PUNCTE DE VEDERE

Omul, cea mai importantă
resursă a armatei
Personalitatea influenţează prin toate laturile sale stilul personal de a conduce al oricărui comandant. Stilul de
conducere este influenţat de temperamentul, aptitudinile
şi caracterul fiecărui comandant în proporţii
diferite în funcţie de personalitatea acestuia.
În cazul meu,
cred că latura
care îşi pune cel
mai mult amprenta...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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Gheparzii transilvani primul zbor către Polonia
Fiecare surpriză are propria poveste şi cu câteva minute înainte de decolare, printre aplauzele colegilor s-a
auzit un ,,DA!”
hotărât la cererea
în căsătorie, urmat
de o îmbrăţişare
caldă şi un inel de
logodnă aşezat pe
mână, ca simbol al
consimţirii celor
doi militari de a-şi
uni destinele, al
eternităţii şi al...
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Ana Maria Gafton
la Academia Navală a SUA
A trăit mereu cu senzaţia că are ceva de recuperat, că
trebuie să facă un efort suplimentar pentru a se adapta.
Şi pentru aceasta a muncit continuu, răbdând, a muncit
tăcut, cu tenacitatea şi
lipsa de ostentaţie pe
care doar în partea
asta de ţară le mai vedem. Viaţa ei de până
acum s-a petrecut cu
sens. Atât copilăria,
cât şi adolescenţa i-au
fost orientate vectorial
spre o direcţie care astăzi...

LECÞIA DE ISTORIE

Sica, pumnalul curbat
al aristocraţiei dacilor
Pumnalul devenea util în alte situaţii, ivite în timpul
luptei. Foarte probabil că pumnalul era arma cu care se
dădea lovitura de graţie duşmanului învins ori prizonierului nefolositor, tovarăşului rănit de
moarte sau, dacă zeii războiului erau
potrivnici, oferea
războinicului ultima
soluţie, respectiv
părăsirea definitivă
a câmpului de...

MOZAIC

Viitoarele aşezări de pe Marte ar
putea fi construite cu ajutorul bacteriilor
Aceste cristale, împreună cu biopolimerii secretaţi
de microbi, acţionează ca un ciment care ţine împreună
particulele de sol. Un avantaj al acestei metode este porozitatea redusă a
cărămizilor, care
a reprezentat o
problemă în cazul
altor metode folosite pentru a
consolida solul
marţian în cărămizi. Grupul de
cercetare a lucrat
anterior la fabricarea...

CMYK
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aCtualitatea
Pe SCuRt
lVARŞOVIA - Polonia, dispusă să acţioneze ca garant al
securităţii Ucrainei. Polonia este dispusă să acţioneze ca garant al securităţii Ucrainei, în cadrul unui posibil tratat de securitate care să deschidă calea păcii cu Rusia, potrivit lui Jakub Kumoch, responsabil pentru politică internaţională la biroul preşedintelui polonez Andrzej Duda, relatează agenţia
EFE. ,,Preşedintele şi guvernul au luat decizia că Polonia nu
se va sustrage responsabilităţii sale”, a declarat Jakub Kumoch într-un interviu acordat cotidianului Gazeta, precizând
că la Varşovia se află în discuţie un proiect de acord între
Ucraina şi statele garante. Acest proiect, elaborat de guvernul
preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a fost trimis statelor dispuse în principiu să acţioneze ca garanţii, oficialul
polonez menţionând Statele Unite, Regatul Unit, Germania,
Franţa şi Turcia, printre altele. ,,Dacă se ajunge la un acord
de pace, suntem interesaţi doar pentru unul care să garanteze
integritatea teritorială şi independenţa Ucrainei'”, a subliniat
consilierul preşedintelui polonez. Ucraina ar fi dispusă să-şi
declare neutralitatea şi să renunţe la o eventuală aderare la
NATO, cu condiţia ca alte state să-i garanteze securitatea în
cazul unei noi agresiuni ruse. La rândul ei, Moscova cere Kievului să accepte pierderea regiunilor separatiste din Donbas
şi a Peninsulei Crimeea anexată de Rusia în 2014.lBERLIN-Avem nevoie de arme mai moderne spune ambasadorul Ucrainei în Germania. Ucraina cere Germaniei să-i
furnizeze armament mai modern, la doar câteva zile după ce
guvernul german a aprobat livrarea directă de tancuri antiaeriene armatei ucrainene pentru prima oară, relatează DPA.
Ambasadorul Ucrainei în Germania, Andrii Melnik a declarat pentru publicaţia Bild am Sonntag că tancurile antiaeriene
,,Ghepard” au o vechime de 40 de ani. Pentru a învinge Rusia, ,,avem nevoie de cele mai moderne arme germane”, a
spus el. Ucraina ar avea nevoie de tancuri mai noi ,,Leopard”
şi ,,Marder”, precum şi obuziere autopropulsate, dar ,,şi
multe altele”, a spus diplomatul ucrainean, potrivit căruia
cancelarul Olaf Scholz a reacţionat lent la războiul din Ucraina, comparându-l cu predecesorul său în funcţie, Angela
Merkel. ,,Olaf Scholz pare să se comporte la fel ca Angela
Merkel: mai întâi aşteaptă, observă şi va decide cândva mai
târziu sau nu. Ceea ce lipseşte este imaginaţia şi curajul”, a
opinat el. Kievul, a spus ambasadorul ucrainean, doreşte şi o
mai mare finanţare din partea Germaniei pentru a ajuta Kievul să se înarmeze.lSOFIA-Riscul unui război paneuropean ,,este real”, consideră preşedintele Bulgariei. Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev a avertizat în mesajul său de
1 mai, că războiul din Ucraina s-ar putea extinde în Europa,
sau chiar în lume, consemnează agenţia DPA. Exploziile din
Ucraina reverberează în ,,inima Europei” şi ,,riscul ca acest
război să escaladeze într-unul paneuropean şi chiar mondial
este real”, a spus Radev, adăugând că se teme că ,,ţara noastră, căminele noastre, copiii noştri şi natura vor cădea victime
ale acestei escaladări”. Considerat a fi un politician prorus,
preşedintele bulgar a estimat în continuare că este o ,,datorie
patriotică'” să nu permită implicarea Bulgariei în războiul din
Ucraina. El este în opoziţie la acest capitol cu premierul bulgar, pro-occidentalul Kiril Petkov, care vrea ca Bulgaria să
furnizeze arme Ucrainei. Coaliţia guvernamentală liberal-socialistă cvadripartită este divizată în chestiunea ajutorului
militar pentru Ucraina. Socialiştii ameninţă cu părăsirea guvernului dacă acesta decide să livreze Ucrainei arme şi muniţii. Parlamentul de la Sofia este aşteptat să se pronunţe dacă
susţine sau nu oferirea unui astfel de ajutor pentru Ucraina.lVATICAN-Papa se întreabă dacă se face tot posibilul
pentru Pacea în Ucraina. Papa Francisc şi-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la războiul din Ucraina şi s-a întrebat ,,dacă se caută într-adevăr pacea”, cerând încă o dată
evacuarea în siguranţă a persoanelor care s-au refugiat în
combinatul siderurgic Azovstal din oraşul Mariupol, port
strategic la Marea Azov, potrivit EFE. ,,Sufăr şi plâng gândindu-mă la suferinţa populaţiei ucrainene, în special a celor
mai slabi, a bătrânilor şi copiilor. Sosesc veşti îngrozitoare
despre copii izgoniţi şi deportaţi”, a denunţat Suveranul Pontif de la fereastra Palatului Apostolic după liturghia de duminică, 1 mai. ,,În timp ce asist la un regres macabru al umanităţii, mă întreb, împreună cu mulţi oameni îndureraţi, dacă se
caută într-adevăr pacea, dacă există voinţă de a se evita o escaladare militară sau verbală continuă, dacă se face tot posibilul pentru ca armele să tacă”, a spus el. Papa Francisc, care
în fiecare apariţie publică evocă invazia rusă în Ucraina a îndemnat credincioşii să se roage pe tot parcursul lunii mai
pentru a cere pacea. Şi a cerut coridoare umanitare sigure
pentru evacuarea oamenilor din interiorul combinatului metalurgic Azovstal din Mariupol, asediat de trupele ruse. n

ABONAMENTE
la Curierul A R M A T E I

ACTUALITATE

Curierul

ARMATEI

Nr. 8 (562) din 30 aprilie 2022

Schimbare de comandă la
Batalionul 229 Sprijin Logistic „Cumidava”
La sediul Batalionului 229 Sprijin Logistic „Cumidava”, printre raze de soare şi episoade răzleţe de burniţă, a
avut loc ceremonia militară de predare-primire a comenzii
unităţii.
După aproape
cinci ani, la comanda structurii şi
în prezenţa comandantului Brigăzii 2 Vânători
de Munte „Sarmizegetusa”, locotenent-colonelul Pavel Nica a predat
comanda şi Drapelul de Luptă al
unităţii, locotenent-colonelului
Vasile
Cerghedean.
Vizibil emoţionat de acest moment, locotenentcolonelul Pavel
Nica a mulţumit

întregului colectiv al Batalionului 229 Sprijin Logistic
„Cumidava” pentru realizările obţinute pe plan profesional
şi pentru sprijinul acordat îndeplinirii obiectivelor stabilite,
totodată reamintind tuturor despre „coloana vertebrală logistică a armatei”, element indispensabil fără de care acţiunile
militare nu ar avea succes.
La finalul ceremoniei
militare, comandantul
Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”
i-a înmânat locotenentcolonelului Pavel Nica o
plachetă reprezentativă
cu heraldica brigăzii şi
un tablou cu flori de colţ,
care i-a adus aminte de
cariera petrecută printre
cavalerii crestelor montane.
Locotenent Gabriel
CONSTANTIN

