PUNCTE DE VEDERE

Batalionul 229,
un sprijin de nădejde
Realităţile contextului militar actual obligă la a-ţi aduna oamenii lângă tine, la a le fi mentor, lider pentru a
le canaliza energiile
către misiunea batalionului. După cum
am menţionat anterior, crearea unui climat organizaţional
pozitiv la nivelul batalionului este cheia
pentru a ajunge la o
înţelegerea comună
exprimată prin ordine scurte...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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Saber Junction 22
Activităţile premergătoare exerciţiului multinaţional
,,Saber Junction 22” au inclus luni, 22 august, revista de
front prin care
militarii Batalionului 812 Infanterie ,,Bistriţa” au confirmat că sunt
pregătiţi pentru
dislocare în poligonul Hohenfels din Germania.

KAKI 100%

Cariere în uniformă
Primii paşi ca asistent medical,
i-a făcut la Regimentul 45 Transmisiuni al Corpului 1 Armată.
Apoi, a lucrat pentru o scurtă perioadă de timp
la infirmeria
Ba ta lio nului
300 Infanterie din Galaţi,
locul în care
îşi făcea stagiile de vacanţă. A reveni la Regimentul 45 Transmisiuni din Bucureşti, iar, din anul
2013, a fost încadrată...

LECÞIA DE ISTORIE

Mareşalii curajului
Simpli soldaţi, asta au fost, nimic mai mult. Prin curajul lor, au dus faptele de arme ale primei conflagraţii
mondiale până dincolo de limitele morţii. Ei mai trăiesc azi
doar în dosarele îngălbenite de vremuri
ale Armatei Române.
Vă prezentăm în cele
ce urmează un destin, cel al soldatului
Constantin Pălan,
poate doar ca să...

MOZAIC

Materialul care învaţă ca un creier
Cercetătorii de la Şcoala Politehnică Federală din
Lausanne (EPFL), din Elveţia, au descoperit că dioxidul de vanadiu (VO2), un compus folosit în electronică,
este
materialul
care învaţă şi reţine întregul istoric al stimulilor
externi anteriori.
Acesta este primul
material care a
fost identificat ca
având această proprietate, deşi ar
putea exista şi altele.

CMYK
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,,Spur Ride”-în Baza de Instrucţie
Bemowo Piskie
,,Spur Ride” este un eveniment care se desfăşoară pe
parcursul mai multor zile, la care participanţii sunt solicitaţi nu numai din punct de vedere fizic ci şi psihic, determinând pe fiecare candidat să-şi pună la îndoială propria voinţă cel puţin o dată pentru a obţine mult râvniţii pinteni.
Tradiţia de a trebui să-şi „câştigi pintenii” provine de la
apariţia cavaleriei americane, când noii soldaţi care erau repartizaţi la cavalerie primeau un cal cu coada rasă. Acest
lucru a dus la porecla „Shave Tail” pentru soldaţii novici,

care nu purtau
pinteni pentru a
nu răni calul şi aveau nevoie de o
pregătire extinsă
în toate domeniile. Numai atunci
când au putut să
dovedească că
sunt vrednici de
cal şi sabie au
fost premiaţi cu
pinteni de argint
sau aur.
Pentru a-şi câştiga pintenii şi a participa la ceremonia
organizată pe platoul din baza de instrucţie din Bemowo
Piskie, candidaţii care au luat startul la ,,Spur Ride” au îndeplinit sarcini individuale şi în echipă şi au trebuit să parcurgă trasee lungi şi provocatoare în care au îndeplinit diferite sarcini, precum acordare de prim-ajutor, evacuare
medicală, solicitare sprijin cu foc sau alte sarcini specifice,
iar, la final, au ajuns într-o echipă bine închegată, indiferent
de culoarea uniformei.
Felicitări noilor deţinători de pinteni, care duc mai departe tradiţia de cavalerie în timp!
Liviu BURTICĂ
Foto Alin SUĂTEAN

