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BSDA 2022
,,BSDA 2022” reprezintă un bun prilej pentru specialişti de a lua parte la conferinţe legate de provocările din
industria de apărare şi securitate, de a fi la curent cu ultimele tehnologii dezvoltate
de România
pentru exportul de armament şi cu
planurile de
achiziţii ale
Mi nis te rului
Apărării Naţionale...
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ACTUALITATE

15 mai - Ziua Trupelor pentru
Apărare CBRN şi Poliţie Militară
În 15 mai 1990, acum 32 de ani se emitea Ordinul
ministrului Apărării Naţionale, prin care se înfiinţau
unităţile şi subunităţile de poliţie militară din Armata
României, devenind astfel Ziua
Poliţiei Militare.
Poliţiştii militarii
acţionează alături
de toate categoriile
de forţe, cu efective...

KAKI 100%

OMUL ANULUI 2021
Concursul „Omul Anului” a fost inaugurat în Armata României în anul 2010 şi urmăreşte recompensarea
valorii profesionale a personalului militar şi civil. În
acest context, pe
data de 17 mai,
la sediul Statului
Major al Forţelor
Terestre, în prezenţa generalului-maior Iulian
Berdilă, s-a desfăşurat festivitatea de premiere
a...

LECÞIA DE ISTORIE

Sica, pumnalul curbat
al aristocraţiei dacilor
Columna mai conţine un alt aspect greu de explicat.
Cu toate că ilustrează pumnalul curb cu care regele dac
şi-a luat viaţa, alte astfel de arme lipsesc cu desăvârşire
de pe reliefuri, inclusiv de pe baza
monumentului. Pe
scenele de pe piedestal, unde, într-o
fascinantă alegorie
reprezentând congeries armorum (armele capturate ...

MOZAIC

Proiectul Ouija al DARPA
Propagarea semnalului în ionosferă este foarte imprevizibilă, datorită densităţii mari a particulelor încărcate (în principal electroni) care pot modifica traseul
semnalelor
radio.
Termenul „ionosferă”
a fost folosit pentru
prima dată în anii
1920, iar în anii 1950
efectul zonei atmosferice asupra undelor
radio a fost recunoscut de organizaţii precum Institutul Inginerilor Radio, potrivit Britanni-
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Brigada 2 V.M. ,,Sarmizegetusa”

aCtualitatea
Pe SCuRt
lTEHERAN: Iranul dezvăluie o bază subterană pentru
drone militare. Armata Iranului a dezvăluit detalii ale unei
baze subterane pentru drone militare, au relatat media de stat
citate de Reuters. Nu a fost precizat în schimb locul unde se
află baza. Potrivit televiziunii publice, facilitatea din Munţii
Zagros adăposteşte 100 de drone, inclusiv Ababil-5, echipată cu rachete Qaem-9, versiune iraniană a rachetelor aer-sol
americane Helfire. ,,Fără îndoială că dronele forţelor armate
ale Republicii Islamice Iran sunt cele mai puternice din regiune”, a declarat comandantul şef al Armatei iraniene Abdolrahim Mousavi. ,,Capacitatea noastră de modernizare a
dronelor este de neoprit”, a adăugat acesta. Corespondentul
televiziunii de stat a afirmat că a zburat, cu elicopterul 45 de
minute din oraşul Kermanshah, în vest, până la baza subterană secretă şi a avut ochii acoperiţi până la destinaţie. Facilitatea s-ar afla la câteva sute de metri sub pământ, potrivit
televiziunii. Informaţia vine a doua zi după ce Gărzile revoluţionare iraniene au reţinut două petroliere greceşti în Golf,
aparent în răspuns la confiscarea de către SUA a petrolului
iranian de pe o navă sub pavilion rus sechestrată în largul
coastelor greceşti, în aprilie.lMADRID: Spania îşi va întări participarea la misiunea NATO în Letonia cu rachete antiaeriene. Spania va trimite în Letonia o baterie de rachete de apărare antiaeriană şi o sută de militari pentru a-şi
întări participarea la misiunea NATO în acest stat baltic,
scrie cotidianul El Pais, potrivit AFP. Rachetele sol-aer
NASAMS vor face parte din consolidarea prevăzută de
NATO în ţările limitrofe Rusiei în urma invaziei acesteia în
Ucraina, precizează publicaţia madrilenă. Întrebată de televiziunea de stat despre acest subiect, ministrul Apărării,
Margarita Robles s-a limitat să reafirme ,,angajamentul total” al Spaniei faţă de NATO. ,,În prezent, avem trupe în Letonia, dar şi în Lituania, avem navele noastre în Mediterana,
şi în continuare disponibilitate maximă pentru o întărire atât
de necesară pentru descurajare”, a declarat ea fără alte precizări. Spania, care va celebra 40 de ani de la aderarea la
NATO, va găzdui la sfârşitul lunii iunie următorul summit al
Alianţei. De la începutul conflictului în Ucraina, Madridul a
trimis de asemenea material militar Ucrainei, ministrul Apărării reamintind în context ,,sprijinul total” al Spaniei faţă de
această ţară atacată de forţele ruse. ,,Atunci când apărăm
Ucraina, apărăm valorile noastre ale democraţiei şi ne opunem cruzimilor preşedintelui rus”, a adăugat ea.lPARIS:
Macron îi cere lui Erdogan să ,,respecte alegerea suverană”a Finlandei şi Suediei de a adera la NATO. Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut omologului său
turc Recep Tayyip Erdogan să ,,respecte alegerea suverană”
a Finlandei şi Suediei de a adera la NATO, şi doreşte găsirea
rapidă a unei ,,soluţii” pentru ca Ankara să renunţe la poziţia
sa de veto, transmite AFP. ,,Preşedintele Republicii a subliniat importanţa de a fi respectată alegerea suverană a celor
două state, rezultând dintr-un proces democratic şi intervenind ca reacţie la evoluţia mediului lor de securitate”, a comunicat Palatul Elysée în urma discuţiei telefonice de o oră.
Preşedintele Macron ,,doreşte ca discuţiile să continue
pentru găsirea unei soluţii rapide” la opoziţia Ankarei faţă de
cele două candidaturi, a adăugat sursa citată. Cei doi preşedinţi au evocat, de asemenea, ,,urgenţa de a face posibile exporturile de cereale ucrainene”, blocate de război în porturile
din sudul ţării, situaţie ce ameninţă să provoace o criză alimentară mondială. Emmanuel Macron va continua ,,în zilele
următoare contactele pe acest subiect cu actorii internaţionali relevanţi”. Preşedintele francez şi omologul turc au discutat ,,diferite căi posibile pentru transportul” acestor cereale, în colaborare cu Naţiunile Unite, şi ,,au convenit să rămână în contact pentru găsirea rapidă a unei soluţii”. Una din
pistele studiate este crearea unui coridor naval plecând de la
Odesa şi în care Turcia ar putea juca un rol important. Macron şi Erdogan şi-au afirmat de asemenea ,,preocuparea faţă de degradarea situaţiei în Libia”, a mai informat preşedinţia franceză.lBEIJING: China propune un acord regional de liber schimb şi de securitate în Pacific. China a lansat o amplă iniţiativă pentru consolidarea relaţiilor sale de liber schimb şi de securitate cu ţările din regiunea Pacificului
de sud, calificată deja ca fiind o tentativă de a plasa regiunea
mai aproape de ,,orbita Beijingului”, relatează France Presse. Această iniţiativă are forma unui proiect de acord şi a
unui plan de aplicare pe cinci ani vizând să întărească relaţiile comerciale şi cooperarea în materie de securitate între
China şi statele din regiune, potrivit documentelor consultate de AFP. Aceste documente vor constitui obiectul discuţiilor cu ocazia unei vizite a ministrului chinez de externe
Wang Yi în mai multe ţări din zonă.n
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Instruire în comun

Instrucţie în comun în Munţii Leaota
În poligonul temporar Prislop, structurile ISR (informaţii, supraveghere şi recunoaştere) din cadrul Brigăzii 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa”, alături de o grupă de
cercetare din cadrul Diviziei Multinaţionale Sud-Est, s-au
instruit în comun cu militari francezi şi belgieni.