Gheparzii transilvani-primul zbor către Polonia
La începutul acestei săptămâni, primul zbor cu militari
din cadrul Detaşamentului de Apărare Antiaeriană rotaţia a
XI-a, structură generată de Batalionul 3 Apărare Antiaeriană ,,Potaissa” a plecat de pe aeroportul militar din Câmpia
Turzii cu destinaţia Polonia, în vederea executării misiunii
de asigurare a prezenţei înaintate consolidate din flancul
Nord Estic al Alianţei NATO.
După o perioadă de pregătire intensă, care a început
anul trecut în luna decembrie, a sosit momentul ,,Gheparzilor transilvani” să-şi înceapă misiunea, unii cu zâmbetul
pe buze, alţii mai tăcuţi şi liniştiţi. Cu siguranţă, pentru

Alexandra, colega noastră din detaşament astăzi a fost o zi
memorabilă şi plină de emoţie.
Fiecare surpriză are propria poveste şi, cu câteva minu-

te înainte de decolare, printre aplauzele colegilor s-a auzit
un ,,DA!” hotărât la cererea în căsătorie, urmat de o îmbrăţişare caldă şi un inel de logodnă aşezat pe mână, ca simbol al consimţirii celor doi militari de a-şi uni destinele, al
eternităţii şi al timpului fără de început şi sfârşit.
Este minunat să te poţi bucura alături de aceşti doi oameni admirabili, să te emoţionezi alături de ei, să zâmbeşti
alături de ei, să faci parte din povestea lor impresionantă şi
să împărtăşeşti astfel de clipe încărcate de fericire.
Felicitări Alexandra şi misiune uşoară ,,Gheparzilor
transilvani”!
Liviu BURTICĂ

Batalionul 341 Infanterie
,,Constanţa”, la ceas
aniversar

preluate de Batalionul 341 Infanterie.
Cu această
ocazie, s-au organizat o serie
de activităţi fesMilitarii au sărbătorit 128 de ani de la înfiinţarea Regimentului 34 Infanterie, ale cărui tradiţii de luptă au fost tive şi comemorative, în garnizoana
Topraisar.
Batalionul, alături de reprezentanţii Asociaţiei
cadrelor militare
în rezervă şi în retragere din armele
transmisiuni, informatică şi război electronic, filiala Constanţa, au participat la ceremonialul militar şi religios, cu depunere de coroane la monumentul dedicat sublocotenentului (post-mortem) Ionel Ghiorghiţă Drăguşanu. De asemenea, au avut
loc şi avansări în următorul grad.
La mulţi ani, Batalionului 341 Infanterie ,,Constanţa”!n
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Braşov

Ana Maria Gafton la Academia Navală a SUA
Ana tace. Jocul şi iubirea mea e munca.
Ana a venit mai târziu. A venit mai târziu şi în ţară,
după şase ani copilăriţi în Italia, dar şi în liceu. Faptul de
a alege să vii în clasa a X-a la colegiul militar trădează
o hotărâre şi o determinare care merită admiraţie. Vă
propun să interpretaţi nu din perspectiva lemistului, care
are un an suplimentar de luptă cu rigorile şcolii sui generis care îi recompune adolescenţa, ci de pe poziţia
unui elev de liceu civil, care a început să mănânce din
prăjitură, dar are puterea de a se opri şi de a continua altfel, mai puţin dulce. Şi pentru eroina noastră continuarea a fost, de fapt, un alt început.
A trăit mereu cu senzaţia că are ceva de recuperat, că trebuie să facă
un efort suplimentar
pentru a se adapta. Şi
pentru aceasta a muncit
continuu, răbdând, a
muncit tăcut, cu tenacitatea şi lipsa de ostentaţie pe care doar în partea
asta de ţară le mai vedem. Viaţa ei de până
acum s-a petrecut cu
sens. Atât copilăria, cât
şi adolescenţa i-au fost
orientate vectorial spre o
direcţie care astăzi aflăm
că va traversa Atlanticul.
Şi va trăi visul american,
va începe altă experienţă. Până la urmă, destinul nostru este rezultatul
alegerilor pe care le facem. Mai ales, alegerea dintre a
munci sau a sta. Şi mai adăugăm puţin noroc, evident.
Norocul Anei a fost noua ei clasă. Aici, Mama Educaţie şi-a creat metabolism şi autoreglare. Stăpâneşte un
spirit aparte, generat de un grup de copilaşi înţelepţi,
poate prea devreme, dar care au reuşit să determine o
stare de responsabilitate, dorinţă de căutare şi bun simţ,
care amintesc de şcoala de altădată. (Despre unicitatea
plutonului A va trebui să se facă vorbire, dar mai târziu,
măcar după examenul de admitere la Medicină. Iar Ana
este şi un produs al acestei atitudini).
E vrânceancă. Aparţine judeţului care se defineşte ca
spaţiu de intersecţie a spiritului moldav cu cel transilvan
şi valah. Iar ea a ales să vină înspre nord, înspre munţii
Bucovinei, intuind că, paradoxal sau nu, în America militară se ajunge mai abitir prin via Câmpulung Moldovenesc. Cel puţin aşa ar reieşi dintr-o statistică a ultimilor
ani. Se spune că prima dată este o întâmplare, a doua oară este o coincidenţă, iar a treia oară un început de tradiţie. În ultimii cinci ani, şase din cei unsprezece absolvenţi de colegii militare admişi la academiile de profil
din SUA provin din instituţia ştefănistă. Deci, tradiţia e
clară, e certă şi ne spune că aici, în mândra şi inimoasa

Trageri de luptă
pentru vânătorii
de munte
O companie din Forţa de Răspuns a NATO,
aparţinând Batalionului 30 Vânători de Munte
„Dragoslavele”, din Câmpulung Muscel, a desfăşurat exerciţii tactice cu trageri de luptă atât cu armamentul uşor şi greu din dotare, cât şi cu cel de pe
transportoarele amfibii blindate, în poligonul temporar Prislop din masivul Leaota.

Aceste exerciţii tactice cu trageri de luptă au avut
ca scop verificarea şi evaluarea capacităţii de organizare, conducere şi desfăşurare a acţiunilor militare
la nivel tactic, realizarea coeziunii de grup şi eficientizarea lucrului în echipă.
Forţa de Răspuns a NATO reprezintă o structură
multinaţională în componenţa căreia se află forţe
terestre, aeriene, maritime şi unităţi de forţe speciale, capabilă să fie dislocată într-un timp foarte
scurt.
Ovidiu CANTEA
Foto: Ciprian IRIMIA

micuţă urbe suceveană, se face şcoală pentru patrie, dar
cu ecouri şi continuitate până în West Point, ori Colorado Springs sau Annapolis.
Faptele simple întreprinse în mod constant, dar cu
viziune şi perseverenţă, te pot transforma dintr-un individ obişnuit într-unul extraordinar. E nevoie de multă
hotărâre şi tenacitate pentru a-ţi urma visul până ce
acesta devine realitate. Ana nu a fost foarte populară,
dar tocmai a devenit un elev reper, nu a fost foarte admirată, dar beneficiază acum de toată admiraţia noastră, nu a fost nici un moment o vedetă, dar tocmai a ieşit
din formaţie şi a căpătat vizibilitate. Şi dincolo de muncă şi alegeri, povestea
noastră are şi o cantitate anume de predeterminare. Până la urmă,
Annapolis (Ana–polys),
oraşul unde este sediul
United States Naval
Academy, poate fi interpretat şi ca... oraşul
Anei.
Vă expun câteva
dintre gândurile ei, de
regulă tăcute:
„Aş descrie liceul
militar ca fiind cel ce
mi-a deschis cu adevărat o poartă spre viitor.
De-a lungul timpului,
am experimentat mai
multe tipuri de medii.
Am învăţat în oraşul meu natal, Adjud, până în clasa a
X-a, semestrul întâi; din acel moment realizând că viaţa
de civil nu îmi este potrivită şi că vreau să fac ceva, pot
spune, diferit, unic. Parcursul meu în colegiu a fost unul
interesant. Începutul a fost mai greu. A trebuit să mă
adaptez rapid la toate regulile, la instrucţia de front, la
noii profesori, însă colegii mi-au fost alături şi m-au
ajutat de câte ori a fost necesar. Am învăţat întotdeauna
cât pentru a putea fi printre primii, am fost şefă de
clasă, iar acum sunt elev plutonier la compania claselor
a XI -a.
Întorcându-mă în timp, cel mai probabil acum cinci
ani nu m-aş fi visat într-un liceu militar, acum doi ani nu
m-aş fi imaginat dând admitere la Academia Navală din
Statele Unite ale Americii şi iată că, în momentul de faţă, sunt admisă la această prestigioasă instituţie. Probele de selecţie nu au fost uşoare şi nici puţine, însă m-am
pregătit intens pentru a le putea trece.
Actualmente, sunt foarte fericită şi încântată de ceea
ce am realizat. Aş vrea să le mulţumesc tuturor persoanelor care mi-au fost alături, familiei mele, colegilor şi
prietenilor mei, profesorilor şi cadrelor militare din liceu, domnului comandant”.
Profesor Radu CIUMAŞU

