PUNCTE DE VEDERE

Profesionalism, integritate, autodisciplină - valorile
Vânătorului de Munte
Vânătorii de munte, trupe de elită specializate în acţiuni de luptă în teren muntos împădurit şi în condiţii dificile de climă şi-au
demonstrat rezistenţa şi curajul atât
în campaniile din
primul război mondial cât şi în cel de al doilea, dar şi profesionalismul în misiunile executate în
TO din Kosovo,
Irak şi Afganistan...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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O nouă comandă la Grupul de
luptă NATO din România
Colonelul francez Vincent Minguet, comandantul
Batalionului 27 Vânători de Munte dislocat în România
la data de 1 martie 2022 ca parte
a BGFP, a predat
comanda Grupului de luptă colonelului francez
Christophe Degand, comandantul Regimentului
8 Paraşutişti de
Infanterie...

KAKI 100%

Trageri în premieră cu sistemul
HIMARS
Exerciţiile, la care au participat aproximativ 250 de
militari şi 80 de mijloace tehnice, au fost desfăşurate în
baza unui scenariu fictiv, de către Batalionul 81 Rachete
Operativ Tactice
„Maior Gheorghe
Şonţu”, care a executat în premieră
trageri cu sistemul
HIMARS şi Batalionul 83 LAROM
„Bogdan I”. Scopul
acestor activităţi a
fost de exersare a
tehnicilor...

LECÞIA DE ISTORIE

Experienţa cooperării cu Rusia
a fost traumatizantă pentru
România
Independenţa României a fost recunoscută ce-i
drept, dar cu două condiţii: încorporarea la Rusia a celor
trei judeţe din sudul Basarabiei (Cahul, Ismail şi Bolgrad ), precum şi acordarea de cetăţenie română celor care nu erau creştini,
vizaţi fiind în principal evreii. Dacă
pierderea sudului
Basarabiei era oarecum ...

MOZAIC

Cum procesează creierul căldura
drept durere?
Cercetătorii au exprimat o toxină care ţinteşte în
mod specific neuronii ErbB4+. Odată ce neuronii au
fost distruşi, răspunsul la durerea termică a fost afectat.
Acest lucru a demonstrat că sunt
legaţi în mod
specific de modul în care este
percepută durerea termică şi,
atunci când sunt
distruşi, durerea
nu este resimţită
mai puţin. Echipa de cercetare...

CMYK
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Pe SCuRt
lIERUSALIM: O nouă tehnologie militară israeliană
permite vederea prin pereţi. O nouă tehnologie militară
israeliană permite detectarea oamenilor şi obiectelor dincolo de pereţi având la bază un algoritm de identificare prin
inteligenţă artificială, relatează Insider care preia Shephard
Media. Produs de compania specializată în soluţii imagistice Camero-Tech, sistemul Xaver 1000 a fost prezentat în
premieră la expoziţia Eurosatury 2022, care a avut loc la
Paris, în Franţa. Potrivit companiei, face parte din seria de
produse „Vedere prin pereţi” ce au capacitatea să furnizeze
informaţii in timp real cu privire la obiecte şi oameni aflaţi
în clădiri, dincolo de uşi. Noul dispozitiv XAVER-1000
este un „sistem esenţial” dedicat armatelor, forţelor de aplicare a legii, unităţilor de informaţii şi echipajelor de salvare. Este un instrument ce poate fi folosit în operaţiuni de ordin tactic datorită abilităţii sale de a detecta prezenţa vieţii
dincolo de ziduri, alături de informaţii precum numărul de
persoane, distanţa faţă de sistem, înălţimea şi orientarea
ţintei dar şi configuraţia unei încăperi. Tehnologia poate afişa obiective vii aflate dincolo de ziduri la o rezoluţie atât
de mare încât să identifice dacă o persoană e aşezată, stă în
picioare sau e întinsă, chiar dacă aceasta nu s-a mişcat o bună perioadă de timp. De asemenea, pot fi detectate şi părţi
ale corpului. Dispozitivul e uşor de folosit, necesitând instruire minimă – are nevoie de un singur operator şi
funcţionează pe baza unei interfeţe accesată pe un ecran cu
touch, de circa 25 cm. Sistemul poate vedea prin majoritatea materialelor de construcţie, spune Camero-Tech.
lWASHINGTON: SUA au răspuns provocărilor
Chinei din strâmtoarea Taiwan. Comandamentul IndoPacific al SUA şi-a reafirmat dreptul de a opera în zone
aflate sub jurisdicţia dreptului internaţional, în urma unor
rapoarte conform cărora un avion de patrulă şi recunoaştere
P-8A Poseidon al Marinei SUA a survolat strâmtoarea Taiwan în acea zi. Comandamentul a confirmat într-o declaraţie că aeronava a tranzitat strâmtoarea, spunând: „Operând
în strâmtoarea Taiwan e în conformitate cu dreptul internaţional, Statele Unite susţin drepturile şi libertăţile de navigaţie ale tuturor naţiunilor”. Calea de zbor a aeronavei demonstrează angajamentul SUA faţă de un Indo-Pacific liber şi deschis, a declarat Comandamentul. Acesta a adăugat că SUA vor „continua să zboare, să navigheze şi să opereze oriunde permite legea internaţională, inclusiv în
strâmtoare”.lPRAGA:Cehia va renunţa la leasingul
pentru Gripen şi e pe punctul să decidă dacă achiziţionează sau nu avioane F-35 Lightning II. Potrivit reprezentanţilor companiei americane Lockheed Martin, Cehia a
avansat în privinţa discuţiilor despre posibilitatea achiziţionării unor avioane de luptă F-35 A Lighting II. Cehia a fost
inclusă împreună cu Grecia pe lista ţărilor aflate în prezent
cele mai aproape de achiziţionarea unor aeronave de generaţia a V-a F-35. În prezent, Forţele Aeriene Cehe închiriază din Suedia mai multe avioane Saab JAS39C/D Gripen
pentru care contractul este negociat şi prelungit la fiecare
zece ani. Ministerul ceh al Apărării ia în considerare înlocuirea celor 14 avioane de vânătoare JAS-39 Gripen C/D
închiriate de la producătorul suedez Saab până în 2027 prin
achiziţionarea a cel puţin 24 de avioane de luptă F-35A. În
urma unui studiu realizat pentru a evalua nevoile sale, Forţele Aeriene Cehe au transmis deja ministerului apărării
preferinţa sa cu privire la aeronavele care ar trebui să protejeze spaţiul aerian ceh în următorii ani, a precizat cotidianul ceh Echo24 la 20 iunie 2022.l PHENIAN-Liderul
nord-coreean Kim Jong Un a ordonat întărirea capacităţilor de apărare ale ţării. Liderul nord-coreean Kim
Jong Un a ordonat întărirea capacităţilor de apărare ale ţării, după o întâlnire cheie cu oficiali militari de vârf. Întâlnirea a fost urmărită îndeaproape din cauza speculaţiilor tot
mai mari că Phenianul ar putea efectua primul său test nuclear în cinci ani, despre care oficialii americani şi sud-coreeni au spus că ar putea avea loc „oricând” acum. Kim a
prezidat reuniunea extinsă de trei zile a celei de-a 8-a Comisii Militare Centrale, în care oficialii de rang înalt „au aprobat furnizarea unei garanţii militare pentru consolidarea
în continuare a factorului de descurajare a războiului din ţară”, a declarat presa oficială KCNA. În timpul întâlnirii,
Coreea de Nord a făcut o menţiune despre revizuirea planurilor sale de război şi a spus că a decis să-şi întărească
sarcinile operaţionale ale unităţilor sale din prima linie cu
„un important plan de acţiune militară”.n
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Schimbarea comenzii Grupului de luptă al
NATO din România
Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalulmaior Iulian Berdilă a participat sâmbătă, 18 iunie, alături
de Ambasadorul Republicii Franceze în România, Excelenţa Sa, doamna Laurence Auer, la ceremonia de schimbare a comenzii Grupului de luptă NATO (BGFP) dislocat
în România, care s-a desfăşurat la Centrul Naţional de
Instruire Întrunită „Getica” din Cincu, judeţul Braşov.
Colonelul francez Vincent Minguet, comandantul
Batalionului 27 Vânători de Munte dislocat în România la
data de 1 martie 2022 ca parte a BGFP, a predat comanda
Grupului de luptă colonelului francez Chistophe Degand,
comandantul Regimentului 8 Paraşutişti de Infanterie
Marină.
Grupul de Luptă al NATO (Battle Group Forward Presence - BGFP) din România a fost constituit începând cu
luna mai, prin transformarea elementelor multinaţionale
aliate din cadrul Forţei de Răspuns a NATO, dislocate în
ţara noastră.

Colonel Cristian MARIŞ
Foto: Andra ISACHI

Delegaţie multinaţională de rezervişti, în
vizită la vânătorii argeşeni.

În data de 24 iunie 2022, Batalionul 33 Vânători
de Munte ,,Posada" a fost gazda unei delegaţii a Asociaţiei Ofiţerilor în Rezervă din România (A.O.R.R.),
condusă de domnul general maior (rtr) Dan Florin Grecu.
La activitate au participat militari rezervişti din Armata României, Austriei, Canadei, Danemarcei, Elveţiei, Germaniei şi Statelor Unite ale Americii.
În cadrul activităţii, vânătorii de munte argeşeni le-au
prezentat vizitatorilor, un exerciţiu tactic
de monstrativ
în care au fost
utilizate tehnici de alpinism
şi luptă urbană. La finalul exerciţiului
de monstrativ,
delegaţia de
rezervişti a
fost invitată să ia parte şi la o prezentare de tehnică, echipament şi armament din dotarea trupelor de vânători de
munte.
Căpitan Sebastian ALUPOAIEI
Foto: Plutonier major Petre CĂTANĂ

Evaluare la instrucţia alpină

Comandamentul Brigăzii 2 Vânători de Munte
”Sarmizegetusa” a fost evaluat la instrucţia alpină de vară,

Brigada 2 V.M.
în Cheile Râşnoavei.
Militarii au executat căţărarea artificială la coardă simplă şi dublă, coborârea în rapel, precum şi traversarea pe
funicular 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. Ne-a dezvăluit că: ”Vânătorii de
munte trebuie să fie în măsură să execute căţărarea pe stâncă prin găsirea prizelor de căţărare, să execute corect modul de coborâre în 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

Competiţiile aplicativ-militare
de vară
Etapa finală, pe Forţele Terestre
Române, a competiţiilor aplicativ-militare de vară pentru unităţi de instrucţie s-a desfăşurat, în perioada 2024 iunie, la Baza 2 Logistică „Valahia”, din Ploieşti.
Evenimentul a reunit loturile sportive ale brigăzilor 1 Mecanizată „Argedava” din Bucureşti, 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa” din Braşov,
282 Blindată „Unirea Principatelor” şi
8 Rachete Operativ Tactice „Alexandru Ioan Cuza” din Focşani, Multinaţionale Sud-Est din Craiova, 10 Geniu
„Dunărea de Jos” din Brăila, 18 Cer-

cetare-Supraveghere „Decebal” din
Timişoara, 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu” din Miercurea-Ciuc şi 81 Mecanizată „General
Grigore Bălan” din Bistriţa.
Militarii participanţi s-au întrecut,
atât la masculin, cât şi la feminin, în
probele de patrulă militară şi duel de
foc.
În urma desfăşurării competiţiei,
clasamentele au fost următoarele:
Duel de foc - feminin:
Locul I - Brigada 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”; Locul II Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”; Locul III - Brigada 61
Vânători de Munte „General Virgil
Bădulescu”.
Duel de foc - masculin:
Locul I - Brigada 61 Vânători de
Munte „General Virgil Bădulescu”;
Locul II - Brigada 81 Mecanizată
„General Grigore Bălan”; Locul III Brigada Multinaţională Sud-Est.
Patrulă militară - feminin:
Locul I - Brigada 61 Vânători de
Munte „General Virgil Bădulescu”;
Locul II - Brigada 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”; Locul III Brigada 81 Mecanizată „General
Grigore Bălan”.

