PUNCTE DE VEDERE

În armată, individul este parte
integrantă a unui colectiv
Competenţa profesională, capacitatea de a lua decizii
şi asumarea responsabilităţii sunt calităţi cu care omul nu
se naşte, dar pe care militarul trebuie să şi le însuşească
în vederea atingerii unui nivel
înalt de pregătire.
În ţară am ocupat
diferite funcţii:
comandant de
pluton, comandant companie,
ofiţer de stat major, până la funcţia de...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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Curs brevetare mecaniciconductori MLI 84M
Instruirea, condusă de o echipă de instructori mecanici-conductori, a constat în parcurgerea unui program
complex de pregătire teoretică şi
practică. Pe întreg parcursul perioadei de pregătire practică, militarii au avut oportunitatea de a se
familiariza
cu
manşa maşinii de
luptă a...

KAKI 100%

Vizită oficială în Portugalia
Vizita a cuprins o serie de întâlniri oficiale cu şeful
Statului Major General al Forţelor Armate Portugheze,
amiralul Antonio Manuel Fernandes da Silva Ribeiro şi
şeful Forţelor Terestre Portugheze şi a
avut ca scop evaluarea şi consolidarea
cooperării bilaterale
la nivelul forţelor terestre, atât în domeniile operaţional şi al
învăţământului militar, cât şi în cel al culturii şi istoriei...

LECÞIA DE ISTORIE

Viziratul ca sistem politic
în România modernă
O altă consecinţă nefastă a ,,viziratului”, inaugurat
în 1876-1888 în constituţionalismul românesc prin premierul Ioan C. Brătianu, este formarea rapidă în jurul liderului autoritar fără voia sau prin
voia expresă a
acestuia - a unei
,,camarile” de devotaţi
politici.
Atunci, acest grup
a primit numele de
,,oculta”, mic...

MOZAIC

Ar putea vocea să dezvăluie
sănătatea inimii tale?
Cercetătorii au descoperit că persoanele cu un scor
ridicat al biomarkerilor vocali aveau de 2,6 ori mai
multe şanse de a suferi de probleme majore asociate cu
boala coronariană (CAD), o acumulare de plăci în arterele
inimii,
comparativ cu
cei care aveau
un scor scăzut.
Deşi tehnologia nu este
încă pregătită
pentru a fi utilizată în clinică, demonstraţia...

CMYK

Pagina 2

aCtualitatea
Pe SCuRt
l WASHINGTON: Grupul de atac USS Abraham Lincoln operează în apele din largul peninsulei coreene. Oficialul a precizat că grupul se află în Marea Japoniei, cunoscută şi sub numele de Marea de Est, pentru exerciţii cu forţele
japoneze, pentru a reasigura aliaţii şi partenerii din regiune.
Mişcarea are loc în contextul în care oficialii americani sunt
din ce în ce mai îngrijoraţi că Phenianul ar putea efectua un
test nuclear subteran în zilele următoare. Este pentru prima
dată din 2017 când un grup de portavioane este desfăşurat în
apele dintre Coreea de Sud şi Japonia. În acel an, USS Ronald Reagan, Theodore Roosevelt şi Nimitz, precum şi grupurile lor de atac cu mai multe nave, s-au desfăşurat într-o
demonstraţie de forţă în urma testelor cu rachete şi arme nucleare ale Coreei de Nord, scrie Reuters. Consilierii preşedintelui ales al Coreei de Sud au solicitat redistribuirea mijloacelor strategice americane, precum portavioane, bombardiere
nucleare şi submarine, în peninsula coreeană, în timpul discuţiilor purtate cu ocazia unei vizite la Washington săptămâna trecută.lPRAGA: Fostul prim-ministru ceh Andrej
Babis cere desfăşurarea unui referendum asupra staţionării permanente de trupe americane pe teritoriul Republicii Cehe. În prezent, în opoziţie, a spus că nu vede necesitatea unei prezenţe militare permanente a SUA, adăugând că
subiectul este „extrem de sensibil” în lumina invadării
Ucrainei de către Rusia. Observatorii cred că şeful, în vârstă
de 67 de ani, al formaţiunii politice ANO va candida la
preşedinţia cehă în alegerile de anul viitor. Ministerul
Apărării ceh a precizat că în prezent nu există o cerere din
partea Washingtonului pentru o bază şi nici un plan definit
pentru o astfel de bază. Cu toate acestea, există interes pentru o cooperare sporită cu Statele Unite în domeniul apărării,
iar aceasta va fi examinată la o întâlnire planificată între ministrul ceh al apărării, Jana Cernochova, şi secretarul american al apărării, Lloyd Austin. Statele Unite şi Slovacia, vecinul de est al Republicii Cehe, au ajuns recent la un acord privind cooperarea militară consolidată, inclusiv extinderea a
două aerodromuri militare. În urmă cu aproximativ 15 ani,
planurile pentru instalarea unei părţi a scutului antirachetă al
SUA pentru Europa pe terenul ceh de antrenament militar de
la Brdy au condus la dezbateri şi proteste în ţară. Ideea a fost
abandonată de administraţia fostului preşedinte american Barack Obama. Republica Cehă a aderat la NATO în martie
1999, iar Slovacia cinci ani mai târziu.lTAIPEI: Taiwanul
se pregăteşte pentru o invazie chineză - Armata a publicat un manual de supravieţuire. Armata taiwaneză a publicat un manual prin care civilii pot învăţa cum să se comporte
în cazul unei invaziei a Chinei în insulă, oamenii fiind îndemnaţi să facă provizii de produse alimentare şi primind indicaţii cum să găsească adăposturi în timpul bombardamentelor. Invadarea Ucrainei de către Rusia a reaprins temerile în
Taiwan, considerată de regimul comunist chinez drept o provincie rebelă care trebuie reunită cu forţa dacă va fi necesar.
Ghidul de 28 de pagini conţine informaţii pe care ,,marele
public le poate folosi ca un manual de urgenţă în caz de criză
militară sau de catastrofă naturală”, a declarat purtătoarea de
cuvânt a Ministerului taiwanez al Apărării, Sun Li-fang, întro conferinţă de presă. Este pentru prima dată când armata taiwaneză publică acest gen de manual. Inspirat din materiale
similare publicate în Suedia şi Japonia, documentul le spune
locuitorilor cum să găsească adăposturi anti-bombă prin intermediul unor aplicaţii mobile, cum să recunoască sirenele
alertei aeriene şi ce să facă în cazul unui bombardament sau
al unui dezastru natural. Preşedintele chinez Xi Jinping a adoptat o abordare mult mai agresivă faţă de Taipei de la alegerea, în 2016, a preşedintei Tsai Ing-wen, care consideră
Taiwanul drept o naţiune deja suverană şi care nu face parte
,,dintr-o singură Chină”. lBELGRAD:Serbia confirmă
discuţii avansate pentru avioanele franceze Rafale noi.
Vestea cade ca un trăsnet peste Rusia care oferise Su-30.
În urmă cu mai puţin de o lună preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, declara că ţara sa se va opune şi va rezista presiunilor de a impune sancţiuni Rusiei. Cu toate acestea, pe 11
aprilie, Vucic a recunoscut că Serbia intenţionează să cumpere avioane de luptă Rafale din Franţa, decizia fiind considerată de analişti drept cel mai recent semn al distanţării
Belgradului de furnizorul său militar tradiţional, Rusia. Serbia, acum candidată la aderarea la UE, a fost supusă unor
presiuni din partea Europei pentru a tăia legăturile cu Moscova. Aceasta a votat de trei ori împotriva Rusiei în cadrul
ONU, de la începutul invaziei din Ucraina, iar recenta
decizie vine să întărească poziţia europeană destul de firavă
a statului sârb. ,,Negociem de un an de zile achiziţionarea a
12 aeronave noi şi ne gândim, de asemenea, la achiziţionarea
a încă 12 avioane second-hand din altă ţară (din vest)”, a
declarat Vucic. Serbia şi Dassault Aviation au discutat despre
achiziţia a 12 avioane Dassault Rafale, a informat săptămânalul francez La Tribune.n
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Curs brevetare mecanici-conductori MLI 84M
În perioada 21 martie - 8 aprilie, 42 de soldaţi gradaţi
profesionişti din cadrul Batalionului 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei” din Galaţi, Batalionului 280 Infanterie Mecanizată „Căpitan Valter Mărăcineanu” din Focşani, precum şi din Batalionul 2 Infanterie Mecanizată
„Călugăreni” din Bucureşti au luat parte la cursul de brevetare mecanic-conductor MLI 84M „Jderul”, activitate organizată la sediul Batalionului 300 Infanterie Mecanizată.
Instruirea, condusă de o echipă de instructori mecaniciconductori, a constat în parcurgerea unui program complex
de pregătire teoretică şi practică. Pe întreg parcursul perioadei de pregătire practică, militarii au avut oportunitatea
de a se familiariza cu manşa maşinii de luptă a infanteriei,
dar şi de a aprofunda multe teme specifice cu grad mare de
dificultate în executare, precum: conducerea maşinii în teren cu pante şi contrapante, conducerea prin treceri limitate, îmbarcarea maşinii pe remorcă sau trailer, conducere pe
direcţii şi după repere, manevrarea maşinii în amplasament, precum şi ore de conducere pe timp de noapte.

