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Implicare, dăruire
şi responsabilitate
Calitatea de comandant aduce cu sine provocarea de
a armoniza cerinţele venite din partea personalului unităţii. Fiind un batalion de logistică, organizarea impusă
de funcţiile existente presupune alăturarea unor oameni
de arme şi specialităţi diferite, care au
şi necesităţi diferite
pe care, în calitate
de lider...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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ACTUALITATE

Predarea-primirea comenzii la
Batalionul 96 Geniu
Activitatea s-a desfăşurat în prezenţa comandantului
Brigăzii 10 Geniu ,,Dunărea de Jos”, din Brăila, colonelul Sorin Călin, a cadrelor
militare în rezervă din garnizoanele Bucureşti şi Brăila, care, de-a
lungul timpului
şi-au desfăşurat activitatea
în cadrul...

KAKI 100%

Exerciţiu de repetare a misiunii
În cele patru zile, cei aproximativ 660 de militari şi
110 mijloace tehnice din compunerea Batalionului SRF
ALTHEA, au participat la exerciţii de rezolvare a unor
situaţii
tactice
(STX) şi la exerciţii de antrenament
în teren (FTX).
Planificarea misiunilor şi modul de
executare al acestora au fost evaluate de o comisie
aparţinând Comandamentului...

LECÞIA DE ISTORIE

România şi războaiele balcanice
Conştienţi că România se află la intersecţia a două
mari imperii - Rusia şi Austro-Ungaria - şi a unui imperiu aflat în descompunere, dar care încă mai conta pe
scena Balcanilor Imperiul Otoman conducătorii
români au încercat să
menţină noul stat
independent departe de conflictele
majore. Elitele politice româneşti...

MOZAIC

Materialul magnetic care „îngheaţă”
la căldură i-a surprins pe fizicieni
Dar, în unele
materiale, cum
ar fi unele aliaje
de cupru şi fier,
orientările sunt
în schimb destul
de
aleatorii.
Această
stare
magnetică este
cunoscută sub
numele de „spin
glass”. Când încălzeşti un material, creşterea temperaturii creşte energia din acel material. În cazul magneţilor, acest lucru
creşte mişcarea ...

CMYK
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aCtualitatea
Pe SCuRt
lTEHERAN-Iranul nu va ajuta Rusia în războiul din
Ucraina. Iranul menţine acorduri pe teme de apărare cu
Rusia, dar nu va ajuta Moscova în războiul din Ucraina, a
dat asigurări ministrul de externe iranian, Hosein Amir Abdolahian, care a avertizat totodată că administraţia de la Teheran ,,va evita orice acţiune care ar putea duce la o escaladare” şi că ,,va acţiona pentru a stopa” conflictul, transmite EFE. ,,Avem diferite forme de cooperare cu Rusia şi,
între ele, în sectorul apărării: dar nu vom ajuta nici una dintre taberele aflate în acest război pentru că credem că (războiul) trebuie oprit. Problema actuală a conflictului este că
unele ţări occidentale, inclusiv SUA, au fabricanţi de armament care încearcă să-şi vândă produsele. Vom evita orice
acţiune care ar putea duce la o escaladare şi vom acţiona
pentru stoparea războiului,” a afirmat Abdolahian într-un
interviu publicat de cotidianul italian La Repubblica. EFE
aminteşte că autorităţile din SUA au anunţat că Rusia este
pe punctul să achiziţioneze din Iran avioane fără pilot dotate cu rachete. Şeful diplomaţiei iraniene, care s-a deplasat
la Roma pentru reuniuni cu autorităţile italiene şi de la Vatican, s-a referit şi la vizita pe care o va face la Teheran preşedintele rus Vladimir Putin, pentru a purta discuţii cu omologii săi Recep Tayip Erdogan şi Ebrahim Raisi. lBUDAPESTA-Ungaria sporeşte exerciţiile militare şi îi
mobilizează pe rezervişti. Ministrul ungar al Apărării,
Kristof Szalay-Bobrovniczky, a anunţat că a ordonat creşterea stării de pregătire a forţelor armate. Acesta a menţionat că este vorba de provocări în faţa cărora au luat măsuri
şi alte state din Europa, între care Regatul Unit, care a
anunţat mobilizarea forţelor armate, Slovacia, care a declarat stare de urgenţă, şi Polonia, care îşi creşte de asemenea
nivelul de pregătire militară.lBRUXELLES-Uniunea
Europeană va construi un buncăr sigur la Bruxelles,
pentru negocieri secrete. Uniunea Europeană va construi
un buncăr sigur la Bruxelles, în valoare de 8 milioane de
euro, loc în care liderii să poată negocia fără grija că spionii ruşi sau ai altor naţiuni ar putea auzi ce se discută acolo,
se arată într-un raport UE în care este descris proiectul, potrivit EUobserver. În încăpere se vor putea afla în acelaşi
timp aproximativ 100 de persoane - cel mult 34 de lideri şi
cei 34 de însoţitori ai lor care iau notiţe, precum şi oamenii
din stafurile de protocol, tehnic şi de catering. Uniunea Europeană are 27 de membri, dar s-ar putea extinde şi încăperea sigură va fi folosită şi pentru reuniuni de nivel nu foarte
ridicat ale ambasadorilor şi oficialilor UE. Buncărul va fi
offline, dar echipat cu tehnologie pentru conferinţe cu ecrane mari şi microfoane, urmând ca acolo să se afle şi cabine
pentru 30 de traducători. Atât sala de şedinţe, cât şi cabinele vor fi izolate astfel încât să se evite ca din interior să se
poată emana unde electromagnetice şi radio generate de ecrane sau transmisii şi, drept urmare, acestea să nu fie interceptate din exterior. Orice persoană care va intra în buncăr va trebui să deţină autorizaţii speciale ,,SECRET EU”,
chiar dacă ar fi vorba de personal care se ocupă cu curăţenia. ,,SECRET EU” reprezintă al doilea nivel de autorizare
a accesului. Liderii UE şi stafurile vor trebui să îşi lase telefoanele, laptopurile, ceasurile smart şi orice dispozitive
electronice, chiar şi aparatele auditive, în dulapuri izolate
fonic aflate în exteriorul camerei. lCHIŞINĂU-Republica Moldova lucrează la o nouă strategie de securitate.
Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a participat la Forumul parlamentar de informaţii şi securitate de la Bucureşti, unde a vorbit despre securitatea
naţională a Republicii Moldova în actualul context regional. Oficialul moldovean a participat la cea de-a 22-a ediţie
a forumului ,,Parliamentary Intelligence-Security”. Potrivit
unui comunicat de presă al Parlamentului, şi citat de portalul Deschide.md, şeful Legislativului a declarat, în discursul rostit, că „războiul a aruncat regiunea noastră în incertitudine şi ne-a amintit un lucru important - că libertatea trebuie apărată”. Potrivit oficialului, în prezent, se lucrează
intens la noua strategie de securitate a Republicii Moldova,
ce are la bază realităţile geopolitice şi capacităţile economice de care dispune ţara. Şeful Legislativului a spus că
documentul este unul complex şi multidimensional şi că ar
putea fi gata în câteva luni. Preşedintele Parlamentului a reiterat faptul că determinarea Republicii Moldova de a intensifica cooperarea în domeniul securităţii şi apărării cu
Uniunea Europeană s-a materializat prin lansarea Dialogului de Nivel Înalt în domeniul Securităţii. n
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Predarea-primirea comenzii la Batalionul 96
Geniu ,,Cetatea Bucureşti”
Pe data de 30 iunie, la sediul Batalionului 96 Geniu
,,Cetatea Bucureşti”, a avut loc ceremonia de predare-primire a Drapelului de Luptă şi a comenzii batalionului, între
locotenent-colonelul Silviu-Iulian Gimiga, care a fost numit pe o funcţie în cadrul Statului Major al Forţelor Terestre şi maiorul Adrian-Dănuţ Şerban.
Activitatea s-a desfăşurat în prezenţa comandantului Brigăzii 10 Geniu
,,Dunărea de Jos”, din Brăila, colonelul
Sorin Călin, a cadrelor militare în rezervă din garnizoanele Bucureşti şi Brăila,
care, de-a lungul timpului şi-au desfăşurat activitatea în cadrul batalionului
şi a altor invitaţi.
Ceremonia s-a încheiat cu defilarea
militarilor din Batalionul 96 Geniu
,,Cetatea Bucureşti” şi Grupul 2 EOD.
Maiorul Adrian-Dănuţ Şerban, născut la data de 25 aprilie 1982, în localitatea Focşani, Judeţul Vrancea, şi-a început cariera militară în anul 2000, urmând Colegiul Militar Liceal ,,Ştefan
cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc. În anul 2004, a absolvit Academia
Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu din Sibiu, iar în anul
2018, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, specializarea ,,Conducere Interarme Forţe Terestre”.

Maiorul Adrian-Dănuţ Şerban este, de asemenea, absolvent al Cursurilor de Stat Major pentru Ofiţeri de Forţe
pentru Operaţii Speciale şi Infanterie şi de Management al
Crizelor. Privind studiile civile, ofiţerul a absolvit programul de studii de masterat în specializarea Promovarea Securităţii prin
Relaţii Internaţionale, al Facultăţii
de Drept ,,Simion Bărnuţiu”, din
cadrul Universităţii ,,Lucian Blaga”
din Sibiu.
De-a lungul carierei, acesta a
ocupat diferite funcţii la diferite eşaloane ale armatei, iar din punct de
vedere al experienţei operaţionale a
participat la o misiune în teatrul de
operaţii din Afganistan şi la o serie
de exerciţii internaţionale, atât pe teritoriul naţional, cât şi în afara acestuia.
Principalele premii şi decoraţii
onorifice ale sale includ insigna
,,Participant la Misiuni în Străinătate”, ,,Medalia NATO 5”, ,,Veteran
din teatrele de operaţii” şi Semnul
onorific ,,În Serviciul Patriei” pentru
15 de ani de activitate.
Colonel Cristian MARIŞ
Foto: Andrei NISTOR, Gabriel ŞTEANŢĂ