Patrulă miltară- masculin:
Locul I - Brigada 81 Mecanizată
„General Grigore Bălan”; Locul II Brigada 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu”; Locul III - Brigada Multinaţională Sud-Est.
Clasament general:
Locul I - Brigada 61 Vânători de
Munte „General Virgil Bădulescu”;
Locul II - Brigada 81 Mecanizată
„General Grigore Bălan”; Locul III Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”; Locul IV - Brigada 282
Blindată „Unirea Principatelor”; Locul V - Brigada Multinaţională SudEst; Locul VI - Brigada 8 Rachete
Operativ Tactice „Alexandru Ioan Cuza”; Locul VII - Brigada 18 CercetareSupraveghere „Decebal”; Locul VIII Brigada 1 Mecanizată „Agedava”; Locul IX - Brigada 10 Geniu „Dunărea
de Jos”.
Locţiitorul pentru Operaţii şi Instrucţie al Şefului Statului Major al
Forţelor Terestre, colonelul Adrian
Popescu a felicitat, în cuvântul său,
atât organizatorii, cât şi participanţii,
pentru buna desfăşurare a evenimentului.
Profesionalismul de care au dat dovadă toţi competitorii reflectă siguranţa îndeplinirii obiectivelor specifice în cadrul procesului de instruire.
Cristina MIIA
Foto:Marian ŢIGĂU
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Trageri în premieră cu sistemul
HIMARS

Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-maior
Iulian Berdilă a participat, în
data de 10 iunie, la exerciţiile
cu trageri de luptă „Unirea 22”
şi „Viforul 22”. Acestea au fost
desfăşurate de structuri din cadrul Brigăzii 8 Rachete Operativ Tactice „Alexandru Ioan Cuza”, la Centrul Naţional de Instruire pentru Apărare Antiaeriană „General Ion Bungescu”, din poligonul Capu Midia,
cu sistemele HIMARS, intrate
în înzestrarea marii unităţi focşănene în anul 2021, şi
LAROM.
Exerciţiile, la
care au participat
aproximativ 250
de militari şi 80
de mijloace tehnice, s-au desfăşurat în baza
unui
scenariu
fictiv, de către
Batalionul
81
Rachete Operativ
Tactice
„Maior Gheorghe Şonţu”, care
a executat în premieră trageri cu
s i s t e m u l
HIMARS şi Batalionul 83 LAROM „Bogdan
I”. Scopul acestor activităţi a
fost de exersare a tehnicilor,
tacticilor şi procedurilor în vederea asigurării sprijinului prin
foc al unei grupări de forţe care
desfăşoară operaţia de apărare a
litoralului. De asemenea, structuri aparţinând Forţelor Aeriene

Române, Brigăzii de Informaţii
Militare, Batalionului 84 Asigurare Date „Mărăşti”, Batalionului 85 Sprijin Logistic
„Mihai Cerchez” şi reprezentanţi ai partenerului american
au sprijinit desfăşurarea activităţilor de instruire.
Achiziţionarea sistemului
HIMARS (High Mobility
Artillery Rocket System) a fost
stabilită prin Legea numărul
46/2018 pentru realizarea „Capabilităţii de sprijin de foc indirect” aferentă programului de
înzestrare „Sistem Lansator

Multiplu de Rachete cu bătaie
mare” - HIMARS.
Documentul prevede achiziţionarea a trei sisteme cu câte
18 instalaţii de lansare fiecare,
incluzând, dar fără a se limita la
acestea, muniţia, elemente de
comandă control, senzori, suport logistic, mentenanţa, echi-

pamente criptografice şi cu regim special, precum şi a serviciului de instruire a personalului la toate nivelurile necesare.
Pentru România, realizarea
capabilităţii de sprijin de foc indirect constituie interes esenţial
de securitate şi contribuie în
mod semnificativ atât la consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii, cât şi la îndeplinirea angajamentelor asumate de ţara
noastră în cadrul NATO.
Sistemele de lansatoare
multiple de rachete, parte importantă a sistemului de artilerie terestră, acţionează,
pentru îndeplinirea
misiunilor independent sau integrat cu
celelalte sisteme.
Datorită caracterului de interoperabilitate, sistemele
lansatoare multiple
de rachete pot fi puse la dispoziţia
NATO, în vederea
îndeplinirii angajamentelor asumate
de România în cadrul Alianţei şi a
iniţiativelor regionale.
Sistemul HIMARS şi-a
dovedit maturitatea operaţională în conflicte reale, fiind testat
pe timpul operaţiilor militare.
Colonel Cristian MARIŞ
Foto:Cristina MIIA, Anca
MEDREA
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Ziua Drapelului Naţional
Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-maior Iulian
Berdilă a participat în data de 26 iunie, la ceremonia militară organizată
cu ocazia sărbătoririi Zilei Drapelului Naţional al României, în Piaţa Tricolorului, din faţa Palatului Cercului Militar Naţional din Bucureşti.
În cadrul activităţii, drapelul a fost adus în piaţă, binecuvântat de un
preot militar şi ridicat pe catarg, în acordurile Imnului Naţional al
României, interpretat de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării
Naţionale.

Cu acelaşi prilej, la sediul Statului Major al Forţelor Terestre şi în
municipiile reşedinţă de judeţ şi localităţile din ţară unde sunt dislocate
structuri aparţinând Forţelor Terestre Române, au fost organizate ceremonii de înălţare pe catarg a Drapelului Naţional al României.
Drapelul Naţional are pentru militari o semnificaţie cu totul aparte. În
acest sens, au rămas memorabile cuvintele rostite, în anul 1863, în faţa
ostaşilor români, de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, cu prilejul
decernării primelor drapele de luptă ale armatei: „Steagul e România!
Acest pământ binecuvântat al Patriei, stropit cu sângele străbunilor
noştri şi îmbelşugat cu sudoarea muncitorului. El este familia, ogorul
fiecăruia, casa în care s-au născut părinţii, unde se vor naşte copiii
noştri!... Steagul e totodată trecutul, prezentul şi viitorul ţării, întreaga
istorie a României”.
Ziua Drapelului Naţional a fost proclamată prin Legea nr. 96/1998 şi
se sărbătoreşte, în fiecare an, la data de 26 iunie.
Colonel Cristian MARIS
Foto:Cristina MIIA, Valentin CIOBÂRCĂ

Veşti din Polonia
Ziua Drapelului Naţional sărbătorită în cu scopul de a detecta, urmări şi intercepta ţinte aeriene
marcate de avioanele si elicopterele poloneze care au surPolonia

În baza militară din Bemowo Piskie, militarii Detaşamentului de Apărare Antiaeriană ,,Gheparzii Transilvani”
au organizat o ceremonie în cadrul căreia a fost arborat
Drapelul Naţional al României, simbol fundamental al
identităţii şi
unităţii naţionale.
Astăzi,
privim
cu
mândrie la
Drapelul Naţional şi reflectăm cu
recunoştinţă
la istoria pe
care o poartă
cu sine. Tricolorul reprezintă un
liant puternic
între prezent,
trecut şi viitor pentru că
„Steagul este
familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut părinţii
şi unde se vor naşte copiii voştri. Steagul este, încă, simbolul devotamentului, credinţei, ordinei şi al disciplinei ce
reprezintă oastea”- domnitorul Alexandru Ioan Cuza.
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.
Foto: Alin SUĂTEAN

volat spaţiul aerian pe întreaga perioadă a activităţii de
instruire în comun.
Cu ocazia desfăşurării acestui exerciţiu a fost primită
şi vizita Comandantului Apărării Aeriene a Armatei Spaniole, General Enrique SILVELA care a participat la un
briefing de informare şi o expoziţie de tehnică militară în
poligonul Wyreby.
La sfârşitul activităţii generalul Enrique SILVELA a
adresat cuvinte de mulţumire militarilor participanţi la
acest exerciţiu şi a apreciat modul de instruire în comun a
specialiştilor antiaerieni.
Începând cu luna aprilie, timp de aproximativ 6 luni,

,,Gheparzii Transilvani”- exerciţiu în comun

Militarii Detaşamentului de Apărare Antiaeriană
„Gheparzii Transilvani” îşi continuă procesul de instrucţie
alături de partenerii Grupului de luptă din Polonia prin
executarea în săptămâna 20-24 iunie a unui exerciţiu de
rezolvare a unei situaţii tactice de nivel baterie, în
poligonul Wyreby.
Exerciţiul desfăşurat a avut ca scop antrenarea militarilor români în aplicarea procedurilor de comandă-control, selecţia şi repartiţia ţintelor, materializate de aceasta
dată cu vehicule aeriene fără pilot de tip RAVEN.
Capabilităţile de supraveghere si culegere de infor-

cu militari spanioli şi polonezi

Detaşamentul de Apărare Antiaeriană ,,Gheparzii
Transilvani” a executat în săptămâna 6-10 iunie un exerciţiu de rezolvare a unei situaţii tactice de nivel baterie în
apropierea bazei de antrenament Bemowo Piskie alături
de structuri antiaeriene spaniole şi poloneze.
Este pentru prima dată de la dislocarea contingentului
românesc în Polonia când are loc un astfel de exerciţiu,
în care au fost angrenate diverse sisteme de apărare antiaeriană din dotarea armatei spaniole, poloneze şi române,

maţii la nivel local, precum şi flexibilitatea datorată
dimensiunilor reduse a acestor vehicule aeriene fără pilot
a făcut ca activitatea sa fie mult mai solicitantă pentru
artileriştii antiaerieni din cadrul contingentului românesc
care se instruiesc începând cu luna aprilie a acestui an în
Polonia sub coordonarea Comandamentului Forţelor
Întrunite.

