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Puterea exemplului
Dacă ar fi să cuantific acumulările şi experienţa dobândite de-a lungul timpului aş folosi o expresie pe care
o utilizez des: „Experienţele ne definesc!”, iar pentru un
ofiţer de tancuri
este foarte important să acumuleze
cunoştinţe şi experienţă trecând prin
toate etapele carierei militare, deoarece fiecare etapă a
carierei înlesneşte
dezvoltarea profesională...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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ACTUALITATE

Schimbare a comenzii la
Batalionul 313 Cercetare
Noul comandant este veteran al teatrelor de operaţii, desfăşurându-şi pregătirea în cadrul unor prestigioase instituţii
de învăţământ, atât în ţară cât şi în
străinătate, iar experienţa profesională a dobândit-o
în cadrul Statului
Major al Forţelor
Terestre şi în
structuri subordonate acestuia....

KAKI 100%

Lecţie de camaraderie
În timp ce marea majoritate a tinerilor din ţară se
bucură de perioada vacanţei de vară, bobocii militari din
cadrul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
din Sibiu şi-au petrecut ultima săptămână la cota 1320 metri, acolo unde au
participat la modulul
de cercetare şi supravieţuire. Tinerii
învăţăcei, aflaţi sub
atenta supraveghere
a instructorilor militari, au trecut...

LECÞIA DE ISTORIE

România şi războaiele balcanice
Începând cu 9 octombrie, Imperiul Otoman se află în
război cu Muntenegru, ceea ce determină, la 30
octombrie, intrarea în război şi a celor trei state balcanice, cu scopul declarat de a-şi elibera
conaţionalii şi de a
unifica
teritoriile
cucerite. În primă fază,
diplomaţia europeană
nu a dorit să intervină,
încrezătoare în faptul
că armata turcă...

MOZAIC

Cheia pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii
Oamenii de ştiinţă din Japonia au dezvăluit că
celulele musculare umane pot rămâne inflamate cu ajutorul unei injecţii ce conţin ser de urs.
Secretul, potrivit
unui comunicat de
presă de la Universitatea din Hiroshima,
este abilitatea urşilor
de a hiberna pentru
perioade îndelungate
de timp fără să-şi
piardă masa musculară.
Oamenii se confruntă
cu regula „foloseşte-o
sau pierde-o” atunci...

CMYK
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Schimbare a comenzii la Batalionul 313
Cercetare în Adâncime „Burebista”
Miercuri, 27 iulie, la sediul Batalionului 313 Cercetare în Adâncime ,,Burebista”, din Bucureşti, a avut
loc, în prezenţa comandantului Brigăzii 18 Cercetare
Supraveghere ,,Decebal”, colonelul Virgil-Nicu Florescu, ceremonia de predare-primire a comenzii unităţii.
Locotenent-colonelul Constantin Muscă, locţiitorul
comandantului a predat comanda structurii şi Drapelul
de Luptă locotenent-colonelului Claudiu Andrei
Grandel.

Noul comandant este veteran
al teatrelor de
operaţii,
desfăşurându-şi
pregătirea
în
cadrul unor prestigioase instituţii
de învăţământ,
atât în ţară cât şi
în străinătate, iar
experienţa profesională a dobândit-o în cadrul
Statului Major al
Forţelor Terestre
şi în structuri
subordonate
acestuia. Rezultatele deosebite obţinute de-a lungul timpului i-au fost răsplătite cu diverse distincţii, cele mai
însemnate fiind „Emblema de Onoare a Forţelor Terestre”, Ordinul “Virtutea militară” în grad de Cavaler cu
însemne pentru război şi Medalia ”Steaua de bronz”.
Urăm mult succes în activitate noului comandant!
Vlăduţ-Florin Vătămanu

lPHENIANUL este pregătit să îşi mobilizeze capacitatea
nucleară de descurajare a unui război. Liderul nordcoreean Kim Jong Un a spus că ţara sa este pregătită să îşi
mobilizeze capacitatea nucleară de descurajare a unui război şi să contracareze orice conflict militar cu SUA şi l-a
criticat pentru prima dată pe noul preşedinte al Coreii de
Sud, Yoon Suk-Yeol, atrăgând atenţia că Seulul împinge situaţia în pragul unui conflict, relatează Reuters. Kim Jong
Un a făcut aceste afirmaţii în timpul unui discurs la un eveniment de marcare la 27 iulie a 69 de ani de la armistiţiul
Războiului din Coreea, care a lăsat cele două Corei tehnic
încă în război, conform unei relatări a agenţiei oficiale
nord-coreene de presă KCNA. Confruntarea cu SUA ridică
ameninţări nucleare deoarece războiul din 1950-1953 a făcut necesar ca Phenianul să îşi îndeplinească „sarcina istorică" de a-şi consolida apărarea, a spus liderul nord-coreean. „Forţele noastre armate sunt extrem de pregătite să
răspundă oricărei crize, iar capacitatea nucleară de descurajare a unui război pe care o are naţiunea noastră este de
asemenea pe deplin pregătită să îşi mobilizeze puterea absolută, cu promptitudine, cu precizie şi în acord cu misiunostru naţional.
nea sa", a afirmat el. Discursul survine în contextul în care
Născut din fericita simbioză dintre
oficiali de la Seul şi Washington au spus că Phenianul şi-a
geniul muzical al lui Anton Pann şi
finalizat pregătirile pentru a desfăşura primul test nuclear
binecunoscutul poem al lui Andrei
de după 2017. În discursul său, Kim Jong Un a mai spus că
Mureşanu - „Un răsunet”, în conjuncSUA continuă, alături de Coreea de Sud, „actele ostile petura istorică favorizată de idealurile
riculoase şi ilegale" împotriva Coreii de Nord şi că încearcă să îşi justifice comportamentul prin „demonizarea"
icată Zilei Imnului Revoluţiei de la 1848, „Deşteaptă-te,
române!” a fost intonat oficial pentru
Phenianului.lANKARA: Armata turcă a primit primele
Naţional al României.
sisteme portabile autohtone SUNGUR. Turcia înActivităţi similare prima dată la 29 iulie 1848, la Râmlocuieşte Stinger cu propriul MANPADS de generaţia a
s-au
desfăşurat în toate nicu Vâlcea, cântecul cucerindu-şi
IV-a. Şeful Preşedinţiei Industriei de Apărare din Turcia
garnizoanele
din ţară rapid locul în inimile românilor patri(CSS), Ismail Demir, a declarat că primul lot de sisteme porunde sunt dislocate oţi.
tabile de rachete antiaeriene „SUNGUR”, dezvoltate şi proZiua de 29 iulie, data primei
structuri din cadrul
duse de compania turcă Roketsan, a intrat în înzestrarea arintonări
publice, a fost stabilită, prin
Forţelor
Terestre
matei turce. Oficialul turc a felicitat tot personalul implicat
lege,
în
anul
1998, drept „Ziua ImnuRomâne.
în proiectarea, dezvoltarea şi producţia sistemului, care permite astfel Turciei să-şi producă la nivel naţional întregul neZiua de 29 iulie are lui Naţional al României”, străvechiul
cesar de sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANo însemnătate aparte marş patriotic fiind astăzi intonat în
PADS). Racheta „SUNGUR” a fost dezvoltată pe baza omopentru fiecare român, deschiderea ceremoniilor militare şi a
loagei americane „STINGER”, dar cu performanţe ridicate,
fiind cea în care cele- marilor evenimente publice ale statuurmărindu-se adaptarea şi utilizarea acesteia pentru sisteme
brăm Imnul Naţional al lui român.
în configuraţia sol-aer montate pe diferite platforme terestre,
În această zi, să ne descoperim
României.
în configuraţia aer-aer montate pe UAV-urile „AKINCI” şi
frunţile
în semn de respect şi să ne
Alături de Drapelul
în configuraţia de sistem naval de apărare aeriană apropiată
unim,
simbolic,
vocile, oriunde ne-am
Pe data de 29 iulie, la sediul Stat- Naţional, Stema şi Sigiliul de stat,
„LEVENT”. Racheta „SUNGUR”, ale cărei performanţe o
ului Major al Forţelor Terestre, a avut Imnul reprezintă unul dintre sim- afla, pentru a reface drumul glorios al
plasează în categoria sistemelor MANPADS de generaţia a
patra, este destinată distrugerii UAV-urilor, avioanelor şi eliloc, în prezenţa comandantului bolurile oficiale ale statului român şi acestui cântec-templu al neamului
copterelor care evoluează la distanţă maximă de 8 km şi altiComandamentului Componentei Tere- un reper al naţiunii noastre. Fiecare românesc din istorie până în zilele
tudinea de 4,5 km, dispune de un sistem de ghidare cu imastre, generalul de brigadă Marian- român, oriunde s-ar afla, vibrează noastre.
gine în infraroşu (IIR)şi are capacitatea de detectare, identiFlorin Barbu, ceremonia militară ded- atunci când ascultă acordurile imnului
Cristian Mariş
ficare şi urmărire a ţintelor atât pe timp de zi, cât şi pe timp
de noapte. În prezent, forţele terestre turce utilizează sisteme
„FIM-92 Stinger”, dar treptat acestea vor fi înlocuite cu sisteme autohtone „SUNGUR”. În sens mai larg, demersul se
înscrie în tendinţa Ankarei de a-şi reduce dependenţa faţă de
importurile de tehnica militară occidentală, care pot fi supuse unor embargouri, sancţiuni sau condiţionări politico-militare, obiectivul declarat fiind ca nivelul de asigurare al nevoÎn fiecare an, la 23 iulie, jurnaliştii militari sărbătoresc care, în anul 1859, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, a
ilor militare în industria naţională să ajungă la 73% la finalul
Ziua
Presei Militare, prilej cu care sunt omagiate generaţi- fost editat primul ziar militar românesc, „Observatorul
anului 2022.lMOSCOVA: Rusia va răspunde simetric
ile de ziarişti în uniformă care şi-au asumat, de-a lungul Militar”, publicaţie care a constituit o adevărată armă de
dacă Finlanda şi Suedia vor găzdui baze şi armament
vremii, misiunea de a fi vocea Oştirii. Aceasta este ziua în spirit în rândurile armatei.
NATO pe teritoriile lor. Aderarea Finlandei şi Suediei la
163 de ani de presă militară românească
NATO va fi primită de Moscova cu măsuri de ordin militar
înseamnă tradiţie şi personalitate, asumarea
pe teritoriul Rusiei, a declarat joi fostul preşedinte şi premier
rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliuunor standarde de performanţă şi voinţă de acţilui de Securitate al Federaţiei Ruse, relatează agenţia DPA,
une, atât pentru a impune un nivel publicistic
potrivit Agerpres. Dacă cele două ţări vor găzdui baze şi arridicat, cât şi pentru a menţine viu interesul
mament NATO, atunci „paşii noştri ca reacţie vor fi simetripublicului.
ci acestora”, a spus Medvedev, după o reuniune asupra situaDe-a lungul anilor, ziariştii militari au adus,
ţiei de securitate de-a lungul celor circa 1.300 de kilometri
permanent,
instituţia militară în atenţia socide graniţă ruso-finlandeză. În opinia lui Dmitri Medvedev,
etăţii civile, redând în imagini şi cuvinte eroisîn urma deciziei Finlandei şi Suediei de a se alătura NATO
mul soldaţilor pe câmpurile de luptă, activităţile
va rezulta o deteriorare a situaţiei de securitate în regiunea
cotidiene de instrucţie, contribuţia militarilor la
Mării Baltice, „întrucât Marea Baltică va deveni de fapt o
mare dominată de statele NATO”. Mai mult, oficialul rus a
realizarea celor mai importante lucrări în
acuzat Finlanda şi Suedia că sunt influenţate „de peste ocean
economia naţională, precum şi noua calitate a
şi de către Bruxelles”. Rusia va fi aşadar nevoită să-şi remilitarilor români, aceea de mesageri şi făurivizuiască relaţiile cu aceste două ţări, a mai semnalat
tori ai păcii pe diferite meridiane ale lumii.
Medvedev.lANKARA: Nave turceşti vor escorta vasele
Cu ocazia sărbătoririi Zilei Presei Militare,
ucrainene cu cereale. Conform oficialilor turci şi ucraineni,
vă
urez succes în realizarea proiectelor de
în câteva zile urmează ca primele nave să părăsească portuviitor,
reuşite profesionale şi personale!La
rile ucrainene. Centrul Întrunit de la Istanbul a devenit opemulţi ani!
raţional de pe 27 iulie, iar Turcia pregăteşte nave militare
General-maior Iulian BERDILĂ
pentru escortarea vaselor încărcate cu cereale. Oleksandr
Kubrakov, ministrul ucrainean pentru infrastructură, a declaTipografia
Redactori
Secretariat tehnic
rat în urmă cu câteva zile că 3 milioane de tone pe lună pot
Redactor-ºef
U.M. 01295
de redacþie
fi exportate, aducând un venit de un miliard de euro. Vor fi
ISSN
Plt.maj. Cristian Aldescu
folosite porturile Chornomorsk, Odesa şi Pivdenni. Însă,
int. 1002/ 249
1582-1269
Daniela Dumitraşcu
(tehnoredactor)
pentru ca totul să decurgă fără incidente, Ucraina trebuie să
Plt.maj. Cristian Aldescu
Secretar
de redacþie
Mihaela
Diaconu
coordoneze vasele prin culoarele de mine, iar Rusia trebuie
Cap. Ionuţ Creţu
B 51622
Plt.maj.
Cristian
Aldescu
să se abţină de la bombardarea infrastructurii portuare şi a
int. 1002/ 249
C 63/ 2022
(corespondenþã - expediþie)
int. 1002/ 249
navelor. Chiar la o zi după semnarea acordului cu ONU şi
int. 1002/ 249
Turcia, de către Ucraina şi Rusia, armata rusă a atacat cu
rachete portul Odesa, lucru care a pus un mare semn de
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Un străvechi
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Exerciţiu demonstrativ al
Forţelor Terestre americane din România
Locţiitorul şefului
Statului
Major
al
Forţelor Terestre, generalul-maior Cristian
Dan a participat sâmbătă, 30 iulie, alături de
Prim-ministrul
României,
Nicolae
Ciucă, şeful Statului
Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu
şi comandantul Diviziei
101 Aeropurtată, generalul-maior Joseph McGee, la ceremonia de prezentare a Drapelului de