Trecere în rezervă
Vineri, 1 iulie, la sediul Batalionului 229 Sprijin Logistic ,,Cumidava” a avut loc festivitatea de avansare la gradul
de colonel şi, în acelaşi timp, de trecere în rezervă a locţiitorului comandantului de batalion, locotenent-colonelul
Cristian Ion.
Au fost citite ordinele de avansare şi trecere în rezervă,
precum şi etapele bogatei cariere militare de aproximativ
31 de ani a colonelului Cristian Ion. Cu acest prilej, comandantul Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” i-a
înmânat proaspătului colonel în rezervă diploma de onoare
a vânătorilor de munte, mulţumindu-i astfel pentru întreaga activitate şi pentru contribuţia adusă la realizarea misiunilor Batalionului 229 Sprijin Logistic „Cumidava”.
De asemenea, comandantul batalionului, locotenent-colonelul Vasile Cornel Cerghedean, i-a adresat cuvinte de
apreciere şi mulţumire pentru activitatea desfăşurată în cadrul unităţii şi i-a oferit placheta cu însemnele batalionului,
împreună cu un cadou oferit ca amintire şi în semn de apreciere pentru întreaga activitate desfăşurată.
Batalionul 21 Vânători de Munte
„General Leonard Mociulschi” din
Predeal, a fost locaţia unde 32 de copii, participanţi la cea de-a XIV-a ediţie a „Taberei de vară pentru cercetaşi”, au avut ocazia să înveţe şi să pună în practică tehnicile esenţiale de alpinism.
Sub îndrumarea instructorilor predeleni, tinerii cercetaşi au intrat pentru
câteva zile în bocanii vânătorilor de
munte. Aceştia s-au trezit devreme, au
făcut înviorarea de dimineaţă, au servit micul dejun, au salutat drapelul naţional şi au plecat la instrucţia alpină.
Elementele esenţiale de alpinism
au fost învăţate şi exersate la peretele

Colectivul unităţii îi urează multă sănătate şi împliniri,
să se bucure de o pensie lungă alături de familie şi să păstreze în suflet, cu onoare şi demnitate, valorile şi spiritul
Batalionului 229 Sprijin Logistic „Cumidava”!
Căpitan Andreea MUNTEAN

Tabăra de vară pentru cercetaşi
artificial de alpinism
din curtea Batalionului
21 Vânători de Munte
„General Leonard Mociulschi”, ulterior copiii
punându-le în practică
în Cheile Râşnoavei, la
stânca naturală. Pe
lângă atelierele de căţărare la manşă, copiii au
făcut coadă şi la traversarea pe
funicular
(tirolia nă), reuşind astfel să îşi
depăşească temerile şi fricile rul Familiei, Tineretului şi Egalităţii
de înălţimi şi necunos- de Şanse şi Asociaţia de Caritate din
Armata României „Camarazii”, fiind
cut.
,,Tabăra de vară sprijinită de Statul Major al Forţelor
pentru cercetaşi” este Terestre şi Clubul Sportiv al Armatei
organizată de Ministe- ,,Steaua” Bucureşti.
Locotenent Gabriel
rul Apărării Naţionale,
CONSTANTIN
prin Direcţia Informare
Foto: Căpitan Anamaria
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Exerciţiu de repetare a misiunii
Centrul Naţional de Instruire
Întrunită „Getica” din Cincu, a
fost locaţia unde, în perioada 2730 iunie, Batalionul SRF ALTHEA a desfăşurat exerciţiul de
repetare a misiunii (MRE). Acest
batalion, care s-a constituit pe
structura Batalionului 33 Vânători
de Munte „Posada” în batalion de
rezervă strategică, este pus la dispoziţia Uniunii Europene pentru
operaţiunea militară ALTHEA
(EUFOR ALTHEA) în Bosnia şi
Herţegovina.
În cele patru zile, cei aproximativ 660 de militari şi 110 mijloace tehnice din compunerea Batalionului SRF ALTHEA, au participat la exerciţii de rezolvare a
unor situaţii tactice (STX) şi la
exerciţii de antrenament în teren
(FTX). Planificarea misiunilor şi
modul de executare al acestora au
fost evaluate de o comisie aparţinând Comandamentului Forţelor

Întrunite din Statul
Major al Apărării.
Tipurile de acţiuni pentru care
militarii s-au pregătit şi le-au executat pe timpul
celor patru zile
s-au axat pe misiuni specifice teatrelor de operaţii
pentru care se pregătesc să fie dislocaţi, la nevoie.
Printre aceste misiuni s-au numărat,
atât cele de escortă
VIP, escortă convoi, misiuni de relaţionare cu liderii
locali (KLE), control al mulţimilor, cât şi misiuni de patrulare şi
securizare a rutelor, pază a bazelor
de dislocare şi control al accesului
în obiectivele militare.

Pagina 3

Absolvent al Academiei
Militare West Point,
înaintat în grad
Pe data de 30 iunie, la sediul Statului Major al Forţelor Terestre, a avut loc, în prezenţa şefului Forţelor Terestre Române, generalul-maior Iulian Berdilă, festivitatea de acordare a gradului de
sublocotenent, studentului Constantin Răzvan Cristea, absolvent
al Academiei Militare West Point, New York, din Statele Unite ale
Americii.

În cadrul Batalionului SRF
ALTHEA se regăseşte şi o companie cu dublă întrebuinţare, pusă la
dispoziţia NATO ca rezervă
pentru operaţiunea KFOR din Kosovo, iar în cazul activării, urmând să intre în compunerea unui
batalion multinaţional.
EUFOR ALTHEA este o operaţiune militară care se desfăşoară
în Bosnia şi Herţegovina din anul
2004 şi se află sub comanda Uniunii Europene. Misiunea EUFOR
ALTHEA este aceea de a crea un
mediu sigur şi securizat (SASE).
Misiunea KFOR din Kosovo
reprezintă o operaţiune de sprijin
a păcii, care se află sub comanda
NATO încă din 12 iunie 1999 şi
care se încadrează în eforturile comunităţii internaţionale de a construi un mediu paşnic şi stabil în
regiune.
Locotenent
Gabriel CONSTANTIN

Sublocotenentul Constantin Răzvan Cristea s-a născut la data
de 4 iunie 1999 în localitatea Ploieşti, Judeţul Prahova, în perioada 2014-2018 frecventând cursurile Colegiului Naţional Militar
,,Dimitrie Cantemir” din Breaza. În urma selecţiei organizate, a
fost declarat admis pentru urmarea cursurilor, în perioada 20182022, ale Academiei Militare West Point, specializarea ,,Computer science and robotics”.
Colonel Cristian MARIŞ
Foto: Marian LUNGU

Veşti din Polonia
Exerciţiu de antrenament în teren

,,Gheparzii Transilvani”- prezenţi la întâlnirea preşedinţilor la graniţa dintre Polonia şi Lituania

Detaşamentul de Apărare Antiaeriană ,,Gheparzii
Transilvani” a executat în săptămâna 27.06-01.07. un
exerciţiu de antrenament în teren de nivel baterie în poligonul Klusy alături de partenerii americani din cadrul
Grupului de Luptă din Polonia.
Desfăşurarea acestei activităţi de instruire a avut ca
scop antrenarea şi verificarea militarilor români în aplicarea procedurilor standard de operare existente la nivelul
subunităţii şi creşterea nivelului de interoperabilitate şi
coeziune.

Gheparzii Transilvani - instrucţie la simulator

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 IoanEmanoil Florescu”.

În săptămâna 27.06.-01.07., militarii Detaşamentului
de Apărare Antiaeriană ,,Gheparzii Transilvani” au participat la un antrenament într-unul dintre cele mai moderne
simulatoare de tragere cu armamentul de infanterie aparţinând aliaţilor polonezi din Gizycko.
Militarii români şi-au testat deprinderile în identificarea şi executarea focului, în cel mai scurt timp, asupra
obiectivelor care apar prin surprindere în scenarii cu grade de dificultate diferite. Activitatea de instruire s-a desfăşurat pornind de la etapa individ până la etapa echipă,
unde, pe lângă abilităţile trăgătorilor, punctajul obţinut a
fost diferenţiat de coordonarea şi comunicarea privind angajarea ţintelor.
A fost o experienţă inedită pentru militarii români,
mulţi dintre aceştia executând trageri pentru prima dată la
un astfel de simulator, iar la sfârşitul activităţii şi-au ma-

Vizita prim-ministrului şi a ministrului Apărării din Polonia în poligonul de instrucţie Bemowo Piskie.

Duminică, 3 iulie, militarii Grupului de Luptă din Polonia au primit vizita prim-ministrului, Mateusz Morawiecki, alături de ministrul Apărării din Polonia, Mariusz
Blaszczak.
Cu această ocazie, militarii Detaşamentului de Apărare Antiaeriană ,,Gheparzii Transilvani” alături de militarii
Grupului de Luptă din Polonia şi de structuri din cadrul
Brigăzii 15 Infanterie Mecanizată din Gizycko au desfăşurat un exerciţiu demonstrativ în poligonul Wireby. La
sfârşitul activităţii, atât prim-ministrul, cât şi ministrul
Apărării din Polonia le-au mulţumit tuturor participanţilor
pentru efortul depus şi şi-au exprimat aprecierea faţă de
nivelul de instruire atins.

nifestat interesul de a reveni şi de a-şi perfecţiona calităţile de trăgător.

