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Logistica, de la
conceptual, la real
Consider că experienţele pe care le-am dobândit pe
parcursul carierei mele mă ajută în actul de comandă
exercitat la nivelul
batalionului. În primul rând, funcţiile
de conducere îndeplinite din momentul absolvirii academiei şi până în prezent m-au ajutat în
dezvoltarea relaţiile
interumane, precum
şi în îmbunătăţirea
actului...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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Schimbarea comenzii
la HQ MND SE
În discursul său, ministrul apărării naţionale a menţionat că momentul de astăzi este unul important pentru
Armata României, comandamentele multinaţionale de brigadă
de la Craiova, de
divizie de la Bucureşti şi de corp
de armată de la
Sibiu reprezintă
dovezi concrete
că...
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Brigada 2 Vânători de Munte,
în acţiune
Cu această ocazie, militarii români s-au antrenat alături de parteneri din Grecia, Bulgaria şi Albania pentru
atingerea obiectivelor comune de instruire. Misiunea
plutonului de vânători
de munte, în etapa finală a exerciţiului, a
fost aceea de a respinge atacurile adversarului şi de a captura o
serie de obiective din
poligon, cu sprijinul
aviaţiei şi alături de
un pluton de infanterie...

LECÞIA DE ISTORIE

Bătălia de la Plevna, un test
important pentru Armata Română
Fiecare coloană trebuia să aibă următoarea structură:
primul batalion ataca în ordine risipită, subunităţile de
tiraliori având între ele intercalate plutoane de soldaţi
care, având puştile
în bandulieră, cărau
scările de asalt, fascine, gabioane şi
saci de pământ. Al
doilea batalion al
coloanei de atac,
care constituia „corpul de bătaie”...

MOZAIC

Un medicament împotriva HIV ajută
la stabilirea conexiunilor între amintiri
Dar medicamentul ajunge acolo înaintea virusului,
blocând intrarea. În 2019, cercetătorii au descoperit că
medicamentul Maraviroc poate ajuta neuronii să stabilească conexiuni
mai bune în urma unui atac cerebral. În prezent, un alt studiu pe şoareci a
atras atenţia asupra mecanismului de funcţionare al acestui medicament, inclusiv...

CMYK
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aCtualitatea
Pe SCuRt
lGENEVA-Israelul, acuzat de un raport ONU că este
cauza principală a conflictului cu palestinieni. Ocuparea de teritorii palestiniene de către Israel şi discriminarea
populaţiei palestiniene sunt ,,cauzele principale” ale tensiunilor repetate şi ale instabilităţii, afirmă o comisie de anchetă mandatată de Consiliul pentru Drepturile Omului al
ONU, informează AFP. ,,Concluziile şi recomandările legate de cauzele profunde (ale conflictului n. red.) indică în
imensa lor majoritate spre Israel, ceea ce noi analizăm ca
fiind un indicator al naturii asimetrice a conflictului şi al
realităţii unui stat care ocupă un altul”, scrie preşedinta
comisiei, sud-africana Navanethem Pillay, fost Înalt Comisar pentru drepturile omului. ,,Încetarea ocupării de teritorii de către Israel, în deplină conformitate cu rezoluţiile Consiliului de Securitate (al ONU), rămâne crucială
pentru încetarea ciclului persistent de violenţe”, se arată în
raport, primul redactat de această comisie. ,,Ceea ce a devenit o situaţie de ocupaţie permanentă a fost citat de părţile implicate palestiniene, ca şi israeliene, drept una din
rădăcinile tensiunilor repetate, ale instabilităţii şi prelungirii unui conflict, atât în teritoriile palestiniene ocupate,
inclusiv Ierusalimul de Est, cât şi în Israel adaugă raportul. El precizează că documentul a fost prezentat înainte
de publicare autorităţilor palestiniene şi celor israeliene.
Acestea din urmă nu au reacţionat.lBEIJING-China
pregăteşte 1.000 de bombe nucleare pe raza de acţiune
a SUA şi a Europei. Rick Fischer, un cercetător militar
chinez de la Global Taiwan Institute, a declarat pentru The
Sun că un astfel de sistem feroviar de mare viteză ar putea
permite Chinei să găzduiască şi să susţină încă 1.000 de
focoase nucleare, pe care le poate muta în diferite părţi ale
ţării, pentru a pune armele pe raza de acţiune a unor ţinte
din Europa sau din SUA. În martie, South China Morning
Post a relatat că cercetătorii chinezi consideră că lansatoarele de rachete balistice pe şine de mare viteză ar putea fi
mai potrivite pentru a muta şi lansa rachete balistice cu
capacitate nucleară decât se credea anterior. Sistemul feroviar de mare viteză dispune de trenuri care pot circula
cu până la 320 km/oră, cu 16 vagoane capabile să transporte 60 de tone. Se crede că o rachetă balistică intercontinentală Dongfeng-41 (DF-41) a Armatei Populare de Eliberare a Chinei (PLA) măsoară aproximativ 22 de metri
lungime şi doi metri în diametru. Teoretic, DF-41 ar putea
încăpea bine în interiorul unui vagon tipic de tren de viteză, care măsoară aproximativ 27 de metri lungime şi trei
metri în diametru. Potrivit Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), racheta chineză DF-41 mobilă pe şosea poate fi echipată cu până la 10 focoase nucleare în acelaşi timp într-o configuraţie cunoscută sub
numele de „vehicul cu ţintire independentă multiplă
(MIRV)”. DF-41 are o rază de acţiune estimată între 7.400
şi 9.300 de mile. Distanţa de la unul dintre cele mai estice
oraşe din China, Hegang, până la Los Angeles, California,
este de aproximativ 5.400 de mile. Distanţa de la Shanghai la New York este de aproximativ 6.400 de mile.
lATENA-Grecia va trimite vehicule blindate în
Ucraina numai după ce va primi la schimb transportoare din Germania. Grecia a declarat că va livra Ucrainei cele aproximativ 100 de vehicule de luptă ale infanteriei de concepţie sovietică provenind din fostele stocuri
est-germane, de îndată ce transportoare blindate de fabricaţie germană care i-au fost promise la schimb vor ajunge
efectiv în Grecia, relatează dpa. Un anunţ în acest sens a
fost făcut de către purtătorul de cuvânt al guvernului, Giannis Oikonomou, într-o conferinţă de presă la Atena. Problema este conflictul Greciei cu Turcia: Atena a anunţat în
luna mai că ar putea livra Ucrainei arme grele numai dacă
acestea vor fi înlocuite imediat pentru că insulele elene nu
pot rămâne neprotejate. Turcia testează în prezent suveranitatea mai multor insule din estul Mării Egee, ceea ce înseamnă că forţele armate greceşti sunt în stare de alertă.
Săptămâna trecută, premierul Kyriakos Mitsotakis a agreat în principiu schimbul de tancuri cu cancelarul german
Olaf Scholz. Forţele armate elene au în dotare vehicule
blindate de tip sovietic BMP-1, în schimbul cărora ar putea primi transportoare germane Marder (Marten). Cu toate acestea, guvernul grec a fost ulterior atacat de opoziţie,
care l-a criticat apreciind că insulele ar rămân neprotejate
în timpul acestui schimb. n
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Schimbarea comenzii la HQ MND SE
Luni, 6 iunie, la sediul Comandamentului
Multinaţional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE),
a avut loc, în prezenţa ministrului apărării naţionale, Vasile Dîncu şi a şefului Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, ceremonia de
schimbare a comenzii structurii, între generalulmaior Cristian Dan, care a asigurat comanda HQ
MND-SE în perioada iunie 2020 - iunie 2022 şi
generalul de brigadă Dorin Toma, locţiitor al şefului Statului Major al Forţelor Terestre, din luna
aprilie 2020.
În discursul său, ministrul apărării naţionale a
menţionat că momentul de astăzi este unul important pentru Armata României, comandamentele
multinaţionale de brigadă de la Craiova, de divizie
de la Bucureşti şi de corp de armată de la Sibiu reprezintă dovezi concrete că România abordează
cu seriozitate angajamentele de a contribui la securitatea regiunii Mării Negre, a flancului estic al
Alianţei şi a întregului spaţiu nord-atlantic.
,,Constituirea, operaţionalizarea şi susţinerea
pe teritoriul său a acestui adevărat arc de securitate reprezentat de cele trei comandamente a reprezentat un moment
decisiv pentru viitorul României şi o dovadă a solidarităţii
aliate. În toate cele trei comandamente, precum şi în Unitatea de Integrare a Forţelor alături de români acţionează şi
personal din ţări NATO.
Ca ministru al Apărării, vă mărturisesc că performanţele şi pregătirea militară dovedite deja în numeroase misiuni
sunt suficiente dovezi să declar că faceţi posibil orice imposibil. Mă înclin în faţa dumneavoastră şi vă mulţumesc,
domnule general-maior Dan, dumneavoastră şi echipei pe
care aţi format-o aici, pentru munca depusă, în numele Păcii şi Securităţii. Succes noii echipe, conduse de domnul
general de brigadă Dorin Toma şi militarilor ce încadrează
această structură!”, a reliefat ministrul apărării naţionale,
Vasile Dîncu.
Pe data de 2 iunie, la sediul Brigăzii 61 Vânători
de Munte ,,General Virgil Bădulescu”, s-a desfăşurat ceremonia militară de absolvire a cursului de formare instructori în domeniul Combat Life Saver,
condus de către o echipă de formatori din cadrul
Task Force TIGER / Very High Readiness Joint Task
Force şi a instruirii în comun a puşcaşilor lunetiştilor/ sniper împreună cu structuri ale partenerului francez.
La această activitate au participat: comandantul Brigăzii 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu”, colonelul Nicolae-Gabriel Oros, comandantul detaşamentului
Republicii Franceze
dislocat în România
şi comandant al Grupului de luptă NATO
dislocat în România,
colonelul Vincent
Minguet, precum şi
locţiitorul comandantului Brigăzii 2
Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”, colonelul Cristian-Tiberiu Cristescu.
În cadrul acestei

