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Implicare, profesionalism
şi curaj
Calitatea de comandant de batalion atrage după sine
oameni, militari şi civili, subordonaţi care formează un
microgrup social cu impact, atât în interiorul sistemului
militar, cât şi
pe plan social
şi local. Iar
dacă acestora li
se adaugă militari străini, aşa
cum a intrat în
cotidianul
structurilor din
cadrul garnizoanelor...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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MND-SE - 5 ani de excelenţă
Brigada Multinaţională a fost înfiinţată la 30 aprilie
2017, iar în acelaşi an, la data de 15 iulie, a avut loc ceremonia de activare
a comandamentului, eveniment care
a reprezentat integrarea oficială în
Structura de forţe a
NATO pe baza implementării Planului de Acţiune
pentru Ridicarea
Capacităţii...

KAKI 100%

Premiere
Lotul României a fost alcătuit din 20 de militari răniţi, clasaţi cu gradul II şi III de invaliditate sau apt limitat, care au evoluat la probele tir cu arcul, atletism,
volei din poziţia
şezând, rowing,
powerlifting, ciclism şi înot. În
cadrul evenimentului sportiv de la
Haga, caporalul
Marcel Neagu a
obţinut medalia
de aur la tir cu arcul...

LECÞIA DE ISTORIE

Sica, pumnalul curbat
al aristocraţiei dacilor
Importanţa pumnalului în toate aceste afişări şi mai
ales ritualuri trebuie să fi fost deosebită sau chiar o cutumă solidă, de vreme ce arma apare şi în mormintele
unor adolescenţi,
prea tineri ca să fi
avut timp sau ocazia
unor fapte memorabile. Simpla apartenenţă la o familie,
clan sau grup obliga
sau alinia personajul
la un anume....

MOZAIC

Solul lunar ar putea genera
oxigen şi combustibil
Pe baza observaţiei, echipa a propus o strategie de
„fotosinteză extraterestră”. În principal, sistemul foloseşte solul lunar pentru a electroliza apa extrasă de pe
Lună şi din gazele
de eşapament respirat de astronauţi
în oxigen şi hidrogen, alimentate de lumina solară.
Procesul
produce hidrocarburi, cum ar fi
metanul, care ar
putea fi folosite
ca...
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aCtualitatea
Pe SCuRt
lBRATISLAVA - Slovacia şi Polonia cer ca Ucrainei să i
se acorde rapid statutul de candidată la aderarea la UE.
Slovacia şi Polonia vor face eforturi comune pentru a ajuta
Ucraina să obţină statutul de ţară candidată la aderarea la UE
cât de curând posibil, au declarat, la Bratislava, preşedinta
slovacă Zuzana Caputova şi omologul ei polonez Andrzej
Duda, relatează dpa. Cei doi lideri au susţinut că vor vizita
împreună statele UE care s-au arătat sceptice faţă de aderarea
Ucrainei la blocul comunitar. ,,Pentru viitorul Europei şi
pentru pacea în Europa, este important să vorbim despre viitorul statut al Ucrainei”, a spus Caputova. ,,Asta nu înseamnă în mod automat calitatea de membru deplin, pentru care
bineînţeles criteriile trebuie întrunite. Dar considerăm acordarea statutului de ţară candidată un gest natural în situaţia
dificilă în care este acum Ucraina” a spus preşedinta slovacă.
Andrzej Duda a spus că Ucraina se apără nu doar pe ea, ci şi
Europa ,,de ambiţiile şi acţiunile imperiale ale Rusiei de astăzi” şi are nevoie de un semn de solidaritate pentru a face asta.l LONDRA - Marea Britanie şi Suedia au semnat un
acord de apărare reciprocă, înaintea deciziei Stockholmului privind aderarea la NATO. Premierul britanic Boris
Johnson şi omologul său suedez Magdalena Andersson au
anunţat un acord în domeniul apărării şi de protecţie reciprocă în caz de agresiune, înaintea deciziei Suediei privind aderarea la NATO, relatează AFP. ,,Dacă Suedia este atacată şi
apelează la noi pentru a ne cere sprijin, i-l vom oferi”, a afirmat şeful guvernului britanic într-o conferinţă de presă comună cu şefa guvernului suedez la Stockholm. ,,Dacă una
dintre cele două ţări ar suferi un dezastru sau un atac, Marea
Britanie şi Suedia şi-ar oferi asistenţă în multe feluri (...), incluzând mijloace militare”, a precizat Magdalena Andersson.
Boris Johnson urmează să semneze un acord similar cu Finlanda în timpul unei vizite la Helsinki. Îngrijorate de reacţia
Rusiei la cererile lor probabile de aderare la NATO aşteptate
în zilele următoare, cele două ţări nordice încearcă să obţină
garanţii de securitate bilaterale pe perioada dintre candidatura lor şi intrarea oficială în Alianţa Nord-Atlantică, ceea ce ar
putea dura mai multe luni. Au avut loc discuţii în primul rând
cu marile puteri ale NATO - SUA, Marea Britanie, Franţa,
Germania - potrivit liderilor celor două ţări. ,,Declaraţia politică de solidaritate” semnată cu Londra este primul acord
oficial anunţat public.lTEL AVIV - Forţele Armate Israeliene au început desfăşurarea celui mai amplu exerciţiu
militar din ultimele decenii. Forţele de Apărare Israeliene
(IDF) au început pe data de 8 mai, cel mai mare exerciţiu militar din istoria statului Israel. Mii de soldaţi şi rezervişti vor
lua parte la acest exerciţiu, denumit,,Chariots of Fire”, inclusiv forţele aeriene, marina şi forţele regulate, a relatat The Jerusalem Post. ,,Soldaţi din toate structurile IDF se vor antrena împreună pe parcursul lunii următoare pentru a creşte pregătirea noastră defensivă, la sol, în aer, pe mare şi în spaţiul
cibernetic”, a indicat pe Twitter armata israeliană. ,,Nu va
exista o unitate care să nu ia parte la acest exerciţiu”, a declarat purtătorul de cuvânt al IDF, generalul de brigadă Ran Kohav, potrivit The Jerusalem Post. Exerciţiul denumit ,,Carele
de foc”, care va dura aproape o lună, îşi propune creşterea
pregătirii de luptă şi testarea disponibilităţii forţelor armate
pentru lupte intense şi prelungite. Scopul exerciţiului este de
a îmbunătăţi gradul de pregătire al întregii armate şi de a examina capacitatea trupelor de a desfăşura o campanie puternică şi prelungită împotriva forţelor inamice. De asemenea,
acesta va dezvălui problemele de logistică şi de putere de foc
cu care soldaţii s-ar putea confrunta într-un război. Exerciţiul
urmăreşte să îmbunătăţească cooperarea dintre IDF, ministerele guvernamentale, organizaţiile de securitate şi organismele civile, inclusiv capacităţile lor de a trece de la rutină la
un scenariu de urgenţă complet, cu multiple domenii care
evoluează în mod constant. Conform unui purtător de cuvânt,
vor fi implicaţi militari şi rezervişti din toate unităţile. ,,Pe tot
parcursul exerciţiului, militari IDF vor continua să întreprindă activităţi contrateroriste şi să întărească eforturile defensive la bariera de securitate cu Iudeea şi Samaria (Cisiordania
- n. red.)” afirmă comunicatul forţelor armate, potrivit Agerpres. Exerciţiul vizează de asemenea implementarea lecţiilor
trase din ultimul război din Fâşia Gaza, când în jur de 4.400
de rachete au fost trase spre Israel, a declarat purtătorul de
cuvânt Amnon Shefler.l ATENA - Grecia îşi nuanţează
poziţia în conflictul cu Turcia: ,,Trebuie să ne se supunem
obligaţiilor NATO. Grecia nu îşi poate nega obligaţiile care
îi revin în cadrul apartenenţei la NATO pe fondul disputelor
geopolitice în curs cu Turcia, a declarat premierul grec Kyriakos Mitsotakis. Turcia şi Grecia sunt de mult timp în dezacord din cauza suprapunerii revendicărilor privind platoul
continental şi apele teritoriale din Marea Egee şi Marea Mediterană. n
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MND-SE - 5 ani de excelenţă
Pe data de 2 mai, a avut loc ceremonia de împlinire a 5
ani de la înfiinţarea Brigăzii
Multinaţionale Sud-Est.
În urma Summit-ului
NATO de la Varşovia, din
anul 2016, s-a luat decizia ca
Brigada 2 Infanterie ,,Rovine” să fie transformată în Brigada Multinaţională Sud-Est.
Brigada Multinaţională a
fost înfiinţată la 30 aprilie
2017, iar în acelaşi an, la data
de 15 iulie, a avut loc ceremonia de activare a comandamentului, eveniment care a
reprezentat integrarea oficială
în Structura de forţe a NATO
pe baza implementării Planului de Acţiune pentru Ridicarea Capacităţii de reacţie a Alianţei.
În 2018, a avut loc ceremonia de declarare a Capabilităţii Operaţionale Complete a Comandamentului Brigăzii
Multinaţionale Sud-Est, în urma desfăşurării exerciţiului

SCORPIONS FURY 2018 din Centrul Naţional de Instruire Întrunită ,,Getica”
de la Cincu.
La eveniment au
fost prezenţi şeful Statului Major al Apărării, general Daniel Petrescu, şeful Statului
Major al Forţelor Terestre, general-maior
Iulian Berdilă, comandantul Corpului Multinaţional Sud-Est, general-maior Dragoş
Iacob, comandantul
Comandamentului
Multinaţional de Divizie Sud-Est, generalmaior Cristian Dan şi comandantul Comandamentului Forţelor Întrunite, general-maior Dorin Ioniţă.
Plutonier-adjutant
Cristian NISTOR
Foto: Cătălin DINU

Depunere jurământ
Jur credinţă patriei mele,
România! Jur să-mi apăr ţara,
chiar cu preţul vieţii. Jur să
respect Constituţia, legile ţării şi regulamentele militare.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
Vineri, 6 mai, în cadrul
structurilor din garnizoanele
Focşani şi Galaţi, subordonate Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată „Unirea Principatelor”, au avut loc ceremonii de
de pu ne re
a
Jurămân tului
Militar de
către soldaţii
şi
gradaţii
re zervişti
vo luntari,
s e r i a
suplimentară 2021.
În prez e n ţ a
comandantului
marii unităţi, colonelul Gabriel-Constantin Turculeţ, precum şi a familiilor militarilor,
ostaşii au rostit printr-un singur glas „Jur credinţă Patriei

mele, România!” - moment
emoţionant şi unic în viaţa
unui militar.
Legământ sacru - jurământul militar - reprezintă
consfinţirea în faţa divinităţii
a asumării unei responsabilităţi pe viaţă, legământ ce doar
prin trecerea în nefiinţă mai
poate fi dezlegat. Profesia de
militar nu este doar o simplă
meserie, este un mod de viaţă,
un cod
spe ci fic
de conduită rezervat
caracte relor puternice
reunite
într-o familie
care are
grijă întot dea u na
de
me mbrii
ei.
Mult succes în carieră! Începând de astăzi, sunteţi copiii patriei-mamă, România!n