Joi, 7 iulie, preşedintele Poloniei, Andrzej Duda şi preşedintele Lituaniei, Gitanas Nausėda s-au deplasat împreună în Coridorul Suwalki, un loc strategic, extrem de important nu numai pentru Polonia şi Lituania, ci şi pentru
întreaga Alianţă Nord-Atlantică, această fâşie de pământ
îngustă, făcând legătura, atât între Lituania şi Polonia, cât
şi între Lituania şi statele baltice cu celelalte ţări ale UE şi
NATO.
Cei doi lideri au fost însoţiţi la Szypliszki de către miniştrii Apărării din ambele ţări, Mariusz Błaszczak şi
Arvydas Anusauskas, precum şi de către şeful Statului
Major General al Forţelor Armate Poloneze, general Rajmund T. Andrzejczak şi de şeful Apărării al Lituaniei, general Valdemaras Rupsys.
La această întâlnire, Detaşamentul de Apărare Antiaeriană ,,Gheparzii Transilvani”, alături de militarii americani şi britanici din cadrul Grupului de Luptă
din Polonia
şi de structuri poloneze
din cadrul
Brigăzii 15
Infanterie
Me canizată
din Giżycko,
au fost prezenţi la activitate, ca parte a misiunii de asigurare a prezenţei înaintate consolidate.
Preşedintele polonez, Andrzej Duda a afirmat: ,,Am
hotărât amândoi să venim la Suwałki Gap pentru a arăta
că aici este în siguranţă datorită serviciului calm, dar absolut vigilent al soldaţilor polonezi, lituanieni şi NATO”,
iar în încheiere: ,,Vreau să le mulţumesc din toată inima
soldaţilor polonezi şi lituanieni şi tuturor aliaţilor noştri,
conduşi de naţiunea-cadru-SUA, dar şi tuturor aliaţilor
noştri NATO care servesc în această parte a Europei pentru serviciul lor, pentru disponibilitatea lor şi pentru
faptul că datorită lor acest pământ este sigur”.
Începând cu luna aprilie, timp de aproximativ 6 luni,
contingentul românesc ,,Gheparzii Transilvani”, structură
generată de Batalionul 3 Apărare Antiaeriană ,,Potaissa”
din Turda se instruieşte într-un mediu multinaţional alături de aliaţii Grupului de Luptă din Polonia, sub coordonarea Comandamentului Forţelor Întrunite.
Liviu BURTICĂ
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Implicare, dăruire şi responsabilitate
Interviu cu locotenent-colonelul Octavian BĂRBULESCU, comandantul Batalionului 500 Sprijin ,,General de divizie Gheorghe Rusescu’’
-Domnule locotenent-colonel, în viaţa oricărui militar,
există un punct iniţial, acela de a alege cariera armelor.
Plecând de la acel moment, care a fost traseul profesional
pe care l-aţi urmat până la data ocupării actualei funcţii?
În viaţa fiecăruia dintre noi există un moment în care
realizăm ceea ce vrem să devenim. Traseul meu profesional
a debutat cu admiterea la Colegiul Naţional Militar din Craiova şi absolvirea cursurilor în anul 1993. Cu toate că nici
un membru al familiei mele nu a activat în acest sistem, întotdeauna am privit cu consideraţie armata, fapt pentru care,
după absolvirea liceului militar am ales să urmez cursurile
Institutului Militar de Artilerie şi Geodezie ,,Ioan Vodă” din
Sibiu.
În cazul meu, cariera armelor a avut punctul de plecare
la Medgidia, unde am fost numit pe funcţia de comandant
pluton. După restructurările care au avut loc în armată în
acea perioadă, am încadrat o altă funcţie la un batalion de
transport. Am fost mai apoi ofiţer cu asigurare armament şi
muniţii în compartimentul conducere logistică, în anul 2004
am fost numit pe funcţia de comandant pluton asigurare date, iar în 2005, am ocupat funcţia de comandant baterie obuziere. În perioada 2007-2011, am încadrat funcţia de şef
compartiment planificare logistică la Batalionul 325 Artilerie Mixtă, urmând ca din anul 2012 să fiu împuternicit şef
al logisticii.
Pentru a-mi desăvârşi pregătirea profesională şi a deprinde capacităţile necesare conducerii unei structuri de
sprijin, în anul 2016, am început studiile universitare de
master-Management Logistic la Universitatea Naţională de
Apărare ,,Carol I”. După finalizarea lor, am optat pentru
funcţia de şef birou planificare logistică din cadrul Direcţiei
Logistice a Statului Major al Apărării. În urmă cu trei ani,
mai exact în anul 2019, am fost detaşat şi împuternicit pe
funcţia de comandant al Batalionului 500 Sprijin al Statului
Major al Forţelor Terestre. De la începutul anului 2021, am
fost numit în funcţia de comandant, acest lucru venind ca o
oportunitate de a pune în practică toate lucrurile învăţate
de-a lungul anilor în structurile logistice în care mi-am desfăşurat activitatea.
-Domnule locotenent-colonel, care consideraţi a fi cea
mai mare provocare şi care vă sunt priorităţile din momentul în care aţi fost numit la comanda batalionului?
Această întrebare este una la care nu aş avea cum să vă
dau un răspuns scurt şi clar, întrucât Batalionul 500 Sprijin
nu este o structură care poate fi condusă uşor, tocmai prin
prisma faptului că aduce, zi de zi, numeroase provocări. Priorităţile mele în funcţia de comandant au fost, şi sunt, formarea, în cadrul unităţii, a unui grup unit care să fie în măsură să îndeplinească sarcini cu un grad ridicat de dificultate
şi care să dea dovadă de altruism şi conştiinţă profesională.
Printre acestea se regăsesc şi îndeplinirea cu succes a tuturor misiunilor primite de la şefii ierarhici şi executarea tuturor cerinţelor eşalonului superior cu promptitudine şi profesionalism.
Calitatea de comandant aduce cu sine provocarea de a
armoniza cerinţele venite din partea personalului unităţii.
Fiind un batalion de logistică, organizarea impusă de funcţiile existente presupune alăturarea unor oameni de arme şi
specialităţi diferite, care au şi necesităţi diferite pe care, în
calitate de lider, am datoria de a le soluţiona. Provocarea în
acest sens vine atunci când vrei ca soluţiile tale să îţi motiveze subordonaţii, astfel încât, cu ajutorul lor, să poţi forma
o echipă cu care să duci la capăt misiunile încredinţate.
-Care este acea latură a personalităţii dumneavoastră
ce îşi pune amprenta asupra stilului personal de a conduce, pentru ca actul de comandă în sine este unul complex, ce presupune un cumul de calităţi?
Orice echipă este inspirată de liderul ei, iar eu am încercat, atât pe timpul împuternicirii, dar şi de când am fost numit comandant, să transmit subordonaţilor un model de om
responsabil, vertical şi obiectiv, care poate gestiona eficient
obstacolele ce ar putea să apară în calea oamenilor pe care
îi conduce.
Fiind o fire competitivă, ambiţioasă şi organizată, am
considerat întotdeauna că actul de comandă pe care îl exercit trebuie să reflecte aceste însuşiri. Tocmai din acest motiv, am pus accent pe îndeplinirea sarcinilor ordonate în
timp util şi la nivelul impus de importanţa structurii
căreia ne subordonăm.
Totodată, latura personalităţii mele care este îndreptată spre familie, m-a făcut să am în vedere că o coeziune între personalul unităţii şi ideea de a forma o familie
a batalionului este esenţială pentru îndeplinirea cu succes a acestuia.
Aşadar, privind complexitatea pe care o impune actul conducerii, pot spune cănu există doar o latură a personalităţii mele care se face remarcată, ci o multitudine
de caracteristici. Pentru că fiecare problemă care trebuie rezolvată necesită tact şi posibilitatea de a te plia pe
situaţia respectivă. Mereu mi-am adaptat stilul de conducere în aşa fel încât să ofer încredere subordonaţilor
şi să mă asigur că mă fac înţeles.
-Vă rog să vorbiţi despre cele mai importante activităţi pe care unitatea şi le-a propus spre îndeplinire

C MYK

S-a născut la data de 01.01.1975 în localitatea Schitu, Judeţul Olt.
STUDII ŞI CURSURI:
1993-Liceul Militar „Tudor Vladimirescu”;
1997-Institutul Militar de Artilerie şi
Geodezie „Ioan Vodă”;
1997-Curs de pregătire practică şi metodică cu ofiţerii de artilerie;
2002-Curs avansat pentru ofiţeri de artilerie şi rachete;
2009-Curs de stat major pentru ofiţeri
de artilerie şi rachete;
2010-Curs de pregătire a operatorilor
ACROSS;
2012-Curs postuniversitar de perfec-

ţionare în domeniul Sprijinului Logistic;
2018-Universitatea Naţională de Apărare, master în domeniul ştiinţe militare şi informaţii, programul de studii
conducere interarme management logistic.
FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
31.07.1997-comandant pluton comandă la Dn. 1 Art.;
01.08.1998-01.02.2000-comandant
pluton tragere la Dn. 1 Art;
01.04.2000-comandant pluton comandă la Dn. 1 Art;
01.12.2001-ofiţer (cu asigurare armament şi muniţii)/compartiment condu-

în acest an.
Pentru anul 2022, proiectele batalionului constau în dezvoltarea infrastructurii la nivelul Cazărmii 389 Bucureşti,
lucru esenţial pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate unităţii noastre în vederea sprijinirii Statului Major al Forţelor Terestre, marilor unităţi şi unităţi subordonate
acestuia.
Printre activităţile pe care unitatea şi le-a propus pentru
a asigura sprijinul logistic în cele mai bune condiţii se numără procurarea de echipament şi tehnică modernă, atât
pentru unitatea noastră, cât şi pentru unităţile pe care le sprijinim, modernizarea parcului cu tehnică militară, care presupune şi construirea a două remize conform standardelor
în vigoare şi a unei staţii de spălare cu 4 posturi pentru tehnica militară din dotare.
Proiectul major pe care îl avem în vedere în acest an este
începerea construirii pavilionului administrativ, necesar
pentru satisfacerea nevoilor Batalionului 500 Sprijin. Totodată, un al doilea plan important pe care ni-l propunem este
aducerea staţiei de carburanţi-lubrifianţi la standardele în
vigoare, lucru esenţial pentru un batalion de sprijin logistic
al unei categorii de forţe, tocmai prin prisma numărului
mare de misiuni de transport pe care trebuie să le îndeplinim.
-Orice activitate sau orice proiect pentru a fi dus la îndeplinire, se bazează pe cel puţin două categorii de resurse: cea material-financiară şi cea umană. În ceea ce priveşte unitatea la comanda căreia vă aflaţi, ce ne puteţi
spune despre fiecare aspect menţionat mai sus?

cere logistică la
B. 290 Tp.;
01.06.2004-locţiitor comandant baterie la
Dn.
325
Art.A.T.;
04.10.2004-comandant pluton
asigurare date/bateria asigurare date la Dn.
325 Art.Mx.;
01.09.200531.12.2005-comandant baterie
la Dn. 325
Art.Mx.;
01.06.200701.08.2011-şef
com partiment
Planificare logistică la B. 325
Art.Mx.;
01.04.2012-împuternicit şef al
logisticii la B.
325 Art.;
01.01.2015-şef
com partiment
Planificare logistică la B. 325
Art.;
20.07.2018-şef
birou Planificare logistică la S.M.Ap.;
15.05.2019-25.05.2020-detaşat şi împuternicit comandant al Batalionului
500 Sprijin;
17.07.2020-şef birou logistică la
S.M.Ap.;
15.02.2021-comandant al Batalionului
500 Sprijin ,,General de divizie Gheorghe Rusescu”.
DISTINCŢII:
10.09.2012-Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 15 de ani de activitate;
20.09.2017-Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 20 de ani de activitate.

