de pe fronturile războiului. Iată câtă putere a avut o simplă mişcare a unui deget!
Tot apăsarea unui trăgaci a luat viaţa preşedintelui
american John Fitzgerald Kennedy. Asasinatul a zguduit
întreaga lume, retragerea completă a trupelor americane
nu a mai avut loc, iar războiul din Vietnam şi-a luat nestingherit tributul în vieţi.
Când vine vorba despre conflictele militare, lunetiştii
au o putere inimaginabilă într-un singur cartuş. Cu el pot
scoate din luptă ţinte importante, iar cursul războiului
poate fi manipulat.
A devenit deja o tradiţie pentru Divizia 2 Infanterie
„Getica” să instruiască anual lunetişti. Programul de instruire a militarilor pentru executarea misiunilor specifice
lunetiştilor este un modul de instruire destinat militarilor
din marile unităţi şi unităţi din compunerea Diviziei 2 Infanterie „Getica” ce sunt încadraţi pe funcţiile de lunetişti
sau au în dotare puşcă semiautomată cu lunetă (PSL) şi au

fost selecţionaţi, pe baza criteriilor şi standardelor stabilite, să se formeze ca lunetişti pentru executarea misiunilor
specifice acestora.
Scopul programului este de a realiza condiţii optime
pentru pregătirea, instruirea, antrenarea şi executarea misiunilor specifice lunetiştilor în diverse medii, iar obiectivul general constă în perfecţionarea şi evaluarea deprinderilor necesare militarilor de a utiliza sistemele de armament pentru neutralizarea ţintelor cu importanţă deosebită, dispuse în teren, la distanţe mai mari decât bătaia armamentului principal de asalt al pistolarilor din plutoanele de infanterie.
De la jumătatea lunii martie până la începutul lunii
aprilie, viitorii lunetişti se instruiesc, atât în sălile de clasă, cât şi în poligonul de la Mărăcineni, Buzău, unde am
avut ocazia să îi vedem la treabă alături de instructorii din
teritoriu şi de responsabilul de proiect, plutonierul-adjutant principal Neculai Hulub. Acest curs a luat naştere la

iniţiativa comandantului diviziei de
la acel moment, generalul-maior
Dragoş-Dumitru
Iacob. Ne aflăm
deja la cea de-a
treia serie de pregătire, care include
trei module. Primul
modul este selecţionarea şi se organizează de către
marile unităţi şi
unităţi în care sunt
încadraţi militarii,
iar modulele doi şi
trei se execută în
garnizoana Buzău
cu instructori din
teritoriu şi, la seria
aceasta, cu instructori pe care am
reuşit să îi brevetăm cu ajutorul
Centrului de Pregătire Instruire Paraşutişti şi JTAC.
De unde, însă, ideea acestui curs? Acest curs are la bază un manual de instruire al lunetiştilor din armata americană, care include modulul de selecţie, de perfecţionare şi cel tactic, având teme şi şedinţe de
tragere specifice, ne explică subofiţerul.
Importanţa lunetiştilor ne este din nou subliniată de plutonierul-adjutant principal Neculai
Hulub: „Dacă ne uităm la contextul şi la formele
de război actuale, ne dăm seama că rolul lunetiştilor este foarte important în acţiunile militare.
Rolul lor este să descopere şi să neutralizeze ţinte
de valoare ridicată, deci nu
trebuie confundat lunetistul cu pistolarul sau cu militarul infanterist. Lunetiştii au o misiune foarte clară
şi sunt folosiţi în special
pentru acţiuni în dispozitivul inamicului.
Lunetist nu poate fi oricine. Militarii trebuie să
îndeplinească anumite criterii: Câteva dintre cerinţele care stau la baza selecţiei sunt categoriile de vârstă. Este
recomandat ca potenţialul lunetist
să aibă până în treizeci şi cinci de
ani, să fie apt medical, să nu aibă
vicii, ca de exemplu, fumatul. Un
lunetist care este nevoit să stea
nemişcat zece sau douăsprezece
ore ca să neutralizeze ţinta, trebuie
să aibă răbdare, să nu fumeze, ceea
ce pentru un fumător, bănuiesc că
este foarte dificil. Trebuie să
adăugăm că, printre altele, militarii
lunetişti trebuie să aibă foarte bune performanţe individuale fizice, să obţină un anumit scor la evaluările
psihologice pe anumite direcţii ca disciplina, echilibrul şi
stabilitatea emoţională, să aibă o bună acuitate vizuală, să
nu fi avut aprecieri negative în anii precedenţi sau un
istoric de instabilitate şi aplecare către conflict.

Caporalul clasa a II-a Cătălin Vlăsceanu vine de la Batalionul 280 Infanterie Mecanizată „Valter Mărăcineanu”
din Focşani. Am ales să particip la acest curs pentru a deprinde cât mai multe tehnici pentru a executa trageri cu
puşca semiautomată cu lunetă la distanţe cât mai mari, iar
focul să fie cât mai precis. Până acum am executat, atât
trageri, cât şi pregătire teoretică. Am învăţat cât mai multe
despre balistica acestei arme din dotarea noastră şi am
executat inclusiv trageri în funcţie de condiţiile meteo. Informaţiile sunt foarte utile, deoarece avem cei mai buni
instructori, care au făcut acest curs în alte ţări.
După finalizarea cursului, unii militari aleg să se
întoarcă în poligon, în calitate
de instructori, cum este şi
cazul fruntaşului Claudiu
Alexandru Bezea din Batalionul 280 Infanterie Mecanizată
„Valter Mărăcineanu”, Focşani. Acum sunt instructor la
cursul de lunetişti, dar am fost
la modulul de instrucţie pentru
lunetişti cu un an în urmă. Este
o trecere foarte importantă de
la a fi cursant la a fi instructor,
pentru că am ocazia să instruiesc şi alţi militari, colegi de-ai
noştri, ca să poată să devină
nişte trăgători foarte buni şi
nişte lunetişti excepţionali. La
rândul meu, nu mă aşteptam să
devin instructor, dar mă bucur
că pot să fac ceva pentru colegii mei.
Nu există excelenţă fără
muncă. În spatele preciziei,
stau ore întregi de trageri în
poligoane, iar lunetiştii de astăzi sunt un exemplu de dedicare, căci fiecare respiraţie le
este antrenată. În fond, simpla lor apăsare pe trăgaci poate
decide soarta unui război.
Locotenent Cornelia DUMITRU
Foto: Maistru-militar principal Iulian CADULENCU