Femeile, pe picior de
egalitate cu bărbaţii
Pe data de 8 mai, marcăm Ziua egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi. A fost instituită prin Legea
23/2015 pentru promovarea egalităţii de şanse între sexe, ca parte integrantă a politicii sociale.
Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi reprezintă un principiu fundamental al drepturilor omului, cu o largă aplicare în diferite domenii, inclusiv cel militar.
Forţele Terestre Române, cea mai reprezentativă
structură a Armatei României, funcţionează în baza
unui set de valori unitare. Pe lângă devotament faţă de
ţară, spirit de sacrificiu, unitate, profesionalism, integritate şi onoare, se regăseşte şi EGALITATEA. Pe
cale de consecinţă, şi egalitatea între femei şi bărbaţi.
Promovăm egalitatea între femei şi bărbaţi, în toate
activităţile
noastre - concept cunoscut
şi ca „integrarea
dimensiunii de
gen”.
În prezent,
în Forţele Terestre Române, există cadre militare şi
personal civil
femei care ocupă funcţii de execuţie şi conducere la toate nivelurile ierarhice, singurele criterii de selecţie fiind competenţa şi profesionalismul, aplicabile întregului perso-

Batalionul 285 Arti- lor încredinţate şi, în acelaşi timp, erolerie „Vlaicu Vodă”, rile constatate pe parcursul instruirii
uniţi sub comandă să poată fi corectate.
unică, s-au constituit
Prezent la activitate, comandantul
într-un grup de luptă întrunit - „Battle Brigăzii 282 Blindată „Unirea PrinGroup 300” - şi au desfăşurat un exer- cipatelor”, colonelul Gabriel Constanciţiu de antrenament în teren de tip tin Turculeţ a apreciat angajamentul şi
FTX, cu tema „Ofensiva din mişcare”. efortul tuturor participanţilor la exerInstruirea interarme, executată ciţiu, a felicitat militarii, remarcând
concomitent cu structuri de infanterie, totodată, iscusinţa comandanţilor de
tancuri şi artilerie, permite pregătirea plutoane şi adaptabilitatea lor la situamilitarilor în condiţii similare celor ţiile tactice create de scenariul exercare ar putea fi impuse de realitatea ciţiului.
Cu ocazia sărbătoririi Zilei Forţemodernă a câmpului de luptă. Prin
scenariul unui astfel de exerciţiu se lor Terestre şi în semn de apreciere
urmăreşte luarea deciziilor în câm- pentru rezultatele meritorii obţinute în
pul tactic de către comandanţii su- procesul instruirii şi pentru îndeplinibunităţilor, rapiditatea cu care aceş- rea ireproşabilă a misiunilor, comantia se pliază pe situaţia tactică im- dantul brigăzii a conferit Emblema de
previzibilă a evoluţiei acţiunilor din Onoare a Statului Major al Forţelor
cadrul tactic. Scopul acestora este de Terestre, comandantului Batalionului
a perfecţiona deprinderile de luptă- 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul
tor ale militarilor şi capacităţile de Andrei”, locotenent-colonelul Octavileader ale comandanţilor de subuni- an Remus Popa.
Nicuşor COMĂNESCU
tăţi, în vederea îndeplinirii misiuniTipografia
Redactori
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U.M. 01295
de redacþie
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Battle Group „300”
Joi, 5 mai, în cadrul exerciţiului
„Danubian Knight 22”, găzduit de
Centrul Secundar de Instruire pentru
Luptă „Smârdan”, subunităţile din
structurile organice ale Brigăzii 282
Blindată „Unirea Principatelor”, reprezentate de Batalionul 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei”, Batalionul 284 Tancuri „Cuza Vodă” şi
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Premierea echipei României care a
participat la jocurile Invictus de la Haga
Militarii care au făcut parte din lotul României
la Invictus Games 2022, desfăşurate luna trecută la
Haga, în Olanda, au fost felicitaţi de către ministrul
Apărării Naţionale, Vasile Dîncu şi de şeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, în
cadrul unei ceremonii, care a avut loc marţi, 3 mai,
la sediul Ministerului Apărării Naţionale.
,,Dumneavoastră, prin sacrificiul pe care l-aţi
făcut pentru România, prin forţa de a continua mai
departe, sunteţi cu adevărat un exemplu, atât
pentru Armată, cât şi pentru societate”, a declarat,
în cadrul ceremoniei, ministrul Vasile Dîncu.
Lotul României a fost alcătuit din 20 de militari
răniţi, clasaţi cu gradul II şi III de invaliditate sau
apt limitat, care au evoluat la probele tir cu arcul,
atletism, volei din poziţia şezând, rowing, powerlifting, ciclism şi înot.
În cadrul evenimentului sportiv de la Haga, caporalul Marcel Neagu a obţinut medalia de aur la
tir cu arcul compound - individual. Tot pe prima
poziţie s-au clasat plutonierul-adjutant Iulian Căpăţână, plutonierii-majori Florin Cojocaru şi Eduard Romilă, la tir cu arcul olimpic - proba pe echipe.
De asemenea, României i-a revenit de 4 ori argintul, datorită rezultatelor obţinute de plutonierul adjutant principal (rz.) Mihai Toma şi plutonierul-adjutant
Iulian Căpăţână la Land Rover Driving Challenge;
caporalul Marcel Neagu, plutonierul-adjutant (rz.)
Florin Bolovan şi plutonierul adjutant principal (rz.)
Mihai Toma la tir cu arcul compound - proba pe echi-

În fiecare an, la 30 aprilie, Armata României sărbătoreşte Ziua Infanteriei, o armă cu tradiţie, care a
evoluat şi s-a modernizat permanent ca organizare,
înzestrare, instruire şi luptă şi ai cărei militari au
participat la toate evenimentele semnificative din istoria României.
Aniversarea Zilei Infanteriei ne oferă prilejul de a
rememora faptele glorioase ale ostaşilor români şi de

pe; caporalul Valentin Ciolan-Uţă, la atletism - aruncarea bilei şi plutonierul-major Florin Cojocaru la tir
cu arcul olimpic - individual.
Ţara noastră s-a aflat la cea de-a treia participare
la competiţia sportivă internaţională care susţine recuperarea fizică şi psihică a militarilor răniţi în operaţiuni militare, după jocurile organizate la Toronto, în
2017 şi Sydney, în 2018.
Cristina MIIA
Foto: Laurenţiu TUROI

a elogia eroii căzuţi la datorie de-a lungul timpului
pentru apărarea hotarelor ţării, a libertăţii şi siguranţei noastre, a tuturor românilor.
Chiar dacă astăzi conceptul războiului modern
este unul bazat pe supertehnologizare, pe interconectarea sistemelor de lovire de înaltă precizie, rolul infanteristului continuă să rămână unul decisiv în determinarea cursului de acţiune şi a succesului, în orice tip de confruntare. Conflictele de tip hibrid, neconvenţionale, sunt o altă provocare şi necesită o adaptare a modalităţii de abordare conceptuală a mediului de securitate, dar şi a tehnicilor, tacticilor şi procedurilor de acţiune.
Arma de bază a forţelor terestre, infanteria are o
contribuţie semnificativă la promovarea imaginii Armatei României în misiuni naţionale şi internaţionale
şi reprezintă o forţă credibilă şi interoperabilă cu
structuri similare armatelor aliate şi partenere, capabilă să îndeplinească, împreună cu celelalte arme, întreg spectrul de misiuni specifice spaţiului de luptă
integrat actual.
Dragi camarazi,
Cea mai de preţ resursă a infanteriei sunteţi dumneavoastră, cei care v-aţi dovedit profesionalismul şi
aţi câştigat prestigiul şi recunoaşterea internaţională
prin modul de implicare în îndeplinirea misiunilor.
Este necesar să menţineţi acelaşi ritm dinamic,
plin de iniţiativă în toate demersurile dumneavoastră
şi să demonstraţi în permanenţă că sunteţi în măsură
să păstraţi bunul renume al acestei arme.
În această zi festivă, dumneavoastră, infanteriştilor de ieri şi de astăzi, vă adresez felicitări pentru efortul şi dedicarea cu care aţi înţeles să vă îndepliniţi
misiunile şi vă doresc multă sănătate, putere de muncă şi realizări profesionale şi personale, alături de cei
dragi!
La mulţi ani!n

,,Geparzii Transilvani”-tragere cu arma- în cel mai scurt timp, asupra obiectivelor fixe care
apar prin surprindere şi de a evalua nivelul de instruimentul individual de infanterie.
re atins.