lBRATISLAVA: Slovacia achiziţionează 76 de transportoare blindate PatriaAMVXP. Slovacia a anunţat că a
încheiat un acord pentru achiziţionarea a 76 de vehicule
blindate AMV-XP de la firma finlandeză Patria, ca parte a
unui contract în valoare de 447 de milioane de euro (447 de
milioane de dolari), în contextul în care această ţară membră NATO, care se învecinează cu Ucraina, îşi consolidează capacităţile de apărare. La 30 august, Slovacia a semnat
un acord cu Finlanda privind achiziţionarea vehiculelor
blindate PatriaAMVXP, a precizat ministrul slovac al Apărării, Jaroslav Naď, scrie TASR . În total, Finlanda urmează
să furnizeze Slovaciei 76 de transportoare blindate, primele
livrări vor începe în septembrie 2023 şi vor continua până
în anul 2027. „Am îndeplinit toate premisele pentru a putea
încheia un contract transparent şi foarte benefic pentru Slovacia, care va aduce forţelor armate slovace capabilităţi importante pe care nu le-au avut până acum”, a spus ministrul
slovac. Valoarea totală a contractului, care include inclusiv
partea logistică, infrastructura şi muniţia, este de 447 de
milioane de euro. Potrivit lui Nad’, au fost semnate contracte şi între compania de stat slovacă Konstrukta Defence
şi compania finlandeză Patria, precum şi între Ministerul
Apărării slovac şi Patria. Jaroslav Naď a anunţat că industria de apărare din Slovacia ar urma să fie implicată în acest
proiect în proporţie de peste 40% a industriei de apărare a
Slovaciei. În martie 2022, Ministerul slovac al Apărării a
selectat Finlanda şi Patria AMV 8×8 ca fiind câştigătorul licitaţiei pentru programul BOV 8×8. Patria AMVXP 8×8 a
ieşit pe primul loc în urma testelor şi a evaluării studiului
de fezabilitate. La sfârşitul lunii martie, guvernul slovac a
aprobat ca Ministerul slovac al Apărării să înceapă negocierile contractuale cu Finlanda şi cu compania Patria.
Achiziţia convenită constă în 76 de vehicule de luptă blinActivităţile
nivelului
de
date, între trei versiuni diferite. Reamintim că, în 2017, Mipre mergătoare
pregătire a fienisterul slovac al Apărării şi Finlanda au semnat un acord
exerciţiului
cărei structuri
privind implementarea unui program comun de dezvoltare
multinaţional
participante şi
şi furnizare de noi vehicule blindate pe platforma Patria
,,Saber Junction
verificarea inteAMVXP către Forţele Armate Slovace. Anul trecut, com22” au inclus
ro pe ra bi li tă ţii
pania Patria a semnat un memorandum cu compania slovaluni,
22
august,
teh
nice şi acţiocă CSS Industry pentru a coopera în furnizarea de transporrevista de front
nale în context
toare blindate 8x8.lTOKYO: Japonia va dezvolta raprin care militaaliat, iar obiecchete cu rază lungă de acţiune pentru a descuraja Chirii Batalionului
tivele de instruna şi Rusia. Japonia a anunţat că va dezvolta şi produce în
812 Infanterie
ire vizează un
masă rachete de croazieră şi rachete balistice, întrucât îşi
,,Bistriţa”
au
spectru vast,
doreşte să poată lovi ţinte aflate la mare distanţă, întărind,
confirmat
că
atât în ceea ce
astfel, eforturile de dezvoltare a capabilităţilor militare, în
contextul ameninţărilor venite din partea Rusiei şi Chinei.
sunt pregătiţi
priveşte planifiPlanul de achiziţie dezvăluit în cererea de buget anuală a
pentru dislocare în poligonul Hohen- carea, cât şi conducerea acţiunilor miMinisterului Apărării reprezintă o schimbare faţă de limitefels din Germania.
litare.
rile de siguranţă împotriva răspândirii
le impuse constituţional Japoniei privind deţinerea de către
Exerciţiul, ce se va desfăşura în luÎn toate etapele de pregătire s-au Covid-19.
Forţele de Autoapărare doar a unor rachete terestre cu o rana septembrie, are ca scop creşterea respectat cu stricteţe normele şi măsuGabriela BODEA
ză de acţiune de câteva sute de kilometri. „China continuă
să ameninţe să folosească forţa pentru a schimba status
quo-ul şi continuă să întărească alianţa cu Rusia”, se arată
în cererea de buget a ministerului japonez al Apărării. „De
asemenea, foloseşte presiunea în jurul Taiwanului, prin
presupuse exerciţii militare, şi nu a renunţat la ideea utilizării forţei pentru a uni Taiwanul cu restul Chinei”, se mai
precizează în cerere. Planurile de dezvoltare a rachetelor
Pe data de 29.08.2022, în baza militară Vaziani din Turcia, Slovacia, Norvegia, Lituania, Azerbaidjan, Germajaponeze vin şi după ce China a lansat cinci rachete balistiGeorgia a avut loc ceremonia de deschidere a exerciţiului nia, Bosnia şi Herţegovina, Estonia, Polonia, Japonia,
ce în apele aflate la mai puţin de 160 de km distanţă de Jamultinaţional ,,Noble Partner 2022”.
Ucraina şi Suedia, însumând un număr de aproximativ
ponia, într-o demonstraţie de forţe în contextul vizitei lui
Acesta se desfăşoară în perioada 29 august - 9 septem- 2.400 de participanţi.
Nancy Pelosi în Taiwan. Astfel, Japonia plănuieşte produbrie 2022, este condus în parteneriat de către Georgia şi
Exerciţiul urmăreşte creşterea pregătirii şi interoperabicerea în masă a rachetelor de croazieră, o versiune îmbunăStatele Unite ale Americii, şi reuneşte militari din Bulgaria, lităţii între Georgia, Statele Unite ale Americii, partenerii
tăţită a celor produse de Mitsubishi Heavy Industries, Tipul
12, şi a rachetelor balistice. De asemenea, ministerul a ceRomânia, Republica Moldova, Grecia, Marea Britanie, regionali şi ţările aliate, pentru asigurarea stabilităţii şi a
rut bani pentru dezvoltarea unor proiectile şi a unor focoaunui mediu sigur în regiunea Mării Negre. Totodată,
se hipersonice. lBELGRAD: Serbia desfăşoară exercicreează posibilitatea comandamentelor de a exersa şi vaţii militare lângă graniţa cu Kosovo. Ministerul Apărării
lida procedurile de operare în cadrul exerciţiului de tip
al Serbiei a anunţat că Forţele Armate sârbe desfăşoară un
CPX/CAX şi subunităţilor de a se antrena într-un mediu
exerciţiu militar în Zona de Securitate Terestră situată de-a
multinaţional.
lungul graniţei cu Kosovo. ,,Exerciţiul se desfăşoară cu
La ceremonia de deschidere au participat generalulscopul de a menţine unităţile angajate la un nivel ridicat de
ma
ior
Giorgi Matiashvili, şeful Statului Major al Apărării
pregătire pentru luptă în caz de nevoie, precum şi pentru a
ge
or
giene,
generalul de brigadă Roland Dzneladze, cogaranta pacea şi securitatea de-a lungul liniei administratimandantul Comandamentului Forţelor Terestre de Est al
ve în Kosovo şi Metohija”, a precizat Ministerul sârb al
Georgiei (acesta fiind şi conducătorul exerciţiului), preApărării pe data de 31 august. Comunicatul precizează că
cum şi ataşaţi militari ai ţărilor participante.
o atenţie deosebită va fi acordată ,,exersării acţiunilor de
România este prezentă la acest exerciţiu cu un detaşaluptă în cazul unui atac asupra unităţii, precum şi tacticilor,
ment de 35 de militari din cadrul Brigăzii 9 Mecanizată
tehnicilor şi procedurilor utilizate pentru prevenirea traversărilor ilegale, acţiunilor extremiste şi a celor specifice cri,,Mărăşeşti”, condus de către colonelul Eugen Popescu
minalităţii organizate”. Aceste exerciţii au loc în contextul
(13 militari augmentează statul major de brigadă multinaîn care, începând cu 1 septembrie, Serbia pentru prima dată
ţională, iar 22 de militari formează un pluton de poliţie
în 11 ani nu va elibera documente de intrare/ ieşire cetăţemilitară). n
nilor kosovari, ci le va permite să-şi folosească actele de
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Cariere în uniformă
Pe data de 21 august a fost sărbătorită Ziua Medicinei Militare. Acest moment aniversar a reprezentat prilejul potrivit de a sta de vorbă cu căpitanul Monica Doruc
şi plutonierul-major Lilica Beserman, două cadre medicale militare. Motivul a fost acela de a afla ce anume le-a determinat să aleagă o carieră atât de nobilă, guvernată de
un dublu legământ, jurământul lui Hippocrate şi jurământul militar, dar care implică totodată o responsabilitate
foarte mare.
Căpitanul medic Monica Doruc a visat încă din copilărie să îmbrace halatul alb ,,pentru a face o diferenţă în
viaţa oamenilor tratându-le suferinţele.” Pentru a-şi împlini visul, a absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila” din Bucureşti. S-a orientat către medicina militară pentru că ,,mi-am dorit să lucrez într-un domeniu dinamic, organizat şi competitiv”.
Astfel că, în anul 2019, a fost activată ca ofiţer în cadrul M.Ap.N. În prezent, ocupă funcţia de medic-şef al
Batalionului 500 Sprijin, principala dumneaei preocupare
fiind ,,starea de sănătate a întregului personal. Cu ajutorul
echipei de medici şi asistente din cadrul Plutonului Medical ROL I, asigurăm asistenţă medicală primară şi continuă, promovăm sănătatea, prevenim îmbolnăvirea şi furnizăm tratament curativ şi paliativ”.
În actuala funcţie pe care o ocupă, a ajutat-o foarte
mult experienţa de lucru dobândită, atât în sistemul medical militar, cât şi în cel civil. În
toţi aceşti ani, ,,a învăţat că
fiecare zi este unică, fiecare pacient este diferit, fiecare boală
este deosebită. Toată experienţa
acumulată mă ajută să gestionez fiecare situaţie în parte.”
Însă, indiferent de funcţiile
îndeplinite sau de structurile în
care a fost încadrată, căpitanul
medic Doruc a acordat o atenţie
deosebită calităţii muncii depuse. În virtutea acestui crez, a
fost preocupată permanent de
pregătirea profesională, o cerinţă esenţială pentru domeniul
în care îşi desfăşoară activitatea: ,,Dintotdeauna m-a motivat
setea de cunoaştere şi dorinţa
de a mă perfecţiona. În domeniul acesta este extrem de important să fii la curent cu noile
descoperiri medicale şi să te încrezi în instinctul tău”.
Meseria de medic nu este
uşoară. Presupune multă muncă
şi multe sacrificii, însă eforturile depuse sunt răsplătite din plin, iar satisfacţiile pe care ţi
le oferă sunt nebănuite. Să depistezi simptome la timp, să
ştii să citeşti rezultatele analizelor, să stabileşti un diagnostic ţine de abilitatea intelectuală, iar atunci când, prin
recomandări medicale precise şi un tratament adecvat
ajungi să vindeci un om, simţi o satisfacţie deosebită.
Nimic nu se compară cu ,,recunoştinţa pe care o vezi în
ochii pacientului, iar aceasta este motivaţia supremă pen-