luptă al unităţii americane, ce a avut
loc în Baza 57 Aeriană Mihail
Kogălniceanu,
din
judeţul Constanţa.
Cu acest prilej, forţe
şi mijloace aparţinând
Brigăzii 2 Combat
Team
din
cadrul
Diviziei 101 Aeropurtate americane, dislocate în România în
urma deciziilor Summit-ului NATO de la
Madrid, au desfăşurat
un exerciţiu demonstrativ, alături de militari ai
Batalionului 341 Infanterie „Rechinii Albi",
din cadrul Brigăzii 9
M e c a n i z a t ă
„Mărăşeşti".
De asemenea, a fost

organizată şi o expoziţie de tehnică
ce a inclus elicoptere de atac, tancuri, transportoare amfibii blindate,
elemente de artilerie şi de artilerie
antiaeriană, precum şi echipament
specific de geniu şi de acordare a
primului ajutor din dotarea subunităţilor române şi americane participante la exerciţiu.
Colonel Cristian MARIŞ
Foto: Cristina MIIA
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Lecţie de
camaraderie
În timp ce marea majoritate a tinerilor din ţară se
bucură de perioada vacanţei
de vară, bobocii militari din
cadrul Academiei Forţelor
Terestre „Nicolae Bălcescu”
din Sibiu şi-au petrecut ultima săptămână la cota 1320
metri, acolo unde au participat la modulul de cercetare
şi supravieţuire.

în care vor avea de-a face cu
multiple provocări. Aceştia
au învăţat cum să îşi
improvizeze propriul adăpost, cum să aprindă un foc,
dar şi cum să îşi „construiască” un frigider în pământ.
În procesul de pregătire,
dincolo de tehnicile de acţiune deprinse, studenţii au
fost puşi în situaţia de a

Tinerii învăţăcei, aflaţi
sub atenta supraveghere a
instructorilor militari, au
trecut prin diverse situaţii
tactice, totul pentru a-şi
pune bazele viitoarei cariere

lucra în echipă, dezvoltându-şi astfel una dintre cele
mai importante virtuţi care
defineşte armata: camaraderia.
Elena CUCU

Veşti din Polonia
Celebrare a 28 de ani de la înfiinţarea Brigăzii 15
Infanterie Mecanizată
În perioada 13-16 iulie, Detaşamentul de Apărare
Antiaeriană ,,Gheparzii Transilvani” împreună cu militari
americani, britanici şi croaţi din cadrul Grupului de Luptă
din Polonia au fost alături de partenerii polonezi din
Brigada 15 Infanterie Mecanizată care au organizat o serie
de activităţi şi evenimente, cu ocazia celebrării a 28 de ani
de la înfiinţare.
Astfel, pe data de 15 iulie a avut loc o ceremonie militară în centrul oraşului Orzysz la care au participat personalităţi militare şi civile din structuri ale ministerului de
Apărare polonez, comandanţi de mari unităţi şi unităţi,

cadre militare în rezervă şi retragere, reprezentanţi ai
administraţiei publice locale şi ai unor instituţii publice.
La 15 iulie 1995, Brigada 15 Infanterie Mecanizată a
luat fiinţă prin decizia Ministerului Apărării si a preluat
tradiţiile bogate ale unor unităţi glorioase în luptă datând
încă din anul 1914. Tot în anul 1995, i s-a acordat numele
distinctiv „GIŻYCKA” şi numele Zawisza CZARNY, iar
data sărbătorii anuale a fost stabilită la 15 iulie, în memoria bătăliei de la Grunwald, din anul 1410,
una dintre cele mai mari bătălii ale evului
mediu european, între Regatul Poloniei,
Marele Ducat al Lituaniei şi aliaţii lor şi
cavalerii teutoni.
Sâmbătă, 16 iulie, pe câmpurile Bătăliei
de la Grundwald a fost organizată o expoziţie de tehnică militară şi o nouă ceremonie
la care, de această dată, militarii au prezentat onorul alături de cercetaşi. Ziua a continuat cu punerea în scenă a marii bătălii,
cel mai mare fenomen din Europa privind
reconstrucţia istorică a Evului Mediu ce a
devenit unul dintre cele mai faimoase
evenimente istorice, patriotice şi culturale
din Polonia.

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.
zzz
,,Gheparzii Transilvani”- prezenți la cel de-al 7-lea
Raliu Central al Claselor Militare-2022
Aproximativ 400 de elevi militari din Polonia, Lituania, Estonia şi Letonia au participat începând cu 18 iulie
la cel de-al 7-lea
Raliu Central al
Claselor Militare
de
la
Orzysz . Pe
lângă atracţiile
special pregătite,
elevii au desfăşurat activităţi
specifice
de
instruire cu rol
integrator şi de
familiarizare a
viitoarelor cadre
militare
cu
mediul profesional.
Un modul din pregătire este reprezentat de
cunoaşterea modului de instruire al militarilor români, americani şi britanici din
cadrul Grupului de Luptă din Polonia, şi a
echipamentelor militare folosite. Pentru
cadeţi este o experienţă nouă şi este pentru
prima dată când au avut ocazia de a vedea
sau intra într-un sistem antiaerian Gepard
sau un transportor blindat de tip Stryker.
Totodată, această activitate de instruire
a prilejuit şi vizita ministrului Apărării,
Mariusz Błaszczak,
care i-a recompensat
pe cei mai buni dintre
ei în cadrul unei ceremonii militare desfăşurate pe platoul din baza militară
de instrucţie din Bemowo Piskie.
zzz
Din culisele plutonului sprijin
Un aspect foarte important din
misiunea
Detaşamentului
de
Apărare Antiaeriană ,,Gheparzii
Transilvani” îl reprezintă activităţile
zilnice de mentenanţă şi întreţinere,
desfăşurate cu responsabilitate şi
pasiune, atât de către echipajele şi

