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Gata oricând să
răspundem povocărilor
Nu ştiu dacă putem numi doar o calitate care să poată
asigura funcţionarea şi progresul structurii, a organizaţiei. Dar, un cumul
de calităţi, printre
care aş enumera
atitudinea faţă de
organizaţie, loialitatea, disponibilitatea şi flexibilitatea,
sunt cele care duc
la realizarea proiectelor propuse şi
la progresul sistemului militar.

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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Schimbarea comenzii la
Batalionul 30 V.M.
În cadrul ceremoniei, comandantul brigăzii l-a felicitat pe locotenent-colonelul Liviu-Costin Bălăceanu
pentru modul exemplar în care şia îndeplinit atribuţiile şi misiunile
specifice în perioada petrecută la comanda batalionului, oferindu-i, cu
această ocazie, o
plachetă cu însemnele heraldice...

KAKI 100%

Omul,
măsura tuturor lucrurilor
Aflaţi în plină ascensiune profesională, interlocutorii mei au un
numitor comun: alegerea uniformei militare, nu doar ca ţinută vestimentară, ci
ca model formator de caractere determinate şi puternice, o uniformă ce îţi conturează personalitatea şi dincolo de poarta unităţii,
în viaţa civilă. Ce anume i-a determinat să opteze pentru...

LECÞIA DE ISTORIE

Ocuparea Bucureştiului în 1916
În vara lui 1916, România a intrat în Primul Război
Mondial. După succesele iniţiale au urmat o serie de înfrângeri care au dus la ocuparea Bucureştiului de către trupele Puterilor Centrale la data de 23 noiembrie 1916. Istoricul Virgiliu N. Drăghiceanu (1879-1964)
membru corespondent
al Academiei Române
şi secretar al Comisiei
Monumentelor
istorice...

MOZAIC

O nouă baterie
regenerabilă şi reîncărcabilă
Treizeci de secunde de lumină solară ar putea creşte
durata de viaţă a bateriei viitoarelor ceasuri inteligente
şi a altor dispozitive purtabile cu zeci de minute, datorită unui prototip de baterie regenerabilă şi reîncărcabilă dezvoltat de
Universitatea
din Surrey, Anglia.
Institutul de
Tehnologie Avansată (ATI) al
Universităţii din
Surrey a demonstrat modul în
care noul său...
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Schimbarea comenzii la Batalionul 30
Vânători de Munte „Dragoslavele”
Pe data de 1 august, la sediul Batalionului 30 Vânători
de Munte „Dragoslavele”, din Câmpulung Muscel, a avut
loc, în prezenţa comandantului Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”, colonelul Ilie-Marian Dragomir,
ceremonia de predare-primire a Drapelului de Luptă şi a
comenzii batalionului, între locotenent-colonelul LiviuCostin Bălăceanu şi locotenent-colonelul Ionuţ-Cosmin
Tecaru.
În cadrul ceremoniei, comandantul brigăzii l-a felicitat
pe locotenent-colonelul Liviu-Costin Bălăceanu pentru

modul exemplar
în care şi-a îndeplinit atribuţiile şi
misiunile specifice în perioada petrecută la comanda batalionului,
cu
oferindu-i,
această ocazie, o
plachetă cu însemnele heraldice
ale Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”,
în semn de aleasă
consideraţie şi
preţuire.
Cu acelaşi prilej, maiorul Ionuţ-Cosmin Tecaru a fost înaintat
la gradul de locotenent-colonel şi împuternicit la comanda
batalionului, noile grade fiindu-i înmânate de comandantul
marii unităţi braşovene.
La finalul ceremoniei, colonelul Ilie-Marian Dragomir
i-a urat locotenent-colonelului Ionuţ-Cosmin Tecaru mult
succes în activitatea pe care urmează să o desfăşoare la comanda vânătorilor de munte musceleni.
Ovidiu CANTEA

lMOSCOVA: Rusia este pregătită să îşi înarmeze aliaţii din America Latină, Asia şi Africa cu „cele mai moderne tipuri de arme”. Preşedintele rus Vladimir Putin a
declarat că Moscova apreciază legăturile sale cu ţările din
America Latină, Asia şi Africa şi că este pregătită să ofere
arme moderne aliaţilor săi, relatează Reuters. Putin a folosit
un discurs la o expoziţie de armament de lângă Moscova
pentru a se lăuda cu capacităţile avansate ale Rusiei în materie de armament şi pentru a-şi declara dorinţa de a împărtăşi tehnologia cu ţările care gândesc la fel. „Suntem pregătiţi să oferim aliaţilor noştri cele mai moderne tipuri de arme, de la arme de calibru mic la vehicule blindate şi artilerie
până la aviaţie de luptă şi vehicule aeriene fără pilot”, a declarat Putin la ceremonia de deschidere a forumului „Army2022” de lângă Moscova. „Aproape toate acestea au fost folosite de mai multe ori în operaţiuni de luptă reale”. El vorbea după aproape şase luni de război al Rusiei în Ucraina,
unde Moscova a suferit eşecuri repetate şi pierderi grele.
Analiştii militari occidentali spun că performanţele slabe
ale trupelor şi armamentului rusesc ar putea face ca exporturile sale de arme să devină mai puţin atractive pentru potenţialii cumpărători, cum ar fi India, care s-au bazat foarte
mult pe tehnologia sa în trecut.lWELLINGTON: Noua
Zeelandă trimite 120 de militari în Marea Britanie
pentru a antrena trupele ucrainene din prima linie a
frontului, a anunţat guvernul neozeelandez într-un comunicat, relatează Reuters. Două echipe de antrenament de infanterie vor pregăti personalul ucrainean cu abilităţile de
bază pentru a fi eficient în luptă, inclusiv în ceea ce priveşte
mânuirea armelor, oferirea primului ajutor în luptă, dreptul
operaţional şi alte abilităţi. Antrenamentul pentru aproximativ 800 de soldaţi ucraineni se va desfăşura exclusiv întruna din cele patru locaţii din Marea Britanie, iar personalul
militar din Noua Zeelandă nu va călători în Ucraina, subliPe data de 5 august, la sediul Bata- zenţa comandantului Diviziei 2 Infanniază comunicatul. ,,Am explicat clar că un atac flagrant
lionului 285 Artilerie „Vlaicu Vodă” terie „Getica”, generalul-maior Ciasupra suveranităţii unei ţări şi pierderea ulterioară de vieţi
din
Brăila,
prian Marin, şi a
nevinovate este greşită şi intolerabilă. Condamnarea noastră va continua să se extindă dincolo de cuvinte şi să includă
structură
a
locţiitorului cosprijin critic”, a declarat premierul Jacinda Ardern într-o
Brigăzii 282
mandantului Briconferinţă de presă menită să anunţe desfăşurarea trupelor.
Blindată „Ugăzii 282 BlindaEa a subliniat că trupele din Noua Zeelandă nu vor lua parte
nirea Princită „Unirea Princila luptele din Ucraina. Treizeci de membri din domeniul
patelor”, a apatelor”, coloneApărării din Noua Zeelandă au finalizat în luna mai instruivut
loc
cere
lul Traian Marea personalului militar ucrainean în operarea artileriei. Promo
nia
mi
lita
ghercă.
gramele de instruire fac parte dintr-o serie de acţiuni oferite
ră de predareComandantul
drept răspuns la invazia Rusiei lansată pe 24 februarie împrimire a codiviziei a apreciat
potriva vecinului său sudic, care au inclus sprijin financiar
menzii unităactivitatea desfăde peste 40 de milioane de dolari neozeelandezi (25,70 miţii, între locoşurată de locote- nu, prin profesionalismul de care a dat
lioane de dolari) şi sancţionarea a 840 de persoane şi entităţi.lBEIJING: Noi exerciţii militare chineze în jurul
te nent-co lo n e n t - c o l o n e l u l dovadă în carieră, va asigura îndepliTaiwanului, ca reacţie la vizita unei delegaţii din SUA.
nelul Cristian Mihai şi locotenent-co- Cristian Mihai la comanda batalionu- nirea cu succes a misiunilor încredinAdministraţia de la Beijing a anunţat organizarea unor noi
lonelul Ionuţ Dinu.
lui, exprimându-şi totodată convinge- ţate structurii.
exerciţii militare în jurul Taiwanuluui, ca reacţie la vizita
Activitatea s-a desfăşurat în pre- rea că locotenent-colonelul Ionuţ DiOana IEŞAN
efectuată la Taipei de o delegaţie a Congresului de la Washington. Cinci membri ai Congresului SUA, conduşi de senatorul Ed Markey, au sosit la Taipei, pentru o vizită de
două zile neanunţată în prealabil. Cei cinci parlamentari
americani au avut o întrevedere cu preşedintele Taiwanului,
Tsai Ing-Wen. ,,Pe 15 august, Comandamentul estic al Armatei Populare de Eliberare a efectuat o misiune de patrulare pentru pregătirea unor exerciţii de luptă maritime şi aePentru al doilea an consecutiv, militari aparţinând Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” se deplariene în jurul Taiwanului”, a comunicat armata chineză,
sează la malul Mării Negre pentru a alerga
conform cotidianului Le Figaro. ,,Manevrele au rolul de a
pentru o cauză nobilă, ajutorarea copiilor cu
descuraja Washingtonul şi Taipeiul să submineze în continuare stabilitatea şi pacea în Strâmtoarea Taiwan”, a afirtulburări din spectrul autist.
mat un oficial militar chinez, Shi Yi, citat de site-ul TagessÎn perioada 10-11 septembrie, în localichau.de. Nu există detalii despre durata şi amploarea noilor
tatea Mamaia, va avea loc ultramaratonul
exerciţii militare, dar Beijingul a semnalat deja că manevreAutism 24. În cadrul acestei competiţii, cei
le militare în jurul Taiwanului vor deveni o rutină.Wu Qian,
12 alergători aparţinând batalioanelor din
purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării de la Beijing,
subordinea Brigăzii 2 Vânători de Munte
a denunţat ,,provocările deschise” la adresa suveranităţii
„Sarmizegetusa” vor da tot ce au mai bun
Chinei, subliniind că armata chineză este ,,pregătită pentru
pentru a alerga cât mai mulţi kilometri în
orice confruntare militară”. ,,Vizitele străine transmit Taibeneficiul copiilor care au nevoie de îngrijiwanului semnale false privind independenţa”, a subliniat
re specializată pentru diversele tulburări din
Wu Qian. În urmă cu două săptămâni, armata chineză a
efectuat, ca reacţie la vizita la Taipei a preşedintelui Camespectrul autist de care suferă.
rei Reprezentanţilor din SUA, Nancy Pelosi, cele mai amKilometrii alergaţi se vor transforma în
ple exerciţii aeriene şi maritime din jurul Taiwanusume de bani care vor contribui la proiectelui.lPARIS: În cazul eşecului programului pentru aviole susţinute în cadrul acestei campanii de
nul de luptă de generaţia a VI-a, Franţa ar putea miza
strângere de fonduri.
pe o dezvoltare nouă a Rafale. Parisul are plan de rezervă
Toţi cei interesaţi să sprijine cauza aces- mizează pe o dezvoltare nouă a Rafale, echipat cu un fel
tor
copii, sunt invitaţi să doneze în numele
de R2D2 („Războiul Stelelor”). În cazul eşecului SCAF,
echipei Brigăzii 2 Vânători de Munte „SarFranţa ar putea miza pe „evoluţii succesive ale Rafale”, pomizegetusa”
accesând
linkul
trivit lui Joel Barre, Delegatul General pentru Armament
https://www.autism24h.ro/echipa/brigada(denumirea oficială a şefului Direcţiei Generale franceze
2-vanatori-de-munte-sarmizegetusa-249
pentru Armamente). Cooperarea franco-germană în materie
de tehnologii avansate de apărare părea că se află pe val în
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Omul, măsura tuturor lucrurilor
Aflaţi în plină ascensiune profesională, interlocutorii mei au un numitor comun: alegerea uniformei militare,
nu doar ca ţinută vestimentară, ci ca model formator de
caractere determinate şi puternice, o uniformă ce îţi conturează personalitatea şi dincolo de poarta unităţii, în viaţa
civilă.
Ce anume i-a determinat să opteze pentru un asemenea traseu profesional îmi spun chiar ei, într-o confesiune
onestă, lipsită de jumătăţi de adevăr.
Pentru locotenent-colonelul Ion Rovenţa, motivul
alegerii viitoarei profesii se află cu mult în trecut, în perioada copilăriei. Impresionat de uniforma de marinar pe
care o purta cu mândrie fratele unui coleg de-al lui, ce era
elev la Liceul Militar de Marină „Al.I.Cuza” din Constanţa, adolescentul Ion Rovenţa, a decis că trebuie să îmbrace
şi el haina aceea. Pentru a-şi îndeplini visul, a urmat Liceul Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza”. Ulterior,
analizând oportunităţile continuării carierei militare a decis ca în anul 2001 să urmeze Academia Forţelor Terestre
din Sibiu, arma infanterie. În timp, uniforma de marinar
a fost înlocuită cu cea kaki a forţelor terestre pe care o
poartă cu mândrie şi onoare şi astăzi.
Cu toate că se afla pe drumul pe care şi l-a ales încă de
mic, simţea că îi lipseşte ceva pentru a fi „complet”. ,,Am
fost pe mare, am fost pe uscat, urma să ajung şi pe calea
aerului” a mărturist locotenent-colonelul Rovenţa. Sentimentul de împlinire profesională a fost dat de obţinerea
brevetului de paraşutist
militar care ,,a venit, ca
o provocare firească”.
În cei 21 de ani de
activitate, locotenentcolonelul Rovenţa a trecut prin mai multe unităţi şi a ocupat diverse
funcţii. Începând cu
anul 2002, a fost comandant pluton infanterie, grup cercetare, pluton/ grup paraşutişti. În
anul 2006, a descoperit
domeniul „Personal”,
prin numirea sa într-o
funcţie de ofiţer de stat
major la Biroul Personal. ,,Acest moment
mi-a schimbat cursul
carierei, dedicându-mă
activităţilor resurselor
umane şi ocupând diferite funcţii de şef al personalului de
la nivel batalion până la nivel 2.
Însă, cea mai mare satisfacţie, în ceea ce priveşte
profesia, a avut-o atunci când a fost ,,încorporat” în cadrul
Oficiului Personal şi Mobilizare din Statul Major al Forţelor Terestre, unde: ,,Pe lângă descoperirea imaginii de