Exerciţiul multinaţional ,,Justice Eagle 22.1”
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”.
Militarii români fac parte din unităţi ale Brigăzii 9 Mecanizată „Mărăşeşti” (Batalionul 341 Infanterie „Constanţa”, Batalionul 911 Infanterie „Capidava”, Batalionul 912
Tancuri „Scythia Minor”, Batalionul 114 Tancuri „Petru
Cercel”şi Batalionul 168 Sprijin Logistic „Pontus Euxinus”).
Scopul acestui exerciţiu a fost demonstrarea capacităţii de reacţie la
acţiunea unui
adversar, pe baza unui scenariu fictiv.
Obiectivele
au constat în
verificarea capacităţii de dislocare/ redislocare a forţelor
şi tehnicii de
luptă din dota-

re, integrarea forţelor în contextul multinaţional, punerea
în aplicare a procedurilor standard în vigoare, creşterea
coeziunii forţelor şi interoperabilitate.
Exerciţiul „Justice Eagle 22.1”, organizat de Brigada 9
Mecanizată „Mărăşeşti” s-a desfăşurat pe baza unui scenariu unic, imaginar, dar adaptat ameninţărilor operaţionale posibile, în scopul dezvoltării relaţiilor funcţionale
între structurile participante şi armonizării procedurilor
operaţionale specifice operaţiilor ofensive.
Pe data de 10 martie, s-a desfăşurat un LFX (Live Fire
Exercise, exerciţiu tactic cu trageri de luptă reale) interarme, de nivel companie, în Centrul Secundar de Instruire
pentru Luptă Smârdan, cu scopul de a antrena unităţile şi
de a evalua modul în care este îndeplinită misiunea. Tragerile de luptă în cadrul exerciţiului s-au executat cu tancuri T-55, transportoare amfibiu blindate TAB-77, vehicule de luptă „Bradley”şi transportoare blindate Stryker.
Exerciţiul multinaţional „Justice Eagle” 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.
Militarii americani participanţi la exerciţiul „Justice
Eagle 22.1” fac parte din detaşamentele dislocate în Ro-

mânia, ca parte a măsurilor de consolidare a posturii aliate pe întreg flancul estic al NATO, ca formulă defensivă
de asigurare a securităţii aliaţilor şi de descurajare a acţiunilor agresive în regiunea Mării Negre.
Andreea ISTRATE
Foto: Cristina MIIA
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Cazul scriitorului dispărut, Andrei Manolescu
Dispariţia inexplicabilă a unui scriitor devine obiectul investigaţiei fostului
său traducător şi a unui detectiv, acum
poliţist pensionat. Cei doi vor încerca să
afle ce s-a întâmplat cu bătrânul autor,
despre a cărui moarte nimeni nu deţine
nici o informaţie - nici poliţia, nici Uniunea Scriitorilor -, dar care ar trebui să
aibă o vârstă neverosimilă, de 113 ani,
dacă printr-o minune s-ar mai afla în
viaţă. O intrigă complicată, plină de
suspans, condimentată cu elemente de
fantastic îl poartă pe cititor, într-un ritm alert, printr-un Bucureşti
eliadesc, misterios, către un deznodământ surprinzător, care deschide perspective neaşteptate de interpretare a poveştii.
www. humanitas.ro

Concert

ABBA Tribute Band, Revival, 8 aprilie, ora 21:30, Hard
Rock Cafe, Bucureşti
Trupa vinde show-uri la nivel internaţional, fiind apreciată nu
doar pentru calităţile vocale şi pentru punerea în scenă, dar mai
ales pentru păstrarea fidelă a principiilor ABBA. ,,Revival the tribute live experience” este ceva
unic. Show-ul include coregrafie,
costume spectaculoase şi autentice,
are parte de o producţie uluitoare şi
de muzică excelentă, marca ABBA.
O atenţie specială este acordată setup-ului scenei. Se folosesc lumini
şi efecte speciale, lasere, iluminare
UV, un pian original Yamaha cp 70
(aşa cum era cel al lui Benny), candelabre şi multe altele, totul pentru
a oferi audienţei experienţa unei
producţii de înaltă calitate. Cât
despre muzică… nu încape nici un
dubiu că, pe scenă, se vor auzi voci
aproape identice cu cele care au făcut furori din 1972, până la începutul anilor '80.
www.infomusic.ro

Film

The Bad Guys
Nimeni nu a eşuat vreodată
atât de lamentabil în încercarea
de a fi bun, ca Băieţii răi. În noua comedie de acţiune de la
DreamWorks Animation, bazată pe seria de cărţi best seller
New York Times, o echipă criminală de haiduci patrupezi
este pe cale să înfăptuiască cea
mai provocatoare escrocherie
de până acum - să devină cetăţeni model.
www.cinemagia.ro
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Lecþia de istorie