Exerciţiu în comun
cu I.S.U. Braşov
În incinta depozitului carburanţi-lubrifianţi din cadrul Batalionului 229 Sprijin Logistic ,,Cumidava”, a fost identificat
un incendiu cu risc major de propagare la tehnica militară din
parcul auto. A fost alertată imediat echipa de stingere a incendiilor din cadrul batalionului, concomitent cu anunţarea incendiului la numărul de urgenţă 112 şi solicitarea unei autospeciale de stingere a focului.
Pe timpul intervenţiei cu forţe proprii, a fost găsit un militar în stare inconştientă, iar plutonul medical din cadrul batalionului i-a acordat primul ajutor.
Acesta a fost scenariul jucat în cadrul exerciţiului de stingere a incendiilor, în comun cu Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă ,,Ţara Bârsei”din Braşov. În cadrul exerciţiului au
fost implicate în prima fază, elementele proprii de prevenire
şi stingere a incendiilor alături de structura medicală, ulterior
fiind implicate şi elemente specializate de stingere a focului,
de acordare
a primului
ajutor
şi
evacuare
medicală
apar ţinând
I.S.U. Braşov.
Scopul
acestui
exerciţiu a
fost de a instrui personalul, în vederea formării deprinderilor necesare pentru reducerea efectelor generate de un posibil incendiu şi stabilirea nivelului de
cooperare cu structurile specializate ale Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă ,,Ţara Bârsei”.
Maistru-militar Ramona CHEZAN

Campionatul
militar de cros

Campionatul militar de
cros pentru unităţi de instrucţie, etapa pe Divizia 2
Infanterie „Getica”, a fost
organizat şi anul acesta la
Braşov, la sediul Batalionului 228 Apărare Antiaeriană
„Piatra Craiului”.
Competiţia de cros a fost
organizată, atât la feminin,
cât şi la masculin, fetele
alergând un traseu de şase
kilometri, iar băieţii zece.

de Munte „Sarmizegetusa”;
Locul II - Brigada 282
Blindată „Unirea Principatelor”;
Locul III - Regimentul
61 Rachete Antiaeriene „Pelendava”.
Masculin echipe:
Locul I - Brigada 2 Vânători
de Munte „Sarmizegetusa”;
Locul II - Brigada 282
Blindată „Unirea Principatelor”;

Şi în acest an, Brigada 2
Vânători de Munte „Sarmizegetusa” a ocupat locurile
întâi la toate categoriile.
Clasamentul final şi podiumul pe categorii arătând
astfel:
Feminin individual:
Locul I - Brigada 2 Vânători
de Munte „Sarmizegetusa”;
Locul II - Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”;
Locul III- Brigada 282
Blindată „Unirea Principatelor”.
Masculin individual:
Locul I - Brigada 2 Vânători
de Munte „Sarmizegetusa”;
Locul II - Brigada 282
Blindată „Unirea Principatelor” ;
Locul III - Brigada 282
Blindată „Unirea Principatelor”.
Feminin echipe:
Locul I - Brigada 2 Vânători

Locul III - Regimentul
61 Rachete Antiaeriene „Pelendava”.
Clasament general:
Locul I - Brigada 2 Vânători
de Munte „Sarmizegetusa”;
Locul II - Brigada 282
Blindată „Unirea Principatelor”;
Locul III - Regimentul
61 Rachete Antiaeriene „Pelendava”.
Premierea câştigătorilor
a fost făcută de colonelul Tiberiu-Cristian Cristescu,
locţiitorul Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”.
Primele două echipe clasate la general vor participa
la etapa de cros organizată
de Statul Major al Forţelor
Terestre.
Gabriel
CONSTANTIN

Vânătorii de munte,
la Colegiul Naţional
Militar „Ştefan cel
Mare”
Colegiul
Naţional Militar „Ştefan
cel Mare” din
Câmpulung
Moldovenesc
a fost gazda
unei
campanii de promovare a Forţelor Terestre
şi a diferitelor
specialităţi
militare din compunerea acestora.
Cu această ocazie, comandantul Brigăzii 2 Vânători
de Munte „Sarmizegetusa”, colonelul Ilie-Marian Dragomir, le-a vorbit elevilor militari din anii terminali despre
istoria, structurile şi perspectivele vânătorilor de munte,
elita infanteriei uşoare, având ca scop informarea şi orientarea elevilor în cariera militară.
Elevii Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare”
au aflat, chiar de la colegi de-ai lor care au devenit vânători de munte, despre rigorile, provocările, dar şi plăcerile şi oportunităţile oferite de această specializare militară. De la alpinism şi schi până la misiuni externe, toate
acestea au adus un element suplimentar de exclusivitate
de care vânătorii de munte se bucură.
La finalul prezentării, elevii militari au luat contact cu
echipamentele specifice utilizate la instrucţie de vânătorii de munte, atât pe timp de vară, cât şi pe timp de iarnă.
Locotenent Gabriel CONSTANTIN
Foto: Raluca MUREŞAN
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Omul, cea mai importantă resursă a armatei
Interviu cu maiorul, Irinel-Marian RISTEA, comandantul Batalionului 911 Infanterie „Capidava”
- Domnule maior, în viaţa oricărui militar, există un
punct iniţial, acela de a alege cariera armelor. Plecând de
la acel moment, care a fost traseul profesional pe care
l-aţi urmat până la data ocupării actualei funcţii?
-Cred că, pentru mine, acest moment iniţial a fost generat de vizionarea filmelor de acţiune din copilărie. Acest
moment iniţial mi-a stârnit curiozitatea de a afla ce se găseşte dincolo de gardurile unităţilor militare. Astfel, am
ajuns „boboc” la liceul militar de la Craiova şi, ulterior, la
liceul militar din Alba Iulia, după ce s-a desfiinţat cel din
Craiova. Academia forţelor terestre a constituit o continuare
firească în a descoperi structura, dotarea şi modul de funcţionare a sistemului militar. După absolvirea Academiei forţelor terestre, am făcut paşi timizi către prima funcţie (comandant pluton aruncătoare 82 mm) care nu reprezenta la
acea dată idealul meu pentru debutul în cariera de ofiţer de
infanterie. Comandantul de la acea dată a sesizat acest lucru
şi mi-a oferit posibilitatea de a deveni rapid comandant pluton infanterie. În perioada următoare, m-am preocupat permanent de pregătirea mea profesională şi am reuşit să ocup
funcţii importante de comandant pluton cercetare, locţiitor
comandant companie şi comandant companie în cadrul Batalionului 20 Infanterie „Dolj”, participând inclusiv la 3 misiuni în teatrul de operaţii din Afganistan. În anul 2017, sub
mentoratul comandanţilor de la acea vreme, am intrat la
masterul de conducere interarme forţe terestre din cadrul
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol 1”. Anul 2019 a
venit cu repartiţia la actualul comandament al Componentei
Operaţionale Terestre, loc în care am dobândit multe competenţe necesare actului de comandă. De pe data de
01.03.2022, am fost împuternicit şi mai apoi numit la comanda Batalionului 911 Infanterie „Capidava”.
-Domnule maior, acumulările şi experienţa dobândite
de-a lungul timpului în cariera dumneavoastră au valabilitate în actul de comandă al batalionului?
-În urma participării la exerciţii naţionale şi multinaţionale, la misiunile internaţionale, precum şi la activităţile de
instrucţie din poligoanele forţelor terestre, am dobândit experienţa, ce mă ajută în exercitarea actului de comandă la
batalion. Îndeplinirea succesivă a funcţiilor de comandant
pluton, locţiitor comandant companie, comandant companie m-au făcut să acumulez experienţa necesară lucrului cu
omul, cea mai importană resursă a armatei. Nu am avut
numai experinţe pozitive, dar, îmi place să cred că, din cele
negative, am avut de învăţat, m-au făcut să fiu un lider mai
bun, astfel încât subordonaţii mei să poată profita de experienţa acumulată de mine.
-Care a fost obiectivul dumneavoastră prioritar din
momentul în care aţi preluat comanda unităţii?
-Odată cu numirea în funcţia de comandant al Batalionului 911 Infanterie „Capidava” mi-am făcut o listă cu
obiective prioritare ale comandantului pentru anul 2022.
Bineînţeles că acestea au fost influenţate de tranformările
suferite de structura pe care o conduc astfel că obiectivul
meu prioritar pentru anul 2022 este reprezentat de instruirea
militarilor din cadrul batalionului pe noua categorie de tehnică intrată în dotare. Acesta cuprinde, dar nu se limitează
la pregătirea prin cursuri de specializare a militarilor pentru
ocuparea unor funcţii-cheie, operaţionalizarea structurii pe
categoria de tehnică primită în dotare, executarea instrucţiei
cu mijloacele primite de către toţi militarii subunităţilor.
-Care este acea latură a personalităţii dumneavoastră
ce îşi pune amprenta asupra stilului personal de a conduce, pentru că actul de comandă în sine este unul complex,
ce presupune un cumul de calităţi?
-Actul de comandă într-adevăr presupune un cumul de
calităţi pe care trebuie să le posede un comandant pentru aşi conduce către succes structura pe care o comandă.
Personalitatea influenţează prin toate laturile sale stilul
personal de a conduce al oricărui comandant. Stilul de conducere este influenţat de temperamentul, aptitudinile şi caracterul fiecărui comandant în proporţii diferite, în funcţie
de personalitatea acestuia. În cazul meu, cred că latura care
îşi pune cel mai mult amprenta asupra stilului de conducere
este caracterul, acesta reprezentând trăsătura umană definitorie care generează puterea exemplului personal.
- Ce etape trebuie să parcurgă structura pe care o
comandaţi în acest an?
-Anul de instrucţie 2022 a
început la Batalionul 911 Infanterie „Capidava” cu instrucţia
modulară, etapa individ în care
militarii din subordine şi-au
format deprinderi de luptători,
fiind instruiţi de instructori din
cadrul batalionului. A urmat
etapa grupă, etapă în care comandanţii de grupă şi-au instruit grupele trecând prin exerciţii
de tip STX, FTX, LFX. Datorită faptului că în anul 2022 batalionul pe care îl comand a primit o nouă categorie de tehnică,
această etapă s-a întrepătruns -

C MYK

fanterie/ Batalionul 20 Infanterie;
19.07.2019-şef Birou Conducere Structuri ISR, Secţie
Planificare şi Conducere
Structuri ISR la Componenta Operaţională Terestră;
20.01.2020-şef Secţie Securitate, Contrainformaţii şi
Humint la MND;
01.11.2021-şef birou; Birou
planificare şi conducere
structuri ISR; secţia operaţii de informaţii; comandamentul Componentei Operaţionale Terestre la CCT;
01.03.2022- se detaşează şi
împuterniceşte comandant
batalion la B. 911 I;
01.04.2022-comandant batalion la Batalionul 911 Infanterie ,,Capidava”.