Programul de instruire a cuprins activităţi de alpinism,
şedinţe individuale de tragere cu armamentul din dotarea
fiecărei structuri participante şi exerciţii demonstrative de
rezolvare a unei situaţii tactice.
Acest schimb de experienţă a reprezentat un bun prilej
pentru a prezenta, compara şi învăţa tehnicile folosite în alpinism de către vânătorii de munte români şi francezi, cât
şi pentru instruirea infanteriştilor belgieni în vederea desfăşurării instrucţiei alpine.
Principalele obiective ale instrucţiei în comun au constat în armonizarea procedurilor şi tehnicilor folosite în mediul montan, consolidarea parteneriatului între structurile
participante, precum şi realizarea interoperabilităţii pentru

asigurarea capacităţii de reacţie într-un scenariu de apărare
colectivă.
Căpitan Anamaria SCARLAT

Exerciţiu demonstrativ în zona Cheilor Dâmbovicioarei
Militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa” alături de militarii francezi şi belgieni au participat la
un exerciţiu demonstrativ, ce a avut loc în Cheile Dâmbovicioarei, din arealul montan al Munţilor Piatra Craiului.
Exerciţiul a avut ca scop perfecţionarea deprinderilor
necesare pentru executarea tehnicilor de căţărare şi coborâre în rapel, folosind materiale specifice din înzestrarea vânătorilor de munte
(coardă de alpinism, ham de alpinism, pitoane)
şi executarea acţiunilor la nivel
tactic. Această experienţă a oferit
un bun prilej militarilor de a compara tehnicile şi
procedurile de căţărare folosite de
structurile de vânători de munte.
Antrenamen tele în comun măresc vizibilitatea, credibilitatea şi capacitatea vânătorilor de
munte de a planifica şi acţiona în cooperare cu forţele militare franceze şi belgiene.
Plutonier-major Constantin ITU
Foto: Caporal-chef Nicolas BARBET

Constituire a Grupului de Luptă al NATO
Grupul de Luptă al NATO (Battle Group Forward Presence - BGFP) din România se constituie, începând cu luna
mai, prin transformarea elementelor multinaţionale aliate
din cadrul Forţei de Răspuns a
NATO, dislocate în ţara noastră.
Constituirea grupurilor de
luptă (Bulgaria, România, Slovacia şi Ungaria) se înscrie în
setul mai larg de măsuri adoptate de NATO pentru consolidarea posturii de descurajare şi
apărare pe termen mediu şi
lung, ca urmare a conflictului
militar declanşat de Federaţia
Rusă în Ucraina.
La propunerea Franţei de a
prelua rolul de naţiune-cadru,
batalionul francez dislocat în
România, considerat vârful de lance („Spearhead”) al Forţei cu Nivel de Reacţie Foarte Ridicat al NATO (VJTF), va
forma BGFP pe teritoriul naţional, integrând, rotaţional,

efective ale Belgiei şi Ţărilor de Jos. Forţele principale ale
BGFP vor fi dispuse în Centrul Naţional de Instruire Întrunită din Cincu unde vor executa misiuni şi activităţi de instrucţie alături de structuri
ale Armatei României.
Totodată, Franţa va disloca un detaşament de apărare antiaeriană în Centrul
Naţional de Instruire pentru
Apărare Antiaeriană din
Capu Midia.
BGFP va conduce la
creşterea cooperării militare a României cu Franţa şi,
implicit, la creşterea securităţii spaţiului euro-atlantic
pe flancul estic. Cooperarea cu partenerii strategici
şi existenţa pe teritoriul naţional a unor structuri de luptă relevante contribuie la creşterea capacităţii de reacţie în contextul crizei din regiunea
Mării Negre.n

15 mai 1923 este data la care
acum 99 de ani era înfiinţat Comitetul Consultativ pentru Chestiunile Tehnice Privitoare la
Războiul Chimic din Ministerul
de Război, devenind astfel şi Ziua Trupelor pentru Apărare CBRN. Misiunea chimiştilor militari este una complexă, datorită necesităţii de
gestionare a limitării efectelor devastatoare ale
diferitelor arme chimice, bacteriologice, radiologice şi
nucleare.
În 15 mai 1990, acum 32 de ani se emitea Ordinul
ministrului Apărării Naţionale, prin care se înfiinţau unităţile şi subunităţile de poliţie militară din Armata României, devenind astfel Ziua Poliţiei Militare.
Poliţiştii militari acţionează alături de toate categoriile de forţe, cu efective pentru îndeplinirea diferitelor
tipuri de misiuni, misiuni de pază, de escortă sau însoţire.
La mulţi ani tuturor specialiştilor din armele Apărare
Chimică, Bacteriologică, Radiologică şi Nucleară şi Poliţie Militară.
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„OMUL ANULUI 2021”
Concursul „Omul Anului” a fost inaugurat în Armata României în anul 2010 şi urmăreşte recompensarea
valorii profesionale a personalului militar şi civil.
În acest context, pe data de 17 mai, la sediul Statului
Major al Forţelor Terestre, în prezenţa generalului-maior Iulian Berdilă, s-a desfăşurat festivitatea de premiere
a personalului militar şi civil din cadrul structurilor Forţelor Terestre Române, care, în anul 2021, au contribuit
la realizarea unei imagini pozitive a instituţiei militare la
nivel naţional şi internaţional.
În urma desfăşurării competiţiei, au fost desemnaţi
câştigătorii concursului pe secţiuni, astfel:
Secţiunea „Imaginea şi vizibilitatea Armatei”:
Locul I: Caporal cls. a III-a Laurenţiu Cobzaru Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă „Smârdan”;
Locul II: Lector univ. dr. Isabela-Anda Dragomir Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”;
Locul III: Sublocotenent Raluca Loredana Mureşan Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”.
Secţiunea „Credinţă şi altruism”:
Locul I: Plutonier adjutant principal Ciprian Popescu - Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”;
Locul II: Plutonier-major Simona-Mariana Prună Batalionul 3 Geniu „General Constantin Poenaru”.
Secţiunea „Instrucţie şi luptă”:
Locul I: Locotenent-colonel Alin-Daniel Gheorghe Centrul Naţional de Instruire „Getica”;
Locul II: Maior Mihai Dăiescu - Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”;
Locul III: Plutonier adjutant principal Mihai Ghiţă Centrul Naţional de Instruire Permanentă a Subofiţerilor
şi Maiştrilor Militari.

Secţiunea „Învăţământ, ştiinţă şi artă militară”:
Locul I: Colonel Romeo-Aurelian Popovici - Cole-

giul Naţional Militar „Ştefan cel Mare”;
Locul II: Locotenent-colonel Paul Tudorache - Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”.
Secţiunea „Moral, bunăstare şi recreere”:
Locul I: Plutonier-major Andrei Manoliu - Batalionul 198 Sprijin Logistic „Prut”.
Secţiunea „Sănătate şi sport”:
Locul I: Plutonier Ioan Panaite - Brigada 61 Vânători
de Munte „General Virgil Bădulescu”;
Locul II: Caporal cls. a III-a Laurenţiu Cobzaru Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă „Smârdan”;
Locul III: Plutonier-major Ciprian-Ion Mănăilescu Batalionul 206 Artilerie „General Mihail Lăcătuşu”.
Secţiunea „Presă, film şi literatură”:
Locul I: Plutonier-major Vasile Ovidiu Sfîriac - Divizia 4 Infanterie „Gemina”.
Secţiunea „Istorie, cultură şi tradiţii militare”:
Locul I: Personal civil contractual Toma-Cosmin
Roman - Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
Locul II: Daniel-Florin Munteanu - Divizia 4 Infanterie „Gemina”;
Locul III: Plutonier adjutant principal Ilie Tismănaru
- Batalionul 184 Senzori şi Apărare Antiaeriană „Timiş”.
Secţiunea „Comunicare prin spaţiul cibernetic şi
comunicaţii militare”:
Locul I: Maior Valentin Tudor - Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”;
Locul II: Maistru-militar cls. a IV-a Alexandru Şerban - Centrul 13 Comunicaţii şi Informatică „Colonel
Gheorghe Vişata”.
Colonel Cristian MARIŞ
Foto: Cristina MIIA, Marian LUNGU

Concursul aplicativ-militar de vară - etapa pe
Divizia 2 Infanterie ,,Getica”
În perioada 18-19 mai, Batalionul 341 Infanterie
„Constanţa” a fost gazda concursurilor aplicativ-militare de vară, etapa pe Divizia 2 Infanterie „Getica”.
Concursul s-a organizat în sistem turneu, militarii
participanţi întrecându-se în probele de duel de foc şi
patrulă militară.
Proba de duel de foc a constat într-o alergare de viteză pe distanţa de 50 m şi executarea tragerii asupra
unui câmp de ţinte, cea de patrulă presupunând parcurgerea în pas alergător a unei distanţe de 10 km la masculin şi 8 km la feminin, pe parcursul căruia, echipele participante au acţionat pentru executarea unor momente
obligatorii, precum tragerea cu pistol mitralieră, trecerea
printr-o porţiune de teren contaminat şi aruncarea grenadelor de mână de exerciţiu.
Competiţia a fost una strânsă, astfel că, după centralizarea rezultatelor, clasamentul este următorul:
Duel de foc feminin:
Locul III: Brigada 9 Mecanizată „Mărăşeşti”;
Locul II: Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor”;
Locul I: Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”.
Duel de foc masculin:
Locul III: Regimentul 61 Rachete Antiaeriene
„Pelendava”;
Locul II: Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizege-
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Mihail Kogălniceanu, Cincu