,,Viziratul” ca sistem politic în România modernă
De pildă, în ,,copilăria regimului politic modern
naţional, până la Primul Război Mondial, invocata alternanţă la putere a celor două partide, conservator şi
liberal, a fost viciată de existenţa unui fenomen, pe
care contemporanii, făcând trimitere la atotputernicia
unui înalt dregător imperial, secund al sultanului otoman, a cărui forţă politică copleşitoare era binecunoscută ereditar, l-au numit ,,viziratul”. Cum arată şi numele, acest fenomen de derapaj al sistemului democratic poartă numele unui dregător, vizirul, iar stabilirea ca atare a puterii lui bruia până la anihilare celelalte instituţii ale statului constituţional şi diminua influenţa deţinătorilor acestora în echilibrul fin al mecanismelor de exercitare democratică a puterii. Adică
învecina autocraţia, un altfel de sistem politic decât
constituţionalismul democratic, fie şi în faza ,,copilăriei”.
În percepţia contemporană, lipsa alternanţei la putere, întemeiată pe manipularea administrativă a alegerilor şi ,,miluirea”opoziţiei (termenul de ,,opoziţie
miluită” a fost inventat de Alexandru Lahovary) prin
diferite mijloace - recompense prin funcţii ale partizanilor opoziţiei, cumpărarea organelor de presă şi a
jurnaliştilor, bineînţeles cu bani de la buget, organizarea de manifestaţii şi contra-manifestaţii pentru a
duce în derizoriu conducerea adversarilor puterii şi a
contracara planurile acestora, prin folosirea instituţiilor de forţă ale statului (poliţie şi jandarmerie) - duc
invariabil la ,,vizirat”. El era în percepţia opoziţiei
caracterizat prin lâncezeala administrativă, o slabă
activitate legislativă îndeosebi şi absenţa unor proiecte viabile ale puterii sau interesul scăzut pentru implementarea lor, generând o întârziere considerabilă a
procesului de construcţie economică şi politică. Nu în
ultimul rând, o asemenea blocare a sistemului de gestiune democratică a puterii, pentru că supunea decizia
bunului plac al ,,vizirului”, instala o perioadă de îndelungată criză politică în faldurile căreia era antrenată întreaga activitate a statului, condamnând chiar
statul la eşec.
Titu Maiorescu a observat cu atenţie perioada
1876-1888, când Ion C. Brătianu a deţinut şefia Guvernului, cunoscută în epocă drept ,,vizirat”, premierul fiind numit (de cele mai multe ori în ,,şoaptă”), cu
teamă şi admiraţie amestecată cu invidie, ,,vizirul”.
Ion C. Brătianu se bucura deopotrivă în rândurile puterii şi opoziţiei de o atenţie deosebită; în fapt, temut
de întregul sistem politic pe care îl patrona, era, întrun fel, prizonierul fidelilor săi, al ,,camarilei” sau
,,ocultei”. Acelaşi fin observator, Titu Maiorescu, face portretul ,,vizirului”, numit direct ,,despot reacţionar” în plină Cameră Parlamentară, la 28 noiembrie
1886, Ion C. Brătianu fiind prezent. ,,Un om cu apucături vizirale, un reacţionar, care vrea să reducă sistemul constituţional la absurd şi, mascat sub o formă
străină de convingerea lui şi de inteligenţa multora
din ţară, profită de mecanismul constituţional să-şi
pue voinţa sa în locul voinţei tuturor, să facă să atârne
toate de la bunul plac al său, fără să se simtă dator să
dea seama ţării despre actele sale publice, dar care va

câştiga, te miri prin ce mijloace, o majoritate oarbă de
aderenţi în Cameră şi va paraliza astfel adevărata viaţă parlamentară. Semnalul îl dase demult d. Dimitrie
A Sturdza prin cuvintele rostite de pe banca ministerială: <<Ori de câte ori d. Brătianu mă va chema pe
această bancă, voi veni şi de îndată ce-mi va zice: e
bine să lucrezi aiurea şi să vie altul în locul d-tale,
totdeauna voi face aşa. >>”
Era ,,viziratului” nu se instalase brusc, prin lovitură de stat sau o covârşitoare victorie la urne a viitorului ,,vizir”, ci ea se dezvoltă treptat, prin coagularea
unui grup restrâns de fideli, care nu ies din cuvântul
şefului atoateştiutor, răsplătiţi prin funcţii şi hatâruri,
prin nesocotirea procedeelor democratice constituţionale: el nu mai participă la şedinţele de răspuns la
mesajul tronului, când e chemat să semneze chiar
această declaraţie a Parlamentului, făcând aşadar publică puterea sa de nimic îngrădită inclusiv de cea a
monarhului, prin încercarea de blocare permanentă a
opoziţiei la pârghiile puterii, interzicând exerciţiul alternanţei la guvernare a partidelor, atribut general admis, deşi nescris, al regelui.
Iată, de pildă, acest ,,defect” al democraţiei româneşti incipiente, inaugurat şi moştenit sistemic în expresia prelungitei guvernări liberale dintre 1876 şi
1888, sub mâna de fier a ,,vizirului” Ion C. Brătianu
îşi schimbă mereu miniştrii după micile agitări personale înăuntrul partidului, fără nici o privire la competenţa de resort. Faţă de aceşti colegi Brătianu devine
în curând singurul ministru. El şi numai el adiministrează toate resorturile (afară de al şcoalelor, unde d.
Dimitrie A. Sturdza, părăsind Externele, e ministru
de la 2 Februarie 1885-1 Martie 1888); în fiecare minister îşi are câte un funcţionar de încredere, de regulă pe director; miniştrii titulari cu responsabilitatea
lor înaintea Parlamentului sunt numai nişte figuranţi
pro forma <<umbrele>> prezidentului de Consiliu,
cum au fost calificaţi în Cameră. Începe epoca aşanumitului ,,vizirat”.” În concepţia maioresciană, împărtăşită de mulţi dintre cei prezenţi atunci în Camera
Deputaţilor, exprimată prin aprobări sau ilaritate la
susţinerea acestei filipice politice împotriva ,,viziratului”, sunt enumerate câteva caracteristici ale vizirului: este un ,,despot… cu apucături vizirale”, care
profesează ,,reducerea la absurd a sistemului”, vrea
să ,,pună voinţa sa în locul voinţei tuturor”, să facă să
atârne toate de bunul plac al său”, fără să se simtă
,,dator să dea seama ţării despre actele sale publice”,
paralizând astfel ,,adevărata viaţă parlamentară”.
Este aşadar, în acest portret istoric al ,,vizirului”, vorba despre ,,omnipotenţa unui individ”, protector al
nepotismului cotropitor”, profesând ,,cesarismul”,
,,despot” sprijinit de partizani care par că ,,răsuflă
prin plămânii unui singur om”. Deopotrivă, întruneşte obedienţa necondiţionată a unei mici echipe de
partizani, aducând la paroxism supuşenia acestora, în
ceea ce în epocă s-a numit ,,oculta”.
(continuare în numărul viitor)
Magazin istoric nr. 2/2022