Marş tactic

Militarii Detaşamentului de Apărare Antiaeriană
,,Gheparzii Transilvani” au executat în săptămâna 13-17
iunie un marş tactic pe distanţă medie cu scopul de a-şi
menţine capabilităţile fizice şi de a-şi îmbunătăţi reacţia la
diverse incidente ce pot apărea într-o situaţie reală.
Pe parcursul activităţii care a durat aproximativ 7 ore,
militarii români au rezolvat diverse incidente, au traversat
un raion contaminat, au respins un atac al inamicului si au
aplicat procedurile standard de operare existente la
nivelul subunităţii privind reacţia la descoperirea unor
dispozitive explozive improvizate .

contingentul românesc ,,Gheparzii Transilvani”, structură
generată de Batalionul 3 Apărare Antiaeriană ,,Potaissa”
se instruieşte într-un mediu multinaţional sub coordonarea Comandamentului Forţelor Întrunite ,,General IoanEmanoil FLORESCU".

Exerciţiu de rezolvare a unei situaţii tactice.

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 sub coordonarea Comandamentului Forţelor Întrunite ,,General
Ioan-Emanoil FLORESCU”.
Liviu BURTICĂ
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Profesionalism, integritate, autodisciplină valorile Vânătorului de Munte
Interviu cu locotenent-colonelul Costinel POPA, comandantul Batalionului 33 Vânători de Munte ,,Posada”
- Domnule locotenent-colonel, vă rog să ne precizaţi
care a fost parcursul dumneavoastră profesional până
la ocuparea funcţiei de comandant.
Primii paşi în cariera militară i-am făcut în anul 1993,
când am început cursurile Liceului Militar ,,Tudor
Vladimirescu” din Craiova. După absolvirea liceului am
optat pentru o carieră în Forţele Terestre şi am decis să continui cu Academia Forţelor Terestre din Sibiu, în perioada
1997 - 2001.
Prima funcţie în care am fost repartizat, după absolvirea
academiei, a fost de comandant pluton instrucţie cercetare
alpină în cadrul Bazei 4 Instrucţie Vânători de Munte
,,Posada” din Curtea de Argeş.
După transformarea Bazei 4 Instrucţie Vânători de
Munte, în Batalionul 33 Vânători de Munte ,,Posada” am
ocupat funcţii de comandant pluton V.M., locţiitor al
comandantului de companie, comandant companie V.M. cât
şi funcţii în statul major al batalionului, ofiţer de legătură şi
şef compartiment planificare operaţii şi instrucţie.
După absolvirea studiilor universitare de masterat Conducere Interarme în anul 2018, am fost repartizat pe o
funcţie de şef birou la Statul major al Forţelor Terestre.
Ulterior, în perioada 2020 - 2022, am ocupat funcţia de
locţiitor al comandantului Batalionului 33 Vânători de
Munte ,,Posada” şi de asemenea am fost împuternicit pentru îndeplinirea funcţiei de Şef al operaţiilor şi instrucţiei la
comandamentul Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”.
Începând cu 01.04.2022, am fost numit Comandant al
Batalionului 33 Vânători de Munte ,,Posada”.
- Cu ce provocări profesionale v-aţi confruntat de la
numirea în noua funcţie şi ce soluţii aţi găsit pentru
rezolvarea lor?
Din momentul în care am preluat comanda acestei
unităţi de luptă de elită a Forţelor Terestre, m-am confruntat cu diferite provocări profesionale, însă cea mai importantă a fost şi încă este, încadrarea, operaţionalizarea şi
menţinerea capacităţii operaţionale a Batalionului Rezervă
Strategică pentru Operaţia EUFOR ALTHEA în TO Bosnia
şi Herţegovina, respectiv Rezerva Strategică a SACEUR
pentru Operaţia NATO KFOR, în TO Kosovo. O mare parte
din această provocare a fost depăşită cu ajutorul militarilor
din subordine, care m-au urmat şi le mulţumesc pe această
cale, demonstrând deviza unităţii ,, Încrede-te în oameni,
foarte puţini te vor dezamăgi, iar cei mai mulţi te vor urma”.
- Dincolo de punctele marcante în ierarhia militară,
care au completat itinerarul profesional, ce reprezintă
această funcţie pentru cariera dumneavoastră?
Funcţia de comandant de batalion reprezintă încununarea eforturilor depuse de-a lungul carierei mele de
ofiţer, fiind o funcţie care implică extrem de multe responsabilităţi, de la nivelul de pregătire al militarilor din subordine, planificarea şi executarea activităţilor de instruire
până la domeniul administrativ şi cel de management al personalului. Încă de la primii paşi pe care i-am făcut în această
unitate, mi-am stabilit ca obiectiv să urmez toate treptele
ierarhiei militare astfel încât să am şansa şi onoarea să
comand această unitate.
- Având în vedere faptul că resursa umană reprezintă factorul cel mai important într-o instituţie, puteţi să
ne precizaţi ce reprezintă pentru dumneavoastră echipa
şi ce apreciaţi în relaţiile cu ceilalţi?
Într-adevăr, resursa umană reprezintă cel mai important
factor din cadrul unei instituţii iar eu mă declar un comandant ,,norocos” din acest punct de vedere datorită faptului
că unitatea pe care o comand are o încadrare care permite
îndeplinirea sarcinilor pentru care a fost înfiinţată. Deşi
gradul general de încadrare este mare, m-am lovit constant
de lipsa ofiţerilor şi a personalului de stat major, însă apreciez faptul că toţi militarii au înţeles care este misiunea
batalionului şi au dat dovadă de implicare, astfel încât să ne
îndeplinim obiectivele şi să formăm cu adevărat o echipă
unită, un comandament cu personalitate şi o trupă profesionistă. Batalionul are forţă imprimată de soldaţii şi
gradaţii profesionişti, are valoare dată de maiştri militari şi
subofiţeri dar şi calitate în întocmirea documentelor, planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor exprimată
de ofiţeri.
- Un batalion de vânători de munte reprezintă o
structură importantă în cadrul organismului militar.
Care sunt acele caracteristici/elemente care îi definesc
pe vânătorii de munte în îndeplinirea misiunilor?
Vânătorii de munte, trupe de elită specializate în acţiuni
de luptă în teren muntos împădurit şi în condiţii dificile de
climă şi-au demonstrat rezistenţa şi curajul atât în campaniile din primul război mondial cât şi în cel de-al doilea, dar şi
profesionalismul în misiunile executate în TO din Kosovo,
Irak şi Afganistan alături de state aliate şi partenere contribuind astfel la creşterea prestigiului Armatei României,
fiind adevăraţi ambasadori ai României. Aflaţi sub drapel în
ţară sau în afara hotarelor ei, vânătorii de munte îşi respectă blazonul “Apărători ai Florii de colţ”.
Mentalitatea, valorile şi spiritul vânătorilor de munte din

C MYK

20.07.2018-Şef Birou la Componenta Operaţională Terestră;
01.03.2020-Locţiitor la B. 33 V.M.;
01.11.2020-04.01.2021-Se detaşează
şi împuterniceşte şef al operaţiilor şi
instrucţiei la Bg. 2 V.M.;
01.07.2021-Locţiitor la B. 33 V.M.;
01.03.2022-Se împuterniceşte comandant la B. 33 VM;
01.04.2022-Comandant la B. 33 V.M.

S-a născut la data de 10.12.1978 în
localitatea Craiova din Judeţul Dolj.
STUDII ŞI CURSURI:
1997-Liceul Militar ,,Tudor Vladimirescu”;
2001-Studii universitare de licenţă în
domeniul ,,Ştiinţă militară”, specializarea „Managementul organizaţiei”;
2002-Curs de bază pentru ofiţeri de Infanterie;
2008-Curs avansat pentru ofiţeri de
Vânători de Munte;
2012-Curs de stat major pentru ofiţeri
de Infanterie;
2018-Studii universitare de masterat în
domeniul „Ştiinţe militare şi informaţii”, specializarea „Conducere interarme Forţe Terestre”.
FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
27.07.2001-Comandant pluton
Ş.A.I.;

la

01.08.2002-Comandant pluton instrucţie cercetare alpină la Bz. 4 Instr. V.M.;
01.05.2003-04.10.2004-Comandant
pluton Vânători de Munte la B. 33
V.M.;
01.02.2006 -01.05.2006-Locţiitor al
comandantului de companie Vânători
de Munte la B. 33 V.M.;
01.11.2006-30.06.2009-comandant
companie Vânători de Munte la B. 33
V.M.;
01.12.2009-ofiţer de legătură la B. 33
V.M.;
15.02.2010- împuternicit şef compartiment Operaţii şi Instrucţie la B. 33
V.M.;
01.10.2010 -01.08.2011-ofiţer de legătură la B. 33 V.M.;
01.09.2012 -împuternicit şef al Operaţiilor şi Instrucţiei la B. 33 V.M.;
01.11.2013 - şef Compartiment Planificare Operaţii şi Instrucţie la B. 33
V.M.;

Curtea de Argeş, stau scrise la intrarea în cazarma noastră
astfel:
Mentalitatea vânătorilor de munte: Fii primul care
înţelege, se adaptează, răspunde şi se autodepăşeşte.
Valorile vânătorilor de munte: profesionalism, integritate, autodisciplină, modestie.
Spiritul vânătorilor de munte:curaj, determinare, generozitate, simţul umorului.
- Suntem la jumătatea anului de instrucţie. Ce activităţi aţi desfăşurat până în acest moment şi ce urmează
pe agenda de lucru a unităţii de vânători de munte?
Anul 2022 a reprezentat pentru noi un an cu foarte multe
activităţi de instruire care au sudat subunităţile şi statul
major. Începând cu ianuarie am executat activităţi de instruire de la simplu la complex, cu accent pe dezvoltarea aptitudinilor şi cunoştinţelor legate de acţiunile în teren muntos
împădurit. Am executat tabere de instrucţie la munte cu
subunităţile proprii dar şi în comun cu militari ai Armatei
Franţei, şedinţe de instrucţie alpină şi instrucţia schiului,
şedinţe de tragere specifice trupelor de vânători de munte,
exerciţii cu trageri de luptă, însă cea mai mare provocare
pentru noi a fost selecţia şi operaţionalizarea Batalionului
Rezervă Strategică pentru Operaţia EUFOR ALTHEA în
TO Bosnia şi Herţegovina, respectiv Rezerva Strategică a
SACEUR pentru Operaţia NATO KFOR, în TO Kosovo,
urmând ca începând cu luna iulie să fim gata pentru
îndeplinirea sarcinilor specifice.
- Din CV-ul dumneavoastră, reiese faptul că aţi participat la mai multe misiuni în T.O. Cum v-a ajutat
experienţa dobândită în dezvoltarea carierei militare?
Am participat la cinci misiuni în afara teritoriului
naţional, în teatrul de operaţii Irak în anul 2005 pe funcţia
de comandant pluton infanterie şi în Afganistan, în perioada iulie 2007 – februarie 2008 pe funcţia de comandant
companie infanterie, în anul 2009 şi 2011, ofiţer de stat
major în compartimentul Informaţii şi în anul 2015 pe
funcţia de Şef compartiment planificare Operaţii.
Misiunile externe au contribuit la formarea ofiţerului de
azi, m-au învăţat cum să lucrez eficient în condiţii de stres
intens şi prelungit, m-au învăţat să cooperez cu militari din
armatele NATO, am dobândit o experienţa importantă în