Vizită de lucru a
delegaţiei franceze
Şeful Forţelor Terestre
Române, generalul-maior
Iulian Berdilă, s-a întâlnit
duminică, 22 mai, la Centrul
Naţional de Instruire Întrunită (CNIÎ) „Getica” din localitatea Cincu, judeţul Braşov, cu şeful Forţelor Terestre din Franţa, generalul
Pierre Schill.
Discuţiile au vizat aspecte privind susţinerea dezvoltării de relaţii de cooperare

iectelor comune, susţinerea
explorării oportunităţilor de
dezvoltare a relaţiilor bilaterale, în vederea dezvoltării
de capabilităţi, participarea
la exerciţii bilaterale cu partenerul francez, precum şi
continuarea
promovării
ofertelor de participare la
exerciţiile bilaterale şi multinaţionale organizate în ţara
noastră.
Întâlnirea a avut loc în

în domenii specifice, bazate
pe interese comune şi avantaje reciproce, intensificarea
dialogului şi a relaţiilor, respectiv cooperarea militară
directă, în vederea implementării, cu succes, a pro-

contextul vizitei de lucru a
delegaţiei franceze, efectuată în România, în perioada
21-22 mai.
Colonel
Cristian MARIŞ

Veşti din Polonia
,,O şcoală mică cu o inimă mare”- prezentare de
tehnică în Polonia
Miercuri, 11 mai, în localitatea Różyńsk Wielki a avut
loc o prezentare de tehnică militară pentru elevii şcolii primare Stefan Wyszyński. La activitate au participat şi copii
de la Şcoala Specială şi Centrul Educaţional din Elk, care au
răspuns prezent la o altfel de ,,lecţie” pe care nu o pot învăţa
la tablă.

tusa”.
Locul I: Brigada 282 Blindată ”Unirea Principatelor”

Patrulă feminin:
Locul III: Regimentul 61 Rachete Antiaeriene „Pelendava”;
Locul II: Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor”;
Locul I: Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”.
Patrulă masculin:
Locul III: Regimentul 61 Rachete Antiaeriene „Pelendava”;
Locul II: Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”;
Locul I: Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor”.
Clasament general:
Locul III: Regimentul 61 Rachete Antiaeriene „Pelendava”;
Locul II: Brigada 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”;
Locul I: Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor”.
Câştigătorii au fost premiaţi şi felicitaţi de şeful de
stat major al Brigăzii 9 Mecanizată „Mărăşeşti”, colonelul Marian Niculae.n

Militarii români alături de partenerii americani şi britanici din cadrul grupului de luptă din Polonia au avut posibilitatea de a le prezenta copiilor diverse echipamente militare
şi de a petrece câteva ore alături de aceştia într-o atmosferă
caldă, plăcută şi plină de joacă.
De la ,,atelierul de machiaj” până la ,,atelierul cu bunătăţi” din pachetele de hrană rece ale militarilor, precum şi pe
terenul de baschet sau pe ,,ringul de dans” a fost o forfotă
continuă dominată
de
zâmbete şi
co lec ţio na rea de însemne de pe ţinutele militarilor.
Curiozitatea acestor
copii şi dorinţa entuziastă de a
descoperi lucruri noi, de
a vedea , de a testa i-a îndemnat să exploreze şi, treptat, am
depăşit barierele lingvistice dintre noi, sfârşitul activităţii
aducând o creştere semnificativă a încrederii în sine pentru
aceste suflete minunate, iar pentru noi a fost o zi în care neam încărcat cu energia pozitivă pe care o emană, cu pacea
şi căldura din inima lor.
Liviu BURTICĂ
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A opta ediţie a expoziţiei
Complexul expoziţional ROMAERO S.A. din Bucureşti a organizat, pentru a opta oară, expoziţia internaţională
dedicată industriei aeronautice, apărării, securităţii naţionale şi securităţii private - „BSDA 2022”.
La această ediţie, care s-a desfăşurat în perioada 18-20
mai, s-au reunit peste 400 de firme expozante de prestigiu
din ţară şi străinătate, din 33 de ţări de pe cinci continente,
care au prezentat elementele de noutate şi stadiul actual de
dezvoltare ale echipamentelor şi capabilităţilor militare,
precum şi ultimele tendinţe şi soluţii tehnice obţinute de
cercetarea ştiinţifică în domeniul securităţii şi apărării.
În cadrul celor trei zile dedicate evenimentului expoziţional, structuri din Ministerul Apărării Naţionale şi din celelalte instituţii din Sistemul naţional de apărare şi ordine
publică, precum şi din forţele armate americane, poloneze
şi franceze au expus echipamente şi tehnică militară moderne.
,,BSDA 2022” reprezintă un bun prilej pentru specialişti
de a lua parte la conferinţe legate de provocările din industria de apărare şi securitate, de a fi la curent cu ultimele tehnologii dezvoltate de România pentru exportul de armament şi cu planurile de achiziţii ale Ministerului Apărării
Naţionale.
Principalul scop, fiind identificarea oportunităţilor şi găsirea soluţiilor de cooperare, atât în producţie, cât şi în domeniul afacerilor, contribuind la promovarea, pe plan internaţional, a industriei de apărare din România şi facilitând,
totodată, o mai mare deschidere a acesteia către piaţa internaţională, prin potenţiale cooperări cu firme de prestigiu şi
producători consacraţi în domeniu, pentru realizarea compatibilităţii şi interoperabilităţii tehnicii şi echipamentelor
din dotare cu cea a forţelor NATO şi UE.
La deschiderea acestui eveniment au fost prezenţi ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-maior Iulian Berdilă, precum şi alte oficialităţi.
La ediţia din acest an, Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, structură aflată în subordinea

Direcţiei Generale pentru Armamente, a prezenta principalele realizări în domeniul cercetării ştiinţifice concretizate în
demonstratoare tehnologice şi prototipuri şi a adus în aten-
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ţia specialiştilor ultimele soluţii şi rezultate obţinute de cercetarea ştiinţifică militară. Totodată, în cadrul standului organizat de Ministerul Apărării Naţionale privind oferta profesională şi educaţională au expus reprezentanţi ai forţelor
terestre, navale şi aeriene, ai Academiei Tehnice Militare
„Ferdinand I”, ai Universităţii Naţionale pentru Apărare
„Carol I” şi ai Direcţiei Generale Management Resurse
Umane.
Ca elemente de noutate, compania americană
Lockheed Martin a adus pentru prima dată în România simulatorul pentru avionul de vânătoare
de generaţie a Va, F-35, iar forţele armate SUA au
expus cea mai
nouă versiune
din dotare a celebrului
tanc
M1A2 Abrams.
De altfel, dintre
ţările participante
Statele Unite au
şi cea mai semnificativă prezenţă
în cadrul evenimentului, urmate
de
Germania,
Franţa, Israel şi
Italia.
Forţele Terestre române au
fost prezente la
acest eveniment, atât cu tehnica şi echipamentele
militare specifice acestei categorii de forţe, printre care, transportoarele blindate pentru trupe
(TBT) Piranha III şi Piranha V, maşina de luptă a
infanteriei MLI-84 „Jderul”, instalaţia de lansare
Himars, Complexul antiaerian Gepard, tancul
TR-85 M1, instalaţia de lansare Spike şi simulatoarele aferente, autospeciale specifice armelor geniu şi poliţie militară, cât şi cu echipamente de robotică
„Virtual Battle Space” (VBS-4) şi standuri de expunere
a ofertei educaţionale, prezentată
de
către reprezentanţii Academiei Forţel o r Te r e s t r e
„Nicolae Bălcescu”, Şcolii
Militare de
Maiştri Militari şi Subofiţeri „Basarab
I” şi cei ai Colegiului Naţional
Militar
„Ştefan cel
Mare”.
Locţiitorul
şefului Statului
Major al Forţelor
Terestre, generalul
de brigadă Dorin
Toma a menţionat,
în cadrul conferinţei „Land Forces

Development, Challenges and Opportunities”, că „Black
Sea Defense & Aerospace - BSDA 2022” este un eveniment
expoziţional foarte important pentru zona industriei de apărare, exprimându-şi totodată convingerea că Forţele Terestre Române 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.
„Ne bucurăm să răspundem adecvat oricăror situaţii şi
să ne menţinem, aşa cum spune şi deviza noastră - Oriunde,
Oricând, La
datorie!
pentru a îndeplini misiunile subscrise
apărării naţionale şi angajamentelor
asumate la nivel internaţional. Participarea noastră, şi
anul acesta, la
pre zentarea
de
tehnică
militară, aeronautică şi securitate, de o
atât de mare
anvergură, ne
onorează. Cu
fiecare ediţie,
Forţele Terestre române au
demonstrat o prezenţă hotărâtă în cadrul expo-conferinţei
internaţionale „Black Sea Defence & Aerospace”, una care
a crescut într-un ritm susţinut, privind expunerea de noi
echipamente militare şi, de asemenea, prin punerea în mişcare a unei serii de prezentări şi ateliere specifice, dedicate