S-a născut la data de 21.07.1982 în
localitatea Băileşti, Judeţul Dolj.
STUDII ŞI CURSURI:
2001-Liceul Militar „Mihai Viteazul”
din Alba-Iulia;
2005-Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu;
2006-Curs comandant pluton aruncătoare; Curs de specializare pentru dezvoltarea pregătirii în armă a comandanţilor de plutoane (infanterie);
2012-Studii Universitare de Masterat
la Universitatea ,,Lucian Blaga”, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, licenţiat în ştiinţe politice, specializarea, diplomaţia apărării;
2013-Curs de specializare ,,ConflictManagement and Negotiation”;
2015- Curs de evaluator de furnizori şi
programe de formare; Curs de stat major tip brigadă (Brigade Staff Officer
Course);

2021-Aco Combat Readiness Evaluation (CREVAL) Course For Land Forces.
FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
03.03.2006-comandant pluton/ Pluton
aruncătoare 82 MM./ Compania 2 Infanterie la Batalionul 20 Infanterie
,,Dolj”;
01.06.2007-01.03.2008 - comandant
pluton/ Plutonul 2 Infanterie/ Compania 2 Infanterie la Batalionul 20 Infanterie ,,Dolj”;
01.05.2008-comandant pluton/ Pluton
Cercetare/ Compania Stat Major la
B.20 I;
01.02.2010- locţiitor comandant companie/ Compania 2 Infanterie la B.20 I;
01.07.2010-01.08.2011 - comandant
pluton/ Pluton 1 Infanterie/ Compania
2 Infanterie la B.20 I;
01.08.2014-01.06.2017-comandant
companie/ comanda/ Compania 1 In-

cu instruirea pe noua categorie de tehnică. Recent s-a finalizat faza de evaluare a grupelor printr-un proces amplu de
trageri cu muniţie reală şi un sistem de evaluare a grupelor
de tip circuit, sistem în care grupele sunt evaluate la instrucţie tactică, genistică, Ap.CBRN, topografie, etc. Odată
încheiată evaluarea la nivel
grupă, structura pe care o
comand va tranzita către etapa pluton, care cuprinde aceleaşi tipuri de activităţi desfăşurate la etapa precedentă.
Bineînţeles la acestea se
adaugă participarea la exerciţii naţionale şi multinaţionale cu structuri de nivel pluton/ companie între
care amintesc: Justice Eagle
22.1, Rapid Falcon 2, Mărăşeşti 22.
-Consideraţi că personalul comandamentului formează acea echipă pe care
vă puteţi baza oricând şi oriunde şi dacă da, care este
acel liant care face ca totul
să fuzioneze şi să funcţioneze la parametri de performanţă?
-Încă de pe timpul perioadei de predare-primire, am observat faptul că
acest comandament funcţionează ca o
echipă bine definită, profesionistă, care
este în măsură
să funcţioneze
la parametri de
per formanţă.
Ceea ce am
adus nou este
dat de faptul că
le-am insuflat
subordonaţilor
dorinţa de a

MISIUNI
INTERNAŢIONALE:
12.06.2009 07.02.2010 -comandant pluton cercetare în
cadrul companiei cercetare/
Batalionul 280 Manevră,
Afganistan;
2009 - comandant pluton, Batalion Infanterie, Irak;
2010-2011-locţiitor comandant companie în cadrul Batalionului de Manevră, Afganistan;
02.02.2014-17.07.2014 - locţiitor comandant Compania 2 Infanterie în Batalionul 2 Manevră, Afganistan;
DISTINCŢII:
07.06.2011 - Insigna „Participant la
Misiuni în Străinătate”;
13.01.2012-Titlul onorific de „Militar
Veteran” pentru militari;
23.07.2014-Insigna „Participant la Misiuni în Străinătate”;
29.09.2020-Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 15 de ani de activitate;
22.01.2021-Veteran din teatrele de
operaţii; Emblema de merit „În Serviciul Armatei României” cls. a III-a.

funcţiona în baza principiului „team of teams”, un principiu
care se bazează pe schimbul de informaţii, încredere reciprocă şi urmărirea unui ţel comun.
- Nivelul complex al misiunilor pe care le au de executat militarii necesită o
pregătire adecvată. Ce ne
puteţi spune despre acest
aspect? În ce constă pregătirea militarilor?
-Misiunile complexe
pe care le au de executat
militarii nu pot fi îndeplinite cu succes decât prin
multe ore petrecute în poligonul de instrucţie. „Instruieşte-te aşa cum vei
lupta!” nu este doar un
motto, ci reprezintă starea
de fapt, realitatea pe care
încercăm să o creăm
pentru instrurea cât mai
reală a militarilor din subordine. Militarii sunt supuşi pe parcursul perioadei de instrucţie la efort
fizic şi psihic prelungit
pentru a putea face faţă
celor mai stresante situaţii. Această pregătire a fizicului şi psihicului se întrepătrunde cu multe ore de pregătire militară generală şi de specialitate. Nivelul de instruire al militarilor este evaluat prin
exerciţii de tip STX, FTX, LFX în poligoanele de instrucţie
şi poligoanele de tragere.
-De pe poziţia la care aţi ajuns, aceea de comandant,
ce i-aţi recomanda unui tânăr ca principii de lucru, definind astfel profilul infanteristului?
-Poziţia pe care sunt încadrat momentan face parte din
lista obiectivelor mele pe termen mediu şi lung. I-aş putea
recomanda unui tânăr infanterist să-şi stabilească obiective
şi să urmărească îndeplinirea cu prioritate a acestora, să încerce să fie cel mai bun în toate situaţiile, să se preocupe
permanent de pregătirea proprie şi să fie un bun lider
pentru a putea conduce cu succes structura pe care o comandă.
Daniela DUMITRAŞCU
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23 aprilie - Ziua Forţelor Terestre
Ca în fiecare an, la data de 23 aprilie, sărbătorim Ziua
Forţelor Terestre, forţe cărora le-a fost hărăzită binecuvântarea de a avea drept patron spiritual creştin pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe - Purtătorul de Biruinţă.
Prin semnificaţia sa, această zi readuce în memoria
noastră, a tuturor, faptele de arme ale ostaşilor români căzuţi pe câmpurile de luptă, în timpuri mai vechi sau mai
noi, pentru apărarea fiinţei naţionale şi a gliei strămoşeşti,
pentru libertatea şi siguranţa poporului român.
Momentele relevante ale istoriei Forţelor Terestre demonstrează faptul că, permanent am ştiut să acţionăm
pentru păstrarea independenţei şi identităţii naţiunii române, dar mai ales, am ştiut să luptăm pentru dezvoltarea
acesteia. Eroii noştri ocupă un loc de cinste în cartea de
aur a istoriei neamului, iar sângele acestora, vărsat pe
câmpurile de bătălie, arată curajul, spiritul de sacrificiu şi
dragostea de patrie, ce i-au animat întotdeauna pe ostaşii
români, din cele mai îndepărtate vremuri şi până în prezent.
Pentru a nu se suprapune cu Sărbătorile Pascale, pe
data de 28 aprilie, Ziua Forţelor Terestre Române a fost

marcată în prezenţa secretarului de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii
personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale,
Marius Bălu şi a şefului Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, printr-o ceremonie militară şi religioasă, desfăşurată la sediul instituţiei.
Evenimentul a reprezentat un prilej de cinstire a eroilor şi onorare a militarilor care fac parte din cel mai reprezentativ corp al Armatei României, sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe - Purtătorul de Biruinţă.
„Pentru naţiunea română, Forţele Terestre au reprezentat o referinţă a instituţiei apărării, militarii demonstrând
permanent o pregătire profesională solidă şi capacitate rapidă de adaptare şi reacţie. Eficienţa dovedită în cadrul
structurilor aliate sau de coaliţie a dat măsura aprecierii
Armatei României în teatrele de operaţii şi a contribuit
semnificativ la imaginea României în spaţiul aliat şi european. Cer Forţelor Terestre să preia iniţiativa pe toate liniile de efort care le revin, în mod deosebit pe direcţia
accelerării dotării şi desfăşurării instruirii, devansând prevederile de tip manual. Loialitatea Forţelor Terestre Române faţă de ţară se dovedeşte prin capacitatea constantă
de răspuns eficient la criză. Preluaţi iniţiativa şi adaptaţivă pentru ceea ce se estimează în mediul operaţional.
Aceasta este loialitatea pe care v-o cer. Aşadar, Forţelor
Terestre le revine un rol important în creşterea capacităţii
operaţionale a armatei şi, în consecinţă, un rol esenţial
pentru apărarea şi securitatea ţării”, a menţionat, în discursul său, generalul Daniel Petrescu.
Generalul-maior Iulian Berdilă şi-a exprimat convingerea că Forţele Terestre îşi vor afirma, din ce în ce mai
pregnant, nivelul ridicat de competenţă profesională şi se
vor manifesta în orice situaţie ca o forţă modernă, credibilă, pregătită şi antrenată potrivit celor mai exigente standarde.
„Această zi ne
îndeamnă să nu ne
pierdem nici o clipă
încrederea în forţa
de a birui, aşa cum
au făcut-o, de
atâtea ori, înaintaşii
noştri, cărora le
aducem astăzi un
pios omagiu. Eroismul lor din marile
bătălii ale neamului
ne sunt pietre la temelia tuturor demersurilor noastre
pentru prezentul şi
viitorul apărării ţării şi siguranţei naţionale.
Gândul
nostru se îndreaptă

către
militarii
noştri, bărbaţi şi femei
deopotrivă,
aflaţi sub drapel în
afara hotarelor patriei, în operaţiuni
militare sau de
menţinere a păcii,
care au reuşit să se
facă respectaţi prin
profesionalism şi
dăruire şi să contribuie la realizarea
imaginii pozitive a
României.
Prin
competenţa şi dăruirea profesională
ale fiecăruia dintre
dumneavoastră,
Forţele
Terestre
Române devin, cu
fiecare zi,
forţa care
d
ă
încredere
populaţiei că suntem în măsură să răspundem
adecvat şi eficace oricăror situaţii”, a transmis
şeful Statului Major al Forţelor Terestre.
Distincţiile militare simbolizează aprecierea
faptelor deosebite săvârşite pe timpul îndeplinirii
misiunilor militare sau în sprijinul acestora, precum şi a rezultatelor
meritorii obţinute în
procesul instruirii şi
al pregătirii profesionale. În semn de
apreciere a profesionalismului în îndeplinirea cu responsabilitate a misiunilor încredinţate şi a
rezultatelor meritorii obţinute în activitatea desfăşurată,
şeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, a conferit Emblema
de Onoare a Statului Major
al Apărării, următorului personal:
- domnului colonel POPESCU G. Adrian;