Ocuparea unei astfel de funcţii - mecanic-conductor
MLI - reprezintă şi impune în acelaşi timp o mare responsabilitate din partea celui de la manşa maşinii de luptă, însuşirea noţiunilor de bază, formarea deprinderilor şi dezvoltarea capacităţilor de exploatare a unei astfel de maşini
impresionante ca destinaţie şi gabarit (aproximativ 7 tone).
Cunoaşterea şi înţelegerea foarte clară a tuturor
caracteristicilor tehnico-tactice ale maşinii sunt doar câteva dintre cele mai importante aspecte urmărite de către
instructori pe tot parcursul cursului.
La finalul celor 3 săptămâni de curs, întreaga activitate
s-a finalizat cu susţinerea examenului de absolvire şi brevetare, dar şi partea practică, proba traseului la manşa maşinii de luptă. După examinarea teoretică şi practică, toţi
cei 42 de militari au primit mult râvnitul brevet de mecanic-conductor MLI 84 M. Felicitări tuturor absolvenţilor şi
mult succes în continuare!n

Batalionul 1 Instrucţie OLT

Festivitate de depunere a jurământului militar

„Victoria începe de aici” pentru elevii Cursului de formare a subofiţerilor pe filiera indirectă - seria a II-a, din cadrul Centrului Naţional de Instruire Permanentă al Şcolii
Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre

„Basarab I” din Piteşti, care vineri, 1 aprilie, au depus jurământul militar.
La acest eveniment, unic în viaţa fiecărui militar, desfăşurat la sediul Batalionului 1 Instrucţie „Olt”, din Caracal,
au participat reprezentantul Statului Major al
Forţelor Terestre, colonelul Gheorghe Zidaru,
comandantul Şcolii Militare de Maiştri Militari
şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” din
Piteşti, colonelul Dănu Cruceanu, alături de
reprezentanţii autorităţilor publice locale.
Momentul solemn al depunerii jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor a fost unul
cu o încărcătură emoţională incomensurabilă
pentru cei 135 de tineri, care au ales să poarte,
cu mândrie, uniforma militară, asumându-şi o
misiune, pe cât de dificilă, pe atât de onorantă.
Dovadă a forţei, patriotismului şi caracterului,
alegerea acestei cariere presupune şi un mod de
viaţă, definit prin valori precum devotamentul,
curajul, onoarea şi demnitatea.
Mult succes în carieră celor care astăzi au
depus Jurământul militar! Cu Dumnezeu
înainte!
Pr.mil. Iulian TOADER

Batalionul 47 Comunicaţii şi Informatică

Aniversare

Pe data de 1 apriCu aceeaşi ocazie,
lie, Batalionul 47 CoDrapelul de Luptă al
municaţii şi InformaBatalionului 47 Comunitică „General Nicolae
caţii şi Informatică „GePetrescu” a sărbătorit
neral Nicolae Petrescu” a
împlinirea a 90 de ani
fost decorat cu Ordinul
de la înfiinţare. Cu
„Virtutea Militară” în
această ocazie, pe
grad de Comandor.
platoul unităţii a avut
„La ceas aniversar,
loc ceremonialul midoresc întregului persolitar la care au partinal al unităţii, personal
cipat comandantul
activ, în rezervă sau în
Diviziei 2 Infanterie
retragere, un sincer La
„Getica”, generalmulţi ani! şi să rămână amaior Ciprian Marin,
ceiaşi militari oneşti şi
reprezentanţi ai autoresponsabili.” (locţiitorul
rităţilor publice locomandantului Bataliocale şi cadre militare în rezervă şi retragere care au făcut nului 47 Comunicaţii şi Informatică „General Nicolae Peparte din efectivele unităţii.
trescu”, locotenent-colonel Ovidiu Fieraru) n
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Competiţia Memorial Szilard BALOGH
şi-a desemnat câştigătorii

În perioada 4 - 8 aprilie, la Buzău, oraş al aviaţiei şi
paraşutismului militar românesc, s-a desfăşurat, sub directa coordonare a Centrului de Perfecţionare ISR, Paraşutişti şi JTAC „General-maior Grigore Baştan”, etapa
finală, pe Forţele Terestre, a Campionatelor militare de
cros, tenis de masă şi aruncarea grenadelor „Memorial
Szilard BALOGH”, pentru centrele militare de perfecţionare din subordinea Statului Major al Forţelor Terestre.
Competiţia a devenit, de-a lungul anilor, una reprezentativă pentru învăţământul militar nonuniversitar din
Forţele Terestre şi a presupus probe de cros - pe distanţa
de 5 km-feminin şi 8 km-masculin, tenis de masă şi
aruncarea grenadelor de mână de exerciţiu la precizie şi
distanţă.
Vineri, 8 aprilie, la finalul concursului, care a reunit
la start 7 loturi mixte, reprezentând cele 7 centre de perfecţionare în armă, subordonate Şcolii de instruire interarme a Forţelor Terestre „Mihai Viteazul” Piteşti, a avut
loc festivitatea de premiere, la sediul centrului de perfecţionare din Buzău, în prezenţa reprezentantului Statului Major al Forţelor Terestre, colonelul Ion Prundaru.
Prima poziţie pe podium, la fiecare disciplină a concursului, a fost ocupată de următorii participanţi:
CROS
• Individual feminin - elev Ţuţuianu Gabriela, din
cadrul Centrului de Perfecţionare ISR, Paraşutişti şi
JTAC „General-maior Grigore Baştan”, din Buzău;
• Individual masculin - Lt. Filimon Costin, din cadrul Centrului de Perfecţionare Vânători de Munte ,,Bucegi”, din Predeal;
• Echipe feminin - Centrul de Perfecţionare ISR, Paraşutişti şi JTAC „General-maior Grigore Baştan”, din
Buzău;
• Echipe masculin - Centrul de Perfecţionare Vânători de Munte ,,Bucegi”, din Predeal;
• Clasamentul general la CROS:
Locul I - Centrul de Perfecţionare ISR, Paraşutişti şi
JTAC „General-maior Grigore Baştan”, din Buzău;
Locul II - Centrul de Perfecţionare Infanterie „Constantin Brâncoveanu”, din Făgăraş;
Locul III - Centrul de Perfecţionare Vânători de
Munte ,,Bucegi” din Predeal.
TENIS DE MASĂ
• Individual feminin - elev Pîrvu Iulia, din cadrul
Centrului de Perfecţionare Infanterie „Constantin Brâncoveanu”, din Făgăraş;
• Individual masculin - elev Stegărescu Florin, din
cadrul Centrului de Perfecţionare Tancuri şi Auto „Colonel Pandele Predescu”, din Piteşti;
• Echipe - Centrul de Perfecţionare Infanterie „Constantin Brâncoveanu”, din Făgăraş.

Brigada 2 Vânători de Munte

ARUNCAREA GRENADELOR
• Individual feminin - Lt. Jurj Andreea, din cadrul
Centrului de Perfecţionare ISR, Paraşutişti şi JTAC
„General-maior Grigore Baştan”, din Buzău;
• Individual masculin - elev Lupitu Răzvan, din
cadrul Centrului de Perfecţionare Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”, din Sibiu;
• Echipe feminin - Centrul de Perfecţionare Tancuri
şi Auto „Colonel Pandele Predescu”, din Piteşti;
• Echipe masculin - Centrul de Perfecţionare Tancuri
şi Auto „Colonel Pandele Predescu”, din Piteşti;
Clasament general la aruncarea grenadelor
• Locul I - Centrul de Perfecţionare Tancuri şi Auto
„Colonel Pandele Predescu”, din Piteşti;
• Locul II - Centrul de Perfecţionare ISR, Paraşutişti
şi JTAC „General-maior Grigore Baştan”, din Buzău;
• Locul III - Centrul de Perfecţionare Vânători de
Munte ,,Bucegi”, din Predeal.
CLASAMENT GENERAL
Locul I - Centrul de Perfecţionare ISR, Paraşutişti şi
JTAC „General-maior Grigore Baştan”, din Buzău;
Locul II - Centrul de Perfecţionare Infanterie „Constantin Brâncoveanu”, din Făgăraş;
Locul III - Centrul de Perfecţionare Vânători de
Munte ,,Bucegi”, din Predeal;
Locul IV - Centrul de Perfecţionare Tancuri şi Auto
„Colonel Pandele Predescu”, din Piteşti;
Locul V - Centrul de Perfecţionare pentru Apărare
CBRN „Muscel”, din Câmpulung Muscel;
Locul VI - Centrul de Perfecţionare Geniu şi EOD
„Panait Donici”, din Râmnicu Vâlcea;
Locul VII - Centrul de Perfecţionare Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”, din Sibiu.
Felicitări tuturor participanţilor la competiţie!
Gabriel CARPIUC
Cristina MIIA
Foto: Remus CIOCAN

Şeful Statului Major al
Forţelor Terestre, generalulmaior Iulian Berdilă a efectuat, în perioada 5-8 aprilie,
o vizită oficială în Republica Portugheză, la invitaţia
omologului său, generalul
José Nunes da Fonseca.
Vizita a cuprins o serie
de întâlniri oficiale cu şeful
Statului Major General al
Forţelor Armate Portugheze,
amiralul Antonio Manuel
Fernandes da Silva Ribeiro
şi şeful Forţelor Terestre
Portugheze şi a avut ca scop
evaluarea şi consolidarea
cooperării bilaterale la nivelul forţelor terestre, atât în

ţionale din ţara noastră cu
personal portughez, consolidarea interoperabilităţii prin
participarea la exerciţii organizate de Forţele Terestre
Române, atât în mediul bilateral, cât şi multinaţional,
precum şi identificarea unor
noi domenii de cooperare
militară bilaterală, conform
angajamentelor internaţionale.
De asemenea, şeful Forţelor Terestre Române a vizitat sediile unor structuri
din cadrul Forţelor Terestre
Portugheze, printre care,
Comandamentul Brigăzii de
Intervenţie Rapidă, Regi-

domeniile operaţional şi al
învăţământului militar, cât
şi în cel al culturii şi istoriei
militare.
În cadrul discuţiilor au
fost abordate subiecte referitoare la continuarea încadrării structurilor multina-

mentul 14 Infanterie şi Batalionul 2 Mecanizat, afiliat,
în vederea desfăşurării exerciţiilor bilaterale şi multinaţionale, Brigăzii Multinaţionale Sud-Est de la Craiova.n

Instrucţie pe toate fronturile

Exerciţiu cu trageri de luptă în Poligonul cade asupra unor elemente ostile aflate în deplasare. Ambuscada a fost organizată într-o zonă propice unui asalt pe
Cheia
Cercetaşii Batalionului 21 Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi” din Predeal au fost evaluaţi în
Poligonul de tragere Cheia, printr-un exerciţiu cu trageri
de luptă, menit să evalueze procedurile grupei de cercetare pentru executarea de acţiuni directe în dispozitivul inamic.
Acest tip de exerciţiu a urmărit atât formarea deprinderilor de trăgător, cât şi
pe cele de luptător, lucrul
în echipă şi comunicarea
eficientă în cadrul grupei
de cercetare pentru neutralizarea unui posibil
inamic.
În cadrul scenariului
exerciţiului, pentru culegerea de informaţii şi supravegherea aeriană, a
fost întrebuinţată o dronă aflată în dotarea structurii.
Anamaria SCARLAT

Instrucţie multinaţională în zona Diham

Vizită oficială
în Portugalia

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 ale 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 ambus-

schiuri asupra inamicului, ulterior părăsirea zonei făcându-se cu ajutorul unui snowmobil.
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.