,,În prezent, numărul militarilor aliaţi prezenţi în ţara
noastră este de peste cinci mii. Militarii aliaţi sunt angajaţi
în activităţi de vigilenţă şi misiuni de poliţie aeriană şi se
antrenează împreună cu militarii români. Activităţile comune de antrenament reprezintă piatra de bază pentru îmbunătăţirea interoperabilităţii şi, desigur, obiectivul esenţial de pregătire pentru orice fel de acţiuni defensive, dacă
este necesar. Acesta este cadrul naţional în care HQ MND
S-E are o responsabilitate importantă. Prin urmare, această
ceremonie îmi oferă ocazia de a-mi exprima recunoştinţa
tuturor naţiunilor aliate care contribuie ai căror soldaţi sunt
umăr la umăr cu trupele române”, a subliniat, în cuvântul
său, şeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu.
Colonel Cristian MARIŞ
Cristina MIIA

Combat Life Saver
activităţi, partenerul francez a oferit certificate de absolvire
a cursului de formare instructor Combat Life Saver, iar
pentru modul în care s-au evidenţiat pe timpul activităţilor
de instruire, colonelul Nicolae-Gabriel Oros, împreună cu
colonelul Vincent Minguet au oferit diplome de excelenţă
militarilor francezi şi români.
În semn de recunoştinţă şi profund respect, comandantul Brigăzii 61 Vânători de
Munte „General Virgil Bădulescu” a oferit
steagul de identificare al brigăzii, comandantului Grupului de luptă NATO dislocat în România, iar militarilor francezi precum şi celor
mai buni militari români, coin-ul marii unităţi.
Ceremonia militară s-a încheiat cu defilarea personalului participant.
În echipă, cu echipa, pentru echipă!”
„En equipe, avec l'equipe, pour l'
equipe!”
Alin TRANDAFIR
lul-maior Cristian Dan, la Ziua Distinşilor Vizitatori
organizată cu prilejul desfăşurării exerciţiului
„Scorpions Legacy 22” (SCLE 22), care a avut loc
în perioada 24 mai - 3 iunie, în Centrul Secundar de
Instruire pentru Luptă Smârdan, judeţul Galaţi.
Acest exerciţiu, la care au participat aproximativ
1.800 de militari români şi aliaţi, cu peste 250 de
mijloace tehnice, a vizat instruirea personalului Brigăzii
Multinaţionale Sud-Est, alături de Task Force Tiger, Task
Force Ghost şi a militarilor unităţilor afiliate pentru exerciţii din Bulgaria, Italia şi Portugalia. SCLE 22 a urmărit totodată creşterea interoperabilităţii prin exerciţii de comandament asistate de calculator, de antrenament cu trupe în
teren, precum şi prin antrenamente tactice cu trageri de luptă.
Prin astfel de evenimente de instruire, Comandamentul
Brigăzii Multinaţionale Sud-Est se instruieşte pentru a fi în
măsură să comande forţe dislocate în regiunea de Sud-Est
a NATO, în vederea asigurării contribuţiei acestei structuri
la apărarea colectivă a Alianţei.
Colonel Cristian MARIŞ
Foto: Cristina MIIA, Marian LUNGU

Ziua Distinşilor Vizitatori la
exerciţiul „Scorpions
Legacy 22”
Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-maior Iulian Berdilă a participat vineri, 3 iunie, alături de şeful
Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, şeful
Statului Major al Apărării din Republica Portugalia, amiralul Antonio
Manuel Fernandes
da
Silva Ribeiro
şi comandantul comandamentului Div i z i e i
Multina ţio nale Sud-Est
(HQ MND
SE), genera-
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Brigada 2 Vânători de Munte, în acţiune
Vânătorii de munte români în Grecia

29 de militari din Batalionul 30 Vânători de Munte
„Dragoslavele” din Câmpulung, sprijiniţi de doi ofiţeri
din cadrul celorlalte batalioane de manevră ale Brigăzii 2
Vânători de Munte „Sarmizegetusa”, au participat în perioada 30 mai - 3 iunie, în poligonul Askos-Profitis de lângă
Salonic-Grecia, la exerciţiul multinaţional „Golden Fleece 22”.
Cu această ocazie, militarii români s-au antrenat alături de parteneri din Grecia, Bulgaria şi Albania pentru
atingerea obiectivelor comune de instruire.
Misiunea plutonului de vânători de munte, în etapa finală a exerciţiului, a fost aceea de a respinge atacurile adversarului şi de a captura o serie de obiective din poligon,
cu sprijinul aviaţiei şi alături de un pluton de infanterie
mecanizată din Bulgaria.

Pe creste
înalte, împreună!

Pe data de 2
iunie, militari
din Batalionul
21 Vânători de
Munte „GeneLeonard
ral
Mociulschi”
alături de camarazii lor din
Batalionul 27
Vânători de
Munte din Franţa, au executat un marş în teren muntos în
Masivul Bucegi.
Activitatea a avut ca obiective principale perfecţionarea deprinderilor privind orientarea topografică în teren
muntos, creşterea rezistenţei fizice, precum şi consolidarea parteneriatului între cele două structuri participante.
Traseul abordat a fost Cabana militară Diham-Pichetul
Roşu-Şaua Prepeleag-Cabana Mălăieşti-retur, traseu cunoscut şi sub denumirea „Take Ionescu”. Traseul a însumat aproximativ 17 kilometri lungime cu o diferenţă de
nivel cumulată de 800 metri şi a presupus deplasarea pe
poteci împădurite, traversarea unor zone expuse şi înzăpezite, precum şi utilizarea lanţurilor instalate în zonele mai
tehnice.
Căpitan Anamaria SCARLAT

Final de curs

Pe data de 2 iunie, în cadrul aceluiaşi exerciţiu, a avut
loc Ziua Distinşilor Vizitatori (DVDay), ocazie ce a permis comandantului Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” să îşi observe subordonaţii în acţiune alături de
partenerii străini.
Locotenentul Paul Neculoiu, caporalul Ionuţ Gheorghe şi subofiţerul de legătură grec, sergentul-major Aikaterini Papageorgiou, au primit de la comandantul brigăzii,
moneda (coin) Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”, în semn de apreciere pentru modul exemplar în care
şi-au îndeplinit atribuţiunile.
În semn de mulţumire pentru parteneriatul de durată
dintre Brigada 2 Vânători de Munte şi armata elenă, colonelul Ilie-Marian Dragomir a făcut schimb de însemne heraldice şi simboluri ale structurilor cu şeful Statului Major
al Forţelor Terestre din Grecia, generalul-locotenent Haralampos Lalousis şi cu generalul-locotenent Sotirios
Kostakoglou, comandantul Corpului NATO cu Dislocare
Rapidă din Grecia (NRDC-GR), discutând cu aceştia şi
despre perspectivele activităţilor de instruire în comun.
Exerciţiul „Golden Fleece 22” a fost planificat şi organizat de Statul Major al Republicii Elene, cu scopul îmbunătăţirii cooperării militare dintre statele participante,
sporirea interoperabilităţii şi dezvoltarea capabilităţilor
operaţionale de răspuns la situaţii de criză sau a conflictelor cu potenţial de deteriorare rapidă a situaţiei.
Locotenent Gabriel CONSTANTIN

Schimb de experienţă în poligonul de tragere

Militari din Batalionul 21 Vânători de Munte „General
Leonard Mociulschi” au executat trageri de luptă în poligonul Cheia împreună cu militari francezi din Batalionul
27 Vânători de Munte şi din Brigada Multinaţională SudEst.
Participanţii la această activitate au realizat un schimb
de experienţă în ceea ce priveşte echipamentul balistic din
în zestrarea
celor două
structuri, astfel realizându-se o mai
bună cooperare şi interoperabilitate
între militarii
români
şi
partenerii
francezi.
În perioada 23 mai-3 iunie, militari din cadrul Batalionului 21 Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi” alături de
militarii Batalionului 27 Vânători de Munte din Franţa şi
o grupă de cercetare din cadrul Brigăzii Multinaţionale
Sud-Est, s-au instruit în comun în raionul Diham - Cheile
Râşnoavei - Râşnov.

Instrucţie multinaţională în Cheile Râşnoavei

Pe data de 25 mai a.c., militari din cadrul Batalionului
21 Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi s-au
instruit în comun cu militari din Cadrul Batalionului 27
Vânători de Munte din Franţa, în Cheile Râşnoavei.
Această activitate a reprezentat un bun prilej pentru a
prezenta, compara şi învăţa tehnicile folosite în alpinism
de către vânătorii de munte români şi francezi, precum şi
pentru formarea deprinderilor necesare pentru a acţiona
ca luptător în mediul muntos.

La sediile Batalionului 33 Vânători de Munte „Posada” şi Centrului de PerfecţionareTancuri şi Auto ,,Colonel
Pandele Predescu” din Piteşti, în perioada 09 - 27 mai,
s-a desfăşurat cursul de brevetare mecanic-conductor
transportor amfibiu blindat (TAB), pentru structurile Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”.
În cele trei săptămâni, cursanţii au fost pregătiţi de instructori specializaţi din cadrul Brigăzii 2 Vânători de
M u n t e
„Sarmizegetusa”, dar şi de
instructorii
Centrului de
Per fecţionare
Tancuri şi Auto
„Colonel Pandele Predescu”. Militarii
au parcurs un
program complex de pregătire care a cuprins, atât o parte teoretică, cât şi o parte practică.
La finalul cursului, în urma susţinerii testului care a
avut o probă teoretică şi una practică, cei 51 de militari au
primit brevetul de mecanic-conductor TAB.
Soldatul Liliana-Elena Dumitru de la Batalionul 33
Vânători de Munte „Posada”, a obţinut cele mai mari note
la evaluările finale, fiind şi singura cursantă din promoţie,
astfel dovedind că prin perseverenţă şi dedicaţie, orice
este posibil.
Felicitări tuturor absolvenţilor!
Căpitan Alupoaei SEBASTIAN
Foto: Caporal Adrian BOBEANU

Aniversare la Batalionul 30 V.M.