BUCUREŞTI
Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-maior Iulian Berdilă a participat pe data de
9 mai, alături de
ministrul Apărării
Naţionale, Vasile
Dîncu, la ceremonia militară şi religioasă de depunere de coroane şi
jerbe de flori, organizată la Monumentul Eroilor
Patriei din faţa Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.
Colonel Cristian MARIŞ
Foto: Laurenţiu TUROI
IAŞI
Pe data de 9 mai, în Municipiul Iaşi, la Statuia Independenţei,
militarii Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt” împreună cu instituţiile publice locale au marcat printr-o ceremonie militară şi religioasă, Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-Al
Doilea Război Mondial şi, totodată, Ziua Europei, precum şi Ziua Independenţei de Stat a României ce se serbează pe data de 10
mai.
La activitate au
participat subprefectul judeţului Iaşi,
Marian Grigoraş,
preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi,
Costel Alexe, primarul
Municipiului
Iaşi, Mihai Chirica,
locţiitorul comandantului Brigăzii 15
Mecanizată ,,Podu
Înalt”, colonelul Ionel-Lucian Sandu, veterani de război, militari activi, în rezervă şi
în retragere.
Evenimentul s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare formată din militarii Batalionului 151 Infanterie „Războieni”.
Lucien COVALCIUC
BRAŞOV
9 mai 1945 reprezintă Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite prin
semnarea actului de capitulare necondiţionată a Germaniei şi
sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, iar 9 mai 1950 devine Ziua Uniunii Europene sau Ziua Schuman - Robert Schuman fiind considerat unul dintre părinţii fondatori ai Uniunii Europene. Acum 145 de ani - la 10 mai 1877 era proclamată „Independenţa absolută a României” de către principele Carol I, devenind astfel Ziua Independenţei de Stat a României.
Militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” au
participat alături de reprezentanţii structurilor Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională din garnizoana Braşov şi de autorităţile publice locale, la ceremonia militară care s-a desfăşurat în Piaţa Unirii din Braşov.
Ceremonia a început cu intonarea Imnului Naţional al României şi a Imnului Europei şi s-a încheiat cu depunerea de coroane
şi jerbe de flori la „Statuia Soldatului Necunoscut”-monument ridicat în cinstea eroilor români.
Ne înclinăm cu respect şi recunoştinţă în faţa eroilor neamului românesc.
Plutonier-major Constantin ITU
Foto: Sergent-major Alexandra CIOLPAN

Instrucţie la elicopter pentru
vânătorii de munte

Veşti din Polonia
În perioada 2.05-6.05.a.c, ,,Geparzii Transilvani”
au executat primele şedinţe de tragere cu armamentul individual de
infanterie din dotare în
poligonul din apropierea bazei de instrucţie
Bemowo Piskie din Polonia.
Şedinţele de tragere
planificate şi desfăşurate au avut scopul de a
antrena şi dezvolta deprinderile militarilor
români în identificarea
şi executarea focului,

9 mai, o zi cu
semnificaţie dublă
Ceremonii militare şi manifestări evocatoare, precum expoziţii tematice, gale de filme şi alte activităţi cu specific militar,
s-au desfăşurat în zilele 9 şi 10 mai, în marile garnizoane din ţară,
în care sunt dislocate structuri ale Forţelor Terestre Române, cu
ocazia sărbătoririi Zilei Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel
de-Al Doilea Război Mondial şi Zilei Europei.

30 aprilie - Ziua Infanteriei Române
Ziua Infanteriei a fost marcată pe 30 aprilie,
printr-o ceremonie militară şi religioasă de depunere
de coroane de flori la Monumentul Infanteriei Române amplasat în Parcul Kiseleff din Bucureşti.
La data de 30 aprilie 1830 s-au pus bazele constituirii şi consacrării Infanteriei ca armă de sine stătătoare a Principatelor Române, prin decizia de „formăluire, în Valahia, a şase batalioane pedestrime şi şase
escadroane călărime a străjii pământeşti”.
Infanteria a fost întotdeauna cea mai numeroasă
armă a oştirii române, capabilă să angajeze, să desfăşoare şi să desăvârşească lupta, îndeplinind misiuni
deosebit de grele.
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Începând cu luna
aprilie, timp de aproximativ 6 luni, contingentul românesc ,,Geparzii
Transilvani”, structură
generată de Batalionul 3
Apărare Antiaeriană ,,Potaissa” se instruieşte
într-un mediu multinaţional alături de aliaţii grupului de luptă din Polonia, sub coordonarea Comandamentului Forţelor
Întrunite.
Liviu BURTICĂ

Militarii Batalionului 33 Vânători de Munte ,,Posada” din Curtea
de Argeş, au executat instrucţie în
comun cu aeronave IAR 330, puse
la dispoziţie de
Baza 90 Transport
Aerian Otopeni
,,Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”.
În timpul desfăşurării instrucţiei, militarii au executat
activităţi de inserţie prin rapel
şi extracţie din dispozitivului

inamicului, în scopul perfecţionării deprinderilor necesare
ducerii acţiunilor de luptă în
mediul specific.
Căpitan Sebastian
ALUPOAIEI
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Implicare, profesionalism şi curaj
Interviu cu locotenent-colonelul Andrei MAZERE, comandantul Batalionului 22 Infanterie „Romanaţi”
- Pentru început, vă rog să faceţi o scurtă prezentare
a parcursului profesional, punctând momentele importante care v-au marcat evoluţia profesională şi la care vă
raportaţi şi în acest moment.
- Decizia de a parcurge o carieră militară a fost luată în
momentul în care, la 14 ani am păşit la punctul de control al
Liceului Militar „Mihai Viteazu” din Alba-Iulia, cu gândul
de a-mi urma fratele mai mare, deja elev, şi de a concura
pentru a fi admis în sistemul militar. Am intrat şi am absolvit colegiul. Patru ani mai târziu, în anul 2001, am fost admis la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din
Sibiu, specialitatea managementul organizaţiei (aşa cum
este specificat pe diploma de licenţă). Pot spune că academia a fost prima care mi-a insuflat ce înseamnă cu adevărat
„pofta de militărie” şi mi-a arătat care ar putea să fie arma
mea de bază, şi anume, aşa cum îmi place să îi spun cea de
„inginer de infanterie”.
Am continuat pregătirea profesională cu studiile militare începând cu cursul de bază pentru prima funcţie de comandant de pluton, în urma căruia, ca un moment de cotitură, soarta a făcut să îmi aleg funcţia de comandant Pluton
Cercetare la Batalionul 20 Infanterie „Dolj”, batalion în
care şi viitoarea soţie şi-a ales o funcţie de comandant pluton artilerie în acelaşi an. Aceasta poate a fost printre cele
mai importante decizii luate până la acel moment în viaţă.
Din această poziţie, am realizat ce înseamnă cu adevărat
responsabilitatea pentru subordonaţi, dar şi ceea ce înseamnă specialitatea de cercetaş.
Mi-am continuat cariera, din acel moment în mare parte
pe acest domeniu al informaţiilor militare/cercetare, îndeplinind funcţii de locţiitor comandant companie, ofiţer de
stat major şi culminând, după finalizarea masterului de comandă interarme din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, cu numirea în funcţia de şef al modulului Informaţii în cadrul Comandamentului Brigăzii Multinaţionale Sud-Est.
Cu cât urci în ierarhia gradelor şi funcţiilor, satisfacţia
creşte, dar şi provocările ţin pasul. Din postura de ofiţer în
cadrul unei structuri multinaţionale, am realizat deschiderea
pe care ţi-o poate oferi multiculturalitatea militară pe teritoriul naţional. Mi-a oferit suficiente motive pentru a încerca
să fiu din ce în ce mai competitiv cu partenerii de Coaliţie
şi cu mine însumi şi m-a călit în ceea ce înseamnă calitatea
de profesionist.
- Care sunt cele mai mari provocări ale funcţiei actuale, într-o zi obişnuită de lucru?
- După aproape 4 ani petrecuţi la Comandamentul Brigăzii Multinaţionale Sud-Est, am decis să mă întorc la eterna iubire a oricărui ofiţer, cea de a comanda structuri. De
aici decurg şi cele mai mari satisfacţii, dar şi provocări.
Calitatea de comandant de batalion atrage după sine oameni, militari şi civili, subordonaţi care formează un microgrup social cu impact, atât în interiorul sistemului militar,
cât şi pe plan social local. Iar, dacă acestora li se adaugă militari străini, aşa cum a intrat în cotidianul structurilor din
cadrul garnizoanelor Caracal şi Craiova, atunci lucrurile devin din ce în ce mai complicate.
Consider că, odată cu preluarea comenzii şi Drapelului
de Luptă al structurii se renunţă la aşa-numitele zile obişnuite de muncă. Ca pentru orice om normal, ziua de lucru începe odată cu ivirea zorilor, dar pentru comandanţi este
doar o restartare a unui ,,montagne russe’’ a planului care a
fost conceput cu cel puţin o seară înainte. Este important ca
primul contact cu structura să fie dis de dimineaţă şi, dacă
este luni este şi mai bine pentru că îmi place să mă întâlnesc
cu toată suflarea, să le reamintesc ce activităţi importante ne
aşteaptă pentru următoarea săptămână, să trasez sarcinile
generale, pentru tot efectivul şi să anunţ care sunt sărbătoriţii săptămânii. Activităţile continuă prin contactele pe care
le am cu fiecare modul în parte, prin vizitele pe care le fac
prin birouri pentru a transmite direct sarcinile şi de a verifica termenele date la cele anterioare. Cu această ocazie, aflu
şi care sunt nemulţumirile, provocările fiecăruia, care este
atmosfera reală din interiorul fiecărui birou. Sunt militarul
care urmăreşte să transmită direct îndrumările pentru rezolvarea sarcinilor esenţiale. Pentru mine este important să fiu
în mijlocul subordonaţilor, mai ales la început pentru a lua
pulsul acestora.
Când nu sunt în cadrul statului major sunt pe terenurile
de instrucţie pentru a vedea ce se întâmplă pentru a mă convinge că, ceea ce se planifică, se întâmplă cu adevărat cu sudoarea frunţii. Aici este partea importantă pentru care ne
pregătim sub stindardul: ,,Instruieşte-te aşa cum vei lupta!”.
Ziua se încheie cu semnarea documentelor şi stabilirea
planului pentru următoarea perioadă.
- Domnule locotenent-colonel, consideraţi că actul de
comandă se poate contura doar prin legi şi regulamente
militare, sau un rol important în viaţa unei unităţi militare
îl reprezintă şi experienţa acumulată în timp, precum şi
putere exemplului personal?
- Actul de comandă, aşa cum este el trecut în cărţi se
exercită prin două concepte cunoscute: comanda şi controlul şi comanda pe misiune. Nu încerc aici să dau lecţii de
conducere, doar încerc să scot în evidenţă faptul că factorul
comun dintre aceste concepte este comandantul, persoana
învestită cu autoritatea comenzii, de care depinde, atât stilul

C MYK

S-a născut la data de 24.02.1982 în
localitatea Câmpia Turzii, Judeţul
Cluj.
STUDII ŞI CURSURI:
2001-Colegiul Liceul Militar „Mihai
Viteazul”, Alba -Iulia;
2005- Licenţă în specializarea managementul organizaţiei, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu; curs Psihopedagogie, Departamentul pentru pregătirea personalului
didactic, Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei, Sibiu;
2006-Cursul de bază, Centrul de pregătire a infanteriei „Constantin Brâncoveanu” Făgăraş;
2014-Curs „All source analyst- brigade level” - Germania;
2015 - Curs de stat major, Centrul JISR
Buzău al Şcolii de aplicaţii de informaţii pentru apărare „Nicolae Condescu”,
Bucureşti;