DISTINCŢII:
05.02.2008-Insigna „Participant la
Misiuni In Străinătate”;
19.06.2009-Insigna „Participant la
Misiuni In Străinătate”;
09.08.2011-Insigna „Participant la
Misiuni In Străinătate”;
13.01.2012-Titlul onorific de „Militar Veteran” pentru militari";
05.05.2015-Insigna „Participant la
Misiuni In Străinătate”;
09.09.2016-Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 15 de ani de
activitate;
18.04.2019-Emblema de Onoare a
Forţelor Terestre;
22.01.2021-Veteran din teatrele de
operaţii;
29.09.2021-Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 20 de ani de
activitate;
27.10.2021-Emblema de Onoare a
Statului Major al Apararii.
MISIUNI INTERNAŢIONALE:
18.09.2005-04.11.2005-Comandant
pluton Infanterie pentru Forţa de Protecţie a Misiunii ONU Irak;
30.06.2007-22.01.2008-Comandant
companie Infanterie T.O. Batalionul de
Manevră Zabul;
05.01.2009-12.07.2009-Ofiţer în compartimentul Analiză informaţii şi diseminare din T.O. Batalionul Task Force
Zabul;
20.01.2011-11.08.2011-Ofiţer în compartimentul planificare informaţii T.O.
Batalionul de Manevră Afganistan.;
20.02.2015-07.09.2015 - Şef compartiment planificare operaţii T.O. Batalionul de protecţie a forţei, Kandahar
Afganistan

ceea ce priveşte lucrul cu subordonaţii şi mi-au dezvoltat
aptitudinile de comandă şi control.
- Puteţi să ne precizaţi dacă există factori cheie care
contribuie la succesul unei misiuni fără incidente?
Pe timpul misiunilor executate în TO Irak şi Afganistan,
structura din care făceam parte dar şi structurile pe care leam comandat au avut un număr considerabil de incidente
neplăcute, pornind de la atacuri cu foc indirect, atacuri cu
foc direct, atacuri cu dispozitive explozibile improvizate şi
VBIED aşa zisele maşini capcană. Vă mărturisesc că doar
pregătirea temeinică şi profesionalismul militarilor au făcut
diferenţa între viaţă şi moarte. De asemenea, un factor
foarte important îl reprezintă modul cum gestionezi incidentul atât din teren cât şi din Centrul de Operaţii Tactice,
atunci când pregătirea nu a fost de ajuns. Şi nu trebuie să
uitam de ajutorul divin.
– Ce le transmiteţi tinerelor cadre militare care se
află la început de drum în acest domeniu?
Tânăra generaţie trebuie să înţeleagă faptul că ei reprezintă viitorul şi continuitatea Armatei României. Tinerele
cadre militare trebuie să îşi dorească să ajungă pe cele mai
înalte trepte ale ierarhiei militare, trebuie să muncească şi să
studieze constant, să fie perseverenţi şi dedicaţi meseriei
pentru care au optat şi nu în ultimul rând, să fie răbdători.
– Recent aţi sărbătorit 53 de ani de la înfiinţarea
batalionului. Ce a reprezentat pentru dumneavoastră
această aniversare?
Ceremonia prilejuită de ziua batalionului a avut o încărcătură emoţională aparte deoarece a fost prima ceremonie
pe care am condus-o în calitate de comandant. Am avut
deosebita plăcere de a avea alături de noi pe patru dintre
foştii comandanţi ai batalionului, ofiţeri în subordinea cărora mi-am desfăşurat activitatea aproape 15 ani.
Vă mărturisesc că am trăit cu emoţie comemorarea militarilor batalionului care au plătit preţul suprem în TO
Afganistan şi de asemenea trecerea în revistă a celor mai
importante evenimente din istoria unităţii, evenimente la
care am luat şi eu parte pe diferite funcţii din cariera mea.
Mihaela DIACONU
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OSCE - Un echilibru de natură militară
În anul 2021, sub egida OSCE şi în baza Documentului de la Viena, numărul statelor care urmau să organizeze
activităţi de control armamente precum vizitele de evaluare sau observare la facilităţi aeriene şi terestre şi/sau a
unor demonstraţii cu noi tipuri de armamente şi sisteme
de echipamente majore era considerabil. Scopul acestora,
dincolo de contribuţia la efortul de creştere a încrederii şi
securităţii în Europa, era şi accentuarea eforturilor de
schimbare şi modernizare a Documentului de la Viena
luând în considerare că Tratatul CFE era blocat atât din est
cât şi din vest. Pandemia COVID va opri aceste eforturi,
statele membre fiind de acord ca aceste activităţi să aibă
loc cu o întârziere de un an.
Pentru România, anul 2022 va fi deci, anul în care,
dincolo de transformările care au avut şi au loc în continuare din punct de vedere al statutului de membră NATO,
va prezenta o armată puternic schimbată, nu neapărat din
punct de vedere logistic, cât moral, dat fiind evenimentele
care au loc la graniţele sale.
Ministerul Apărării Naţionale prin intermediul Statului
Major al Apărării şi a statelor majore ale categoriilor de
forţe şi-a asumat responsabilitatea cu privire la participarea personalului propriu la activitate, pregătirea şi vizitarea unităţilor prezentate precum şi cu realizarea
demonstraţiei cu noile tipuri de armamente. În acest sens,
în urma analizării tuturor aspectelor şi problemelor pe
care le ridică desfăşurarea activităţii, extrem de complexă,
au fost desemnate ca locaţii de desfăşurare a activităţii
Brigada 9 Mecanizată din Constanţa şi Baza Aeriană 86
din Feteşti – pentru executarea vizitelor de evaluare, iar

prezentarea noilor tipuri de armamente, în speţă PIRANHA V va avea loc la sediul Batalionului 1 CIMIC
Bucureşti.
Deşi activităţile de pregătire a unităţilor a fost
demarate în anii anteriori, un aspect important l-a
reperezentat pregătirea personalului cu responsabilităţi în
domeniul controlului armamentelor atât din structura
Statului Major al Forţelor Terestre cât şi cel de la unităţile
subiect al activităţii internaţionale.
Căpitanul Stochiţă Bogdan a participat, în perioada
23-30.03.2022, la activitatea de observare a exerciţiului
multinaţional ColdResponse 22, activitate notificată de
Norvegia potrivit prevederilor Documentului de la Viena
2011 cu privire la măsuri de întărire a încrederii şi securităţii în Europa. La activitate au participat reprezentanţi
ai ţării gazdă, câte 2 reprezentanţi (31 ofiţeri şi 3 civili)
din 18 state membre OSCE (Belgia, Canada, Danemarca,
Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, România, Suedia, SUA) şi câte un reprezentant de la NATO ACDC şi SHAPE.
Activitatea a cuprins o vizită la Brigada Nord a
Norvegiei şi a subunităţilor acesteia, în special la un batalion de artilerie participant la exerciţiul ColdResponse 22,
o vizită la Brigada italiană participantă la exerciţiu asigurând roluri de FOR cât şi de OPFOR, survol aerian cu elicopterul asupra zonei destinată exerciţiului, o vizită la
Brigada mixtă Finlanda-Suedia, apoi la un batalion de
infanterie din Finlanda, participarea la prezentarea
briefingurilor, realizate conform prevederilor Documentului de la Viena 2011, de către Şeful Verificărilor din
Norvegia, doamna Ragnhild Hustad, vizită la un batalion
de artilerie şi la un batalion de tancuri şi transportoare
blindate suedeze, vizită la batalion de infanterie marină
norvegian USMC 3 BN/6 REG, prezentarea şi demonstraţia Brigăzii de Geniu norvegiană privind montarea
unui pod rulant, vizită la Batalionul de infanterie marină
francez dislocat din Africa pentru acest exerciţiu, vizită la
VJTF HQ, Batalionul Blindat spaniol, Batalionul Mecanizat francez, Batalionul Mecanizat polonez, Batalionul de
Vânători de Munte francez, informări realizate pe timpul
fiecărei zi de observare, inclusiv în ultima zi a activităţii
– pentru informarea participanţilor străini privind stadiul
exerciţiului multinaţional.
Activitatea a fost coordonată de doamna RagnhildHustad – şef al Direcţiei Control Armamente şi Verificări
şi şef al echipei de însoţire - care a urat în deschidere bun
venit participanţilor, a mulţumit pentru acceptarea invitaţiei de participare şi a punctat faptul că principala misiune a politicii de apărare a Norvegiei este păstrarea independenţei teritoriale şi asigurarea securităţii cetăţenilor