tru a continua în fiecare zi să fiu varianta mea cea mai
bună”.
Tot la capitolul satisfacţii profesionale poate fi încadrat şi momentul în care Monica Doruc a devenit
medic militar, acest lucru aducându-i o mare împlinire
profesională: ,,M-am simţit împlinită în momentul în
care am alăturat jurământului lui Hippocrate, pe cel
militar şi am fost recunoscută ca medic militar.
Cu siguranţă că vor mai exista multe astfel de momente în cariera căpitanului medic Monica Doruc,
care îşi face cu multă dăruire, implicare şi profesionalism nobila profesie pe care a ales-o încă din fragedă
copilărie şi care ,,o defineşte în proporţie de 100%”
după cum a afirmat.
Plutonierul-major Lilica Beserman a vrut să urmeze o carieră în domeniul medical. Şi, pentru că o
fascina uniforma militară, a ales medicina militară
care le îmbină în mod fericit pe amândouă.
Totul a început să se concretizeze în anul 2001, atunci
când a fost admisă la Şcoala Militară de Subofiţeri Sanitari de la Focşani pe care a absolvit-o a 4-a, cu media 9,72.
Primii paşi ca asistent medical, i-a făcut la Regimentul
45 Transmisiuni al Corpului 1 Armată. Apoi, a lucrat pentru o scurtă perioadă de timp la infirmeria Batalionului
300 Infanterie din Galaţi, locul în care îşi făcea stagiile de
vacanţă.
A reveni la Regimentul 45 Transmisiuni din Bucureşti, iar, din anul
2013, a fost încadrată la Centrul Farmaceutic Zonal Bucureşti, aflat în
subordinea Direcţiei Medicale. În
acea perioadă, a dus prin cumul funcţia de şef de secţie.
Nu a fost uşor, dar a reuşit să facă
faţă sarcinilor primite fiind ajutată şi
de colegii de acolo împreună cu care
au format o adevărată echipă. ,,A fost
locul în care am avut ocazia de a colabora cu toate categoriile de forţe ale
armatei, cu profesionişti din toate
structurile”.
În anul 2018, a încadrat o funcţie
în Serviciul sprijin medical operaţional din Statul Major al Apărării. În
timp ce se afla în această structură a
început pandemia de COVID. În acest
nou context epidemic, Serviciul a avut
mari responsabilităţi din punct de vedere medical. A fost un volum foarte
mare de muncă. ,,Am lucrat cot la cot,
ofiţeri medici şi subofiţeri sanitari
pentru îndeplinirea sarcinilor primite.
Nu a fost deloc uşor”. Tot în perioada
pandemiei, a făcut parte din echipa Centrului de vaccinare
din SMFT. Apoi, timp de şase luni, a fost detaşată la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară
,,Cantacuzino”, unde a participat la activitatea de testare
şi vaccinare. ,,A fost o experienţă medicală unică în care
am pus trup şi suflet. Acolo, am făcut parte dintr-o echipă
medicală de excepţie. Le mulţumesc pentru tot ceea ce am
învăţat de la ei”.

Gheparzii Transilvani, prezenţi la
Ziua Armatei Poloneze
Militarii Detaşamentului de Apărare Antiaeriană ,,Gheparzii Transilvani”, alături de partenerii americani, britanici şi croaţi din cadrul
Grupului de Luptă din Polonia au participat în
perioada 12-15 august la evenimentele organizate în Varşovia, Elblag, Lomza, Olstyn
şi în baza de instrucţie din Bemowo Piskie, cu ocazia Zilei
Forţelor Armate poloneze.
Ca în fiecare an,
Ziua Forţelor Armate poloneze este sărbătorită la data de
15 august, comemorând victorioasa bătălie de la Varşovia
din anul 1920, cunoscută în istorie ca
,,Miracolul de pe
Vistula”. Cea mai
mare ceremonie a
avut loc în Piaţa Mareşal Józef Piłsudski din
centrul Varşoviei, unde au fost prezenţi şi preşedintele Poloniei, premierul şi ministrul Apărării polonez care au depus coroane de flori în
memoria militarilor căzuţi la datorie la monumentul eroului necunoscut şi la monumentul