2016 - Curs specializare informaţii
pentru apărare, Şcoala de aplicaţii de
informaţii pentru apărare „Nicolae
Condescu”, Bucureşti;
2016-2018 - Masterat în specializarea
conducere interarme - forte terestre,
Facultatea de comandă şi stat major,
Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I”, Bucureşti;
2020 - Curs de locotenent-colonel în
specializarea Informaţii pentru luptă şi
securitate militară, Facultatea de securitate şi apărare, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti.
FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
2006 - 2008 - comandant de pluton
cercetare la Batalionul 20 Infanterie,
Craiova;
2008 - 2010 - Locţiitor al comandantului Companiei 211 Cercetare din Brigada 2 Infanterie „Rovine”, Craiova;
2010 - 2014 - comandant companie

de conducere, viziunea, cât şi carisma. Cred că doar prin
aceste cuvinte vă puteţi da seama că, persoana care este învestită cu actul comenzii trebuie să pună în balanţă pe de o
parte legile şi regulamentele, experienţa acumulată şi exemplul de bun profesionist. Toate acestea pentru a impulsiona
structura, dar în special generaţia următoare care trebuie să
aibă un fundament solid pentru a fi eficientă. Numai prin
exemplul personal se pot dovedi anumite calităţi pe care subordonaţii trebuie să le afle.
Cred cu fermitate că un comandant bun trebuie să fie un
bun manager, dar, în egală măsură, fără câştigarea respectului cuvenit din partea subordonaţilor, nu poate deveni liderul unei structuri. Succesul acestuia survine în momentul în
care absenţa acestuia nu provoacă stoparea activităţilor, ci
continuă ca un perpetuum mobile fără a simţi vreo diferenţă.
- Din CV-ul dumneavoastră, reiese faptul că aţi participat la mai multe misiuni în T.O. Cum v-a ajutat experienţa dobândită în dezvoltarea carierei militare?
- Misiunile internaţionale la care am participat, în număr
de 4 (1 în Irak şi 3 în Afganistan) au acţionat ca un factor
declanşator al sintagmelor „există şi alte soluţii pentru rezolvarea unei probleme” şi „nu există doar o variantă unic
acceptată”. Mediul multinaţional şi diversitatea culturală
deschide mintea şi oferă exemple, experienţe, lecţii învăţate
şi bune practici pentru toate structurile militare, indiferent
de naţionalitate. Te obligă pe tine ca militar să descoperi
cele mai bune soluţii în situaţii de criză în care dacă nu le
găseşti există posibilitatea ca cineva să îşi piardă viaţa. Nu
ştiu câţi dintre cei care au plecat în misiune au gândit de maniera aceasta, dar sunt convins că sunt în număr mare.
Misiunile internaţionale în teatrele de operaţii sunt şi
unul dintre izvoarele experienţei pe care o posed şi pe care
încerc să o insuflu tinerilor ofiţeri, dar şi subofiţerilor şi soldaţilor gradaţi profesionişti. Ei trebuie să înţeleagă că experienţa multinaţională şi ieşirea din confortul funcţiei naţionale conferă doar avantaje care, cu alte ocazii, sunt greu de
obţinut pe terenurile de instrucţie. Aici nu mai este vorba de
munca din laboratorul de acasă. În teatrul de operaţii lucrurile se întâmplă în timp real şi nu este loc de greşeli, acestea
din urmă lasă urme adânci.
- Ce ne puteţi spune despre misiunile militarilor în cadrul operaţiunilor EUFOR Althea din teatrul de operaţii
Bosnia şi Herţegovina?

Sprijin din Brigada
2
Infanterie
„Rovine”, Craiova;
2014 - 2016 - ofiţer
de stat major în
cadrul Biroului Planificare şi Conducere Informaţii din
S2 Informaţii în
Comandamentul
Brigăzii 2 Infanterie
„Rovine”,
Craiova;
2016 - 2018 - ofiţer
masterand în cadrul
Universităţii Naţionale de Apărare
„Carol
I”,
Bucureşti;
24 august 2018 -01
aprilie 2022 - şef
al informaţiilor în
cadrul Comandamentului Brigăzii
Multinaţionale
Sud-Est;
01 aprilie 2022 comandant
al
Batalionului 22 Inf a n t e r i e
„Romanaţi”.
MISIUNI INTERNAŢIONALE:
2007-comandant pluton infanterie /
Irak;
2009 - locţiitor al comandantului Companiei 215 Cercetare / Afaganistan;
2011 – analist/ S2 Informaţii/ Afganistan;
2014 - analist/ S2 Informaţii/ Afganistan.
DISTINCŢII:
22.10.2007 - Emblema de merit „În
Slujba Păcii” cls. a I-a;
2008, 2011, 2014 - Insigna „Participant la Misiuni în Străinătate”;
29.06.2012 - Titlul onorific de „Militar
Veteran” pentru militari;
29.09.2020 - Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 15 de ani de activitate;
22.01.2021-Veteran din teatrele de
operaţii.

- Pentru militarii Batalionului 22 Infanterie ,,Romanaţi”,
misiunile din teatrul de operaţii Bosnia reprezintă o încununare meritată a eforturilor depuse în poligoanele de instrucţie.
Chiar dacă în regiune tronează pacea la acest moment,
situaţia de securitate este una extrem de fragilă. Prezenţa
militarilor români este garantul de securitate de care populaţia locală are nevoie şi asigură încă o dată faptul că alianţele au fost create pentru a garanta pacea şi securitatea oamenilor de rând.
Din acest motiv, majoritatea misiunilor pe care militarii
români le execută sub egida EUFOR sunt unele de prezenţă
şi postură. De asemenea, mentorizare şi schimbul de experienţă cu armata bosniacă sunt de asemenea tipuri de misiuni esenţiale pe care militarii le execută pentru a conferi
structurii militare locale încrederea necesară pentru a-şi
apăra populaţia.
- Domnule locotenent-colonel, ne puteţi menţiona care
sunt principalele obiective şi linii de orientare pentru anul
2022?
- Prioritatea numărul 1 pentru Batalionului 22 Infanterie
,,Romanaţi”, este cea de a menţine capacitatea de luptă atinsă prin consolidare la pachet cu respectarea angajamentelor
naţionale şi ale Alianţei, respectiv continuarea şi sprijinul
misiunii din TO Bosnia, sub egida EUFOR, la care structura
noastră contribuie în acest moment cu un pluton de menţinere a păcii şi o companie ca rezervă intermediară în cadrul
misiunii Althea. În cadrul acestei linii de efort se află şi selecţionarea, pregătirea şi dislocarea rotaţiilor următoare
pentru continuarea generării de forţe în Balcani.
Prioritatea numărul doi pentru mine este creşterea gradului de interoperabilitate între structura proprie şi structurile din cadrul membrilor parteneri NATO. Vom încerca să
profităm la maxim de prezenţa militarilor portughezi dislocaţi în Garnizoana Caracal, de elementele operaţionale din
cadrul grupului de luptă franco-belgian şi chiar de contingentul militar polonez dislocat în Garnizoana Craiova,
pentru a ne instrui în comun. Prioritatea numărul 3, dar nu
pe ultimul loc, este creşterea gradului de încredere, a coeziunii şi a moralului structurii, cât şi menţinerea unui nivel
normal de convieţuire şi cooperare în cadrul comunităţii locale, prin implicarea personalului propriu şi a celor străini
aflaţi sub coordonarea batalionului în cadrul evenimentelor
sociale şi locale.
(continuare în pagina 8)
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Ziua Veteranilor de Război
Pe data de 29 aprilie, sărbătorim Ziua Veteranilor de
Război, în semn de recunoaştere a meritelor acestora
pentru apărarea independenţei, suveranităţii, integrităţii
teritoriale şi a intereselor României. Această dată a fost
stabilită ca zi a veteranilor de război în 2007, prin Hotărâre de Guvern şi a fost sărbătorită pentru prima dată în România în 2008.
Şi în acest an, Ziua Veteranilor de Război a fost marcată printr-o serie de manifestări ce au avut loc în toate garnizoanele din ţară unde s-au desfăşurat ceremonii militare
şi religioase la monumentele eroilor, simpozioane, adunări solemne ale asociaţiilor de veterani de război, spectacole şi expoziţii cu tematică adecvată, activităţi de îngrijire a monumentelor şi cimitirelor eroilor.
Militarii Garnizoanei Buzău, în colaborare cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război - filiala Buzău au celebrat „Ziua Veteranilor de Război” printr-o ceremonie de
depuneri de coroane de flori la care au participat generalul de brigadă Iulian Daniliuc, reprezentanţi ai instituţiilor
şi ai unităţilor militare din garnizoană, militari activi, în
rezervă sau retragere, reprezentanţi ai autorităţilor publice

locale şi judeţene, dar şi numeroşi copii şi profesori.
De asemenea, în cadrul proiectului „Recunoştinţă Veteranilor de Război”, militarii buzoieni au distribuit cadouri.
Militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa”, în colaborare cu Centrele Militare Judeţene din
Braşov şi Argeş, s-au alăturat proiectului vizitându-i pe
veteranii de război din judeţele Braşov şi Argeş şi distribuind pachetele cadou pregatite de Ministerul Apărării
Naţionale.
În cadrul acestor vizite, veteranii de război au împărtăşit din experienţele trăite pe front şi au vorbit despre
greutăţile prin care au trecut pe timpul campaniilor la care
au luat parte, atât în Est, cât şi în Vest. La finalul vizitelor,
veteranii de război au fost asiguraţi de consideraţia şi respectul pe care generaţiile mai tinere îl poartă pentru sacrificiul făcut de aceşti bravi ostaşi.
De-o seamă cu vânătorii de munte, colonelul în retragere Isac Simion Juravschi a împlinit venerabila vârstă de
99 de ani (născut în 30 aprilie 1923). Pentru a-l serba cum
se cuvine, comandantul Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa” din Braşov, colonelul Ilie-Marian
Dragomir, i-a făcut cadou un tort aniversar, îndemnândul pe respectabilul veteran să le împărtăşească din bogata
istorie acumulată de-a lungul timpului.
Acesta a povestit cu tristeţe despre plecarea sa din Basarabia la frageda vârstă
de 11 ani şi despre venirea
în Bucureşti unde a fost
adus cu un tren regal.
Acolo, în Gara de Nord
din capitală, a fost remarcat de generalul Gavrilescu Alexandru care l-a
poreclit „Micul Napoleon”. Acesta l-a luat sub
protecţia sa la Regimentul
1 Artilerie Grănicerească,
unde tânărul Isac în vârstă
de 11 ani a primit prima
uniformă militară.
Domnul Juravschi a
mai povestit şi despre cea
mai grea bătălie la care a
participat, eliberarea Bratislavei în 1945. Acolo a
luptat alături de trupele de
vânători de munte, specialitate militară pentru care
poartă un respect deosebit
şi datorită faptului că Regele Mihai I, personalitate
pe care o admiră foarte