operatorii
diferitelor categorii de tehnică,
cât şi de către
specialiştii plutonului sprijin,
structură cu un
rol decisiv în
susţinerea contingentului
românesc dislocat în Polonia,
prin asigurarea
suportului
tehnic necesar
desfăşurării
procesului de
instrucţie
în
condiţii optime.
Zi de zi,
specialiştii se
preocupă de efectuarea mentenanţei preventive, execută
reparaţii şi intervenţii pentru ca echipamentele militare să
funcţioneze la parametrii optimi. Cheia succesului constă
în perseverenţă, implicare, iniţiativă, cooperare şi o
muncă asiduă.
zzz
„Gheparzii Transilvani” – implicaţi în exerciţiul
„Amber Desire22-2” din Lituania
Reprezentanţi ai Detaşamentului
de
Apărare Antiaeriană ,,Gheparzii Transilvani” au participat alături de
parteneri americani şi britanici
din
cadrul
Grupului
de
luptă din Polonia, precum şi
de reprezentanţi
polonezi ai Brigăzii 15 Infanterie Mecanizată la exerciţiul ,,Amber Desire 22 – 2” ce a avut loc în această săptămână în Alytus, Lituania.
Cu această ocazie, la activitatea de instruire multinaţională au fost prezenţi înalţi reprezentanţi ai armatei
lituaniene, locţiitorul comandantului Diviziei Multinaţionale NE din Elblag, comandantul Brigăzii 15 Infanterie Mecanizată, precum şi echipa de comandă a Grupului de Luptă din Polonia alături de comandanţii contingentului românesc şi britanic.
Liviu Burtică
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Puterea exemplului
Interviu cu domnul locotenent-colonel Silviu STOICA, comandantul Batalionului 114 Tancuri ,,Petru Cercel”
- Domnule locotenent-colonel vă propun să faceţi o
incursiune în timp şi să îmi spuneţi care este traseul profesional pe care l-aţi parcurs până la momentul ocupării
actualei funcţii?
Am absolvit Liceul Militar „Tudor Vladimirescu” din
Craiova în anul 1998, continuând ca student în Academia
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, promoţia
2002. După absolvirea academiei şi a cursului de bază, în
2003, am fost repartizat, alături de alţi 6 colegi de promoţie,
la Batalionului 814 Tancuri, dislocat în acea perioadă în
Bistriţa. Funcţia de comandant de pluton tancuri a fost cea
mai frumoasă din cariera mea reprezentând momentul în
care se sedimentează cunoştinţele despre armă şi se strâng
relaţiile dintre membrii echipajului şi plutonului.
Începând cu anul 2005, odată cu dislocarea Batalionului
814 Tancuri în garnizoana Turda, am avut ocazia să servesc
arma tancuri sub comanda unor ofiţeri deosebiţi, ofiţeri care
au activat în cadrul ultimei brigăzi de tancuri din forţele terestre, respectiv Brigada 6 Tancuri de la Târgu-Mureş.
În anul 2010, am absolvit cursul Maneuver Captains
Career Course (curs pentru ofiţeri de blindate) desfăşurat la
U.S. Army Armor School din Fort Knox- Kentucky. Ulterior, până în 2017, am continuat cariera militară ca şi
comandant companie şi şef compartiment Operaţii şi
instrucţie la acelaşi batalion.
În perioada 2017- 2019, în cadrul Universităţii
Naţionale de Apărare „Carol I” am aprofundat pregătirea
interarme, întrunit şi pentru operaţii multinaţionale, dezvoltându-mi aptitudinile de cercetare, analiză şi diagnoză
prin cultivarea capacităţii de asumare a responsabilităţii
deciziei în actul de conducere.
Cunoştinţele acumulate în cadrul Universităţii Naţionale
de Apărare „Carol I” le-am pus în practică în cadrul compartimentului Planificare Operaţională/ Componenta Operaţională Terestră în perioada 2019 - 2021, având totodată
ocazia să particip la misiunea de asigurare a flancului estic
al NATO în cadrul eFP Polonia.
- Domnule locotenent-colonel, acumulările şi experienţa dobândite de-a lungul timpului în cariera dumneavoastră au avut valabilitate în actul de comandă al
batalionului?
Dacă ar fi să cuantific acumulările şi experienţa dobândite de-a lungul timpului aş folosi o expresie pe care o utilizez des: „Experienţele ne definesc!”, iar pentru un ofiţer
de tancuri este foarte important să acumuleze cunoştinţe şi
experienţă trecând prin toate etapele carierei militare,
deoarece fiecare etapă a carierei înlesneşte dezvoltarea profesională.
Experienţa dobândită pe parcursul a 20 de ani petrecuţi
în unităţi de tancuri m-a ajutat şi mă ajută în continuare în
actul de comandă, oferindu-mi o oportunitate extraordinară
de a transmite mai departe cunoştinţele şi lecţiile învăţate
astfel încât noua generaţie de tanchişti să fie mai bine
pregătită, mai bine instruită şi mai încrezătoare în viitorul
armei.
-Ce strategie abordaţi în lucrul cu subordonaţii pentru
a păstra o legătură bună cu aceştia? Cum este locotenent-colonelul Silviu Stoica ca şi comandant?
Eu am avut norocul să am parte de comandanţi de la
care am învăţat foarte multe şi încerc, ca şi ei, să conduc
prin puterea exemplului.
Nu pot spune că abordez o anumită strategie în lucrul
cu subordonaţii, dar pot spune că am dat şi dau dovadă de
disponibilitate şi accesibilitate, îmi respect promisiunile şi
totodată le acord încredere subordonaţilor în îndeplinirea
sarcinilor.
Eforturile mele sunt îndreptate pe menţinerea concentrării subordonaţilor pe atingerea obiectivelor care duc la
îndeplinirea misiunii Batalionului 114 Tancuri „Petru Cercel”, iar capacitatea de muncă de care militarii din batalion dau dovadă este un lucru care merită toate aprecierile,
motiv pentru care sunt mândru să fiu comandantul cavalerilor Curţii Domneşti (aşa cum ne place să ne denumim).
- 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?
Principala misiune a unui batalion de tancuri pe timp
de pace este instrucţia. Pentru noi sintagma „Instruieşte-te
aşa cum vei lupta” este vitală şi instrucţia o folosim la maximum pentru a clădi membrilor echipajelor de tancuri
încredere în deprinderile proprii.
Planul instrucţiei batalionului este structurat astfel încât
să asigure instruirea individuală, la nivel echipaje/ grupe, la
nivel subunitate, atât teoretic, cât şi practic prin şedinţe de
cunoaştere a tehnicii şi armamentului de pe acestea, exerciţii de conducere a tehnicii de luptă, şedinţe de tragere cu
armamentul de pe tehnică şi exerciţii tactice.
Totodată, principalul obiectiv pentru acest an a fost
creşterea capacităţii operaţionale a batalionului prin
repunerea în stare de operativitate a tehnicii defecte şi prin
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sitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

S-a născut la data 13.07.1979 în localitatea Craiova.
STUDII ŞI CURSURI:
1994-Liceul Militar „Tudor Vladimirescu”din Craiova;
1998-Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu;
2002-Curs de bază arma tancuri, Piteşti;
2005-Curs de învăţare a limbii engleze, nivel avansat, Centrul Principal de
Limbi Străine Sibiu;
2010-Curs pentru ofiţeri de blindate,
FORT KNOX KENTUCKY - SUA;

2013-Curs de stat major pentru ofiţeri
de tancuri, Centrul de Instruire pentru
Tancuri şi Auto;
2017-Studii universitare de masteratConducere interarme Forţe Terestre,
Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I”;
2019-Curs „Law of Armed Conflict”,
Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I”; Curs „Introduction to
NATO”, Universitatea Naţională de
Apărare „Carol I”;
2020-Curs „Common Security and Defence Policy”, Universitatea Naţională
de Apărare „Carol I”; Curs „Conflict
management and negotiation”, Univer-

creşterea numărului de subunităţi aflate la instrucţie.
- Care sunt cele mai importante activităţi pe care unitatea le are de îndeplinit în acest an?
Batalionul 114 Tancuri „Petru Cercel” a început anul de
instrucţie în forţă, astfel încât în luna martie a participat în
cadrul Task Force-ului Brigăzii 9 Mecanizată „Mărăşeşti”
la primul exerciţiu multinaţional cu trageri de luptă al
partenerilor strategici americani de la 2D Squadron/ 2D
Cavalry Regiment pe teritoriul României - JUSTICE
EAGLE 22.1 în CSIL Smârdan.

Exerciţiul GETICA 22 al Diviziei 2 Infanterie ,,Getica’’
este un alt exerciţiu la care unitatea noastră a participat anul
acesta şi unde comandamentul şi-a testat capacitatea de a
reacţiona pro-activ la modificările survenite în zona de
operaţii.
Anul de instrucţie va continua cu participarea la exerciţiul Brigăzii 9 Mecanizată „Mărăşeşti”- MĂRAŞEŞTI 22
în poligonul Babadag alături de partenerii strategici americani, exerciţiu care va proba capacitatea de lucru în condiţii
critice a militarilor din batalionul nostru şi menţinerea la
standarde ridicate a pregătirii profesionale a acestora.
Ultima activitate de instrucţie în anul 2022 va fi exer-

FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
2003-2010-comandant
pluton tancuri, Batalionul
814 Tancuri
„Mihai
Vodă”;
2010-2014-comandant
companie tancuri, Batalionul 814 Tancuri „Mihai
Vodă”;
2014 - 2017- şef compartiment/ Compartimentul
Planificare operaţii şi instrucţie la Batalionul 814
Tancuri „Mihai Vodă”;
2017 - 2019- ofiţer student
studii universitare de masterat-Conducere Interarme
Forţe Terestre/ Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I”;
2019-2021-şef birou Planificare
Operatională/
Componenta Operaţională
Terestră;
2021-împuternicit comandant la Batalionul 114
Tancuri „Petru Cercel”;
01.02.2022-comandant al
Batalionului 114 Tancuri
„Petru Cercel”.
MISIUNI INTERNAŢIONALE:
16.10.2020-22.04.2021-Detaşamentul
de Apărare Antiaeriană - GEPARD /
Polonia:
DISTINCŢII:
2017-Semnul onorific „În Serviciul
Patriei” pentru 15 ani de activitate;
2021-Emblema de merit „În Serviciul
Armatei României” cls. a III-a; Veteran din teatrele de operaţii.