- domnului plutonier-adjutant ZAH V. Relu-Ciprian;
- domnului LAZĂR M. ValentinTiti.
Ca recunoaştere a contribuţiei
aduse la buna desfăşurare a activităţilor în comun cu Forţele Terestre, cu
ocazia sărbătoririi Zilei Forţelor Terestre, şeful Statului Major al Forţelor
Terestre, general-maior Berdilă Iulian, a conferit Emblema de Onoare a
Forţelor Terestre, astfel:
- domnului general-maior BRÎNZĂ Adrian;
- domnului colonel DEGERATU
Daniel-Teodor;
- domnului colonel DRAGOMIR
Ilie-Marian;
- domnului colonel SPOIALĂ
Gheorghe;
- domnului colonel ŢIGĂREAN
Gheorghe-Gabriel;
- domnului maior ALEXANDRU

Lucian;
Pentru a răsplăti înaltul profesionalism dovedit în îndeplinirea misiunilor în comun cu Forţele Navale, precum
şi pentru recunoaşterea meritelor personale, cu prilejul
sărbătoririi Zilei Forţelor Terestre, şeful Statului Major al
Forţelor Navale, a conferit Emblema de Onoare a Forţelor
Navale domnului general-maior Berdilă
Iulian.
Pentru contribuţia
adusă de-a lungul întregii cariere militare
şi pentru înaltul profesionalism dovedit
în îndeplinirea misiunilor încredinţate,
şeful Statului Major
al Forţelor Terestre
împreună cu şeful
Statului Major al
Apărării a înmânat o
sabie tip „Alexandru
Ioan Cuza” domnului general de brigadă în rezervă LOŢAN Ionel.
„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
internaţionale 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”.
Cu
prilejul
sărbătoririi Zilei
Forţelor Terestre,
felicităm întregul personal, militar şi civil, pentru curajul,
profesionalismul şi eforturile pe care le depuneţi în
fiecare zi, pentru modul exemplar în care vă îndepliniţi
misiunile încredinţate!
La mulţi ani!n
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Lecþia de istorie

REPERE CULTURALE

Sica, pumnalul curbat al aristocraţiei dacilor

Carte

Ultimii cai din stepă, Maja Lunde
Ultimii cai din stepă, noul roman al
Majei Lunde face parte, alături de bestsellerurile internaţionale Istoria albinelor şi Istoria apelor, din tetralogia
schimbărilor climatice. Distopie a dezastrului postclimatic, poveste de dragoste, dramă familială, roman de aventuri de călătorie, cartea şochează, incită
şi îndeamnă la reflecţie. Într-un viitor
distopic, dar şi într-un trecut nu prea îndepărtat, povestea unei specii de cai,
considerată dispărută, străbate Europa
şi devine fundalul unui mesaj deopotrivă alarmant şi salvator. Alternând trei voci distincte, din trei epoci - Sankt Petersburgul anului 1881, Mongolia sfârşitului de
secol XX şi Norvegia anului 2064 -, Maja Lunde imaginează o
poveste neliniştitoare despre supravieţuirea speciei umane. Diferitelor forme ale extincţiei - abia previzibilă sau deja instaurată li se opun umanitatea profundă a personajelor, empatia, fragilitatea lor ascunsă sub asprimea aşternută de viaţă. În gesturile mici
ale acestora se strecoară subtil speranţa reinstaurării unui echilibru.
www. humanitas.ro

Concert

Vama, 4 mai, ora 21:30, Hard Rock Cafe, Bucureşti
Vama a fost fondată de Tudor
Chirilă şi Eugen Caminschi care au
decis în 2006, după 10 ani de activitate alături de Vama Veche, să se
reinventeze şi să ducă mai departe
ideea de spirit mereu tânăr. Un
concert Vama este o experienţă
specială, trupa obişnuindu-şi publicul cu spectacole în care contopirea artelor este firească. Astfel,
efectul generat de muzică, poezie,
dans şi actorie este dublat de jocuri
de lumini şi imagini video, care
transmit simultan mesajul profund
al pieselor semnate Vama.
www.infomusic.ro

Film
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Inimă de foc: Neînfricata
Georgia Nolan are 16 ani şi visează să fie prima femeie pompier din lume. Când un piroman misterios începe să provoace incendii pe
Broadway, pompierii newyorkezi încep să dispară fără explicaţie. Tatăl
Georgiei, Shawn, este chemat de la
pensie de primarul metropolei pentru
a investiga dispariţiile. Disperată să-şi
ajute tatăl şi să salveze oraşul, tânăra
se deghizează, devenind ,,tânărul
Joe”, şi se alătură unei echipe de pompieri independenţi care încearcă să-l
oprească pe piroman.
www.cinemagia.ro

Fenomenul militar la Dunărea de Jos, sub toate
aspectele luase forme noi şi avea un alt relief.
De ce aceste elite războinice adoptaseră şi păstraseră în panoplia lor pumnalul curb?
Desigur, prima condiţie fusese utilitatea, pragmatismul. Lama pumnalelor curbe, relativ lungă în cele
mai multe cazuri, şi vârful ascuţit formau o armă perfectă pentru înjunghiere. Şanţul de pe lamă nu doar
ranforsa arma, dar îi sporea şi rezistenţa. Curbura o
transforma, ori de câte ori era nevoie, într-o armă de
despicat. Rănile pe care le făcea erau invariabil foarte
grave, indiferent de modul de luptă folosit.
În ciuda acestor calităţi, pumnalele, în general, nu
sunt arme de luptă în linie. Angajarea luptei se făcea,
în primul rând, cu lancea. A doua armă folosită după
epuizarea lăncii sau a suliţei era spada. Putem presupune că abia după această secvenţă războinicul recurgea la pumnal, dar este evident că ducerea luptei mai
departe, în câmp, doar cu pumnalul era o situaţie excepţională şi de evitat din principiu.
Pumnalul devenea util în alte situaţii, ivite în timpul luptei. Foarte probabil că pumnalul era arma cu
care se dădea lovitura de graţie duşmanului învins ori
prizonierului nefolositor, tovarăşului rănit de moarte
sau, dacă zeii războiului erau potrivnici, oferea războinicului ultima soluţie, respectiv părăsirea definitivă a câmpului de luptă într-un mod considerat onorabil, prin sinucidere. Tot cu el se practicau sacrificiile
animale sau umane de dinaintea luptei sau cele de
mulţumire pentru victorie, dacă era cazul.
Rolul special al pumnalului
Lupta cu o astfel de armă are, indiferent de epocă,
parametri proprii, care o diferenţiază net de alte arme
şi tehnici de luptă. Aspectul relativ fragil evidenţiază
profilul unei arme nepotrivite pentru lovit, astfel că
acţiunea principală este cea de înjunghiere, motiv
pentru care direcţia de atac este spre înainte. Eficacitatea rezidă din rănile grave produse de lama încovoiată. În cazul lamelor curbe traiectoria braţului este
diferită, iar trasewordul lamei prin corpul victimei
mai lung şi neliniar, ceea ce duce la răni mult mai
profunde, raportate la dimensiunile lamelor.
În toate posibilele scenarii, dincolo de orice supoziţii, reiese rolul special al pumnalului, acela de instrument precis al morţii, nu neapărat în luptă, ci în
forma violentă a sacrificiului. Pumnalele curbe au
fost strâns legate de contextul sacrificial prin utilitatea practică, înjunghierea sau secţionarea, dar mai
ales prin morfologia curbată, asociată morţii, adânc
întipărită în memoria colectivă.
Motivele gravate pe lame completează încărcătura simbolică cu care erau învestite. Iconografia redată
prezintă particularizări evidente-neexistând semne
sau combinaţii decorative identice, ci doar variaţii pe
aceeaşi temă -, reflexie a unei ideologii comune, iar
decorurile arată o modificare a modului de relaţionare a războinicilor cu planul fantastic al existenţei.
Această modă, aş putea spune, de personalizare a armelor, poate cu origini în practici cu caracter magic,
era de fapt încercarea de constrângere a forţelor