ţării. Acest lucru se realizează prin intermediul atât a
apărării colective asigurate de apartenenţa la NATO cât şi
prin asigurarea unei credibile capabilităţi de
autoapărare/apărare naţională. În acest context, COLD
RESPONSE 2022 are ca principal scop îmbunătăţirea
capabilităţii trupelor de a face faţă temperaturilor scăzute
pe timpul unui asediu de la Sud la Nord pe două flancuri,
iar scopul secundar al exerciţiului a constat în perfecţionarea interoperabilităţii trupelor de a opera pe tehnica altor state membre sau partenere NATO.
Pe timpul activităţii reprezentanţii români au adresat
întrebări privind: tehnica implicată în exerciţiu şi mentenanţa acesteia la temperaturi scăzute, personalul feminin
implicat în exerciţiu şi informaţii privind sistemul de
recrutare obligatoriu, interoperabilitatea tehnicii cât şi a
personalului militar, sprijinul populaţiei civile de a-şi
pune la dispoziţie proprietăţile pentru a fi utilizate de
armată pe timpul exerciţiilor.
Totodată au fost observate o serie de elemente de
interes precum faptul că în majoritatea ţărilor scandinave
serviciul militar este obligatoriu, iar în unele cazuri obligativitatea se aplică ambelor sexe, acest lucru constituind
un avantaj atât pentru sistemul de apărare naţional cât şi
pe plan individual, deoarece în viaţa civilă executarea serviciului militar constituie un avantaj pentru o eventuală
angajare; în Norvegia stagiul militar este de 1 an atât pentru băieţi cât şi pentru fete.
În general, activităţile militare desfăşurate la temperaturi scăzute au un efect negativ atât asupra personalului
cât şi asupra tehnicii, experienţa norvegienilor şi a finlandezilor devenind relevantă în acest sens. Acest aspect a
făcut ca ţări precum Spania, Italia sau chiar Franţa să
apeleze la tehnicile de luptă şi de supravieţuire norvegiene, activităţi de instruire pe care ţările scandinave le consideră o rutină.
Un exemplu real îl constituie Batalionul Francez de
infanterie marină dislocat din Africa special pentru acest
exerciţiu şi care a condus la supunerea unei aclimatizări
bruşte a personalul participant. Deşi echipamentul din
dotare făcea faţă temperaturilor scăzute, moralul trupelor
era negativ, mulţi militari îmbolnăvindu-se, boala acestora determinând apariţia de goluri/lipsuri în structura
unităţii.
Interoperabilitatea dar şi încrederea reciprocă au putut
fi remarcate atunci când sistemele de comunicaţii norvegiene au fost conectate cu cele americane; transportoare
Bv206 norvegiene au fost împrumutate personalului
american, sistemele de comunicaţii norvegiene suferind
modificări structurale; specialiştii americani au observat
că, adăugând antenele existente în completul echipamentului norvegian la sistemele americane de comunicaţii,
conexiunile între staţii se îmbunătăţesc.
Tot în scopul demonstrării transparenţei şi creşterii
încrederii, a fost prezentat un batalion suedez de artilerie
ce avea în dotare sistemul ARCHER compus la bază de
un transportor blindat şi având integrat un tun de calibru
155 mm; acest sistem are o manevrabilitate inegalabilă
luând în considerare calibrul tunului, bătaia de 60 Km şi
o cadenţă de o lovitură la 7,5 secunde. În cadrul exerciţiului a fost constituită o brigadă mixtă formată din personal
militar finlandez şi suedez, interoperabilitatea acestora
fiind un fapt de impact istoric asupra celorlalţi participanţi, cele două ţări executând exerciţii bilaterale în afara
NATO de o perioadă
îndelungată, fapt ce a
condus la cunoaşterea
reciprocă a procedurilor operaţionale de
luptă; în plus trupele
acestor ţări sunt acomodate cu clima rece.
Pentru a înţelege
mai bine gradul de dificultate extrem de ridicat în executarea
manevrelor militare
desfăşurate la temperaturi din zona cercului
polar, delegaţiei de
observatori participanţi
i-a fost prezentat Centrul de Excelenţă pentru Operaţii pe Vreme
Rece şi a fost executată
o demonstraţie de salvare individuală a unui militar în apă
acoperită cu gheaţă.
În perioada 03-06.05.2022, locotenentul-colonel
Petrişor Hondrea de la Brigada 9 Mecanizată din Constanţa a participat la activitatea: “Vizită la bază aeriană,
vizită la facilitate militară terestră şi demonstraţie cu noi
tipuri de armamente şi echipamente majore, organizate de
Grecia în conformitate cu prevederile Documentului de la
Viena 2011”.
La activitate au participat 42 de reprezentanţi ai
structurilor de control armamente şi verificare din 23 de
state membre OSCE: Albania, Belgia, Canada, Republica
Cehă, Cipru, Danemarca, Germania, Estonia, Franţa,
Marea Britanie, Ungaria, Italia, Kazastan, Spania, Letonia, Slovenia, Elveţia, Ţările de Jos, Luxemburg, SUA,
Suedia, Slovacia, Serbia, România precum şi un reprezen-

tant al OSCE.
Activitatea a cuprins: vizitarea Centrului de
Instruire pentru Vehicule Blindate (Hellenic Armour
Training Center) din Avlona, prezentare de tehnică şi
armament din dotarea Centrului de instruire elen din
Avlona, prezentare de tehnică şi armament din dotarea
Centrului de instruire elen (tancurile Leopard 2 A6 HEL
Leopard 2 A4, Leopard 1 A.5, Leopard 1 ST, a simulatorului de jocuri de război JANUS şi a simulatorului pentru tancul Leopard 1 A.5), vizitarea Bazei aeriene (114
COMBAT WING) din Tanagra, prezentare de tehnică şi
armament din dotarea forţelor armate elene (avioanele
MIRAGE 2000-MK5 şi RAFALE precum şi a sistemului
de apărare antiaeriană de producţie grecească VELOS)
urmată de vizitarea hangarului de mentenanţă al
avioanelor de tip MIRAGE 2000-MK5 precum şi a facilităţilor din cele două brigăzi.
Reprezentanţii militari greci au folosit oportunitatea pentru a transmite mesaje coordonate privind poziţia
Greciei faţă de situaţia geostrategică fluidă şi ameninţările
hibride, respectiv importanţa acordată capabilităţilor de
apărare dar şi a dialogului pentru implementarea şi dezvoltarea măsurilor de creştere a încrederii şi securităţii,
inclusiv prin implementarea deplină a prevederilor actelor
internaţionale în domeniul controlului armamentelor.
Invitaţii din partea structurilor de control armamente şi
verificare din statele membre OSCE au apreciat buna
organizare a activităţii, deschiderea manifestată de partea
elenă şi contribuţia la dezvoltarea cooperării şi dialogului
între reprezentanţii militari din statele membre OSCE, în
spiritul Documentului de la Viena 2011. În discuţiile
informale cu şefii structurilor de control armamente si
verificare din Germania, Franţa şi Marea Britanie, aceştia
şi-au exprimat aprecierea pentru cooperarea cu partea
română în activitatea de control armamente şi verificare,
îndeosebi privind activităţile comune asociate Tratatului
privind Cerul Deschis şi contribuţia României cu platforma certificată AN-30.
Ambele activităţi, dincolo de lecţiile învăţate oferite
participanţilor români, au constituit şi exemple de conlucrare efectivă în domeniul controlului armamentelor, informările şi discuţiile care au avut
loc pe parcursul acestor activităţi fiind o platformă, în formă
redusă, a dezbaterilor din
cadrul OSCE în care membrii
săi se preocupă de dezvoltarea
unor mecanisme şi proceduri
care să permită facilitarea
oportună a contactului dintre
părţile în conflict sau intervenţia rapidă, în caz de necesitate, unele dintre ele neavând
nevoie de o decizie adoptată
prin consens pentru a fi aplicate.
Faptul că OSCE este singura organizaţie de securitate în
care încă se află cei doi mari
oponenţi geopolitici ai lumii,
SUA şi Rusia, determină ca în prezent OSCE să fie confruntată cu o serie de probleme de natură politico-militară.
Dorinţa creării unui echilibru de natură militară, în
condiţiile extinderii unicului bloc militar rămas după anul
1989, a condus la apariţia de conflicte în spaţiile de
interes a celor doi mari jucători politici. Părăsirea sau
”îngheţarea” tratatelor, acordurilor sau înţelegerilor diplomatico-militare încheiate între statele membre OSCE a
intensificat procesul de extindere a zonelor de conflict sau
”dezgheţarea” conflictelor ”îngheţate” şi a pus o presiune
imensă asupra OSCE.
Cu toate acestea, capacităţile normative specifice
organizaţiei fac ca OSCE să joace un rol regulator important pentru toate părţile aflate în conflict, un rol flexibil şi
semnificativ, adaptat conform evoluţiilor din teren.
Mariana ANCUŢ

CMYK

REPERE CULTURALE
Carte

Cerul ca oţelul, Cosmin Leucuţa
„Cerul ca oţelul este un tur de
forţă, aşa cum ne-a obişnuit Cosmin în
mai toate cărţile lui. Surprinzător că
într-un cadru postapocaliptic, la limita
supravieţuirii, autorul îşi alege drept
protagonist o eroină, un fel de Ellen
Ripley care învaţă să se adapteze întro lume unde nu xenomorfii fac legea,
ci proprii ei semeni dezumanizaţi,
alienaţi. Road-novel, distopie, poveste
cu mult suspans, violenţă bine dozată,
dialoguri pe muchie de cuţit, cartea îşi
atinge ţelul fără ocolişuri inutile şi ne
obligă să medităm în cel mai serios mod la propria noastră
natură. Am fi pregătiţi să facem faţă unui astfel de univers fără să
ne pierdem umanitatea?“ — ANDREI MOCUŢA
www.humanitas.ro

Concert

Wardruna ,08 iulie, ora 10:00, Arenele Romane, Bucureşti
Wardruna, cunoscută pentru sound-ul unic şi atmosfera
intimă pe care o crează în timpul concertelor, a fost fondată
în 2002 de Einar Selvik a cărui
dorinţă a fost să readucă în
prim plan muzica şi tradiţiile
vechi specifice peninsulei
Scandinave. Cu patru albume
la activ, dintre care primele trei
reprezintă o trilogie care
tratează runele antice ale alfabetului nordic şi cu un album
acustic lansat anul trecut,
Wardruna se numără şi printre
artiştii principali care au compus soundtrack-ul celebrei serii
Vikings de pe History Channel.
www.infomusic.ro

Film

Illusions perdues
O adaptare cinematografică a
romanului Iluzii pierdute, de Honoré de Balzac, filmul lui Xavier
Giannoli spune povestea lui Lucien
Chardon, un tânăr chipeş, talentat
şi cultivat, din Angoulême, care îşi
caută fericirea şi progresul pe scara
socială în braţele doamnei de
Bargeton, reprezentantă de seamă a
nobilimii din regiune, o femeie mai
în vârstă decât el, iubitoare de arte
şi dezgustată de viaţa grosolană a
provinciei. În Parisul pe care şi l-a
dorit cu atâta ardoare descoperă o
lume unde orice şi orcine poate fi
cumpărat. Îşi va regăsi el drumul
spre idealurile de la început?
www.cinemagia.ro

Curierul

UNIVERS SPIRITUAL

Pagina 6

ARMATEI

Nr. 12 (566) din 30 iunie 2022

Lecþia de istorie

Experienţa cooperării cu Rusia a fost
traumatizantă pentru România
După Războiul din 1877-1878, ruşii voiau să apară
în ochii Europei drept singurii biruitori ai otomanilor,
aşa încât nici la încheierea armistiţiului de la Kazamlak, nici la încheierea păcii de la San Stefano, (3 martie 1878) reprezentaţii României nu au fost acceptaţi,
pe motiv că Marile Puteri nu recunoscuseră încă independenţa României, iar negociatorii ruşi vor avea în
vedere ş interesele ţării noastre.
Prevederile păcii de la San Stefano, extrem de grele
pentru turci, erau evident extrem de avantajoase pentru
ruşi. Deşi se recunoştea independenţa României, Serbiei şi Muntenegrului, ţara noastră nu putea fi mulţumită de crearea unui principat autonom al Bulgariei,
extins până la marea Egee şi, mai ales, de prevederea
care stipula că Rusia îşi rezerva dreptul de a schimba
Dobrogea obţinută acum de la otomani, cu cele trei
judeţe din sudul Basarabiei care urmau să revină la
Imperiul Ţarist.
Marile Puteri se temeau că Rusia, cuprinzând Bulgaria în sfera ei de influenţă, să nu devină o putere
mediteraneană. Noile frontiere ale Bulgariei erau aşa
de aproape de Constantinopol, încât Strâmtorile şi capitala turcă se aflau sub permanenta ameninţare a unei
lovituri pornite dintr-o bază militară a statului bulgar.
Unanimitatea forţelor politice româneşti în a respinge atât cedarea sudului Basarabiei, cât şi tranzitul
trupelor ruse spre Bulgaria, au creat o stare de intensă
de încordare între
Bucureşti şi SanktPetersburg. Ţarul
Alexandru care ameninţa cu ocuparea militară a României şi dezarmarea Armatei Române a primit răspunsul plin de demnitate şi curaj al
prinţului Carol:
„Armata care sa luptat la Plevna
sub ochii împăratului… va putea fi zdrobită, dar nu va reuşi nimeni niciodată să o dezarmeze”.
În acelaşi timp, trupele române au ocupat un dispozitiv de apărare pe linia Calafat-Craiova-SlatinaPiteşti-Târgovişte, care să-i permită să facă faţă acţiunilor ostile ale forţelor ruse.
„Experienţa cooperării cu Rusia a fost traumatizantă pentru România şi ea a avut repercusiuni pe planul
politicii externe a proaspătului stat independent”.
(Florin Constantiniu)
„Auziţi, dar nu ascultaţi”
Ca de atâtea ori în istorie, situaţia politico-diplomatică europeană a venit atunci în ajutorul României.
Marile Puteri, în special Austro-Ungaria şi Anglia,
erau profund îngrijorate de marile avantaje pe care şi le
asigurase Rusia prin pacea de la San Stefano şi mai
ales de faptul că ele nu obţinuseră nimic. Bismarck,
cancelarul Germaniei, devenită imperiu odată cu