ansamblu a Resurselor Umane şi a provocărilor
pe care le presupune cariera fiecărui militar, am
avut şansa să intru într-o echipă de oameni profesionişti şi extraordinari’’.
Şi la momentul actual, îşi desfăşoară activitatea tot în cadrul structurii de personal unde îndeplineşte funcţia de şef Secţie Pregătire profesională şi unde: ,,Fiecare zi reprezintă o nouă
provocare. Şi nu constă doar în analizarea propunerilor de participare la cursuri de carieră,
specializare/ perfecţionare prin prisma atribuţiilor funcţionale descrise de fişa postului, respectiv tehnicii nou-intrate ori care urmează să intre
în dotarea Forţelor Terestre, ci şi în foarte multe
alte analize, situaţii, proiecte pe care încercăm
să nu le punem pe umerii unităţilor subordonate.
De asemenea, participarea militarilor la Programul de formare continuă în domeniul limbilor
străine şi obţinerea certificatului STANAG 6001
reprezintă o activitate extraordinar de importantă, pentru care colegii mei dedică timp şi
energie. Nu în ultimul rând, analizele privind formarea
iniţială şi formarea continuă, a repartiţiei absolvenţilor şi
încadrării unităţilor militare din subordinea categoriei de
forţe reprezintă o prioritate pentru microstructura noastră.
Deşi este un volum foarte mare de muncă, îi face faţă
cu brio fiind ajutat şi de subordonaţi pe care ,,nu îi percep
ca subordonaţi, ci ca pe nişte colegi. Fără ei, fără implicarea lor
totală, nu am fi eficienţi ca microstructură. În spatele unui simplu
mail, dar şi a unei analize complexe, stau ore întregi, deseori suplimentare, de muncă. În fiecare zi,
dezideratul nostru este identificarea şi satisfacerea nevoii de pregătire/specializare a structurilor
subordonate în vederea integrării
acestora în concepţia privind utilizarea eficientă a personalului
forţelor terestre.
După un periplu profesional
făcut ,,pe mare, pe uscat sau pe
calea aerului’’, se pare că locotenent-colonelul Rovenţa şi-a găsit
vocaţia, sperând ca în timp să devină el însuşi un model pentru cei
care aleg să lucrez în acest domeniu.
Pentru a da un pic de culoare şi sensibilitate paginii
scot în evidenţă pe plutonierul-adjutant Florentina Popa care, prin alegerea unei cariere militare, ,,a vrut să dea
ceva societăţii, ţării în care trăiesc şi acel ceva a fost să lucrez în cadrul M.Ap.N.’’.
În perioada 2000-2003, plutonierul-adjutant Popa a

Când nu mai poţi,
mai poţi puţin...
Am onoarea să vă salut! Sunt elev caporal Ionela-Mirabela Tutunea, arma rachete şi artilerie antiaeriană, iar astăzi vă voi împărtăşi
despre experienţa mea din această şcoală, emoţiile, trăirile şi eforturile care m-au adus în
postura de şefă a promoţiei 2022 „Încoronarea de la Alba Iulia
- 100”.
Fiecărui om îi este
dat să ajungă acolo
unde chiar îi este locul. Consider că aici
este locul meu, că armata este menirea
mea şi sunt mândră
că am reuşit în aceşti
doi ani de studiu să
valorific fiecare experienţă prin care am
trecut.
Am studiat la Colegiul
Economic
Buzău, profilul turism, iar pasiunea
pentru cariera militară am avut-o dintotdeauna. Chiar dacă
profilul nu a fost de
aşa natură încât să pot urma studiile la o şcoală
militară, dorinţa de a merge pe această cale a
fost mai presus decât temerea mea. Am avut
prima medie de admitere şi
m-am ambiţionat să învăţ la fel de bine pe parcursul şcolii.
Chiar dacă mi-a fost greu la început şi am