Mareşalului Józef Piłsudski, renumitul comandant al forţelor armate poloneze, devenit simbolul redobândirii independenţei Poloniei.
Pe parcursul întregii zile, publicul a putut
vizita numeroasele standuri de promovare a serviciului militar şi
standurile de expoziţie de tehnică
militară, unde vizitatorii au admirat echipamente
militare, printre
care celebrul tanc
Abrams,
transportoare blindate Stryker, Jackall sau sistemul
antiaerian Gepard.
Ceremonia
din Varşovia s-a
încheiat în aplauzele publicului
numeros cu un
spectacol extraordinar de muzică militară, susţinut de instrumentiştii militari din fanfara poloneză.
Liviu BURTICĂ
Foto: Alin SUĂTEAN

Paşii carierei au purtat-o apoi spre Direcţia Medicală a
armatei. Aici a întâlnit o altă echipă, alte sarcini, noi provocări cărora le-a făcut faţă cu brio.
La fel de importantă pentru traseul carierei este şi actuala funcţie pe care este încadrată, cea de comandant pluton ROL-1 în cadrul Batalionului 500 Sprijin, o funcţie
căreia i se dedică cu aceeaşi dăruire şi pasiune ca şi până
acum. O ajută foarte mult şi experienţa de lucru câştigată
în cei 18 ani de lucru în acest domeniu, dar şi câteva principii de la care nu se abate niciodată: ,,Respectă şi vei fi
respectat!” şi, mai ales, ideea că întotdeauna trebuie să
laşi loc de ,,bună ziua!”.
Despre activitatea desfăşurată în cadrul plutonului,
plutonierul-major Beserman spune că ,,este diferită, cu
atât mai mult cu cât trebuie să fiu un lider pentru echipa
mea, pentru că cel mai bun exemplu de leadership este
leadershipul prin exemplu. Lidearshipul este despre echipă, iar plutonul este o echipă, echipa medicală, de la comandantul de pluton până la ultimul ei membru.”
Chiar dacă are o mare responsabilitate, plutonierulmajor Beserman se simte împlinită.
De-a lungul carierei a avut multe satisfacţii profesionale, însă cea mai mare bucurie a fost atunci când a salvat
viaţa mamei sale, realizând că aceasta avea mult mai mult
decât o simplă gripă.
Fie că vorbeşte despre şcoala pe care a absolvit-o,
despre primul loc de muncă, despre activitatea pe care o
desfăşoară în prezent sau de planurile de viitor o face cu
multă însufleţire pentru că ,,iubeşte ceea ce face”.
În cazul plutonierului-major Beserman, se pare că profesia a ales-o pe dumneaei, şi nu invers. Are chemare
pentru această meserie. Este blândeţea întruchipată, este
empatică, răbdătoare şi stăpână pe sine, iar vocea caldă şi
chipul senin inspiră foarte multă încredere. Orice pacient
s-ar simţi pe mâini bune, atunci când ar păşi în cabinetul
medical al dumneaei.
Descrierea de mai sus trebuia să îi aparţină, dar, modestă din fire, a afirmat faptul că ,,ar vrea să fie descrisă
de faptele sale şi de oamenii care o cunosc”.
Întrebată fiind despre planurile de viitor, plutonierulmajor Beserman a mărturisit că vrea să îşi continue studiile de specialitate, iar, dacă ar fi să o ia de la capăt, ar alege
tot acest domeniu.
Daniela DUMITRAŞCU

Norwegian Foot March
Peste 400 de militari români, polonezi, americani, britanici şi croaţi s-au
aliniat la startul competiţiei „Norwegian
Foot March” ce a
avut loc în apropierea bazei militare din
Bemowo Piskie, Polonia.
Pentru a primi insigna onorifică specifică, participanţii
au trebuit să parcurgă
distanţa de 30 de kilometri în baremele
conform
vârstei,
având asupra lor un rucsac militar cu
o greutate de 11 kg. Cel mai bun timp
obţinut de această dată a fost cel al
militarului român din cadrul Detaşamentului de Apărare Antiaeriană
,,Gheparzii Transilvani”, locotenent
Tudor Baic, care a reuşit să finalizeze acest test fizic şi psihic în 3 ore şi
8 minute.
Acest marş s-a desfăşurat pentru
prima dată în Norvegia în anul 1915,
ca un test de anduranţă pentru solda-