Marţi 31 mai, în cazarma Batalionului 30 Vânători de
Munte „Dragoslavele” din Câmpulung, a avut loc ceremonia militară dedicată aniversării a 53 de ani de la înfiinţarea unităţii.
De la înfiinţare şi până în prezent, batalionul a
dovedit că poate
îndeplini misiuni
dintre cele mai
complexe, fapt ce
s-a demonstrat şi
prin participarea
unităţii la misiunile din teatrele de
operaţii din Kosovo şi Afganistan,
făcând cinste Armatei Române şi ţării, fiind adevăraţi ambasadori ai României în lume.
Cu acelaşi prilej, în cadrul ceremoniei s-a dat citire
unui ordin de numire în funcţie pentru un ofiţer nou-venit
în unitate, împreună cu avansarea în gradul următor a unei
serii de soldaţi gradaţi profesionişti.
Comandantul unităţii, locotenent-colonelul LiviuCostin Bălăceanu, a urat tuturor militarilor care şi-au desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea în această unitate,
precum şi familiilor acestora, multă sănătate, fericire, putere de muncă, succes în realizarea obiectivelor propuse şi
un călduros ,,La mulţi ani !”.
La 1 iunie, se împlinesc 53 de ani de când, în baza
H.C.M. nr. 2776/ 18.12.1968 şi a ordinului ministrului

Forţelor Armate nr. M. 20/ 16.04.1969 s-a înfiinţat Batalionul 30 Vânători de Munte ,,Dragoslavele”, cu garnizoana în oraşul Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, subordonat Brigăzii 4 Vânători de Munte ,,Posada” din Curtea de
Argeş. Începând cu anul 2000, batalionul a trecut în subordinea Brigăzii 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa”.

Batalionul 33 V.M. - 53 de ani

Ceremonia militară şi religioasă prilejuită cu ocazia
aniversării a 53 de ani de la înfiinţarea Batalionului 33
Vânători de Munte „Posada” a avut loc pe data de 31 mai
2022, în garnizoana Curtea de Argeş.
La activitatea
au fost invitaţi
patru dintre foştii
comandanţi ai
unităţii, aceştia
trecând în revistă
principalele evenimente care au
stat la baza formării şi operaţionalizării batalionului.
Cu această
ocazie, cei mai merituoşi militari ai batalionului au primit diplome de onoarea pentru îndeplinirea exemplară a
atribuţiunilor funcţionale şi pentru eforturile depuse la
creşterea şi promovarea prestigiului unităţii.
Pentru plutonierul adjutant principal Gheorghe Tomariu, plutonierul-major Sebastian Vasile şi caporalul Ovidiu Mohan, ceremonia prilejuită de ziua batalionului a coincis cu ziua în care cei trei militari au trecut în rândul militarilor rezervişti.
Căpitan Sebastian ALUPOAIEI
Foto: Plutonier Cătălin PRÂSNEAC

Zi de instrucţie la munte
Militarii Batalionului 229 Sprijin Logistic „Cumidava” au executat o zi de instrucţie la munte, activităţile din
teren fiind desfăşurate în scopul exersării şi perfecţionării
deprinderilor militarilor în arealul specific de acţiune al
vânătorilor de munte.
Capacitatea de acordare a sprijinului logistic este
strâns corelată cu înţelegerea condiţiilor de acţiune ale
luptătorilor, astfel
că militarii s-au
pregătit prin recunoaşterea în teren
a unui potenţial
raion de dislocare.
Pe timpul instrucţiei s-au executat activităţi de
deplasare
prin
Valea Doftanei, o
ascensiune pe culmea Vaida şi
activităţi practice de orientare topografică.
La finalul zilei, comandantul Batalionului 229 Sprijin
Logistic a dorit să îşi exprime, în prezenţa personalului,
mulţumiri faţă de activitatea domnului plutonier-adjutant
Florin Mitrofan, cu ocazia apropierii momentului trecerii
în rezervă a acestuia. În semn de apreciere, comandantul
i-a oferit simbolic o creangă de brad, amintire a specificului unităţii şi armei care i-au definit parcursul în carieră.
Sublocotenent Mircea COSTEA
Foto: M.M. Ramona CHEZA

Evaluare la instrucţia alpină

Comandamentul Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa” a fost evaluat la instrucţia alpnă de vară,
în Cheile Râşnoavei.
Militarii au executat căţărarea artificială la coardă simplă şi dublă, coborârea în rapel, precum şi traversarea
între doi versanţi.
Locotenentul Corvin Iacob, împreună cu militari din
cadrul Batalionului 21 Vânători de Munte „General
Leonard Mociulschi” din Predeal, a fost responsabil cu
instalarea traseelor de evaluare: „Vânătorii de munte trebuie să fie în
măsură să execute
căţărarea pe stâncă
prin
găzirea
prizelor
de
căţărare, să execute
corect modul de
coborâre rapel”.
Pentru prima
dată când a executat căţărarea pe un
perete de stâncă natural, sergentul major Alexandra Ciolpan ne-a spus: „Există emoţii, simţi instabilitate, există
curaj, dar cel mai important lucru este că prin astfel de
etape de instrucţie realizăm cât de importantă este încrederea şi coeziunea grupului, dovedind că vânătorii de
munte sunt o reală familie”
Plutonier-major Constantin ITU
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Logistica, de la conceptual, la real
Interviu cu locotenent-colonelul Săndel ŞTEFAN, comandantul Batalionului 469 Sprijin Logistic „Putna”
- Domnule locotenent-colonel vă propun să faceţi o incursiune în timp şi să îmi spuneţi care este traseul profesional pe care l-aţi parcurs până la momentul ocupării actualei funcţii?
Până în momentul în care am fost numit comandant al
Batalionului 469 Sprijin Logistic ,,Putna”, am ocupat diverse funcţii, atât în cadrul unităţilor de nivel tactic, cât şi în cadrul statelor majore ale diferitelor structuri. Am absolvit Liceul Militar ,,Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, promoţia 2001, iar ulterior am urmat cursurile Academiei Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” din Sibiu, promoţia 2005. Începând cu anul 2005, am ocupat prima funcţie de la baza carierei de ofiţer, respectiv funcţia de comandant pluton în cadrul Batalionului 634 I., iar ulterior la B.
151 I. În anul 2013, am fost comandant de companie la B.
495 Pşt., iar, începând cu anul 2016, mi-am desfăşurat activitatea ca şef Compartiment Planificare Operaţii şi Instrucţie la acelaşi batalion. Începând cu anul 2017, am urmat studiile universitare de masterat, specializarea Conducere Interarme Forţe Terestre, organizate de Universitatea Naţională de Apărare. În urma absolvirii, am încadrat funcţia de şef
birou Planificare Operaţională la Comandamentul Forţelor
Întrunite ,,General Ioan Emanoil Florescu”, funcţie care
mi-a oferit oportunitatea de a putea înţelege mai bine mediul operaţional, modul de funcţionare şi relaţionare între
statul major al apărării şi comandamentele de nivel tactic,
atât pe timp de pace, cât şi la criză sau război. Formarea
mea continuă, ca lider militar al unor structuri mici, de nivel
tactic, a fost jalonată şi de misiunile executate în TO Afganistan, unde am ocupat funcţiile de comandant pluton, locţiitor comandant companie, comandant companie sau ofiţer
de stat major.
- Domnule locotenent-colonel, acumulările şi experienţa dobândite de-a lungul timpului în cariera dumneavoastră au valabilitate în actul de comandă al batalionului?
Consider că experienţele pe care le-am dobândit pe parcursul carierei mele mă ajută în actul de comandă exercitat
la nivelul batalionului. În primul rând, funcţiile de conducere îndeplinite din momentul absolvirii academiei şi
până în prezent m-au ajutat în dezvoltarea relaţiilor interumane, precum şi în îmbunătăţirea actului de luare a deciziilor, pe baza experienţei acumulate. În al doilea rând, experienţele din cadrul misiunilor din teatrele de operaţii mi-au
deschis un orizont mult mai larg despre modul în care trebuie abordate diferite problematici, despre ce înseamnă cu
adevărat să fii pus în anumite situaţii delicate şi, totodată,
m-au ajutat în dezvoltarea capacităţilor de comunicare, atât
în relaţiile superior-inferior, cât şi în cele cu partenerul
străin. Nu în ultimul rând, funcţiile îndeplinite în cadrul statului major mi-au completat experienţele dobândite anterior
şi mi-au îmbunătăţit bagajul de cunoştinţe pentru pregătirea
ulterioară a funcţiei de comandant batalion, deoarece, după
cum ştiţi, un comandant trebuie să aibă mai multe calităţi,
printre care se numără şi coordonarea diferitelor structuri
din cadrul statului major.
- Care este stilul de lucru cu care vă identificaţi în ceea
ce priveşte relaţia cu subordonaţii?
În ceea ce mă priveşte, consider că, în relaţia cu subordonaţii, în mediul militar, trebuie abordat un stil de lucru
specific unui lider, nu unul specific unui şef. Astfel, de cele
mai multe ori, aplic un management de tip participativ, prin
intermediul căruia fiecare militar în parte îşi poate expune
punctul de vedere în legătură cu un subiect, atât timp cât se
bazează pe argumente solide. Sunt de părere că fiecare persoană din cadrul unităţii poate avea o contribuţie mai mică
sau mai mare în procesul de luare a deciziilor care influenţează organizaţia în care ne desfăşurăm activitatea. Asumarea actului de comandă aparţine comandantului şi, implicit,
deciziile luate, însă, consider că implicarea personalului te
ajută să vizualizezi mai bine opţiunile existente, astfel încât,
într-un anumit orizont de timp, cu mijloacele avute la dispoziţie, să fie aplicată cea mai bună decizie.
- Responsabilităţile cotidiene ale unităţii nu pun pe un
loc secund fenomenul instrucţiei. Cum reuşiţi să le îmbinaţi astfel încât să vă menţineţi standardul în ambele aspecte menţionate?
În momentul în care am preluat comanda batalionului,
aveam o cu totul altă impresie despre ceea ce înseamnă un
batalion logistic, în sensul că aveam aşteptări ca instrucţia
să fie tratată identic ca cea dintr-un batalion luptător. Întradevăr, într-un batalion de sprijin logistic, accentul se pune
cu precădere pe pregătirea de specialitate a militarilor, dar,
în puţinul timp de când sunt comandantul acestei structuri,
am reuşit să menţin standardele pregătirii de specialitate şi
să le ridic pe cele specifice instrucţiei. Astfel am început demersurile necesare de revitalizare a bazei de instrucţie şi a
celei sportive de care dispune batalionul. Totodată, au fost
introduse în activităţile de instruire ale batalionului, exerciţii care să răspundă eficient cerinţelor de instruire ale eşalonului superior.
- Care sunt cele mai importante activităţi pe care unitatea le are de îndeplinit în acest an?
Fiind un batalion de sprijin, consider că toate activităţile

C MYK

ment Planificare Operaţii şi Instrucţie la Batalionul 495 Infanterie;
01.10.2018-ofiţer student-Studii Universitare
de masterat - conducere
interarme forţe terestre infanterie;
19.07.2019-şef birou în
cadrul Comandamentul
Forţelor Întrunite;
16.07.2020-19.02.2021ofiţer de stat major T.O.
(st.maj.), Comandamentul RSM (RS HQ)Kabul;
01.04.2022-Comandant
al Batalionului 469 Sprijin Logistic „Putna”.