întâmpinat multe piedici, m-am ambiţionat şi
îmi spuneam în sinea mea că şi atunci când nu
mai pot, mai pot puţin.
Pot spune că am fost întotdeauna o fire ambiţioasă, mi-am îndeplinit
sarcinile cu seriozitate şi
mi-am dorit să fiu cea
mai bună în tot ceea ce
fac. Sunt de părere că
acesta a fost secretul
pentru a ajunge până
aici.
Profesorilor mei de la
catedra de Rachete şi
Artilerie Antiaeriană le
datorez tot parcursul
meu în această şcoală şi
le mulţumesc pentru
profesionalism şi seriozitate şi, de asemenea,
că m-au făcut să conştientizez cât de importantă este această armă în
Armata României.
Totodată, le doresc colegilor mei mult succes
pe drumul ales şi puterea de a trece cu brio
peste toate obstacolele
pe care le vor întâlni în
viaţă şi să nu uite că sunt oameni speciali.
Îi îndemn pe viitorii elevi ai acestei şcoli să
fie puternici şi devotaţi carierei militare pentru
că perseverenţa continuă şi optimismul vor fi
calea către succes.
Alexandru BĂNCILĂ

fost angajată ca personal civil contractual în cadrul structurii de Personal a Statului Major al Trupelor de Uscat. A
fost o perioadă benefică din punct de vedere profesional
şi uman.
Considerând că are înclinaţii reale pentru meseria armelor, Florentina a decis ca în anul 2003 să intre în rândul cadrelor militare. Odată cu acest lucru a început un
nou capitol în cariera dumneaei.
În prezent, îşi desfăşoară activitatea în Biroul Personal
din cadrul Comandamentului Componentei Terestre a
SMFT. Structura în care îşi desfăşoară activitatea se ocupă
cu selectarea personalului care participă la misiuni în afara teritoriului statului român. Şi, pentru că am vorbit
despre misiuni externe, trebuie spus că, în anul 2009, plutonierul-adjutant Popa a participat la o misiune în BosniaHerţegovina, iar în anul 2012, a executat o misiune în Afganistan. Cele două misiuni au reprezentat o adevărată
provocare, dar şi un adevărat câştig din punct de vedere
profesional şi uman.
Din punct de vedere profesional, acestea ,,au adus un
plus valoare în modul în care îmi îndeplinesc sarcinile de
serviciu, iar din punct de vedere uman, am cunoscut oameni noi, obiceiuri noi, am avut experienţe inedite pe care
nu aş fi putut să le trăiesc altfel’’.
Întrebată fiind despre planurile de viitor, plutonieruladjutant Popa a mărturisit că vrea să evolueze în carieră şi
să aibă cât mai multe realizări profesionale.
De asemenea, şi-a propus să îi facă pe semenii săi să
înţeleagă că, în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea,
cel de Personal, ,,lucrează cu şi pentru oameni’’.
Este o muncă nobilă ce presupune mult efort, dar îi
aduce şi mari satisfacţii profesionale.
Daniela DUMITRAŞCU

Veşti din Polonia
În baza militară din Bemowo Piskie, militari din cadrul Detaşamentului de Apărare Antiaeriană ,,Gheparzii Transilvani” au absolvit cursul
Combat Life Saver desfăşurat în baza de instrucţie Bemowo Piskie alături de partenerii americani
din
cadrul
Grupului de
Luptă din Polonia.
Cursul a avut
o parte teoretică şi una practică, iar la sfârşitul lui participanţii au trecut prin emoţiile unui examen exigent,
pe
timpul
căruia
s-au
gândit permanent că manechinul căruia i s-a acordat primul
ajutor putea fi camaradul care a
suferit diverse traume pe câmpul de
luptă.
Eforturile depuse de către cei doi
militari români au fost răsplătite prin
obţinerea diplomelor prin care se
atestă însuşirea cunoştinţelor necesare salvării unei vieţi omeneşti şi totodată că sunt pregătiţi să facă faţă unei
posibile situaţii critice în care abilităţile lor pot face diferenţa între viaţă
şi moarte.

Exerciţiu cu trageri reale de luptă
Detaşamentul de Apărare Antiaeriană ,,Gheparzii Transilvani” a executat în luna august un exerciţiu tactic
cu trageri reale de luptă/ LFX de nivel secţie şi baterie.
Activitatea s-a desfăşurat într-un mediu multinaţional în cadrul exerciţiului ,,Thunder Strike”, planificat la nivelul Grupului de Luptă
din Polonia.
Exerciţiul a fost executat în cadrul unui scenariu complex, în sincronizare cu activităţile
executate de partenerii
din cadrul Grupului de
Luptă din Polonia.
La această activitate au
participat comandantul
Grupului de Luptă, locotenent-colonel Travor Phillips, precum şi
echipa de recunoaştere sosită în Polonia, formată din reprezentanţi ai
Comandamentului Forţelor Întrunite
şi ai Statului Major al Forţelor Terestre.
La încheierea activităţii, atât comandantul Grupului de Luptă, cât şi
şeful echipei de recunoaştere au
apreciat aptitudinile şi profesionalismul de care au dat dovadă militarii
români pe timpul desfăşurării exerciţiului.
Liviu BURTICĂ
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Gata oricând să răspundem provocărilor!
Interviu cu locotenent-colonelul Cosmin SAVU, comandantul Batalionului 1 CIMIC ,,General de corp de armată Ştefan Holban”
- Domnule locotenent-colonel, vă invit să privim retrospectiv spre cariera dumneavoastră militară şi să ne spuneţi care a fost funcţia ce v-a lansat cea mai mare provocare dintre cele pe care le-aţi îndeplinit de-a lungul timpului, din punctul de vedere al responsabilităţii şi profesionalismului.
Contactul cu sistemul militar s-a produs în 1997, odată
cu admiterea în liceul militar. Am continuat cu Academia
Forţelor Terestre şi, în anul 2006, am fost repartizat comandant pluton la Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni”. În Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni” am petrecut o bună parte
din carieră, trecând prin funcţiile de comandant companie şi
şef compartiment în S 3 - Operaţii şi Instrucţie.
De aici am plecat la Masterul de conducere, în anul
2017, iar, după absolvire, am fost repartizat la Comandamentul Componentei Terestre. În noiembrie 2021, am preluat comanda şi Drapelul de Luptă al Batalionului 1 CIMIC
„General de corp de armată Ştefan Holban”.
Revenind, cea mai mare provocare a fost funcţia de comandant companie, în special pe timpul misiunii în teatrul
de operaţii din Afganistan. Ne-am instruit în ţară, am parcurs un program de pregătire intens, însă realităţile teatrului
de operaţii ne-au pus în faţa unor provocări deosebite, cărora, cred eu, le-am făcut faţă cu brio - ca o echipă - compania în integralitatea sa, colegii de la celelalte subunităţi şi cu
sprijinul statului major al batalionului.
Tot atunci am luat contact, pentru prima dată în mod real, cu structuri CIMIC. Iar, pe parcursul misiunii, am realizat cât de important este sprijinul CIMIC pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea obiectivelor - din perspectiva unui
comandant de structură de manevră.
- Care a fost cel mai important proiect din viaţa dumneavoastră profesională până în acest moment?
De-a lungul timpului, în fiecare funcţie pe care am ocupat-o, am dezvoltat şi încercat să duc la bun sfârşit un proiect. Bineînţeles, de anvergură şi adecvat nivelului respectiv.
Dacă ar fi să mă raportez la anvergură şi la implicaţii,
cred că cel mai important proiect ar fi acela de a pune Batalionul 1 CIMIC acolo unde îi este locul - o capabilitate unică, deosebit de importantă în structura de forţe, în măsură să
îşi îndeplinească misiunea, în sprijinul structurilor de manevră.
Iar asta însemnă o resursă umană bine instruită, resurse
materiale şi financiare adecvate şi, nu în ultimul rând, implicare şi integrare în procesul de instruire al structurilor în
sprijinul cărora vom acţiona.
- Dacă tot vorbim de proiecte… Ce obiective are de
atins Batalionul 1 CIMIC până la sfârşitul anului de instrucţie, convinşi fiind de faptul că dinamica misiunilor
unei unităţi cu acest specific reprezintă un punct forte?
Şi revenind, proiectul privind Batalionul 1 CIMIC a fost
început odată cu anul de instrucţie 2022. Obiectivul principal al anului de instrucţie 2022 este menţinerea şi dezvoltarea nivelului de operaţionalizare al structurilor CIMIC, prin
implicarea în principalele evenimente de instruire ale structurilor de manevră, concomitent cu planificarea şi executarea exerciţiului CIMIC VICTORY - un exerciţiu bilateral pe
care îl desfăşurăm în parteneriat cu structuri de afaceri civile ale Armatei SUA.
Iar aceste activităţi au fost planificate unitar, asigurând
cadrul necesar şi posibilitatea atingerii tuturor obiectivelor
stabilite până la acest moment.
- Situaţia geopolitică a fost destul de tensionată la începutul anului 2022, iar acest fapt se reflectă, probabil, şi
în angajamentele asumate de România. Au survenit modificări în privinţa programului de pregătire pentru militarii cimicari?
Nu au survenit modificări deosebite. Bineînţeles că au
fost necesare nişte ajustări, determinate de nevoia de a răspunde solicitărilor eşaloanelor superioare. O particularitate
a instruirii batalionului este că noi ne instruim permanent în
cadru real. Adică, angajăm şi interacţionăm cu aceiaşi actori, atât pe timp de pace, cât şi în situaţii de criză, în scopul
îndeplinirii funcţiilor de bază ale cooperării civil-militare,
respectiv: legătura civil-militară, sprijinul forţei militare,
sprijinul actorilor şi a mediului civil.
Concluzionând, au fost necesare ajustări ale programului de pregătire - pentru a răspunde nevoilor de informaţii
ale eşaloanelor superioare. Aceste ajustări nu au fost majore, datorită faptului că planificarea instrucţiei a fost coerentă şi integrată cu eşalonul superior şi structurile de manevră pe care le sprijinim.
- Care este implicarea dumneavoastră, din postura
funcţiei pe care o ocupaţi, în ceea ce priveşte creşterea
performanţei profesionale la nivel individual a subordonaţilor?
Aşa cum precizam mai devreme, resursa umană este cea
mai importantă componentă. Din această perspectivă, pregătirea militarilor batalionului este una din preocupările
mele principale. Aşadar, atât în ceea ce priveşte pregătirea