transcendentale, cu scopul de a impune, de a forţa
anumite conjuncturi favorabile sau de modificare a
celor nefavorabile. Efectul în plan psihologic trebuie
să fi fost substanţial, căci ecourile în epocă au fost pe
măsură, izvoarele literare vorbind la unison de vitejia
şi duritatea războinicilor daci.
Motivul decorativ recurent este cercul, uneori cu
un punct central singular sau împreună cu alte cercuri
similare ori triunghiuri. Acest simbol interpretat ca
element solar era însoţit adesea de motive zoomorfe
schematizante, completate la unele exemplare, de renuri/incizii constituite din mici triunghiuri sau puncte poansonate de-a lungul lamei. Descifrarea acestor
decoruri a primit multiple orientări şi explicaţii. Dacă
diversele semne circulare pot fi asociate uşor cu simbolistica solară, restul schematizărilor nu mai pot fi
interpretate atât de neechivoc. Ca principii generale,
raportate la spiritualitatea epocii, subiectele iconografice pot fi relaţionate cu teme centrate în special
pe conceptele antitezei bine-rău (păsări afrontate), fie
pe baza antitezei celest-teluric, exprimată prin cupluri de păsări/şerpi. Oricum, în cazul reprezentărilor
zoomorfe, este posibil ca intenţia gravorului să fi fost
cel mai probabil, redarea unei perechi de păsări de
pradă. Vulturii, dominanţi ai cerului, erau singurii
care ,, puteau privi Soarele în faţă” (Plinius, Naturalis
Historia, X, 3), aveau un rol aparte în peisajul mitologiei şi religiilor celtice şi tracice. Ornamentarea pumnalului, pe lângă personalizarea armei, conferea acesteia o puternică încărcătură spirituală, amplificată de
utilizarea sa ca instrument de sacrificiu.
O prezenţă constantă în mormintele elitelor
Reconstituirea universului spiritual al purtătorilor
acestui tip de armă este, desigur, în virtutea parcimoniei surselor directe, în mare parte deductivă. Preluarea şi prezenţa pumnalului în arsenalul şi mentalul
războinicilor daci devoalează, totuşi, rolul lui important. Însă valoarea militară concretă este redusă.
Pumnalul, în ciuda calităţilor sale, nu era o armă de
luptă directă, decât ca soluţie extremă. În schimb, el
era o armă temută în toate celelalte situaţii.
Purtarea şi afişarea lui era un indicator al apartenenţei aristocratului la un etaj social distinct,
devoalau calităţile marţiale ale posesorului şi îi confereau acestuia anumite drepturi, care nouă astăzi,
evident, ne scapă. Războinicul purta cu el pumnalul
atunci când celelalte arme nu-i erau necesare şi nici
la îndemână. A treia armă pe câmpul de luptă, pumnalul, devine, în tot acest timp, prima armă şi probabil singura.
Putem înţelege, aplicând această cheie, de ce
pumnalul este o prezenţă constantă în mormintele elitei militare dacice. Depunerea lor alături de defunct
arată importanţa acestor arme în mentalul colectiv,
prin includerea lor în ritualurile funerare. Deteriorarea lor indică o schimbare de statut, defunctul schimbându-şi nu numai reşedinţa, ci şi ,,mediul social”.
(continuare în numărul viitor)
Magazin istoric nr. 2/2022

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Re v e l a ţ i a d u m n e z e i a s c ă
Încercând a surprinde prin teologhisire
esenţa şi nuanţele nesfârşite ale Revelaţiei
dumnezeieşti din Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, am putea contempla şi înţelege
Revelaţia ca pe o Duminică, de la Facere
la Apocalipsă, sau ca pe o săptămână plină
numai de Duminici.
Astfel, toate pragurile, etapele şi treptele Revelaţiei dumnezeieşti, plină de evenimente sfinte şi de personalităţi pe măsură, din Vechiul şi Noul Testament, sunt
fie ca o Duminică nesfârşită, de la Utrenia
Facerii şi Liturghia Întrupării, până la Vecernia Apocalipsei şi Miezonoptica Parusiei Domnului, fie un şir nesfârşit de Duminici, unite într-un lanţ de aur şi legate între
ele de Ceasurile liturgice ale aceleaşi Revelaţii dumnezeieşti.
Intrând între hotarele Noului Testament, suntem înmiresmaţi de crinul
Arhanghelului Gavriil din Duminica Bunei Vestiri, cădem cu faţa la pământ şi ne
închinăm cu magii şi cu păstorii în Duminica Naşterii Domnului din Betleem,
pentru ca să ne întindem mâinile înspre
Duminica Întâmpinării Domnului în templul din Ierusalim. Suntem uimiţi de smerenia Stăpânului în Duminica Botezului
Domnului în Iordan şi cădem din nou cu
faţa la pământ cu Petru, Iacov şi Ioan în
Duminica Schimbării la Faţă a Domnului

pe Muntele Tabor.
Îl însoţim pe Iisus în Duminicile pildelor şi minunilor Sale, printre semănături şi
în pustie, pe Marea Galileii, Capernaum şi
Nain, prin Ierihon şi prin Betania, în Duminica Sâmbetei învierii lui Lazăr; pentru
ca să ne bucurăm din nou de Intrarea Împăratului în Duminica Floriilor şi să stăm
cu el la Cină în Duminica serii de joia Patimilor şi lângă crucea Lui plângând în
Duminica Vinerii Patimilor.
Ajungem astfel în pelerinajul nostru să
alergăm la mormânt în Duminica Învierii
Domnului, mergând seara împreună cu El
şi cu Luca şi Cleopa spre Emaus, pentru ca
apoi, fiind martori la toate arătările Lui de
după Înviere, să-L vedem pentru ultima
dată pe Muntele Măslinilor în Duminica
din Joia Înălţării Sale la Cer, la patruzeci
de zile după Înviere. Nu ne depărtăm de
Ierusalim, pentru că dorim să fim îmbrăcaţi cu putere de sus în Duminica Rusaliilor, pentru ca limbile de foc ale Duhului
Sfânt să ne strămute în Duminica Revelaţiei Sfântului Arhidiacon Ştefan din sinedriu şi în ziua muceniciei lui, prăbuşindune împreună cu Saul din Tars în Duminica
Revelaţiei de la Poarta Damascului, copleşiţi de dumnezeiasca Arătare şi fiind împreună cu el părtaşi în Duminica răpirii lui
la al treilea cer.

Duminicile Revelaţiei dumnezeieşti se
regăsesc toate în Duminica sau ziua I a
Creaţiei sau a Facerii: ,,Şi a zis Dumnezeu:
Să fie lumină! Şi a fost lumină… Şi a fost
seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi”. Fiecare Duminică a Revelaţiei dumnezeieşti
este străbătută şi străluminată de cele dintâi cuvinte ale lui Dumnezeu Creatorul şi
Revelatorul: ,,Să fie lumină! Şi a fost lumină.”
În fiecare din Duminicile Revelaţiei
dumnezeieşti, Hristos Cel Înviat merge necunoscut cu noi pe calea celor şaizeci de
stadii teologice, de la Ierusalim spre
Emaus, aprinzându-ne inima prin cuvântul
Său şi descoperindu-ni-Se la Cina euharistică şi aschatologică din Emaus, pentru ca
mai apoi să ne ofere şi nouă fagurele de
miere al teologhisirii şi cunoaşterii duhovniceşti.
În fiecare din Duminicile Revelaţiei
dumnezeieşti, Hristos ne arată mâinile şi
coasta Sa. Hristos Cel Înviat ne întreabă,
precum pe Simon, fiul lui Iona, dacă-L iubim ,,mai mult decât aceştia”, încredinţându-ne spre păstorire şi călăuzire oile Sale.
Duminicile Revelaţiei dumnezeieşti
nu-L descoperă şi ni-L dezvăluie pe Hristos şezând de-a dreapta tatălui şi, nu în ultimul rând, în toate duminicile Revelaţiei
dumnezeieşti cădem cu faţa la pământ

înaintea Celui ce era Cel ce este şi Cel ce
vine, Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul.
În fiecare Duminică a Revelaţiei dumnezeieşti citim epistolele trimise îngerilor-episcopi ai celor şapte Biserici apostolice din
Asia, iar Cel ce stă la uşă şi bate, ne deschide o uşă în cer, pentru a contempla şi a
participa la închinarea înaintea celui ce şade pe tron a celor patru făpturi vii şi a celor douăzeci şi patru de bătrâni îmbrăcaţi
în alb, din cadrul Liturghiei cosmice sau
cereşti, în cântarea doxologică: ,,Sfânt,
Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu, Atotţiitorul, Cel ce era şi Cel ce este şi Cel ce vine”.
Toate Duminicile Revelaţiei dumnezeieşti, de la Facere la Apocalipsă, trecând
prin patriarhi, regi, drepţi, profeţi, evanghelişti şi sfinţi apostoli, culminează cu
contemplaţia pogorârii Noului Ierusalim,
cetatea sfântă, de la Dumnezeu din cer
,,mireasa Mirelui” lui Dumnezeu care deschide cerurile parusie Domnului - şi cu
gustarea din pomul vieţii celei veşnice şi
din aghiasma mare ,,limpede cum este
cristalul” a râului vieţii, care izvorăşte din
tronul lui Dumnezeu şi al Mielului. Şi a
fost seară în Cartea Facerii şi a fost dimineaţă în Cartea Apocalipsei. Ziua I a săptămânii, Duminica Revelaţiei dumnezeieşti.
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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Noutãþi în lumea IT

ªtiinþã
Viitoarele aşezări de pe Marte ar putea fi
construite cu ajutorul bacteriilor
În colaborare cu Organizaţia indiană de cercetare
spaţială (ISRO), o echipă de cercetători de la Indian Institute of Science (IISc) a dezvoltat o metodă sustenabilă
de fabricare a cărămizilor din sol marţian, folosind bacterii şi uree. Aceste „cărămizi spaţiale” pot fi folosite
pentru a construi structuri asemănătoare unor clădiri pe
Marte, care ar putea facilita aşezarea oamenilor pe planetă. Metoda de fabricare a acestor cărămizi spaţiale a
fost prezentată
într-un studiu publicat
în
P L O S
ONE. Mai
se
întâi
creează o
sus pensie
prin amestecarea solului marţian cu gumă de guar, o bacterie numită Sporosarcina pasteurii, uree şi clorură de nichel
(NiCl2). Ulterior, aceasta poate fi turnată în matriţe de
orice formă dorită, iar în câteva zile, bacteriile transformă ureea în cristale de carbonat de calciu. Aceste cristale, împreună cu biopolimerii secretaţi de microbi, acţionează ca un ciment care ţine împreună particulele de sol.
Un avantaj al acestei metode este porozitatea redusă a
cărămizilor, care a reprezentat o problemă în cazul altor
metode folosite pentru a consolida solul marţian în cărămizi. Grupul de cercetare a lucrat anterior la fabricarea
de cărămizi din sol lunar, folosind o metodă similară. Cu
toate acestea, metoda anterioară putea produce doar cărămizi cilindrice, în timp ce metoda actuală de turnare
poate produce şi cărămizi de forme complexe.
Metoda de turnare cu suspensie a fost dezvoltată cu
ajutorul lui Koushik Viswanathan, profesor în cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică, IISc, al cărui laborator lucrează la procese avansate de fabricaţie.