S-a născut la data de 22.12.1981 în localitatea Caransebeş din Judeţul CaraşSeverin.
STUDII ŞI CURSURI:
2001-Liceul militar „Ştefan cel Mare”,
Câmpulung Moldovenesc;
2005-Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”;
2006-Curs de bază ofiţeri infanterie;
Curs de specializare pentru dezvoltarea pregătirii în armă a comandanţilor
de plutoane (infanterie);
2015-cursul de stat major pentru ofiţeri
de infanterie la Centrul de Instruire
pentru Infanterie şi Vânători de Munte
„Constantin Brâncoveanu”;
01.10.2017- Studii Universitare de
masterat/ specializarea Conducere
Interarme Forţe Terestre - Infanterie;
2019-Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”- Facultatea de comandă
şi stat major - ştiinţe militare;
2020-Peace Support Operations Orientation Course, NATO SCHOOL
OBERAMMERGAU.

FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
01.08.2005-comandant pluton la Şcoala de Aplicaţii pentru Infanterie;
03.03.2006-comandant pluton infanterie la Batalionul 634 Infanterie;
18.08.2006-comandant pluton infanterie şi comandant pluton aruncătoare 82
mm la Batalionul 151 Infanterie;
01.11.2008-comandant pluton aruncătoare 82 mm. la Batalionul 151 Infanterie;
01.09.2010-01.08.2011-comandant
pluton infanterie la Batalionul 151 Infanterie;
01.06.2013-comandant companie la
Batalionul 495 Infanterie;
17.07.2013-28.02.2014-locţiitor al comandantului companiei de infanterie
din Batalionul 2 Manevră, T.O. Afganistan;
07.02.2016-05.09.2016-comandant
companie protecţia forţei (KAF GDA)
T.O., Batalionul de infanterie destinat
protecţiei forţei în baza aeriană Kandahar din Teatrul de Operaţii Afganistan;
01.02.2016-01.06.2017-şef Comparti-

desfăşurate sunt la fel de importante, fie că vorbim despre
distribuţia materialelor, sau despre sprijinul logistic real în
cadrul exerciţiilor în care sunt angrenate diferitele structuri
ale brigăzii pe care o deservim. Printre activităţile cele mai
importante pe care trebuie să le îndeplinim se numără asigurarea sprijinului logistic conceptual, dar şi real, pentru
toate structurile subordonate brigăzii, atât în cazărmi, cât şi
în poligoane, misiuni sau în orice alt mediu operaţional în
care s-ar afla acestea. Concret, cele mai importante activităţi planificate sunt misiunile de transport, asigurarea hrănirii militarilor, menţinerea în bune condiţii a stocurilor necesare ducerii acţiunilor de luptă pentru toată organigrama
brigăzii, asigurarea cu toate produsele şi serviciile necesare
prin intermediul serviciului de achiziţii. Conchid prin a spune că misiunea principală a structurii pe care o comand este
aceea de a asigura baza materială necesară îndeplinirii tuturor misiunilor încredinţate structurilor brigăzii, la pace, criză şi război, pe timpul ieşirii în poligoane, a exerciţiilor etc.
- Se obişnuieşte a se spune că, în spatele unui luptător,
pe câmpul de luptă trebuie să fie doi, trei logisticieni. Cât
este de adevărat?
Referindu-se la luptele din cel de-al Doilea Război
Mondial, generalul american Dwight D. Eisenhover afirma
că: ,,Nu vă va fi greu să dovediţi că bătăliile, campanile şi
chiar războaiele au fost câştigate sau pierdute, în primul
rând, din cauza logisticii”. Remarca dumneavoastră este pe
cât se poate de adevărată, deoarece luptătorii fără arme, fără
muniţie, fără mâncare, fără tehnică sau îmbrăcăminte adecvată au şanse minime în luptă. Dacă privim în istorie, exemplele în care războaiele au fost pierdute tocmai din cauza
faptului că logistica a lipsit sunt nenumărate. În general, logisticienii sunt cei care trebuie să se asigure că luptătorii au
ceea ce le trebuie, la ora la care le trebuie, în locul în care le
trebuie, altfel, eforturile acestora vor fi anulate complet.
- Credeţi în progres? Cum vedeţi modernizarea logisticii? Dar modul de a gândi în acest domeniu?

DISTINCŢII:
2011-Titlul onorific de
„Militar Veteran” pentru
militari; Insigna „Participant la Misiuni în
Străinătate”
2014-Insigna „Participant la Misiuni în Străinătate”;
2015-Emblema
de
Onoare a Forţelor Terestre;
2016-Emblema de merit
în Slujba Păcii” cls. a
III-a;
2020-Medalia „The Army Commendation”;
2021-Veteran din teatrele de operaţii;
Medalia NATO 5.
MISIUNI INTERNAŢIONALE:
07.02.2008-05.09.2008-comandant
pluton la Batalionul de Infanterie
(Coaliţie Irak);
12.06.2009-07.02.2010-comandant
pluton T.O. TASK FORCE-Zabul Afganistan;
20.01.2011-11.08.2011-comandant
pluton aruncătoare cal. 82 mm. T.O.
Batalionul de Manevră - Afganistan;
17.07.2013-28.02.2014-Locţiitor al
comandantului companiei de infanterie
T.O. Batalionul 2 Manevră, Afganistan;
07.02.2016-05.09.2016-comandant
companie protecţia forţei (KAF GDA)
T.O. Batalionul de infanterie destinat
protecţiei forţei în Kandahar, Afganistan;
16.07.2020-19.02.2021-ofiţer de stat
major la Comandamentul RSM (RS
HQ) din Kabul, Afganistan.

Îmi place să cred că mă număr printre oamenii care îmbrăţişează şi promovează progresul, indiferent de domeniul
în care acesta se manifestă. Din punct de vedere logistic, armata s-a modernizat şi este în plin proces de modernizare prin achiziţiile de tehnică nouă şi performantă, prin accentul pus pe condiţiile de muncă ale militarilor, referindu-mă
la echipamentele esenţiale cu care aceştia lucrează şi prin
reformarea doctrinei şi alinierea acesteia la standardele militare ale secolului XXI. Logistica armatei române dă dovadă zi de zi de profesionalism în îndeplinirea misiunilor încredinţate. Totodată, partenerul american ne-a dovedit că,
deşi am evoluat substanţial din punct de vedere logistic faţă
de începutul anilor 2000, este loc de mai bine. Mai mult
decât atât, consider că suntem cu toţii responsabili în căutarea soluţiilor de îmbunătăţire a procesului logistic şi a informatizării treptate a acestuia, astfel încât, structurile care depind de activitatea noastră să beneficieze de un lanţ de sprijin logistic foarte eficient, care nu să aibă nici o întârziere în
asigurarea celor necesare.
- Ce le transmiteţi tinerelor cadre militare care se află
la început de drum în acest domeniu?
Din scurta mea experienţă ca şi comandant al unui batalion de sprijin logistic, dar şi din interacţiunile avute în trecut cu colegii logisticieni pot să concluzionez că acest domeniu este unul frumos, care îţi aduce satisfacţii profesionale nenumărate, mai ales când observi că baza materială
necesară în procesul de instrucţie şi de ducere a luptei este
suficientă, calitativă şi punctuală. Tinerelor cadre militare aflate la început de drum în domeniul logistic le recomand să
nu se lase descurajaţi de volumul mare de informaţii şi de
activităţile complexe pe care vor trebui să le îndeplinească
şi să continue pe drumul pe care şi l-au ales, deoarece, chiar
dacă nu este cel mai uşor domeniu, odată cu trecerea anilor,
munca şi experienţa dobândite le vor aduce satisfacţii pe
măsura aşteptărilor.
Daniela DUMITRAŞCU
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Exerciţiul Gardianul 22
Pe data de 26 mai a.c., Compania 1 Poliţie Militară din
cadrul Batalionului 265 Poliţie Militară „Tudor Vladimirescu” a fost dislocată în poligonul Coada Izvorului
pentru a-i fi testate capacitatea de reacţie rapidă, nivelul
de instruire a militarilor, viabilitatea planurilor şi, nu în
ultimul rând, îmbunătăţirea nivelului de instruire.
Dislocarea companiei în poligon a fost realizată împreună cu tehnica, armamentul, echipamentele, mijloacele şi materialele din dotare, în scopul de a executa misiuni
specifice în zona din spate a unei unităţi multinaţionale de
nivel brigadă. La sosirea în poligon, activitatea a fost marcată printr-un exerciţiu de antrenament în teren şi printr-o
tragere de luptă.
În cadrul exerciţiului, a fost instalat punctul de comandă al companiei şi elementele de securitate necesare
pentru asigurarea protecţiei acestuia.
Activitatea s-a desfăşurat pe baza unui scenariu care a
inclus toate incidentele specifice unei subunităţi de poliţie
militară cum ar fi: asigurarea securităţii şi măsurilor de
protecţie a forţei în punctul de comandă, protecţia persoanelor cu statut înalt (VIP), escorta convoaielor pe rutele
principale şi secundare, supravegherea şi cercetarea rutelor, instalarea de puncte de control trafic mobile şi fixe.
Conform acestuia, compania de poliţie militară a fost dislocată în spatele unei divizii şi a executat acţiuni de asigurare a pazei, securităţii şi apărării şi acţiuni de sprijin al
controlului manevrei şi mobilităţii forţelor proprii. Pentru
a conferi un aspect cât mai real acţiunii, forţele inamice au
fost simulate prin jucători de rol, iar aceştia au avut asupra
lor muniţie de manevră.
Dornici să îşi îndeplinească misiunile specifice, dar,
mai ales, să dovedească faptul că în numeroasele antrenamente şi exerciţii desfăşurate încă de la
începutul anului, şi-au consolidat pregătirea, militarii
au trecut la acţiune.
Exerciţiul
în sine a fost
unul impresionant prin dinamismul său.
Rapiditate şi
precizie, comenzi scurte
şi clare a fost
tot ceea ce s-a
putut vedea şi
auzi.
În prima
parte a activităţii, vigilenţa poliţiştilor militari a fost testată din plin. A
existat o tentativă a unei persoane de a trece de punctul de
control şi de a pătrunde în punctul de comandă cu intenţii
răuvoitoare, având armament ascuns în portbagajul autovehiculului cu care se deplasa. Militarii care controlau