Cu toate că Batalionul 500 Sprijin nu este în totalitate încadrat cu personal, pot spune că resursa umană este una dintre cele mai valoroase laturi ale unei misiuni de sprijin logistic. Având în vedere că sprijinim cea mai numeroasă categorie de forţe, ne sunt încredinţate şi multe sarcini, pe
care, din ceea ce am experimentat până în acest moment, reuşim să le îndeplinim cu succes datorită implicării personalului. Este importantă, desigur, şi tehnica militară de care
dispunem, însă, fără oamenii care o manipulează nu am putea realiza tot ceea ce ne propunem.
Pe de altă parte, dacă vorbim de latura material-financiară, investiţiile în infrastructură se realizează printr-un
master plan, care, prin prisma complexităţii, se întinde pe o
perioadă lungă de timp, desfăşurându-se etapizat. De asemenea, fiind batalionul direct subordonat Statului Major al
Forţelor Terestre, intră în aria noastră de responsabilitate să
analizăm şi să planificăm, în modul cel mai responsabil
achiziţia bunurilor materiale şi înzestrarea cu echipamentul
şi tehnica militară necesare atingerii standardelor impuse de
normele actuale.
-Specificul batalionului determină în mare măsură
programul de instrucţie al militarilor din subordine. Prin
urmare, vă rog să ne spuneţi care au fost obiectivele unităţii pentru acest an?
Misiunea Batalionului 500 Sprijin „General de divizie
Gheorghe Rusescu” este asigurarea sprijinului logistic al
personalului Statului Major al Forţelor Terestre şi, la ordin,
unităţilor subordonate acestuia, asigurarea acţiunilor şi protecţia în cazul unor situaţii de urgenţă, atacuri teroriste, în
situaţii de criză şi la război, paza obiectivelor din
zona sa de responsabilitate.
Lozinca după care ne ghidăm este: „Logistica nu
a câştigat nici o bătălie, dar nici un război nu s-a câştigat fără logistică”. Astfel, obiectivele principale ale
acestui an pe linia instrucţiei personalului au vizat
continuarea procesului de formare, specializare şi
perfecţionare a instruirii profesionale a personalului
militar pentru a asigura îndeplinirea misiunilor specifice. Din punct de vedere logistic, obiectivele unităţii
vizează realizarea suportului logistic necesar pentru
susţinerea forţelor, prioritizarea eficientă a fondurilor
financiare alocate pentru managementul resurselor
umane şi pentru achiziţii, modernizare şi mentenanţă
în vederea înzestrării cu echipamente compatibile,
moderne şi performante, precum şi menţinerea în stare de operativitate a celor existente.
Mihaela DIACONU
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Brigada 2 Vânători de Munte, la ceas aniversar
1 iulie 2022 a fost o zi cu o semnificaţie deosebită
pentru militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa” care au sărbătorit 99 de ani de la înfiinţarea acestei structuri. Cu această ocazie, a fost organizată o ceremonie militară, în care au fost evidenţiate principalele aspecte din trecutul, prezentul şi viitorul marii unităţi de vânători de munte şi au fost prezentate ordinele de numire
ale câtorva cadre militare din marea unitate. Este vorba
despre locotenent-colonelul Cătălin Matasă în funcţia de
şef de stat major al brigăzii, căpitanul Gheorghe-Octavian
Fugăreţu în funcţia de şef al personalului şi plutonierulmajor Adrian Miloş în funcţia de şef formaţiune cazarmare.
Comandantul brigăzii le-a urat mult succes în noile
funcţii şi le-a mulţumit militarilor pentru efortul depus şi
pentru modul în care au contribuit la îndeplinirea misiunilor încredinţate.
De la înfiinţare şi până în prezent, marea unitate a parcurs diferite etape sub aspect structural, al înzestrării şi încadrării. A evoluat în raport cu nevoile armatei, ajungându-se astăzi la o structură bine definită, capabilă să asigure un sprijin de luptă real.
Aflaţi în permanenţă la datorie, militarii brigăzii continuă să scrie istoria acestei structuri în care au existat o serie de momente cruciale.
Dintre punctele de referinţă la care ne putem raporta
pentru a descrie evoluţia istorică a brigăzii, le putem aminti pe cele mai importante.
Astfel, potrivit Înaltului Decret nr. 1674 din
12.05.1923, începând cu 1 iulie 1923, se înfiinţează, în

garnizoana Bistriţa, Divizia 2 Vânători de Munte.
Brigada 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa” a preluat tradiţiile Diviziei 2 Vânători de Munte în baza aprobării şefului Statului Major General pe raportul şefului
Statului Major al Forţelor Terestre nr. I. 2038 din
30.03.2012.
În perioada 1923-1940, zona de dislocare a Diviziei 2
Vânători de Munte a fost stabilită în nordul României, în
masivele muntoase ale Bucovinei, Maramureşului şi în
partea de nord a Carpaţilor Orientali. În baza prevederilor
Înaltului Decret nr. 1688 din 1 aprilie 1937, Divizia 2 Vânători de Munte a primit denumirea de Brigada 2 Mixtă
Munte.
La 30 iunie 1941, Brigada 2 Mixtă Munte a trecut la
ofensivă, în cadrul Corpului de Munte, pe direcţia Cernăuţi - Hotin, a participat la forţarea fluviilor Nistru, Bug şi
Nipru, ajungând la 10 octombrie 1941 pe litoralul Mării
Azov, iar după o scurtă refacere în ţară, a participat la acţiunile de luptă din stepa Nogai, Munţii Caucaz şi Peninsula Crimeea.
Începând cu 15 martie 1942, au intrat în vigoare noile
state de organizare, potrivit cărora Brigada 2 Mixtă Munte
a primit vechea denumire avută până în 1937, adică Divizia 2 Vânători de Munte. Începând cu luna august 1944,
Divizia 2 Vânători de Munte s-a reorganizat şi a asigurat
introducerea în luptă a Armatei a 4-a, în zona Gilău - Buru
şi după ce, în septembrie 1944, a participat la eliberarea
oraşului Cluj, a primit ordin să înainteze pe direcţia Gilău
- Huedin - Oradea.
La 30.10.1944, potrivit Anexei 3 la Instrucţiunea nr.
70200 a Marelui Stat Major, Divizia 2 Munte a fost desfiinţată pentru a doua oară după 21 de ani de activitate. La
numai două zile, pe data de 03.11.1944, prin Instrucţiunea
nr. 70200 bis s-a anulat prevederea din prima instrucţiune,
iar Divizia 2 Munte nu a mai fost desfiinţată.
La 7 noiembrie 1944, Divizia 2 Vânători de Munte a
primit ordin să treacă Tisa. Sfârşitul anului 1944 îi găseşte
pe vânătorii de munte în timpul luptelor grele pentru alungarea adversarului aflat în spaţiul dintre Masivele Bukk Matra. După eliberarea Ungariei, militarii Diviziei 2 Vânători de Munte au acţionat în Munţii Tatra pentru eliberarea Cehoslovaciei, la sfârşitul războiului fiind regrupaţi
la nord de oraşul Brno în zona Polna, Zaborna, Dobrutov.
Dintre toate diviziile Armatei României, Divizia 2
Munte a avut de suportat cea mai grea situaţie după Dictatul de la Viena. Pe parcursul celor şase ani de război, Divizia 2 Vânători de Munte a avut cele mai mari pierderi
umane şi materiale. De patru ori a plecat la luptă cu efectivele complete (18.500 militari) şi tot de atâtea ori s-a întors victorioasă, dar cu efectivele la mai puţin de 50% din
cele iniţiale, fără a considera completările efectuate
aproape la fiecare 2 - 3 luni de campanie. Tot această mare
unitate a dat ţării pentru apărarea pământului străbun cel
mai însemnat tribut de sânge.

La 13 iunie 1945, unităţile Diviziei 2 Vânători de Munte încep marşul
înapoi către ţară şi la 20 iulie ating
frontiera de vest a ţării, ajungând ca
la 13 august 1945 să fie dislocate în
garnizoanele de dislocare la pace. În
baza ordinului Marelui Stat Major nr.
0025715 din 29.11.1951, Divizia 2
Vânători de Munte a primit denumirea de Divizia 14 Vânători de Munte.
Prin Ordinul nr. C.L. 00898 din
30.04.1958 al Marelui Stat Major au
intrat în vigoare noi state de organizare pentru Divizia 14 Vânători de
Munte, aceasta revenind la denumirea de Brigada 2 Vânători de Munte.
La 14 aprilie 1961, prin Ordinul C.L.
0020, se desfiinţează ultima mare
unitate de vânători de munte din
structurile Armatei României - Brigada 2 Vânători de
Munte.
Conform Ordinului Marelui Stat Major nr. C.L.
001196 din 17.11.1964 se reînfiinţează Brigada 2 Vânători de Munte cu comandamentul şi subunităţile de brigadă în garnizoana Braşov şi Batalionul 21 Vânători de
Munte în garnizoana Predeal.
În perioada ce a urmat reînfiinţării, Brigada 2 Vânători
de Munte a continuat instruirea militarilor, a participat la
aplicaţii, tabere de instrucţie şi concursuri aplicativ-militare unde a obţinut rezultate remarcabile. Potrivit deciziei
Preşedintelui României şi H.C.M. nr. 1330 din
21.10.1974, Brigăzii 2 Vânători de Munte i s-a atribuit
numele de ,,SARMIZEGETUSA”.
În timpul Revoluţiei din decembrie 1989, militari din
Brigada 2 Vânători de Munte au participat la acţiuni în
garnizoanele Braşov, Sfântu Gheorghe şi Bucureşti. În
timpul acestor acţiuni au murit 10 militari în termen şi au
fost răniţi 8 ofiţeri şi subofiţeri şi 29 de militari în termen.
În perioada de după decembrie 1989, organizarea
structurală şi subordonarea Brigăzii 2 Vânători de Munte
,,Sarmizegetusa” au fost într-o continuă dinamică, impusă
de cerinţele modernizării Armatei României şi în concordanţă cu opţiunile militare ale poporului şi statului român.
În anul 2000, s-a desfiinţat Batalionul 20 Vânători de
Munte din Ghimbav, Batalionul 30 Vânători de Munte din
Câmpulung Muscel a fost subordonat brigăzii, iar Divizionul 206 Artilerie a fost redislocat din garnizoana Hălchiu în garnizoana Ghimbav.
La 01 aprilie 2001, se înfiinţează, ca unităţi în compunerea brigăzii, Divizionul 228 AA Mixt şi Batalionul 229
Logistic. Ulterior, începând cu 01 martie 2003, Batalionul
22 Vânători de Munte ,,Cireşoaia” a trecut în subordinea
Brigăzii 61 Vânători de Munte ,,General Virgil Bădulescu”. Procesul de reorganizare structurală a Brigăzii 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa” a continuat odată cu trecerea în subordinea brigăzii, la 1 martie 2003, a Bazei 4
Instrucţie din Curtea de Argeş şi transformarea acesteia, la
01.05.2003, în Batalionul 33 Vânători de Munte „Posada”.
În condiţiile actuale, de transformare a armatei, vânătorii de munte din brigadă, constituiţi în unităţi manevriere, în deplină concordanţă cu cerinţele actualelor teatre de
operaţii, sunt capabili să dea o ripostă fermă oricărui adversar, în orice situaţii impuse de cerinţele esenţiale ale
misiunilor de îndeplinit.
În afara transformărilor structurale care au caracterizat
ultimii ani, Brigada 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa” a participat la activităţi de instruire în comun, în ţară
şi străinătate, cu militari din S.U.A., Marea Britanie, Grecia, Olanda, Turcia, Italia şi multe alte ţări, precum şi la
numeroase
exerciţii multinaţionale. De
asemenea, a
primit numeroase vizite din
partea unor delegaţii oficiale
străine, militare şi civile,
care au apreciat profesionalismul şi dăruirea militarilor
brigăzii.
Între anii
2005-2007,
unităţile brigăzii au trecut prin procesul de certificare naţională şi afirmare NATO, brigada fiind nominalizată a fi
dislocată într-un teatru de operaţii în afara teritoriului statului român în cadrul forţelor dislocabile cu nivel scăzut
de operativitate. Ulterior, aceste unităţi au avut ca misiune
principală menţinerea şi îmbunătăţirea nivelului de operaţionalizare atins şi au fost evaluate operaţional, din trei în
trei ani, conform prevederilor NATO privind evaluarea
forţelor
Este, totodată, notabilă, participarea cu succes a unităţilor şi subunităţilor din Brigada 2 Vânători de Munte la
misiunile din afara teritoriului naţional, în cadrul misiunilor ROFND, UNAMI şi ISAF din teatrele de operaţii din