C MYK

Locotenent-colonelul Cosmin
SAVU s-a născut la 16 septembrie
1982, în localitatea Sinaia, judeţul
Prahova. A absolvit Liceul Militar
„Dimitrie Cantemir” din Breaza, în
anul 2001 şi Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” de la Sibiu, în anul 2005.
A fost repartizat comandant pluton infanterie la Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni”, funcţie pe care o
îndeplineşte până în anul 2011, când
este promovat comandant companie
în cadrul aceluiaşi batalion şi participă la prima sa misiune în teatre de operaţii, în perioada iunie - decembrie
2011, în provincia Zabul, Afganistan.
În anul 2012, a absolvit cursul de
avansat pentru ofiţeri de infanterie la
Centrul de instruire pentru infanterie
şi vânători de munte „Constantin
Brâncoveanu”, Făgăraş. În acelaşi

an, este avansat la gradul de căpitan.
În perioada februarie - iulie 2014,
participă la cea de-a doua misiune în
teatre de operaţii, în provincia Zabul,
Afganistan, iar în perioada augustseptembrie a luat parte, cu compania
pe care o comanda, la exerciţiul multinaţional Saber Junction 14, în Hohenfels, Germania. În acelaşi an,
este promovat şef compartiment la
S 3 - Operaţii şi instrucţie la Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni”.
Urmează cursul de stat major nivel brigadă multinaţională - Brigade
Staff Officer Course - în anul 2015,
la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.
În anul 2016, în perioada februarie - septembrie, participă la cea de-a
treia misiune în teatre de operaţii, cu
Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni”,
în provincia Kandahar, Afganistan,

continuă, prin cursuri, cât şi pregătirea prin instrucţie, mă
implic în consilierea şi mentorizarea fiecărui membru al
echipei (Batalionul 1 CIMIC).
Consider că omul potrivit la locul potrivit este ceea ce
poate face lucrurile să evolueze şi să ducă la îmbunătăţirea
performanţei, atât cea la nivel individual, cât şi cea colectivă, de echipă.

şef compartiment planificare
operaţii în S 3 - Operaţii.
În perioada 2017 - 2019,
urmează cursurile Masterului de conducere interarme Forţe Terestre, la Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I”, iar la finalizarea
acestora este numit şef birou
în cadrul compartimentului
G 5 la Componenta Operaţională Terestră a Statului
Major al Forţelor Terestre. În
anul 2019, urmează cursul
NATO în domeniul Planificării Apărării pentru ofiţeri
de stat major, la şcoala
NATO de la Oberammergau,
Germania.
În perioada ianuarie-iulie
2020, participă la cea de-a
patra misiune în teatre de
operaţii, ofiţer de stat major
la comandamentul Resolute
Support Mission - RS HQ, în
Kabul, Afganistan.
Pentru rezultatele obţinute de-a
lungul carierei, a fost distins cu Emblema de Onoare a Statului Major
General, Emblema de Onoare a Forţelor Terestre, Emblema de merit „În
Slujba Păcii” cls. a III-a, Emblema
de Merit „În serviciul Armatei României” clasa a III-a, Semnul Onorific „În serviciul Patriei” pentru 15
ani de activitate, insigne „Participant
la Misiuni în străinătate” şi titlul
Onorific de „Militar Veteran”. De
asemenea, a fost decorat cu „Army
Commendation Medal” (SUA) şi
distins cu Medalia „NATO Non-Article V”.
A primit comanda şi Drapelul de
Luptă ale Batalionului 1 CIMIC
„General de corp de armată Ştefan
Holban” pe data de 02 noiembrie
2021.

La nivelul actual de încadrare şi raportat la sarcinile pe
care le avem de îndeplinit, această sincronizare este obligatorie, iar noi, în cadrul batalionului, funcţionăm ca o familie. Când un membru al familiei are o sarcină de îndeplinit,
în orice moment are asigurat spijinul necesar. Consiliere, redistribuire sarcini, lucru în echipă - acestea sunt ingredientele care ne ajută să facem faţă tuturor solicitărilor.
- Care este cea mai importantă calitate
a unui militar, dar nu la modul ideatic, ci
în planul realităţilor cu care ne confruntăm zilnic, în ideea realizării unei
funcţionări corecte şi progresive a sistemului militar?
Nu ştiu dacă putem numi doar o calitate
care să poată asigura funcţionarea şi progresul structurii, a organizaţiei. Dar, un cumul
de calităţi, printre care aş enumera atitudinea faţă de organizaţie, loialitatea, disponibilitatea şi flexibilitatea, sunt cele care duc
la realizarea proiectelor propuse şi la progresul sistemului militar. Toate acestea secondate de seriozitate, dorinţă de perfecţionare şi implicare totală.

Şi, nu în ultimul rând, feedback-ul pe care îl primesc de
la parteneri, atât străini, cât şi români, îmi certifică faptul că
suntem o echipă pregătită, gata oricând să răspundem provocărilor.
- Stilul de lucru participativ este unul de muncă ce îi
încurajează pe oamenii din subordinea dumneavoastră să
apeleze la toate cunoştinţele şi capacităţile profesionale pe
care le deţin. Cum vă sincronizaţi în momentul în care
apar şi sarcinile colaterale, acele extensii ale atribuţiilor
funcţionale, pentru îndeplinirea obiectivelor propuse?

- Domnule locotenent-colonel, dacă nu
mă înşel, pe data de 01 septembrie se împlinesc 21 de ani de la înfiinţarea batalionului pe care îl comandaţi. Cu ce gânduri întâmpinaţi acest moment important din
existenţa unităţii?
Într-adevăr, la 01 septembrie, Batalionul
1 CIMIC împlineşte 21 de ani. Unitatea a
luat fiinţă în cadrul efortului de aderare la
NATO şi s-a dezvoltat permanent pentru a
răspunde sarcinilor încredinţate. Şi acum,
mai mult ca niciodată, Batalionul 1 CIMIC se dovedeşte a
fi o capabilitate deosebit de utilă a Armatei României,
având în vedere mediul de securitate şi perspectivele de
evoluţie.
Mă încearcă sentimente de mândrie, responsabilitate şi
vreau să mă folosesc de acest prilej pentru a transmite militarilor unităţii şi familiei Batalionului 1 CIMIC un sincer
„La mulţi ani!”, sănătate şi putere de muncă.
Vă asigur că, împreună, vom face faţă oricăror provocări!
Plutonier-major Cristian ALDESCU
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Mai mult decât o poveste - 103 ani de Tancuri
La 1 august 1919 se înfiinţa primul batalion
de care de luptă din România - o armă nouă,
într-o ţară nouă, într-o lume nouă de după război. Cu mai puţin de 3 ani înainte, tancurile intraseră pentru prima dată pe câmpul de luptă, în
Bătălia de pe Somme. De atunci, nu l-au mai părăsit niciodată. Cu toată masivitatea lor, primele
tancuri au fost rapid depăşite tehnologic, înlocuite iar şi iar într-o cursă care a cuprins întreaga lume. O cursă la care România a luat parte ca
producător şi exportator, într-un club select de
ţări, poate pentru mai puţin timp decât ar fi avut
capacitatea să o facă.
De la mijlocul anilor `70 şi până la începutul
anilor `90, în România s-au fabricat aproape
toate categoriile de armament, muniţie şi tehnică de luptă
necesare înzestrării Armatei şi satisfacerii cererilor din pieţele externe de armament. S-a produs toată gama de armament individual, guri de foc de artilerie de toate calibrele şi
tipurile de muniţie aferentă, blindate pe roţi şi pe şenile, rachete de mai multe tipuri, nave de luptă pentru mare şi fluviu, tehnică de geniu şi de protecţie NBC, avioane de sprijin de luptă şi elicoptere de luptă etc.
Începând cu anul 1978, când s-a fabricat primul tanc în
ţara noastră, România făcea parte din clubul select al celor
16 producători de tancuri din lume, iar ţări ca Italia, Turcia,
Coreea de Sud, India, Japonia, Iugoslavia şi altele nu produceau tancuri.
Vom încerca să prezentăm, în cele ce urmează, majoritatea tancurilor folosite de militarii români, de la intrarea
acestora pentru prima oară în înzestrare şi până în timpurile
actuale.
Primul tanc din dotarea armatei române este considerat
a fi modelul Renault FT 1917, un tanc utilizat de francezi în
primul război mondial. A urmat Renault R35, tanc
uşor, intrat în dotare înaintea celui de-al Doilea
Război Mondial. Acesta a fost modernizat ca „vânător de care” cu un tun de 45mm, recuperat de la
tancuri sovietice capturate. R-2, cunoscut şi sub
numele de Panzer 35(t), un tanc uşor, produs în
Cehoslovacia, cel mai avansat tanc al României la
intrarea în cel de-al Doilea Război Mondial. Un
tanc utilizat pentru puţin timp a fost şi T5 Panther. Acesta fusese răspunsul Germaniei la tancurile ruseşti T-34, dar în România a ajuns după război, din stocurile Armatei Roşii (capturat). În
1949, pentru înlocuirea tancurilor germane, a intrat în dotare faimosul deja T-34/85, cu un efectiv
care a depăşit 1.000 de vehicule şi care a trecut
prin modernizări succesive, fiind retras din uz
abia în 1994. Au urmat T-54/ T-55-100, comandate de România din Polonia, URSS şi Cehoslovacia în anii `60 şi `70 în număr mare, rămase în serviciul de luptă până în prezent. Între 1979 şi 1985,
apare TR-77-580, primul tanc proiectat şi fabricat în România între 1979 şi 1985, bazat pe T-55. Din aproape 400 de
tancuri construite, 150 au fost exportate. Continuăm cu tancul TR-85-800, succesorul lui TR-77-580, cu un motor mult
mai puternic, produs între 1986 şi 1990. Încheiem acest periplu prin istoria tancurilor româneşti cu TR-85 M1 „Bizonul”, variantă modernizată a lui TR-85, pentru asigurarea
interoperabilităţii cu NATO, produs împreună cu parteneri
din străinătate şi din România.
Formarea personalului din arma tancuri are câteva caracteristici esenţiale, menţinute în echilibru: pregătirea tehnică multidisciplinară, pregătirea pentru executarea tragerilor cu armamentul de pe tanc în orice condiţii, cu probabilitate de lovire din prima lovitură, şi nu în ultimul rând, o
pregătire tactică specifică, caracterizată de reacţie imediată,
spaţii largi, confruntări decisive. Tanchiştii se remarcă prin
„spiritul de turelă”, rezintenţă fizică şi psihică, camaraderie
specifică echipajului de tancuri.
Rolul de „vârf de lance” sau „forţă de izbire” al forţelor
terestre a fost consacrat ca hotărâtor în marile bătălii ale
celui de-al Doilea Război Mondial. În conflictele recente,
războaiele din Golf, conflictul din Cecenia şi Georgia, războaiele din Orientul Mijlociu, Siria, au consfinţit rolul
structurilor de tancuri în cadrul operaţiunilor duse de către
grupările de forţe.
Printr-un alt tip de analiză, de această dată la nivelul organizării şi înzestrării armatelor altor state, în special a celor
din Europa, observăm existenţa unor importante mari unităţi şi unităţi de tancuri, dotate cu tehnică blindată de ultimă
generaţie (generaţia 4 şi generaţia 5).
Tanchiştii români nu au participat la misiuni de luptă cu
structurile de tancuri din Armata României, din multiple
motive, dar au participat individual la misiuni în teatrele de
operaţii din Balcani, Irak şi Afganistan. În ultimii ani, unităţile de tancuri din Forţele Terestre au participat la exerciţii
în comun, interarme, în cadrul NATO.
Mesajul şefului SMFT, general-maior Iulian
BERDILĂ, cu prilejul zilei armei Tancuri: „La 1 august
2022 se împlinesc 103 ani de când a luat fiinţă prima unitate de tancuri din armata României, „Batalionu Carelor de
Luptă”, în garnizoana Mihai Bravu, moment de referinţă în
apariţia şi dezvoltarea structurilor acestei arme în România.
Încă de la înfiinţarea sa, arma tancuri şi-a câştigat un loc