accesul, au verificat amănunţit persoana şi autovehiculul
conform procedurilor specifice, descoperind elementele
de armament ascunse şi oprind acţiunea jucătorului de rol.
Acesta a fost încătuşat şi luat ostatic, iar pericolul a fost
înlăturat.
În zona din spate, structurile de poliţie militară au executat acţiuni pentru asigurarea libertăţii de mişcare pe rutele principale şi secundare de transport. Unul dintre plutoanele de poliţie militară a avut misiunea ca, pe întreaga
perioadă a desfăşurării exerciţiului, să execute cercetarea
şi supravegherea rutelor şi să se asigure că acestea sunt
practicabile în permanenţă. Cu toate acestea, elemente
inamice se puteau infiltra în zonele din apropierea rutelor

cu scopul de a
crea acţiuni
perturbatoare.
Din nou, jucătorii de rol au
folosit muniţie de manevră şi s-au
comportat
precum un potenţial inamic.
În următoarea fază a
exer ciţiului,
un pluton a
primit misiunea de a asigura paza şi
protecţia
apropiată a
unei persoane
cu statut special, care vizita două obiective din aria
de
responsa bi li tate a companiei. Principalele obiective privind executarea acestei sarcini au fost protejarea acestuia împotriva
asasinării, răpirii, rănirii şi evitarea punerii lui în situaţii
stânjenitoare. Pe timpul vizitării celui de-al doilea obiectiv, persoana cu statut special a părăsit
autovehiculul cu
care era transportată şi s-a deplasat pe jos,
fiind asigurată
de un dispozitiv
de protecţie. Pe
timpul deplasării, jucătorii de
rol au deschis
focul, iar persoana cu statut special a fost scoasă
de sub focul inamicului, îmbarcată în mijloacele tehnice şi evacuată către o zonă de siguranţă.
O altă misiune
specifică
structurilor de
poliţie militară
este escortarea convoaielor de tehnică prin
aria de responsabilitate cu scopul de a preveni sau reduce efectele unui eventual atac
sau a unei tentative de distrugere. Astfel,
această sarcină a fost trasată unui pluton
de poliţie militară care a preluat un convoi dintr-un punct
dinainte stabilit. După coordonarea cu comanda convoiului
escortat şi stabilirea detaliilor
referitoare la traseu şi reacţii în
eventualitatea unui atac, a început deplasarea. Pe timpul
trecerii pe ruta principală de
transport, jucătorii de rol
au deschis focul
asupra
convoiului.
Nefiind blocată calea de
co munica ţie,
militarii din
escortă
au
deschis focul,
iar convoiul a
mărit viteza
de deplasare
ieşind cu succes din zona
de pericol.
După finalizarea tuturor fazelor din
scenariu, compania de poliţie militară a
desfăşurat, împreună cu tot personalul
analiza post acţiune. În cadrul acesteia, a
fost analizată în detaliu fiecare fază a
exerciţiului. Prin discuţii deschise, fiecare militar a putut să îşi expună punctul de vedere. În urma concluziilor avute au fost stabilite elementele ce sunt
demne de a fi păstrate şi ce anume trebuie îmbunătăţit.
După încheierea analizei post acţiune, căpitanul Pîntea, a realizat şi el o evaluare a companiei pe care a comandat-o, ce a fost una mai puţin formală. Tânărul militar

a afirmat cu satisfacţie că exerciţiul executat în poligonul
Coada Izvorului a fost ,,o încununare a eforturilor depuse
până acum”, ,,o confirmare a nivelului de instruire pe care
l-am atins până în momentul de faţă”. ,,Acest exerciţiu

mi-a oferit ocazia să constat cu mândrie şi cu bucurie faptul că oamenii pe care îi am în subordine deţin performanţele, capacităţile şi capabilităţile necesare desfăşurării
unei astfel de acţiuni de luptă.”
Efortul susţinut şi situaţiile tactice care au trebuit rezolvate în timp scurt au pus la încercare limitele psihice şi
fizice ale militarilor, dar profesionalismul şi implicarea
acestora au contribuit semnificativ la obţinerea succesu-

lui, activitatea în sine fiind o adevărată reuşită.
Ulterior, a avut loc o tragere cu armamentul din dotare.
După finalizarea întregii activităţi, compania s-a redislocat în unitate.
Daniela DUMITRAŞCU

CMYK

REPERE CULTURALE
Carte

Miezul inimii, Ioana Nicolaie
Ca orice povestitor de vocaţie, Ioana
Nicolaie îşi ia cititorul de mână şi-l conduce pe un drum surpinzător. Miezul
inimii e o carte a tandreţei, a iubirii, dar
şi a lucrurilor inexplicabile care ne tivesc tuturor vieţile. „Cât despre scris,
nu e mare lucru de adăugat: scriitoare
am fost întotdeauna. Şi pe vremea dansului cu menghina, şi pe timpul zugrăvitului sau al practicilor agricole, şi pe
când coseam cu atenţie ştergare, şi pe
când abia mai răsuflam în năvodul ce
părea că nu se va deschide vreodată.
Dar, dacă n-ar fi fost revoluţia, bănuiesc că n-aş fi intrat la facultate, aşa că nu mi-aş fi pus nicicând cărţile pe hârtie. Aş fi fost,
probabil, angajata unei fabrici de tricotaje sau, pentru că-mi plăcea să cos la maşină, aş fi ajuns croitoreasă.” - Ioana Nicolaie
www.humanitas.ro

Concert

Sarmalele Reci, 30 iunie, ora 20:00, Grădina Urbană, Bucureşti
Iniţiată ca o trupă de protest social, simbol al civilizaţiei cu
parfum caragialesc, care face haz de necaz în ţara lucrurilor bine
făcute şi neterminate, Sarmalele
Reci s-a dovedit o trupă profetică.
Pe parcursul carierei, trupa a beneficiat de recunoaştere din partea revistelor muzicale şi mass media. În
anul 2007, trupa a primit premiul
Actualitatea Muzicală pentru 14
ani de succes în muzica rock. Stilul
abordat este un amestec original şi
eclectic de rock’n’roll, funk, jazz şi
folclor. Versurile, scrise cu artă şi
forţă în limba română, sunt considerate unele dintre cele mai originale şi mai emblematice pentru societatea românească.
www.infomusic.ro
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The Black Phone
Telefonul este mort. Dar sună... Finney Shaw, un băiat de 13
ani, timid, dar inteligent, este răpit de
un ucigaş sadic şi închis într-un subsol
izolat fonic, unde ţipetele nu-l ajută cu
nimic. Când un telefon deconectat
prins în perete începe să sune, Finney
descoperă că poate auzi vocile victimelor anterioare ale ucigaşului. Şi
acestea sunt gata să se asigure că ceea
ce li s-a întâmplat lor nu i se va întâmpla lui Finney. Protagoniştii sunt
Ethan Hawke, de patru ori nominalizat la Oscar, în cel mai terifiant rol al
carierei sale şi Mason Thames în primul său rol de film.
www.cinemagia.ro
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Lecþia de istorie

Bătălia de la Plevna, un test important
pentru Armata Română
În timpul Războiului de Independenţă, Armata Română a dus un război de asediu, de cucerire a poziţiilor
fortificate ale adversarului care dispunea de armament
modern, cu efecte nimicitoare asupra trupelor atacante.
În aceste condiţii, Marele Cartier General a adoptat
unele măsuri speciale, care nu erau prevăzute în regulamentele militare, pentru a sprijini atacul trupelor române. Acestea constau în utilizarea unor metode de depăşire a obstacolelor genistice construite de turci (şanţuri, palisade, parapete), prin utilizarea de mijloace de
asalt specifice: fascine, gabioane şi scări. În cadrul ordinului de luptă emis la 29 august/10 septembrie 1877
de generalul Alexandru Cernat, comandantul Armatei
Active de la Plevna, se stabilea ca cele două divizii, a
3-a şi a 4-a, să participe la asaltul asupra redutei Griviţa cu câte o coloană de atac compusă din 4 batalioane.
Fiecare coloană trebuia să aibă următoarea structură: primul batalion ataca în ordine risipită, subunităţile
de tiraliori având între ele intercalate plutoane de soldaţi care, având puştile în bandulieră, cărau scările de
asalt, fascine, gabioane şi saci de pământ. Al doilea batalion al coloanei de atac, care constituia „corpul de
bătaie”, urca la asalt în ordine strânsă, în coloană de
companii în linie.
Celelalte două batalioane, înaintau tot în coloană de
companii, formând eşalonul de susţinere a coloanei de
atac. În timpul atacului se recomanda trupelor să se deplaseze cât mai rapid pe
terenul expus focului inamic, să nu se oprească şi
să nu deschidă focul în
timpul înaintării, pentru
că ar lungi timpul în care
ele se vor afla sub tirul
turcilor, ceea ce ar fi cauzat pierderi importante
atacatorilor.
Tiraliorii erau de asemenea îndemnaţi să nu
tragă asupra inamicului
decât când vor ajunge pe
glacisul redutei, în apropierea şanţului acesteia.
Atunci vor executa foc asupra turcilor din redută, în
timp ce plutoanele de asalt vor arunca în şanţuri
fascinele, gabioanele şi sacii cu pământ, vor coborî în
şanţuri şi vor pregăti scările pentru escaladarea parapetului.
Tot din teama de un eventual eşec al atacului, ca urmare a lipsei de experienţă de război a trupelor române, s-a realizat o amalgamare a unităţilor de dorobanţi,
considerate ca fiind mai slab pregătite şi încadrate, cu
cele de vânători şi ale infanteriei de linie, mult mai bine instruite, echipate şi comandate.
În rândurile comandamentului român, în frunte cu
Carol I exista opinia că timpul avut la dispoziţie pentru
instruirea şi echiparea trupelor teritoriale a fost prea
scurt şi nu se putea conta pe deplin pe capacitatea combativă a dorobanţilor.
În timpul asaltului asupra redutelor Griviţa 1 şi 2,