ciţiul din poligonul Capu Midia, exerciţiu care va duce la
perfecţionarea deprinderilor ochitorilor şi încărcătorilor în
executarea tragerilor asupra ţintelor aeriene care se
deplasează la joasă înălţime.
- Din experienţa pe care o aveţi, ne puteţi spune care
este importanţa armei tancuri în condiţiile unui presupus
conflict şi cum vedeţi evoluţia acesteia?
Personal, mă consider un tip încăpăţânat, fiind unul dintre tanchiştii care cred cu tărie că arma tancuri are viitor, în
ciuda profeţiilor multor analişti militari.
Structurile de tancuri sunt şi vor fi în continuare
principala forţă de izbire a forţelor terestre din
toate armatele moderne.
Da, putem observa pe canalele media cum
diferite tancuri sunt distruse de arme antitanc în
războiul din Ucraina, dar în acelaşi timp, putem
observa că numărul maşinilor de luptă ale infanteriei sau numărul transportoarelor blindate distruse este de 3 ori mai mare.
În ceea ce priveşte importanţa şi evoluţia armei
tancuri, aici aş dori să-l citez pe generalul israelian
Alon Tal, care spunea ,,Tancurile continuă să
existe. Nu pentru că nu pot fi distruse de armele
înalt tehnologizate, ci pentru că au capacitatea să le
înfrunte pe câmpul de luptă.”
De asemenea, putem observa tendinţa tuturor
ţărilor membre NATO de modernizare a structurilor de tancuri, cel mai bun exemplu fiind Polonia, cu cele 250 de tancuri Abrams, versiunea
M1A2 SEP V3 noi şi cele 116 tancuri M1 Abrams
second-hand cumpărate în ultimul an. Germania,
de asemenea, a lansat noul tanc KF-51 cu tun cal.
130 mm, iar Franţa a prezentat la Eurosatory 2022
tunul ASCALON cal. 140 mm.
De aici putem concluziona că tancurile vor juca
un rol foarte important în structura forţelor terestre din orice
armată care se respectă.
-Pentru că se apropie data de 1 august, când este sărbătorită Ziua tanchiştilor, ce gânduri le transmiteţi cu
această ocazie?
Să creadă în ei şi în arma pe care o reprezintă. Arma tancuri nu este o armă uşoară, dar cu cât munca depusă este
mai grea şi satisfacţia este mai mare.
La mulţi ani tuturor tanchiştilor! Glorie armei tancuri!
Daniela DUMITRAŞCU
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Exerciţiul multinaţional ,,RESOLUTE CASTLE 22”
Dincolo de a fi doar o provocare, exerciţiul organizat de
Comandamentul Forţelor Terestre Americane dislocate în
Europa şi Africa (USAREUR-AF) sub egida European
Reasurance Initiative (ERI), a devenit o certitudine, certitudinea dezvoltării şi îmbunătăţirii infrastructurii din Centrul Naţional de Instruire Întrunită ,,GETICA”.
Începând cu anul 2015 (exceptând anul 2020 - anul
debutului pandemiei COVID-19) într-un areal străjuit la
orizont de munţii Masivului Făgăraş şi de dealurile
înverzite din jurul localităţii Cincu, militarii genişti români
şi americani au desfăşurat exerciţiul care a constituit un bun
prilej de a pune în practică, într-o formă mult mai complexă,
experienţa acumulată prin procesul de instrucţie.

Schimbul de experienţă prin folosirea de
proceduri de lucru comune, precum şi execuţia lucrărilor folosind documentaţii
tehnice asigurate de partenerul american, a
constituit exemplul perfect pentru a defini
ceea ce numim standardizarea instrucţiei în
cadrul forţelor NATO.
Implicarea militarilor români a fost
totală, făcându-se simţită în toate etapele de
planificare şi conducere a exerciţiului, de la
afluirea tehnicii şi personalului, continuând
cu execuţia proiectelor, până la asigurarea
sprijinului logistic privind procedurile de
subcontractare a serviciilor
furnizate de contractori
civili români.
Spiritul de camaraderie a
fost dominant, militarii
sprijinindu-se reciproc ori
de câte ori a fost nevoie,
afirmându-se prin modul
exemplar în care şi-au desfăşoară activitatea, dorinţa
de a-şi face cunoscută priceperea.
Lucrările executate pe parcursul celor
şapte ani au fost apreciate, atât de militarii
care execută activităţi de instruire în acest
centru, cât şi de înalte oficialităţi militare şi
civile aparţinând celor trei naţiuni, care au
evidenţiat în numeroase ocazii importanţa
şi calitatea acestora, precum şi efortul
remarcabil depus.
Lucrările de amenajare genistică a
terenului şi de îmbunătăţire a bazei de
instrucţie din cadrul Centrului Naţional de
Instruire Întrunită ,,GETICA” vor continua
asigurând o dezvoltare continuă a capabilităţilor de apărare.

Pentru anul 2022, principalul proiect finalizat pe parcursul exerciţiului RESOLUTE CASTLE desfăşurat în cadrul
Centrului Naţional de Instruire Întrunită ,,GETICA” a fost
construirea şi amenajarea unui drum în cadrul poligonului,
în lungime de aproximativ 4 km, inclusiv turnarea plăcilor
din beton pe o lungime de 460 metri din acesta.
Ceremonia de încheiere a acestei etape a exerciţiului a
avut loc vineri, 15 iulie, începând cu ora 11:00, la Centrul
Naţional de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu. Pentru
rezultatele excepţionale obţinute în procesul de instrucţie,
şeful Statului Major al Forţelor Terestre a conferit Emblema
de Onoare a Forţelor Terestre unui număr însemnat de militari români şi americani.
Plutonier adjutant principal Stelică MOCANU

Alpiniada vânătorilor de munte
Încă o dată, militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa” au dovedit că sunt pregătiţi la cele mai
înalte standarde de performanţă, fiind desemnaţi câştigătorii
alpiniadei de vară, care a avut loc în perioada 11-15 iulie în
apropierea Braşovului.
La startul competiţiei s-au aliniat 8 loturi sportive,
reprezentative pentru unităţile de vânători de munte din
brigăzile 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” şi 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu”.
Militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”
au ocupat locul întâi încă din prima zi de competiţie, care a
debutat cu probele de căţărare rapidă şi căţărare artificială la
coardă dublă cu doi secunzi. Cele două probe de alpinism sau desfăşurat lângă localitatea Zărneşti, în Prăpăstiile
Zărneştiului.
În cazul primei probe, cea de căţărare rapidă, reprezentanţii celor opt loturi au trebuit să escaladeze un traseu de
dificultate medie, în cea mai mare viteză, cu asigurare la
manşă, finish-ul fiind reprezentat de un clopoţel ce trebuia
atins pentru oprirea cronometrului.
Militarii braşoveni au avut cel mai bun timp la a doua
probă din cadrul primei zile de competiţie - căţărarea artificială la coardă dublă cu doi secunzi. Această probă a constat în căţărarea succesivă a trei militari, pe un traseu dificil,
prin procedee specifice de asigurare şi autoasigurare. Capul
de coardă, adică primul căţărător, a fost cel mai greu încercat militar din echipa de trei,
acesta având responsabilitatea de a deschide drumul
pentru cei doi secunzi ai săi.
Dificultatea acestei probe a
fost dată şi de obligativitatea
executării ascensiunii cu rucsacii de instrucţie, încărcaţi
cu materiale specifice de
alpinism, materiale specifice
continuării misiunilor de
luptă şi a armamentului din
dotare.
Şi în cea de a doua zi de
concurs, militarii Brigăzii 2
Vânători
de
Munte
„Sarmizegetusa” au ocupat
un loc pe podium, clasânduse pe locul al doilea la proba
de ştafetă alpină 4 x 4 km, care a presupus deplasarea concurenţilor în zona Munţilor Grohotiş. Dificultatea acestei
probe a fost, de această dată, reprezentată de parcurgerea în
cel mai scurt timp a unui traseu de 4 kilometri, cu diferenţe
considerabile de altitudine şi de atelierele de aruncare a
grenadelor de exerciţiu la precizie şi tragerea în condiţii de
efort.

Militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”
au ocupat locul întâi la regina probelor de la alpiniadă combinata alpină sau patrula, cum este denumită în rândul
militarilor. Aceasta s-a desfăşurat în cea de a treia zi de concurs, având o lungime aproximativă de 20 km, cu o diferenţă de nivel cumulată de 1.200 metri. Proba a avut startul
din dreptul grădinii zoologice din Braşov şi a avut linia de
sosire în poligonul Măgurele, lângă Braşov, trecând prin
una dintre cele mai frecventate atracţii pentru turişti şi localnici, Pietrele lui Solomon. Pe
parcursul probei de patrulă, cei
şapte militari din lotul brigăzii
au fost evaluaţi şi punctaţi la atelierele de topografie, funicular,
căţărare, rapel, evacuare a unui
rănit prin mijloace improvizate,
aruncarea la precizie a unor
grenade de exerciţiu şi tragere în
condiţii de efort.
La
finalul
calculării
punctelor câştigate şi a penalizărilor aplicate, militarii
Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa” au fost declaraţi câştigători ai alpiniadei de
vară, clasamentul pe probele de
concurs şi clasamentul general
arătând în felul următor:
Proba de căţărare rapidă:
Locul I: Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”,
din Braşov;
Locul II: Batalionul 22 Vânători de Munte „Cireşoaia”,
din Sfântu Gheorghe;
Locul III: Batalionul 30 Vânători de Munte
„Dragoslavele”, din Câmpulung Muscel.