Schimb de experienţă în poligonul de
tragere

O parte a militarilor francezi, ce urmează să compună
grupul de luptă dislocat în ţara noastră, se instruieşte alături de militarii Batalionul 21 Vânători de Munte ,,General Leonard Mociulschi” din Predeal.
Pe lângă exerciţiile tactice desfăşurate pe schiuri în zona Munţilor Diham, militarii români şi francezi au executat trageri de luptă în Poligonul Cheia.
Aliaţii francezi, alături de partenerii români,
au profitat de această
ocazie pentru a face
schimb de experienţă în
ceea ce priveşte armamentul din înzestrarea
celor două ţări.
În cadrul acestor şedinţe de tragere, vânătorii de munte francezi
au folosit armamentul românesc, în speţă pistolul mitralieră şi puşca mitralieră, ambele de calibrul 7.62 mm. De
cealaltă parte a schimbului de experienţă, militarii predeleni au executat trageri cu puşca de asalt HK 416, mitraliera FN Minimi, puşca cu lunetă HK 417 calibru 7.62 mm

şi puternica puşcă cu lunetă PGM Hecate II de calibru
12.7 mm, destinată neutralizării materialelor şi echipamentului militar al adversarului.
Aceste trageri au oferit o mai bună înţelegere a modului de cooperare şi interoperabilitate dintre cele două
structuri participante.
Locotenent Gabriel CONSTANTIN

Trageri de luptă în Poligonul Valea Iaşului

Militarii din cadrul Batalionului 33 Vânători de Munte
,,Posada” au fost evaluaţi în poligonul de tragere Valea Iaşului prin exerciţii cu trageri de luptă.
Exerciţiile au fost concepute pe baza unor scenarii
complexe realizate în cooperare cu două aeronave de tip
I.A.R. 330 Puma SOCAT, puse la dispoziţie de Baza 90

Transport Aerian Otopeni „Comandor aviator Gheorghe
Bănciulescu”.
Pe timpul exerciţiilor, plutoanele comandate de locotenentul Artur Diaconeasa şi locotenentul Andrei Tîrziu au
executat infiltrarea în dispozitivul inamic pe cale aeriană,
continuând cu executarea asaltului asupra obiectivului.
Plutonier Cătălin PRÂSNEAC
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În armată, individul este parte integrantă a unui colectiv
Interviu cu domnul locotenent-colonel Şerban ILIE, comandant al Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab”
- Domnule locotenent-colonel, faceţi parte din acea categorie de ofiţeri care au parcurs pas cu pas etapele ierarhiei militare, acumulând şi o bogată experienţă internaţională. Cum v-a marcat dezvoltarea profesională, dar şi activitatea de zi cu zi acest parcurs al carierei?
Consider că fiecare etapă parcursă, din momentul în care
am decis să urmez cursurile Liceului Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza şi până în prezent, a avut un rol esenţial
în dezvoltarea mea personală şi profesională. Se spune că o
călătorie de o mie de mile începe cu un pas, la fel este şi cariera militară, aceasta nu se face peste noapte şi este firesc
ca, în vederea atingerii unui anumit nivel profesional, să
parcurgem mai multe etape de pregătire. În ceea ce mă priveşte, am decis să urmez cursurile unui liceu militar în urma
unei lecturi: adolescent fiind, am citit într-o revistă câteva
dintre cuvintele lui Napoleon, iar acestea au avut un impact
puternic asupra mea şi a parcursului meu viitor: „Fiecare
soldat poartă în raniţa sa un baston de mareşal”. Admiterea
în liceul militar a fost primul pas în formarea mea ca ofiţer.
După absolvirea Liceului Militar am urmat cursurile Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, arma
„Infanterie”. Încă de pe băncile şcolii mi-am dorit să parcurg, pas cu pas, toate etapele carierei militare, astfel încât
să pot să înţeleg, din propria experienţă, toate provocările
cărora militarii trebuie să le facă faţă zi de zi. Consider că
elementul cheie în îndeplinirea atribuţiunilor pe care le presupune ocuparea unei funcţii de comandă este experienţa
dobândită. Competenţa profesională, capacitatea de a lua
decizii şi asumarea responsabilităţii sunt calităţi cu care omul nu se naşte, dar pe care militarul trebuie să şi le însuşească în vederea atingerii unui nivel înalt de pregătire. În
ţară am ocupat diferite funcţii: comandant de pluton, comandant companie, ofiţer de stat major, până la funcţia de
comandant de batalion pe care o ocup astăzi şi îmi amintesc
cu drag şi nostalgie fiecare etapă. Emoţiile începutului de
carieră au fost fireşti, însă ambiţia şi dorinţa de a învăţa ceva
nou în fiecare zi m-au determinat să caut cele mai bune soluţii de rezolvare a situaţiilor cu care m-am confruntat. Experienţa dobândită în teatrele de operaţii din afara ţării m-a
împlinit ca militar şi, dacă aş putea să încep de la zero, aş lua
aceleaşi decizii şi aş urma acelaşi traseu profesional.
- Vă aflaţi la comanda unui batalion cu o prezenţă
semnificativă în teatrele de operaţii, o unitate cu bogate
tradiţii de luptă. Cu ce gânduri aţi venit în Craiova pentru
a duce mai departe trendul ascendent cu care ne-au obişnuit militarii craioveni?
Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab” este unitatea
care a deschis seria participării româneşti în teatrul de operaţii din Afganistan. „Scorpionii Roşii” - cum sunt cunoscuţi
în întreaga lume militarii Batalionului 26 - au participat la
13 misiuni în teatrele de operaţii din afara graniţelor ţării:
Angola, Albania, Kosovo, Irak şi Afganistan. Pot spune că
funcţia pe care o ocup este o adevărată provocare, întrucât
mă găsesc la comanda unui batalion de elită în care îndeplinirea cu succes a tuturor misiunilor încredinţate este obiectivul principal. Intenţia mea este ca militarii din cadrul Batalionului 26 să continue procesul de instruire pe tehnica nouintrată în înzestrarea batalionului, concomitent cu executarea activităţilor de instruire şi a exerciţiilor desfăşurate în
comun cu militarii Contingentului Militar Polonez, în scopul respectării şi îndeplinirii angajamentelor militare asumate, atât pe plan naţional, cât şi internaţional. De asemenea, continuitatea trendului ascendent care caracterizează
Batalionul 26 Infanterie este posibilă datorită profesionalismului militarilor care fac parte din familia scorpionilor.
- Actul de comandă se poate contura numai din prevederile ordinelor, legilor şi regulamentelor militare sau şi
din faptele, acţiunile şi exemplele pe care le întâlniţi la
fiecare subordonat în parte?
Ordinele, legile şi regulamentele militare sunt esenţiale
în desfăşurarea actului de comandă, dar acţiunile fiecărui
subordonat joacă un rol important în acest proces, întrucât,
în domeniul militar resursa umană este cea mai importantă.
Actul de comandă este un proces complex în realizarea
căruia este esenţială capacitatea de asumare a responsabilităţii. Un lider responsabil cunoaşte, stăpâneşte şi aplică prevederile ordinelor, legilor şi regulamentelor militare, dar
acceptă faptul că luarea deciziilor corecte se face prin munca în echipă. Pentru a putea îndeplini toate atribuţiunile pe
care o funcţie de comandă le presupune, este necesar să faci
parte dintr-un grup în care sarcinile pot fi împărţite şi în care
fiecare subordonat contribuie la luarea deciziilor.
- Care este stilul de lucru cu care vă identificaţi în ceea
ce priveşte relaţia cu subordonaţii?
Comandantul este persoana care, în mod firesc, răspunde de îndeplinirea misiunilor şi obiectivelor unităţii pe care
o comandă, îndrumă oamenii înspre rezolvarea sarcinilor
primite şi care are competenţa de a oferi recompense sau
sancţiuni, când este necesar. Nu aş putea să definesc un singur stil de lucru în ceea ce priveşte relaţia cu subordonaţii,
dar consider că o comunicare eficientă cu aceştia este cheia
îndeplinirii cu succes a tuturor misiunilor încredinţate,
pentru că un militar care cunoaşte clar ce se aşteaptă de la el
este un militar care îşi va îndeplini atribuţiunile. Încă de
când am ocupat funcţii precum cea de comandant de pluton,

C MYK

de Apărare „Carol
I”;
2016-Principles
and Guidelines
for UN Peacekeeping Operations”,
„Core Pre-deployment Training
Materials”;
2017-„ACO
Combat Readiness Evaluation
(CREVAL) Course for Land Forces”;
2018 -„Integrated
Command and
Control Training
Module”, „TOPFAS OPT Practitioner”.

S-a născut la data de 13.11.1980, în localitatea Vălenii de Munte din Judeţul
Prahova.
STUDII ŞI CURSURI:
1999 - Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza;
2003 - Academia Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”, arma infanterie,
Sibiu;
2011-„Conflict Management and Negociation”;
2013-„Crisis management and Euro Atlantic Security Course”;
2015-2017-studiile universitare de masterat în cadrul Universităţii Naţionale

F U N C Ţ I I
ÎNDEPLINITE:
2003 - comandant
de pluton la Şcoala de Aplicaţie pentru
Infanterie şi Vânători de Munte;
iulie 2004 - aprilie 2011 - comandant
pluton, ofiţer de stat major şi comandant de companie la Batalionului 300
Infanterie;
aprilie 2011 - iunie 2013 - comandant
companie în cadrul Batalionului 495
Infanterie;
iunie 2013 - iunie 2015 - ofiţer de stat
major în cadrul Biroului conducere
operaţii al comandamentului Diviziei 1
Infanterie;
iunie 2015 - septembrie 2015 - şef
compartiment la Compartimentul Operaţii şi instrucţie în cadrul Batalionului