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Ancora credinţei
Pe vremea marii persecuţii, când Biserica a trecut printr-o perioadă foarte grea,
care a durat mai bine de două veacuri,
creştinii îşi însemnau casele, mormintele
şi locurile unde se întâlneau pentru a săvârşi Sfânta Liturghie cu semnul distinctiv
al unui peşte. În limba greacă veche cuvântul ,,ihtis” ne ajută la construirea unui
adevăr de maximă importanţă pentru viaţa
fiecărui creştin. Iniţialele se traduc cu; ,,Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii”.
Pericopa evanghelică referitoare la
,,Pescuirea minunată” ne aduce aminte de
faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, atunci
când şi-a chemat ucenicii la apostolat, la
începutul activităţii sale publice, le-a vorbit celor ce veneau în număr mare pe malul lacului Ghenizaret (Marea Galileii sau
Marea Tiberiadei) dintr-o corabie staţionată la mal, lângă care pescarii îşi curăţau
mrejele şi gândurile după o noapte în care
nu prinseseră nimic.
Locul era cu totul şi cu totul neobişnuit. În locul despre care vorbim, Mântuitorul a fost şi când a rostit Predica de pe
munte la poalele Muntelui Fericirilor,
unde se aflau cele şapte izvoare de apă caldă. Izvoarele sunt mărturie şi astăzi, în locul cunoscut sub numele de ,,Tapca”.
Aceste izvoare de apă termală aduceau în
trecut, cum aduc şi astăzi, oameni veniţi de
departe pentru a se vindeca de neputinţele

lor. Având în vedere o permanentă prezenţă numeroasă, a preferat ca loc al predicii
şi meditaţiei zona amintită.
Mântuitorul a început să le vorbească
celor prezenţi, dar nu pe ţărm, ci de pe o
corabie care era a lui Simon, pe care a depărtat-o puţin de la uscat şi a folosit-o ca
amvon, propovăduind cuvintele vieţii veşnice. Evanghelistul Luca nu pomeneşte
textul sau cuprinsul cuvântării pe care a
rostit-o atunci. Le vorbea adeseori oamenilor de dimineaţa până seara, iar oamenii
Îl ascultau, neavând nevoie de mâncare,
pentru că El le oferea o altfel de hrană, duhovnicească, de care toţi oamenii au nevoie. După ce le-a vorbit, i-a spus lui Petru:
,,Mână la adânc şi lăsaţi în jos mrejele
voastre, ca să pescuiţi”. Petru era pescar,
iar majoritatea ucenicilor Domnului au
avut aceeaşi îndeletnicire. Petru, deşi toată
noaptea nu a prins nimic, a făcut după cum
i-a poruncit Măntuitorul, iar corabia, purtând semnul ascultării, era gata să se scufunde de mulţimea peştilor.
Evanghelia ne spune că, lăsând toate,
corăbii, case, familii, prieteni, cei care
erau acolo şi L-au ascultat pe Mântuitorul
L-au urmat, dorind să devină ,, pescari de
oameni”. Lepădarea de sine a lui Petru ne
aduce aminte de cuvintele Mântuitorului:
,,Oricine voieşte să vină după Mine să se
lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie”. Nimic n-a fost forţat, totul pe-

trecându-se asemenea rânduielii fireşti ca
urmare a descoperirii bucuriei Domnului.
Trăim într-o lume care nu mai ascultă
de sine şi cele mai multe păreri întâlnite
acum nu mai sunt cuvinte ale Evangheliei,
nici învăţături ale Mântuitorului, ci de idei
personale, adeseori enunţate de oameni
care sunt despărţiţi şi depărtaţi de Dumnezeu. Petru ne oferă modelul de lepădare de
sine a gândului şi experienţei personale. E
drept, modest la prima vedere, însă esenţial şi existenţial. Ascultându-l pe Mântuitorul, mulţimea era cât pe ce să scufunde
corabia. De asemenea, învăţăm că întreaga
creaţie, chiar şi făpturile inferioare, până şi
peştii mării, ascultă de Domnul. Doar la
porunca Lui aceştia au recunoscut în El pe
creatorul lumii. Astăzi, foarte mulţi oameni nu mai ascultă de El, Cel venit
pentru a ne învăţa calea cea bună, smerenia pe care să o împlinim în viaţa noastră.
Dacă Mântuitorul a vorbit atunci din
corabie, cuvântul Îi este ascultat acum permanent prin Evanghelie şi prin omiliile
(cateheze şi cuvinte de învăţătură) rostite
întotdeauna în Biserică. Cei care au călătorit la Ierusalim şi ajung în preajma lacului
propovăduitor Domnului simt adeseori linişte, pace şi odihnă adâncă. În prejmă,
apa nisipul, pietrele şi munţii din jur ,, tac
şi ascultă” în continuare cuvintele Domnului. Cei care se află pe valurile învolburate
ale mării acestei vieţi, dar care privesc me-

reu spre Mântuitorul înţeleg cuvintele Lui:
,,Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de
oameni”.
Chemarea Mântuitorului Hristos se
adresează tuturor fiilor Bisericii deopotrivă, dar ne întrebăm cu sinceritate. Câţi mai
urmează şi răspund acestei chemări cu iubirea şi interesul arătat de primii ucenici ai
Domnului? Corabia întemeiată de Domnul
şi Dumnezeul şi Mântuitorul nostru va dăinui până la sfârşitul veacurilor. Dragostea
noastră faţă de El şi faţă de Biserica Lui
este ofranda pe care o putem aduce.
Oamenii arată uneori o anumită dragoste, dar sunt negrăite bucuriile când întâlnim dragostea trăită în profunzimea inimii, în privegheri şi rugăciuni, în fapte bune şi lacrimi. Rămânerea noastră în corabie este fără primejdii. Ceilalţi, aflaţi dincolo, în valurile zbuciumate, se pot pierde.
Cei care se află în corabie pot ajunge cu
ajutorul celui de la cârmă la limanul cel liniştit al mântuirii. Acolo unde este Mântuitorul sunt posibile înmulţirea şi belşugul
consemnate în paginile Sfintei Evanghelii.
Astfel, corabia rămâne goală, iar pescarii,
trudiţi, flămânzi şi deznădăjduiţi. Cerem
ajutorul şi prezenţa lui, care ne aduce negrăită bucurie, în vreme de furtună ori în
zile senine, pentru a ajunge într-un liman
liniştit.
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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Noutãþi în lumea IT