mult, a fost încadrat
în această specialitate de elită a Armatei române.
Privindu-l pe
venerabilul veteran,
nu poţi ignora numeroasele decoraţii
şi insigne care atârnă greu pe vestonul
militar.
Întrebat
fiind despre ele, colonelul în retragere
Isac Simion Juravschi a răspuns cu
modestie: „Decoraţiile nu sunt ale
mele, sunt ale celor
care au murit. În
numele lor le port.”
Comandantul
Brigăzii 2
Vânâtori de
M u n t e
,,Sarmizegetusa”
i-a
mulţumit
pentru sacrificiul depus pe front şi pentru dragostea pe care o poartă în suflet pentru România şi
pentru vânătorii de munte.
Dorinţa colonelului în retragere Isac Simion Juravschi este de a aniversa centenarul alături de Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”, spunând cu admiraţie că s-a născut odată cu aceasta, în
1923.
Şeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, l-a vizitat pe veteranul de război
Constantin Zavati din Municipiul Bacău. Alături
de pachetul cadou oferit în cadrul campaniei
MApN „Recunoştinţă veteranilor de război”, generalul Daniel Petrescu i-a dăruit fostului ofiţer placheta SMAp şi Drapelul Naţional.
Venerabilul veteran păstrează vii amintirile de
pe front şi din vremurile când a purtat uniforma
militară. „Am fost
singurul sublocotenent comandant de baterie
din Regimentul 9 Artilerie”, spune cu mândrie.
Acum îşi doreşte doar „sănătate, bună voie şi prietenia celor din jur”.
„A fost o savuroasă
lecţie de istorie, în primul
rând pe subiectul pregătirii miliare din acel timp.
Mi-a făcut plăcere să ascult povestea unui absolvent al şcolii de artilerie
germane, el însuşi devenind insructor pentru artileriştii germani şi români.
În Bacău, generaţii întregi
l-au cunoscut pe Constantin Zavati după statutul
său de profesor de chimie,
puţini fiind aceia care să-i
cunoască biografia sa din prima parte a vieţii, aceea a
eminentului ofiţer de artilerie Constantin Zavati şi veteran
al celui de-Al Doilea Război Mondial.”, a declarat generalul Petrescu la finalul vizitei.
În Piaţa Unirii din Braşov, s-a desfăşurat o ceremonie
militară şi religioasă cu depuneri
de coroane de flori la „Monumentul Eroilor Dezrobitori de
Neam”, la care au fost invitaţi veteranii de război care se puteau
deplasa, dar şi comandanţi de
unităţi din garnizoana Braşov şi
reprezentanţi ai autorităţilor publice judeţene şi locale.
Conform tradiţiei, elevii Colegiului Naţional Militar „Dimitrie
Cantemir” s-au întâlnit cu câţiva
veterani de război. Întâlnirea cu
aceşti martori ai istoriei, Vasile Stătescu, Stan Vintilă, Gheorghe Enache şi Dumitru Ilie - Telega a fost
emoţionantă şi plină de învăţăminte.
Proptiţi în baston, imobilizaţi la
pat sau în plină putere, i-au primit
pe cei tineri cu mare bucurie în casele lor, unde le-au predat adevărate lecţii de viaţă şi de istorie. La
rândul lor, militarii le-au arătat recunoştinţă şi preţuire, şi le-au adus
salutul respectuos al tuturor cantemiriştilor, mulţumindu-le, totodată,

pentru curajul şi sacrificiul făcut.
La Constanţa, ceremonia de comemorare a veteranilor căzuţi la datorie a avut loc în Cimitirul Central, la
Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial. La
Mangalia, marinarii militari au luat parte la o ceremonie
militară şi religioasă şi au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor din Piaţa Republicii.
În Bucureşti, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-maior Iulian Berdilă a participat, alături de
ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, la ceremonia
militară şi religioasă de depunere de coroane şi jerbe de
flori, organizată la Monumentul Eroilor Patriei, amplasat
în faţa Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.
,,Aducem astăzi, un omagiu, celor care au pus viitorul
Patriei, mai presus de propriul destin şi de propria viaţă.
Din respect pentru înaintaşii noştri, din recunoştinţă
pentru veteranii de război, care încă rostesc povestea sacrificiului suprem, dar şi pentru cei plecaţi dintre noi, a
căror lecţie de patriotism
stă scrisă în inima
fiecăruia”.
În acest context, plutonierul-adjutant Vasile
Zbâncă, militar rănit în
teatrul de operaţii, a fost
protagonistul unui eveniment de prezentare statică şi dinamică a unei
autospeciale model Dacia
Sandero, produs într-o
configuraţie adaptată persoanelor cu deficienţe de
mobilitate.
Plutonierul-adjutant
Vasile Zbâncă este o poveste în sine, a participat
la două misiuni internaţionale în teatrul de operaţii din Afganistan, în
2007 şi în 2010. În cea
de-a doua misiune, în urma unui atac al insurgenţilor talibani asupra patrulei româneşti, a fost grav rănit,
rămânând fără picioare. De atunci, poartă proteze. A fost
decorat cu „Emblema Onoarea Armatei României”,
„Emblema de Merit în Slujba Păcii” şi „Medalia Virtutea
Militară”.
Cu sprijinul familiei, prietenilor şi cu multă voinţă,
militarii răniţi se pot reintegra foarte bine în societatea civilă şi chiar pot reveni la datorie. Totodată, ei sunt cei care
beneficiază cel mai mult de progresele în domeniul medicinei şi al tehnologiei.
La Palatul Cercului Militar Naţional, ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu şi directorul Statului Major al
Apărării, general-maior Corneliu Postu au participat la un
dejun festiv alături de veterani de război, elevi, studenţi şi
veterani ai teatrelor de operaţii.
Acest dejun simbolic a adus faţă în faţă viitorii ofiţeri
cu eroii care au luptat în al Doilea Război Mondial. A fost
un dialog emoţionant între generaţii, în care viitorii militari au primit direct de la veteranii de război adevărate lecţii de viaţă şi de istorie. Învăţămitele şi experienţele transmise de către bravii veterani îi vor ghida pe militari în îndeplinirea cu succes a misiunilor ce le vor fi încredinţate.
Fie că au avut loc în capitală sau în oricare alt loc din
ţară, manifestările organizate cu prilejul Zilei Veteranilor
de Război ne-au oferit ocazia de a-i celebra cu preţuire şi
recunoştinţă pe aceşti bravi ostaşi care au scris, prin sacrificiile lor, o parte din istoria Armatei şi a Ţării. Pentru noi,
cei de astăzi, ei reprezintă exemple demne de urmat, iar
eroismul şi patriotismul de care au dat dovadă sunt repere
esenţiale pentru generaţiile contemporane şi viitoare.
Daniela DUMITRAŞCU
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REPERE CULTURALE
Carte

A şaptea viaţă a lui Alexandru
Royce, Mihai Măniuţiu
Alexandru Royce e un orfan angajat
ca portar la conacul unui afacerist din
orăşelul Gimău, de lângă Cluj. Conacul
e închiriat pentru petreceri cu circuit închis unor politicieni corupţi, oameni de
afaceri cu trecut obscur, bancheri etc.
Enigmatic, fragil, atât fizic, cât şi emoţional, Alexandru e prototipul inocentului care se pierde în labirinturile unei
lumi tulburi - o lume a afaceriştilor veroşi, fără scrupule, a interlopilor, o lume
unde chiar şi grupurile de activişti antrenaţi în diferite proiecte de reconstrucţie socială sunt ori abulici, ori ineficienţi. Structurat ca o suită de mărturii ale unor personaje implicate într-un fel sau altul în „cazul” Alexandru Royce
şi propunând o intrigă de policier, romanul vorbeşte de fapt
despre numeroasele feţe ale adevărului pe care le poate ascunde
un destin.
www. humanitas.ro

Concert

IRIS - Cristi Minculescu, Walter, Boro, 18 mai, ora 21:30,
Hard Rock Cafe, Bucureşti
Când spui Cristi Minculescu (voce), Valter Popa (chitară solo)
şi Doru Borobeică (bass), ai în faţă întreaga istorie a rock-ului românesc, ai în faţă pe trei dintre cei
mai iubiţi artişti români, fără să aibă nevoie de vreo prezentare. E suficient să auzi Floare de Iris, Strada ta, Baby, Somn bizar şi începi
deja să fredonezi aceste melodii ce
au fost imn şi care vor continua să
fie auzite.Vocea inconfundabilă şi
personalitatea electrizantă, asemenea marilor staruri rock internaţionale, fac din Cristi Minculescu un
simbol al muzicii româneşti. Minunata rebeliune a interpretărilor sale, starea de libertate transmisă atâtor generaţii, mesajul nealterat al
muzicii sale care ne face să trăim
viaţa la maxim, sunt doar câteva ingrediente ale spiritului rock
transmis de artist în peste 40 de ani de carieră.
www.infomusic.ro

Film

Jujutsu Kaisen 0
În copilărie, Orimoto Rika a murit
într-un accident de maşină chiar în
faţa celui mai bun prieten al ei,
Okkotsu Yuta. „Când vom creşte
mari, ne vom căsători. E o promisiune!”. Rika a devenit o apariţie, iar
Okkotsu a început să-şi dorească şi el
să moară după ce a suferit de pe urma
blestemului ei.
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Lecþia de istorie