am încercat să încurajez libertatea de exprimare a subordonaţilor, a ideilor şi iniţiativelor acestora, pentru că, înainte de
a fi comandanţi, suntem oameni şi, cel mai eficient stil de lucru cu oamenii, este să te pui pe tine, ca şi comandant, în
mijlocul activităţilor subordonaţilor, pentru a le valorifica
abilităţile. Empatia, înţelegerea, respectul reciproc şi spiritul
de echipă sunt calităţi esenţiale în stabilirea unor relaţii eficiente în domeniul militar şi sunt de părere că, pentru a putea conduce o unitate militară la cele mai înalte standarde,
este necesar, din postura de comandant, să cunosc, atât capacităţile profesionale, cât şi interesele şi nevoile subordonaţilor, pentru că sarcinile pe care fiecare militar le are de îndeplinit trebuie să fie trasate proporţional cu nivelul de pregătire al acestuia.
- Care sunt principalele misiuni şi obiective ale Batalionului 26 Infanterie pentru anul 2022?
Misiunea Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab”,
în anul 2022, ca structură subordonată Brigăzii Multinaţionale Sud-Est, este de a menţine şi consolida nivelul capacităţii de luptă atins, atât ca structură pusă la dispoziţia NATO,
cât şi ca structură din cadrul pachetului de forţe cu capacitate de luptă consolidată.
Obiectivele principale sunt menţinerea capacităţii operaţionale şi asigurarea capacităţii de reacţie corespunzătoare
standardelor, în vederea îndeplinirii tuturor misiunilor încredinţate şi creşterea nivelului de instruire a comandamentului
şi forţelor prin integrarea în cadrul instruirii şi a exerciţiilor
a noilor tipuri de tehnică şi echipamente militare.
Un obiectiv important pe care ne concentrăm este continuarea procesului de instruire pe tehnica nouă din dotarea
batalionului (Piranha 5), astfel încât să consolidăm binomul
om - tehnică, precum şi integrarea acesteia în modul de acţiune al batalionului.
O altă linie de efort a batalionului în anul 2022 o reprezintă creşterea nivelului de instruire desfăşurată în mediul
internaţional şi dezvoltarea interoperabilităţii prin instruirea
în comun cu militarii Contingentului Militar Polonez dislocaţi în cazarma noastră.
- Se ştie faptul că instrucţia ocupă un loc prioritar
între principalele direcţii de acţiune ale unei unităţi luptătoare cum este Batalionul 26 Infanterie. Ce ne puteţi spune despre aceasta?
Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab” este un batalion cu tradiţie în Armata României, care a luat fiinţă la 15
septembrie 1994, preluând tradiţiile de luptă ale Regimentului 26 Dorobanţi „Rovine”. Batalionul şi militarii din
cadrul acestuia sunt recunoscuţi graţie profesionalismului
de care au dat dovadă în îndeplinirea tuturor misiunilor încredinţate. Ducerea la bun sfârşit a fiecărei misiuni încredinţate nu ar fi posibilă în absenţa unui program intens şi continuu de instrucţie. În urma angajamentelor asumate de către
România şi Polonia în cadrul Summit-ului NATO de la Varşovia din 2016, începând cu anul 2017, Batalionul 26 Infanterie execută instrucţie în comun cu un detaşament polonez
din cadrul tailored Forward Presence (tFP), în vederea creşterii interoperabilităţii şi coeziunii între partenerii NATO.

495 Infanterie;
iulie 2017 - septembrie 2018 - şi-a
desfăşurat activitatea în cadrul Comandamentului Forţelor Întrunite;
perioada noiembrie 2018 – aprilie
2021-şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Componentei Operaţionale Terestre;
aprilie 2021-comandant al Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarb”
MISIUNI INTERNAŢIONALE:
2008 - misiunea ISAF, ca şef al personalului în cadrul Batalionului de manevră, Afganistan;
2009-2010 - comandant pluton în cadrul Batalionului de Manevră, Afganistan;
2011-2012 - comandant companie, Batalionul 2 Manevră, Afganistan;
2019-2020 - ofiţer de stat major în
cadrul Comandamentului Resolute
Support în operaţii NATO, Afganistan.
DISTINCŢII:
2008-2009 - Insigna „Participant la
Misiuni în Străinătate”;
2010 - Ordinul „Virtutea Militară” în
grad de Cavaler, titlul onorific de „Militar Veteran” pentru militari;
2011- Emblema de Onoare a Statului
Major General;
2012-medalia „The Army Commendation”;
2018-semnul onorific „În serviciul patriei” pentru 15 ani de activitate;
2020- Medalia NATO Non-Article 5;
Emblema de merit „În Slujba Păcii”
cls. a III- a;
2021-distincţia de veteran din teatrele
de operaţie.

Instrucţia pe care batalionul o desfăşoară este una diversificată, în context multinaţional, interarme şi întrunit, având un
cadru general complex şi intensiv. Batalionul se instruieşte
atât în poligoanele aflate în proximitatea garnizoanei Craiova, cât şi în marile centre de instruire ale Forţelor Terestre:
Cincu şi Smârdan, în special pentru executarea tragerilor individuale şi de luptă cu tehnica din dotarea batalionului
(transportoare blindate pentru trupe Piranha 5).
- Nu pot să nu remarc faptul că aţi participat şi la misiuni externe. Ce a reprezentat pentru dumneavoastră experienţa teatrului de operaţii?
Participarea la misiuni internaţionale a reprezentat o experienţă deosebită, care a pus în mare măsură accentul pe
dezvoltarea şi devenirea mea ca ofiţer de carieră. În cadrul
misiunilor la care am participat în Teatrul de Operaţii am îndeplinit, pe rând, funcţii de comandant pluton infanterie, comandant companie infanterie, ofiţer de stat major în cadrul
comandamentului batalionului şi asistent militar în cadrul
comandamentului misiunii Resolute Support. Pot spune că
Teatrul de Operaţii este locul favorabil demonstrării calităţilor de lider, unde se pune în practică pregătirea acumulată
de-a lungul anilor, unde se vede adevărata faţă a câmpului
de luptă, iar îndeplinirea cu succes a unei misiuni încredinţate şi întoarcerea în bază cu toţi militarii din subordine în
siguranţă, pregătiţi pentru executarea altor misiuni, încununează efortul depus de militari pe timpul pregătirii pentru
misiune. Totodată, experienţa teatrului de operaţii a reprezentat punerea în practică a tuturor valorilor care conturează
portretul unui militar: spiritul de colegialitate, grija faţă de
om şi ţară, ambiţia, curajul şi dorinţa de a cunoaşte, satisfacţia lucrului bine făcut.
- Ce le transmiteţi tinerelor cadre militare care se află
la început de drum în acest domeniu?
Tinerelor cadre militare le transmit că au ales un drum
care nu este accesibil oricui. Pentru a avea o carieră militară,
nu doar un loc de muncă în domeniul militar, este necesară
o pregătire temeinică şi un efort susţinut prin ambiţie şi dorinţă de perfecţionare. Absolvirea unei şcoli militare este necesară, dar nu suficientă pentru a deveni militar de carieră,
pentru că de abia după absolvire începe adevărata pregătire,
adică cea „de pe teren”. Le recomand tinerilor care au optat
pentru o carieră militară să citească şi să îşi însuşească prevederile legilor, ordinelor şi regulamentelor militare pentru
a avea o bază solidă în luarea oricărei decizii. De asemenea,
cred că este important ca tinerii militari să ştie că, în armată,
individul este parte integrantă a unui colectiv şi că, acolo
unde nu pot găsi singuri o soluţie, pot cere sfaturi militarilor
cu mai multă experienţă care s-au confruntat cu situaţii similare. Totodată, îi îndemn să se pregătească cu simţ de răspundere, să urmeze cursurile de carieră, de specializare şi
cursuri de limbi străine, să parcurgă cu răbdare şi devotament toate etapele fireşti ale carierei militare, ocupând funcţii de la nivel mic la mare şi să înveţe, din fiecare situaţie, o
lecţie care se va dovedi folositoare în viitor.
Daniela DUMITRAŞCU
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Ziua Forţelor Terestre
Ziua Forţelor Terestre este sărbătorită la data de 23
aprilie, ziua în care, potrivit calendarului ortodox, este
prăznuit Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de
Biruinţă, ocrotitorul spiritual al militarilor din Forţele Terestre Române.
Dat fiind simbolismul evident al faptelor personajului
biblic, dar şi al asimilării acestuia ca patron spiritual
pentru oştire încă de pe vremea lui Ştefan cel Mare, aniversarea anuală a celei mai numeroase categorii de forţe
ale Armatei României în această zi de sărbătoare religioasă este una intrinsec însuşită de reprezentanţii Forţelor Terestre din prezent.
Primele elemente ale Forţelor Terestre Române s-au
format în 1859, după unirea Moldovei cu Ţara Românească şi au fost comandate de către Alexandru Ioan Cuza.
Circumstanţele istorice ale implementării noii politice militare a lui Alexandru Ioan Cuza, odată cu venirea sa la
putere, deci înainte de apariţia unor elemente structurale
navale şi cu atât mai puţin a celor aeriene, sistemul militar iniţial a fost constituit din regimente de infanterie şi
cavalerie, cele pe care le considerăm astăzi predecesoarele Forţelor Terestre Române actuale.
Indiferent de denumirea purtată de-a lungul timpului,
Forţele Terestre au reprezentat componenta armatei cea
mai numeroasă, cu cea mai mare contribuţie la efortul militar al României, de la primele formaţiuni de pedestrime
şi cavalerie, dar, mai ales, pe timpul celor două conflagraţii mondiale. Trebuie reliefat faptul că această categorie

de forţe continuă să fie principalul factor determinant în
concretizarea politicii de apărare a ţării noastre.
Astăzi, după un îndelungat proces evolutiv, Forţele Terestre reprezintă categoria de forţe interarme, de bază a
Armatei române, destinată să genereze forţe care să răspundă cerinţelor în situaţii de criză sau forţe redimensionate pentru starea de război, capabile să se proiecteze rapid în orice zonă în care interesele naţionale sau ale
NATO o cer, în scopul realizării apărării armate a ţării sau
a Alianţei, promovării valorilor păcii, stabilităţii interna-

ţionale şi a intereselor strategice ale
României. În acest
sens, Forţele Terestre pot desfăşura întreaga gamă de
operaţii, cu caracter
terestru şi aeropurtat, independent şi
întrunit, în compunerea unor organizaţii naţionale şi
multinaţionale
(NATO, UE sau de
tip coaliţie), precum şi sub mandat
ONU, pe teritoriul
naţional sau în afara acestuia.
Privind către
viitor şi având ca
obiective primordiale onorarea angajamentelor internaţionale şi asigurarea apărării naţionale, Forţele Terestre Române şi-au
stabilit, ca priorităţi, acele direcţii de acţiune care să le
asigure executarea activităţilor necesare menţinerii nivelului de reacţie corespunzător pentru forţele destinate NATO, menţinerea unei forţe credibile de
răspuns imediat şi implementarea soluţiilor practice pentru modernizarea structurii de forţe, în
concordanţă cu documentele de planificare a
apărării, realizarea unui sistem de comandă şi
control integrat,
compatibil
şi
interoperabil cu
sistemele similare
din Alianţă, concomitent cu derularea programelor de înzestrare
aferente.
În momentul
de faţă, Forţele
Terestre Române
reprezintă pilonul
cel mai important
al NATO pe flancul de est şi principalul jucător în
zona Mării Negre,
iar responsabilitatea acestei poziţii
ne determină să avem o
armată tot mai bine
înzestrată şi tot mai capabilă să răspundă oricăror
tipuri de provocări.
Forţele Terestre Române, cea mai numeroasă componentă a Armatei Române,
se prezintă ca o structură combativă contemporană cu exigenţele militare ale secolului XXI, cu personal experimentat, format profesional în instituţii de învăţământ de

profil din ţară şi străinătate, în procesul de instruire din
cazărmi şi poligoane naţionale şi internaţionale şi, mai
ales, în misiuni reale executate în mediile operaţionale
cele mai fierbinţi ale lumii din ultimele decenii.
Cu ocazia Zilei Forţelor Terestre din data de 23 aprilie,
în toate garnizoanele din ţară şi în teatrele de operaţii vor
avea loc manifestări ce cuprind expoziţii, simpozioane,
prezentări de tehnică, armament şi echipamente militare,
exerciţii de mânuire a armamentului, ceremonii militare
de depuneri
de coroane
şi jerbe de
flori la monumentele
eroilor, concerte
ale
muzicilor
militare şi
spec tacole
artistice
susţinute de
către formaţiile cercurilor militare.
Sărbătoarea Forţelor Terestre nu ar fi
fost ceea ce
este fără sacrificiul celor ce au
purtat uniforma militară şi fără dăruirea sufletească a celor care au apărat credinţa strămoşească, chiar şi în cele mai vitrege momente
ale istoriei.
Mihaela DIACONU