Proba de căţărare artificială la coardă dublă:
Locul I: Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”,
din Braşov;
Locul II: Batalionul 21 Vânători de Munte „General
Leonard Mociulschi”, din Predeal;
Locul III: Batalionul 33 Vânători de Munte „Posada”,
din Curtea de Argeş.
Proba de ştafetă alpină 4x4 km:
Locul I: Batalionul 22 Vânători de Munte „Cireşoaia”,
din Sfântu Gheorghe;
Locul II: Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”, din Braşov;
Locul III: Brigada 61 Brigada 2 Vânători de Munte
„General Virgil Bădulescu”, din Miercurea Ciuc.
Proba de combinată alpină:
Locul I: Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”,
din Braşov;
Locul II: Batalionul 22 Vânători de Munte „Cireşoaia”,
din Sfântu Gheorghe;
Locul III: Brigada 61 Brigada 2 Vânători de Munte
„General Virgil Bădulescu”, din Miercurea Ciuc.
Clasamentul general care a desemnat şi câştigătorii
alpiniadei:
Locul I: Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”,
din Braşov;
Locul II: Batalionul 22 Vânători de Munte „Cireşoaia”,
din Sfântu Gheorghe;
Locul III: Batalionul 33 Vânători de Munte „Posada”,
din Curtea de Argeş.
Festivitatea de încheiere a alpiniadei de vară şi de premiere a militarilor participanţi, s-a desfăşurat în cazarma
Batalionului 228 Apărare Antiaeriană „Piatra Craiului” din
Braşov, în prezenţa comandantului Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”, locţiitorului acestuia, şefului de
stat major al Brigăzii 61 Vânători de Munte „General Virgil
Bădulescu”, comandanţilor batalioanelor de vânători de
munte din care au făcut parte loturile de militari participanţi
la competiţie şi a reprezentanţilor Serviciul Public Local
Salvamont Zărneşti.
Alpiniada vânătorilor de munte reprezintă cea mai
importantă activitate cu caracter militar-sportiv din anul de
instrucţie pentru unităţile de vânători de munte şi comandamentele brigăzilor de vânători de munte.
Această competiţie a vânătorilor de munte promovează
tradiţiile şi spiritul trupelor de munte prin probele specifice
celor două anotimpuri, vară şi iarnă, respectiv alpinismul şi
schiul. Datorită dificultăţii şi a specificului probelor, competiţia aduce împreună cei mai buni militari şi cei mai
pregătiţi în specificul probelor de concurs, reprezentând o
oportunitate pentru aceştia să îşi testeze abilităţile dobândite
pe parcursul anului de instrucţie.
Locotenent Gabriel Constantin
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Carte

Grădina uitată, Kate Morton
În ajunul Primului Război Mondial, o fetiţă este găsită la bordul unui
vas cu destinaţia Australia. O femeie
misterioasă, supranumită Autoarea,
ar fi trebuit să o aibă în grijă, dar
aceasta a dispărut fără urmă. În
noaptea în care împlineşte douăzeci şi
unu de ani, Nell O’Connor află un
secret care îi va marca destinul. Peste
câteva zeci de ani, ea porneşte în
căutarea adevăratei sale identităţi,
într-o călătorie având drept punct
final un conac ciudat, despre care se crede că ar fi bântuit, Blackhurst, cândva proprietatea familiei aristocrate Mountrachet. La
moartea lui Nell, nepoata ei, Cassandra, intră în posesia unei
moşteniri neaşteptate. Conacul Blackhurst şi grădina sa uitată
dezvăluie treptat secretele familiei Mountrachet, dând la iveală
legătura dintre cele trei femei, aparţinând unor generaţii diferite,
ale căror destine excepţionale se continuă unul pe celălalt.
w.w.w.humanitas.ro

Concert

Shaggy, 3 august, ora 20:00, Arenele Romane, Bucureşti
Interpretul care nu are competiţie când vine vorba despre hituri dancehall şi reggae, artistul
jamaican avea 25 de ani când single-ul său Oh Carolina a ajuns în
topurile pop din Marea Britanie, în
1993. A urmat, apoi, o altă piesă de
succes, Boombastic, ce a bifat
poziţii fruntaşe în topurile muzicale.
Shaggy, căci despre el este
vorba, a continuat să facă istorie
an după an, lăsând în urma sa un
drum demn de invidiat, plin de
hituri şi nominalizări la premiile
Grammy.
www.infomusic.ro
Pasagerii nopţii
Paris, 1981. Vântul schimbării
bate puternic în noaptea alegerilor, iar
francezii ies entuziasmaţi pe străzi.
Élisabeth (Charlotte Gainsbourg) nu
reuşeşte însă să împartă optimismul
celorlalţi. Proaspăt divorţată, cu 2
copii adolescenţi şi prea puţine perspective, va trebui totuşi să găsească
o cale prin care să poată să meargă
mai departe.
Ce-ar fi dacă ar scrie o scrisoare
gazdei emisiunii sale favorite de
radio? Sau dacă ar invita o fată fără
adăpost la ea în casă? Ce s-ar întâmpla dacă ar face genul de gesturi care pot schimba vieţi?
www.cinemagia.ro
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România şi războaiele balcanice
(urmare din numărul trecut)
Începând cu 9 octombrie, Imperiul Otoman se
află în război cu Muntenegru, ceea ce determină, la
30 octombrie, intrarea în război şi a celor trei state
balcanice, cu scopul declarat de a-şi elibera conaţionalii şi de a unifica teritoriile cucerite. În primă fază,
diplomaţia europeană nu a dorit să intervină, încrezătoare în faptul ca armata turcă va fi victorioasă şi va
păstra status-quo-ul în regiune, dar succesele continue ale aliaţilor balcanici, care au ajuns până aproape de Constantinopol, au făcut ca Marile Puteri să intervină rapid, astfel că, la 3 decembrie 1912, Imperiul Otoman cere armistiţiu. Negocierile de pace de la
Londra s-au desfăşurat anevoios din cauza
neînţelegerilor dintre aliaţi, dar şi a refuzului Turciei
de a da curs tuturor cerinţelor teritoriale. Acestea,
combinate cu venirea la putere în Imperiul Otoman
ale unor elemente extremiste, decise să nu cedeze cu
nimic în negocieri, au făcut ca războiul să reizbucnească la 3 februarie 1913. Marile Puteri s-au implicat mult mai serios de această dată şi au reuşit să
oprească ostilităţile la 26 aprilie 1913, iar la 30 mai
au fost semnate preliminariile de pace tot la Londra.
Imperiul Otoman pierdea aproape toate teritoriile
sale europene şi situaţia insulelor din Marea Egee
urma să fie rezolvată de Marile Puteri.
România a rămas neutră pe parcursul primului
război balcanic, dar a urmărit cu interes acest conflict
ce putea modifica status-quo-ul pe care oamenii
politici români îl apărau cu înverşunare. România va
refuza să intre în orice fel de alianţă cu beligeranţiiau existat propuneri din partea Turciei, dar şi a Bulgariei-cu aceştia din urmă tratativele fiind îngreunate
de cerinţele teritoriale ale ambelor părţi: România
cerea rectificarea frontierei dobrogene, considerând
că la Berlin s-a comis o nedreptate, pe când Bulgaria
viza toată Dobrogea. Acest context internaţional a
determinat o apropiere foarte rapidă a Franţei şi
Rusiei, ambele susţinând pretenţiile teritoriale ale
României şi chiar participarea ei la o conferinţă de
pace, dar se observă şi o politică independentă faţă de
cea austro-ungară, ce sprijină în mod vădit Bulgaria.
Tratativele de la Londra nu au reuşit să rezolve problema rectificării frontierei dobrogene prin tratate
bilaterale, astfel că s-a luat decizia organizării unei
conferinţe europene care să reglementeze această
chestiune. Locul ales a fost o lovitură puternică pentru Puterile Centrale - Sankt Petersburg; conferinţa
organizată între 18 martie şi 2 aprilie nu a adus
schimbări fundamentale în relaţiile României cu
Marile Puteri, dar toate, cu excepţia rezervatei Germanii, au admis încorporarea Silistrei în Regatul
României, căutând în acelaşi timp să nu strice relaţiile cu Bulgaria.
Evoluţia relaţiilor internaţionale după conferinţa
de la Sankt-Petersburg a marcat începutul îndepărtării României de Puterile Centrale, deşi în ianuarie-februarie 1913 s-a reînnoit pentru ultima oară
Tripla Alianţă, ce urma să fie valabilă până în 1920,
prelungindu-se automat la fiecare şase ani dacă nu
era denunţată.
Aliaţii din primul război balcanic nu reuşesc să se
mai înţeleagă - Bulgaria era nemulţumită de teritoriile primite, iar dispariţia adversarului comun fac ca

între Bulgaria pe de o parte şi Grecia şi Serbia pe de
alta să apară o ruptură ce se va dovedi ireversibilă. În
acest context extrem de tensionant pentru Balcani,
Grecia şi Serbia caută să-şi aproprie România, care
rămâne însă extrem de rezervată.
Acordul greco-sârb din 1 iunie 1913 şi norii ce se
abăteau prevestind un nou conflict au făcut clar faptul ca România nu-şi va mai subordona interesele şi
poziţia în conformitate cu cele ale Austro-Ungariei,
care, în condiţiile adversităţii faţă de Serbia, continuă
să sprijine Bulgaria. Germania nu a privit cu ochi
buni poziţia intransigentă a Austro-Ungariei, considerând că neutralitatea României trebuie cumpărată cu
o extindere a frontierei până la Balcic, dar poziţia
cancelarului austriac Berchtold a rămas la fel de
fermă, avertizând că o alianţă cu Serbia va duce la ruperea relaţiilor cu Monarhia Dualistă şi chiar la un
conflict. De această situaţie vor profita diplomaţiile
rusă şi franceză care vor dori o intervenţie română în
Bulgaria, şi implicit apropierea României de Antantă,
lucru ce ar fi constituit lovituri grele pentru Imperiul
Austro-Ungar.
Al doilea război balcanic izbucneşte la 30 iunie
1913 când Bulgaria, fără declaraţii de război, îşi
atacă foştii aliaţi. Cu acordul Franţei şi Rusiei, guvernul român ordonă mobilizarea armatei la 3 iulie şi dă
aviz de intrare pe teritoriul Bulgariei la 10 iulie, fapt
ce constituia o respingere publică a alianţei cu
monarhia dualistă. Această acţiune a fost privită cu
ostilitate în cercurile politice vieneze, dar pentru a nu
pierde de tot România, ele vor accepta unele schimbări teritoriale în favoarea României, iar pe de altă
parte dorea oprirea conflictului balcanic pentru a
evita răspândirea lui, astfel că România devine factorul determinant în a convinge statele beligerante să
înceteze ostilităţile. La 22 iulie, România acceptă un
armistiţiu, deoarece politicienii români considerau că
războiul trebuia să menţină echilibrul de forţe în Balcani, iar nu să distrugă Bulgaria. Aceste tratative au
loc la Bucureşti - în acest fel se recunoştea poziţia de
garant al României în aceste crize - şi la care au participat doar reprezentanţii ţărilor beligerante. Prin
pacea din 10 august 1913, frontiera româno-bulgară
devine linia Turtucaia-Balcic, Bulgaria pierde mare
parte a teritoriilor cucerite în primul război balcanic
şi pierde ieşirea la Marea Egee.
Pacea de la Bucureşti a fost primul moment
important în relaţiile internaţionale, în care Marile
Puteri nu au avut un cuvânt de spus în ceea ce
priveşte hotărârile luate în cadrul ei, deşi s-a încercat
convocarea unei conferinţe de pace, Austro-Ungaria
fiind cea mai vehementă.
Războaiele balcanice au constituit începutul
depărtării României de Puterile Centrale, în ciuda
existenţei unui tratat clar, şi apropierea de Antanta şi
aici au intervenit mai mulţi factori. În primul rând,
cercurile politice româneşti nu au mai putut ignora
politica şovinistă maghiară de deznaţionalizare dusă
împotriva românilor transilvăneni. Al doilea factor a
fost venirea la putere, în ianuarie 1914, a unui guvern
liberal condus de Ion I. C. Brătianu, ce considera că
tratatul cu Puterile Centrale nu poate fi pus în aplicare.
Magazin istoric nr. 2/2022