ªtiinþã
Neuronii care determină competiţia
şi comportamentul social
Cercetarea, realizată pe şoareci, a identificat neuronii
din creier care influenţează interacţiunile competitive
între indivizi şi care joacă un rol esenţial în modelarea
comportamentului social al grupurilor. Publicate în Revista Nature de către o echipă condusă de cercetători de
la Massachusetts General Hospital (MGH), descoperirile
vor fi utile nu numai pentru oamenii de ştiinţă interesaţi
de interacţiunile umane, ci şi
pentru cei
care studiază afecţiuni neurocog nitive,
cum ar fi
tulburarea
de spectru
autist şi schizofrenia, care se caracterizează prin alterarea comportamentului social. Cercetătorii au descoperit că, de fapt, clasamentul social al animalelor în cadrul
grupului era strâns legat de rezultatele competiţiei, iar
prin examinarea înregistrărilor de la neuronii din creierul
şoarecilor, echipa a descoperit că neuronii stochează
aceste informaţii privind clasamentul social pentru a
informa deciziile viitoare. „În mod colectiv, aceşti neuroni deţineau reprezentări remarcabil de detaliate ale
comportamentului grupului şi ale dinamicii acestora în
timp ce animalele concurau împreună pentru hrană, pe
lângă informaţiile despre resursele disponibile şi rezultatul interacţiunilor lor anterioare”, explică Ziv M.
Williams, autorul principal al studiului publicat în
Revista Nature. „Împreună, aceşti neuroni ar putea chiar
să prezică succesul viitor al animalului cu mult înainte
de începerea competiţiei, ceea ce înseamnă că, probabil,
au condus comportamentul său competitiv”. Manipularea activităţii acestor neuroni, pe de altă parte, ar putea
creşte sau diminua în mod artificial efortul competitiv al
unui animal şi, prin urmare, ar putea controla capacitatea
acestuia de a concura cu succes împotriva altora.

Poluarea aerului, asociată cu un risc mai
mare de a dezvolta boli autoimune

Un studiu arată că bolile, inclusiv artrita şi boala
Crohn, sunt mai probabile după expunerea pe termen
lung la particule. O analiză globală, publicată în 2019, a
concluzionat că aproape fiecare celulă din organism ar
putea fi afectată de aerul poluat. Cercetătorii de la Universitatea din Verona au descoperit că expunerea pe termen lung la niveluri ridicate de poluare a aerului a fost
asociată cu un risc cu aproximativ 40% mai mare de artrită, un risc cu 20% mai mare de boli inflamatorii intestinale, cum ar fi Crohn, şi un risc cu 15% mai mare de
boli ale ţesutului
conjunctiv, cum
ar fi lupusul. Studiul, publicat în
Revista
RMD
Open, a analizat
informaţii medicale
complete
despre 81.363 de
bărbaţi şi femei
dintr-o bază de
date din Italia, care monitorizează riscul de fracturi, între
iunie 2016 şi noiembrie 2020. Aproximativ 12% au fost
diagnosticaţi cu o boală autoimună. Ulterior, fiecare pacient a fost legat de cea mai apropiată staţie de monitorizare a calităţii aerului prin intermediul codului poştal
rezidenţial. Studiul a analizat expunerea medie pe termen lung la particule fine (cunoscute sub numele de
PM10 şi PM2,5), care sunt produse de surse precum vehiculele şi centralele electrice. Studiul a concluzionat că,
expunerea pe termen lung la particule a fost asociată cu
un risc cu 12% şi, respectiv, 13% mai mare de a dezvolta o boală autoimună. Cu toate acestea, cercetătorii recunosc că descoperirile lor nu dovedesc o legătură de cauzalitate şi că alţi factori ar putea fi în joc, inclusiv lipsa
de informaţii cu privire la momentul în care au început
simptomele bolilor autoimune. În plus, monitorizarea
calităţii aerului ar putea să nu reflecte expunerea personală la poluanţi şi că este posibil ca rezultatele să nu fie
aplicabile la scară mai largă, deoarece participanţii la
studiu au fost în mare parte femei în vârstă, cu risc de
fracturi. Totuşi, poluarea aerului a fost deja legată de
anomalii ale sistemului imunitar, iar fumatul, care are în
comun cu emisiile de combustibili fosili unele toxine, a
fost un factor de predispoziţie pentru artrită.
www.descopera.ro
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OnePlus
pregăteşte Nord 2T
Înainte să facă trecerea
la o nouă generaţie Nord,
OnePlus pare să pregătească un model „T”, pentru a
umple golul din ofertă până
la apariţia Nord 3. O noutate ar fi echiparea telefonului cu două blitz-uri pe partea din spate. PriceBaba a
publicat un desen cu ceea
ce pare a fi modulul de cameră al OnePlus Nord 2T.
Acesta dezvăluie faptul că
OnePlus alege să pună două blitz-uri pe partea din
spate a telefonului, unul cu
lumină caldă şi unul cu lumină rece, pentru a oferi
fotografii cu balans de alb
cât mai corect, folosind
temperatura de culoare potrivită pentru fiecare scenariu în parte. Alegerea de a
pune două astfel de blitz-