ţii din armata norvegiană, având scopul de a muta rapid unităţi mai mari
de trupe pe distanţe lungi, într-un
mod care să le permită să fie gata de
luptă în mod eficient chiar şi după
marş, purtând un rucsac/armă cu o
greutate de 11 kg.
Scopul actual este de a genera interes general în marşul pe distanţe
lungi în rândul personalului militar şi
civil.
Liviu BURTICĂ
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Batalionul 229, un sprijin de nădejde
Interviu cu locotenent-colonelul , Cornel Vasile CERGHEDEAN, comandantul Batalionului 229 Sprijin Logistic ,,Cumidava”
-Domnule locotenent-colonel, faceţi parte din acea categorie de ofiţeri care au parcurs pas cu pas etapele ierarhiei militare, acumulând o bogată experienţă de lucru.
Cum v-a marcat dezvoltarea profesională, dar şi activitatea de zi cu zi acest parcurs al carierei?
Experienţa are o importanţă deosebită pentru un ofiţer
de carieră, iar parcurgerea pas cu pas a etapelor ierarhiei militare creează premisele dobândirii unei expertize solide. De
la comandant de subunitate, la ofiţer de stat major, experienţa la nivel batalion, brigadă, SMFT, mediu multinaţional, toate acestea contribuie la dobândirea acestei expertize
atât de necesare în a lua decizii ancorate în realitate.
Am absolvit Liceul Militar „Mihai Viteazul” din Alba
Iulia în anul 1995, iar ulterior am continuat cu Academia
Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, promoţia
anului 1999. Ulterior, după cursul de bază, din anul 2000
am activat la Batalionul 206 Artilerie „Mihail Lăcătuşu”
unde am îndeplinit mai multe funcţii, dintre acestea cea de
comandant baterie fiind cea care mi-a oferit cele mai mari
satisfacţii. Cuvintele sunt de prisos pentru a evidenţia valoarea şi profesionalismul colectivului acestei structuri unde
pot spune că m-am format, atât ca ofiţer de comandă, cât şi
ca ofiţer de stat major în domeniile logistică, informaţii şi
operaţii. Am avut şansa să servesc sub comanda unor ofiţeri
deosebiţi, dar şi să lucrez cu militari extraordinari de la care
am avut mereu câte ceva de învăţat.
În perioada 2017-2019, am urmat studiile universitare
de master, specializarea Conducere Interarme Forţe Terestre
în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare unde am avut
parte de o oportunitate educaţională care mi-a permis să
acumulez noi cunoştinţe şi să-mi dezvolt capacitatea de luare a deciziilor.
Ulterior, am ocupat funcţii în cadrul Componentei Operaţionale Terestre şi a comandamentului Brigăzii 2 Vânători
Munte dobândind noi experienţe, dar şi oportunităţi de a pune în practică toate aceste cunoştinţe.
Un rol determinant în formarea mea le-au reprezentat
misiunile executate în TO Afganistan, precum şi participarea la exerciţiile multinaţionale în cadrul Brigăzii 2 Vânători Munte când am şi conştientizat la un cu totul alt nivel
importanţa procedurilor operaţionale, instruirii în comun cu
partenerii de coaliţie şi, mai ales, importanţa coeziunii grupului.
-Aţi fost numit comandant al Batalionului 229 Sprijin
Logistic de puţin timp. Ţinând seama de experienţa dvs,
cu ce aşteptări aţi preluat comanda acestei structuri şi ce
planuri de viitor aveţi?
Preluarea comenzii unei structuri de nivel batalion este
dorinţa şi provocarea majorităţii ofiţerilor de carieră, categorie în care mă includ şi pe mine. Comanda batalionului
este o onoare-mai mult, este onoarea de a servi sub drapelul
şi în spiritul unei structuri din cadrul vânătorilor de munte.
De asemenea, presupune răsplata şi încununarea cu succes
a multor ani de muncă, dar, în acelaşi timp, reprezintă o responsabilitate, o provocare şi o obligaţie de a continua cei 80
de ani de performanţe ai acestui batalion. Nivelul de astăzi
al Batalionului 229 Sprijin Logistic „Cumidava” este meritul comandanţilor şi a unui colectiv deosebit. În continuare
mă bazez pe calitatea personalului batalionului şi pe promovarea unui climat de comandă care să atragă personal militar astfel încât batalionul să reuşească în continuare să-şi îndeplinească la un standard ridicat misiunile încredinţate.
-Un bun comandant trebuie să fie şi un bun manager.
Ce presupune stilul personal de management al comandantului Batalionului 229 Sprijin Logistic ,,Cumidava”?
Încrederea insuflată subordonaţilor de către comandant
este unul dintre cele mai importante atribute. Aceasta presupune însă o pregătire profesională ridicată, respect şi în special dedicare pentru profesia militară. Realităţile contextului militar actual obligă la a-ţi aduna oamenii lângă tine, la
a le fi mentor, lider pentru a le canaliza energiile către misiunea batalionului. După cum am menţionat anterior, crearea unui climat organizaţional pozitiv la nivelul batalionului
este cheia pentru a ajunge la o înţelegerea comună exprimată prin ordine scurte, clare şi precise care va permite iniţiativa disciplinată a subordonaţilor pe intenţia comandantului.
-Ce apreciaţi la personalul pe care îl aveţi în subordine
şi cum vedeţi relaţia comandant-subordonat şi invers?
De la bun început am apreciat deschiderea manifestată
de către personalul pe care îl am în subordine la cerinţele
exprimate în calitate de nou comandant. Acest fapt a constituit de fapt şi motorul creării rapide a unor legături care au
condus la un nivel bun al coeziunii atât de necesar în funcţionarea eficientă a unei structuri militare.
Relaţia comandant-subordonat şi invers trebuie să se bazeze pe coordonatele îndeplinirii misiunii unde este necesar
să se acţioneze cu dedicare, dar, în acelaşi timp, prin înţelegerea nevoilor subordonaţilor.
-Care sunt cele mai importante activităţi pe care unitatea le are de îndeplinit în acest an? Am vrea să menţionaţi
şi acele caracteristici definitorii pentru activitatea dum-

C MYK

interarme forţe terestre - 2
ani - artilerie şi rachete la
Universitatea Naţională
de Apărare „Carol I”;
19.07.2019-şef birou
informaţii ţinte; secţie
planificare şi conducere
structuri ISR la Componenta Operaţională Terestră;
15.12.2020-şef al informaţiilor la Comandamentul Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”;
11.04.2022- s e
detaşează şi imputerniceşte comandant la
Batalionul 229 Sprijin
Logistic „Cumidava”.

S-a născut la data de 30 ianuarie
1977 în localitatea Alba Iulia, Judeţul
Alba.
STUDII ŞI CURSURI:
1995-Liceul Militar ,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia;
1999-Academia Trupelor de Uscat ,,Nicolae Bălcescu”, Sibiu;
2000-Curs de bază pentru ofiţeri
de artilerie şi rachete;
2003-Curs specializare şef
ATAM;
2006-Curs avansat pentru ofiţeri
de artilerie şi rachete;
2016-Curs postuniversitar de perfecţionare „Managementul resurselor
de apărare pentru specialişti” (Postgraduate Defence Resources Management Course for Experts);
2019-Studii Universitare de Masterat Conducere Interarme Forţe Terestre/Artilerie şi Rachete.

FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
31.07.2000-comandant pluton
comandă la Batalionul 206 Artilerie.
„General Mihail Lăcătuşu”;
01.04.2001-ofiţer cu pregătirea
fizică) la Batalionul 206 Artilerie
„General Mihail Lăcătuşu”;
01.12.2001-comandant secţie tragere la Batalionul 206 Artilerie „General Mihail Lăcătuşu”;
04.10.2004-ofiţer / compartiment
Planificare logistică la Batalionul
206 Artilerie „General Mihail Lăcătuşu”;
01.05.2006-comandant baterie /
bateria asigurare date la Batalionul
206 Artilerie „General Mihail Lăcătuşu”;
01. 05. 2014 -şef compartiment Planificare operaţii şi instrucţie/ operaţii
şi instrucţie la Batalionul 206 Artilerie „General Mihail Lăcătuşu”;
01.10.2017-ofiţer student/studii
universitare de masterat-conducere

neavoastră ca unitate de sprijin logistic.
O structură de nivel batalion sprijin logistic din cadrul
unei brigăzi de vânători munte presupune un complex de
activităţi desfăşurate neîntrerupt, atât în cazărmi, cât şi în
poligoane. Menţionez următoarele activităţi pentru crearea
unei imagini asupra specificului structurii pe care o comand: activitatea de achiziţii, executarea misiunilor de
transport, a aprovizionărilor, distribuirii şi depozitării bunurilor materiale, hrănirea personalului batalionului şi a structurilor repartizate prin concepţia de hrănire, precum şi men-