,,Melodiile microbiene” ne-ar putea ajuta
ajuta să combatem rezistenţa la antibiotice

O echipă de cercetători de la TU Delft, condusă de dr.
Farbod Alijani, a reuşit să capteze zgomotul de nivel scăzut al unei singure bacterii folosind grafenul. Ulterior, ei
s-au întrebat ce s-ar întâmpla dacă acest material extrem
de sensibil ar intra în contact cu un singur obiect biologic. „Grafenul este o formă de carbon formată dintr-un
singur strat de atomi şi este cunoscut şi sub numele de
materialul minune”, spune Alijani. „Este foarte rezistent,
cu proprietăţi electrice şi mecanice, dar este şi extrem de
sensibil la forţele externe”. Echipa de cercetători a lui
Farbod Alijani a iniţiat o colaborare cu grupul de nanobiologie al lui
Cees Dekker şi
cu grupul de
na nomecanică
al lui Peter
Steeneken. Împreună, cercetătorii au efectuat primele
experimente
folosind bacteria E.coli. Ceea ce am văzut a fost incredibil! Atunci
când o singură bacterie aderă la suprafaţa unui tambur de
grafen, aceasta generează oscilaţii aleatorii cu amplitudini de doar câţiva nanometri pe care le-am putut detecta. Am putut auzi sunetul unei singure bacterii”, a explicat Cees Dekker. Oscilaţiile extrem de mici sunt rezultatul proceselor biologice ale bacteriei, cu contribuţia principală a flagelului lor (coada de pe suprafaţa celulară
care propulsează bacteriile). „Aceste bătăi la scară nanometrică pot fi convertite în piese sonore şi pot fi ascultate”, spune Alijani. Această cercetare are implicaţii enorme pentru detectarea rezistenţei la antibiotice. Dacă bacteria era rezistentă la antibiotic, oscilaţiile pur şi simplu
continuau la acelaşi nivel. Atunci când bacteriile erau
sensibile la medicament, vibraţiile au scăzut, iar apoi au
dispărut complet. Datorită sensibilităţii ridicate a tobei
de grafen, fenomenul poate fi detectat folosind doar o
singură celulă. „Pentru viitor, ne propunem să optimizăm platforma noastră de sensibilitate la antibiotice pe
bază de grafen cu o singură celulă şi să o validăm împotriva unei varietăţi de probe patogene. Pentru ca, în cele
din urmă, să poată fi utilizată ca un set de instrumente de
diagnosticare pentru detectarea rapidă a rezistenţei la
antibiotice în practica clinică”, a explicat Farbod Alijani,
potrivit SciTechDaily.
www.descopera.ro
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Razer, a anunţat
Tensorbook

Razer, companie cunoscută în special pentru periferice de gaming şi, mai
nou, laptop-uri de gaming,
a anunţat un nou parteneriat, neobişnuit. Compania
chineză a încheiat un parteneriat cu Lambda pentru
dezvoltarea unui model de
Razerbook dedicat dezvoltatorilor software şi cercetătorilor din domeniul ştiinţific. Acesta se numeşte
Razer x Lambda Tensorbook şi este un computer livrat cu Linux şi suportul
software necesar pentru a
rula sarcini AI. La bază
însă, acesta păstrează configuraţia de gaming pentru
care sunt cunoscute laptopurile din seria Blade. Practic, avem de a face cu un

model Razer Blade 15 Advanced în varianta din
2021, modificat puţin la

exterior. Tensorbook vine
cu o carcasă de culoare gri,
faţă de culoarea neagră
care a dominat până acum
laptop-urile Razer. La interior, laptop-ul foloseşte
aceleaşi componente de
top: un Intel Core i7 din
generaţia 11, un GPU
GeForce RTX 3080 MaxQ, 64 GB memorie RAM,
SSD de 2 TB şi un ecran
1440p la 165” cu diagonală
de 15,6”. Practic, dacă doreşti, poţi instala jocuri pe
el şi vor rula fără probleme, fie prin intermediul
Steam, fie prin instalarea
sistemului de operare Windows.
Fiind un laptop pentru
cercetare însă, acesta are
nevoie de conectică rapidă,
iar cele două port-uri Thunderbolt 4, alături de trei
port-uri USB 3.2 Type-A,
cât şi un card
reader, ar trebui
să
acopere
majoritatea cazurilor de utilizare, sau să
ofere posibilitatea de a adăuga
adaptoarele necesare. Wi-Fi 6E
şi Bluetooth 5.2
sunt de asemenea incluse. Pe
lângă
Linux,
laptop-ul vine preinstalat
cu PyTorch, Tensorflow,
CUDA şi cu DNN, aplicaţii

Banii nu aduc fericire...
Ok, dă-mi-i mie...
Îmi place să fiu trist...

J
Deschid TV-ul, război.
Deschid radioul, război.
Deschid netul, război.
Am o conservă în mână şi nu ştiu
de ce îmi e frică s-o deschid.
J
-Dragul meu, cred că maşina
noastră are apă la motor!
-Draga mea, tu măcar ştii unde
este motorul?
-Da, în maşină.
-Şi maşina unde e?
-În lac.
J
-Cum ţi se pare tabloul unde apar
şi eu pictată?
-E remarcabil. Aşa tânără nu ai
fost niciodată...
J
-Tăticule, mă mărit!
-Cum adică, te măriţi aşa, tamFOLOSIBIL

SUPÃRAT
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Weber Pulse 1000

Mulţumită dimensiunilor compacte precum şi
conceptului de funcţionare
pe baza curentului electric,
modelul Weber Pulse 1000
devine produsul ideal
pentru clienţii care îşi doresc să se bucure de un grătar delicios, dar care nu beneficiază de un spaţiu extins. Datorită puterii mari
de 1,8 kW, precum şi eficienţei ridicate, acesta per-

nisam? Abia îl cunoşti de o săptămână! Eşti sigură că-l iubeşti?
-Asta e treaba mea.
-Dar el te iubeşte?
-Asta e treaba lui.
-Şi din ce o să trăiţi?
-Asta e treaba ta.
J
În sala de operaţie, chirurgul îi
spune asistentului:
-Fă o anestezie.
-De-a noastră sau de import?
-De import, s-a terminat.
-Atunci, de-a noastră.
-Nani, nani...
J
-Alo, asta e linia de ajutor pentru
alcoolici?
-Da!
-Cum se face un mojito?
J
-Dumneavoastră sunteţi pacientul
salvat din incendiu?
-Da.
-Aveţi mai multe fracturi decât arsuri.
-Păi, m-au stins cu lopata.
RÂUL LUI
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folosite în domeniul cercetării cu AI. Acestea folosesc nucleele Tensor de
pe placa grafică pentru a
accelera sarcinile de acest
gen. Acum că există acest
precedent, poate că Razer
va lansa şi un Blade „de
gaming” cu Linux, mai
ales că în ultima perioadă,
gaming-ul pe Linux s-a
dezvoltat prin
intermediul
stratului de
compatibilitate software
Proton. Valve
a demonstrat
puterea Proton odată cu
lansarea
Steam Deck,
consola
sa
portabilă cu
Linux, care
poate rula anumite jocuri
de Windows fără probleme.

PRINS DE
CÂRCEI

FATA DIN
BANAT

mite o gătire uniformă a
alimentelor, păstrând gustul inconfundabil de grătar.
Modelul este prevăzut inclusiv cu un termometru cu
care puteţi monitoriza în
permanenţă temperatura
optimă de gătire a alimentelor din interior. În plus,
prin intermediul aplicaţiei
inteligente pentru smartphone Weber, vei putea urmări
stadiul preparatelor
din interiorul grătarului, direct
din confortul canapelei, aşteptând ca acesta să-şi
finalizeze
ciclul de gătit în funcţie de
preferinţele tale. Alături de
modelele de grătar pe gaz,
grătarul electric este alternativa perfectă pentru clienţii care locuiesc la bloc şi
vor să prăjească diferite
preparate, dar fără să-şi deranjeze vecinii cu mirosul
de fum. În plus, acest model de grătar electric foloseşte în construcţia lui,
plăci din fontă emailate cu
porţelan ce reuşesc să ofere
alimentelor preparate, acel
gust suculent şi arome tipice unui grătar clasic.
www.go4it

Un bărbat sună la pompieri şi zice
speriat:
-Domnule, soacra mea vrea să se
arunce de la etaj!
-Şi care e problema?
-Nu se deschide fereastra!
J
Un cuplu la psiholog. Psiholoaga
către el:
-Te simţi dominat de soţia ta?
Soţia intervine.
-Nu, nu se simte.
J
Soţia către soţ:
-Te rog să nu mai caşti când vorbesc cu tine!
-Dragă, nu casc, încerc măcar să
spun ceva...
J
Un băieţel îl întreabă pe tatăl lui:
-Tăticule, cât costă să te însori?
-Tatăl răspunde:
-Nu ştiu, eu plătesc încă.
J
Dacă nu vă place cum conduc,
daţi-vă de pe trotuar!
www.bancuri.ro