Forţelor Terestre române”, a menţionat generalul de brigadă
Dorin Toma.
Forţele Terestre române au fost prezente la expoziţia din
anul acesta cu un stand de echipamente şi tehnică militară.
Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu’’ din Sibiu a
expus în cadrul BSDA simulatoarele VPS, de realitate virtuală folosite de către studenţi pentru antrenament, înainte de
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,,Black Sea Defense and Aerospace”
a executa o misiune. Cel mai bine ne-a explicat despre ce
este vorba locotenent-colonel Claudiu Vesa, şef Centru Modelare Simulare Acţiuni Militare în cadrul Academiei Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu’’ din Sibiu: ,,În cadrul standului vă prezentăm câteva aspecte în ceea ce priveşte partea
de exerciţii folosind realitatea virtuală şi realitatea augmentată. În standul respectiv avem o reţea complet funcţională
wireless, prin care studenţii pot să-şi desfăşoare activităţi de
antrenament până la nivel grupă, astfel încât să-şi exerseze
deprinderi cu privire la toate procedurile în funcţie de cum
şi în ce manieră au fost gândite exerciţiile în sine. Ca element de noutate, suntem primii care am reuşit să facem

joncţiunea între realitatea virtual gândită pentru partea de
social şi softul de realitate virtuală folosit în armata României, cât şi la nivel NATO, un lucru inovativ care-şi găseşte
utilitatea. Prin participare putem să creăm elemente de dis-

cuţie şi parteneriate cu ceilalţi participanţi, mai ales în domeniul realităţii virtuale şi augmentate şi, bineînteles, luăm
contact cu ultimele elemente
de
tehnologie”.
Patruzeci
de elevi ai colegiului nostru
(„Ştefan cel
Mare” - Câmpulung Moldovenesc) au fost
prezenţi la a
VIII-a ediţie a
BSDA,
cea
mai mare expoziţie de tehnică militară şi
securitate din
estul Europei.

Alături de echipa de
robotică a colegiului,
elevii s-au prezentat
în faţa invitaţilor cu
noul lor prototip. Robotul a fost conceput
pentru a îndeplini misiunile atribuite în cadrul competiţiei FTC
(First Tech Challenge), printre care deplasarea peste obstacole şi plasarea
de obiecte cu
ajutorul unui braţ
mecanizat.
Standul ştefăniştilor a atras
atenţia mai ales
absolvenţilor
nostalgici, care
au
împărtăşit
amintiri din timpul liceului şi
i-au încurajat în
cariera militară,
oferindu-le sfaturi şi felicitări pentru parcursul lor de
până acum.
De asemenea, elevii au avut deosebita onoare de a
se întâlni cu şeful Statului Major al Forţelor Terestre,
generalul-maior Iulian
Berdilă. ,,A fost o onoare
să discutăm impresii
despre orientarea în carieră cu domnul general-maior. Pentru mine, expoziţia
a fost o oportunitate de a
descoperi noile tactici, dar
şi de a cunoaşte oamenii
pe care îi admir” - a declarat eleva Elena Ţifrea.
Totodată, Armata română a expus şi două elicoptere ,,Puma”, unul în
configuraţia ,,Puma Naval” de la Forţele Navale
şi unul IAR-330 Puma LR
al forţelor aeriene. Armata
a mai expus şi un lansator
de rachete Hawk, precum şi un
avion IAR 99 Şoim, model cu
care a fost oferită şi o reprezentaţie aeriană deasupra zonei
Romaero.
Pe platforma Romaero a mai
fost expusă şi
drona tactică
Whatchkeeper X pe care ,,Elbit” şi ,,Thales” au
oferit-o Armatei române. Elbit produce o
parte din componentele dronei în
ţară, dar, dacă s-ar semna contractul pentru drone cu Armata română Whatchkeeper X ar putea fi
produsă complet în România.
,,Lockheed Martin” a adus la
BSDA 2022 un simulator de cabină pentru F-35, un lansator de rachete antitanc ,,Javelin” devenit
atât de celebru în timpul războiului din Ucraina, precum şi o serie
de machete cu avionul de generaţia a 5-a F-35 cu cocarda României pe el.
Printre expozanţi s-au numărat
importante companii din industria
de armament, inclusiv top 5 la nivel mondial, precum Lockheed Martin, Raytheon Technologies,
General
Dynamics,
BAE Systems, L3
Harris, Elbit Systems, Rafael Advanced
Defence
Systems, Naval
Group, MBDA,
Airbus, DAMEN,
IVECO Defense
Vehicles, Beretta,
Leonardo, dar şi
companiile
româneşti,
Dacia
Automobile,

Romarm, Romaero, IAR Braşov, Aerostar Bacău, Pro Optica, BlueSpace Technology şi alţii.
Alături de marii jucători comerciali ai industriei, evenimentul a găzduit şi o expoziţie de tehnică din dotarea For-

ţelor Armate române şi SUA, precum şi a structurilor din
subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ANCOM, Radiocom şi
STS.
Dacă
primele
două zile
au fost dedicate
reprezentanţilor
companii lor şi instituţiilor publice, pe
data
20
mai expoziţia a fost
deschisă şi
pu blicului
larg, pasionat de armată
şi
tehnică
militară.
La a
VIII-a ediţie a Black
Sea Defense
and
Aerospace - BSDA 2022, cea mai mare expoziţie de tehnică
militară, aeronautică şi securitate din estul Europei, organizată de TNT Production România cu sprijinul MApN,
MAI şi al Ambasadei S.U.A la Bucureşti, au participat
expozanţi din întreaga lume, care au prezentat celor interesaţi echipamente şi autovehicule utilizate în scopul apărării terestre, aeriene şi maritime. Totodată, au fost expuse
şi echipamente şi servicii conexe industriei de apărare.
Mihaela DIACONU
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Instabil, Ruxandra Burcescu
„Am început să scriu acest roman în
urma mentoratului cu Marius Chivu şi
Florin Iaru, asigurat de programul Prima Carte. Mai bine de jumătate din el a
fost scris în timpul acelor şase luni în
care am învăţat o lecţie importantă - nu
scrii ca să îi arăţi cititorului cine eşti, ci,
în primul rând, ca să îi arăţi cine poate
fi el. Povestea romanului s-a născut din
interesul meu pentru relaţiile de familie
şi din modul cum relaţia între doi fraţi
este întotdeauna o ecuaţie nu cu două,
ci cu trei necunoscute. Ea este determinată de relaţiile individuale dintre părinte şi fiecare dintre fraţi. Lumea romanului Instabil este o lume
a intenţiilor şi a dorinţelor. Dacă alegerea e un act final, intenţia
ascunde în ea un infinit de posibilităţi.”
w.w.w.humanitas.ro

Concert

Cargo, 10 iunie, ora 21:00, Hard Rock Cafe, Bucureşti
Înfiinţată la Timişoara în 1985, Cargo a revoluţionat rock-ul
românesc încă de la primul album ,,Povestiri din gară”. Succesul l-a
cunoscut cu albumul din 1995,
,,Destin”, iar gloria absolută în
1998, de Sânziene când a lansat
,,Ziua Vrăjitoarelor”. La începuturile anilor 2000 se lansează ,,Bagăţi minţile în cap”, iar în 2007 a lansat un album ,,Best Of” intitulat
,,XXII” ce conţine 22 dintre piesele trupei. Cele mai recente singleuri ale trupei ,,Nu mă lăsa să-mi fie
dor” şi ,,A 5-a dimensiune” s-au
bucurat în 2013 de un succes enorm la public.
www.infomusic.ro

Film
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R.M.N.
În preajma Crăciunului, Matthias se întoarce de la muncă din
Germania în satul său natal transilvan, preocupat de copilul care
creşte fără el, Rudi, de femeia pe
care o iubeşte în taină, Csilla, şi
de tatăl rămas singur, Otto. Încearcă să se implice mai mult în
educaţia băiatului rămas prea îndelung doar în grija mamei (Ana)
şi să-l dezbare de spaimele nedesluşite ce l-au cuprins. O poveste
despre resorturile profunde ale
comportamentului uman în faţa
realităţilor care îl surprind, despre
relaţia cu celălalt şi despre felul în
care ne raportăm cu toţii astăzi la
un viitor.
www.cinemagia.ro
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Lecþia de istorie