MISIUNI INTERNAŢIONALE:
0 5 . 0 1 . 2 0 0 9 12.07.2009-ofiţer în compartimentul Planificare
operaţii din Detaşamentul
Task Force Zabul;
2 6 . 0 5 . 2 0 1 2 19.12.2012-ofiţer
în
compartimentul Planificare operaţii din Batalionul 1 Manevră Afganistan;
03.09.2016-13.03.2017-ofiţer specialist, Echipa de Instruire, Consiliere şi Asistenţă a Comandamentului
de Nord (TAAC-S) din T.O. Afganistan.
DISTINCŢII:
26.11.2012-Insigna „Participant
la Misiuni In Străinătate”;
26.06.2013-Titlul onorific de
„Militar Veteran” pentru militari;
08.09.2014-Semnul onorific „În
Serviciul Patriei” pentru 15 de ani de
activitate;
27.01.2017-Emblema de merit
„În Slujba Păcii” cls. a III-a;
02.10.2019- Semnul onorific „În
Serviciul Patriei” pentru 20 de ani de
activitate;
22.01.2021-Veteran din teatrele
de operaţii.

tenanţa echipamentelor militare.
-Procesul de instrucţie este specific fiecărei unităţi în
parte. Care este acea caracteristică definitorie ce imprimă
instrucţiei un specific logistic?
Executarea instrucţiei la nivelul Batalionului 229 Sprijin
Logistic „Cumidava” presupune desfăşurarea acesteia cu
preponderenţă la structuri de nivel mic: individ, echipă/grupă şi pluton, unde un rol esenţial este reprezentat de
pregătirea de specialitate a militarilor.
Întregul proces de instrucţie din
acest an se desfăşoară având drept
obiectiv major menţinerea/ dezvoltarea capacităţii operaţionale a batalionului.
-Ce le transmiteţi tinerelor cadre
militare care se află la început de
drum în acest domeniu?
Pregătirea continuă, devotamentul faţă de meseria de militar, dorinţa
de acumulare a tot ceea ce este nou
sunt ţeluri pe care tinerele cadre militare este necesar să şi le stabilească.
Nu le va fi uşor, dar beneficiind de o
îndrumare corectă, sunt sigur că vor
reuşi să performeze pentru a obţine
satisfacţii pe măsura aşteptărilor. În
continuare, indiferent de evoluţia
tehnologică, resursa umană reprezintă cheia succesului în domeniul militar.
Tinerele cadre militare trebuie să
fie o prioritate pentru noi toţi, să acţionăm pentru dezvoltarea abilităţilor
de a lucra într-un mediu complex şi
de a lua decizii în situaţii-limită.
Daniela DUMITRAŞCU
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Ziua Medicinei Militare
În fiecare an, la 21 august este sărbătorită Ziua Medicinei Militare, dată la care, în urmă cu 160 de ani, domnitorul
Alexandru Ioan Cuza semna Înaltul Decret Domnesc nr.
4629/21 august 1862, prin care luau fiinţă Corpul Ofiţerilor
Sanitari ai Armatei şi Direcţia Generală a Serviciului Sanitar Român. Acesta a reprezentat de fapt, momentul constituirii unui organism specializat ce asigură servicii medicale
care, de-a lungul a peste un secol şi jumătate sunt „recunoscute pentru înaltă
performanţă şi calitate, atât pentru
efectivele militare, cât şi pentru
populaţia civilă”.
Pentru a celebra cei 160 de ani
de Medicină Militară, pe data de 19
august, au avut
loc o serie de evenimente care au
marcat importanţa istorică a momentului.
Seria de manifestări omagiale a
debutat la Monumentul Eroilor
Sanitari din Piaţa
Eroilor, unde în prezenţa ministrului Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, au fost depuse coroane de flori. Activităţi similare au avut loc şi la Monumentul dr. Carol Davila din incinta Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central
(SUUMC).
„Anul acesta marcăm 160 de ani de când, prin Înalt Decret Domnesc, au fost înfiinţate Corpul Ofiţerilor Sanitari ai
Armatei şi Direcţia Generală a Serviciului Sanitar Român,
atestându-se medicina militară ca element specializat

pentru asigurarea sănătăţii efectivelor armatei. În această zi
de sărbătoare, le urăm La mulţi ani cu sănătate şi impliniri!,
tuturor colegilor din sistemul medico-militar”, a transmis
conducerea Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila”,
prin general-maior dr. Florentina Ioniţă-Radu, comandantul
SUUMC, prezentă la evenimentele dedicate Zilei Medicinei Militare.
A urmat un ceremonial religios şi depuneri de coroane la
mormântul fondatorului medicinei militare generalului dr
Carol Davila. Apoi, la sala de Marmură a Cercului Militar
Naţional s-a desfăşurat un Simpozion aniversar. Cu acest
prilej a fost evocată puterea şi clarviziunea generalului de
divizie prof dr. Carol Davila de a croi un drum într-un domeniu pe cât de dificil, pe atât de important, care a demonstrat, în cei 160 de ani de la semnarea „certificatului de naştere” al profesiei de medic, importanţa medicinei militare şi
efortul corpului medico-militar.
În mesajul transmis cu ocazia Zilei Medicinei Militare,

general-maior dr. Florentina Ioniţă-Radu, comandantul SUUMC a subliniat că ,,Ziua Medicinei Militare este o lecţie de istorie, pentru
fiecare dintre noi, indiferent de poziţia socioprofesională pe care o ocupăm în cadrul
structurilor de profil, o lecţie trăită cu un sentiment profund de apartenenţă la o structură
de elită, pentru că nu trebuie uitat faptul că,
medicina militară este
izvorâtă din frământările istorice ale procesului
de modernizare a statului român’’.
La împlinirea a 160
de ani de la semnarea
certificatului de naştere
al profesiei de medic
militar, sub spectrul proaspetei ameninţări armate de la graniţa României,
co mandantul
SUUMC atrage
atenţia că se
dovedeşte încă
o dată că „medicina militară
este esenţială
pentru orice societate, indiferent de poziţia
geografică pe care o ocupă’’.
Prezent la manifestările organizate cu prilejul Zilei Medicinei Militare, ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a
mulţumit tuturor celor fac parte din
corpul medico-sanitar-ofiţeri medici,
subofiţeri sanitari, personal contractual civil, asistente, infirmiere şi
brancardieri, atât celor aflaţi în activitate, cât şi celor care au trecut în rezervă sau sunt în retragere şi a trecut în revistă măsurile pe care MApN le-a adoptat şi pe cele pe care urmează să le implementeze în ceea ce
priveşte investiţiile şi
programele pentru
creşterea capacităţii
operaţionale a întregului sistem medical
militar, care deserveşte, atât personalul Armatei României, cât
şi populaţia civilă.
Subliniind implicarea
şi eforturile susţinute
ale personalului medical militar, care în
perioada pandemiei a
fost „în linia întâi a
frontului de COVID19”, dar şi capacitatea
de reacţie confirmată
încă o dată cu ocazia
războiului din Ucraina, ministrul Dîncu a
precizat că, în 2022,
în sistemul medical
militar se derulează
44 de proiecte de investiţii, subliniind că
„este absolut necesar
ca sistemul medical
militar să ţină pasul
cu procesul de transformare a întregului organism militar
asumat odată cu creşterea PIB-ului pentru bugetul pentru
Apărare, care va creşte de anul viitor la 2,5%. Avem o serie
de proiecte cu finanţare europeană în curs de derulare în spitalele militare, precum şi programe de cercetare la
Institutul Cantacuzino”. De Ziua Medicinei Militare, ministrul Apărării le-a transmis tuturor acelora care fac parte din corpul medico-sanitar militar
şi civil activ sau în rezervă aprecierea şi recunoştinţa sa şi le-a urat „La mulţi ani!”.
Şeful Direcţiei Medicale a Armatei, general-maior dr. Dragoş Marian Popescu, a
subliniat că Ziua Medicinei Militare este
un prilej pentru a omagia pasiunea, profesionalismul, rigurozitatea şi dăruirea corpului militar medical care de 160 de ani
salvează vieţi, pe timp de pace, criză sau
război şi contribuie la menţinerea stării de
sănătate a personalului militar. „În aceste
momente de sărbătoare, gândurile şi sentimentele personalului medical militar se îndreaptă, pline de recunoştinţă, spre iluştrii
noştri înaintaşi, spre toţi aceia care s-au
jertfit pentru ca ţara să fie liberă, suverană
şi respectată în lume, pentru gloria medicinei naţionale şi universale. (…) Profesia
pe care o practicaţi este considerată, pe