Sica, pumnalul curbat al aristocraţiei dacilor
(urmare din numărul trecut)
Murind, acesta se desparte de grup şi familie şi
devine membru al comunităţii strămoşilor morţi, acţiune posibilă numai în urma săvârşirii unor ritualuri
care reclamă nu doar prezenţa armelor războinicului,
ci şi distrugerea lor. Deformarea reprezintă, în acest
registru, o altă formă de sacrificiu, pusă în legătură cu
concepţiile despre renaştere. Distrugerea voită pecetluia ieşirea din uz, în încercarea de a pune întregul,
om şi armă, de aceeaşi parte a nefuncţionalităţii, evidenţiind astfel intrarea într-o nouă dimensiune cosmică, guvernată de cu totul alte reguli. Arderea armelor odată, ci incinerarea războinicului, completează
acest mod de înţelegere sau de raportare conceptuală
la lume a dacilor şi reprezintă o proiecţie a credinţelor şi mentalităţilor acestora despre ,,lumea de dincolo”, despre puntea dintre lumi, dar mai ales despre
accedere şi purificare prin foc, ca fiind singura cale
către nemurire.
Importanţa pumnalului în toate aceste afişări şi
mai ales ritualuri trebuie să fi fost deosebită sau chiar
o cutumă solidă, de vreme ce
arma apare şi în mormintele
unor adolescenţi, prea tineri
ca să fi avut timp sau ocazia
unor fapte memorabile. Simpla apartenenţă la o familie,
clan sau grup obliga sau alinia personajul la un anume
traseu comportamental şi
spiritual. Practica incinerării
obturează imaginea antropologică a societăţii dacice, în
ansamblu şi pe cea a elitei în
particular. Nu ştim, spre
exemplu, câţi dintre morţii
care au parcurs ritualurile
tradiţionale de trecere au fost copii, femei sau bărbaţi
în putere.
Datele pe care le avem până acum despre această
diversitate sunt neclare şi dovezile puţine, dar imaginea unei caste exclusiv masculine, adulte, are şanse
mari să fie un stereotip comod, diferit de realitate.
Este foarte posibil ca pumnalul sica să fi fost modul
de identificare a unui etaj social complet, în care războinicii în adevăratul sens al cuvântului să fi fost
doar o parte dintre membri.
Dincolo de aceste, până la urmă, descifrări mai
mult sau mai puţin discutabile, rămân câteva realităţi
concrete.
Prima dintre acestea este numărul mare de astfel
de pumnale descoperite pe tot teritoriul locuit de
daci, număr care a crescut constant în ultimul deceniu, aproape exclusiv ca urmare a detecţiilor de metale, mai mult sau mai puţin legale. Braconajul arheologic şi vânătoarea de comori sunt încă o constantă
supărătoare în România contemporană.
Dintre cele aproape 100 de pumnale cunoscute
până acum, doar un sfert sunt rezultate ale unor cercetări sistematice făcute de arheologi. Harta descope-

ririlor de pumnale de tip sica nu doar că s-a aglomerat în zonele ,,tradiţionale”, ci ele au apărut şi în alte
regiuni locuite de daci. Numărul şi dispersia geografică, în mod cert doar o fracţiune a numărului real, ne
obligă să reconsiderăm demografia şi puterea acestor
elite războinice, peisaj în care incrementa dacorum
(creşterea puterii dacilor) de care face vorbire Trogus
Pompeius (Prol. XXXII) a fost o realitate suficient
de vizibilă, cât să fie remarcată pretutindeni.
Aceste noi pumnale, traduse în puncte pe hartă,
şi-au pus amprenta asupra spaţiului dominat de elitele dacilor şi, implicit, asupra cunoaşterii şi înţelegerii
dispersiei culturale, care a avut în centru ei aristocraţia războinică ce se identifica cu pumnalele încovoiate.
Scene de pe columnă
O altă realitate istorică este traseul lor istoric, ce
începe în Balcanii de Nord, trece Dunărea în Oltenia
actuală, ajunge în vestul Munteniei şi sudul Transilvaniei, iar de aici spre periferia Regatulul Dac, până
în Ucraina Subcarpatică. Mai rar, astfel de pumnale
se regăsesc, în diferite
contexte, în Dobrogea,
Curbura Carpaţilor şi
Moldova centrală. Dispersia lor a fost legată,
atât de o discutabilă
,,migraţie” a unor grupe sau clanuri în expediţii războinice (dificil
de argumentat demografic şi arheologic),
cât şi de un mimetism
ideologic bazat pe un
model cultural şi marţial de succes. Cel mai
probabil scenariu conţine câte ceva din ambele posibilităţi, bagajul de caracteristici determinând, în final, un anume mod
comportamental, transformat apoi, în tradiţie şi specificitate.
Nici sensul sau cursul dispersiei nu sunt suficient
de bine documentate şi înţelese. Pe fondul apetenţei
tracilor pentru armele curbe, pumnalele sica, veritabile creaţii ale lumii lor, apar definitivate ca morfologie şi semnificaţie începând din secolul IV î.H., întâi
în aria nord-balcanică, pentru ca din secolul II î.H. să
fie semnalate în mediul dacic şi ulterior mai departe,
către periferia Regatului Dac. Translarea peste Dunăre a fenomenului este datată începând cu sfârşitul secolului al III-lea, începutul secolului al II-lea.
Cronologia inventarelor care conţin pumnale sica
prezintă anumite sincope dificil de explicat şi gestionat în logica istorică. Aproape toate descoperirile au
fost datate în secolele II-I î. H., majoritatea plasate
relativ în epoca lui Burebista. Acest fapt este greu de
racordat cu dimensiunea şi intensitatea întregului fenomen militar din timpul Regatului Dac.
(continuare în numărul viitor)
Magazin istoric 2/2022

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

www.cinemagia.ro

Prilej de pocăinţă
Sfaturile date de oamenii sănătoşi
celor bolnavi sunt asemenea cuvintelor
scrise pe nisip. Adesea, cei suferinzi îşi
pleacă mai uşor urechea în faţa celor care
trec printr-o durere asemănătoare cu a lor
sau au învins o încercare grea pe parcursul
vieţii. De aceea, sfaturile duhovniceşti ale
Sfântului Paisie Aghioritul, izvorâte, atât
din experienţa sa spiritual, cât şi din nenumăratele suferinţe trupeşti pe care le-a întâmpinat, constituie o alinare mai ales în
această perioadă dificilă pentru întregul
mapamond.
Ca om, întâmpini cea mai mare teamă
nu în ceea ce priveşte boala în sine, cât durerea şi limitele pe care aceasta ţi le impune cu forţa. Te poţi obişnui cu ideea că ţiai pierdut sănătatea, dar îţi vine greu să te
împaci cu noile condiţii de viaţă pe care
eşti nevoit să le accepţi, cu degradarea
continuă a propriului trup, cu neîncetatele
gânduri care-ţi macină mintea şi te fac să
simţi că mâncarea nu mai are gust, că
somnul s-a îndepărtat de ochii tăi.
De multe ori, oamenii nu înţeleg suferinţele şi neputinţele întâmpinate de rudele sau prietenii lor bolnavi. Se grăbesc
să-i judece, să le minimalizeze chinurile
fizice, să-i considere laşi sau ipocriţi. În
faţa acestor reacţii, bolnavii se simt încă

mai stânjeniţi decât erau din cauza suferinţei lor. Fac eforturi pentru a compensa
lipsurile generate de boală, iar acest fapt îi
conduce la o suferinţă fizică mai traumatizantă.
De aceea, una dintre cele mai bune
fapte pe care le putem împlini atunci când
avem un caz de boală în familie este să nu
judecăm cu asprime nimic privitor la persoana bolnavă.
Sfântul Paisie Aghioritul afirma:
,,Dacă ţi-ai fi ştiut boala ta, nu ai fi ştiut
boala altora. Nu spun să nu participi la
durerea lor, ci să nu te preocupi de greşalele lor. Dacă omul nu se ocupă de sine,
ispititorul îi va da de lucru să se preocupe
de alţii. Dar, dacă face treabă în el însuşi,
atunci se cunoaşte şi pe sine, şi-l cunoaşte
şi pe celălalt. Astfel, prin concluziile
greşite pe care le scoate din sine judecă
greşit şi pe alţii”.
Zilele bolnavului trec greu, iar uneori
nopţile sunt cele mai cumplite. Când toţi
cei sănătoşi au pus capul pe perne şi se afundă în lumea viselor, bolnavul îşi înfruntă cele mai mari temeri, resimte durerile cele mai aspre, îşi închipuie mintea cu
scenarii tot mai înfricoşătoare.
Cuviosul Paisie Aghioritul spunea:
,,Noaptea omul se îngreuiază. În timpul

zilei, bolnavii, având companie, discuţii
etc., îşi uită durerea. Iar noaptea, când
sunt singuri, mintea lor se duce la durere
şi li se pare că ea este mai mare. În boală
vor exista întotdeauna dureri, însă scopul
este să răsucim butonul la altă frecvenţă,
pentru a le uita. Pentru că, de nu înfrunţi
corect durerea, te va durea de două ori mai
mult.
Dacă te gândeşti la durere, ea se va
mări, în timp ce un gând bun, de pildă,
dacă îţi aduci aminte de cei ce suferă mai
mult decât tine, sau dacă reciţi câţiva
psalmi, durerea se uită”.
Cele două soluţii propuse de experimentatul părinte athonit - gândul la cei aflaţi în suferinţe mai mari şi rugăciunea sunt printre cele mai eficace şi din punct
de vedere medical.
În perioada actuală, este important să
ne ferim de aceste două extreme: să nu bagatelizăm situaţia de faţă şi, totodată, să
nu creăm o panică inutilă prin gesturile
noastre. De aceea, recomandarea de a ne
păstra calmul şi de a fi responsabili ar trebui să ne facă să evităm cele două pericole
majore: contractarea cu uşurinţă a bolilor
prin nepăsare, dar şi teoriile nejustificate.
Aşa cum spunea Fenelon: ,,Teama este ca
şi leacurile violente, ce se întrebuinţează

în bolile grave; ele curăţă, dar schimbă şi
firea şi tocesc organele: un suflet condus
prin teamă este întotdeauna mai slab”.
Însă oamenii sănătoşi se mai confruntă
cu o problemă gravă în afara privirii bolilor altora cu multă superficialitate, şi anume ipohondria.
În prezent, tot mai multe persoane cred
că suferă de anumite boli, deşi analizele
medicale indică exact contrariul: ,,Boala
mare este a crede omul în gândul său că
are vreo boală. Gândul acesta îi creează
stres, îl face să se mâhnească, să nu aibă
poftă de mâncare, să nu poată dormi, să ia
medicamente şi, în cele din urmă, se
îmbolnăveşte, deşi este sănătos”.
Orice boală poate fi considerată un prilej de pocăinţă, de înnoire interioară, de
reaşezare a priorităţilor, de întâlnire cu
Dumnezeu, ,,Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre”, aşa cum Îl numim în rugăciunile rostite la Taina Sfântului Maslu.
Trebuie să fim atenţi şi responsabili, calmi
şi ancoraţi în realitate, dar, totodată, să
dăm dovadă de pocăinţă, milostivire, rugăciune râvnitoare şi să postim în continuare, având convingerea că toate aceste
fapte bune sunt bineplăcute lui Dumnezeu
şi folositoare tuturor celor din jurul nostru.
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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Noutãþi în lumea IT