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Lumina cea pururea fiitoare
,,Ucenicii Petru, Iacov şi Ioan, pe
care i-a luat Mântuitorul în Muntele
Taborului, L-au văzut în slavă pe Hristos Fiul lui Dumnezeu întrupat.
Praznicul Schimbării la Faţă nu ne pune
înainte doar evenimentul istoric, ci are
obiectivul de a ne aduce şi pe noi în
prezenţa acestui fapt extraordinar, de a
ne face părtaşi acestui dar, după cum ne
rugăm în troparul praznicului:
,,Strălucească şi nouă, păcătoşilor,
Lumina Ta cea pururi fiitoare”, iar în
sedelne: ,,Cel ce ai arătat atunci acelora
Lumina Ta, luminează şi sufletele noastre”.
Misiunea esenţială a Bisericii în
această lume este propovăduirea cu
tărie a faptului că ea propune lumii împărtăşirea de cele dumnezeieşti, singurele care pot stinge setea omului de
strălucire, de slavă, de lumină, de sens.
Adesea, prin ispita vrăjmaşului, atenţia
mădularelor bisericii este deviată spre
scopuri intermediare, marginale, secundare, de multe ori riscând să piardă
prim-planul vieţii bisericeşti. Acaparându-ni-se toate resursele, putem uita
esenţialul. Prin urmare, praznicul din 6
august are rolul de a ne trezi, căci ne
reaminteşte esenţialul Ortodoxiei: împărtăşirea omului de cele dumnezeieşti,
de slava şi de lumina dumnezeiască.

Biserica trebuie să dea mărturie că
împărtăşeşte această lumină lumii. În
practică sunt ispite care generează discreţia slujitorilor bisericii în propovăduirea cu îndrăzneală a acestei taine.
Una dintre ispite este riscul de a aborda
acest subiect într-un mod nechibzuit.
Riscăm să vorbim uşuratic şi teoretic
despre lucruri dumnezeieşti. Cu siguranţă atât aşteaptă vrăjmaşul, care, pentru a ne înşela, poate lua chip de înger
de lumină, după cum ne previn sfinţii
Părinţi.
Altă isipită este să afirmăm posibilitatea împărtăşirii de lumină dumnezeiască în Biserică, dar hărţuiţi de ritmul agasant al vieţii cotidiene şi de cerinţele tot mai solicitante ale secolului
XXI, nu mai avem timp şi apaţiu în
preocupările noastre pentru astfel de
lucruri înalte. Or, tocmai asta este misiunea bisericii, iar praznicul Schimbării
la Faţă este un bun prilej de readucere
în prim-planul preocupărilor noastre a
faptului că împărtăşirea de lumina dumnezeiască ni se propune fiecăruia dintre
noi.
Chemarea la împărtăşirea de lumină,
de har, de slavă este marcată în mai
multe feluri în viaţa noastră bisericească. În cadrul rugăciunilor de dimineaţă
îi cerem lui Dumnezeu: ,,Doamne,

mintea mea o luminează, ...”, ,,luminează-mi ochii gândului, să înţeleg
poruncile Tale”. Înainte de citirea
Evangheliei, preotul citeşte o rugăciune
de luminare a poporului: ,,Străluceşte în
inimile noastre, iubitorule de oameni,
Stăpâne, lumina cea curată a cunoaşterii
Dumnezeirii Tale”. Tot în cadrul Sfintei
Liturghii, după ce ne împărtăşim cu
Trupul şi Sângele Mântuitorului, rostim: ,,Am văzut Lumina cea adevărată,
am primit duhul cel ceresc, am aflat
credinţa cea adevărată, Nedespărţitei
Sfintei Treimi închinându-ne, că Aceasta ne-a mântuit”.
După cum ne spune pericopa
evanghelică de la praznicul Schimbării
la Faţă, ucenicii au căzut cu faţa la pământ, neputând suporta slava Dumnezeirii. Omul nu este în stare să vadă
slava lui Dumnezeu dacă simţurile lui
psihosomatice nu sunt fortificate,
potenţate, întărite de energia nevăzută a
lui Dumnezeu, de har! De aceea,
Dumnezeu ne îngăduie fiecăruia să ne
împărtăşim de lumină în măsura
devenirii noastre, în măsura creşterii
noastre în cele duhovniceşti.
Această lumină nu trebuie identificată în mod exclusiv cu lumina materială exterioară. Aceasta din urmă este
cel mai bun indicator, însă rămâne

departe de ceea ce este cu adevărat
Lumina dumnezeiască. Sfinţii Părinţi
care au făcut experienţa acestei lumini
spun că ea se revelează la nivelul
simţirii inimii, la nivelul înţelegerii.
Deşi cei mai mulţi nu suntem la
măsura să pătrundem aceste taine, cred
că trebuie să le avem în vedere ca pe o
stea polară care ne arată spre ce trebuie
să mergem. Să avem rugăciune constantă către Dumnezeu să ne ducă pe
această cale cu mijloacele şi ritmul pe
care El le consideră potrivite pentru
fiecare dintre noi.
În această sfântă zi să privim cu
atenţie la ce ne-a invitat Mântuitorul să
facem din trupul nostru (prin rugăciune,
post şi contemplaţie) şi ce destin au
pregătit trupului nostru ,,mai-marii”
lumii; de o parte stă sfinţirea trupului,
de altă parte stau distrugerea lui şi desfiinţarea materiei.
Datoria noastră sfântă în această zi
de praznic divin este să ne rugăm nu
doar pentru noi, ci şi pentru destinul final al umanităţii. Dar, nu cum vor
oamenii, fie ei chiar ,,stăpânii lumii”, ci
precum vrea Tatăl Ceresc, singurul care
ne iubeşte cu adevărat, în mod absolut
dezinteresat şi cu o iubire care nu are
sfârşit.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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Expunerea la soare creşte apetitul

O echipă de cercetători de la mai multe instituţii din
Israel, care lucrează cu colegii de la Universitatea
Columbia, din SUA, şi Institutul pentru Diabet şi Obezitate din Germania, a descoperit că expunerea la soare în
timpul verii îi face pe bărbaţi să mănânce mai mult.
Carlos Dieguez şi Ruben Nogueiras, de la Universitatea din Santiago de Compostela, din Spania, au publicat un articol News & Views în acelaşi număr al revistei,
subliniind factorii care duc la mortalitatea de mediu şi
despre munca depusă de echipă în acest nou
studiu.Cercetările anterioare au arătat că expunerea la
lumina soarelui
le oferă oamenilor beneficii,
ar
fi
cum
favorizarea producţiei de vitamina D, dar şi
dezavantaje,
cum ar fi deteriorarea pielii şi
un risc mai mare
de cancer. În
acest studiu, cercetătorii au descoperit că ar mai putea
face ceva: să le crească bărbaţilor apetitul, notează Medical Xpress.
Oamenii de ştiinţă cercetau modurile în care lumina
soarelui poate duce la cancer de piele la şoareci atunci
când au observat că şoarecii masculi păreau să devină
mai înfometaţi atunci când erau expuşi la lumină UV.
Curioşi, cercetătorii s-au întrebat dacă acelaşi lucru ar
putea fi adevărat şi la oameni.
Pentru a afla, ei au obţinut date dintr-un chestionar
guvernamental trimis oamenilor din întregul Israel, în
care se întreba despre o serie de probleme de sănătate şi
nutriţie. Cercetătorii au descoperit că bărbaţii tind să
mănânce mai mult în lunile de vară decât în celelalte
anotimpuri.
Mai precis, ei au descoperit că bărbaţii au consumat
cu aproximativ 15% mai multe calorii în timpul verii;
motivul atribuit acestei modificări în alimentaţie a fost
expunerea la soare. Apetitul alimentar al femeilor nu s-a
schimbat. Cercetătorii au analizat mai îndeaproape hormonul grelină, cunoscut în mod obişnuit ca hormonul
foamei. Cercetările anterioare au arătat că acesta este
produs de celulele din stomac şi, uneori, de pancreas,
intestinul subţire şi creier. „La femei, estrogenul
blochează grelina şi comportamentul de căutare a hranei
ca răspuns la expunerea la UVB”, au declarat cercetătorii.