bună dreptate, una dintre cele mai nobile şi mai pline de responsabilitate, de aceea trebuie să conştientizăm împreună
că avem de întreprins o sarcină dificilă, aceea de a
oferi populaţiei sănătate şi încredere.
Astăzi, lumea traversează o perioadă caracterizată
prin multiple riscuri, ameninţări şi
vulnerabilităţi. Ca
urmare a situaţiei
de securitate zonală, regională şi
globală în care ne
găsim,
Armata
României se află
în faţa unor noi
provocări, cărora
şi cu sprijinul Medicinei Militare le va face faţă. (…) Sărbătorirea celor 160 de Medicină Militară îmi oferă plăcutul
prilej de a vă mulţumi dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră şi de a vă dori multă
sănătate, fericire, prosperitate şi îndeplinirea tuturor
aspiraţiilor. La mulţi ani
corpului medico-sanitar!”, a
transmis generalul-maior
dr. Dragoş Marian Popescu,
mulţumind personalului
medical militar pentru dăruirea şi abnegaţia cu careşi onorează profesia, sub jurământul sacru faţă de ţară
şi sub jurământul lui Hipocrate, salvând vieţi în
fiecare zi.
Un mesaj de felicitare a
transmis şi Ministerul Sănătăţii, prin care subliniază că
„pentru noi, cei din Ministerul Sănătăţii, astăzi este
un bun prilej să mulţumim
medicilor, asistenţilor şi celorlalte cadre medicale militare pentru profesionismul
şi dedicarea pe care o arată
zilnic pacienţilor lor! În
pandemie, aceştia au depus
mari eforturi pentru viaţa
semenilor noştri. Le mulţumim tuturor cadrelor din sectorul medicinei militare şi ne
exprimăm respectul faţă de contribuţia acestora la menţinerea sănătăţii militarilor şi salvarea de vieţi! La mulţi ani, colegilor şi prietenilor noştri din medicina militară!”. n
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Mareşalii curajului

Carte

Miezul inimii, Ioana Nicolaie
Ca orice povestitor de vocaţie,
Ioana Nicolaie îşi ia cititorul de mână şi-l conduce pe un drum. Un drum
surprinzător, căci din loc în loc îi
dezvăluie straturi emoţionante de arhitectură interioară. Se poposeşte în
copilărie, dar şi-n adolescenţă, dar
şi-n viaţa matură. Şi, din fiecare, se
scoate la lumină ba un secret, ba o
mărturie, ba un nucleu dramatic, sau
straniu, sau impregnat cu mister.
Miezul inimii e o carte a tandreţei, a
iubirii, dar şi a lucrurilor inexplicabile care ne tivesc tuturor vieţile.
„Cât despre scris, nu e mare lucru
de adăugat: scriitoare am fost întotdeauna. Şi pe vremea dansului cu
menghina, şi pe timpul zugrăvitului sau al practicilor agricole, şi
pe când coseam cu atenţie ştergare, şi pe când abia mai răsuflam
în năvodul ce părea că nu se va deschide vreodată. Dar, dacă nar fi fost revoluţia, bănuiesc că n-aş fi intrat la facultate, aşa că nu
mi-aş fi pus nicicând cărţile pe hârtie. Aş fi fost, probabil, angajata unei fabrici de tricotaje sau, pentru că-mi plăcea să cos la maşină, aş fi ajuns croitoreasă.” - Ioana Nicolaie.
www.humanitas.ro

Cargo, 15 septembrie, ora 20:30, Arenele Romane, Bucureşti
Înfiinţată la Timişoara în
1985, Cargo a revoluţionat rockul românesc încă de la primul album - „Povestiri din gară”. Succesul l-a cunoscut cu albumul din
1995, „Destin”, iar gloria absolută în 1998, de Sânziene când a
lansat „Ziua Vrăjitoarelor”. La începuturile anilor 2000 se lansează
„Bagă-ţi minţile în cap”, iar în
2007 a lansat un album „Best Of”
intitulat „XXII” ce conţine 22
dintre piesele trupei. Single-urile
trupei - „Nu mă lăsa să-mi fie
dor” şi „A 5-a dimensiune” - s-au
bucurat în 2013 de un succes enorm la public.
www.infomusic.ro