proclamarea ca împărat a regelui Prusiei, pe 18 ianuarie 1871, în Sala Oglinzilor din Versailles, dorea să se
reafirme ca arbitrul situaţiei din Europa, deşi problemele Balcanilor îl interesau la fel de mult ca „oasele unui grenadier pomeranian” sau şi mai sugestiv,
după propria afirmaţie „românii mă interesează tot atât
de mult ca paharul meu de bere când e….gol”.
Astfel pe 13 iunie 1878 s-au deschis la Berlin
lucrările Congresului ce urma să definitiveze condiţiile
păcii de după războiul ruso-româno-turc. Delegaţia
României, compusă de prim-ministru, I.C. Brătianu şi
ministrul de Externe, Mihail Kogălniceanu, nu a fost
primită ca membru deplin la masa Congresului primind doar dreptul de a-şi expune doleanţele atunci
când „cei mari” ne decideau soarta.
După ce a argumentat cerinţele ţării sale, Kogălniceanu a adăugat că pentru libertatea ţării 10.000 de
români au căzut la Plevna. „Trataţi puţin cam dur”,
după opinia ministrului de Externe francez, Waddington, cei doi delegaţi ai României nu au putut modifica
deciziile Marilor Puteri. Independenţa României a fost
recunoscută ce-i drept, dar cu două condiţii: încorporarea la Rusia a celor trei judeţe din sudul Basarabiei
(Cahul, Ismail şi Bolgrad ), precum şi acordarea de
cetăţenie română celor care nu erau creştini, vizaţi
fiind în principal evreii. Dacă pierderea sudului
Basarabiei era oarecum compensată de alipirea Dobrogei, regiune cu deschidere la
mare şi potenţial economic
mai ridicat decât cele trei
judeţe pierdute, acordarea de
cetăţenie evreilor presupunea
modificarea articolului 7 din
Constituţie ceea ce a dus la
un val de polemici în ţară.
A. D. Xenopol consideră
că acest moment a reprezentat apariţia sentimentului
antisemit în România: „care
se născu în ţară atunci când
evreii începură a năzui la
cetăţenia română”. Mai
direct şi mai concret, academicianul Florin Constantiniu considera că: „Sentimentele antisemite au fost
exacerbate de intervenţiile din străinătate în favoarea
evreilor, căci – în chip firesc – în faţa ostilităţii manifestate faţă de împământenire ei au căutat sprijin la
influente organizaţii evreieşti internaţionale sau la
guverne dispuse să-i sprijine”.
România devenise independentă, dar oare era o
independenţă reală? Preţul plătit părea atunci foarte
ridicat, nu numai în vieţi omeneşti, ci mai ales la masa
verde a păcii, acolo unde nicio mare putere nu ne-a
sprijinit sau înţeles, mai mult, chiar eram obligaţi la
modificarea Constituţiei. Fapt şi mai grav, un act internaţional – convenţia ruso-română din 4 aprilie 1877 –
se dovedise inoperant, ridicând o mare problemă de
securitate pentru România în raport cu puternicul vecin
de la Răsărit.
historia.ro

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Piatra neclintită
Sfântul Petru este unul din cei 12 Apostoli ai Domnului şi Mântuitorului nostru
Iisus Hristos. Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte alături de Sfântul Apostol Pavel la 29
iunie, precum şi în ziua de 16 ianuarie. Biserica îl cinsteşte prin post, cântări şi rugăciuni. Înainte de a purta acest nume dat de
Domnul Iisus Hristos, el se numea Simon.
Conform datelor din Evanghelia după
Ioan, Petru şi fratele său Andrei, erau originari din Betania. El a fost pescar. În conformitate cu Evanghelia după Matei, Petru
a locuit în Capernaum, la marginea lacului
Ghenizaret din Galileea, având aici o casă.
Petru a fost căsătorit.
Sfântul Apostol Petru, mărturisind din
suflet dumnezeirea Mântuitorului: ,,Tu eşti
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu”, a
fost considerat vrednic de către Mântuitorul de a primi răspunsul: ,,Fericit eşti, Simone. Şi eu zic ţie, că tu eşti Petru şi pe
această piatră voi zidi Biserica Mea”.
Această ,, piatră” este cea care a spus : ,,Tu
eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui
viu”, pe aceasta, pe mărturisirea ta, voi zidi Biserica mea. Aşadar, ,,tu eşti Petru” arată că, de la cuvântul Piatră, vine numele
Petru şi nu piatră vine de la Petru, la fel
cum creştin vine de la numele Hristos şi nu
Hristos de la creştin.
Despre modul cum a devenit ucenic al
lui Hristos, Sinaxarul pe baza Sfintelor
Evanghelii ne spune: ,,Ducându-se Andrei

la fratele său, Simon Petru, i-a grăit: ,,am
aflat pe Mesia, Care se tâlcuieşte Hristos!
Apoi l-a dus pe el la Iisus, Care, căutând
spre dânsul, i-a zis: Tu eşti Simon, fiul lui
Iona; Tu te vei chema Chefa, care se tâlcuieşte Petru. Iar Sfântul Petru ,,s-a hrănit”
cu dragoste pentru Domnul, crezând că el
este adevăratul Hristos, Cel trimis de
Dumnezeu pentru mântuirea lumii”.
Iisus Hristos, umblând pe lângă Marea
Galileei, care se numeşte şi a Tiberiadei
sau lacul Ghenizaretului, a văzut pe Petru
şi pe Andrei, fratele său, aruncând mrejele
în apă, şi le-a zis: ,,Veniţi după Mine şi vă
voi face pescari de oameni”. Din ceasul
acela, Petru s-a făcut urmăritor lui Hristos,
precum şi Andrei, fratele lui, şi ceilalţi
ucenici chemaţi. El era cel mai vârstnic
dintre cei doisprezece ucenici şi adeseori
vorbea în numele Apostolilor, rugând pe
Învăţătorul să le tâlcuiască înţelesul tainelor credinţei.
Avea o fire înfocată, cinstită şi plină de
dragoste pentru Hristos. Cu toate acestea,
nu şi-a putut învinge slăbiciunea, lepădându-se de trei ori de Domnul său, tocmai
când acesta era batjocorit şi purtat de la
Ana la Caiafa. Cu multe lacrimi şi cu mult
zbucium a ispăşit el întreita lui lepădare de
Domnul. Va primi iertarea şi reintegrarea
lui între Sfinţii Apostoli după Învierea
Domnului. Atunci Mântuitorul i-a încredinţat păstorirea turmei sale duhovniceşti

nu pentru că, printre ucenici, singur Petru
ar fi meritat să păstorească turma lui Hristos. Hristos Se adresează în primul rând lui
Petru fiindcă Petru era întâiul dintre Apostoli.
Pe lângă aceasta, întreita chemare a
Mântuitorului adresată lui Petru şi întreita
mărturisire a acestuia în faţa lui Hristos au
avut un scop favorabil pentru Apostol.
Acesta, căruia îi fuseseră încredinţate
,,cheile Împărăţiei” şi dreptul de ,,a lega şi
dezlega”, legat de sine însuşi întru teamă,
a fost eliberat de trei ori de Domnul, prin
întreita întrebare şi întreitul răspuns, cel
plin de adâncă dragoste.
După Înălţarea la cer a Domnului şi
după Pogorârea Sfântului Duh, a început
strădania, cea fără odihnă, pentru răspândirea credinţei şi, ca şi ceilalţi Apostoli,
Sfântul Petru nu s-a ferit de nicio osteneală pentru împlinirea poruncii Mântuitorului, de a vesti adevărul mântuirii. După
martiriul Apostolului Iacob, în anul 44
d.Hr. a fost arestat şi Sfântul Apostol Petru, după revenirea sa în Ierusalim. Ar fi
fost ţinut în lanţuri, între alţi doi deţinuţi,
dar eliberat, în mod miraculos, de către un
înger.
Sfântul Apostol Petru şi-a început activitatea la Ierusalim, punând bazele primei
comunităţi creştine de aici. El are un rol
important în fondarea comunităţii creştine
din Antiohia.

Dacă ar fi să trasăm itinerarul activităţii
sale apostolice, vedem că Sfântul Petru a
străbătut drumuri lungi şi grele, propovăduind Evanghelia în Iudeea, Antiohia, În
Pont, Galatia, Capadocia şi Bitinia, ajungând până la Roma. Deşi mai vârstnic, s-a
supus întru totul hotărârilor luate la Sinodul Apostolilor, din anul 50.
Peste tot a întemeiat Biserici, a învăţat,
a mângâiat duhovniceşte, a întărit credinţa
şi nădejdea primilor creştini. Când n-a putut ajunge la fraţi, a luat pana şi a scris cele
două epistole din Noul Testament, comori
de învăţătură mai preţioase decât aurul şi
pietrele scumpe. Marele pescar şi-a încheiat strădania şi viaţa la Roma, cetatea cezarilor. La anul 67, în ziua de 29 iunie, Sfântul Apostol Petru a îndurat moarte de mucenic, în vremea prigoanei dezlănţuite împotriva creştinilor de crudul împărat Nero
(54-68).
Sfântul Apostol Petru a fost martirizat
prin crucificare cu capul în jos (la cererea
sa), spre a se deosebi de modul răstignirii
Mântuitorului Iisus Hristos, lângă fostul
circ al lui Caligula şi Nero, în afara zidurilor Romei, pe terenul numit ,,Agger Vaaticano”, şi îngropat în apropierea circului, în
cimitirul - necropolă a celor înstăriţi, de
lângă şirul de cavouri ale unor cetăţeni romani mai bogaţi.
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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ªtiinþã
Cum procesează creierul căldura drept
durere?