Kosovo, Irak şi Afganistan: - T.Op. din Irak: - 1 companie
V.M./B 33 V.M. - septembrie 2005-aprilie 2006; - 2 companii V.M./B 21 V.M. - aprilie 2006 - aprilie 2007; - T.Op.
din Kosovo: - 3 companii V.M./B 30 V.M. - 2005 - 2007;
- T.Op. din Afganistan, în Provincia Zabul: - B 33 V.M.:
iunie 2007 - ianuarie 2008;
B. 30 V.M.: iunie 2008 - decembrie 2008; B. 21 V.M.:
decembrie 2008 - iunie 2009; B. 33 V.M.: ianuarie 2010
- iunie 2010; B. 21 V.M.: iunie 2012 - decembrie 2012;
cdm.Bg. 2 V.M.: iunie 2012- decembrie 2012; B 33 V.M.:
august 2012 - februarie 2013; B 33 V.M.: martie 2015 septembrie 2015; B 30 V.M.: iunie 2018 - decembrie
2018; B 21 V.M.: ianuarie 2020 - august 2020;
Batalionul 228 Apărare Antiaeriană ,,Piatra Craiului” a
executat misiuni internaţionale între anii 2017-2020, în
Polonia, având 3 rotaţii consecutive.
Astfel, Bg. 2 V.M., devine prima mare unitate din Ar-

mata României care şi-a rotit în T.Op. din Afganistan toate batalioanele de vânători de munte, în cicluri de rotaţie
succesive, cu participarea la misiune şi a altor militari din
unităţile de sprijin de luptă şi de sprijin logistic.
Încă din anul 2014, când Brigada 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa” a fost afiliată corpului de reacţie rapidă
a NATO din Grecia, brigada a participat la exerciţii multinaţionale ca GORDIAN KNOT şi TRIDENT JAGUAR.
Tot în Grecia, dar sub planificarea şi coordonarea Statului Major al Republicii Elene, brigada a participat la
exerciţiile GOLDEN FLEECE desfăşurate de-a lungul
anilor.
În anul 2022, Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” a desfăşurat activităţi de instrucţie multinaţională
alături de vânătorii de munte francezi din Batalionul 27
Chasseurs Alpins, dislocaţi în România ca parte a noului
grup de luptă înfiinţat în România.
Pe parcursul activităţilor de instruire în comun, Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” a rotit toate batalioanele de manevră, alături de Compania 206 Cercetare
din compunerea brigăzii, în taberele şi poligoanele de care
aceasta dispune. În acest mod, toate structurile luptătoare
din brigadă au avut ocazia să se instruiască în comun cu
partenerul francez, astfel crescând nivelul de interoperabilitate al structurilor de munte implicate.
Militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa” vor acţiona, şi de acum încolo, cu eficienţă şi responsabilitate pentru ca, alături de întreaga oştire a ţării, să
continue a fi un puternic factor de stabilitate în societatea
românească. Şi pe mai departe, pregătirea militarilor brigăzii se va desfăşura în scopul menţinerii capacităţii operaţionale, realizării unui sistem unitar şi coerent de conducere prin obiective, gestionarea mai eficientă a resurselor,
ridicarea nivelului de profesionalizare a personalului şi
sporirea gradului de interoperabilitate cu structurile armatelor din N.A.T.O.
99 de ani reprezintă desigur un număr impresionant.
Dar, dincolo de cifre, anii de existenţă ai brigăzii au însemnat efort, dăruire şi sacrificii, responsabilitate şi dăruire, perseverenţă, lucru în echipă şi camaraderie.
Daniela DUMITRAŞCU
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REPERE CULTURALE
Carte

Femeia cu fustă violet, Natsuko
Iamamura
Cartea unei obsesii tulburătoare,
într-un crescendo dramatic, ce capătă
treptat tonurile unui roman de suspans, desfăşurându-se într-o spirală de
sentimente nerostite, de singurătate,
de angoasă a două femei captive între
dorinţa de a fi vizibile şi nevoia de a fi
iubite. Un roman cu doze mari de
umor, explorând vulnerabilitatea şi dificultatea de a-ţi găsi un loc într-o lume în care eşti perceput ca diferit.
Femeia cu fustă violet are un talent
unic - să se strecoare lin prin mulţime
fără să se atingă de nimeni şi fără să se lase doborâtă de nici un
trecător. Acelaşi talent este pus în valoare şi în modul în care ştie
să navigheze prin viaţa cotidiană.
www.humanitas.ro

Concert

Rewind Disco Hit, 23 iulie, ora 19:00, Arenele Romane, Bucureşti
Belen Thomas, In-Grid, Ivana
Spagna, Sonia Mosca, Los Locos,
Eruption feat. Precious Wilson, Johnson Righeira sau Tony Esposito sunt
artiştii care te vor face să vibrezi, să
cânţi şi să dansezi, ca în vremea primelor discoteci. Muzica live, energia
dansului, bucuria distracţiei vor fi ingredientele unui show complet în care
refrenele celor mai iubite melodii ale
tuturor timpurilor îi vor cuceri pe nostalgici. Rewind Disco Hit dă timpul
înapoi şi îi invită pe spectatori să trăiască la intensitate maximă atmosfera
anilor '70 - '90, cu melodii celebre.
www.infomusic.ro

Film

Bullet Train
Cinci asasini se îmbarcă în acelaşi tren ultra-rapid care călătoreşte
între Tokyo şi Morioka, având pe traseu doar câteva opriri. Fiecare dintre
cei cinci realizează curând că misiunea sa are ceva în comun cu ale celorlalţi. iar singurele întrebări care
rămân este câţi dintre ei vor mai fi în
viaţă la finalul călătoriei şi ce anume
îi aşteaptă la ultima staţie? Odată ce
asasinii încep să înţeleagă ce se întâmplă cu adevărat, ucigaşii trebuie
să lupte pentru supravieţuirea lor
unul împotriva celuilalt în drumul lor
spre descoperirea secretelor care îi
aşteaptă la destinaţie.
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Lecþia de istorie

România şi războaiele balcanice
Obţinerea independenţei în urma războiului rusoturc din 1877-1878 a schimbat statutul juridic internaţional al României şi a avut consecinţe importante
asupra politicii interne. Diplomaţia prudentă a noului
stat independent şi-a îndreptat eforturile spre consolidarea independenţei şi a dezvoltării interne, dar nu
a uitat să lupte, în continuare, pentru desăvârşirea statului naţional.
Conştienţi că România se află la intersecţia a două
mari imperii - Rusia şi Austro-Ungaria - şi a unui imperiu aflat în descompunere, dar care încă mai conta
pe scena Balcanilor - Imperiul Otoman - conducătorii
români au încercat să menţină noul stat independent
departe de conflictele majore. Elitele politice româneşti au încercat să menţină relaţii bune cu toate marile puteri, dar atitudinea acestora, ce varia în timp, a
făcut ca România să se apropie foarte mult de Puterile Centrale (Germania şi Austro-Ungaria), apropiere
ce va culmina cu aderarea la Tripla Alianţă. Totuşi,
după 1900, se observă o răcire a relaţiilor dintre România şi Puterile Centrale datorată acţiunii energice a
diplomaţiilor franceze
şi rusă. În acest context de incertitudine
va fi găsită România
în momentul izbucnirii celor două războaie
balcanice.
După Congresul de
Pace de la Berlin, situaţia politică europeană
se schimbă în linii
mari. România devine
independentă, Serbia
începe să se îndepărteze de Rusia şi se apropie de
Austro-ungaria, lucru ce determină o acţiune similară
austro-ungaro-română. România devine după 1878
un pion strategic al alianţelor bismarckiene de izolare
a celor doi mari duşmani ai Germaniei şi AustroUngariei: Franţa şi Rusia.
Piatra de temelie a Triplei Alianţe a reprezentat-o
tratatul semnat de Germania şi Austro-Ungaria în
1879, îndreptat împotriva celor două mari rivale:Franţa şi Rusia. La doar trei ani de la constituire se
va alătura un nou membru - Italia, ţară influenţată puternic de Germania în chestiunea recunoaşterii independenţei României. Iniţial o alianţă cu scop defensiv, ca de altfel toate sistemele de alianţe create de
Bismarck - ce încerca să prevină izbucnirea unui nou
conflict asemănător cu cel din 1870-1871 care a adus
Germaniei suficiente beneficii - ea va cunoaşte modificări sensibile ale strategiei în momentul reînnoirii
din 1887. Orientarea României spre Puterile Centrale
poate părea oarecum ciudată dacă luăm în considerare faptul că, în cadrul Imperiului Austro-Ungar, vieţuia o comunitate importantă de români ce îşi doreau
desăvârşirea idealului naţional. Dar, poziţia cercurilor politice româneşti este de înţeles având în vedere