uri este cel puţin ciudată,
întrucât companii precum

Apple, Huawei sau Samsung au integrat de mai
mulţi ani pe telefoanele lor
aşa-numitele blitz-uri „dual tone”. Acestea includ
mai multe LED-uri în interiorul unui singur blitz,
fiind folosite cele de culoarea potrivită automat. Alte
detalii care pot fi observate
din desenul sistemului foto
este faptul că telefonul va
beneficia de un sistem foto
cu trei camere. Două dintrle ele sunt integrate în cercul din partea de jos al modulului. Este indicat faptul
că unul va fi de tip ultra wide, însă nu este 100% clar
ce va face cea de-a doua
cameră. Nord 2T va beneficia de un chipset Dimensity 1300, faţă de modelul
1200 de pe Nord 2 şi de un
display OLED Full HD+ la
90 Hz de 6,43”. Bateria de
4.500 mAh ar putea beneficia de încărcare rapidă la
80W, la fel ca OnePlus 10 Pro. Se pare că vor exista şi
mai multe configuraţii, care pornesc
de la 6 GB RAM şi
128 GB stocare şi
ajung până la 12 GB RAM
şi 256 GB stocare.

-Ce mai faci, Costică?
-Bine! De o lună
m-am căsătorit!
-Şi cum este acum?
-Acelaşi virus, altă tulpină...
J
După un meci de fotbal între două
licee, unul dintre jucători este întrebat de tatăl său:
-Ei, cum a fost meciul?
-Ne-au bătut cu 7-0, ca şi anul trecut. După cum vezi, nici ei n-au mai
progresat...
J
-Numără stelele de pe cer şi îţi vei
da seama cât de mult te iubesc!
-Da? Atunci tu priveşte razele
soarelui şi îţi vei da seama cât de
mult mă interesează propunerea ta.
-Păi e noapte!
-Tocmai...
J
-Iubire, ţi-am făcut prăjitura ta
preferată ca să mă ierţi că am făcut
praf maşina.
-Ce-ai făcut? Mai spune o dată!
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Google a lansat oficial
noul Android 12L, primul
upgrade pentru mijlocul
unei generaţii a sistemului
de operare de la versiunea
8.1. Noul sistem de operare
este lansat momentan
pentru telefoanele Pixel,
însă acestea nu vor beneficia obligatoriu de noutăţile
pe care software-ul le oferă. Android 12L, sau
„Large” este realizat special pentru tablete şi ecrane

pliabile, oferind o interfaţă
mai bine adaptată la acestea. Google a anunţat şi
primii parteneri care vor
oferi dispozitive cu această
versiune de software.
Android 12L este practic răspunsul Google la
iPadOS. În urmă cu mulţi
ani, compania lansa Android 3 Honeycomb, realizat
special pentru tablete, o
versiune care a fost rapid
înlocuită cu Android 4,
care a fost gândită ca o variantă „universală” pentru

-Prăjitura ta preferată...
J
La restaurant:
-Chelner, ai adus nota de plată
pentru trei ciorbe, dar eu am consumat două. Pentru mine şi iubita mea.
-Aşa e, însă soţiei dumneavoastră,
care stă la masa din spate, îi e foame...
J
-Unde lucrezi?
-Nicăieri!
-Dar tu?
-Vizavi de tine.
J
Nevasta îi spune soţului:
-Să fie clar, familia tradiţională
este formată doar dintr-un bărbat şi o
femeie!
-Păi atunci ce caută mama ta la
noi?!
J
-Tăticule, bărbaţii ajung în iad?
-Doar celibatarii, fiule, ceilalţi
plătesc aici, pe pământ!
Soţul vine acasă şi găseşte un bilet pe masa din sufragerie:

SURPRINS

LOCURI LA
TEATRE

Google a lansat
Android 12L

ASTFEL

NIVELAT

DIN MERS!

telefoane şi tablete. De
atunci însă, toate versiunile
de Android au încercat să
se adapteze la cât mai multe formate de ecrane şi dimensiuni, aşa cum încerca
şi Apple cu iOS, însă iPadOS a demonstrat că este
necesară o separare clară,
care să beneficieze de
avantajele fiecărei platforme în parte. Astfel, Android 12L are meniuri care
profită de spaţiul extra al
unei tablete pentru a afişa
meniurile mai bine organizate, cu acces
simultan la mai
multe tab-uri.
De asemenea,
meniurile multor aplicaţii native sunt afişate
acum pe două
coloane,
în
timp ce în partea de jos apare
un nou „task bar” pentru
accesul rapid la mai multe
aplicaţii simultan. Desigur,
există şi un mod splitscreen pentru afişarea aplicaţiilor una lângă cealaltă.
Acum toate aceste capabilităţi vor fi nativ integrate
în sistemul de operare,
ceea ce va asigura compatibilitate mai bună a acestor
funcţii cu aplicaţiile din
Play Store, şi, probabil,
timpi de dezvoltare mai
mici pentru actualizări.
www.go4it

,,Iubitule, eu sunt plecată la serviciu. Ţi-am lăsat mâncare pe aragaz,
tu trebuie doar să aprinzi un chibrit,
că la gaz am dat eu drumul. Te iubesc!”
J
-Nevastă, ai fost la coafor?
-Da! Cum de ţi-ai dat seama? Ai
văzut cât de frumoasă m-am făcut?
-Nu, dar îmi lipsesc vreo două sute de lei de pe card!
J
La secţia de poliţie:
-Deci, v-a dispărut soţia de cinci
zile! Daţi-mi vă rog o descriere a ei.
-Vă dau, dar vă rog frumos, să
nu-i spuneţi că e făcută de mine!
J
O femeie îşi povăţuieşte prietena:
-Dacă tatăl tău nu e milionar, n-ai
nici o vină! Dar, dacă nici socrul tău
nu e milionar, atunci n-ai nici o scuză!
J
-Cum poate o femeie să dea jos 5
kg?
-Renunţă la geantă.