de cinste în Armata
României.
Acest
fapt s-a datorat, în
special, valorii deosebite a corpului său
de cadre, strâns legată de pregătirea
tehnică superioară,
inteligenţa, inventivitatea şi ingeniozitatea umană, care s-a
reflectat din plin
asupra demersurilor
şi acţiunilor trupelor
de tancuri.
Cu prilejul sărbătoririi Zilei armei
tancuri, vă felicit
pentru realizările
dumneavoastră, vă

doresc sănătate, putere de muncă, noi şi însemnate succese
profesionale în activităţile viitoare! ”.
Plutonier-major Cristian ALDESCU

CMYK

Carte

Tărâmul morţii, Timothy Snyder
În Tărâmul morţii, reputatul
istoric Timothy Snyder oferă o inedită investigaţie asupra locurilor în
care europenii au fost omorâţi cu
milioanele şi o temeinică explicaţie a
motivelor şi metodelor folosite de
Hitler şi Stalin. El stabileşte locul şi
cronologia istoriei Holocaustului, de
care a fost responsabil Hitler, şi a
Marii Terori, de care s-a făcut vinovat Stalin, prezintă pentru prima dată
episoade uitate ale masacrelor
naziste şi sovietice şi vine cu o nouă
viziune asupra relaţiilor dintre cele două regimuri. Valorificând
istoriografia problemei şi sursele primare create în toate limbile
importante, Snyder acordă o atenţie specială şi mărturiilor care
provin chiar de la victime: scrisori trimise celor de acasă, petice
de hârtie aruncate din tren, însemnări zilnice descoperite asupra
celor ucişi.
www.humanitas.ro

James Arthur, 16 august, ora 20:00, Arenele Romane,
Bucureşti
James Arthur este unul dintre cei mai de succes artişti britanici, cu peste 2.5 milioane de albume vândute în întreaga lume.
A ajuns în topurile a zeci de ţări, iar până în momentul de faţă,
albumele sale i-au adus 4 Discuri de
Platină şi 4 Discuri de Aur, dar şi un
clip cu peste 1 miliard de vizualizări
pe Youtube. James a câştigat X Factor
în 2012, iar până în prezent este cel
mai de succes artist care a luat parte la
celebrul concurs. În doar 4 ani de la
lansarea sa pe scena muzicală, James
Arthur a susţinut concerte, atât în
Europa, cât şi în America de Nord şi în
Asia. A împărţit scena sau a colaborat
cu artişti precum Kelly Clarkson, One
Republic, Machine Gun Kelly sau
Westlife.
În momentul de faţă este şi ambasador SANE, o organizaţie
caritabilă din Regatul Unite care ajută persoane ce se luptă cu
depresia şi anxietatea.
www.infomusic.ro

Film

Acolo unde cântă racii
Filmul regizat de Olivia Newman a
fost aşteptat cu o curiozitate sporită, atât
datorită calităţii extraordinare a romanului, cât şi dificultăţii de a transpune
pe ecran o asemenea poveste. Istoria tinerei Kya Clark, o făptură crescută în
condiţii extrem de aspre în mlaştinile
din Carolina de Nord, este memorabilă
şi fascinantă, dar rareori s-ar putea găsi
un text mai greu de ecranizat, care să
ajungă pe ecran fără să piardă ireparabil
poezia şi ingeniozitatea incredibilă a
descrierilor Deliei Owens.
www.cinemagia.ro
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Ocuparea Bucureştiului în 1916
În vara lui 1916, România a intrat în Primul Război
Mondial. După succesele iniţiale au urmat o serie de înfrângeri care au dus la ocuparea Bucureştiului de către
trupele Puterilor Centrale la data de 23 noiembrie 1916.
Istoricul Virgiliu N. Drăghiceanu (1879-1964) membru
corespondent al Academiei Române şi secretar al Comisiei Monumentelor istorice îşi aminteşte:
„23 noiembrie. Mirecuri. Astăzi trebuie să intre. Poliţia toată pe Calea Victoriei ca la sărbători. Se crede că
vor veni dinspre Calea Rahovei. Birje grăbite cu femei
germane, ce duc jerbe de crizanteme. Scrâşnim din
dinţi, în neputinţa noastră de a răspunde la insultă. Un
cer îndoliat. Pe la trei după-amiază, şuiere de alarmă ale
gardiştilor. Rămânem în ezitare dacă trebuie să mergem
mai înainte. Înaintăm totuşi spre Calea Victoriei. Îi văd
venind încununaţi de crizanteme. Cu puştile, ca un jug
atârnând la gât, pentru a contrabalansa greutatea din
spinare. Merg fără nici un elan, cântă încet imnuri, cu o
intonaţie bisericească: pare că sunt transfiguraţi de un
misticism religios. Evident sunt într-un acces de nebunie morală, se simt în acest moment soldaţii Dumnezeului lor. Sunt trupe de elită, grenadierii armatei lui
Falkenhayn, ce vin din luptele de la Chitila şi fortul
Mogoşoaia, care cade cel dintâi.
Merg în companii succesive, amestecate cu escadroane de cavalerie, plutoane de mitraliere, baterii şi
trenuri de muniţie. Nenorociţi prizonieri printre ei. Îi
prind la toate colţurile străzilor. Sunt într-adevăr într-o
singură uniformă, aceiaşi de la mareşal la ultimul soldat.
Urâtă impresie fac însă cei ce nu sunt în serviciu cu bretele de ocnaşi. Abdomenul tuturor e împodobit cu crucea de fier. E singura decoraţie ce o poartă şi în felul
cum o poartă, pare că voiesc să afirme ţelul războiului
lor: buna stare a stomacului. Germanii o poartă în stânga, turcii în dreapta. Palatul e ocupat
milităreşte. Câte două gărzi se
postează la fiecare uşă de intrare.
Bucătăriile de campanie se
instalează în curtea palatului. Lumea
imensă iudeo-germană, cocotele
internaţionale ale varieteurilor, internaţii din Ialomiţa (cu toţii în Bucureşti, peste 50.000) aclamă şi
defilează prin spalirul de soldaţi ce
au înconjurat palatul de la o poartă la
alta. Ofiţerii întreabă de Capşa, Iordache (wo man isst gut). Cu o
supremă satisfacţie se instalează la
mese. Localurile, închise de la începerea războiului,
sunt luminate şi pline de lume. Cofetăriile, cafenelele
oferă spectacolul celei mai dizgraţioase orgii pantagruelice. Îi privim şi examinăm cu cuiozitatea cu care se
priveşte o fiară de menajerie. Toţi au în degete patrucinci inele de aur. Sunt stigmatele crimelor ce le-au
comis în atâtea ţări în care au semănat moartea. Plătesc
orice preţuri, sunt plini de bani.
Ceea ce ne izbeşte mai ales acum la început este jena pe care o simt în mijlocul luxului şi strălucirii ce încă
o aveau Bucureştii. Probabil se aşteptau după atâtea denigrări să intre în cine ştie ce capitală a unei cafrerii africane (Kaffraria=district din Africa de Sud). Intră în
localuri toţi descoperiţi, iau loc la mese după plicticoase
formule de politeţă. Ne izbeşte mai ales modul şoptit în
care conversează şi ţinuta potolită ce contrastează atât