relaţiile cu celelalte mari puteri. România va adera la
această alianţa la 18/30 octombrie 1883, dar tratatul
va fi ţinut secret de către regele Carol (care nu avea
nevoie de sprijinul sau acordul Parlamentului pentru
încheierea tratatelor politice), pentru a nu inflama
opinia publică românească. Tratatul va fi reînnoit în
1892, 1896, 1903 şi, paradoxal, în 1913, chiar înainte
de începerea războaielor balcanice.
După noua ordine europeană stabilită în urma
congresului de pace de la Berlin, România devine un
stat important în Balcani, în condiţiile descompunerii
Imperiului Otoman care nu mai putea ţine în frâu tendinţele naţionaliste ale statelor subjugate. Astfel, România este un garant al menţinerii status-quo-ului în
această regiune denumită „butoiul cu pulbere al Europei”, având şi avantajul de a fi cea mai puternică ţară dintre cele mici.
La începutul secolului XX, procesul de ieşire al
popoarelor creştine de sub lunga dominaţie otomană
începuse, dar nu era terminat. Imperiul Otoman fusese slăbit ca urmare a războiului italo-turc din 1911, pe
cand guvernele ţărilor creştine din Balcani se întăreau în permanenţă: Bulgaria devine regat în 1908, după unirea cu
Rumelia, iar Serbia îşi va reîndrepta
atenţia spre conaţionalii săi din teritoriile ocupate de otomani, fiind constrânsă
de climatul internaţional să accepte
anexarea Bosniei şi Herţegovinei de
către Austro-Ungaria. Problema cea mai
complicată rămânea cea a Macedoniei,
un teritoriu disputat de Serbia şi Bulgaria, şi care nu putea fi împărţită din punct
de vedere etnic din cauza eterogenităţii
sale. Anul 1911 devine unul critic pentru Balcani:
izbucnirea războiului italo-turc dă curaj bulgarilor şi
sârbilor de a încheia o alianţă contra Imperiului
Otoman, iar bulgarii încearcă să obţină promisiuni de
neintervenţie din partea românilor - declarându-se în
favoarea acordării unei frontiere naturale în Dobrogea, în schimbul libertăţii de acţiune contra turcilor,
obiectivul lor principal fiind Macedonia. Cei informaţi despre această propunere au fost Take Ionescu,
Titu Maiorescu şi Ion I. C. Brătianu - cei trei grei ai
politicii externe româneşti. O înţelegere româno-bulgară nu mai era posibilă după apariţia în presa bulgară a unor articole vehemente ce revendicau Dobrogea ca fiind un teritoriu bulgăresc. Deşi nu este stat
balcanic, România a înţeles că nu poate rămâne
indiferentă la evoluţiile politice regionale, dar nici nu
trebuie să intervină pentru a evita răspândirea
războiului şi lărgirea ariei de conflict. În contextul
apropiatei alianţe sârbo-bulgare, se începe şi o revigorare a relaţiilor româno-ruse, ruşii fiind conştienţi că
România reprezintă un punct important în sud-estul
Europei.
(continuare în numărul următor)
www.historia.ro

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

www.cinemagia.ro

Iubirea de Dumnezeu
Înainte de a învinovăţi nejustificat, înainte de a ne răzvrăti împotriva realităţilor
concrete, înainte de a crede că suntem cu
adevărat îndreptăţiţi să ne plângem, să facem bilanţul datoriilor noastre şi a celei
mai importante decât toate: a iubirii de
Dumnezeu. Pentru că omul care nu-L iubeşte pe Dumnezeu nu trăieşte. Deşi pare
viu, în timp ce omul care-L iubeşte pe
Dumnezeu trăieşte chiar de a murit.
Iubirea pe care am primit-o din partea
părinţilor este una peste care pecetea timpului nu se aşterne vreodată. Însă, pentru
ca această dragoste necondiţionată să rămână cu adevărat întipărită în noi şi să
treacă mai departe la generaţiile următoare, este nevoie şi de cunoaşterea măsurii
dreptăţii. Pentru că iubirea fără dreptate
este oarbă, la fel cum dreptatea fără iubire
este doar o pustiire sufletească fără margini.
Înţelepciunea este rareori alcătuită din
calităţi singulare. Aşa cum gândirea lentă
este uzitată când trebuie luată o decizie
importantă, la fel acţiunea fulgerătoare
este necesară când ne confruntăm cu un
context de forţă majoră. Înţeleptul ştie să
îmbine contrariile: să fie şi lent, şi rapid, şi
bun, şi aspru, şi pregătit pentru munca intelectuală, dar şi pentru cea fizică. Înţelepciunea este un cumul de calităţi, nu alegerea uneia în detrimentul alteia.
De aceea, şi Dumnezeu, Înţelepciunea

supremă Care a clădit universul şi îl guvernează în chip nevăzut, îmbină, atât bunătatea, cât şi asprimea în acţiunile sale. Făcând referire la istoria iudeilor care au dat
dovadă adesea de acte potrivnice lucrării
lui Dumnezeu, Origen semnala faptul că
asprimea de care a avut parte ,,poporul
ales” a fost o faţetă care se
poate repeta oricând, atât
timp cât oamenii vor continua
să creadă mai mult în propriile patimi şi plăceri. Când citim despre nenorocirile care
au venit peste Israel şi despre
apăsările care au dat peste
acest popor, ar trebui să ne apuce şi pe noi frica şi să zicem: ,,Dacă n-a cruţat Dumnezeu ramurile fireşti, cu atât
mai puţin ne va cruţa pe noi!”
Dacă pe cei ce se laudă că ei
sunt ,,măslinul cel bun” şi că
ei sunt înrădăcinaţi pe tulpina
patriarhilor Avraam, Isaac şi
Iacov, totuşi Dumnezeu i-a
tăiat fără cruţare, cu toată bunătatea şi iubirea Lui de oameni, cu atât mai puţin se
va feri El să ne cruţe pe noi? Să vedem,
dar, bunătatea, dar să vedem şi asprimea
lui Dumnezeu.
Acelaşi Origen, asemenea multor creştini care au trecut prin încercări mari, sublinia că asprimea lui Dumnezeu nu este

niciodată despărţită de bunătatea Lui. ,,El
nu-i bun fără să fie drept, după cum nu-i
nici iute, fără să fie bun. Căci, dacă ar fi să
fie numai bun fără să fie drept, n-am face
decât să-L dispreţuim pentru bunătatea
Lui, iar dacă ar fi numai drept fără să fie
bun, desigur că ne-am deznădăjdui pentru
păcatele noastre. Dar,
în realitate, în calitatea
Lui de Dumnezeu, El
este în acelaşi timp şi
bun, şi aspru”.
Asemenea unui tată priceput, care înţelege când este necesar
să-şi certe copilul şi
când trebuie să-l încurajeze,
Dumnezeu
conduce istoria omenească, oferind permanent prilejul pocăinţei,
restaurării sufleteşti,
redescoperirii relaţiei
dintre El şi sufletul
omenesc. Numai un
om care nu a cunoscut iubirea lui Dumnezeu pentru el poate afirma că acesta nu
iubeşte pe oameni sau că este nedrept cu
ei. Iar această confuzie apare pentru că oamenii uită că sunt datori să-L iubească pe
Dumnezeu mai mult decât orice pe lumea
aceasta. Din lipsă de reciprocitate a acestei
iubiri, oamenii trăiesc cu impresia că

Dumnezeu le datorează totul, în timp ce ei
nu-I datorează nimic.
Însă, atunci când natura se ridică împotriva omului, când încercările financiare îl
înrobesc, când conflictele şi necazurile
sale se înmulţesc, atunci, acesta realizează
că este slab, că toată mândria lui l-a condus numai spre neputinţă şi necredinţă şi
recunoaşte că fără de Dumnezeu nu este
nimic, că s-a născut din pământ şi în pământ se va întoarce, indiferent de realizările lui în această lume şi că va da socoteală de toate faptele sale în faţa Creatorului
Său.
În perioadele de necaz, omul îşi recunoaşte împietrirea inimii şi lipsa iubirii
faţă de Cel Care i-a dat viaţă. Origen observa: ,,Mai presus de toate, întrucât noi
suntem făptura şi plăsmuirea lui Dumnezeu, Lui Îi suntem datori a-I păstra o deosebită afecţiune, Să-L iubim din toată inima, din toată puterea şi din tot cugetul”.
Noi suntem deja datornicii lui Hristos,
Care ne-a răscumpărat cu sângele Său,
precum fiecare rob este datornicul celui
care l-a cumpărat cu o anumită sumă de
bani. Şi faţă de Duhul Sfânt avem datorie,
pe care o împlinim, când nu-L supărăm pe
cel ,,întru care am fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării”, şi dacă nu-L supărăm
aducem roadele cerute de la noi, iar El ne
stă în ajutor şi dă sufletului nostru viaţă.
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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ªtiinþã
Materialul magnetic care „îngheaţă” la
căldură i-a surprins pe fizicieni

Atunci când materialele magnetice dezordonate sunt
răcite la temperatura potrivită, se întâmplă ceva interesant. Orientările atomilor lor „îngheaţă” şi materialele se
blochează într-un model static, manifestând un comportament cooperant care nu este de obicei afişat. Materialul
magnetic care „îngheaţă” la căldură face exact opusul.
Atunci când este încălzit fracţionat, elementul magnetic
natural neodim îngheaţă, dând peste cap toate aşteptările
noastre. Într-un material feromagnetic convenţional,
cum ar fi
fierul, orientările
mag netice
ale atomilor se aliniază toate în
aceeaşi direcţie; adică polii lor
mag netici
nord şi sud
sunt orientaţi la fel în spaţiul tridimensional. Dar în
unele materiale, cum ar fi unele aliaje de cupru şi fier,
orientările sunt în schimb destul de aleatorii. Această stare magnetică este cunoscută sub numele de „spin glass”.
Când încălzeşti un material, creşterea temperaturii creşte
energia din acel material. În cazul magneţilor, acest lucru creşte mişcarea orientărilor. Dar se întâmplă şi contrariul: când răceşti un magnet, orientările încetinesc.
Pentru materialele spin glass, temperatura de îngheţ este
punctul în care orientările se comportă asemănător cu un
feromagnet convenţional. Nu se ştie precis de ce materialul magnetic care „îngheaţă” la căldură face acest lucru În mod interesant, ei au descoperit că creşterea temperaturii neodimului de la -268 grade Celsius la -265
grade Celsius a indus starea de „îngheţare” observată de
obicei la răcirea unui material spin glass. Atunci când
oamenii de ştiinţă au răcit materialul magnetic care „îngheaţă” la căldură, orientările au căzut din nou în dezordine. Este posibil, au spus cercetătorii, ca neodimul să
aibă anumite corelaţii în starea sa de spin glass care depind de temperatură. Investigaţii ulterioare ar putea dezvălui mecanismul din spatele acestui comportament ciudat în care ordinea iese din dezordine la adăugarea de
energie.