Ziua Organizaţiei Tratatului Nord-Atlantic
În prima duminică din luna aprilie a fiecărui an, se aniversează Ziua NATO - sărbătoare publică dedicată democraţiei, spiritului european şi euroatlantic şi aderarea României la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord.
Semnarea Tratatului Atlanticului de Nord la Washington, la 4 aprilie 1949, a dus la înfiinţarea unei organizaţii
cu scop declarat de menţinere a păcii şi apărarea libertăţii
statelor membre prin solidaritate politică şi un sistem militar adecvat, conceput pentru descurajarea oricărei forme
de agresiune contra sa.
În Europa, NATO a fost prezentată şi recepţionată ca o
alianţă de apărare colectivă, pentru asigurarea securităţii
statelor membre şi instaurarea unei păci juste şi durabile,
descurajând şi respingând orice formă de agresiune împotriva lor, acordând garanţii reciproce în interiorul Alianţei

şi dezvoltând relaţii stabile cu
alte ţări.
La 29 martie
2004, România a
aderat în mod
oficial la NATO,
prin depunerea
in strumentelor
de ratificare la
De partamentul
de Stat al Statelor Unite ale
Americii, statul
depozitar al Tratatului Alianţei
Nord-Atlantice.
Depunerea instrumentelor de
ratificare a fost
urmată, la 2
aprilie 2004, de
ceremonia arborării oficiale a drapelului românesc la sediul NATO.
Calitatea de membru al Alianţei consolidează capacităţile României de protejare a securităţii sale, într-un mediu în care „securitatea naţională” înseamnă mai mult
decât putere militară sau apărare, înseamnă şi cooperare,
valori comune, capacităţi noi, implicare activă a tuturor
palierelor societăţii.

Pe 3 aprilie, cu ocazia împlinirii
a 18 ani de când România a aderat
în mod oficial la NATO, la sediul
Statului Major al Forţelor Terestre
şi la nivelul tuturor structurilor Forţelor Terestre Române, a avut loc
înălţarea pe catarg a Drapelului Naţional al României şi a Drapelului
Alianţei Nord-Atlantice.
Şeful Statului Major al Forţelor
Terestre, generalul-maior Iulian
Berdilă a participat alături de secretarul general adjunct al NATO,
Mircea Geoană, secretarul de stat
pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Simona Cojocaru, şi şeful Statului Major
al Apărării, generalul Daniel Petrescu, la ceremonia de înălţare pe
catarg a Drapelului Naţional al României şi a Drapelului Alianţei
Nord-Atlantice, desfăşurată la sediul Ministerului Apărării Naţionale.
Manifestarea dedicată Zilei NATO are loc pentru a sublinia un aspect fundamental al identităţii noastre, acela
de militari aparţinând unui stat membru NATO, totodată
constituindu-se un prilej de a reafirma angajamentul nostru de care suntem mândri şi care ne responsabilizează
încă şi mai mult.
La mulţi ani, România în NATO!n

CMYK

REPERE CULTURALE
Carte

Interior zero, Lavinia Branişte
Cristina are treizeci de ani, lucrează
la o firmă de construcţii, are un prieten,
Mihai, şi locuieşte în apartamentul unui
coleg de muncă. O existenţă aparent
normală, dar care ascunde prea multe
neajunsuri. Deşi încă tânără, nu vede un
traseu bine delimitat al vieţii sale, locul
de muncă o sufocă, e aproape toxic, iar
iubitul îi oferă doar o relaţie la distanţă,
fără prea multe perspective, apărând şi
dispărând pe perioade mai lungi sau
mai scurte. Nu ştie dacă îl iubeşte sau
nu şi ar dori să clarifice lucrurile cu el,
însă totul se complică din cauza unei
sarcini nedorite. Ar vrea să scape şi de job, de şefa obositoare şi
colegii plictisitori, dar asta se întâmplă doar când firma dă faliment.
www. humanitas.ro

Concert

Garou, 18 aprilie, ora 19:00, Sala Palatului, Bucureşti
Garou este un carismatic şi înzestrat compozitor, cântăreţ,
actor şi instrumentist canadian. Marele lui talent este bine cunoscut publicului din întreaga lume, iar vocea sa unică de bariton, cu
răguşeala caracteristică a cucerit
ascultătorii. La sfârşitul anilor '90,
a intrat în spaţiul muzical încălcând
toate canoanele: în 1997 rolul Quasimodo din musicalul Notre Dame
de Paris l-a transformat dintr-un
artist necunoscut din Quebec în
vedetă mondială.
Garou are în palmares zece albume de studio, concerte în locuri
prestigioase, duete cu vestiţi muzicieni pop (Celine Dion, Robbie Williams, Rob Thomas şi mulţi alţii),
prestaţia la deschiderea Jocurilor
Olimpice de iarnă de la Vancouver,
jurat în versiunea franceză a emisiunii Vocea, actor în filme, precum
şi participarea la programul celebrului Cirque du Soleil.
www.infomusic.ro

Film

Firestarter
Plecând de la romanul cu acelaşi
nume, semnat de celebrul Stephen
King, Firestarter spune povestea lui
Charlie McGee, o fetiţă care încearcă să înţeleagă cum de, cu un simplu
gând, poate transforma orice în
scrum. Chiar dacă este foarte tânără,
puterea ei este mult mai mare decât
cea a părinţilor ei. În timp ce aceştia
luptă să o protejeze, se dovedeşte că
ea este mult mai bună în a-i ocroti.
www.cinemagia.ro
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Lecþia de istorie

,,Viziratul” ca sistem politic în România modernă
(urmare din numărul trecut)
,,Viziratul” se izolează, scrie acelaşi Titu Maiorescu, ,,în micul cerc al unei camarile de familiari, el
se ocupă de toate amănuntele administraţiei şi devine
cu atât mai inaccesibil la observările puţinilor membri independenţi din partid, cu cât toţi ceilalţi l-au deprins la cea mai oarbă supunere”.
În final însă, ,,vizirul” cade pradă foştilor lui admiratori şi adulatori care îl sfâşie: ,,Nu mai e acum
vorba de meritele lui Brătianu din trecut; cele mai înverşunate atacuri le primeşte de la foştii săi partizani,
domnii Gheorghe Mârzescu şi Miltiade Tzorly îşi intitulează broşura despre procesul dumnealor Regimul corupţiunii şi al teroarei sub Guvernul domnului
I.C. Brătianu […] şi «sinistrul bătrân» este calificarea
obişnuită a încărunţitului bărbat de stat”.
Meritele sale, dacă sunt, se uită ,,se accentuează
numai părţile rele ale administraţiei sale, viziratul,
satrapiile, creşterea agiului, corupţiunea”. Cum observa Titu Maiorescu în acest de neuitat portret robot
al ,,vizirului”, cu care ne vom întâlni mai apoi aidoma în alte împrejurimi istorice: ,, şi Ioan Brătianu tot
nu vrea să înţeleagă, că venise momentul retragerii,
venise de mult.” O lecţie istorică pe care, în deceniile
următoare, şi alţi ,,viziri” în tumultoasa istorie românească a secolului XX nu au învăţat-o, spre paguba,
uneori chiar viaţa lor.
O altă consecinţă nefastă a ,,viziratului”, inaugurat în 1876-1888 în constituţionalismul românesc
prin premierul Ioan C. Brătianu, este formarea rapidă
în jurul liderului autoritar - fără voia sau prin voia expresă a acestuia - a unei ,,camarile” de devotaţi politici. Atunci, acest grup a primit numele de ,,oculta”,
mic grup de partizani brătienişti, consilieri de încredere şi unele rudenii, la curent cu planurile imediate
sau de perspectivă ale ,,vizirului”, nu arareori însărcinaţi să le aducă la împlinire, fie prin funcţiunile primite, fie îndeplinind rolul unor curele de transmisie
către instituţii sau alte centre de putere (inclusiv
pentru păstrarea neştirbită a infailibilităţii liderului în
caz de eşec în plan public).
Îndeobşte, camarila este specifică regimului monarhic, regele înconjurându-se, ,,legal”, de un astfel
de grup chiar în monarhiile constituţionale, dar faptul
că Ioan C. Brătianu, ca şef de partid şi premier, a construit o astfel de structură - care în epocă a purtat, pe
lângă numele de ,,oculta”, şi pe cel de camarilă-este
suficient pentru a proba veritabila putere monarhică
deţinută de boierul muntean. Având reşedinţa-palat la
Florica, unde petrecea mare parte din timp, el lăsa
treburile ţării, inclusiv sesiunile parlamentare, pe seama devotaţilor, afişând un comportament evident
monarhic, ceea ce este din nou simptomatic pentru
sistemul politic românesc. Că acest comportament se
datora faptului că Ioan C. Brătianu a avut un rol însemnat în aducerea lui Carol în ţară ca rege, în 1866exigenţa unui principe străin pe tronul României era
indiscutabil stabilită în 1857 acceptată/legitimată de
puterile garante -, ori că miza pe faptul că regale va
trece cu vederea ,,viziratul” din alte pricini (vezi şi