de mult cu felul nostru de a vorbi şi a ne agita zgomotos.
Undeva scriau ei mai târziu: „Ca o imagine de vis trecea
vesel vioi oraş, cu toate strălucirile ce le oferea strada şi
vitrina pe dinaintea ochilor mari, deschişi ai trupelor ce
traversau Bucureştii”. Dar acum, încă noi suntem
stăpâni şi ei o simt asta în ironia faţă de ei şi încrederea
ce încă o avem faţă de cauza noastră cu toată victoria lor
ce aducea căderea Bucureştilor. Întreaga lor purtare de
mai apoi fu de a zdrobi în noi orice mândrie şi credinţă,
de a ne lăsa doar măgulirea că suntem toleraţi a trăi mai
departe, în casa şi pământul care nu aveau să mai fie ale
noastre.
Prinţul Schaumburg Lippe vizitează pe domnul
Carp, în numele armatei ocupante: e primit în antreul
casei, cu regretul de a nu putea fi primit ca amic. Astfel
căzu…una din cele mai mari cetăţi ale lumii, după Paris,
cu 18 forturi şi 18 fortificaţii intermediare. Nouă regimente germane şi armata de Dunăre, ce n-ar fi trecut de
două regimente şi jumătate(!), ar fi smuls-o cum ei au
afirmat-o, pentru a ne demoraliza şi mai mult, din mâna
a patruzeci de regimente române. Dar căderea Bucureştilor fu mărul de discordie între comandanţii celor
două armate: Falkenhayn şi Mackensen, pe chestia
întâietăţii intrării în Capitală. Mackensen încă de la 22
noiembrie trimisese parlamentar pe căpitanul Lange,
amicul unui fost prizonier al nostru, scăpat miraculos
din mâinile generalului Socec, împreună cu un profesor
al Şcolii evanghelice, spre a înmâna o somaţie de
predare Comandantului Cetăţii Bucureşti, ameninţată cu
bombardarea, dacă răspunsul nu va sosi în 24 de ore
I se înapoie însă scrisoarea sub cuvântul că nu există
Cetatea Bucureştilor şi nici un Comandant al acestei Cetăţi. Falkenhayn însă, mai puţin circumspect în ziua în
care de-abia lua la cunoştinţă de cuprinsul răspunsului
dat parlamentarului, imediat după luarea forturilor
Chitila şi Mogoşoaia, trimise trupele sale asupra
Bucureştilor şi ele intrară
cele dintâi în oraş, cum ne
asigură Rosner, ziaristul
călătoriilor Kaiserului şi
cronicarul campaniei lui
Falkenhayn. Pretenţia că
Mackensen e cel dintâi
care, înaintea chiar a
sosirii oricărei trupe, a pus
piciorul în Bucureşti, a fost
afirmată de revista oficială „Rumanien in Wort und
Bild”. De aceea, cartea lui Rosner, pusă un moment în
circulaţie, a fost multă vreme oprită de cenzură. De fapt,
Mackensen nu a sosit decât în seara căderii oraşului.
Totuşi, din această zi, comanda unică o avu Mackensen.
Care fu impresia produsă în Germania, ne-o dovedeşte
telegrama Kaiserului către împărăteasă: „Bucureştiul
este luat. Ce strălucit succes, prin pronia dumnezeiască
pe drumul completei victorii. În repezi lovituri au bătut
incomparabilele noastre trupe inamicul… Dumnezeu să
ne ajute mai departe”. Noaptea împuşcături dese pe
stradă. Sunt patrule care intimidează populaţia.”
Bucureştiul avea să revină sub administraţie românească la 1 decembrie 1918 când regii României Ferdinand şi Maria intrau solemn în Capitală.
www.historia.ro

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Lumina cea pururea fiitoare
Maica Domnului este model al adevăratei libertăţi, al sensului curat al vieţii, model de cumpătare, de linişte sufletească, de angajare integrală a dăruirii
pentru Dumnezeu. În Maica Domnului
nu cunoaştem coborâşuri, e curată de
egoism şi ispită. Prin feciorie este liberă
de orice pasiune senzuală: o inimă pură,
un trup curat. În libertatea ei, Maica
Domnului a ales ceea ce este cu adevărat
vrednic de urmat şi de preţuit; întru smerenia ei a fost înălţată la cinstirea măririi
oamenilor şi la cinstirea ei de către
Domnul Slavei. Ea se face model de îndumnezeire, ridicarea făpturii umane
mai presus de cele îngereşti, a materiei
timpului în sânul Sfintei Treimi prin puterea şi mila lui Dumnezeu. Natura a
participat şi ea la suferinţa, la rugăciunea
şi la adormirea Maicii Domnului, la urcarea ei la cer, minunată lucrare dumnezeiască.
Câte sentimente şi virtuţi ar putea
descrie viaţa Mamei şi Fecioarei: smerenie, slujire şi închinare, dor, durere, unire, sabie, nădejde, ocrotire, credinţă şi
rugăciune. Despre virtuţi să vorbim mai
întâi? Ce nu a cules Sfânta Fecioară din
mierea pe care Iisus Hristos i-a oferit-o
atât de aproape! Suntem adunaţi ca în
comunitatea de iubire şi preacinstire în
care ne închinăm azi în biserică, să gus-

tăm din acest fagure, din acest pom ce
hrăneşte sufletele cu pacea şi iubirea lui
Dumnezeu. Să simţim starea fericită a
celor binecuvântaţi, a celor ocrotiţi de
sus de Maica Domnului. Rugătoare ne
este nouă către Fiul, către cel Milostiv şi
iubitor de oameni.
Fiul lui Dumnezeu îşi cercetează mama. În foişorul de la Ierusalim, fiul Mariei coboară pentru a-i fi încredinţat sufletul mamei prohodite, Maica fraţilor şi
surorilor care împlinesc cuvântul lui
Dumnezeu. Fiica lui Adam este ridicată
la cer împreună cu trupul său sfinţit din
grija, din iubirea, cu puterea lui Adam
cel Nou, născut din Pururea Fecioară. Ea
îl iubeşte pe Iisus Hristos ca Dumnezeu
şi prunc. Dumnezeu s-a zămislit în pântecele Sfintei Fecioare Maria şi a găsit
sălaş în sufletul ei smerit şi plin de dragoste.
Din braţele ei de mamă în leagăn prunc frumos şi mititel, în braţele ei de
mamă sub cruce - fără chip şi viaţă; şi
apoi la Adormirea Maicii Sale, acum ea,
în braţele Lui, sufletul şi trupul ei călăuzite în Rai de cel ce este fiu şi Dumnezeu, Fiul Tatălui Ceresc. Luarea în braţe
a sufletului Maicii Sale de către Mântuitorul sau trecerea la cer în acest mod a
Sfintei Fecioare ne face să vedem micimea noastră faţă de cea care este atât de

cinstită prin lucrarea Domnului, dar şi
prin lucrarea şi slujirea îngerilor în relaţie cu aceasta. Şi lumea îngerilor a înţeles lucrarea înfăptuită de Dumnezeu în
Maica Domnului. Sfântul Arhanghel Gavril are în mâinile Sale ramuri de finic
atunci când se înfăţişează pentru Adormirea Fecioarei Maria, căci acestea sunt
un simbol al recunoaşterii măreţiei Împărătesei cereşti, celei îndumnezeite şi
înduhovnicite prin lucrarea Domnuului.
Adormirea Maicii Domnului este
acum şi sărbătoare naţională. Este oare
cinstită ca un praznic, sau devine o zi de
concediu? Este această zi liberă o formă
a recunoaşterii cinstirii Fecioarei Maria
de către poporul român sau doar o conformare cu numărul de sărbători legale
de la nivel european? Suntem azi liberi.
Liberi de a nu lucra. Sau liberi să petrecem? Deseori postul Adormirii Maicii
Domnului se suprapune peste concediul
nostru. Cum putem să avem grijă de noi,
cum să ne refacem forţele psihice şi trupeşti în concediu când ştim că Biserica a
rezervat această perioadă jertfei trupeşti,
nevoinţei, ostenelilor, rugăciunii? Ne
pune conştiinţa astfel de probleme? Cum
să ne închinăm viaţa în modul în care
rânduieşte Biserica, când casa noastră
este plină de oaspeţi în această perioadă
sau când suntem invitaţi la mese ono-

mastice?
Putem să lăsăm deoparte viaţa noastră bisericească pentru o sincopă dedicată odihnei? Cum să rezolvăm acest impas? Ne interzice concediul să postim, să
intrăm în biserică? Nu.
Ne mai rămâne timp pentru activitatea spirituală atunci când decidem să
ne oferim odihnă în plus? Odihna fizică
nu este totul. Avem nevoie şi de odihnă
sufletească, de linişte, de pace, de sănătatea întregii noastre fiinţe. Iar azi împletim o sărbătoare, a Praznicului Adormirii
Maicii Domnului, adică rugăciunea, cu
drămuirea timpului nostru între familie
şi cotidian.
Eva cea nouă, Maica Domnului este
modelul femeii, al omului de azi, al tinerilor, al bătrânilor sau al copiilor.
Omul este încununat doar dacă urmează frumuseţea virtuţilor Împărătesei
cereşti, bunătăţii, blândeţii, smereniei,
slujirii, credinţei, dragostei şi înţelepciunii ei. Să nu mai întristăm pe Maica
Domnului, căci tristeţea ei vine din refuzul femeilor de a fi mame, pentru uciderea pruncilor sau pentru lipsa de grijă
pentru copii din partea părinţilor, pentru
întunericul patimilor în care se află familia, pentru cei ce luptă împotriva adevărului...
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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Acidul hialuronic
responsabil de repararea musculară

Un nou studiu dezvăluie o formă unică de comunicare celulară, bazată pe acidul hialuronic, care controlează
repararea muşchilor.
În muşchii afectaţi, celulele stem trebuie să lucreze
împreună cu celulele imunitare pentru a finaliza procesul
de reparare, dar modul în care aceste celule se coordonează pentru a asigura îndepărtarea eficientă a ţesutului
mort înainte de a face noi fibre musculare a rămas necunoscut.
Oamenii de ştiinţă au demonstrat acum că o substanţă
naturală numită acid hialuronic, care este folosită în produse cosmetice
şi injecţii pentru
osteoartrită,
este moleculacheie care gestionează această
interacţiune
fundamentală.
Studiul
a
fost publicat în
revista Science.
„Atunci
când muşchii
sunt deterioraţi, este important ca celulele imunitare să
intre rapid în ţesut şi să elimine daunele înainte ca celulele stem să înceapă repararea”, a spus dr. Jeffrey Dilworth, cercetător principal la Spitalul Ottawa şi profesor
la Universitatea din Ottawa, Canada şi autor principal al
studiului.
„Studiul nostru arată că celulele stem musculare sunt
pregătite pentru a începe repararea imediat, dar celulele
imunitare menţin celulele stem într-o stare de repaus în
timp ce termină munca de curăţare. După aproximativ 40
de ore, odată ce lucrarea de curăţare este terminată, se
declanşează o alarmă internă în celulele stem musculare
care le permite să se trezească şi să înceapă reparaţia”,
explică Dilworth.
Dr. Dilworth şi echipa sa au identificat acidul hialuronic drept ingredientul-cheie al acestui „ceas cu alarmă” intern care le spune celulelor stem musculare când
să se trezească. Atunci când apar leziuni musculare, celulele stem încep să producă şi să se acopere cu acid hialuronic.