GÂNDURI ÎN TREACÃT...
Fericit poţi fi oriunde şi oricum, dar niciodată lângă oricine.
Fă ca, pe unde ai trecut, să fie mai bine
decât înainte.
Om liber este acela care n-are nevoie să
spună nici o minciună.
Veselia omului e ca mirosul florilor, ea nu
se înalţă din suflete veştede.
Fă-ţi datoria oricând. Totdeauna va fi cineva care să te vadă. Tu însuţi.
Proba evidentă a lipsei de respect este să
nu observi respectul celorlalţi.
În spatele fiecărui succes există sacrificii
pe care oamenii nu le văd.
De fiecare dată când cineva îţi scrie, apreciază-l, pentru că o clipă s-a gândit la tine.
Când vorbeşti, spui o poveste, când asculţi, aduci o mângâiere.
Cea mai înaltă treaptă a inteligenţei omeneşti este capacitatea de a observa fără să judeci.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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AFT - activităţi pe toate planurile
Modul de interoperabilitate - ediţia 2022

În perioada 14-25 martie, Academia Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu a organizat modulul de Interoperabilitate, modul inclus în cadrul Semestrului Internaţional, ca disciplină a programului de studii de licenţă
Leadership Militar şi propus partenerilor străini în cadrul
Iniţiativei Europene de Schimb a Tinerilor Ofiţeri (Programul EMILYO).
Anul acesta, la acest modul au participat studenţi străini din Academia Militară Tereziană, Wiener Neustadt
(Austria), Universitatea de Apărare, Brno (Republica Cehă), Academia Militară Elenă, Atena (Grecia), Academia
Militară „General Jonas Zemaitis”, Vilnius (Lituania),
Universitatea Forţelor Terestre „General Tadeusz Kosciuszko”, Wroclaw (Polonia), Universitatea Militară Tehnologică,
Va r ş o v i a
(Polonia),
Academia
Militară
a
Forţelor Aeriene din Deblin (Polonia), Academia Naţională de Apărare
din
Gori
(Georgia),
Academia Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chişinău (Republica Moldova).
Modulul s-a desfăşurat în format modular, pe perioada
a două săptămâni. Prima săptămână a avut un caracter
teoretic şi s-a axat pe transmiterea şi formarea aspectelor
cognitive fundamentale, cu referire la aspecte privind
NATO, mediul operaţional contemporan (Contemporary
Operational Environment), comanda misiunii (Mission
Command), abordarea manevrieră (Manoeuvrist Appro-
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ach), structuri organizaţionale tactice (pluton, companie),
tactici, tehnici şi proceduri (Tactics, Tehnicques, Procedures - TTPs) specifice subunităţilor în cadrul întregului
spectru de operaţii (Full Spectrum Operations - FSO), respectiv procedurile de conducere a trupei (Troops Leading
Procedures - TLP).
Cea de-a doua săptâmână a urmărit transpunerea în
practică a fundamentelor teoretice acumulate prin practicarea TLP-ului la nivelul plutonului şi simularea virtuală
a cursurilor de acţiune (Courses of Action - COA) dezvoltate pentru diferite scenarii ipotetice, folosind capabilităţile VBS (Virtual Battle Space). Acest lucru a putut fi posibil prin cooperarea şi interconectarea capabilităţilor de
simulare virtuală ale Academiei Forţelor Terestre cu cele
ale Centrului Naţional de Instruire Întrunită (Joint National Training Center - JNTC).

Delegaţie de la Academia Forţelor Aeriene,
Colorado (SUA), în vizită la AFT

În perioada 19-27 martie, o delegaţie a Academiei Forţelor Aeriene din Colorado, SUA, formată din nouă studenţi şi şase însoţitori a desfăşurat o vizită în Academia
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.
Studenţii americani au participat alături de studenţii
noştri la cursuri de limba engleză şi, de asemenea, au fost

implicaţi în activităţi de socializare, competiţii sportive şi
vizite la muzeele din Sibiu, Braşov şi Prahova. Vineri, 25
martie, cadeţii americani împreună cu studenţii noştri au
mers în satul Prod, localitate care a devenit ,,casă” pentru
28 de copii dintr-un centru de plasament din Kiev. A fost
o întâlnire de suflet, menită a aduce zâmbete pe chipul lor,
de a le întări convingerea că nu sunt singuri în această perioadă dificilă.
Elena CUCU

Campionatul militar de schi

În zilele de 11 şi 12 martie, Batalionul 17 Vânători de
Munte „Dragoş Vodă” din Vatra Dornei a găzduit etapa finală a Campionatului militar de schi pentru instituţiile militare de învăţământ.
În urma desfăşurării competiţiei, lotul sportiv al Academiei Forţelor Terestre s-a clasat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului,
atât patrula feminină, cât şi echipa
masculină.
La startul concursului s-au înscris echipele Academiei Forţelor
Terestre „Nicolae
Bălcescu” din Sibiu,
Academiei
Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov, Şcolii de
Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab
I” din Piteşti, ale Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri „Traian Vuia”, Boboc şi ale Şcolii Militare de
Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică din Sibiu.
Proba de concurs a presupus deplasarea pe schiuri, pe
un traseu cu lungimea de 10 km pentru băieţi şi cinci km
pentru fete, pe parcursul căruia concurenţii au executat
trageri cu armamentul din dotare, au aruncat grenade de
exerciţiu la precizie şi au traversat, cu masca pe figură, o
porţiune de teren contaminat. Felicitări tuturor concurenţilor pentru rezultatele obţinute şi pentru spiritul de
echipă de care aţi dat dovadă!n