Noutãþi în lumea IT
Surface Laptop Go 2 în
România

Creierul controlează tot ceea ce facem, de la percepţia noastră asupra lumii din jurul nostru până la modul în care ne mişcăm corpul şi experimentăm senzaţii.
Procesul implică neuronii, care sunt celule ce acţionează
ca mesageri pentru a transmite informaţii între creier şi
sistemul nervos. Neuronii trimit informaţii prin circuite
complexe în tot corpul. Echipa de cercetare a analizat
neuronii din măduva spinării şi rolul lor în durerea termică, analizând modele de şoareci şi răspunsul acestora
la plăci încălzite.
În timpul acestui
proces, echipa a
identificat activarea unei clase
„noi”, sau nou
descoperite, de
neuroni din măduva
spinării
(numiţi ErbB4+)
care procesează
semnalele termice către măduva spinării. Cercetătorii au exprimat o toxină care ţinteşte în mod specific neuronii ErbB4+. Odată ce neuronii au fost distruşi, răspunsul la durerea termică a fost
afectat. Acest lucru a demonstrat că sunt legaţi în mod
specific de modul în care este percepută durerea termică
şi, atunci când sunt distruşi, durerea nu este resimţită
mai puţin. Echipa a examinat, de asemenea, rolul
neuregulinei 1 (NRG1), o proteină implicată în multe
funcţii celulare. Ei au descoperit că NRG1 şi receptorul
său este, de asemenea, implicat în senzaţia de durere termică. „Pentru pacienţii cu durere patologică, experienţa
durerii este nesfârşită, cu puţine speranţe de ameliorare.
Oamenii de ştiinţă au crezut mult timp că este rezultatul
unei activităţi neuronale disfuncţionale”, a declarat Lin
Mei, profesor şi preşedinte al Departamentului de Neuroştiinţe de la Facultatea de Medicină şi autor al studiului. Mei a spus că studiul lor a arătat că durerea patologică poate fi redusă prin injectarea unui inhibitor ErbB4+
sau a unei peptide de neutralizare NRG1.

Microsoft obişnuia să lanseze produsele din gama Surface în doar câteva ţări vestice, dar de puţină vreme, a
început să extindă disponibilitatea
acestora şi către alte pieţe. Una dintre
acestea este chiar România, unde
compania americană anunţă că aduce
cel mai nou laptop al său: Surface
Laptop Go 2. Acesta este un model
ultra portabil, realizat să concureze în
special cu MacBook Air de la Apple,
fiind foarte uşor şi subţire. Surface
Laptop Go 2 este un ultra portabil cu
ecran PixelSense de 12,4” pe format
3:2, mult mai potrivit pentru activităţi
de productivitate faţă de un model
widescreen, care este mai degrabă
optim pentru consum multimedia.

„Ochiul lui Marte”, o nouă formaţiune
înfricoşătoare descoperită pe Planeta Roşie

O nouă imagine surprinsă de un instrument care
orbitează Planeta Roşie arată o formaţiune ce ar putea fi
numită cu uşurinţă „Ochiul lui Marte”. La o mare distanţă sub camera lui Mars Express al ESA, un crater
mare, de mărimea unui oraş, fără nume, se deschide pe
suprafaţa Planetei Roşii, pete de material întunecat
făcându-l să semene cu un ochi enorm care priveşte spre
stele. Cu toate acestea, scopul imaginii nu este să vă dea
fiori; imaginile prin satelit ne pot ajuta să înţelegem mai
bine geologia şi istoria lui Marte. „Ochiul lui Marte”,
având o lungime de 30 de kilometri, se află într-o
regiune din emisfera sudică a planetei, cunoscută sub
numele de Aonia Terra. Această regiune a fost puternic
afectată de cratere, iar subiectul noilor imagini Mars
Express nu este nici cel mai mare şi nici cel mai impresionant dintre acestea; noua formaţiune nu este departe
de craterul Lowell, care măsoară 200 de kilometri. Se
crede că Lowell şi multe dintre craterele din regiune au
fost create de impacturi masive petrecute în urmă cu
aproximativ 4 miliarde de ani, în timpul unei perioade
violente a sistemului solar timpuriu, cunoscută sub
numele de Bombardamentul puternic târziu. Şi Pământul
a fost bombardat, un proces despre care se crede că a
adus pe tânăra planetă apă şi compuşi organici, dar procesele atmosferice şi seismice au şters multe dintre
dovezile de pe suprafaţa planetei noastre. Regiunile precum Aonia Terra pot dezvălui, de asemenea, indicii
despre compoziţia lui Marte. „Ochiul lui Marte” se află
pe un teren sculptat de canale, probabil creat de râuri de
apă lichidă care curgeau la suprafaţă cu miliarde de ani
în urmă. În
aceste canale
pot fi văzute
urme de material
mai
întunecat, iar
unele dintre ele
chiar par să fie
înălţate, poate
ca rezultat al
materialului
rezistent
la
eroziune care se aşează în albiile uscate ale râurilor şi
care rămâne chiar şi atunci când pereţii râului sunt măcinaţi de furtuni. Cratere mai mici şi movile cu vârf plat
apar în regiunea aflată la sud de crater, în timp ce
regiunea din nord este mai netedă şi de culoare mai
deschisă. În centrul craterului poate fi, de asemenea,
observat material întunecat, sub forma unei dune
umbrite, ondulate. În crater pot fi văzute şi movile, sugerând că acesta captează într-un fel materialele.
www.descopera.ro
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ce de la exterior. Computerul are la
bază însă doar un procesor Intel Core
i5 din generaţia a 11-a, care ar putea
fi mai pretenţios cu bateria şi ar putea
oferi o performanţă mai mică decât
modelul Apple. Microsoft spune că
acesta oferă o „zi întreagă” de autonomie, dar nu e clar ce înseamnă asta
în timp real de utilizare. De asemenea, modelul Surface Laptop Go 2 vine cu un cooler intern, deci nu este
complet silenţios. Fiind un produs de
la Microsoft, acesta vine cu sistemul
de operare Windows 11 preinstalat.
Compania nu a comunicat un preţ în
lei, ci doar un preţ de pornire de 599
dolari americani. Astfel, ne aşteptăm
la preţuri de peste 2.500 lei pentru
configuraţia de bază.

Acesta beneficiază de o cameră HD
cu Windows Hello în partea de sus a
ecranului şi are o tastatură cu o tastă
a curselor ridicată. Microsoft menţionează în comunicatul oficial de
presă chiar faptul că are o cursă mai
mare cu 30% decât tastele MacBook
Air. Tastatura include şi un senzor de
amprentă în butonul Power. Totuşi,
acest model este mai uşor decât modelul Apple. Acesta cântăreşte doar
1,12 kg, în ciuda construcţiei metali-

Compania a anunţat deja primul
update de firmware major pentru
această cameră, care va aduce software-ul la versiunea 2.0 şi va adăuga
şi mai multe capabilităţi avansate de
filmare, utile în special în zona de
producţie video profesională. Firmware-ul 2.0 pentru Panasonic LUMIX GH6 va debloca capabilităţi avansate de a înregistra material video
pe dispozitive externe prin HDMI, în
format RAW. Acestea erau printre
singurele funcţii pe care GH6 nu le oferea la lansare, oferind în schimb
una dintre cele mai complete oferte
de formate video, rezoluţii şi framerate-uri din piaţă.După update-ul la
versiunea 2.0, care se lansează pe 5
iulie, utilizatorii de GH6 vor putea
înregistra în format ProRes RAW la
rezoluţii 5.7K, 5.8K şi Cinema 4K.
Întrucât camera este echipată cu un

port HDMI 2.1, aceasta poate să
scoată către un recorder extern, precum modelele Ninja V şi Ninja V+ de
la Atomos, semnal video 5.7K RAW
pe culori de 12 biţi şi la framerate de
60 de cadre pe secundă. Când vine
vorba despre 4K în format de cinema
(4.096 x 2.160), LUMIX GH6 va putea oferi tot RAW pe 12 biţi dar până
la 120 de cadre pe secundă. Pentru
rezoluţii mai neobişnuite, precum
RAW 5.8K, limita va fi de 30 de cadre pe secundă. Va fi posibilă chiar şi
înregistrarea în format 4.4K anamorphic 4:3 de până la 60 de cadre pe secundă RAW. Desigur, toate acestea
vor putea fi captate în format de culori V-Log, pentru a oferi o plajă dinamică cât mai mare în post producţie. Update-ul 2.0 pentru Panasonic
LUMIX GH6 vine şi cu alte îmbunătăţiri. De exemplu, pentru înregistrare internă, camera primeşte posibilitatea de a filma în Cinema 4K şi
Full HD în format ProRes şi ProRes
HQ de până la 60 de cadre pe
secundă.
www.go4it

- Gheorghe, da nevastă-ta unde-i?
- În spate, taie
lemne.
- Şi ţie nu ţi-e
ruşine, bărbat în toată firea, ea taie
lemne, iar tu stai să cânţi la
acordeon?
- Na, ce să-i fac dacă ea nu ştie să
cânte?!
J
- De ce ai evadat din închisoare?
- Am vrut să mă căsătoresc, domnule judecător.
- Hm...Stranie concepţie despre
libertate ai!
J
- Mi-am făcut casa rotundă.
- De ce rotundă?
- A aflat soacră-mea că îmi fac
casă nouă şi m-a întrebat dacă nu
există un colţişor şi pentru ea.
J
- Mă, Gheorghe! De unde ai vânătaia aia la ochi?
- Azi noapte, înainte de culcare,
m-am rugat la Dumnezeu, împreună

cu muierea!
- Şi?
- Na, şi când am ajuns la ,,şi ne
păzeşte de cel rău” m-am uitat către
ea!
J
- Câţi ani ai?
- 30.
- Păi, acum 10 ani tot atâţia mi-ai
spus că ai!
- Eu când spun ceva, aşa rămâne!
J
Bulă sună în mijlocul nopţii la
bibliotecară:
– Alo, vă rog frumos să îmi
spuneţi la ce oră deschideţi la bibliotecă.
Bibliotecara, obosită:
– Bulă, dar e trecut demult de
miezul nopţii!
– Nu contează, vreau să ştiu la ce
oră deschideţi biblioteca!
– Păi, deschidem dimineaţă la ora
nouă! Dar de ce vreţi să intraţi în bibliotecă aşa devreme?
La care Bulă:
– Eu nu vreau să intru în bi-

bliotecă. Am rămas înăuntru şi vreau
să ies odată de aici!
J
Un inginer agronom, oltean şcolit
la Bucureşti şi in străinătate, se
destăinuie reporterului de la TV cu
mult năduf în glas:
- Anul trecut semănarăm varză pe
5 hectare; dar o mâncară omizile.
Anul ăsta semănarăm 10 hectare şi
iar o mâncară omizile!
- Si ce măsuri veţi lua? întreabă
reporterul TV.
- Anul viitor o să punem varză pe
20 de hectare. Să se sature, fi'rar ele
să fie... !
J
La judecătorie:
- De ce v-aţi lovit soţul cu
polonicul pe spinare?
- De necaz că mi-a rupt mânerul
la tigaia aia bună!
- Când?
- Când i-am dat cu ea în cap!
J
www.bancuri.ro
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Tot ce nu-i fericire este un minus de iubi-