Oamenii de ştiinţă au creat
un ciment ecologic din alge

În fiecare an, aproximativ două gigatone de CO2 sunt
eliberate în mediu din cauza producţiei şi utilizării cimentului. O echipă de cercetători de la Universitatea Colorado din Boulder, SUA, în asociere cu colegii lor de la
Laboratorul Naţional de Energie Regenerabilă şi de la
Universitatea din Carolina de Nord Wilmington, a dezvoltat o metodă unică neutră din punct de vedere al carbonului, prin care cimentul Portland poate să fie produs
din calcar crescut biologic. Betonul care este realizat în
principal folosind ciment Portland, apă şi pietriş este
considerat cel mai consumat material de pe glob, alături
de apă. Cu toate acestea, este foarte regretabil faptul că
producţia comercială de ciment Portland implică incinerarea unor cantităţi mari de calcar, ceea ce duce la emisii
masive de CO2. Mai mult, calitatea aerului din zona în
care se produce cimentul este, de asemenea, puternic
compromisă, deoarece arderea calcarului eliberează diverşi poluanţi şi gaze toxice în aer. Profesorul Srubar a
observat în timpul călătoriei sale în Thailanda structuri
de carbonat de calciu construite în mod natural în jurul
recifelor de corali. Cercetătorii au observat că, spre deosebire de calcarul natural, care are nevoie de milioane de
ani pentru a se forma sub pământ, versiunea biogenică
creată de către cocolitofore ar putea fi produsă în timp
real. În plus, cocolitoforele au produs carbonat de calciu
în mai puţin timp în comparaţie cu recifele de corali pe
care le-a observat profesorul Srubar în Thailanda. Materia primă necesară pentru formarea calcarului biogenic
în apa de
mare a inclus doar
dioxid de
carbon dizolvat şi lumină solară. Cercetătorii susţin
că producţia de calcar
cu cocolitofore este atât de fezabilă încât, tot ce trebuie să faceţi
este să le permiteţi cocolitoforelor să se înmulţească
într-un corp de apă care acoperă o suprafaţă de aproximativ 8.000 de kilometri pătraţi Prin urmare, betonul
format din acest ciment ar putea declanşa o nouă eră a
construcţiilor durabile în întreaga lume.
www.descopera.ro
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Noutãþi în lumea IT
Galaxy XCover6 Pro

Samsung a anunţat oficial noul
Galaxy XCover6 Pro, cel mai nou
smartphone al său din gama de dispozitive cu rezistenţă crescută. Galaxy
XCover6 Pro este dezvoltat în jurul
unui ecran de 6,6” cu rezoluţie Full
HD+ la 120 Hz, protejat de sticlă Gorilla Glass Victus+, la fel ca smartphone-urile din seria S22. În ciuda
dimesniunilor relativ „normale”, telefonul este mai gros decât am văzut
pe dispozitive în ultima vreme, cu un
profil de 9,9 mm. De asemenea, este
mult mai greu decât alte telefoane din
piaţă, cântărind 235 de grame. Asta
pentru că este construit din materiale

model Exynos echivalent, produs de
Samsung. Configuraţia rămâne una
de medie, cu 6 GB RAM şi 128 GB
stocare, dar există şi un slot pentru
carduri microSD pentru cei care vor
să extindă spaţiul disponibil. La capitolul camere foto avem un sistem 50
f/1.8 pentru camera wide cu o cameră
de 8 megapixeli f/2.2 pentru ultrawide pe spate, şi o cameră selfie de 13
megapixeli. Aceste camere sunt
cam… neobişnuite pentru dispozitivele Samsung. Acumulatorul de
4.050 mAh nu pare însă să fie foarte
mare, însă ar trebui să asigure măcar
o zi de autonomie, iar avantajul este
că poţi cumpăra mai multe, pe care să
le schimbi atunci când ai nevoie rapid. Probabil cel mai mare avantaj al
acestui telefon, pe lângă cel al rezistenţei şi al bateriei care se poate înlocui rapid, este faptul că beneficiază
de acelaşi suport software extins precum restul seriei de telefoane Galaxy.
Astfel, acesta este livrat cu Android
12 şi OneUI 4.1, dar va primi până la
patru actualizări de sistem şi cinci ani
de actualizări de securitate. Samsung
Galaxy XCover6 Pro se lansează în a
doua jumătate a lunii iulie.

rezistente, primind certificare, atât
pentru standardul IP68 pentru rezistenţă la apă şi praf, în ciuda faptului
că permite schimbarea bateriei, cât şi
pentru Standardul MIL-STD-810H,
care asigură rezistenţă la umiditate,
sare, praf, vibraţii şi şocuri mecanice.
Configuraţia internă implică un procesor octa-core pe 6nm, pe care Samsung nu-l menţionează. Acesta ar putea fi ori un Snapdragon 778G, fie un

La doar câteva săptămâni după ce
a anunţat şi lansat noul Band 7, Xiaomi aduce pe piaţă şi un model superior, cu ecran mai mare, care va concura în piaţă cu modele precum Huawei
Watch Fit, fiind mai degrabă vorba
despre un ceas inteligent, decât de o
brăţară de fitness tradiţională. Noul
dispozitiv vine cu ecran şi mai mare,

construcţie metalică şi o selecţie de
senzori şi funcţii pentru monitorizarea activităţilor sportive.Brăţara
Xiaomi Band 7 Pro păstrează multe
dintre funcţiile modelului „standard”.
Xiaomi Band 7 Pro este foarte similar în capabilităţi cu noul Smart Band
7 „standard”. Acesta vine cu senzori
pentru puls, saturaţia oxigenului din
sânge, funcţii de monitorizare a
sportului şi a somnului, cât şi cu un
GPS pentru înregistrarea traseelor pe
care alergi. Ecranul de 1,64” vine cu
funcţie always-on şi chiar dacă nu
pare că este cu mult mai mare pe
„hârtie” (în comparaţie cu cel de
1,47”), acesta este mult mai lat decât
modelul de bază. Bateria nu este
foarte mare, la 235 mAh, dar promite
până la 12 zile de utilizare la o singură încărcare. Spre diferenţă de
Smart Band 7, modelul Pro beneficiază şi de NFC pentru plăţi contactless. În consecinţă, cadranele
disponibile sunt mult mai variate,
Xiaomi promiţând peste 180 de modele din start.
www.go4it

-Vii weekend-ul
viitor la mare?
- Nu pot, trebuie să
merg la o nuntă, chiar
dacă nu am chef.
- Hai fată, poate pleci mai devreme.
- Ok, arunc buchetul şi vin.
J
Un scoţian era cumnatul unui
francez.
Într-o zi francezul îşi sună cumnatul şi îi zice:
-Bonjour cumnate, ai primit scrisoarea mea?
-Bună, Pierre.Te referi la scrisoarea în care îmi ceri imprumut 5.000
de dolari?
-Da, la această scrisoare mă refer,
spune francezul.
- Îmi pare rău, dar nu am primit-o!
J
La bancă:
- Aş dori să deschid un cont comun.
- Cu cine?
- Cu cineva care are bani!

J
- Şi după facultate ce ai de gând să
faci?
- A doua facultate.
- Şi după a doua facultate?
- Un master.
- Şi după master?
- Un curs de frizerie-taximetrie.
J
Doi francezi, aflaţi în Anglia, nu
avuseseră ocazia să vadă deloc soarele în două săptămâni.
Ca să se dumirească, l-au întrebat
pe recepţionerul de la hotel:
- Pe aici plouă des?
- Cam de două ori pe an, domnule.
- Şi cât ţine?
- Cam şase luni...
J
O doamnă la Ikea:
- Intră acest dulap în maşina mea?
Vânzătorul:
- Ce maşină aveţi?
- Verde.
- Atunci, nu.
J

Un nebun înarmat cu un ciocan
izbeşte cu toată puterea în zid.
Doctorul îl vede şi îi spune:
-Degeaba te chinui! E beton armat, n-ai să poţi găuri peretele!
-Nu vreau să-l găuresc, vreau să-i
fac doar un cucui…
J
Un agent de asigurări vizitează un
muzeu şi accidental sparge o statuie.
Administratorul muzeului îi spune:
- Statuia pe care aţi spart-o are
peste 600 de ani vechime.
Agentul îi răspunde:
-Slavă Domnului! Credeam că
este una nouă.
J
O ambulanţă goneşte pe străzi şi,
la o intersecţie, răstoarnă şi accidentează un pieton. Şoferul coboară imediat, ridică victima, şi continuă drumul spre spital. Apoi, se întoarce
zâmbind spre accidentat şi-i spune:
- Ce noroc formidabil aţi avut că
treceam pe aici!
www.bancuri.ro

Xiaomi Band 7 Pro
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Dumnezeu iubeşte nevinovăţia, nu imbecilitatea.
De ce îi este foame omului de astăzi? De
iubire şi de sens.
Durerea fără deznădejde e ca mâncarea
fără sare, ca nunta fără lăutari.
Omul are atâta sfinţenie câtă rugăciune
are în el.
Important e să nu cedezi! Să nu cazi pradă
răului.
Obrăznicia e a cere de la alţii mai mult
decât ţi se cuvine.
Omul făţarnic are două feţe şi nici un obraz.
Cei mai mulţi trăiesc zilele, puţini trăiesc
viaţa.
Sufletul e ca fierul. Nu poţi lucra cu el
până nu-l încălzeşti.
Nu există pustiu. Există doar incapacitatea noastră de a umple golul în care trăim.
Stejarul creşte numai unde-i pământul
bun, buruienile cresc pretutindeni.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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Admitere 2022 în Colegiul Naţional Militar
„Dimitrie Cantemir”
Admitere 2022
După un drum lung, care a inclus parcurgerea mai
multor etape, absolvenţii claselor a VIII-a culeg roadele
muncii lor, după afişarea rezultatelor finale.
Odată cu repartizarea computerizată în învăţământul
liceal militar şi confirmarea locului obţinut, s-au risipit şi
emoţiile celor care au ales să îmbrăţişeze cariera militară
şi să-şi desăvârşească pregătirea în Colegiul Naţional
Militar
„Dimitrie
Cantemir”.
Cele 120 de
locuri disponibile au fost
ocupate de 82
de băieţi şi 38
de fete. O singură elevă, de
la Colegiul
Naţional „Dimitrie Cantemir” Oneşti, a fost admisă cu media finală
10.00. S-au înregistrat 47 de medii peste 9.00 şi 72 de medii peste 8.00. Ultima medie de admitere a fost 8,43.
Candidaţii de anul acesta au intrat cu medii mai mari
decât în anul precedent, acestea fiind cuprinse între 9,97
şi 8,14.
Vă felicităm pentru rezultatele obţinute!
Mult succes pe drumul ales, pe care vi-l dorim plin de
reuşite şi bucurii care să vă marcheze frumoşii ani de liceu!