Cheia pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii

Oamenii de ştiinţă din Japonia au dezvăluit că
celulele musculare umane pot rămâne inflamate cu ajutorul unei injecţii ce conţin ser de urs.
Secretul, potrivit unui comunicat de presă de la Universitatea din Hiroshima, este abilitatea urşilor de a
hiberna pentru perioade îndelungate de timp fără să-şi
piardă masa musculară.
Oamenii se confruntă cu regula „foloseşte-o sau
pierde-o” atunci când vine vorba de creşterea musculară
şi activitatea fizică, însă urşii nu au aceeaşi problemă. În
perioada de hibernare, urşii rezistă luni întregi fără hrană
şi apă, şi totuşi nu pierd masă musculară semnificativă.
Oamenii încep să-şi piardă masa musculară după trei
săptămâni de inactivitate, iar perioadele lungi fără hrană
sau apă pot duce la probleme grave de sănătate sau chiar
moarte.
O echipă de
cercetători de la
Universitatea
din Hiroshima a
publicat
un
studiu despre
descoperirile
lor în jurnalul
PLoS ONE.
Cercetătorii
tot nu ştiu cu
certitudine ce
cauzează proteinele şi compuşii din muşchii urşilor să reacţioneze în
acest fel la hibernare, însă răspunsul ar fi putea fi cheia
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor.
„Prin identificarea acestui factor din serul urşilor şi
stabilirea mecanismului din spatele muşchilor care nu
slăbesc atunci când nu sunt folosiţi ar putea fi posibilă
dezvoltarea de strategii eficiente de reabilitare pentru
oameni şi prevenirea imobilizării la pat în viitor”, a
explicat Mitsunori Miyazaki, autorul studiului.
„Animalele care hibernează pot fi mai bine descrise
prin regula nu foloseşti, dar nici nu pierzi, dar există şi
un potenţial pentru atrofie în condiţii de neutilizare continuă”, a adăugat Miyazaki.
Aşadar, poate că într-o bună zi vom putea să ne dezvoltăm musculatura într-un mod cu totul neaşteptat.
www.descopera.ro
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GPD Win Max 2

Există o ofertă bogată de dispozitive portabile de gaming pe piaţă
astăzi. Exemple sunt Steam Deck,
Playdate, Nintendo Switch sau Analogue Pocket. Acestea au preţuri
destul de accesibile. O companie
vine, însă, cu un computer portabil,
gândit pentru gaming, care costă
peste 1.200 de dolari.
GPD Win Max 2 are display de
10” (25 cm)˜ (cu rezoluţie de 2.560 ×
1.600 pixeli) şi tastatură QWERTY
completă, putând fi folosit, de asemenea, ca dispozitiv pentru productivitate, divertisment sau pentru navigarea pe internet. Dispozitivul are
butoane pentru jocuri în lateral, imediat sub ecran. Există şi două butoane
fizice programabile în partea din
spate.
Pentru cei care doresc să

acoperă butoanele pentru jocuri.
Când nu sunt folosite, acestea pot fi
ţinute în lăcaşurile lor din carcasă.
Clienţii pot alege între două procesoare pentru GPD Win Max 2:
AMD Ryzen 7 6800U sau Intel Core
i7-1260P.
În ciuda dimensiunilor reduse,
dispozitivul include două porturi
USB-C, trei porturi USB-A şi unul
HDMI.
Laptopul mai dispune de cameră
cu senzor de 2 MP, de jack audio
universal de 3.5 mm, slot pentru
carduri de memorie, senzor de
amprentă şi conectivitate 4G
(opţională).
Autonomia bateriei este,
potrivit producătorului, de până la
3 ore în jocurile care solicită procesorul.
Precomenzile pentru dispozitiv vor începe pe 7 iulie prin intermediul platformei de crowdfunding
Indiegogo. Cea mai ieftină versiune –
cu procesor AMD Ryzen, 16 GB
memorie RAM şi capacitate de stocare internă de 128 GB – va costa
1.248 dolari. În cea mai avansată
configuraţie, dispozitivul va veni cu
procesor Intel Core i7, 32 GB memorie RAM şi capacitate de stocare
internă de 2 TB, la preţul de 1.800 de
dolari.
oua serie ony.

Lansare Zenfone 9

folosească dispozitivul mai mult ca
laptop ultraportabil, GPD include în
pachet două plăcuţe magnetice care

CASUS a anunţat că va lansa noul
smartphone Zenfone 9 pe 28 iulie, la
ora 16:00 (a României). Compania a
oferit şi câteva informaţii despre noul
dispozitiv. Se pare că în acest an nu
va mai exista şi un model Flip, cu

Medicul întreabă
pacientul:
-Cum staţi cu somnul?
-Hmm, destul de
bine în ultima vreme-număr până la 3
şi adorm!
-Doar până la 3???
-Bine, uneori până la 3:15.
J
-Tu şi soţia aveţi deseori păreri
diferite?
-Da, dar ea nu ştie.
J
-Şi dacă nu se deschide paraşuta
principală şi nici cea de rezervă, cât
timp voi zbura până la pământ?
-Tot restul vieţii.
J
Întrebare pe un site specializat de
contabilitate:
-Recomandaţi-mi, vă rog un soft
care să mă ajute la gestionarea banilor personali!
Răspuns:Soţie!
J
Azi, draga mea n-am pescuit

nimic.
-Ştiam, iubitule, ai uitat banii
acasă.
J
-Dacă ştiam că eşti atât de sărac,
nu m-aş mai fi căsătorit cu tine.
-Ţi-am spus de atâtea ori că eşti
tot ce am pe lume, dar nu ţi-a păsat.
J
-Nevastă, ai luat examenul de
conducere?
-Încă nu ştiu, când am plecat de
acolo, instructorul era tot leşinat.
J
-Te-ai însurat sau tot singur te
ocupi de gospodărie?
-Da.
-Ce ,,Da”?
-Da, m-am însurat şi tot singur mă
ocup de gospodărie.
J
Ion către Maria:
-Mărie, eşti ca un nor.
Maria, cu zâmbetul pe buze:
-Alb şi pufos?
Ion:
-Nu, atunci când pleci parcă mi se
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Snapdragon 8+ Gen 1, cel folosit şi
pentru seria de telefoane de gaming
ROG Phone 6. Ne-am fi aşteptat ca
ASUS să includă pe acest telefon
chipset-ul Snapdragon 8 Gen 1, aşa
că aici compania ne surprinde plăcut.
Potrivit ASUS, telefonul are un
design complet nou. Compania a
oferit detalii şi despre interfaţă, care a
fost îmbunătăţită pentru a fi utilizată
cu o singură mână. Vor fi disponibile
şi mai multe accesorii pentru telefon,
dar nu avem detalii despre ele.
Din imaginea publicată de ASUS
observăm că dispozitivul are cameră
frontală de tip hole-punch şi o margine a display-ului mai groasă în
partea e jos.
www.go4it
luminează ziua...

J
Antrenorul îl linişteşte pe boxerul
ce tocmai pierduse un meci:
-Cel puţin în runda a treia l-ai speriat de moarte.
-Cum l-am speriat ???
-El a crezut că te-a omorât.
J
-Spune-mi care e meseria
visurilor tale?
-Eu, în visurile mele nu liucrez.
J
Tatăl fetei către viitorul ginere:
-Şi dacă n-o să vă înţelegeţi?
-Nici o grijă. Eu v-am luat-o, eu
v-o aduc înapoi!
J
Poliţistul către şofer:
-Vă rog să coborâţi din maşină!
-Sunt prea beat, urcă tu!
J
La teatru:
-Aveţi multe replici de spus în
piesă.
-Nu, eu joc rolul soţului.
w.w.w.w.bancuri.ro
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cameră rotativă, deoarece taiwanezii
nu au pomenit nimic despre un astfel
de smartphone. Acesta nu a apărut
nici în zvonuri.
Noul dispozitiv va avea design
compact, baterie de capacitate mare,
ecran rapid, cel mai performant procesor disponibil pentru smartphoneurile cu sistem de operare Android şi
camere îmbunătăţite, potrivit producătorului.
Zenfone 9 va include chipset-ul

Cei inteligenţi şi sensibili au întotdeauna un moment de îndoială.
Atunci când ai de ales între o felie de
tort sau un măr, alege un pahar cu apă.
Înainte să judeci pe cineva, întreabăte: „Oare e treaba mea”?
Indiferent cât de lungă şi veselă ar fi o
petrecere, fă tot posibilul să te trezeşti în
patul tău.
O zi liniştită în singurătate te ajută să
te relaxezi mai bine decât câteva ore la
spa.
Repede înseamnă acelaşi lent, dar fără
întreruperi..
Este mai bine să fii duşmanul unui om
bun, decât prietenul unui om rău.
Ideea valorii este foarte relativă, căci
fiecare o măsoară după interesul său.
Fără oameni obişnuiţi nu există
oameni măreţi.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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O nouă generaţie de ofiţeri în slujba patriei
Cu tresele de ofiţer pe umeri, cei 290 de absolvenţi ai
promoţiei “Încoronarea de la Alba Iulia – 100” au păşit
joi, 28 iulie, cu încredere, pe primele trepte ale carierei
militare, odată cu obţinerea primului grad.
Alături de proaspeţii absolvenţi au fost: locţiitorul
şefului Statului Major al Forţelor Terestre, general-maior
Cristian-Daniel Dan; şeful Direcţiei Structuri şi Planificarea Înzestrării, general de brigadă Gheorghe Dima; oficialităţi publice locale şi centrale; cadrele didactice şi
instructorii care le-au ghidat paşii; şi, nu în ultimul rând,

familiile şi prietenii care i-au sprijinit în cei trei
sau patru ani de studii.
Absolvenţilor clasaţi pe primele locuri, pe
arme şi specialităţi militare, în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, le-au fost acordate
diplome de excelenţă de către generalul de
brigadă Gheorghe Dima, şeful Direcţiei Structuri şi Planificarea Înzestrării.
La Ministerul Afacerilor Interne (MAI) s-a
clasat pe locul I, cu media 9,42, subinspector
Corina Botezatu-Murguleţ. Diploma
de merit i-a fost oferită de directorul
general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane din cadrul
MAI, chestor de poliţie Valentin
Minoiu.
La Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale (STS) s-a clasat pe locul I,
cu media 8,81, sublocotenent Oana Cristei.
Diploma de merit i-a fost oferită de către directorul STS, general-locotenent ing. Ionel Sorin
Bălan.
La Serviciul Român de Informaţii s-a clasat
pe locul I, cu media 8,52, sublocotenent Cristian Alexandru Mihăilescu. Diploma de merit ia fost oferită de către şeful Direcţiei Regionale
de Informaţii Transilvania Sud, colonel Alexandru Badea.
Şeful promoţiei 2022 a Academiei Forţelor
Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, sublo-