cele citate anterior din istoricul Iorga) este greu de
ştiut. Ne întrebăm şi dacă au validitate unele opinii
din epocă, anume că regale Carol era îndatorat rubedeniilor cu şanse la domnie ale vechilor domnitori
pământeni în Moldova şi Muntenia de a se situa de
partea ,,principelui/regelui” străin”, decis la 1857,
principiu care se pare că este ameninţat chiar azi de
urmaşi ai celor dintâi.
În ianuarie 1896, într-o dispută în Parlament pe
chestiunea recentelor alegeri legislative implicând
doi liberali aparţinând unor aripi deosebite ale partidului (partizani ai lui N. Fleva şi ai lui D.A. Sturdza,
unul dintre ei, chiar ministru de Interne în funcţie,
acuza ,,«Direcţiunea ocultă» care conduce partidul
(compusă, după cum se zicea, din d-nii Eugeniu Carada, directorul Băncii Naţionale şi mentorul fiilor
Brătieni, M. Pherekyde, Anton Carp, Tache Protopopescu, [Anastasie] Stolojan, [Constantin] Nacu s.a.)”.
Avem aici, dintr-o sursă de încredere ridicată, componenţa incompletă a ,,ocultei”, adică a ,,consiliului
restrâns” al lui Ioan C. Brătianu, despre care au curs
în epocă râuri de cerneală, dar mai important, a făcut
carieră în istoria politică românească. Referitor la
acest ultim aspect, în perioada de după Primul Război
Mondial, odată cu introducerea votului universal şi
cu diversificarea remarcabilă a instituţiilor statului,
determinată de exigenţele administraţiei moderne a
României Mari, a fost posibil ca termenul de ,,oculta” să fie aplicat formatului instituţional - chiar legal
- în care regele, de pildă, putea să-şi exprime ultimul
cuvânt în anumite chestiuni (cum ar fi cele de securitate naţională), chiar înainte sau după deciziile Parlamentului în domeniu. În această perspectivă, Consiliul Superior al Oştirii sau Consiliul Suprem de Apărare a Ţării oferea, în perioada interbelică, exemple
frecvente de acest gen, mai ales privind planurile şi
comenzile făcute, în ţară sau străinătate, pentru înzestrarea forţelor militare, precum şi pentru alte lucrări
privind organizarea teritoriului naţional pentru apărare (drumuri, fortificaţii, lucrări de artă, infrastructură
militară”). ,,Oculta”, ca termen al limbajului politic
neaoş românesc, echivalează contemporanul deep
state (statul profund, neştiut), atât de frecvent utilizat
azi, mai ales în ce priveşte deciziile luate în statele
democratice, dar nelegitimate parlamentar sau
devenite posibile prin anumite procedee parlamentare sau chiar sub o ,,acoperire” legislativă mai
lesne sau mai greu descifrabilă privind intenţiile
urmărite. De observat, cel puţin în cazul românesc,
este faptul că ,,oculta”nu este sinonimă cu ,,camarila”
rezervată tradiţional monarhului, chiar dacă mai ales
în timpul regelui Carol al II-lea, în anii `30, ele au
părut că tind să se confunde.
A dispărut azi din limbajul politic termenul de
,,oculta” în înţelesul tradiţional sau din practica politică? Greu de spus. Mai degrabă se poate avansa teza
că a fost… ocultată prin utilizarea sintagmei împrumutate din spaţiul mediatic anglo-saxon, deja menţionatul deep state (statul profund, neştiut).
Magazin istoric nr. 2/2022

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Icoana Învierii
În faţa mormântului lui Hristos, un iconar simţea în 1933 şi nota mai târziu: ,,Aşa
de uşor îmi vin deodată pe buze cuvinte de
închinăciune şi de adorare. Aşa limpede
desluşesc cum vine Iisus spre mine. Şi mă
rog. Vreau să fac o rugăciune aşa cum
niciodată nu am putut face. Vreau să mă
rog, să cer. Să cer? Nu pot să cer nimic.
Văd că nu pot. E un sentiment nou ce mă
cuprinde şi pe care nu-l datorez închipuirii
mele, pentru că închipuirea mea nu mi-ar
fi respins începutul rugăciunii mele. Ce
uşurare e să plângi, să-ţi împrospătezi gândurile şi sentimentele măcar o clipă, ca să
simţi cum intră în tine altă calitate de simţire, de o maiestate dumnezeiască, ce pluteşte aici de 2000 de ani, gata să reînvie şi
să se facă văzută tuturor care cred cu adevărat! Doamne, eu cred”.
Starea de har este dincolo de cerinţele
personale. Rugăciunea devine din cerere
mărturisire a experienţei interioare. Mărturia unui iconar este demersul său iconografic în sine, iar icoana sfântă se reprezintă
prin mâna sa îndreptată de Dumnezeu, din
inima şi mintea sa eliberate de har, cu ochii
luminaţi de mişcarea Celui Care lucrează
descoperirea. Icoana Învierii se descoperă
pe tetrapod credincioşilor, în noaptea paştilor, ca rod al conlucrării dintre harul divin meşteşugul iconarului, ca o mărturisire
peste timp şi salut pascal: ,,Hristos a înviat! Adevărat a înviat! ”.

Pentru creştinii mireni, icoana Învierii
este mormântul prin care însăşi moartea
s-a omorât, din care a izvorât Viaţa, unde
văd giulgiurile singure şi aud îngerul spunându-le: ,,Nu vă temeţi”. Iconarul, prin
darul său, participă la o întâlnire-eveniment de excepţie, prin care se descoperă
pleromei realitatea faptului extraordinar al
ridicării lui Adam din iad şi al încredinţării
biruinţei vieţii asupra morţii.
Câmpul icoanei în scena Pogorârii la
iad, denumită ,,Învierea”, se delimitează în
fundalul strălucitor al aurului poleit de iconar, care plasează în transcendent, dincolo
de timp, în realitatea harică, actul restaurării omului. Hristos Domnul este iconografiat în centrul câmpului compoziţional în
slavă, înconjurat de un nimb luminos, cu
veşmintele fluturând. Mişcarea sa amplă,
prin care calcă peste porţile distruse ale iadului şi prinde de mână pe protopărinţii
oamenilor, pentru a-i ridica din iad, este
expresia unei prezenţe excepţionale şi dinamice, care răstoarnă o realitate instaurată şi dă o altă perspectivă de orintare cosmosului. Adam şi Eva sunt smulşi din iad,
poziţiile lor fiind cele ale unor corpuri în
dinamică bruscă impusă. Persoanele protopărinţilor iconizate sunt în căutarea centrului de greutate, ale echilibrului firesc,
determinat de Persoana Mântuitorului,
care îi smulge din întunericul iadului şi-i
atrage spre centrul de lumină al slavei din

jurul Său.
Iconografia Învierii, a Pogorârii Domnului Hristos la iad şi a ridicării lui Adam
şi Eva împreună cu toţi drepţii, aparţine
Sfintei Tradiţii a Bisericii. Unele iconografii prezintă pe Hristos Domnul ţinând Crucea aşezată peste grumazul diavolului, ca
în cazul mozaicului de la Mănăstirea din
Daphni, monument bizantin din secolul al
XI-lea. Prin rodul lemnului din Eden a
intrat moartea în istorie şi prin lemnul Crucii a fost izgonită.
Faptul iconografierii este unul excepţional nu numai din punct de vedere artistic, fiind numit de Părinţii Bisericii şi iconari nu pictare sau reprezentare, ci descoperire. Gama cromatică luminoasă şi caldă
a icoanelor Învierii redă bucuria momentului. Abundenţa fundalurilor aurii prezintă
maiestatea momentului, dublată de asisturile strălucitoare ale lamelor aurii de pe
veşmintele Domnului.
Diferenţele de ordin estetic dintre variantele icoanei Învierii sunt datorate, atât
profesionalismului artistic, aptitudinile
tehnice dobândite şi talentului, cât şi vieţii
interioare a iconarului. Capacitatea de înţelegere raţională şi emoţională, precum şi
de transcendenţă, înaintea icoanei, a privitorului, bineînţeles, are legătură cu persoana acestuia şi cu modul în care au fost
exersate posibilităţile sale personale. Prezenţa persoanei în faţa descoperirii pe care

o reprezintă icoana Învierii este un eveniment şi o întâlnire cu sine, cu toţi ceilalţi şi
cu Hristos.
Înscrisul icoanei, ,,Învierea” pare la
prima vedere, ca analiză istorico-artistică a
iconografierii, incoerent. În iconografierea
praznicelor împărăteşti dedicate Mântuitorului Iisus Hristos şi în diversele iconizări
ale evenimentelor importante din viaţa Sa,
înscrisurile menţionate în erminii sunt
foarte precise. În schimb, Învierea este înscrisă simplu, fără precizări anume, pentru
că marchează împlinirea făgăduinţei şi,
totodată, începutul învierii omului prin
Hristos, este articulată hotărât, nu doar ca
fapt, ci şi ca Persoană: ,,Eu sunt Învierea”.
În demersul său, iconarul Îl descoperă
pe Hristos, cel care este Învierea. Într-un
sens mai larg, acesta liturghiseşte, vine
înaintea Domnului şi începe lucrarea sa rugându-se: ,,Tu, Doamne Dumnezeule, Stâpâne a toate, lumineză şi îndreptează sufletul, inima şi mintea robului Tău, deschidemi ochii şi călăuzeşte-mi mâinile, ca să pot
înfăţişa aşa cum se cuvine şi-n mod desăvârşit Chipul Tău, pentru slava, bucuria şi
înfrumuseţarea Sfintei Tale Biserici! ”. El
aduce lui Dumnezeu ale Sale - icoana împlinită, dintru ale sale - materia icoanei şi
darul pe care l-a primit la naştere.
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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Noutãþi în lumea IT

ªtiinþã
Ar putea vocea să dezvăluie indicii
despre sănătatea inimii tale?

Un algoritm informatic bazat pe inteligenţă artificială
a prezis cu exactitate probabilitatea ca o persoană să sufere de probleme cardiace, doar pe baza înregistrărilor
vocale. Cercetătorii au descoperit că persoanele cu un
scor ridicat al biomarkerilor vocali aveau de 2,6 ori mai
multe şanse de a suferi de probleme majore asociate cu
boala coronariană (CAD), o acumulare de plăci în
arterele inimii, comparativ cu cei care aveau un scor
scăzut. Deşi tehnologia nu este încă pregătită pentru a fi
utilizată în clinică, demonstraţia
sugerează că analiza vocii ar putea
fi un instrument
de screening puternic în identificarea pacienţilor
care ar putea beneficia de o monitorizare mai atentă. Studiul utilizează, pentru prima dată, analiza vocii
pentru a prezice rezultatele CAD la pacienţii care au fost
urmăriţi după un screening iniţial.Studiile anterioare au
examinat retrospectiv markerii vocali asociaţi cu CAD şi
insuficienţa cardiacă. Alte grupuri de cercetare au explorat utilizarea unei tehnologii similare pentru o serie de
afecţiuni, inclusiv boala Parkinson, boala Alzheimer şi
COVID-19, raportează EurekAlert. Pentru noul studiu,
cercetătorii au recrutat 108 pacienţi care au fost trimişi
pentru o angiografie coronariană, o procedură de imagistică cu raze X utilizată pentru a evalua starea arterelor
inimii. Participanţilor li s-a cerut să înregistreze trei
mostre de voce de 30 de secunde cu ajutorul aplicaţiei
Vocalis Health pentru smartphone. Pentru prima probă,
participanţii au citit dintr-un text pregătit. Pentru al
doilea eşantion, li s-a cerut să vorbească liber despre o
experienţă pozitivă, iar pentru al treilea, au vorbit liber
despre o experienţă negativă. Algoritmul a analizat apoi
mostrele de voce ale participanţilor. Sistemul bazat pe
inteligenţă artificială fusese antrenat să analizeze peste
80 de caracteristici ale înregistrărilor vocale, cum ar fi
frecvenţa, amplitudinea, tonul şi cadenţa, pe baza unui
set de antrenament de peste 10.000 de mostre de voce
colectate în Israel.