Cantemirişti de top

Promoţia 2022 a Colegiului Naţional Militar „Dimitrie
Cantemir” duce mai departe tradiţia de excelenţă a instituţiei şi demonstrează, încă o dată, că obiectivele trasate pot
fi îndeplinite prin foarte multă muncă, spirit de echipă, seriozitate, dorinţă de autodepăşire şi raportează „Misiune
îndeplinită!”

Rezultatele deosebite
obţinute de absolvenţii cantemirişti la examenul naţional de bacalaureat şi la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ superior (100% reuşiţi), între care se numără
cele 48 de note de 10 (29 la
examenul maturităţii şi 19
la admitere), stau mărturie.
În şirul performanţelor excepţionale se evidenţiază
cele ale absolvenţilor cu cele mai mari medii de repartiţie,
dar şi ale celor care au ocupat primele locuri la academiile militare din ţară.
Este pentru al doilea an consecutiv când un absolvent
cantemirist este primul în promoţia curentă, în funcţie de
media de repartiţie, dintre toţi absolvenţii de colegii naţionale militare.
Eva-Antonia Nedelcu este cea care duce tradiţia mai
departe, reuşind să obţină cea mai mare medie de repartiţie, respectiv 9,83.
În acelaşi registru al reuşitelor se înscrie şi rezultatul
absolventului nostru George
Dănuţ Armencescu, fiind al
doilea în promoţie, cu media
de repartiţie 9,78.
Ambii au optat pentru
Academia Tehnică Militară
„Ferdinand I”, unde au fost
admişi primii la specializările
alese: Echipamente şi sisteme
electronice militare, respectiv Comunicaţii pentru apărare
şi securitate.
De asemenea, la programul de studii Echipamente şi
sisteme electronice militare - electronică, radioelectronică
de aviaţie din cadrul aceleiaşi academii, absolventul Vlad
Vasilescu a fost admis primul, fiind secondat de colegul
lui Bogdan Vasile.
La specializarea Armament, aparatură artileristică şi
sisteme de conducere a focului, primul loc a fost ocupat

Vizită de informare la SMFT
Pe data de 11 iulie, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-maior Iulian Berdilă a
primit, la sediul instituţiei, vizita studenţilor Facultăţii de relaţii internaţionale, din cadrul
Universităţii Georgia
Tech din Statele Unite
ale Americii.
În cadrul întrevederii, studenţii au manifestat un real interes
privind perspectivele
educaţiei
militare,
schimbului de experienţă între studenţii
celor două state şi
acordării sprijinului
societăţii civile pentru
apărare. De asemenea, au fost dezbătute subiecte
precum implicarea forţelor terestre române în procesul de descurajare din regiune în conformitate
cu strategia NATO, sau modul în care viitorii
practicieni în domeniul relaţiilor internaţionale
pot contribui la realizarea stabilităţii şi securităţii.
În perioada 29 iunie-17 iulie, studenţii Facultă-

ţii de relaţii internaţionale „Sam Nuun” a Universităţii Georgia Tech / SUA se află în România, ca
parte a vizitei de studii anuale, în vederea informării cu privire
la componenta
militară a relaţiilor internaţionale.
În cadrul vizitei în ţara noastră, aceştia interacţionează cu
reprezentanţi ai
instituţiilor implicate în apărare
şi securitate, în
vederea dezvoltării unei imagini
coerente privind contextul de securitate din Regiunea Mării Negre, efortul militar al României în
contextul agresiunii militare din Ucraina, cooperarea militară internaţională cu NATO - UE SUA.
Colonel Cristian MARIŞ
Foto: Marian LUNGU

Conferinţa anuală a Forţelor Terestre
Europene - CEA 2022
Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-maior
Iulian Berdilă a participat, în perioada 6-9 iulie, la cea de-a 29-a
ediţie a Conferinţei Forţelor Terestre Europene 2022 (Conference of European Armies CEA), organizată de Forţele Terestre ale Statelor Unite ale
Americii, la Garmisch, Germania.
Subiectul principal al dezbaterilor conferinţei din acest an a
fost „Meeting the Challange of
Large Scale Combat in Europe:
Stronger Together!”. În cadrul
sesiunilor abordate, generalulmaior Iulian Berdilă a susţinut

CMYK

tema „Force Posture for
the New Environment”,
făcând totodată şi o
prezentare a Forţelor
Terestre Române.
În marja conferinţei,
şeful Forţelor Terestre
Române a avut o întâlnire bilaterală cu şeful
Forţelor Terestre ale
Statelor Unite ale Americii, generalul James C.
McConville, în cadrul căreia au
fost tratate subiecte privind promovarea Parteneriatului strategic din perspectiva atingerii
obiectivelor naţionale de securitate, intensificarea cooperării

militare directe în vederea implementării cu succes a proiectelor şi exerciţiilor comune şi
analizarea cooperării pe linia
HIMARS.
Colonel Cristian MARIŞ
Foto: Raisa DOBRESCU

de absolventa Andreea Rădulescu.
Fruntaşi la admiterea în Academia Forţelor Aeriene
„Henri Coandă” sunt doi absolvenţi: Eduard-Gabriel Todoran, la specializarea Meteorologie, şi Cristina Andreea
Bădescu, la specialitatea militară Război electronic în comunicaţii.
La Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”,
doi absolvenţi au ocupat primele locuri la două dintre
specialităţile militare: Petrişor Cătălin Sin-Poliţie militară şi Codruţ Gabriel Cantea-Apărare CBRN.
Absolventul Mihail Raul
Stan a ocupat prima poziţie
la specialitatea militară Electromecanică de la Academia
Navală „Mircea cel Bătrân”.
Dintre cei 117 absolvenţi care au fost admişi în învăţământul militar superior, 41 au ales Academia Forţelor
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, 38 au optat pentru
Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, 31 şi-au îndreptat paşii spre Academia
Forţelor Aeriene „Henri
Coandă” şi 7 îşi vor desăvârşi
pregătirea în Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.
Din toamnă, cu toţii vor
păşi dincolo de porţile instituţiei, cu un bagaj însemnat de
cunoştinţe, dornici să devină
liderii Armatei României de
mâine, să-şi facă mândri părinţii, profesorii şi ofiţerii care
i-au călăuzit pe drumul cunoaşterii, le-au şlefuit caracterul şi le-au dat forţa de a învinge orice obstacol, de a mai merge mai departe şi atunci când va fi mai greu.
Felicitări tuturor şi mult succes în etapa studenţiei militare!
Graţiela MIHĂESCU

Ceremonial militar şi religios
Militarii Batalionului 30 Vânători de Munte „Dragoslavele”, din
Câmpulung Muscel, alături de reprezentanţi ai Asociaţiei Cadrelor Militare Femei în Rezervă şi Retragere „Slt. Ecaterina Teodoroiu” şi autorităţi publice locale, au adus un pios omagiu călugăriţei-sublocotenent
Marina (Mina) Hociotă.
Pe data de 7 iulie, la Mănăstirea Nămăieşti din Judeţul Argeş, cu prilejul comemorării a 45 de ani de la trecerea în nefiinţă a călugăriţei-sublocotenent Marina (Mina) Hociotă, luptătoare pentru Patrie, Biserică şi
Neam în cele două conflagraţii mondiale, s-a desfăşurat un ceremonial
militar şi religios, prin depunerea de coroane şi jerbe de flori la mormântul ridicat în curtea mănăstirii.
Ceremonialul militar şi religios a fost precedat de intonarea Imnului
Naţional de către fanfara Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”,
din Braşov.
După izbucnirea Primului Război Mondial
(1914), în timpul celor
doi ani de neutralitate a
României, Crucea Roşie
a organizat cursuri speciale de asistenţă medicală în mai multe centre
din ţară, inclusiv la Mănăstirea Văratec, loc
unde tânăra călugăriţă
s-a oferit voluntar. După
ce munca sa a fost remarcată de către superiori, Maica Mina a primit o
uniformă militară şi a fost mobilizată aproape de linia frontului, la Mărăşeşti, unde a primit gradul de sublocotenent.
La momentul izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial, Maica
Mina avea 45 de ani. A fost mobilizată din nou şi trimisă la spitalul din
Câmpulung Muscel. A devenit membră a „Asociaţiei surorilor de caritate
de război din România” şi „Corpului luptătorilor naţionalişti”. După război s-a întors la Mănăstirea Văratec, cu conştiinţa împăcată: „Noi, călugăriţele şi călugării, ne-am pus în nesiguranţa vieţii... pentru ţară şi am
slujit cu credinţă şi am mers în război cu toată conştiinţa, în ajutorul răniţilor pentru care am muncit cu un sentiment sfânt, să le ajutăm în suferinţă... Ne-am împlinit datoria nu ca nişte oameni, ci ca ostaşi ai Domnului şi ai ţării noastre, făcând ascultarea până la capăt, la terminarea războiului.”
Curajul, dar şi actele sale caritabile, nu au fost uitate mulţi ani după
sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. În 1968, Maica Mina a fost
distinsă cu Medalia Virtutea Ostăşească - Clasa I - în faţa Mausoleului
de la Mărăşeşti, cu prilejul aniversarii a 50 de ani de la sfârşitul Primului Război Mondial, alături de alţi veterani de război.
Pentru actele ei de curaj şi bravură, regele Ferdinand i-a conferit gradul de sublocotenent, fiind al doilea ofiţer-femeie după slt. Ecaterina
Teodoroiu. A primit de asemenea, prin Decret Regal, de două ori distincţia „Crucea Comemorativă”.
Plutonier-major Ovidiu CANTEA