80 de ani de la înfiinţarea primei structuri de logistică
Pe data de 11 martie a.c., Batalionul 229 Sprijin Logistic ,,Cumidava” a împlinit frumoasa vârstă de 80 ani. Alături de distinşi invitaţi, precum: prefectul judeţului Braşov, primarul oraşului Braşov, vice preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, generali, cadre militare în rezervă şi
în retragere şi comandanţii altor structuri militare, la sediul batalionului a avut loc o ceremonie militară şi religioasă de sărbătorire a tradiţiilor militare.
În cadrul ceremoniei, au fost prezentate mesajele de
felicitare adresate batalionului de către şeful Statului Major al Forţelor Terestre şi de către comandantul Diviziei 2
Infanterie ,,Getica”. În cadrul aceluiaşi ceremonial a fost
decorat Drapelul de Luptă al Batalionului 229 ,,Cumidava” cu emblema de onoare a Statului Major al Apărării, cu
prilejul aniversării celor 80 de ani de existenţă.
În semn de apreciere a profesionalismului în îndeplinirea cu responsabilitate a misiunilor încredinţate şi a rezultatelor meritorii obţinute în activitatea desfăşurată, comandantul Brigăzii 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa”
a înmânat următoarele distincţii personalului Batalionului
229 Sprijin Logistic ,,Cumidava”:
Emblema de onoare a Statului Major al Forţelor Terestre; Emblema de merit ,,În serviciul Armatei Române” cls.
III; Emblema de merit ,,În slujba păcii” cls. III; Emblema
de merit ,,Acţiuni umanitare” cls. III; Emblema de onoare

a medicinei militare; Emblema de onoare a finanţelor militare; Emblema de onoare a jurnalismului şi relaţiilor publice; Emblema de onoare a informaţiilor pentru apărare;
Comandantul Batalionului 229 Sprijin Logistic ,,Cumidava”, locotenent-colonelul Pavel Nica, a oferit plachete aniversare prefectului judeţului Braşov, primarului oraşului Braşov, vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Braşov şi comandantului Brigăzii 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa”.
Ceremonialul s-a încheiat prin defilarea militarilor în
prezenţa oficialităţilor publice locale aflate la aniversare.
La data de 10 martie 1942, în contextul celui de-al
Doilea Război Mondial, prin „Ordinea de bătaie la război
a comandamentului Brigăzii 2 Mixtă Munte” a luat fiinţă
„Comandamentul Grup Servicii”, prima structură logistică de nivel batalion din istoria vânătorilor de munte.
Începând cu anul 1964, structura de nivel batalion este
redusă la nivel de companie, aceasta purtând diverse denumiri, dar având în esenţă aceeaşi misiune: asigurarea
sprijinului logistic pentru unităţile luptătoare, dar şi
pentru comandamentul şi subunităţile Brigăzii 2 Vânători
de Munte „Sarmizegetusa”.
În anul 2001, necesitatea reînfiinţării unei structuri de
nivel batalion de sprijin logistic în cadrul marii unităţi tactice, a condus la apariţia, la 01 aprilie 2001, a Batalionu-

Batalionul 1 Instrucţie OLT

Copaci pentru eroi

În cadrul activităţilor
de instruire, de formare a
profilului moral, a caracterului de luptător şi de
educaţie militară, civică
şi patriotică, la iniţiativa
locţiitorului comandantului batalionului, locotenent-colonel Cristian
Mogoşanu, îndrumaţi de
preotul unităţii, maior
Toader Iulian, elevii
Cursului de formare a
subofiţerilor pe filiera
indirectă februarie-iulie,
sub coordonarea comandantului de companie,
plutonier-adjutant Daniel Cincu şi a comandanţilor de plutoane, au plantat un
număr de circa 100 de pomi fructiferi
(meri, peri, gutui, caişi, cireşi, nuci şi
pruni) şi copaci (stejari, tei, frasini şi paltini) în spaţiile libere din cazarma unităţii.
Activitatea-ce aminteşte de altele asemenea, făcute de foste cadre şi militari ai
unităţii-a fost pusă sub egida campaniei

CMYK

naţionale a Ministerului Apărării Naţionale de a onora pe puţinii Veterani ai celui de-al Doilea Război Mondial (Războiul pentru Reîntregire) care mai sunt în
viaţă sau pe cei mutaţi Dincolo şi poartă
titlul (pentru că va continua în sesiuni
săptămânale de plantare) ,,Copaci pentru
veterani”.
Cu mulţumiri,
Pr. mil. Iulian TOADER

lui 229 Logistic, redenumit ulterior Batalionul 229 Sprijin
Logistic, unitate care, în anul 2007, a fost certificată şi
afirmată ca structură logistică de nivel batalion în cadrul
structurii de forţe NATO.
Deşi nu a fost dislocat într-un teatru de operaţii, ca
structură de sprijin logistic, un număr însemnat de militari
din cadrul batalionului a participat la misiuni, atât în teatrele de operaţii din Irak, Afganistan şi Balcani, cât şi în
misiuni pe continentul African sub egida ONU.n

Instrucţie multinaţională
în zona Diham
Militarii Batalionului 21 Vânători de
Munte ,,General Leonard Mociulschi”, alături de omologii lor francezi din Batalionul
27 Chasseurs Alpins, desfăşoară activităţi
de instrucţie la nivel multinaţional în zona
Munţilor Diham.
Activităţile
de instrucţie a
celor două structuri se axează pe
deplasarea pe
schiuri, de la elemente de bază
până la tehnici
avansate, supravieţuire în condiţii potrivnice
de iarnă şi revizuirea unor proceduri comune
de acţiune în teren muntos, acestea ducând la o mai bună
integrare a operaţiilor viitoare.
Săptămâna de instrucţie în comun a debutat cu planificarea şi executarea unei ambuscade asupra unor elemente ostile aflate

în deplasare. Ambuscada a fost organizată
într-o zonă propice unui asalt pe schiuri
asupra inamicului, ulterior părăsirea zonei
făcându-se cu ajutorul unui snow mobil.
Exerciţiul tactic a fost prezentat în faţa
locţiitorului comandantului Brigăzii 2 Vânători de
Munte ,,Sarmizegetusa”, comandantului Batalionului 27 Chasseurs
Alpins şi comandantului Batalionului 21 Vânători
de Munte ,,General Leonard Mociulschi”.
La finalul acestei secvenţe de instruire, militarii
aparţinând celor două ţări au participat la
prezentarea tehnicii şi armamentului aferent fiecărei armate în parte, de la materiale
de schi până la sisteme Spike anti-tanc şi
mitraliere.n