O nouă baterie
regenerabilă şi reîncărcabilă

Treizeci de secunde de lumină solară ar putea creşte
durata de viaţă a bateriei viitoarelor ceasuri inteligente şi
a altor dispozitive purtabile cu zeci de minute, datorită
unui prototip de baterie regenerabilă şi reîncărcabilă
dezvoltat de Universitatea din Surrey, Anglia.
Institutul de Tehnologie Avansată (ATI) al Universităţii din Surrey a demonstrat modul în care noul său sistem foto-reîncărcabil, care îmbină bateriile cu ioni de
zinc cu celule solare perovskite, le-ar putea permite dispozitivelor purtabile să rămâne încărcate fără a fi conectate la priză.
Jinxin Bi, doctorand la ATI şi prim autor al lucrării,
spune că „acest prototip de baterie oferă o strategie promiţătoare pentru utilizarea eficientă a energiei curate şi
permite ca electronicele purtabile să fie operate în mod
continuu fără încărcare la priză”. „Prototipul nostru ar
putea reprezenta
un pas înainte în
ceea ce priveşte
modul în care
interacţionăm cu
dispozitivele
purtabile şi alte
dispozitive de
tip
Internetul
Lucrurilor, cum
ar fi monitoarele
de sănătate aflate la distanţă,
accesate în timp real”, a spus el.
Sistemul foto-reîncărcabil ecologic al Universităţii
din Surrey este unic datorită designului său structural
elegant şi bine adaptat dintre bateria integrată şi celula
solară, permiţându-i să demonstreze o densitate ridicată
de energie şi volum comparabilă cu micro-bateriile de
ultimă generaţie şi super-condensatoare.
Dr. Wei Zhang, co-conducător de proiect şi expert în
celule solare perovskite la ATI, spune că „acest proiect
este un exemplu al modului în care Universitatea din Surrey este dedicată producerii de cercetare şi inovare care
echipează umanitatea cu cunoştinţele, instrumentele şi
tehnologiile care ne vor ajuta să trăim o viaţă mai bună
şi mai durabilă”. Dr. Yunlong Zhao, co-lider de proiect şi
expert în baterii pentru dispozitive purtabile şi implantabile la ATI, spune că „caracteristicile unice ale sistemului nostru foto-reîncărcabil ultra-rapid ar putea fi util în
aplicaţii largi ale dispozitivelor purtabile auto-alimentate
ce folosesc Internetul Lucrurilor, în sisteme de alimentare autonome şi în electronice de urgenţă”.
www.descopera.ro
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Lacăte smart
fără acumulatori

capacitoare electrolitice, luând rolul
unor baterii temporare.
Odată activat, chipsetul motorizat
de un procesor ultra-eficient din familia ARM Cortex M0 reţine suficientă energie pentru acţionarea unei
încuietori mecanice, cum ar fi mecanismul de blocare al unui lacăt. Totul,
fără alimentare suplimentară sau alte
complicaţii care să adauge la dimensiunile şi costul echipamentului.
Centrat pe securitate şi folosirea
în domeniul încuietorilor smart, cipul
dezvoltat de Infineon suportă chei digitale criptate folosind standardul
AES 128 bit şi include propriul generator de numere aleatorii, deschizând
opţiuni pentru folosirea unor chei de
acces de unică folosinţă. Producătorul recomandă
noul
produs
pentru tot felul
de aplicaţii, începând cu dispozitive de acces
pentru camere de
hotel, încuietori
pentru mobilă,
cutii
poştale,
până la lacăte
portabile de folosit la securizarea bicicletelor şi
blocarea porţilor
de acces care nu
sunt
neapărat
compatibile cu
tehnologiile
smart.

poziţia capului. Spre exemplu, o sursă a sunetului poziţionată în faţă va
părea că vine mai de sus, dacă apleci
capul în jos. Tehnologia se numeşte
Dolby Head Tracking şi reprezintă
una dintre cele mai recente inovaţii în
domeniul spaţializării audio, adresând o limitare a căştilor audio pentru
uz personal.
Însă, inovaţiile pentru căştile Tone Free T90 nu se opresc aici, produsul venind cu o carcasă pentru transport care dublează ca şi sistem de de-

Lacătele smart reprezintă o inovaţie foarte tentantă, până când acumulatorii acestora cedează şi te vezi în
situaţia de a nu putea accesa respectivul obiectiv decât recurgând la mijloace extreme, care presupun distrugerea respectivului echipament. Aşa
că, de ce nu ai vrea să scapi complet
de această problemă, dezvoltând o încuietoare care poate fi alimentată din
surse externe. Ideal, folosind o tehnologie deja existentă şi implementată
la scară largă.
Iar acea tehnologie este NFC, o
inovaţie dezvoltată iniţial doar cu
gândul la alimentarea cartelelor de
acces, simple dispozitive cu microcip, fără piese în
mişcare. Însă cum
tehnologia NFC a
devenit atât de
răspândită încât echipează majoritatea dispozitivelor smartphone,
şansele ca o alternativă superioară
să o înlocuiască în
viitorul apropiat
tind către zero, alternativa rămasă
fiind adaptarea
noilor generaţii de
dispozitive pentru
a depăşi limitările
NFC. Iar cea mai mare limitare este
curentul de alimentare foarte slab alocat acestor dispozitive.
Dezvoltator de microprocesoare
cu istorie întinsă pe zeci de ani, Infineon anunţă NAC1080, un microcontroller compatibil NFC, capabil să
acumuleze energia primită folosind

Tone Free T90 ar putea fi cele mai
interesante căşti wireless din ultima
vreme, produsul venind echipat cu o
tehnologie care adaptează locaţia relativă sunetului auzit în funcţie de

zinfectare UV, sterilizând căştile lăsate la încărcat. Aceeaşi carcasă de
protecţie include şi un transmiţător
bluetooth dedicat. Astfel, poţi folosi
cablul jack 3.5 mm (inclus în pachetul cu accesorii) pentru a conecta orice sursă audio de tip analogic, carcasa pentru transport luând rolul unui
adaptor bluetooth pentru conectarea
căştilor wireless.
Un alt element distinctiv este „aripioara” din cauciuc siliconic, care ar
trebui să asigure o fixare perfectă pe
conturul anatomic al urechii, prevenind pierderea căştilor în timpul sesiunilor de alergat.
www.go4it

- Aseară, în timp ce
dezlegam integrame, o
întreb pe nevastă-mea:
-Partenerul de viaţă al femeii ?
- Amant?... răspunse ea.
- Nu... Din trei litere!
- Bou?
J
Un om fuge de nişte canibali, care
după un timp, îl prind şi unul dintre ei
spune:
- Stai liniştit, noi suntem vegetarieni, mâncăm numai mărul lui Adam!
J
Doi indieni mergeau prin pădure
când, la un moment dat, se vede în
zare fumul ce se ridică de la un foc.
Unul dintre ei întreabă:
- Ce zice?
- Nimic important, e doar SPAM!,
răspunde al doilea.
J
- Pe unde ai umblat?
- Am fost la o clinică unde îţi taie
cheful de fumat.
- Păi, eu văd că fumezi!