A L M A M AT E R
Absolventa Daria Puchea sa clasat în primii zece liceeni
militari din Promoţia 2022 a
Colegiului Naţional Militar
„Dimitrie Cantemir”, după un

parcurs educaţional de excepţie.
Determinată şi încrezătoare
în calităţile ei, şi-a manifestat
mereu dorinţa de cunoaştere, de
a învăţa în permanenţă, pentru a
reuşi să-şi îndeplinească visul de
a deveni medic militar.
Recunoaşte că rezultatul a
venit în urma muncii, la care a
adăugat voinţă şi ambiţie. „A
fost un drum dificil, însă am
învăţat faptul că orice este posibil dacă depui efortul necesar” spune Daria.
A găsit mediul propice pentru
a performa şi pentru a-şi menţine
convingerile în drumul spre succes. „Nu este doar reuşita mea, ci
şi a profesorilor, care m-au
susţinut şi îndrumat necontenit,
încă din primul an. Doresc să le
mulţumesc pentru grijă, devotament şi pentru lecţiile de viaţă
deosebite pe care mi le-au oferit!”.
Felicitări, Daria, şi mult succes pe drumul nobilei meserii
alese!
zzz
Nimic din ceea ce visezi nu
este de neatins, iar visele se
împlinesc doar atunci când
crezi în ele, spune absolventul
Antonio Sandu, care a fost
admis la Institutul Medico-Militar, Catedra de Pregătire MedicoMilitară Bucureşti, Medicină

CMYK

Generală.
După ce a făcut gimnastică
artistică de performanţă, opt ani,
a ales drumul carierei militare.
Primii paşi i-a făcut în
Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, unde a atins
trepte superioare de evoluţie.
Cu fiecare an a devenit mai
bun, media 10 obţinută la finalul
clasei a XI-a situându-l printre
primii între liceenii militari.
A continuat pe acelaşi drum
al excelenţei, finalizând cei patru
ani de colegiu cu media generală
9,85, al cincilea în promoţie.
Atitudinea, caracterul şi
dragostea pentru învăţătură l-au
ajutat de fiecare dată să
reuşească.
A luptat pentru idealul lui,
convins fiind că visul poate
deveni realitate dacă sunt
îndeplinite mai multe condiţii.
„Ştiam clar ce drum doresc să
urmez, ştiam că-mi va fi greu,
dar prin perseverenţă, învăţare
continuă, ambiţie şi hotărâre am
reuşit să-mi ating ţelul, acela de
a deveni medic. Medic militar în
Armata română, un om dedicat
celorlalţi.
Au fost oameni care mi-au
fost alături, de la cei dragi de
acasă, până la colegi şi profesori
care m-au susţinut şi încurajat în
momentele dificile. Lor doresc

să le mulţumesc şi să-i asigur de
toată recunoştinţa mea”, a transmis performerul nostru.
Felicitări, Antonio, şi mult
succes pe drumul nobilei meserii
alese! Ne mândrim cu tine!
Graţiela Mihăescu

Stufărişul de la Sic

cotenent Ioan Bogdan Cătană-Bota, cel care s-a clasat, cu
media 9,55, primul la specialitatea militară Finanţe-contabilitate, arma Management
financiar-contabil, a primit, în semn de apreciere şi
recunoaştere a meritelor obţinute pe timpul studiilor,
Emblema de merit “Ştiinţă militară” clasa a II-a şi stiletul
personalizat, din partea locţiitorului şefului Statului
Major al Forţelor Terestre, general-maior Cristian-Daniel
Dan.
Felicitări tuturor absolvenţilor! Paşii să vă poarte spre
cele mai performante cariere! SEMPER UNA!
Text: Elena CUCU
Foto: Antonio BADEA

Idei de vacanţă

Luna august a sosit şi gândul nostru zboară spre
destinaţii de vacanţă, iar în caz că nu ştiaţi, România are şi a doua Delta Dunării. Este un adevărat
miracol al naturii, iar dacă doriţi să vă petreceţi
vara într-o notă memorabilă, explorând frumuseţile
pe care le are de oferit Clujul şi împrejurimile sale
minunate, atunci merită să faceţi o excursie de o zi
până la Sic, în judeţul Cluj. Cu siguranţă veţi
rămâne uimiţi!
Stufărişul de la Sic, cea mai mare întindere de
stuf din România, după Delta Dunării, alături de cel
mai adânc lac natural dulce al României formează,
în judeţul Cluj, o aşa numită "deltă" a Transilvaniei,
o zonă de o frumuseţe
aparte, ce se întinde
pe câteva sute de
hectare, foarte importantă din punct de
vedere al speciilor de
păsări care trăiesc aici
sau tranzitează zona,
în perioada migraţiei,
dar şi cu deosebit
potenţial de turism
ecologic. Stufărişul
de la Sic, aflat în
apropiere de Cluj,
este o rezervaţie naturală, arie protejată situată în lunca Văii
Fizeşului alcatuită din
mlaştini, lacuri, vegetaţie de stuf şi papură. Este un loc special şi surprinzător, ascuns între dealuri unde, având o
suprafaţă de 200 hectare ce adăposteşte în jur de
100 de specii de păsări.
Lanul de stuf verde, puntea veche de lemn ce
pare interminabilă şi cerul care se vede în contrast
cu stuful fac din acest loc un mic colţ de rai.. Aici
cuibăresc mai multe specii de raţe, lişiţe, găinuşe de
baltă, stârci, păsări prădătoare sau lăcari", iar
stufărişul este extrem de important pentru speciile
de pasari care cuibăresc habitate cu zone extinse de
stuf, precum buhaiul de baltă şi eretele de stuf, habitate de acest tip dispărând din Europa, din cauza
fragmentarii zonelor umede, în urma extinderii agriculturii. Mlaştina deltei datează încă de pe vremea
romanilor, rămânând neschimbată. Formarea mlaştinii a fost posibilă datorită păturii de argilă ce
împiedică trecerea apei, care, de-a lungul timpului,
s-a strecurat de pe dealuri. Precipitaţiile căzute şi
pârâul din zonă alimentează mlaştina rămasă intactă pe întreg parcursul de 2.000 de ani.
În apropierea stufărişului se află Lacul Ştiucilor,
considerat o mică Deltă, fiind cel mai adânc lac natural cu apă dulce din România (10-12 metri). Se
întinde pe 26 de hectare şi este înconjurat de stuf,
fapt ce îi dă un farmec aparte. Deşi este aşezat pe un
bloc de sare, apa este dulce datorită colmatării,
fenomen ce împiedică apa să intre în contact cu
sarea. Denumirea lacului este datorată faptului că
este plin de ştiuci, acesta fiind motivul pentru care
pescarii vin în număr mare şi încearcă să prindă
acest râvnit trofeu.
Lacul Ştiucilor este special şi pentru că este sin-

gurul lac din Câmpia Transilvaniei pe care se dezvoltă formaţiuni de stuf plutitor, numite plauri, la fel
ca în Delta Dunării.
La fel ca în cazul stufărişului de la Sic, lacul
reprezintă un important loc de popas pe timpul
migraţiei pentru multe specii de păsări, dar şi un loc
de clocit pentru mai mult de 20 de specii de păsări,
între care raţe, stârci, corcodei, lişiţe, găinuşe de
baltă, cârstei de baltă, cresteţi pestriţi, ereţi de stuf
şi mai multe specii de lăcari.
În apele lacului trăiesc în jur de 15 specii de
peşti, între care şi ştiuca (Esox lucius), specia care
dă numele lacului. Lacul Ştiucilor este Rezervaţie
Naturală din anul 1966, iar
din 2004 rezervaţie naturală
de interes naţional, pentru o
suprafaţă de 140 ha de luciu
de apă şi stuf.
"Delta" din inima Transilvaniei rămâne un loc de o
frumuseţe deosebită, o destinaţie ideală pentru un final
de săptămână în natură, întro plimbare prin "marea" de
stuf, pe puntea de lemn sau
pentru o tură cu barca, printre plauri, pe Lacul Ştiucilor.
Pentru a vizita stufărişul
s-a amenajat un podeţ de
lemn de aproximativ un
kilometru distanţă, iar de-a
lungul acestuia s-au construit doua foişoare din lemn acoperite cu stuf si un
turn înalt, din care ai o perspectiă asupra intregii
zone. Datorită amenajarilor, vizitatorii acestei rezervaţii pot să se plimbe, să priveasca păsările şi să se
relaxeze într-un spaţiu ca de basm.
Accesul spre rezervaţie se face pe drumul Cluj –
Rascruci – Gherla – Lacul Stiucilor – Sic. Maşina se
poate lăsa în parcarea din faţa podului din lemn însa
dacă folosiţi aplicaţia Waze, vă va duce exact în
locul de unde se începe traseul prin stufăris. Accesul spre rezervaţie din Cluj-Napoca se poate face şi
cu bicicleta, pe varianta scurta vor fi aproximativ 80
km dus-intors.
Pentru cei care vor sa viziteze stufarişul le recomandăm şi vizitarea satului Sic, recunoscut pentru
oamenii gospodarii şi pentru faptul ca tradiţiile şi
obiceiurile sunt păstrate cu strictete.
Aici vă veţi putea relaxa şi admira din plin de
peisajele de vis. Veţi putea observa speciile inedite
care se află în zonă. Liniştea, tradiţiile şi voia bună
vă vor face să nu vă doriţi să plecaţi. O vacanţă aici
va fi exact ca o vacanţă petrecută în Delta Dunării.
Dupa ce aţi hoinărit în natură şi pribegia va fost
încantare pe placul inimii, lasăţi-vă răsfăţat cu
bucate alese şi delicii culinare preparate cu multă
dăruire, la Pensiunea Lacul Ştiucii.
În vecinătatea rezervaţiei naturale se află mai
multe obiective de interes turistic (lăcaşuri de cult,
monumente istorice, zone naturale), care merită
bifate pe lista locurilor de vizitat din judeţ,: Biserica Reformată Calvină, Biserica ”Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavril”, Biserica Mănăstirii Franciscane,
Biserica de lemn ”Sfântul Ioan Gură de Aur”. n