din ziua de 30 august/11 septembrie 1877, ordinul de
luptă al generalului Cernat a fost pus în aplicare, însă
ostaşii români s-au confruntat cu situaţia câmpului tactic, diferită de cea estimată iniţial şi cu puterea superioară de foc a armamentului modern de infanterie.
Cercetarea superficială a terenului înainte de bătălie a creat impresia falsă a existenţei unei singure redute Griviţa, când, în realitate, erau două, ceea ce a făcut
ca trupele atacatoare să-şi înjumătăţească forţele,
fiecare coloană de atac atacând un alt obiectiv.
Coloanele de atac, în special cea a Diviziei 3, s-au
confruntat cu distanţa mare pe care o aveau de parcurs
până la poziţiile inamice, cu terenul denivelat şi alunecos ca urmare a ploii care căzuse în dimineaţa atacului,
presărat cu obstacole instalate de turci în zona avanposturilor, care au îngreunat mişcarea şi au obosit trupele atacatoare.
În timpul atacului, românii s-au aflat în permanenţă
sub tirul continuu al armamentului de infanterie performant al inamicului (puşti Martini-Henry, model
1871, calibru 11,43 mm), cu cadenţă mare de tragere şi
bătaie eficace de cca. 400 metri, precum şi al focului
de artilerie otoman care utiliza proiectile şrapnel cu
efecte nimicitoare asupra atacatorilor.
Lipsa de experienţă a comandanţilor, în pofida bravurii dovedite pe teren, absenţa tenacităţii în reluarea
atacurilor după ce trupele au eşuat la primele asalturi,
asociate
cu
pasivitatea
eşaloanelor de susţinere a coloanelor de atac au constituit
cauzele eşecurilor înregistrate
de trupele române la atacurile
asupra fortificaţiilor otomane în
prima parte a campaniei din
Bulgaria.
Învăţămintele trase în cursul
primelor lupte, dublate de experienţa de front căpătată în timpul campaniei de la Plevna a făcut ca spre finalul războiului,
trupele române să devină mult
mai eficiente în luptă şi să obţină rezultate bune în cursul
confruntărilor pentru cucerirea cetăţii Vidin.
Ultima confruntarea europeană în care au mai fost
utilizate tactici din epoca napoleoniană
Războiul ruso-româno-turc din 1877-1878 a fost
ultima mare confruntare europeană a secolului al XIXlea, în care au mai fost utilizate tactici datând din epoca
napoleoniannă. Generalizarea armamentului cu cadenţă mare de tragere şi a celui automat, a explozibililor cu
putere sporită de distrugere, a determinat schimbarea
modului de ducere a acţiunilor de luptă.
Noile regulamente militare introduse în ultimul deceniu al secolului prevedeau adoptarea unor formaţii
de luptă mai suple şi rarefiate, folosirea terenului
pentru mascare, utilizarea unui echipament comod şi
puţin vizibil, menit să expună cât mai puţin soldatul pe
câmpul de luptă.
www.historia.ro

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Sfinţii neamului
Mântuitorul a spus ucenicilor că îi va
face pescari de oameni, dar ne aducem
aminte şi de cuvintele zise lor: ,,Voi sunteţi
prietenii Mei”. Domnul a adresat chemarea la apostolat primilor ucenici, iar aceştia, lăsând toate, au venit şi au urmat Lui,
bucurându-se de întâlnirea cu Cel Care
eate Calea, Adevărul şi Viaţa. Mântuitorul
le-a oferit privilegiul de a fi ,,pescari de
oameni ”, adică învăţători ai lumii sau,
după cum spun profeţii Vechiului Legământ, ,,vânători” pentru Împărăţia cerurilor, trimişi să-i aducă pe oameni către lumina vieţii şi a faptelor bune.
La vremea chemării lor îşi câştigau cu
greu existenţa, pescuind adeseori fără să
prindă ceva. Cei patru ucenici pe care
Domnul i-a chemat mai întâi, două perechi
de fraţi - Simon-Petru cu Andrei şi Iacob
cu Ioan -, au lăsat toate: mreji, corăbii, familii, ţarini, apropiaţi, şi au urmat Domnului. Erau suflete alese, oameni simpli, fără
şcoală şi pretenţii. Deşi nu proveneau din
familii importante, aveau inimă curată. Ei
L-au urmat pe Domnul până la capăt, mai
ales Evanghelistul Ioan, care a rămas până
la ultimul ceas, adică până la Cruce.
Au devenit din neînvăţaţi, înţelepţi,
primind darurile cele mai bogate ale Duhului Sfânt făgăduite de Mântuitorul, ,,Să
rămâneţi în cetatea Ierusalimului până
când vă veţi îmbrăca cu putere de sus”.
Aceşti oameni simpli au ajuns să fie lumi-

nători ai neamului, mergând până la marginile pământului, după cum le-a poruncit
Domnul. Ei, care erau neînvăţaţi, au reuşit
prin lucrarea Duhului Sfânt să comunice
cu cei care-i ascultau, astfel încât au devenit ,,sarea a pământului şi lumină a lumii”,
luminând pe toţi. Au urmat cea mai înaltă
şcoală din lume şi au avut cel mai mare Învăţător, pe Mântuitorul Hristos, Care, vreme de trei ani şi mai
bine, le-a tâlcuit tainele Împărăţiei lui Dumnezeu.
În duminica chemării la apostolat a
primilor ucenici ai
Domnului, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române
a
hotărât, în iunie 1992, să fie pomeniţi toţi
sfinţii români. Prima duminică după
Rusalii este consacrată Tuturor Sfinţilor,
iar a doua este închinată Sfinţilor Români.
De asemenea, călugării de la Muntele
Athos cinstesc în aceeaşi duminică pe toţi
sfinţii athoniţi. Noi prăznuim în duminica
următoare pe sfinţii neamului românesc,
mulţi la număr.
Biserica noastră îi cinsteşte în multe zile din calendarul ortodox pe sfinţii din perioada de început a istoriei noastre, dar şi
mai aproape de noi, canonizaţi în decursul

vremii, unii dintre ei în anul 1950, şi cinstiţi printr-o slujbă solemnă cinci ani mai
târziu, alţii canonizaţi în vremuri de mai
multă libertate, după anul 1990.
Aceşti sfinţi ne artată că Duhul Sfânt
este viu, lucrător în biserica lui Hristos din
ţara noastră, întrucât lucrarea Lui îi îndeamnă pe oameni la înaltă trăire în toate
timpurile şi locurile.
Îi aduc în faţa inimilor noastre pe unii dintre
ei, întrucât constituie
marea comoară pe care
o are neamul românesc.
Între aceştia sunt Sfinţii
Brâncoveni: Constantin
Vodă Brâncoveanu, cu
cei patru fii ai săi; Constantin, Ştefan, Radu şi
Matei. Marele domn,
apreciat de contemporani, iubit de supuşi
şi invidiat pentru darurile sale de potrivnici. De multe ori, mulţi creştini au murit
în timpul năvălirilor păgâne, apărându-şi
ţara cu credinţa lor. Poporul român are marele tezaur al credinţei răsăritene din sângele propriilor martiri care L-au mărturisit
pe Domnul în decursul istoriei zbuciumate
a pămâtului nostru.
Între sfinţii odrăsliţi de pământul românesc se află şi un râvnitor şi osârduitor monah, care, după ce a împlinit câţiva ani de
ucenicie la Mănăstirea Neamţ, a plecat în

1936 într-un pelerinaj în Ţara Sfântă, unde
a petrecut ceilalţi 24 de ani din viaţă ca sihastru nevoitor, ostenindu-se mult şi fiind
lumină celor ce l-au cunoscut. Ultimii opt
ani i-a petrecut în pustiul Hozeva, unde a
şi trecut la cele veşnice în ziua de 5 august
1960. Sfântul Cuvios Ioan Iacob a schimbat dragostea de părinţi cu dragostea
pentru Dumnezeu, căruia i-a slujit pilduitor în cei aproape 49 de ani ai vieţii sale,
jumătate petrecuţi în România, jumătate în
Ţara Sfântă.
Am putea continua exemplele sfinţilor
români care sunt bucuria şi nădejdea noastră. Şi ei sunt prietenii Domnului şi ai oamenilor, asemenea tuturor sfinţilor. Fericiţi sunt cei care şi-i fac prieteni pe sfinţi,
întrucât aceştia nu trădează nicodată,
oamenii ar putea trăda, cum s-a întâmplat
de multe ori în istoria noastră şi a altora,
dar sfinţii nu trădează niciodată. Fericiţi
sunt cei care şi-i fac prieteni pe sfinţi, care
Îl iubesc pe Dumnezeu şi înţeleg că nimic
nu este mai important decât a moşteni Împărăţia cerurilor.
Fericiţi sunt cei care vin la biserică,
pentru a deveni prietenii Mântuitorului
Hristos, cum au fost ucenicii şi sfinţii pe
care îi pomenim mereu, cu evlavie, în rugăciunile noastre. Mai mare cinste decât
aceea de a fi prieten al Mântuitorului nu
este în lumea aceasta.
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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Noutãþi în lumea IT

ªtiinþã
Un medicament împotriva HIV ajută la
stabilirea conexiunilor între amintiri
S-a demonstrat că un medicament folosit în tratarea
HIV îmbunătăţeşte conexiunile dintre amintiri la şoarecii în vârstă. Descoperirile ar putea ajuta la devoalarea
modului în care evenimentele contextuale sunt accesate
în creierul uman şi de ce acest lucru devine tot mai greu
pe măsură ce îmbătrânim. Medicamentul cunoscut sub
denumirea de Maraviroc, acţionează la nivelul unei proteine celulare cunoscută ca CCR5, care se află pe suprafaţa globulelor albe
din sânge.
Când virusul HIV se
conectează
cu
unul
d i n t r e
aceşti receptori,
poate intra în celule şi mai apoi se poate replica. Dar,
medicamentul ajunge acolo înaintea virusului, blocând
intrarea. În 2019, cercetătorii au descoperit că medicamentul Maraviroc poate ajuta neuronii să stabilească conexiuni mai bune în urma unui atac cerebral. În prezent,
un alt studiu pe şoareci a atras atenţia asupra mecanismului de funcţionare al acestui medicament, inclusiv
asupra efectelor pe care le are asupra celulelor implicate
în procesul memoriei. Pe măsură ce şoarecii îmbătrânesc, s-a observat că manifestarea CCR5 în neuroni se
intensifică. Hipocampul este nucleul formării de amintiri
de la nivelul creierului. Dar, o creştere a CCR5 face mai
dificil pentru neuroni să stabilească conexiuni bazate pe
context. De fapt, atunci când cercetătorii au comparat
şoarecii care manifestau CCR5 cu cei de la polul opus,
au descoperit că ultimul grup era mai eficient în stabilirea de legături între amintiri. Pe măsură ce un mamifer
înaintează în vârstă, CCR5 scapă oarecum de sub control
şi într-un anumit punct, chiar şi contextele care sunt relativ apropiate nu mai pot fi asociate. „Astfel, blocarea
CCR5 cu Maraviroc ameliorează deficitul din asocierea
amintirilor la şoarecii de vârsta a doua. Toate aceste rezultate sugerează că exprimarea CCR5 are un rol în astuparea ferestrei temporale din legarea amintirilor, ca şi
deficienţele care pot apărea cu înaintarea în vârstă”.