Prefer să fiu ultimul om dacă a fi om înseamnă a fi ca ceilalţi.
E foarte greu să accepţi să fii judecat de
cineva care a suferit mai mult decât tine.
A iubi înseamnă a suferi, şi cum mulţi fug
de suferinţă, nu ştiu a iubi.
Dumnezeu este intervalul dintre două bătăi ale inimii.
Dragostea creşte în ardorile banalităţii şi
se micşorează în trezirile inteligenţei.
Fereşte-te de păcatele cele mici, ca să nu
cazi în cele mari.
Bătrâneţea începe atunci când începi să te
temi de ea.
Biruinţa nu este obligatorie; obligatorie
este lupta.
Nu suntem noi stăpânii timpului, dar putem să dăm sens fiecărei zile din viaţa noastră!
Nu-ţi visa viaţa, ci trăieşte-ţi visul.
Col. (ret.) Ştefan MITINCU
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175 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT MILITAR ROMÂNESC
Data de 14 iunie a reprezentat o zi de sărbătoare pentru întreaga comunitate academică militară sibiană. Pentru a aniversa cei 175 de ani de existenţă a învăţământului
militar românesc, a fost organizată o ceremonie dedicată
acestui moment de referinţă.
La eveniment au participat, alături de ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, şeful Statului Major al Apărării, general Daniel Petrescu, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, general maior Iulian Berdilă, şeful Direcţiei
Generale Management Resurse Umane, general maior
George Spiridonescu, membri ai administraţiei publice
locale şi centrale, ai comunităţii academice din întreaga
ţară, comandanţi ai celorlalte structuri militare din Sistemul Naţional de Apărare şi foşti colegi.
În semn de apreciere a activităţii desfăşurate, Preşedintele României, Klaus Werner Iohannis, a decorat
Drapelul de Luptă al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu cu Ordinul „Virtutea Militară” în
grad de Comandor, cu însemn de pace, pentru militari.
Preşedintele Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii
în Învăţământul Superior, conf. univ. dr. Octavian Mădălin Bunoiu, a înmânat certificatul obţinut de Academia
Forţelor Terestre la evaluarea instituţională, care s-a finalizat cu calificativul Grad de încredere ridicat.
Directorul general al Direcţiei Generale Învăţământ
Universitar din cadrul Ministerului Educaţiei, conf. univ.
dr. Daniela Vasilica Burghilă, a oferit placheta şi diploma
aniversară „Spiru Haret” ale Ministerului Educaţiei.

Cei
mai
merituoşi studenţi au fost
re compensaţi
cu premii de
ministrul Apărării Naţionale
şi de şeful Statului Major al
Apărării, în
semn de apreciere pentru efortul depus şi
de terminarea
manifestată
pentru obţinerea de rezultate de excepţie
în pregătirea
academică şi
militară,
în
des făşurarea
activităţilor de
cercetare ştiinţifică, la competiţiile sportive şi în promovarea imaginii
Armatei României, în ţară şi peste hotare.
La mulţi ani membrilor comunităţii noastre academice
militare sibiene!

La mulţi ani tuturor celor, care de-a lungul timpului,
şi-au intersectat destinul cu instituţia noastră!
SEMPER UNA!
Elena CUCU

De la teorie la practică, în tabăra
de instrucţie de la Cheia
Timp de o săptămână, 25 de băieţi şi 23 de fete ai claselor a XI-a, de la Colegiul
Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, au avut oportunitatea să pună în practică noţiunile
învăţate la disciplina pregătire militară, să-şi formeze noi competenţe, dar şi să-şi descopere propriile deprinderi şi abilităţi.
„Atunci când vă întoarceţi, e important să ştiţi să vă orientaţi pe hartă, să ştiţi să măsuraţi distanţe în teren, să folosiţi binoclul, să fiţi mai bine pregătiţi”, le-a transmis comandantul colegiului, colonel dr. ing. Aurel Constantin Neagu, la plecarea în tabără.
Fiecare zi petrecută în tabăra de instrucţie de la Cheia a venit cu experienţe noi, care
le-au testat liceenilor militari atât
cunoştinţele acumulate, în cei trei
ani de colegiu, îndemânarea şi pregătirea fizică, dar şi lucrul în
echipă.
Printre activităţile cu specific
militar s-au numărat marşul de 10
km la Cabana Ciucaş, în condiţii
climatice deosebite, adaptarea la
traiul în sălbăticie, căţărarea şi
rapelul la stâncă. Din program nu
au lipsit drumeţiile, momentele de
relaxare şi vizitele la unităţi militare reprezentative: Brigada 30
Gardă „Mihai Viteazul” şi Centrul

de Perfecţionare
Vânători de Munte ,,Bucegi”.
Elevii cantemirişti s-au instruit asemenea
trupelor de cercetaşi, fiind nevoiţi
să se adapteze traiului în sălbăticie,
în cea de-a cincea
zi. „Ne-au fost
provocate toate
aptitudinile şi ne
bucurăm că am
reuşit să le scoatem în evidenţă. Am cercetat mediul înconjurător, am identificat elementele necesare pentru construirea unui adăpost, am realizat mai multe tipuri de foc şi
am construit o capcană”, a explicat eleva sergent Raluca Toderaşcu.
„Am făcut cunoştinţă cu echipamentul şi armamentul din dotarea vânătorilor de
munte şi, nu în ultimul rând, m-am căţărat pe stâncă. Când am ajuns în vârf, mi-am dat
seama că mă pot autodepăşi”, elev sergent Rareş Vlăsceanu.
Graţiela MIHAESCU
Foto: Dănuţ Ionuţ MOLOCE

Grădina Zmeilor
După ce ieşi din Prisaca şi coteşti la stânga ţi se
propteşte în faţa ochilor un tablou splendid, splendid de
verde, de înălţător şi comun în acelaşi timp: abruptul Rarăului. Este, poate, cea mai frumoasă acuarelă, pe care
poţi să o vezi pe traseul culoarului transcarpatic dintre
Humor şi Satele Unite ale Bârgăului. Pe măsură ce te
apropii de el, tabloul îţi dezvăluie, treptat, felurite detalii.
Iar la un moment dat se ghiceşte, printre coroanele amestecăturii de copaci, acoperişul unei clădiri impunătoare:
Grădina Zmeilor.
Pentru mulţi este un fel de poiană tainică. S-au ţesut
multe poveşti despre minunile
care se întâmplă acolo. Nu intri oricum şi oricum nu mai
ieşi cum ai intrat. Eşti altul,
băiatul devine bărbat în doar 4
ani, până şi fetiţele, da - alea
cu codiţe, devin... soldaţi.
Şi cică toţi numără... unu doi, unu - doi, alteori unu- doi
– trei – patru sau şiruri mai
lungi, numite amereuri. Şi
merg şi numără. Şi după ce
termină încep alt şir. Cică aşa
le cresc aripi, ca să poată zbura, iar de acolo, de sus, să ne
păzească. Mai sunt grădini şi
în alte poieni tainice. Iar teritoriul păzit de zmei se cheamă... ţară. Nu-i vedem tot timpul, dar ştim de ei şi le simţim
prezenţa. Asta ne dă linişte.. Unii rămân deghizaţi în copii încât la un moment dat nu mai ştii care este copil şi care este comandant sau general. Alteori chiar comandanţii
sau generalii redevin copii.

CMYK

Astăzi, are loc o asemenea transmigraţie spirituală. Şi
ce este şi mai interesant, după mulţi, mulţi ani, oamenii
acestor munţi, numiţi bucovineni, îi vor putea vedea pe
toţi deodată.
E ceva unic. Dar tot deghizaţi sunt: copiii în generali
şi comandanţi, iar aceştia la rândul lor în copii.
Pe data de 9 iunie, pe esplanada din centrul municipiului Câmpulung Moldovenesc s-a desfăşurat festivitatea de
închidere a cursurilor anului şcolar 2021-2022 pentru elevii Colegiului Naţional Militar ,,Ştefan cel Mare”. Muşatinii, elevi, instructori militari dascăli şi comandanţi au
coborât din cetate, venind în
agora. I-au întâmpinat câmpulungeni uimiţi şi curioşi,
i-au aşteptat
părinţi şi fraţi
mândri şi nerăbdători, i-au
admirat de la
balcoane bătrâni nostalgici
cu ochii privind la ei către
tinereţea
şi
rosturile de altădată, i-au aplaudat trecători surprinşi
de ineditul culorilor şi ritmurilor care se desfătau prin
urbe.
O zi frumoasă şi mândră s-a plimbat peste oraş,
învăluind totul într-o energie... cum n-am mai simţit de

mult şi de care ne era la toţi dor, dar nu ştiam asta. Am asistat de-a lungul vremii la multe căderi de cortină peste
povestea unui an de şcoală, dar parcă anul acesta a fost
altceva.
Era nevoie să privim către noi... dinspre afară. Să
ieşim din armură, să ne eliberăm de percepţiile imediate
care ne poticnesc cărarea şi să ne înţelegem privind
oglindirea noastră în ochii celorlalţi. Brusc (şi emoţia
aceasta mi-au împărtăşit-o şi alţi colegi) am înţeles cât
suntem de importanţi pentru alţii, că le suntem datori să
mergem mai departe, că activitatea noastră didactică a
devenit între timp misiune, că un maestru de matematică
devenit anul acesta profesorul anului... este de fapt un bun
naţional... că foarte mulţi dintre noi ceilalţi suntem resurse
naţionale, iar misiunea omului, dascălului şi militarului
care ne comandă este de fapt patriotică şi istorică. Aveam
nevoie să înţelegem aceasta. De mult nu am mai simţit
atât de clar mândrie pentru ceea ce fac, pentru ceea ce
reprezentăm. Şi privind uimit către colegii mei diriginţi şi
instructori am văzut.... prieteni.
Iar în faţa noastră... ei, zmeii. La rândul lor mândri că
sunt muşatini, că erau acolo, atunci, că sunt în uniformă,
că îi văd părinţii, că primesc recunoaştere, o largă
recunoaştere pentru faptele lor de şcoală, de artă, de disciplină, voluntariat, de adolescenţă. Şi poate şi mai mândri că în faţa lor sunt muşatini de altădată, generali,
comandanţi, profesori, români de seamă în România
acestor zile de care suntem responsabili cu toţii, inclusiv
tu, cititorule. Mulţumim domnului general doctor Daniel
Petrescu care ne-a onorat cu prezenţa clădind o punte de
suflet şi încredere între noi cei de aici şi conducerea
armatei. De la Câmpulung Moldovenesc, de aici din
Gradina Zmeilor vă transmitem tuturor că ..Servim Patria.
Profesor Radu CIUMAŞU