Sica, pumnalul curbat al aristocraţiei dacilor
(urmare din numărul anterior)
Lipsa pumnalelor din descoperirile arheologice
datate după epoca lui Burebista îşi găseşte cu greutate acum o explicaţie, chiar dacă mormintele dacice
şi implicit sacrificarea armamentului sunt, ele însele,
o raritate după reformele lui Deceneu şi domnia
marelui rege.
Practic, dacă nu am fi avut scena de pe Columna
lui Traian în care Regele Decebal se sinucide cu un
pumnal curb, atunci nu ar fi existat nici un argument
solid care să asocieze această armă cu elitele militare
şi politice ale Regatului Dac până la cucerirea romană.
Columna mai conţine un alt aspect greu de explicat. Cu toate că ilustrează pumnalul curb cu care regele dac şi-a luat viaţa, alte astfel de arme lipsesc cu
desăvârşire de pe reliefuri, inclusiv de pe baza monumentului. Pe scenele de pe piedestal,
unde, într-o fascinantă alegorie
reprezentând congeries armorum (armele capturate de la
inamic), sunt prezente toate tipurile de arme folosite de daci
(armuri de zale, de solzi şi lamelare, coifuri, scuturi, arcuri,
lănci, topoare şi berbeci de
asalt, spade şi săbii). Dar pumnalele curbe lipsesc în mod
inexplicabil.
O reparaţie istorică
Omiterea lor are variate posibilităţi de interpretare. Propaganda imperială avea tot
interesul de a expune cele mai
reprezentative arme ale învinşilor, iar dosarul istoric
şi arheologic al pumnalelor curbe arată că acestea
constituiau o componentă importantă în mentalitatea,
ideologia şi identitatea aristocraţiei militare dacice.
Pare mai probabil atunci că astfel de arme nu au putut
fi capturate şi expuse, situaţie şi mai greu de explicat
pe fondul încleştărilor deosebit de crunte din cele
două tabere. Aproape ilogic este şi faptul că aceste
arme lipsesc din zona capitalei Sarmizegetusa, fieful
marii aristocraţii războinice. Să nu le fi purtat cu ei
pileaţii daci în campaniile militare?
Să le fi depus sau oferit ca ofrande în cinstea zeilor înainte de plecarea la luptă, lipsindu-se astfel de
simbolul cel mai intim legat de funcţia lor? Să le fi
îngropat ca şi cum ei ar fi fost morţi deja şi asta să fi
putut fi explicaţia ,,mormintelor fără morţi”, dar care
conţin pumnale? Sau pumnalele, depozitare ale unor
puternice conotaţii spirituale, să fi fost subiectul unor
ritualuri specifice războinicilor, pe care nu le-am putut surprinde?
Un răspuns rezonabil, solid şi satisfăcător încă nu
se poate da.
Nu trebuie evitată şi discuţia despre braconajul
sălbatic al arealului capitalei dacice, practicat decenii
la rând, şi alimentarea pieţei occidentale de antichi-

tăţi cu zeci de pumnale sica provenite ,,din mediul
tracic/ dacic”. Au fost fie braconate, dar considerate
fără valoare (preferatele căutătorilor de comori au
fost şi sunt piesele de aur şi argint). Şi abandonate, fie
descoperite în afara siturilor arheologice (pe fondul
lacunelor şi impreciziilor legislative) şi au luat calea
,,exportului”.?
Oare braconarea sălbatică a arealului Sarmuzegetusei nu a mobilat rafturile caselor de licitaţii cu aceste pumnale superbe, care fac acum deliciul colecţionarilor occidentali? Probabil nu vom afla aceste detalii prea curând, dar acele zeci de pumnale prezente
adesea meteoric în spaţiul public, vin de undeva.
Astăzi numărul pumnalelor provenite din braconaj sau din descoperiri mai mult sau mai puţin fortuite este atât de mare, iar importanţa lor atât de substanţială, încât s-au modificat paradigme istorice cu
privire la unele aspecte ale
civilizaţiei dacice.
Încercând un fel de concluzie la dosarul arheologic
şi istoric al acestor pumnale, pot spune că ele şi-au regăsit locul în povestea superbă a Regatului Dac şi a
puternicului tarabosta.
Au contribuit la această
reparaţie istorică ieşirea istoriografiei din menajul toxic cu decidenţii politici şi
racordarea la bibliografia
europeană, cercetările arheologice, abordarea subiectului de istorici şi arheologi
consacraţi, descoperirile numeroase făcute de amatorii de detecţii metalice şi publicarea şi republicarea
dosarului istoric al pumnalelor. În mod oarecum straniu însă, cel mai mare impact în mentalitatea publică
a fost dat de numeroasele reconstituiri istorice, cu
specific pe Antichitatea clasică, făcute de diverse
asociaţii culturale dedicate reenactmentului (reconstituirii istorice) antic(e).
Aproape oricine a participat la o astfel de prezentare a văzut pumnale încovoiate, mai bine sau mai
puţin bine reconstituite, de la kitsch-uri ordinare, la
superbe reconstituiri tehnico-artistice, atârnând la
brâul oricărui ,,dac”, fie el nobil, soldat, femeie, copil, preot sau pălmaş oarecare.
Prezenţa lor însă a dus prea departe reparaţia istorică , vulgarizând un simbol nu al dacilor în general,
ci al aristocraţiei dacice. Într-o realitate evidentă,
pumnalul sica doar s-a aşezat, deocamdată, pe acelaşi
palier cu teribila şi la fel de omniprezenta sabie curbă.
Semn că mai avem de muncă la aşezarea corectă
a pumanlului sica în matricea lui ideologică, socială
şi militară şi la transferul acestui loc în conştiinţa publică.
Magazin istoric nr. 2/2022

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Copilul în viaţa creştină
,,Toţi oamenii au fost cândva copii, dar
doar câţiva dintre ei îşi mai amintesc”,
spune Antoine de Saint-Exupery, autorul
celebrei povestiri ,,Micul prinţ”. Copilul,
copilăria uimesc pe tot omul în general, iar
Părinţii Bisericii, marii poeţi şi scriitori,
plecând de la esenţialul evanghelic, niciodată nu au trecut cu vederea ceea ce înseamnă frumuseţea şi nevinovăţia copilului şi a copilăriei. ,,Unde eşti, copilărie, Cu
pădurea ta cu tot? ”, se întreba Mihai Eminescu, iar Nechifor Crainic preciza că ,,dorul de copilărie, pe care îl cântă cu atâta insistenţă poeţii, e nostalgia după candoarea
unui rai pierdut” şi ,,numai cine cunoaşte
copilul înţelege cât de mult s-a depărtat de
puritatea cu care a venit pe lume şi simte
ridicându-se din adâncul fiinţei lui dorul
de a redeveni copil”.
La frământatrea Apostolilor cu privire
la cine este mai mare în Împărăţia cerurilor, Învăţătorul şi Domnul răspunde prin
chemarea la Sine a unui prunc şi aşezarea
acestuia în mijlocul ucenicilor. ,,După părerea mea, scrie Sfântul Ioan Gură de Aur
în ,,Omilii la Matei”, Hristos a pus în mijloc un copil, un copil foarte mic, lipsit de
toate patimile cele rele. Un astfel de copil
nu-i mândru”. Prin urmare, centralitatea
copilului în viaţa creştină este dată de Însuşi Mântuitorul nostru Hristos şi întărită
de Sfinţii Părinţi. Copilul-prunc, adus în
mijlocul apostolilor, ca pildă vie, rezumă

calea evanghelică spre Împărăţia cerurilor:
,,Adevărat zic vouă: de nu vă veţi întoarce
şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în
Împărăţia cerurilor”.
Dimineaţa vieţii este perioada care corespunde copilăriei omului, când toate
sunt curate şi pline de nădejdea bunelor
împliniri. Între starea copilului-prunc şi
starea de sfinţenie sunt multe asemănări.
Tot filozoful şi profesorul de teologie Nichifor Crainic a reflectat adânc la această
temă, vorbind despre ,,principiul înnoirii
prin copil” şi despre aceeaşi stare de sfinţenie pe care o împărtăşesc, atât sfântul,
cât şi copilul botezat. Astfel, ,,pruncul botezat e un sfânt, iar sfântul pe culmea cea
mai înaltă a virtuţii realizează copilăria paradisiacă”.
Simplitatea şi smerenia pruncului sunt
virtuţi prin care omul matur capătă loc de
frunte în viaţa veşnică cu Dumnezeu. În
acest sens şi răspunsul exact la cererea
ucenicilor este: ,,Cine se va smeri pe sine
ca pruncul acesta, acela este cel mai mare
în Împărăţia cerurilor”.
În aceleaşi OMILII, Sfântul Ioan
Hrisostom ne spune: ,,Nimic nu egalează
smerenia! De aceea, Hristos le şi aduce
adeseori aminte ucenicilor de această virtute, şi când i-a adus în mijlocul lor pe
copii”. Mântuitorul merge chiar mai
departe şi se identifică cu omul-prunc,
spunând că ,,cine va primi un prunc ca