Inima umană se poate repara singură

Noile cercetări au dezvăluit că răspunsul imunitar al
organismului şi al sistemului limfatic (parte a sistemului
imunitar) sunt cruciale pentru modul în care inima umană se poate repara singură după ce un atac de cord a cauzat leziuni ale muşchiului. Cheia studiului a fost descoperirea rolului avut de macrofage, celulele specializate
care pot distruge bacterii sau pot iniţia răspunsuri utile la
inflamaţie. Fiind primele care intervin după un atac de
cord, aceste macrofage produc un anumit tip de proteină
numită VEGFC. Cercetătorii îl descriu ca fiind un scenariu de Jekyll şi Hyde: macrofagele „bune”, care produc
VEGFC, şi macrofagele „rele”, care nu produc VEGFC,
dar provoacă un răspuns pro-inflamator care îi poate
provoca daune suplimentare inimii şi ţesutului înconjurător. Pentru ca inima să se repare pe deplin, celulele aflate pe moarte trebuie îndepărtate, un proces cunoscut
sub numele de eferocitoză, în care macrofagele au un rol
important. Studiind acest proces în celulele din laborator
şi la şoareci, echipa a identificat modul în care macrofagele producătoare de VEGFC au făcut o reparaţie adecvată. Cercetările viitoare ar putea analiza în continuare
cum să fie crescut numărul de macrofage utile din inimă
şi cum să fie reduse sau chiar eliminate macrofagele dăunătoare, sporind
şansele
unei recuperări
sănătoase.
Atunci când oamenii au un
atac de cord, ei
devin expuşi
unui risc crescut de insuficienţă cardiacă,
în care inima
devine incapabilă să pompeze sânge în corp. Acest risc
poate fi redus cu medicamentele moderne, cum ar fi
beta-blocantele, dar riscul încă există. Studii ulterioare
precum acesta vor aduce mai multe informaţii despre
procesele biologice care au loc ca răspuns la un atac de
cord, în special modul în care procesul de eferocitoză
este utilizat pentru a declanşa proteina VEGFC necesară
pentru repararea muşchiului cardiac.
www.descopera.ro
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Oukitel WP19
Oukitel WP19 este ceea
ce obţii atunci când încerci
să pui un powerbank în
carcasa unui smartphone
din categoria rugged. Nu
doar protejat de praf, umezeală şi loviri accidentale,
Oukitel WP19 este genul
de telefon pe care îl încarci
când pleci pe munte şi îl
foloseşti câteva zile fără
grijă că ai putea pierde legătura cu lumea civilizată.
Ei bine, pentru început,
producătorul Oukitel pare
că ia mult mai în serios
provocarea, prezentând

modelul WP19 într-o carcasă rugged potrivită scopului şi cumva proiectată
încât dimensiunile telefonului să nu pară chiar atât

de ridicole. Un alt argument pro este configuraţia
telefonului, centrată pe un
chipset MediaTek Helio
G95 suficient de puternic
pentru a face faţă utilizării
de zi cu zi, în plus, ajutat
cu o cantitate decentă de
8GB memorie RAM şi
256GB stocare internă.
Nici configuraţia foto nu e
de aruncat, Oukitel WP19
având o cameră principală
de 64MP şi cameră secundară de 20MP cu funcţie
Night Vision. Nu chiar ideal pentru un telefon care
mai devreme sau mai târziu
va fi scăpat pe jos,
ecranul este cu tehnologie LCD, dar
oferă
rezoluţie
FHD+ pe o diagonală generoasă, de
6.78 inch. Rămâne
doar de văzut dacă
şi luminozitatea
oferită este adecvată
pentru folosirea în aer. Carcasa
cu inserţii metalice
şi finisaj cauciucat
la partea din spate
este certificată IP68 pentru
protecţie la apă şi praf, dar
şi MIL-STD-810G, pentru
protecţie la cădere şi lovire
accidentală.

Un copil povesteşte cu entuziasm învăţătoarei:
- Mama mea mă
iubeşte foarte mult!
- Da, de unde ai văzut aceasta?
- Păi pe tata îl tot schimbă, dar pe
mine mă păstrează mereu.
J
La doctor:
- Dumneavoastră mâncaţi carne?
- Nu!
- Da peşte mâncaţi?
- Nu, sunt pensionar!
J
Vasile îl întreabă pe un expert japonez:
- De ce, voi japonezii, sunteţi aşa
de dezvoltaţi?
- Japonezul: Noi, japonezii, avem
un deştept din 10, iar voi, Vasile,
aveţi 9 deştepţi din 10!
- Vasile: Şi?
- Japonezul: Noi îl punem pe cel
deştept ca să-i conducă pe cei 9
proşti, iar voi îl puneţi pe cel prost ca
să-i conducă pe cei 9 deştepţi!

Samsung cu ecran
,,expandabil”

Cum ar fi dacă în loc să
foloseşti un ecran distinct,
plasat pe exteriorul telefonului tău Galaxy Fold, să
foloseşti mereu acelaşi ecran care doar îşi schimbă
forma pentru acomodarea
scenariului de utilizare.
Potrivit celui
mai recent brevet
acordat
companiei sudcoreene, Samsung lucrează la
un nou tip de ecran expandabil, bazat pe un
mecanism care
permite rularea
„excesului” de
ecran într-un compartiment
aflat la interiorul carcasei.
Doar că, o astfel de
tehnologie există deja şi se
numeşte pur şi simplu,
ecran rulabil, nefiind
neapărat nevoie de încă un
brevet care să îi cimenteze
viitorul. Potrivit noului
brevet trimis de Samsung
spre aprobare, scopul „inovaţiei” este eliminarea unui
ecran pe dispozitivele cu
ecran pliabil, precum
Galaxy Z Fold 3, lăsând
producătorului mai multă
flexibilitate în ce priveşte
alegerea designului final.
Folosind inovaţiile descrise în brevetul acordat
pentru Samsung, ecranul

Într-o seară Ion îl invită pe Dorel
la el acasă să vizioneze împreună un
meci de fotbal şi să bea o bere. După
ce se termină meciul, Dorel dă să plece acasă, însă afară începuse să plouă
torenţial aşa că Ion îl opreşte şi zice:
- Dorele poţi să rămâi aici peste
noapte dacă vrei, zise Ion. Uite mă
duc să-ţi pregătesc patul dincolo.
Când se întoarse Ion, îl găsi pe Dorel
ud până la piele:
- Ce naiba ţi s-a întâmplat, Dorele?!
- Am fost până acasă, să-mi aduc
pijamalele!
J
Un copil către Mark Zuckenberg:
- Tatăl meu zice că ne spionezi!
-Nu e tatăl tău!
J
- Îţi aminteşti prenumele lui Alzheimer?
-Nu!
- Vezi, aşa începe!
J
Merge ardeleanul la notar, pentru
că vrea să divorţeze.
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- Mno, domnule notar, pentru cât
mă desparţi de muiere?
- 300 de euro.
- Eşti normal dumitale? Pentru
50, o împuşcă pădurarul!
J
Bade, şi cum ţi-ai dat seama că ursul o să te atace?
- Păi s-o uitat la mine fix ca muierea!
J
Americanul: Nevasta mea îi ca o
leoaică!
Rusul: A mea e ca o tigroaică!
Ardeleanul: Na, ce să zâc? Nici a
mea nu seamănă cu o femeie!
J
Soţia:
-Dragule, fă-mi şi mie un compliment!
-Iubito, ai cel mai frumos bărbat!
J
Soţul cu soţia la pescuit.
-Mărie, te uiţi de trei ceasuri cum
pescuiesc..., vrei să încerci şi tu?
-N-aş avea răbdare...
www.bancuri.ro

GÂNDURI ÎN TREACÃT...