GÂNDURI ÎN TREACÃT...
Uneori, plouă prea mult peste oamenii
care merită soare.
Când ai de-a face cu proştii, cel mai bun
răspuns este tăcerea.
Prea multe zile însorite dau naştere deşertului.
O armată de oi condusă de un leu va învinge o armată de lei condusă de o oaie.
Mai bine o mie de duşmani în afara casei
decât unul înăuntru.
Ridică o albină din bunătate şi vei afla de
ce bunătatea este rea.
Din păcate, vântul nu bate aşa cum vor
corăbiile.
Cel care nu mănâncă usturoi nu miroase a
usturoi.
Adevărul nu este proprietatea unei singure persoane, ci comoara întregii omeniri.
Destinul prinde formă în momentul în
care iei o decizie.
Viaţa este un voiaj spre acasă.
Col. (ret.) Ştefan MITINCU
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Studenţii militari, în mijlocul provocărilor
American Councils for International Education #44 ForFriends

Studenţii militari din corpul cadeţilor „Gl. mr. Nicolae
Uscoi” din cadrul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu” din Sibiu au primit provocarea American
Councils for International Education #44 ForFriends,
pentru activităţi de voluntariat social în sprijinul cauzelor

într-o şură culturală şi au contribuit prin a începe renovarea casei româneşti din lemn în zilele de 2 şi 9 aprilie.
Coordonatorii acestor acţiuni au fost sd.cap. Daria BUTOIU şi sd. frt. Rareş Andrei PĂUNA.
De asemenea, studenţii militari au contribuit la ecologizarea unui spaţiu educaţional în cadrul Centrului de Plasament Orlat, acolo unde au şi petrecut timp cu copiii din
centru, jucându-se împreună. Coordonatorul acestei acţiuni a fost plt.adj.pr. Ioan ANGHEL.
La toate cele trei proiecte au participat un număr de 72
de studenţi. Corpul cadeţilor va continua munca la aceste
proiecte şi în afara săptămânii #44ForFriends.
Semper una!

feminin, reprezentantele instituţiei noastre au ocupat locul
III, cel mai bun rezultat individual obţinându-l student
fruntaş Andreea Popescu (locul III). În clasamentul general, lotul sportiv al instituţiei noastre s-a clasat pe locul II.
Felicitări tuturor!
Semper Una!

AFT la Campionatul Naţional Universitar de
Judo

Pe data de 16 aprilie, Sibiul a fost gazda celei de-a 51a ediţii a Campionatului Naţional Universitar de Judo, organizată de Facultatea de Ştiinţe din cadrul Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu.

Campionatul militar de cros

identificate în zona de acţiune, în primele zece zile din
aprilie 2022.
Astfel, studenţii militari au identificat Fundaţia pentru
educaţie ECO socială Kinderbauernhof, care funcţionează
din 1992 sub directa îngrijire a doamnei Hermine JINGA
(82 de ani) şi domnului Ioan JINGA (78 de ani), obiectul
principal de activitate fiind administrarea unui centru
rural de zi pentru copiii defavorizaţi din comunitatea din
satul Rusciori. Fundaţia a renovat şi transformat o casă
parohială într-o tabără, spaţiu necesar pentru hrănirea,
educarea, supravegherea la teme a unui număr de 45 de
copii cu vârste între 4 şi 12 ani. Cadeţii militari şi-au propus renovarea şi utilarea unui loc de joacă, lucru realizat
pe 08.04.2022.
A doua activitate sprijină Proiectul Bisericii Ortodoxe
din Guşteriţa care vizează salvarea casei româneşti din
lemn, veche de 200 de ani, din vechea vatră a satului Guşteriţa. În primă etapă casa va fi restaurată în vederea creării unui muzeu viu in situ. Cadeţii au fost inspiraţi de determinarea părintelui paroh care a transformat un grajd

Lotul sportiv al academiei a participat la Campionatul
Militar de Cros, etapa finală pe Ministerul Apărării Naţionale. În cadrul competiţiei, care a avut loc în garnizoana
Piteşti, au participat 10 loturi, reprezentând academii militare şi şcoli de maiştri militari şi subofiţeri. Cei 70 de
participanţi s-au întrecut pe un traseu de opt kilometri la
masculin şi patru kilometri la feminin, în Parcul Trivale.
În clasamentul masculin, studenţii noştri s-au clasat pe
locul II, cel mai bun rezultat individual obţinându-l student fruntaş Mihăiţă Neagu (locul III), iar în clasamentul

Rotaţia a treia de instrucţie
alături de aliatul francez

A venit rândul Batalionului 33 Vânători de Munte „Posada” din Curtea de Argeş, să desfăşoare instrucţia în comun cu
vânătorii de munte francezi din Batalionul 27 Chasseurs Alpins.
Prima zi de instrucţie a celor două

structuri a debutat
cu alpinism şi instrucţia alpină, desfăşurată în poligonul de alpinism
Cheile Râşnoavei.
Militarii români şi
francezi au amenajat diferite direcţii
de căţărare, rapel şi
traversare brână.
Această experienţă a oferit un
bun prilej militarilor
de
a
compara
tehnicile şi procedurile de căţărare folosite de cele două
structuri de vânători
de munte, în perioada următoare aceştia
urmând să desfăşoare exerciţii tactice de
nivel pluton şi trageri cu armamentul din
dotare.
Locotenent
Gabriel CONSTANTIN

Batalionul 33 V.M. ,,Posada”

Numire în funcţie

La sediul Batalionului 33
Vânători de Munte „Posada” din
Curtea de Argeş, a avut loc ceremonia de numire în funcţia de
comandant al unităţii a locotenent-colonelului Costinel Popa.
Activitatea s-a desfăşurat în
prezenţa comandantului Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”, colonelul Ilie-Marian
Dragomir şi a subofiţerului de
comandă, plutonierul adjutantprincipal Cristian Toma, care
i-au mulţumit locotenent-colonelului Costinel Popa pentru
profesionalismul de care a dat
dovadă de când a luat în primire Drapelul
de Luptă al unităţii şi i-au urat mult succes în continuare în îndeplinirea sarcini-

CMYK

lor şi obiectivelor specifice funcţiei.
Căpitan Sebastian ALUPOAIEI
Foto: Plutonier Cătălin PRÂSNEAC

Pe tatami-ul Sălii Polivalente „Transilvania” din Sibiu
s-au luptat sportivi din 14 universităţi. În urma desfăşurării competiţiei, lotul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu” din Sibiu a obţinut locul III în clasamentul pe
echipe la feminin, iar, la individual, student sergent-major
Mădălina Antoneac a obţinut locul II (categoria 52 de kg),
maistru militar cls. a-IV-a Elena Diţă, locul III (categoria
48 de kg), student fruntaş Oana Muică, locul III (categoria 57 de kg), student sergent Adrian Miron, locul V (categoria 73 de kg) şi student Cozmin Grămadă, locul VI
(categoria 66 de kg).
Felicitări luptătorilor noştri!
Elena CUCU

Cursul de formare a subofiţerilor
în activitate, pe filiera indirectă
Activitatea a avut loc pe data de 15
aprilie a.c. pe platoul Batalionului 1 Instrucţie „Olt”.
Astfel, comandantul Batalionului 1 Instrucţie „Olt”, locotenent-colonel Mihai
Duţoiu şi locţiitorul comandantului, locotenent-colonel Cristian Mogoşanu au premiat câştigătorii competiţiei pe mai multe
discipline sportive cu aplicaţie militară Cupa Forţelor Terestre urmând apoi premierea
celor mai merituoşi absolvenţi ai modulului instruirii de bază ai Cursului, atât cei
proveniţi din mediul civil, dar şi pe cei cu
experienţă în domeniu, proveniţi din corpul
soldaţilor-gradaţi profesionişti.
Ceremonia s-a încheiat în acelaşi ton de
tinereţe împlinită, cu o reuşită defilare a
cursanţilor, aceştia prezentând onorul co-

menzii, personalului unităţii şi, în mod special, instructorilor (care, între noi fie-vorba, nu au mai avut ce comenta, fiind deplin
mulţumiţi de prestaţia elevilor pregătiţi de
ei).
Preot militar Iulian TOADER

E xe r c i ţ i u î n c o m u n
cu I.S.U. Braşov
În parcul cu tehnica militară a Brigăzii
2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”, a
fost identificat un incendiu la unul dintre
vehiculele parcate, cu risc major de propagare şi la tehnica
învecinată. A fost
alertată imediat
formaţiunea de
stingere a incendiilor din cadrul
brigăzii, concomitent cu anunţarea la 112 şi solicitarea unei autospeciale de stingere a focului.
Pe timpul intervenţiei cu forţe proprii, a fost
găsit un militar în
stare inconştientă
şi în nevoie de
asistenţă
medicală de specialitate.
Acesta a fost scenariul jucat în cadrul
exerciţiului de stingere a incendiilor, în co-

mun cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” din Braşov. În cadrul
exerciţiului au fost implicate în prima fază,
elementele proprii de prevenire şi stingere
a incendiilor alături de structura
medicală, ulterior
fiind implicate şi
elemente specializate de stingere
a focului şi de
acordare a primului ajutor şi
evacuare medicală
aparţinând
I.S.U. Braşov.
Scopul acestui exerciţiu a
fost de a instrui
personalul în vederea formării
deprinderilor necesare
pentru
reducerea efectelor generate de un posibil
incendiu şi stabilirea nivelului de cooperare cu structurile specializate ale I.S.U.