- Da, dar fără chef.
J
Soţia:
- Dacă mai vii o dată beat, jur că
nu îţi mai vorbesc deloc!
- Te rog, iubito... Nu mă ispiti...
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
Cei mai buni sunt bărbaţii care au
absolvit Conservatorul.
Doar ei pot înţelege o... sonată!
Dacă nu, o pun pe fugă!
J
El: Iubito, te-am înşelat.
Ea: Şi eu.
El: 1 aprilie, pam...pam.
Ea: 14 octombrie... tam.... tam.
J
Costică îl întreabă pe Mitică:
- Ce crezi, mă iubeşte Tanţa ?
- Nu văd de ce tocmai la tine să
facă o excepţie?
J

- Ce faci pentru a înnebuni o femeie?
- Nimic! De obicei le găsesc deja
nebune...
J
Într-o zi, m-am întâlnit cu un prieten la o cafea. Vizavi de masa noastră
erau nişte bătrânei. Mă uitam la ei şi
i-am spus prietenului:
- Îi vezi pe bătrâneii ăia? Peste zece ani, o să arătăm la fel ca ei.
Prietenul meu şi-a scos ochelarii,
s-a uitat la mine şi-a zis.
- Băi, fraiere, ăia suntem noi, în oglindă...
J
- Care e diferenţa dintre un nevrotic, psihotic şi un psihiatru?
- Nevroticul construieşte castele
în aer, psihoticul locuieşte în ele, iar
psihiatrul cere chiria.
J
- Prietene, ce cauţi pe bloc?
- Vreau să mă arunc....
- Păi de ce?
- M-a lăsat nevasta...
- Aaa...ok, dacă ţi-a dat ea voie...
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Unii tac din înţelepciune, alţii din prostie.
Oricum ar fi, tăcerea lor vorbeşte.
Bătrâneţea nu are de-a face cu regretul.
Speranţa e cea din urmă scânteie care se
stinge în orice inimă.
Oamenii de succes caută întotdeauna
oportunităţi de a-i ajuta pe ceilalţi.
Când ai ceva de spus, tăcerea este o minciună.
Eşti răspunzător pentru ceea ce faci, dar
niciodată pentru ceea ce simţi.
Îmi plac oamenii care te plac chiar şi
atunci când nu au nevoie de tine.
Pe pământ, tot ce există are nevoie, din
când în când, să plângă.
Niciodată nu este prea târziu să fii ceea ce
ai fi putut să fii.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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Comemorarea eroilor căzuţi la Mărăşeşti
Pe data de 6 august, la Mausoleele eroilor din Mărăşeşti şi Focşani, au avut loc ceremoniile dedicate comemorării celor căzuţi la datorie pe meleaguri vrâncene, în
Primul Război Mondial.
Locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Terestre,
generalul-maior Cristian-Daniel Dan a participat, alături
de premierul României, Nicolae Ionel Ciucă, şeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, consilie-

rul de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Constantin Ionescu şi reprezentanţii
autorităţilor publice, la ceremonialul militar
şi religios organizat la Mausoleul eroilor de
la Mărăşeşti.
În acest an, militarilor li s-au alăturat şi
membrii Asociaţiei de Reconstituiri Istorice
„Ferdinand I”, Asociaţiei Culturale „Tomis”,
filialele Constanţa şi Galaţi, care
au prezentat uniforme istorice ale
Armatei României. Printre cei care
au adus un pios omagiu eroilor s-a
numărat şi maiorul (rtr.) Gheorghe
Arhip, veteran de război.
Într-un cadru solemn, la Mausoleele eroilor din Mărăşeşti şi
Focşani, în locurile unde, în cripte
reci, îşi dorm somnul de veci eroii
neamului românesc, au fost depuse, în semn de adâncă recunoştinţă
pentru sacrificiul lor, coroane de
flori şi au avut loc servicii religioase pentru odihna sufletelor înaintaşilor.
Activităţile s-au încheiat cu defilarea detaşamentelor de onoare ale Brigăzii 30 Gardă
„Mihai Viteazul” şi Brigăzii 8 Rachete Operativ Tactice „Alexandru Ioan Cuza”.

Veterani de război, la centenar
Prima zi a lunii august este ziua în care căpitanul în retragere Popa Gheorghe, veteran al celui de-Al Doilea
Război Mondial, a împlinit venerabila vârstă de 100 de
ani.

Reprezentanţi ai Diviziei 4 Infanterie ,,Gemina”, Filialelor Judeţene Cluj a Veteranilor de Război şi a Cadrelor
Militare în Rezervă şi Retragere l-au sărbătorit împreună
cu familia, în comuna Borşa, acolo unde locuieşte astăzi
cu soţia sa şi unde primeşte cu bucurie în suflet, de fiecare
dată, vizita celor 11 copii, 26 de nepoţi şi 9 strănepoţi.
Căpitanul în retragere Popa Gheorghe a luptat pe frontul celui de-Al Doilea Război Mondial şi a împărtăşit cu
invitaţii, pe lângă vorbele de înţelepciune adunate într-o
viaţă cât un centenar şi fragmente din amintirile de război
,,Mi-am făcut datoria... când au venit nemţii şi a început
măcelu eram pe munte acolo şi m-am băgat în dosu stâncilor şi pe lângă mine zburau gloanţele. Atunci au murit
100 de oameni. A fost în februarie, noaptea a fost frig de
au îngheţat pietrele... a fost bine că am scăpat.”
Veteranul de război, cu lacrimi în ochi, a fredonat versurile celui mai drag cântec pentru el: ,,Dac-am plecat,
Ardealule, din tine/Nu-i vina noastră, iarăşi vom veni./Nam fost învinşi şi nu voi fi nici mâine,/Când ceasul biruinţei va sosi./Avem o ţară scumpă şi mândră/Aveam, şi
iarăşi vom avea...”.
Cu acest prilej, îi dorim multă sănătate şi la mulţi ani!

Ceremonie militară la
m o n u m e n t u l d e l a Ta b l a B u ţ i i
Militari din cadrul Bazei 2 Logistice „Valahia” au participat pe data de 6 august, alături de
studenţi din Academia
Forţelor
Aeriene
„Henri Coandă”, la un
ceremonial militar şi
religios prilejuit de comemorarea eroilor căzuţi la Tabla Buţii în
Primul Război Mondial.
Evenimentul a fost
organizat de Primăria
Comunei prahovene
Ceraşu la monumentul
care aminteşte de jertfa Armatei Române şi
la cimitirul militar
care adăposteşte mormintele soldaţilor români şi străini participanţi la luptele pentru
apărarea trecătorii de
la Tabla Buţii. La finalul
ceremonialului,
participanţii au depus
coroane de flori.
Istoria ne spune că
numele locului, Tabla Buţii, vine de la tablele
ştanţate aplicate în trecut pe butoaiele de marfă
la trecerea acestora prin punctul vamal care
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funcţiona în zonă, încă de la crearea statelor feudale româneşti.
Trecătoarea urcă pe Valea Teleajenului şi Telejenelului până la Tabla
Buţii, la 1.360 de
metri, şi coboară
spre nord la obârşia Buzăului, în
Vama Buzăului,
făcând legătura cu
Ţara Bârsei.
La iniţiativa
preotului Ioan Ştefan Vasilescu din
localitatea Slon, al
cărui nume se leagă de ocrotirea
memoriei eroilor
de la Tabla Buţii,
începând cu anul
1922, pe data de 6
august, a fiecărui
an, sunt organizate
pelerinaje la cimitir şi evenimente
comemorative dedicate soldaţilor căzuţi în Primul Război Mondial.
Cristina BOŢOCAN

Păstrăm vie, peste veacuri, amintirea celor care şi-au
dat viaţa pentru ideal şi patrie!
Oana IEŞAN
La mulţi ani şi
veteranului de război, Conea Graţian la împlinirea
vârstei de 100 de
ani.
,,În 1943 am
mers acolo în Ungaria pe graniţa cu
Germania. Acolo
am fost în gardă 3
săptămâni într-un
sat. În toată noaptea
trebuia să mergem
să păzim de partizani. Acolo ne-au
dus şi am stat 3 săptămâni într-o casă şi
mergeam în satul vecin la 5 km pe jos, 3 inşi în toată
noaptea cu puştile încărcate cu baionetele pe armă. Veneau ruşii şi aprindeau satele şi făceau minuni acolo. Mai
târziu nu ne-o mai lăsat acolo fiindcă a venit frontul acolo.
Şi apoi acolo a fost un pericol, un pericol de nu ştiai unde
să te fereşti, de unde vin gloanţele, avioanele ruşilor veneau întruna. Avioanele aveau mitraliere lângă motor şi se
băteau cu ai noştri acolo sus. Atunci nu ştiai pe unde să te
ascunzi. Eu am scăpat, m-o ferit Dumnezeu.’’, ne-a mărturisit veteranul de război, Conea Graţian.
La muţi ani cu sănătate tuturor veteranilor României!n

Campion european la
ParaTir cu arcul olimpic
Imnul României a fost intonat în
cadrul Campionatului European de
ParaTir cu arcul, desfăşurat în perioada 30 iulie - 7 august la Roma, Italia.
Militarul rănit, caporal clasa a IIIa Eugen Pătru, a terminat competiţia
pe prima poziţie a
clasamentului, reuşind să-l învingă, în finală, pe
sportivul turc Papagan Yavuz.
Din lotul naţional paralimpic
prezent la Roma
au făcut parte şi
alţi doi militari
răniţi, membri ai
echipei Invictus
România, legitimaţi la CSA Steaua Bucureşti, plutonierul-major Ionuţ Butoi şi caporalul clasa a II-a
Marcel Neagu, dar şi sportivii paralimpici Soare Sabin şi Monica Radu.
Aceştia au fost secondaţi de la margine de către antrenorii lotului naţional paralimpic Doru Danileţ şi Ştefan
Albu, psihologul echipei Alina Andreea şi Georgeta Butoi.
Camarazii noştri au dovedit, şi de

această dată, că sunt puternici, motivaţi şi de neînvins.
Nu este pentru prima dată când militarii răniţi urcă România pe podium. Anul acesta, caporalul clasa a
II-a Marcel Neagu a câştigat aurul la
Invictus Games Haga 2022, iar plutonierul-major Ionuţ
Butoi
numără
printre rezultatele
sale medalia de aur
cu echipa şi argintul individual la Invictus Games Toronto 2017 şi medalia de argint cu
echipa paralimpică
a României la Cupa Europeană din
2018, desfăşurată
la Nove Mesto, Cehia. În 2021, caporalul clasa a III-a
Eugen Pătru a obţinut medalia de aur
(individual) în cadrul „Para-Archery World Ranking
Event and Final Paralympic Qualification for Tokyo 2021”, care a avut
loc la Nove Mesto, devenind astfel
primul român calificat la proba de
arc olimpic a Jocurilor Paralimpice
Mondiale.
Invictus România