ªtiinþã
Solul lunar ar putea genera
oxigen şi combustibil
Solul de pe Lună conţine compuşi activi care pot
transforma dioxidul de carbon în oxigen şi carburanţi,
anunţă oamenii de ştiinţă din China. Cercetătorii în domeniul materialelor de la Universitatea Nanjing, Yingfang Yao şi Zhigang Zou, speră să proiecteze un sistem
care să profite de solul lunar şi de radiaţiile solare, resursele cele mai abundente pe Lună. Potrivit unui raport publicat în revista Joule, după ce a analizat solul lunar adus
nava
de
spaţială
chineză
Chang’e 5,
echipa a
des coperit
că eşantionul conţine
compuşi,
inclusiv
substanţe bogate în fier şi titan, care ar putea funcţiona
ca un catalizator pentru a obţine produsele dorite, cum ar
fi oxigenul, folosind lumina solară şi dioxidul de carbon.
Pe baza observaţiei, echipa a propus o strategie de „fotosinteză extraterestră”. În principal, sistemul foloseşte solul lunar pentru a electroliza apa extrasă de pe Lună şi
din gazele de eşapament respirat de astronauţi în oxigen
şi hidrogen, alimentate de lumina solară. Procesul produce hidrocarburi, cum ar fi metanul, care ar putea fi folosite ca şi combustibil. Potrivit cercetătorilor, această
strategie nu foloseşte altă energie externă decât lumina
solară pentru a produce o varietate de produse dezirabile,
cum ar fi apa, oxigenul şi combustibilul care ar putea
susţine viaţa pe o bază lunară. Deşi eficienţa catalitică a
solului lunar este mai mică decât cea a catalizatorilor
disponibili pe Pământ, Yao spune că echipa testează diferite abordări pentru a îmbunătăţi acest lucru, cum ar fi
topirea solului lunar într-un material nanostructurat cu
entropie ridicată, care reprezintă un catalizator mai bun.
„În viitorul apropiat, vom vedea cum industria zborurilor spaţiale cu echipaj se va dezvolta rapid”, spune Yao.
„Vom intra într-o epocă a spaţiului. Dar, dacă dorim să
realizăm explorări pe scară largă ale lumii extraterestre,
va trebui să ne gândim la modalităţi de a reduce sarcina
utilă, ceea ce înseamnă să ne bazăm pe cât mai puţine
provizii de pe Pământ şi să folosim resurse extraterestre.”

Electrocardiograma cu inteligenţă
artificială ar putea identifica pacienţii cu
risc crescut de AVC

Fibrilaţia atrială, cea mai frecventă anomalie a ritmului cardiac, a fost asociată cu o treime dintre accidentele
vasculare cerebrale ischemice, cel mai frecvent tip de
AVC. Dar, fibrilaţia atrială este subdiagnosticată, parţial
pentru că mulţi pacienţi sunt asimptomatici. Aici intervine electrocardiograma cu AI. Recent, s-a demonstrat că
electrocardiografia (ECG) cu inteligenţă artificială (AI)
identifică prezenţa episoadelor scurte de fibrilaţie atrială, iar capacitatea algoritmului dezvoltat pentru electrocardiograma cu AI de a prezice fibrilaţia atrială cu până
la 10 ani înainte de diagnosticul clinic a fost confirmată
într-un studiu pe populaţie condus de cercetătorii de la
Clinica Mayo. Studiul a oferit dovezi că algoritmul poate
ajuta şi la identificarea pacienţilor cu risc mai mare de
declin cognitiv. Potrivit studiului, ECG-ul cu Inteligenţă
Artificială care arată o probabilitate mare de fibrilaţie atrială a fost asociat şi cu prezenţa infarctelor sau a incidentelor de accident vascular cerebral la RMN. Cele mai
multe dintre
infarctele observate au fost
sub corticale,
ceea ce înseamnă că au
avut loc în regiunea de sub
cortex a creierului. Acest lucru sugerează
că ECG-ul cu AI nu numai că prezice fibrilaţia atrială,
dar detectează şi alţi markeri de boli cardiace şi se corelează cu boala cerebrovasculară a vaselor mici şi declinul cognitiv, scrie Medical Xpress. „Acest studiu constată
că o electrocardiografie cu AI făcută în timpul ritmului
sinusal normal a fost asociată cu o cogniţie de bază mai
proastă şi cu o scădere treptată a cogniţiei şi a atenţiei
globale”, spune dr. Jonathan Graff-Radford, neurolog al
Clinicii Mayo şi autor al studiului.
www.descopera.ro
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Galaxy A51,
cu Android 12

Utilizatorii de Galaxy A51 au motive de bucurie, întrucât telefonul lor
mid-range lansat în 2020 primeşte
acum cea mai recentă versiune de
software de la Samsung. La fel ca
Galaxy A53, cel mai recent model
din serie, Galaxy A51 rulează acum
Android 12 alături de interfaţa proprietară Samsung, One UI 4.1. Acesta este penultimul update de sistem al
dispozitivului, deci ne putem aştepta
la suport software pentru încă câţiva
ani. Samsung a promis la lansarea
Galaxy A51 că acest model va primi
trei actualizări mari de sistem. Acesta
a primit deja Android 11 anul trecut
şi face acum trecerea la Android 12,
deci anul viitor va primi şi Android
13. Acela va fi ultimul update major,
înainte să rămână doar cu actualizările de securitate. Deja Samsung a pus
telefonul pe lista dispozitivelor care
primesc doar două actualizări pe an şi
actualizări de securitate trimestriale.

Anterior, Galaxy A51 primea actualizări trimestriale, aşa cum primesc
majoritatea telefoanelor companiei
pentru primii doi ani de la lansare. Începând de acum însă, acesta trece la
un ciclu de actualizări semestriale,
ceea ce înseamnă că, după trecerea la
-Bade, fumezi?
-Noa, apăi depinde...
-Depinde de ce?
-Apăi,
depinde
dacă vrei să îmi dai sau vrei să îmi
ceri.
J
-Vai, dragă, ce a slăbit soţul tău!
-De la pescuit i se trage.
-Nu ştiam, pescuitul slăbeşte?
-Păi mănâncă ce prinde...
J
Mă sună nevastă-mea azi:
- Să ştii că am spart oglinda laterală…
- Pfff.. Cum ai reuşit?
- M-am răsturnat cu maşina!
J
- Am auzit că ţi-a fugit casierul cu
nevasta.
- Un dobitoc. Eu aş fi fugit cu banii…
J
- Nenorocire! Am o nevastă tânără care-i mereu bolnavă…
- Eu am una bătrână care-i sănăLÃMURIT
ANIMAT
(FIG.)

Android 13, ar mai primi doar două
actualizări înainte de finalizarea ciclului de suport software. Modelele
din prezent, precum Galaxy A53, primesc actualizări de sistem pentru
patru ani, în timp ce actualizările de
securitate sunt garantate pentru primii cinci ani de la lansare. Această
promisiune din partea Samsung este,
atât pentru modelele mid-range din
gama Galaxy A, cât şi pentru modelele high-end din familiile Galaxy S şi
Galaxy Z, dar şi pentru majoritatea
tabletelor companiei. Actualizarea
Galaxy A51 la Android 12 a început
deja în SUA şi Europa şi ajunge şi în
alte regiuni precum Asia, America de
Sud, Arabia Saudită şi Africa.

Motorola Moto E32

Prezentat în două versiuni de culoare, gri metalizat şi antracit, Moto
E32 vine cu un ecran LCD de 6.5
inch, suportând rezoluţia HD+. Decupat după conturul carcasei şi cu camera frontală aplicată prin procedeul
de perforare, ecranul este trădat doar
de claritatea imaginii nu tocmai grozavă. Amatorii de jocuri pe Android
sunt totuşi răsfăţaţi cu luminozitate
ridicată şi rată de refresh la 90Hz. Livrat într-o carcasă din plastic, Moto
E32 este ceva mai pătrăţos decât alte
telefoane mai bine cotate, însă finisajele cu aspect metalizat dau impresia
unui model mai scump. Potrivit listei
oficiale cu specificaţii, avem de-a face cu o configuraţie bazată pe chipsetul Unisoc T606 (CPU octa-core cu
2x Cortex A75 + 6x Cortex A55 la
1.6GHz), ajutat cu 4GB memorie
RAM. Memoria internă este limitată
la 64GB, însă poate fi suplimentată
toasă tun….

J
- Îl mai ştii pe acela care a zis că
nu poate să trăiască fără tine?
-Da.
-Trăieşte…
J
Discuţie între El şi o Ea…
-Pe data de 15, sunt gata rochia ta
de mireasă şi costumul meu de mire!
După ce El văzu pe mesenger că rochia ei nu este albă, ci roz, o întreabă:
- De ce rochia ta de mireasă este
roz?
Ea răspunse:
- Pentru că viaţa mea, după nuntă,
alături de tine, va fi roz! Atunci El întrebă:
- Dar, costumul meu de mire, de
ce este negru?
Ea:
- Of! Dar, curios mai eşti, lasă că
o să vezi tu!
J
Două băbuţe discută:
-Ce cumsecade sunt tinerii de
azi… Fumează câte cinci dintr-o sin-
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guraţia este de fapt centrată pe senzorul principal de 16MP, ceilalţi doi
senzori a câte 2MP fiecare venind
doar în completarea listei cu specificaţii. La partea din faţă găsim o a doua cameră de 16MP. Telefonul poate
filma până la rezoluţie Full HD, cu
30 cadre pe secundă. Din păcate,
Moto E32 este livrat doar cu versiunea Android 11 şi nu este clar dacă
Motorola va mai oferi actualizarea la
Android 12. Disponibil deja în Belgia, Motorola Moto E32 va ajunge
curând şi în alte magazine europene.
www.go4it
gură ţigară şi, totuşi, uite ce fericiţi
sunt!

J
Doi prieteni stau de vorbă:
- Când crezi că e mai bine să mă
însor, octombrie sau noiembrie?
- Noiembrie,clar!
- De ce?
- Mai câştigi o lună!
J
- Bună ziua, o vodcă, vă rog.
-E 10 dimineaţa!
- Bună dimineaţa, o vodcă, vă rog.
J
- Scrie o scrisoare celui care te-a
enervat după care îi dai foc! zice psihologul.
- Şi, cu scrisoarea ce fac?
J
- Ce au zis ai tăi că te-am cerut de
nevastă?
- Situaţia este neclară! Tata n-a zis
nimic, iar mama aşteaptă să-l contrazică!
J
www.bancuri.ro

GÂNDURI ÎN TREACÃT...