acesta în numele Meu, pe Mine Mă primeşte”, cu corespondenţă până la Dumnezeu Tatăl, Care Şi-a trimis Fiul în lume.
Toţi părinţii duhovniceşti au acordat o
deosebită importanţă celor mici, ei înşişi
vieţuind asemenea copiilor.
Despre Sfântul Serafim de Sarov, care
iubea în mod aparte copii, se spunea că,
atunci când se ascundea în pădure de
oamenii care îl căutau, nu i se mai dădea
de urmă decât dacă era strigat de glasurile
copiilor.
În lumea aceasta, copilul este un ,,cetăţean al Raiului”, aşa cum noi cei mari trebuie să devenim.
Textul liturgic nu face abstracţie de
copil. Slujba Înmormântării pruncilor face
referire la pruncia lui Hristos. Dumnezeucopilul este un laitmotiv al acesteia. Când
Domnul, în rânduiala sa nepătrunsă, îngăduie chemarea pruncilor mai devreme în
Împărăţia cerurilor, aceştia nu sunt de
plâns, întrucât sunt deplin pregătiţi pentru
întâlnirea cu Mântuitorul Hristos, Care, în
cazul omului-prunc, nu are ce să judece.
Pe cât de mare pricină de întristare este
moartea unui copil pentru părinţi şi cei
dragi, pe atât de mare este bucuria pruncului plecat, care moşteneşte viaţa cea de
veci, ,,pruncul a lăsat pământul şi sânii
maicii sale, dar a primit Canaanul cel veşnic şi sânul lui Avraam”.
Mintea copilului este transparentă, încă

nu este duplicitară ca în cazul omului păcătos, a cărui minte dublată poate fi simbolizată de limba în două vârfuri a şarpelui,
ca viclenie sau vorbire în doi peri. Astfel,
copilul rămâne ,,o fiinţă morală prin generozitatea spontană, nedeliberată, ce se revarsă din inima lui inocentă în lume”.
Adesea, copiii au o putere binefăcătoare asupra adulţilor, reuşind chiar şi printrun simplu zâmbet să-i însenineze pe cei
mari. Privirea şi zâmbetul unui copil pot fi
un adevărat panaceu, un prilej de bucurie,
iar cel care le primeşte poate nădăjdui că,
în adâncul său, încă se mai găseşte ceva
care să rezoneze cu inocenţa copilului,
pentru că altfel nu s-ar realiza corespondenţa, adică pruncul nu i-ar zâmbi. Ce frumos ar fi dacă s-ar putea zâmbi oricărui
om ca unui copil!
Copilul e simplu, nu se pierde în interpretări şi sensuri complicate precum omul
matur. Gândirea de copil porneşte dinspre
inimă spre minte, copilul ,,cugetând” mai
mult cu inima decât cu mintea. Prin plâns,
care uneori poate deranja, s-ar putea spune
că pruncul exprimă toate nedesăvârşirile
omului mare.
Mulţi dintre părinţi pot da mărturie
despre pruncii lor care, atunci când dorm,
adesea zâmbesc, despre ei spunându-se că
văd îngeri, iar ,,îngerii lor, în ceruri, pururea văd faţa Tatălui”(Matei 18,10).
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU

Curierul

ARMATEI

MOZAIC

Nr. 10 (564) din 31 mai 2022

Noutãþi în lumea IT

ªtiinþã
Proiectul Ouija al DARPA va studia semnalele radio din atmosfera Pământului

Armata SUA intenţionează să lanseze sateliţi pentru
a afla mai multe despre modul în care se comportă semnalele radio în atmosfera Pământului. Aceştia vor face
parte din Proiectul Ouija. Defense Advanced Research
Projects Agency (DARPA) a înfiinţat proiectul Ouija,
care va folosi senzori montaţi pe „sateliţi cu orbită joasă” pentru a urmări undele radio de înaltă frecvenţă în ionosferă. Programul Ouija se va concentra pe o regiune a
ionosferei de aproximativ 300-400 de kilometri altitudine, cu mult sub orbita Staţiei Spaţiale Internaţionale,
care trece pe
deasupra planetei noastre la o
înălţime medie
de 400 de kilometri, notează
Space.com. Caracterizarea modului în care se
comportă undele radio în acest
spaţiu va fi crucială pentru a-i ajuta pe viitorii soldaţi să
lucreze eficient, au declarat oficialii DARPA pe 22 aprilie. Propagarea semnalului în ionosferă este foarte imprevizibilă, datorită densităţii mari a particulelor încărcate (în principal electroni) care pot modifica traseul
semnalelor radio. Termenul „ionosferă” a fost folosit
pentru prima dată în anii 1920, iar în anii 1950 efectul
zonei atmosferice asupra undelor radio a fost recunoscut
de organizaţii precum Institutul Inginerilor Radio, potrivit Britannica. Studiile prin satelit ale acestei regiuni au
început la scurt timp după prima lansare în spaţiu, în
1957, şi sunt încă în desfăşurare. Densitatea ionosferei
poate fi modificată de evenimente precum activitatea solară şi ciclul solar de 11 ani, ceea ce face şi mai dificilă
descrierea modului în care sunt afectate comunicaţiile
radio în această regiune. Soarele, de altfel, este de aşteptat să atingă apogeul acestui ciclu în 2025 şi a declanşat
deja numeroase erupţii mari (sau de clasă X) în ultimele
săptămâni. DARPA plănuieşte să-şi adauge contribuţia la
cercetarea ionosferică în două domenii tehnice. Primul
este prin livrarea mai multor sateliţi mici pe orbită, folosind proiectul Ouija pentru a „măsura densitatea electronilor, atât prin eşantionare directă, cât şi indirect prin
ocultarea radio folosind sateliţii de navigaţie”. A doua
zonă tehnică se referă la un model de densitate pentru
electroni care ar fi în cele din urmă validat cu date de pe
orbită. DARPA a spus că vor fi furnizate mai multe informaţii despre aşteptările sale pentru această zonă la o dată
ulterioară.

O nouă generaţie de nanoboţi
ucide bacteriile dentare

Dinţii sunt foarte puternici. Dar atunci când apar probleme, ei pot fi, de asemenea, foarte problematici şi dureroşi. Din fericire, cercetătorii lucrează pentru a găsi remedii pentru astfel de probleme. Un smalţ artificial mai
puternic decât smalţul real este unul dintre aceste remedii. Acum, cercetătorii de la Institutul Indian de Ştiinţă
(IISc), în colaborare cu start-upul Theranautilus, au dezvoltat un nou instrument care poate creşte succesul tratamentelor de canal, scrie Interesting Engineering. Echipa
de oameni de ştiinţă a dezvoltat un set de roboţi de curăţare de dimensiuni nanometrice care pot curăţa zonele
greu accesibile din interiorul canaliculelor dentinare şi
pot ucide bacteriile dentare folosind căldură.
Materialul de
formă elicoidală este realizat
din dioxid de siliciu acoperit cu
fier, care poate
fi controlat cu
ajutorul unui
dispozitiv care
generează un câmp magnetic de intensitate scăzută. Una
dintre problemele metodei actuale de tratare a canalului
radicular este că foloseşte substanţe chimice pentru a
ucide bacteriile. Cu toate acestea, bacteriile rezistente la
antibiotice, cum ar fi Enterococcus faecalis, pot rezista
atacurilor şi pot rămâne ascunse în interiorul canalelor
microscopice numite canalicule dentinare. Noii roboţi
miniaturizaţi oferă o soluţie pentru o curăţare şi mai profundă. Învelişul de fier al acestora le permite să fie controlaţi de un câmp magnetic şi duşi la adâncimi de până
la 2.000 de micrometri. Nanoboţii pot fi scoşi din dinte
odată ce operaţia este încheiată. Nanoboţii dentari au
fost testaţi pe şoareci şi s-au dovedit a fi siguri şi eficienţi. Acum echipa lucrează la un nou dispozitiv medical care să fie introdus în interiorul gurii şi să-i permită
dentistului să injecteze şi să opereze nanoboţii în dinte în
timpul tratamentului de canal.
www.descopera.ro
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Honor 70 şi 70 Pro

Noua serie Honor 70 este programată pentru lansare pe data de 30
mai, Huawei pregătind terenul publicând primele imagini de prezentare
cu designul de carcasă, arătând toate
cele patru versiuni de culoare. Arătate şi în poze reale, Honor 70 şi 70 Pro
împart aproape acelaşi design de carcasă, diferenţele apărând mai degrabă
la partea de specificaţii.
Potrivit imaginilor furnizate chiar
de producător, Honor 70 şi 70 Pro are
un sistem triple-camera, însă ornamentul aplicat modelului Pro vine cu
o „insulă” ceva mai mult înălţată, indicând folosirea unor senzori foto
mai performanţi. Totodată, versiunea
premium a seriei are şi dimensiuni
ceva mai mari, transpuse şi în suprafaţa de afişare a ecranului. Pe carcasa
ambelor modele mai poate fi întreză-

Despre aranjamentul foto nu ştim
mai multe lucruri, doar că senzorul
principal ar urma să fie un model de
54MP cu dimensiune 1/1.49”, furnizat de Sony.