Cum ne îmbunătăţeşte muzica viaţa?

„Muzica”, scria neurologul Oliver Sacks, „are o putere unică de a exprima stări sau sentimente interioare.
Muzica poate străpunge direct inima, ea nu are nevoie de
mediere”. O nouă analiză a confirmat în mod empiric un
lucru care sună adevărat pentru mulţi iubitori de muzică
– faptul că muzica poate îmbunătăţi starea de bine şi calitatea vieţii. O analiză a 26 de studii efectuate în mai
multe ţări, inclusiv Australia, Marea Britanie şi SUA, a
constatat că aceasta poate oferi un impuls semnificativ
din punct de vedere clinic pentru sănătatea mintală.
Şapte dintre
studii au implicat terapia
prin muzică,
10 au analizat efectul
ascultării,
opt au examinat cântatul şi unul a
studiat efectul muzicii
gospel. Analiza, publicată în Journal of the American Medical Association Network Open, a confirmat că „intervenţiile muzicale sunt legate de îmbunătăţiri semnificative ale bunăstării”, măsurate cantitativ prin intermediul datelor standardizate ale sondajului privind calitatea vieţii.
Efectele au fost similare indiferent dacă participanţii
cântau sau ascultau muzică. Autorii analizei sugerează
că beneficiul muzicii asupra calităţii vieţii mintale a fost
apropiat ca efect de îmbunătăţirile în sănătatea mintală
datorate exerciţiilor fizice şi pierderii în greutate. Cu toate acestea, „sunt necesare cercetări viitoare pentru a clarifica intervenţiile muzicale şi dozele optime pentru utilizarea în scenarii clinice şi de sănătate publică specifice”, au declarat autorii, potrivit The Guardian. Aceştia
au subliniat că a existat „o variaţie individuală substanţială în ceea ce priveşte răspunsurile la intervenţiile muzicale” în cadrul datelor analizate. „Acest studiu face legătura între experienţele personale şi un număr tot mai
mare de date care argumentează în favoarea muzicii
drept intervenţie de primă linie în sistemul nostru de sănătate. Cu toţii suntem experţi în muzică pentru că am
petrecut mii de ore ascultând muzică, codificând-o în
creierul nostru şi răspunzând la ea. Astfel că nu este de
mirare că atunci când ascultăm muzică, se întâmplă ceva
remarcabil”, au concluzionat cercetătorii.
www.descopera.ro
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Primul Android
cu mufă Lighting

Ken Pillonel, elveţianul
care a pus pentru prima dată un port USB-C pe un
iPhone X în 2021, s-a întors în 2022 cu un nou proiect, mult mai ieşit din comun. Acesta şi-a propus să
facă şi procesul invers, alegând să integreze într-un
telefon cu Android un port
Lightning, pentru a putea
încărca şi transfera fişiere
de pe dispozitiv printr-un
cablu de la Apple. Se pare
că procesul a fost mult mai
complex decât cel care implica iPhone-ul, dar acesta
spune că a reuşit în sfârşit

să îl ducă la bun sfârşit şi
chiar mai repede decât anticipa.Chiar dacă anunţul
acestui proiect în preajma
datei de 1 aprilie poate sugera că este vorba despre o
glumă, Pillonel spune că
acest proiect este într-adevăr real. Desigur, nimeni
nu şi-ar dori o mufă Lightning pe un telefon cu An-

droid, însă proiectul răspunde la întrebarea dacă
acest lucru este sau nu posibil. Se pare că este, însă
este necesară ceva mai
multă inginerie decât pentru proiectul iniţial.
Pillonel a folosit un
Galaxy A51 drept cobai,
care a suferit modificări
hardware atât la exterior,
cât şi la interior pentru a
permite instalarea unui port
Lightning. Ştiam faptul că
Apple integrează cipuri în
cablurile Lightning, iar acestea se pare că pot recunoaşte dacă sunt sau nu conectate la un iPhone, pentru a permite încărcarea sau
transferul de
date. Astfel, a
fost necesară
instalarea de
hardware
specific, care
să
„păcălească” cablul
că telefonul
Samsung,
este de fapt,
un dispozitiv
Apple.
Pentru moment, elveţianul a publicat un clip video
rapid în care demonstrează
conectarea unui cablu
Lightning la telefonul modificat, arătând că acesta se
încarcă şi că permite transferul de date. Urmează ca
acesta să lanseze pe canalul
său de YouTube întregul

-Ieri am fost la
medicul oculist.
-Şi ai rezolvat cu
vederea?
-Nici pe departe!
Două ore am încercat tot felul de
lentile, până ce medicul m-a dat afară
din cabinet spunându-mi să învăţ mai
întâi să citesc şi apoi să vin la el.
J
-Se zice că fiecare bucăţică de
ciocolată scurtează viaţa cu cinci
minute.
-Şi nu este adevărat?
-Ce să zic? Am făcut un calcul
simplu şi a rezultat că sunt mort din
1894...
J
Două prietene s-au întâlnit în parc
şi stau de vorbă;
-Pe zi ce trece, fiul meu seamănă
tot mai mult cu tatăl său.
-Dar parcă seamănă şi cu soţul
tău...
J
-De când femeile au început să
poarte fuste scurte, bărbaţii au
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Samsung a lansat
Smart Monitor M8

Samsung a lansat anul
trecut seria sa de monitoare
inteligente M8, iar acum o
continuă în 2022 cu o nouă
generaţie. Noul Samsung
Smart Monitor M8 vine cu
un design subţire, funcţii
smart integrate şi chiar
posibilitatea de productivitate, fără un PC ataşat.
Desigur, atunci când este
conectat la computer, monitorul inteligent devine o
soluţie integrată, oferind
difuzoare stereo şi o
cameră web intern. Smart
Monitor M8 este în primul
rând un monitor 4K de 32”,
care beneficiază de capabilităţile Smart TV pe care
le ştim şi de la televizoarele Samsung. Astfel, ai

devenit ceva mai ruşinoşi.
-Cum aşa?
-Păi, toţi lasă ochii în jos...
J
Doi amici stau de vorbă în parc:
-Am o mare problemă. Îmi plac
toate femeile în afară de soţia mea.
-Nu eşti singurul, şi mie mi se
întâmplă acelaşi lucru: îmi plac toate
femeile în afară de soţia ta...
J
La psiholog:
-Ieri, la hipodrom, mi s-a întâmplat ceva ieşit din comun. Mă aplecasem să-mi leg şiretul de la pantof,
când un jocheu miop mi-a pus şaua
pe spate şi m-a încălecat.
Şi tu ce ai făcut?
-Ce era să fac? Fără pic de antrenament, am ajuns ultimul la potou...
J
Doi buni amici se întâlnesc întrun bar şi încep să vorbească.
-Prietenului nostru Giovanni i s-a
întâmplat o mare nenorocire.
-Dar ce a păţit?
-A fugit ieri cu soţia mea...

FORMAT

FACE CÂT DOI

proces filmat.
Pillonel a dezvăluit
pentru Engadget, că modelul iPhone X
cu USB-C listat anul trecut
pe eBay nu sa vândut de
fapt, licitaţia
la preţul de
100.000 de
dolari fiind
realizată de utilizatori falşi.
Astfel, acesta
a ajuns să
păstreze telefonul şi nu l-a
mai vândut.

acces direct pe televizor,
prin intermediul telecomenzii incluse în pachet,

acces la serviciile cele mai
populare de streaming
video şi audio, precum
Netflix, Amazon Prime,
Apple TV+ sau YouTube,
fără să fie necesară conexiunea la un computer. De
asemenea, prin integrarea
DeX, Microsoft 365 şi
Google Duo, nu ai nevoie
de computer nici pentru
editarea de documente sau
pentru videoconferinţe.
Acest lucru este asigurat şi
de SlimFit Camera, care
poate
să
urmărească
subiectul în cadru şi să facă
zoom pe faţa acestuia.
Conectând un smartphone
sau o tabletă Samsung poţi
accesa desktop-ul DeX, în
timp ce utilizatorii de
Apple îşi pot conecta dispozitivele la Smart Monitor M8 prin intermediul
AirPlay 2.
www.go4it

Cică statisticile arată că femeile
ating maximum de frumuseţe pe la
35 de ani, iar bărbaţii pe la minimum
50.000 de euro.
J
-Îţi imaginezi, benzina s-a
scumpit de două ori!
-Si acuma ce faci, mergi pe jos?
-Nu, conduc flămând...
J
Un inspector vine la o casă de
nebuni şi le dă acestora un test:
-Cât face 7+7?
Un nebun răspunde:
-1782!
-Sigur?
-Absolut!
- Greşit!
Alt nebun:
-Miercuri!
-Nuuu!
După care un alt nebun:
-14!
-Bravooo! Cum ai făcut?
-Păi, am împărţit pe 1782 la miercuri.
www.bancuri.ro

GÂNDURI ÎN TREACÃT...
Când soarta îţi dă o lămâie, fă din ea o
limonadă.
Fii ocupat. Ăsta e cel mai ieftin medicament din lume şi unul dintre cele mai eficiente.
Mulţi apelează la medic doar pentru că au
nevoie de cineva care să îi asculte.
Un om care a găsit puterea să lupte cu
sine însuşi, cu certitudine e un om de valoare.
Nu te mai plânge. Cu siguranţă soţul tău
nu este perfect. Dacă era perfect, nu se căsătorea cu tine.
Dorinţa puternică de a învăţa asigură 50%
din succes.
Acţionează de parcă ai fi deja fericit. Şi
într-o zi te vei trezi fericit.
Păsările care se nasc în cuşcă au impresia
că a zbura este o boală.
Nu suntem noi stăpânii timpului dar
putem să dăm sens fiecărei zile din viaţa
noastră.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU

Curierul
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Liceeni în prim-plan
Distincţii la matematică