AFECTIVJ

DISTRUGÃTORI

NAªÃ

de modul în care acesta se
rulează şi peste partea din
faţă a telefonului, anulând
complet necesitatea unui ecran frontal. Totuşi, de la
teorie şi până la practică
este cale lungă. Spre exemplu, nu este ecran dacă noul tip de ecran va putea fi
rulat pentru vizualizare
completă. Mai degrabă,
avem de-a face tot cu o soluţie de compromis, în care
diagonala de afişare nu este
chiar cât cea fizică a ecranului, rămânând doar cu o
soluţie care elimină nevoia
pentru ecran secundar, adăugând şi mai multă complexitate produsului finit.
www.go4it

INSOLVABIL

DEOSEBIT

CAPITALA
ALBANIEI

secundar plasat pe exteriorul carcasei nu va mai fi
deloc necesar, ecranul pliabil aflat la interior fiind
desfăşurat în aşa fel încât
să acopere ambele nevoi.
În practică, noul brevet
Samsung descrie doar încă
un telefon cu ecran rulabil,
eventuala diferenţă ţinând

Fă pace cu trecutul tău ca să nu-ţi distrugă
prezentul.
Este OK să-ţi laşi copii să te vadă plângând.
Nu-ţi compara viaţa cu a celorlalţi. Nu ai
idee despre ce a produs călătoria în viaţa lor.
Viaţa este prea scurtă pentru partide lungi
de autocompătimire.
Un scriitor scrie. Dacă vrei să fii unul,
scrie.
Ultrapregăteşte-te, apoi lasă-te purtat de
ceea ce se întâmplă.
Fii excentric acum. Nu aştepta vârsta bătrâneţii pentru a purta purpuriu.
Jobul tău nu o să aibă grijă de tine când o
să fii bolnav.
Să îmbătrâneşti bate alternativa ,, să mori
tânăr”.
Ceea ce eşti se va vedea în ceea ce faci.
Valoarea omului se măsoară după greutăţile pe care el le învinge.
Col. (ret.) Ştefan MITINCU
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Singurul elev militar român premiat la AcadNet 2022
Elev caporal Ştefan-Alexandru Dediu, din clasa a Xa B, de la Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”,
a obţinut un rezultat excepţional la faza internaţională a
Olimpiadei de Informatică Aplicată-AcadNet 2022, secţiunea calculatoare, unde s-a clasat pe locul al II-lea. A
fost o întrecere cu ceilalţi elevi pasionaţi de acest domeniu, dar mai ales o întrecere cu mine însumi, a spus Ştefan, după obţinerea acestei performanţe.
Ştefan a avut un parcurs fără cusur la această ediţie a
olimpiadei, unde s-a clasat pe locul I la faza locală, în primii 11 la faza judeţeană şi pe locul I la faza naţională, clasele IX-X.
În urma celui mai mare punctaj obţinut la faza naţională, punctaj peste media punctajelor tuturor participanţilor la secţiunea la care a participat, tânărul cantemirist s-a
calificat la etapa internaţională, în lotul României, format
din 6 elevi.
Ştefan se află, astăzi, printre cei mai buni liceeni în
acest domeniu al informaticii aplicate.
S-a clasat pe locul al II-lea, fiind singurul român de pe
podium, dar şi singurul elev militar premiat în această etapă a competiţiei de anvergură, în acest an şcolar.
A reprezentat cu onoare colegiul, Judeţul Prahova, România şi s-a întors câştigător de la întrecerea internaţională.
În spatele acestui rezultat stau sute de ore de pregătire,
la care se adaugă ambiţia, seriozitatea, determinarea şi
dragostea pentru învăţătură.

„Ştefan este genul de persoană care „tace şi face”. Nu
îi place să iasă prea mult în evidenţă, dar atunci când îşi
doreşte să facă ceva, se dedică şi îşi canalizează toată
energia şi pasiunea către acel ceva. Îi place să participe la
diverse concursuri, nu neapărat pentru succes şi afirmare,
ci mai degrabă pentru a-şi testa cunoştinţele acumulate,
pentru a şi le desăvârşi. Felicitări, Ştefan pentru ceea ce
eşti şi pentru rezultatele deosebite obţinute în această
competiţie!”, a transmis profesor Nicoleta Dichei, cea
care i-a fost sprijin de nădejde ori de câte ori a avut nevoie.

De la an la an, a progresat, s-a perfecţionat, a explorat,
având în tot acest parcurs un ghid de nădejde, care i-a deschis calea către succes. Este vorba despre pasiunea pentru
această disciplină, pe care o studiază acum în perspectiva
viitorului.

Ceremonii dedicate Zilei Eroilor
Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-maior Iulian Berdilă a participat pe data
de 2 iunie, alături de Preşedintele României, E.S.
Klaus Werner Iohannis, primul-ministru al României, Nicolae-Ionel Ciucă, ministrul apărării naţionale, Vasile Dîncu şi şeful Statului Major al
Apărării, generalul Daniel Petrescu, la ceremonia
militară şi religioasă organizată, cu prilejul Zilei
Eroilor, la Mormântul Ostaşului Necunoscut situat în Parcul Carol I din Bucureşti.
Ceremonii similare au avut loc la Monumentul Eroilor Militari Căzuţi în Teatrele de Operaţii
şi pe teritoriul României (Parcul Tineretului), la
Monumentul Eroilor Patriei (Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”), la Cimitirul Militar
Ghencea şi la Cimitirul Eroilor Revoluţiei, precum şi la mausoleele, cimitirele şi monumentele
dedicate eroilor români, amplasate în garnizoanele din ţară, unde sunt dislocate structuri din cadrul
Forţelor Terestre Române.

Dumnezeu să-i odihnească pe Eroii Naţiunii şi
să binecuvânteze România!
Hristos S-a Înălţat!
În semn de recunoştinţă pentru eroii patriei

care au căzut în Primul Război Mondial, autorităţile statului român
au
hotărât,
prin Decretul-lege
nr. 1693
din 4 mai
1920 ca
Ziua Eroilor să fie
de cretată
săr bătoare
na ţională
şi să fie celebrată „cu mare fast religios, şcolar,
militar şi naţional”, în Ziua Înălţării Domnului.
Prin Legea nr. 48 din 30 mai 1995 privind proclamarea Zilei Eroilor, s-a reînnodat tradiţia interbelică a sărbătoririi Zilei Eroilor, iar ulterior prin
Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor
şi operelor comemorative de război, Ziua Eroilor
a fost proclamată sărbătoare naţională a poporului
român, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti,
Ziua Înălţării Domnului Iisus Hristos, potrivit tradiţiei româneşti.
România a participat, începând cu anul 1877,
la confruntări militare majore, desfăşurate pe teritoriul naţional şi în afara acestuia - Războiul de
Independenţă, Al Doilea Război Balcanic, Primul
Război Mondial, Al Doilea Război Mondial şi,
după 1990, la misiunile din teatrele de operaţii
din Balcanii de Vest, Afganistan şi Irak.
Colonel Cristian MARIŞ
Foto: Cristina MIIA, Marian LUNGU

Veşti din Polonia
Vizită în Bemowo Piskie

Miercuri, 25 mai, militarii Detaşamentului de Apărare
Antiaeriană „Gheparzii Transilvani” au primit vizita
doamnei Simona Cojocaru, Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din
MApN.
Cu această ocazie, secretarul de stat în MApN, Simona
Cojocaru a participat la un briefing de informare alături de
reprezentanţi ai Ambasadei României în Polonia, repre-

Colegiul Naţional Militar
„Dimitrie Cantemir”, 110 ani
de existenţă
Ceremonia de aniversare a Colegiului Naţional Militar „Dimitrie
Cantemir” şi de decorare a Drapelului de Luptă al unităţii a avut loc
vineri, 3 iunie în prezenţa ministrului Apărării Naţionale, Vasile
Dîncu, a
locţiitorului pentru
operaţii şi
in strucţie
al şefului
Statului
Major al
Apă rării,
generallocotenent
Gheorghiţă Vlad, şi
a comandantului
Comandamentului
Logistic Întrunit, general-locotenent dr. Cătălin Zisu.
Cu acest prilej, în prestigioasa
instituţie de învăţământ s-au întâlnit elevi şi profesori din mai multe
generaţii, care au contribuit, de-a
lungul timpului, la excelentul renume al colegiului.
Pentru toţi cei care poartă în suflet acel spirit de învingător - spiritul cantemirist - ce a mobilizat
toate generaţiile de absolvenţi, 4
iunie reprezintă o importantă dată

zentanţi ai Brigăzii 15
Mecanizate din Giżycko, comandantul bazei militare de instrucţie din Bemowo
Piskie şi Comandan-

tul Grupului de luptă din Polonia.
Programul vizitei delegaţiei române a cuprins vizitarea
bazei, a spaţiilor de cazare şi desfăşurare a instrucţiei, servirea mesei alături de militarii români, precum şi participarea la exerciţiul cu trageri reale de luptă de nivel secţie
cu sistemele antiaeriene Gepard executat în poligonul
Szwejkowskie Wzgorze.
Începând cu luna aprilie, timp de aproximativ 6 luni,
contingentul românesc ,,Gheparzii 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.

1 iunie-Ziua Globală a Alergării şi Ziua Internaţională a Copilului

În onoarea Zilei Globale a Alergării, care este celebrată în prima miercuri din luna iunie a fiecărui an, militari
din cadrul Grupului de luptă din Polonia au luat startul la
o alergare pe o distanţă de 5 kilometri pentru a încuraja pe

CMYK

„Olimpiada Naţională de Informatică Aplicată - AcadNet este o competiţie naţională de informatică aplicată,
care se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor
şcolare, aprobată cu O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012,
cu modificările şi completările ulterioare, denumită în
continuare, Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, şi cu prevederile prezentului
regulament.
Etapa internaţională a Competiţiei AcadNet avut loc
imediat după desfăşurarea etapei naţionale, în perioada 58 mai 2022, la Universitatea Politehnică Bucureşti.”
Ne mândrim cu tine, Ştefan!
Mult succes în competiţiile viitoare!
Sursa: Colegiul
Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza

în calendarul vieţii lor. În toţi vibrează mândria de a fi cantemirist,
căci tradiţia înseamnă măsură a valorii, blazon inconfundabil, tradus
într-o educaţie de calitate ce a făcut din „bătrânul” colegiu un simbol
al
continuităţii pe
drumul
cu noaş terii şi al
devenirii.
C u
prilejul
aniversării, a fost
inaugurată noua
sală de
sport şi
s-a dezvelit Monumentul „Recunoştinţei
Cantemiriste”, care simbolizează
legătura dintre actualul Colegiu
Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” şi Liceul Militar „Nicolae Filipescu” de la Mănăstirea Dealu.
La mulţi ani, Colegiul Naţional
Militar „Dimitrie Cantemir”!
Vivat, crescat, floreat!
Graţiela MIHĂESCU
Foto: Laurenţiu TUROI,
Antonio BADEA, Graţiela
MIHĂESCU, Andreea ANUŢI

toată lumea să rămână activă şi sănătoasă.
Totodată, a fost sărbătorită ziua copilului, o zi importantă pentru fiecare copil sau părinte indiferent de vârstă.
Este o sărbătoare care ne îndeamnă să ne minunăm şi să

ne bucurăm de fiecare zi şi clipă a vieţii, precum cei mici,
să ne lăsăm inspiraţi de bucuria lucrurilor simple şi să nu
uităm de copilul din noi.
Cu această ocazie, militarii din cadrul Detaşamentului
de Apărare Antiaeriană ,,Gheparzii Transilvani” din Polonia urează tuturor copiilor un călduros La mulţi ani!
Liviu BURTICĂ