Corsair Voyager

rită ieşirea pentru căşti de tip jack
3.5mm, poziţionat pe cealaltă latură a
carcasei, faţă de portul USB-C.

Corsair, companie cunoscută în
special pentru componente de PC şi
periferice de gaming, intră oficial cu
brandul propriu pe piaţa de laptop-uri
de gaming. Totuşi, aceasta este prima
dată când lansează un laptop,
modelul Voyager fiind bazat
pe componente AMD, fiind
anunţat oficial în cadrul conferinţei de la Computex, unde
a fost dezvăluită şi seria
Ryzen 7000.
Corsair Voyager este un
laptop de gaming cu o configuraţie de top, similară cu
ceea ce am văzut de curând pe
ASUS ROG Zephyrus G14.
Vorbim despre un procesor
Ryzen 7 6800HS sau Ryzen 9
6900HS, un GPU Radeon 6800M,
până la 64 GB memorie RAM DDR5
Corsair Vengeance şi până la 2 TB
stocare pe SSD M.2. Practic, configuraţii de top pentru componentele
AMD disponibile în acest moment.
Laptop-ul Voyager vine cu un ecran de 16” cu rezoluţie QHD pe format 16:10, refresh rate de 240 Hz şi
cam toate port-urile de care ai nevoie:
două Thunderbolt/USB 4, un USB
3.2 Type-C, un USB 3.2 Gen 1 TypeA şi un card reader SDXC 7.0. Desigur, există şi un jack de căşti.
Ce este interesant la Corsair Voyager este decizia de a folosi o tastatură cu switch-uri mecanice Cherry

O doamnă merge
la ghicitoare. Aceasta,
după ce îi dă în cărţi şi
priveşte globul de
cristal, îi spune:
-Îmi pare rău, doamnă, dar o mare
nenorocire se va abate asupra familiei dumneavoastră. În curând veţi rămâne fără soţ. Va muri otrăvit.
-Asta o ştiu prea bine! Eu doream
să aflu cum vor merge investigaţiile...
J
-Am auzit că ai fost reţinut la Poliţie. Ce s-a întâmplat?
-Am mers prea încet cu maşina.
-Poate vrei să spui că ai mers prea
repede...
-Nu, nu! Am mers prea încet.
Dacă mergeam mai repede, nu mă
prindeau...
J
-Ce este claustrofobia?
-Teama de spaţii închise. De
exemplu, atunci când vrei să mergi la
bar, dar ţi-e frică să nu-l găseşti închis.
J

Doi studenţi stau de vorbă după
examenul la Matematică.
-A fost un examen foarte religios,
zice unul dintre ei.
-Cum aşa!
-Profesorul punea întrebarea, iar
eu îmi făceam semnul crucii. Eu răspundeam, iar profesorul îşi făcea
semnul crucii...
J
-Ştii, soţia mea a fugit ieri cu Luca, cel mai bun prieten al meu.
-Dar de când este Luca cel mai
bun prieten al tău?
-De ieri...
J
Marco şi Adriano au ieşit cu câinii
la plimbare.
-Am decis să deschid un bar chiar
în faţa bisericii, spune Marco. Se va
numi ,,Pace”.
-De ce tocmai ,,Pace”? întreabă
Adriano.
-Pentru că, la sfârşitul slujbei,
preotul spune mereu ,,Mergeţi în pace”!
J
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a integrat 10 butoane tactile programabile, care se găsesc deasupra tastaturii. Tot acolo există şi un indicator
de baterie. Poţi folosi software-ul
Corsair pentru a realiza diverse scurtături pe fiecare buton, util pentru a
schimba scena în timpul streamingului, pentru a porni sau opri stream-ul
sau înregistrarea, sau pentru a opri şi
porni microfonul.
Aceste butoane sunt disponibile şi
atunci când laptop-ul are ecranul închis şi pliat, pentru a putea fi accesibile dacă foloseşti laptop-ul cu un
display extern, de exemplu.
Lansarea este aşteptată cândva în
luna iulie.
www.go4it
-Mă vecine, câinele tău nu latră?
-Nu, mă. Ăsta ţine supărarea în el.
J
La un spectacol de magie era sala
plină, iar, la un moment dat, se aude
din mulţime:
-Auzi domnule, nu poţi să o faci
pe soacra să dispară definitiv?
La care magicianul:
-Domnule aici este spectacol de
magie, nu de minuni!
J
-Bună ziua, aici este clubul nostalgicilor?
-Da, dar nu mai e ce-a fost...
J
Un preot stătea lângă un om pe
patul de moarte:
- Spune, fiule că te lepezi de Satana, să ştie că nu ţi-e frică!
-De ce nu vrei să spui că te lepezi
de Satana?
-Părinte, am făcut cam multe la
viaţa mea. Până nu aflu sigur în ce direcţie mă duc, nu vreau să supăr pe
nimeni!
w.w.w.bancuri.ro

GÂNDURI ÎN TREACÃT...

SUPLEÞE

DIN MILÃ

MX de tip low profile, ceva ce vedem
foarte rar pe laptop-uri. Desigur, tastatura este iluminată RGB, iar, în partea de sus a ecranului există şi un
webcam 1080p.
Faptul că foloseşte o cameră de
rezoluţie mai înaltă decât cele 720p
pe care ne-am obişnuit să le vedem
nu este o coincidenţă. Acest laptop
este construit pentru a putea fi folosit
drept o soluţie completă şi pentru
streaming. Pentru acest lucru, Corsair

Viaţa nu este întotdeauna corectă, dar este
totuşi un lucru bun.
Când ai dubii, fă doar un pas mic înainte.
Nu te lua prea în serios. Nimeni nu se ia
prea în serios.
Plăteşte-ţi datoriile pentru cardul de credit
în fiecare lună.
Nu trebuie să câştigi fiecare discuţie.
Consimte să nu fii de acord.
Plângi cu cineva. Aduce mai multă alinare
decât să plângi singur.
Este O.K. să fii mânios pe Dumnezeu.
Dumnezeu îi poate rezista.
Economiseşti pentru pensie începând cu
primul salariu.
Când vine vorba de ciocolată, a rezista
este zadarnic.
Nimeni nu poate trăi fără prieteni, chiar
dacă stăpâneşte toate bunurile lumii.
Adevărul nu este proprietatea unei singure persoane, ci comoara întregii omeniri.
Col. (ret.) Ştefan MITINCU
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Spartachiada, olimpiada liceenilor militari
„Esenţial nu e să cucereşti, ci să lupţi bine”, spunea
părintele jocurilor olimpice moderne, Pierre de Coubertin.
Cei 350 de elevi militari care s-au înfruntat, între 19 şi 23
mai, în cadrul Olimpiadei sportului militar liceal au transpus în fapte aceste cuvinte.
Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” a fost
gazda celei de-a doua etape a acestei competiţii de tradiţie, cunoscută şi sub numele de „Spartachiada”, în care liceenii militari şi-au pus în valoare, individual şi la nivel
de echipă, calităţile şi aptitudinile sportive, în cele şapte
discipline: atletism,
tenis de masă, baschet, handbal, volei
(masculin şi feminin), tir şi triatlon ca
probe aplicativ-militare.
Ca fiecare ediţie
şi aceasta are istoria
ei, una foarte frumoasă, cu elevi
foarte bine pregătiţi,
cu răsturnări de situaţie, cu lacrimi de
fericire, dar şi de
tristeţe, cu foarte
multe prietenii legate şi cu speranţe
pentru noi perfor-

manţe la următoarea întâlnire.
Au luptat cu îndârjire pentru fiecare rezultat, pentru
fiecare probă. În joc nu a fost doar reuşita proprie, ci succesul echipei, al instituţiei pe care o reprezintă.
Pe margine s-a desfăşurat o competiţie la fel de acerbă. Colegii celor din teren au avut propria întrecere, cea a
unor galerii înfocate, care îşi susţin cu patos colegii şi le
transmit energie pură.
Cu toţii, elevi, antrenori, profesori, organizatori, au
scris la Breaza încă o frumoasă pagină din istoria spartachiadelor, cum sunt denumite olimpiadele în
rândul liceenilor. „Îi felicităm pe concurenţi
pentru efortul depus, modul de comportament
şi spiritul de fair-play arătat pe timpul desfăşurării întrecerii sportive”, a declarat colonelul
Cristian Pelea, şeful Serviciului educaţie fizică
militară din Statul Major al Apărării.
La final, spiritul cantemirist a triumfat, iar
gazdele au reuşit să menţină trofeul acasă. Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” s-a
impus în clasamentul general. A fost urmat de
Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” din
Câmpulung Moldovenesc, iar podiumul a fost
completat de Colegiul Naţional Militar „Mihai
Viteazul”. Locul IV a revenit Colegiului Naţional Militar „Tudor Vladimirescu”, iar Colegiul
Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” s-a
clasat pe locul V.
Festivitatea de premiere a avut loc luni, 23