În lumea enigmatică a cifrelor şi a găsirii celor mai bune
soluţii la subiectele cu un grad ridicat de dificultate, liceenii
militari au reuşit să-şi valorifice potenţialul şi pasiunea
pentru „regina ştiinţelor”.
La etapa judeţeană a Olimpiadei de matematică, patru
elevi, cu aptitudini deosebite pentru studiul ştiinţelor exacte, dornici de a cunoaşte şi de a şti cât mai mult, de a-şi dezvolta capacităţile de analiză şi sinteză, aplecaţi spre dialog
şi autodepăşire, cu o atitudine pozitivă, condiţie esenţială în
reuşita şcolară, au obţinut distincţii.
Din echipa matematicienilor care s-au evidenţiat în
această fază a competiţiei, adjudecându-şi fiecare câte o
menţiune, au făcut parte:
- elev plutonier-major Dănuţ Armencescu, clasa a XIIa, menţiune, profesor Lorena Ezaru;
- elev sergent-major Antonio Heaşcă, clasa a XII-a,
menţiune, profesor Lorena Ezaru;
- elev fruntaş Mihnea Ciupitu, clasa a X-a, Menţiune,
profesor Alexandru Diţei;
- elev Răzvan Manea, clasa a IX-a, menţiune, profesor
Iulia Radu.
Dacă pentru Dănuţ şi Antonio a fost ultima întrecere de
nivel înalt, înainte de examenele finale, pentru cei mai tineri cantemirişti a fost prima competiţie în calitate de liceeni, o ocazie specială de a vedea la ce nivel se află.
Mărturiile şi experienţele lor evidenţiază amănuntele
care au făcut posibile reuşitele lor, ce au la bază multă muncă, concentrare, originalitate, creativitate şi susţinerea totală venită din partea dascălilor.
„A fost o adevărată bucurie că am avut ocazia să particip la această olimpiadă, după doi ani de pauză. Nu am încetat pregătirea constantă la matematică, fiind o pasiune de
a mea. Cu sprijinul doamnei profesor, am avut parte de o
pregătire continuă, care a avut ca rezultat Menţiunea obţinută la această etapă judeţeană” - a declarat elev plutoniermajor Dănuţ Armencescu.
„Matematica a fost dintotdeauna pentru mine una dintre
pasiunile cele mai mari, care m-a însoţit de-a lungul timpului şi care mi-a dat speranţa şi puterea de a mă autodepăşi.
Olimpiada de anul acesta a fost o experienţă aparte, o oportunitate care mi-a permis să-mi testez nivelul de cunoştinţe
acumulate” - a subliniat elev fruntaş Mihnea Ciupitu.
„De mic, matematica a fost ca o muză pentru mine, iar
scopul meu a fost şi va fi în continuare de a o studia în de-

taliu, fără nici o scăpare.
Nimic nu m-a împiedicat să îmi urmez visul şi să ajung
acolo unde mi-am propus. Merg pe premisa: ,,Mai e mult
până departe”, aceasta fiind şi motivarea mea de a-mi
depăşi propriile limite” - a încheiat elev Răzvan Manea.
Felicitări, elevi şi profesori!
Mult succes în realizarea tuturor aspiraţiilor şi dorinţelor voastre!

Concurs interdisciplinar la nivelul
colegiilor naţionale militare

Prestaţie deosebită pentru sportivii cantemirişti la ,,Spartachiada mică”

Lotul sportiv al Colegiului Naţional Militar „Dimitrie
Cantemir” din Breaza a revenit acasă de la Olimpiada sportului militar liceal - ediţia I, cunoscută sub numele de
„Spartachiada mică”, competiţie de tradiţie în Armata României, desfăşurată în acest an la Câmpulung Moldovenesc.
Campionii au fost primiţi aşa cum se cuvine, de cadre
militare şi colegi. Atleţii cantemirişti au demonstrat că antrenamentele, sudoarea şi efortul depus nu au fost în zadar.
Echipele de orientare şi cros, coordonate de doamna antrenor Victoria Buzoianu, au fost de neînvins pe parcursul întrecerilor. Toţi cei 17 elevi (10 băieţi şi 7 fete) au format o
echipă unită, care a luptat până la capăt.
Distincţiile obţinute sunt dovada muncii, a determinării
şi colaborării deosebite cu mentorii lor: antrenor Victoria
Buzoianu şi profesor Gianin Stanciu. Au cucerit 4 cupe şi
24 de medalii, dintre care: 17 de aur, 3 de argint şi 4 de
bronz:
IANCU REBECA - 3 medalii de aur;
CONSTANTIN ALINA - 3 medalii de aur;
CONSTANTIN CORNEL - 2 medalii de aur;
ZAMFIR ARIANA - 1 medalie de aur, 1 medalie de argint;
FLOREA GABRIEL - 1 medalie de aur, 1 medalie de
argint;
GIURGICĂ TEODOR - 1 medalie de aur, 1 medalie de
argint;
ANGHEL ALEXANDRU - 1 medalie de aur, 1 medalie
de bronz;
BĂLAN CĂTĂLIN - 1 medalie de aur, 1 medalie de
bronz;

Brigada 10 Geniu, în acţiune
Trageri de luptă în Poligonul Pecineaga
În data de 30 martie, militari din cadrul Batalionului Nave Treceri Fluviale ,,Danubius” al Brigăzii 10
Geniu ,,Dunărea de Jos” au desfăşurat un exerciţiu
complex cu trageri de luptă în cadrul exerciţiului
,,Danube Protector 22”, în raionul Poligonului de tragere Pecineaga.

În cadrul exerciţiului, geniştii marinari ai Forţelor
Terestre, în cooperare cu Flotila Fluvială ,,Mihail Kogălniceanu”, au participat, cu un bac fluvial de tip catamaran, la un marş tactic, din raionul de dislocare la
pace spre raionul Pecineaga, punctul culminant reprezentându-l executarea tragerilor de luptă cu mitralierele navale instalate pe ambele borduri ale navei.
Pe timpul marşului, militarii din cadrul echipajului navei au demonstrat, prin situaţiile tactice rezolvate, că sunt preocupaţi constant de îmbunătăţirea deprinderilor şi îndeplinesc cu profesionalism atribuţiile funcţionale de diversă complexitate, certificând
standardele de interoperabilitate în cadrul exerciţiilor
de tip întrunit.
Executarea tragerilor cu muniţia de infanterie,
străpungerea ţintelor terestre, chiar de la primele car-

CMYK

POPA RĂZVAN - 1 medalie de aur;
ILIE SIMINA - 1 medalie de aur;
URSU ROBERTA - 1 medalie de aur;
CHIVU BOGDAN - 1 medalie de aur;
ROTARIU MIHAI - 1 medalie de bronz;
BĂRBUŢĂ PATRICIA - 1 medalie de bronz.
„Meritaţi din plin nu doar cele mai înalte aprecieri, ci
mai ales respectul şi recunoştinţa noastră, a tuturor, pentru
dăruirea voastră, pentru devotamentul faţă de colegiul nostru şi mândria de a fi cantemirişti!” - a transmis profesor Gianin Stanciu.
Felicitări sportivilor, antrenorilor Victoria
Buzoianu şi Gianin Stanciu, precum şi şefului de
lot, locotenent Răzvan Stanciu.
Vivat, Cantemir!
La această competiţie, desfăşurată în perioada 15 aprilie, au participat loturile sportive ale colegiilor
naţionale militare din subordinea Statului Major al
Forţelor Terestre, Statului Major al Forţelor Aeriene, Statului Major al Forţelor Navale, Comandamentului Logistic Întrunit şi Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii. Sportivii au concurat la
trei discipline: orientare, şah şi cros.

tuşe plecate din gurile de foc şi mai ales spiritul motivaţional aflat la cote înalte, a determinat ca echipajele
ce deserveau instalaţiile artileristice să fie apreciate
prin calificativul ,,Excelent”.
Cooperarea în continuă ascensiune cu structuri ale
forţelor navale constituie un avantaj semnificativ şi
îmbogăţesc orizontul cunoaşterii în planificarea şi
desfăşurarea exerciţiilor întrunite de nivel tactic.
Florin JERLĂIANU
Dino, un câine de nădejde
Sfârşitul lunii martie i-a găsit pe militarii Grupului 2 EOD din Brigada 10 Geniu ,,Dunărea de Jos” la
antrenament în poligonul de instrucţie
Căţelu.
Dino, câinele de
serviciu, special antrenat pentru detecţia substanţelor explozive, prezent la
datorie, reprezintă
un sprijin de nădejde pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor specifice.
Curajul, tenacitatea şi profesionalismul reprezintă
principiile care îi
ghidează pe specialiştii EOD. Siguranţa voastră este
misiunea noastră!
Locotenent Daniel MATEI
Foto: Plutonier-major Nicuşor IONIŢĂ

Elevii cantemirişti au făcut dovada bunei pregătiri la Concursul interdisciplinar „Contraamiral Ilie Irimescu” - ediţia a II -a, unde au obţinut:
Premiul I : elev Ştefan Ungureanu - clasa a XI -a ;
Premiul III: elev caporal Daria Ilie - clasa a XI -a ;
Menţiune: elev Alexandru Ştefan Sîrmon - clasa a IX -a.

Profesori coordonatori le-au fost: Ion Necula (Fizică),
Steliana Mihaela Lambru (Limba şi literatura română), Dănuţ Ionescu (Istorie).
La competiţia iniţiată de Colegiul Naţional Militar
„Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa au participat elevi
din cele cinci colegii naţionale militare, aceasta desfăşurându-se în mediul online.
Liceenii militari au răspuns la întrebări din domenii variate, din fizică, limba şi literatura română, istorie. Cantemiriştii au avut, astfel, posibilitatea să-şi testeze cunoştinţele şi competenţele dobândite la cele trei discipline.
Felicitări şi mult succes în competiţiile viitoare!
Graţiela MIHĂESCU
Foto: Antonio BADEA

Vizită de documentare la
Brigada 2 Vânători de
Munte ,,Sarmizegetusa”
Brigada 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa”din Braşov,
a fost gazda unei vizite de documentare a cursanţilor programului postuniversitar ,,Probleme actuale ale securităţii naţionale”, de la Colegiul Naţional
de Apărare din Bucureşti.
În cursul vizitei de documentare, care a avut loc la Cercul Militar
din Braşov, cursanţii au
luat parte
la o prezentare a
istoricului
trupelor
de vânători
de
munte, a
locului şi rolului acestei specialităţi militare în cadrul
armatei române, a misiunilor
executate în afara teritoriului
naţional şi a capabilităţilor
structurilor de vânători de
munte.
La finalul prezentării, în
semn de mulţumire pentru spri-

jinul acordat de Brigada 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa” vizitei de informare şi documentare a cursanţilor de la
Colegiul Naţional de Apărare,
directorul
departamentului
pentru studii de securitate şi
leadership, colonel conferenţiar universitar doctor Alexandru Stoica, a înmânat o plachetă locţiitorului
comandantului de brigadă,
colonel Cristian-Tiberiu
Cristescu.
Drept mulţumire pentru
interesul acordat trupelor de
vânători de
munte,
comandantul brigăzii a înmânat,
la rândul său, directorului
departamentului pentru studii
de securitate şi leadership, un
tablou cu florile reprezentative
pentru vânătorii de munte,
floarea de colţ.
Locotenent
Gabriel CONSTANTIN