SUPLEÞE

ÎN FINE!

cu până la 1TB prin ataşarea unui
card microSD. Carcasa cu dimensiuni 163,95 x 74,94 x 8,49 mm adăposteşte un acumulator de 5000mAh,
care ridică greutatea finală la un respectabil 184 grame. Din păcate, în
lipsa tehnologiei de încărcare rapidă,
alimentarea prin USB-C este plafonată la o putere de 10W, ducând spre
trei ore timpul de aşteptare pentru o
încărcare completă. Deşi este promovată ca o soluţie triple-camera, confi-

Apetitul vine odată cu prima înghiţitură,
iar cearta vine cu primul cuvânt.
Nu deschide uşa pe care nu o poţi închide.
Măgarul rămâne măgar chiar dacă poartă
averea sultanului.
Există o singură cale: calea adevărului.
Restul nu sunt căi.
Somnul nu ajută când e obosit sufletul.
Nu râde de trecutul altora pentru că nu îţi
cunoşti viitorul.
Taci, iar dacă vorbeşti, spune ceva mai
bun decât tăcerea.
Un trandafir poate înlocui o grădină, iar
un om poate înlocui o lume.
Crede ceea ce vezi şi lasă deoparte ceea
ce auzi.
Eşti atât cât dăruieşti, atât cât ierţi, atât cât
iubeşti.
Să gândeşti este dificil. De aceea majoritatea oamenilor judecă.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU

Curierul
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Simpozion la Râmnicu Sărat
Luni, 9 mai, Divizia 2 Infanterie „Getica” şi Fundaţia
„Mareşal Alexandru Averescu”, în parteneriat cu Primăria
Municipiului Râmnicu Sărat, au organizat un simpozion
dedicat evocării generalului de corp de armată Nicolae
Ciupercă, fost comandant al Armatei a 2-a, la împlinirea a
140 ani de la naşterea acestuia (20 aprilie 1882), precum
şi a triplei sărbători: Ziua Proclamării Independenţei de

Stat a României, Victoria Coaliţiei Naţiunilor
Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial şi Ziua Uniunii Europene.
Activitatea a avut loc la Casa de cultură
„Florica Cristoforeanu” din Municipiul Râmnicu Sărat, unde au susţinut alocuţiuni comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, general-maior
Marin Ciprian, primarul Municipiului Râmnicu
Sărat, Sorin Valentin Cârjan, primarul Municipiului Buzău, Constantin Toma şi prefectul Judeţului Buzău, Daniel Marian Ţiclea.
Cuvântul comandantului Diviziei 2 Infanterie „Getica”, general-maior Ciprian Marin, rostit la deschiderea simpozionului, a fost urmat de
prelegeri susţinute de eleva Irina Zota de la Liceul de Arte „Margareta Sterian”cu tema Regimentele 9 şi 49 în zona Râmnicu Sărat în Primul Război Mondial, elevele Colegiului Naţional „B.P. Hasdeu”, Andreea-Cristina Stroe şi
Ana Suditu, care au susţinut temele Ziua Proclamării Independenţei de Stat a României, Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial şi Ziua Uniunii Europene şi Evocare Generalul Nicolae Ciupercă.
Activităţile au continuat la Cimitirul Eternitatea din
Râmnicu Sărat, unde a avut loc dezvelirea Monumentului
Eroilor, urmată de un ceremonial militar şi religios şi de-

Concursurile aplicativ-militare
pentru instituţiile de învăţământ,
la final
Lotul sportiv al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”,
din Sibiu, a participat, în perioada
3-7 mai, la etapa finală pe Ministerul Apărării Naţionale a „Concursurilor aplicativ-militare pentru instituţiile de învăţământ”.
În cadrul concursului, compus
din duel de foc şi patrulă militară,

care a avut loc în Garnizoana Sibiu, au participat nouă loturi, reprezentând academiile militare şi
şcolile de maiştri militari şi subofiţeri.
În clasamentul general, lotul
sportiv al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” s-a clasat pe locul I al podiumului.n

punere de coroane, dedicat Zilei de 9 Mai - Proclamarea
Independenţei de Stat a României, Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial şi Ziua
Uniunii Europene.
Activitatea s-a încheiat cu un recital susţinut de Muzica militară a Garnizoanei Buzău.n

Concert de promenadă
Sărbătorirea Zilei Forţelor
Terestre reprezintă un eveniment marcant în cadrul evocării tradiţiilor Armatei României.
Istoria Forţelor Terestre
Române se identifică cu istoria Armatei României, iar astăzi, Forţele Terestre reprezintă forţa care dă încredere populaţiei că suntem în măsură
să răspundem adecvat şi eficace oricăror situaţii.
Pe data de 30 aprilie, Divizia 2 Infanterie „Getica”, Cercul Militar Buzău şi Fundaţia
„Mareşal Alexandru Averescu” au organizat un concert de
promenadă în Parcul Crâng,
în chioşcul secular al muzicii
militare, dedicat sărbătoririi
Zilei Forţelor Terestre Române.
Buzoienii au putut asista la concertul de promenadă, susţinut de muzica reprezentativă a marii
unităţi în care a fost abordat cel mai diversificat
repertoriu (marşuri, polci, valsuri, jazz, muzică
internaţională, folclor autentic).

Muzicii militare a Diviziei 2 Infanterie „Getica” i s-au alăturat elevi ai Liceului de Arte „Margareta Sterian” din Buzău, care s-au îmbinat perfect în audiţia muzicală oferită publicului buzoian
prin momente artistice de excepţie.
Iulian CADULENCU

Implicare, profesionalism şi curaj
(urmare din pagina 4)
- Puteţi să ne precizaţi care sunt factorii esenţiali care
contribuie la succesul unei misiuni fără incidente?
- Incidentele de cele mai multe ori au cauze umane. În
acest sens, tot efortul pe această linie va fi canalizat pentru
a continua să construim la nivelul batalionului o modalitate
de gândire spre responsabilitate. Fiecare dintre militarii
structurii trebuie să aibă în faţă exemplul lucrului bine făcut
şi să fie conştienţi de poziţia pe care o ocupă în prezent.
Fiecare dintre ei are un rost, fiind o piesă din puzzelul mare
al sistemului „Scorpionilor Verzi”, iar orice lipsă poate crea
disfuncţii şi destabiliza funcţionalitatea.
Disciplina, ordinea şi respectul reciproc sunt elementele
de bază, primele lucruri care trebuie să ne vină în minte, ca
mai apoi să fim sinceri şi să ne recunoaştem limitele şi riscurile posibile la care ne putem expune. Având aceste lucruri clar definite, putem distinge ceea ce este de făcut
pentru a putea face faţă oricăror tipuri de provocări, indiferent de gradul de periculozitate la care ne expunem.
- Sunteţi de puţin timp la comanda Batalionului 22 Infanterie ,,Romanaţi”. Cum i-aţi perceput pe subordonaţii
dumneavoastră şi care este nivelul de implicare a acestora
în realizarea sarcinilor de serviciu?
Cum bine precizaţi, a trecut foarte puţin timp de la preluarea Comenzii şi a Drapelului de Luptă al Batalionului 22
Infanterie „Romanaţi”. Este greşit, după părerea mea să plecăm de la premisa că orice schimbare de comandă trebuie
să fie un moment „0” pentru structură. Filozofia mea este
aceea de a continua efortul predecesorilor şi de a creşte eficienţa lucrurilor. Cum este şi normal orice comandant este
privit la început cu scepticism de către subordonaţi, şi mai
mult este testat pentru a descoperi „din ce aluat este făcut”.
Aş minţi să afirm că eu nu am făcut acelaşi lucru înainte sau

CMYK

pe timpul perioadei de predare-primire a funcţiei pentru a
afla cât mai multe lucruri de cortină ale oamenilor. De aici
apare şi modul de relaţionare faţă de anumite probleme
care inerent apar de a lungul unui mandate de comandant.
Consider că în toate relaţiile, chiar şi în cele de comandă, există părţi bune şi mai puţin bune. Sunt momente în
care toată lumea este dornică să facă lucrurile după cum
sunt dictate de către „dirijor”, dar există şi momentele de încrâncenare în care nu pot percepe ritmul de funcţionare
mentală şi gradul de înţelegere a informaţiilor transmise şi
sunt nevoit să reformulez şi să retransmit ordinele, şi cel
mai important, să mă asigur că ceea ce am avut de transmis
s-a înţeles pe deplin. De aici se poate trage o singură
concluzie, comunicarea poate schimba sensul lucrurilor
înspre bine, şi vine întotdeauna împreună cu poziţionarea
oamenilor pe funcţiunile potrivite şi în momentele
esenţiale.
La începutul carierei, tânăr fiind, pot declara că am avut
idei preconcepute despre modul de relaţionare între regiunile folclorice: Transilvania, Muntenia, Oltenia, Moldova,
etc. Dar, acum, ajungând în situaţia de a fi un ardelean printre olteni de mai mult de 16 ani, pot declara că barierele regionale sunt reale, dar nu constituie impedimente pe linie
profesională şi nici de convieţuire. Aşa că, oricine se poate
adapta unui nou climat, doar să aibă luciditatea unei minţi
flexibile.
- Care sunt provocările perioadei următoare pentru
militarii Batalionului 22 Infanterie ,,Romanaţi”?
- Cele mai mari provocări ale Batalionului 22 Infanterie
„Romanaţi pentru perioada ce va urma sunt de a demonstra
spiritul de luptător al „Scorpionilor Verzi” şi de a ne ridica
la nivelul devizei structurii „SEMPER VALENS!”- MEREU PUTERNICI!, în relaţiile profesionale, pe terenurile

de instrucţie cu partenerii din cadrul Coaliţiei. Cea mai
mare încercare pentru noi va fi exerciţiul Scorpion Legacy
22, evenimentul major de instruire al Brigăzii Multinaţionale Sud-Est la care batalionul va participa alături de mai multe structuri multinaţionale invitate în efortul comun de a de-

monstra capabilităţile de care dispune NATO pe flancul de
est al organizaţiei.
Anul cu siguranţă va aduce noi activităţi de instruire datorită situaţiei de securitate regională, dar noi suntem deschişi oricăror evenimente de instruire şi oricăror provocări.
Mihaela DIACONU