Competiţia ,,Subofiţerul/soldatul anului”

Cupa genistului
În perioada
9-13 mai, în cadrul Centrului
de Perfecţionare Geniu şi
EOD „Panait
D o n i c i ”
(CPGeEOD),
de la Râmnicu
Vâlcea, s-a desfăşurat competiţia sportivă
„Cupa Genistului”.
La această
activitate sportivă au concurat,
atât militari din cadrul Centrului
de Perfecţionare Geniu şi EOD
„Panait Donici”, cât şi reprezentanţi ai instituţiilor din sectorul
de apărare şi ai autorităţilor publice locale: Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea, Centrul
Militar Judeţean Vâlcea, Serviciul Român de Informaţii (SRI)
Vâlcea, Inspectoratul de Poliţie
al Judeţului (IPJ) Vâlcea şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Vâlcea.
Clasamentele, pe discipline,
au fost următoarele:

Cros 5.000 m:
Locul 1 - Plutonier-adjutant
Dumitru Petre (CPGeEOD);
Locul 2 - Plutonier-adjutant
Liviu Rădulescu (IJJ);
Locul 3 - Plutonier-major
Mihai Ceapă (IJJ).
Tenis de picior:
Locul 1 - echipa IPJ Vâlcea;
Locul 2 - echipa CPGeEOD
Vâlcea;
Locul 3 - echipa SRI Vâlcea.
Felicitări tuturor participanţilor la această competiţie sportivă!
Alina NEGOESCU
Foto: Laurenţiu DINESCU

Batalionul 21 Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi” din Predeal a fost gazda competiţiei „Subofiţerul/soldatul anului”, etapa pe Brigada
2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”.
Ca în fiecare an, competiţia a avut ca scop identificarea, recompensarea şi promovarea celor mai
bine pregătiţi maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi
gradaţi profesionişti din cadrul Brigăzii 2 Vânători
de Munte „Sarmizegetusa”, care să fie capabili
să lupte, să conducă, să
instruiască şi să îşi motiveze camarazii pentru îndeplinirea misiunilor ce le
revin.
În cadrul competiţiei,
în prezenţa subofiţerilor
de comandă ai Diviziei 2
Infanterie „Getica” şi Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”, militarii selecţionaţi din structurile subordonate brigăzii, au avut de parcurs următoarele: proba de educaţie fizică militară (alergare pe distanţa de 3 km, flotări şi abdomene), probe
teoretice şi practice pentru testarea cunoştinţelor de
pregătire militară generală, tragerea la precizie, dar
şi aruncarea grenadelor de mână la distanţă şi precizie.
După calcularea punctajelor obţinute de concu-

A sta-i muzica ce-mi place!
Cu prilejul zilei de 15 mai, „Urşii Bruni” au executat
în perioada 11-13 mai în poligonul de tragere Grohotiş din
judeţul Braşov „Sărbătoarea Întâiului tun” prin trageri de
instrucţie şi evaluare a cadrelor militare de artilerie din cadrul Batalionului 206 Artilerie „General Mihail Lăcătuşu”
în amintirea duelului de artilerie la care a asistat regele Carol I în timpul Războiului pentru
Independenţa României.
Astfel, pe timpul tragerilor,
Bateria 1 Aruncătoare din cadrul
Batalionul 206 Artilerie „General Mihail Lăcătuşu” a purtat denumirea onorifică „Bateria Carol” reprezentând simbolic una
din primele trei baterii de coastă
de pe Dunăre cu care armata română a intrat în război (împreună cu bateriile Elisabeta şi Mircea). Bateria Carol era înzestrată
cu patru tunuri de bronz calibru
152,4 mm, de producţie rusească
şi era destinată lovirii artileriei otomane de la nord de Vidin, de pe malul opus al Dunării. În iunie 1877, în bateria
Carol se aflau şi tunuri Krupp, calibru 87 mm, model
1875. Efectivul iniţial al bateriei era de douăzeci de militari, din marina românească. Numele celor zece baterii de
artilerie construite la Calafat în timpul Războiului pentru

CMYK

mai, în prezenţa şefului
Direcţiei
Structuri
şi
Pla nificarea
Înzestrării, generalul de brigadă Gheorghe
Dima.
Mărturisind că
şi el a fost
competitor de
spar tachiadă
în timpul liceului militar
şi că le înţelege pe deplin emoţiile întrecerii, generalul de brigadă Dima i-a felicitat pe toţi participanţii şi le-a transmis că olimpiada de la Breaza a fost
una dintre cele mai frumoase activităţi sportive desfăşurate la nivelul Statului Major al Apărării.
La activitate, alături de comitetul de organizare s-au aflat comandanţii sau locţiitorii colegiilor naţionale militare, competitorii, personalul colegiului şi invitaţi.
Felicitări tuturor competitorilor şi mult succes în continuare!
Graţiela MIHĂESCU
Foto: Antonio BADEA

Independenţă sunt: Carol, Elisabeta, Mircea, Ştefan cel
Mare, Mihai Bravu, Renaşterea, Independenţa I, Independenţa II, Perseverenţa şi Basarabia.
La 15 mai 1877, regele Carol I a vizitat bateria Carol
în timpul inspecţiei pe care o realiza la bateriile de la Calafat. Ajuns aici, el a ordonat deschiderea focului asupra
Vidinului. Bateria era ocupată
de bateria 6 a regimentului 1
artilerie şi era comandată de
căpitanul Zănescu. La ora
19:30 s-a deschis focul de către
tunul 1 din bateria Carol, după
care a tras tunul 1 din bateria
Mircea, urmat de tunul 1 din
bateria Elisabeta. Turcii au răspuns cu foc de artilerie după a
doua lovitură românească de
tun, duelul care a urmat durând
o oră. Cinci proiectile turceşti
au căzut în bateria Carol. La
prima lovitură românească de
tun regele Carol I a rostit celebra propoziţie: „Asta-i muzica ce-mi place!”.
Începând cu anul 1895, la fiecare dată de 15 mai, artileriştii români au organizat „Sărbătoarea Întâiului tun” în
amintirea acestui duel de artilerie la care a asistat regele.
Căpitan Levente SUCIU

renţi, clasamentul a fost următorul:
La categoria ,,Subofiţerul Anului”:
Locul 1 - Sergent Bogdan Gabor - Compania
206 Cercetare;
Locul 2 - Sergent Bogdan Vieriu - Batalionul 33
Vânători de Munte „Posada”;
Locul 3 - Sergent Alin Petric - Batalionul 206
Artilerie „General Mihail Lăcătuşu”.
La categoria ,,Soldatul Anului”:
Locul 1 - Caporal
clasa a III-a Petrişor Florea - Batalionul 228 Apărare Antiaeriană „Piatra
Craiului”;
Locul 2 - Fruntaş
Radu Iordache - Batalionul 33 Vânători de Munte „Posada”;
Locul 3 - Fruntaş
Adrian Ionuţ Dragomir Batalionul 30 Vânători
de Munte „Dragoslavele”.
La finalul competiţiei, câştigătorilor le-au fost
înmânate diplome şi cupe şi au fost felicitaţi pentru
rezultatele obţinute.
Felicitări tuturor participanţilor şi succes la etapa viitoare!
Căpitan Anamaria SCARLAT
Foto: Plutonier-major Constantin ITU

Vizită la Caracal
Şeful Statului Major al
Forţelor Terestre, generalulmaior Iulian
Berdilă a efectuat joi, 19
mai, alături de
Preşedintele
României, ES
Klaus Werner
Iohannis, premierul României, NicolaeIonel Ciucă şi
premierul Republicii Portugheze, Antonio
Costa, ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, locţiitorul pentru operaţii şi instrucţie al şefului Statului
Major al Apărării, generalul-locotenent Gheorghiţă
Vlad şi comandantul Comandamentului Multinaţional
de Divizie Sud-Est, generalul-maior Cristian Dan, o vizită oficială în garnizoana Caracal.
Cristian MARIŞ
Foto: Laurenţiu TUROI