Film

Uite-i cum fug/See how
they run
Un producător de film disperat vrea să dea lovitura la
Hollywood cu ecranizarea unei
populare piese de teatru. Producţia începe, dar după ce mai
mulţi membri ai echipei sunt
ucişi, cinicul inspector Stoppard şi mai juniorul lui ajutor,
Stalker, intră în scenă şi se trezesc într-o veritabilă poveste
„whodunit”.
www.cinemagia.ro
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Simpli soldaţi, asta au fost, nimic mai mult. Prin
curajul lor, au dus faptele de arme ale primei conflagraţii mondiale până dincolo de limitele morţii. Ei
mai trăiesc azi doar în dosarele îngălbenite de vremuri ale Armatei Române. Vă prezentăm în cele ce
urmează un destin, cel al soldatului Constantin Pălan,
poate doar ca să înţelegem că România Mare s-a construit şi prin sacrificiul lui.
Soldatul imposibil de stăpânit
Totul se schimbă dramatic odată cu Primul Război Mondial. România intră şi ea în conflict, în 1916.
Din acel moment, viaţa lui Constantin va intra pe un
cu totul alt făgaş. Deşi caracterul său, de permanent
nemulţumit, nu îi dă pace. Pe omul acesta îl vedem
înrolat în Compania a VI-a, Regimentul 17 Infanterie, stând cu arma la picior în zona Mehedinţiului.
Unitatea primeşte ordin să cucerească un munte din
defileul Dunării. Ai noştri însă nu pot să înainteze din
cauza unui cuib de mitraliere, cocoţat pe înălţimile
Alionului. Românii se feresc de gloanţele care şuieră
în toate direcţiile şi nu pot face nimic. Doi ochi însă
evaluează situaţia. Pe unde s-o ia, cum şi ce trebuie
să facă. Planul e gata. Costică al nostru nu spune la
nimeni nimic. Acum este doar bătălia lui cu acele mitraliere. Nu consideră că are nevoie nici de ordin de
la vreun comandant, nici de aprobarea superiorului,
ca să ia în raniţă mai multe grenade şi să plece, urcând din stâncă-n stâncă. Uite
aşa se cocoaţă, fără să îl simtă
inamicul, până deasupra mitralierelor. Ceilalţi soldaţi români
aflaţi la poalele masivului văd
deodată cum cazemata duşmană a sărit în aer. La început, nu
înţelege nimeni ce s-a întâmplat. Se duc spre locul cu pricina şi acolo îl văd pe nimeni
altul decât pe Constantin cum
ţinea în braţele lui, ca pe nişte
trofee, mitralierele care ne făcuseră atât de mult rău. Una pe
un umăr, alta pe alt umăr. Cobora aşa, încărcat cu prada de
război, în ciuda staturii lui care
nu-ţi dă impresia unui om puternic. Nu a vrut să nu lase nimic în cazemată. Pe
deasupra, mai trăgea după el şi pe un ofiţer grav rănit,
din tabăra adversă.
Păcăleala comandantului n-a ţinut
Trupele noastre se grupează apoi pe Muntele
Alionul. Dar, situaţia nu e deloc bună, pentru că adversarul nu ne lasă o clipă. Are o poziţie foarte bună,
dincolo de Dunăre, pe malul sârbesc, pe Muntele Tikia, de unde tunurile trimit asupră-ne moarte. Constantin iar nu stă în banca lui. De data asta, probabil
pentru că o fi fost muştruluit după întâmplarea de dinainte, se duce la comandant şi îi spune că el vrea să

treacă Dunărea, să ajungă la tunurile inamice şi să le
căsăpească cu grenade. Şeful nici nu vrea să audă
şi-l trimite la plimbare. Dar nu ştia cine e băiatul ăsta,
pe care îl dai afară pe uşă şi el îţi intră pe geam. Tot
îl pisează pe comandant cu cererea de a pleca singur
în misiune, numai că de fiecare dată primeşte acelaşi
răspuns, cum că intenţia lui este pur şi simplu o nebunie. Ca să scape de el, şeful îl cheamă, zicându-i că
are la telefon Divizia. Se prefăcea însă că stă de vorbă cu un superior. Comandantul „spune” ce vrea să
facă soldatul Pălan, iar „răspunsul” e negativ. „Poftim, asta e, nu se poate”, îi zice comandantul, răsuflând uşurat, crezând că în acest fel l-a potolit pe recalcitrant. „Asta s-o credeţi voi!”, o fi zis Pălan după
ce a ieşit de la şef. Cine ştie ce „aprecieri” o fi spus
la adresa şefimii, pentru că şi acum face acelaşi gest
dintotdeauna, mestecă nişte cuvinte în barba sa.
De unul singur, în misiune
Vine apelul de seară. Fiecare soldat spune „prezent”. Pălan lipseşte. Este clar că în unitate a fost
atunci mare aprindere, pentru că nu era de colea să-ţi
dispară pe nepusă masă cineva. Trec orele, se lasă întunericul, e linişte. Când, deodată, de pe malul celălalt al Dunării, bubuituri. Ziceai că se surpă tot muntele de pe malul sârbesc. A doua zi, dimineaţă, la unitate, cine credeţi că apare? Nimeni altul decât soldatul Pălan. Este chemat imediat la raport. Nu are nici
o problemă să povestească
de-a fir a păr cum a fost. A
plecat cu grenadele de care
avea nevoie, singur, ajungând prima oară în Orşova,
care, teoretic, ar fi trebuit să
fie ocupată de inamic, dar nu
întâlneşte nici o primejdie.
Aşa că, nestingherit de nimeni, a trecut fluviul. Şi, remarcă el, şugubăţ, a reuşit să
facă o „mare petrecere” trupelor inamice. Se referea la
bubuiturile care au stârnit flame uriaşe, văzute de departe,
în puterea nopţii. Costică
aduce cu ocazia asta o informaţie preţioasă. Orşova e un
oraş fără picior de soldat, deşi ai noştri îl credeau
ocupat. Astfel că trupele româneşti îşi modifică imediat poziţiile, apriopiindu-se de această strategică
urbe.
Acestea sunt întâmplări ale unui război care a fost
demult, cu un secol în urmă. Pentru că, iată, deja suntem în faţa unui centenar, în condiţiile în care, în vara
lui 1916, România intră în cea dintâi conflagraţie
mondială. Pe câmpul de luptă nu sunt doar generalii
care dau comanda. Au fost şi soldaţi, iar între aceştia
din urmă putem spune că au existat adevăraţi mareşali ai curajului.
www.romanialibera.ro/ Dan Gheorghe

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Începutul noului an bisericesc
La data de 1 septembrie, calendarul ortodox menţionează începutul anului bisericesc. Este o tradiţie bizantină veche, preluând data de începere a ,,indicţioanelor” romane, perioade de 15 ani de recalculare a
impozitelor datorate statului. Data aceasta
a fost legată ulterior de începerea propovăduirii de către mântuitorul Hristos a Evangheliei, aşa cum reiese din pasajul biblic
ce se citeşte în această zi.
Anul liturgic are o dublă dimensiune:
pascală, care se concentrează pe sărbătoarea Sfintei Învieri a Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos şi de care sunt
legate toate sărbătorile sau praznicile cu
dată mobilă, care au legătură strânsă cu
Paştile, fie ca pregătire a acestora (Intrarea
în Ierusalim), fie ca o consecinţă (Înălţarea
Domnului şi Pogorârea Duhului Sfânt). Pe
de altă parte, anul liturgic este legat de zilele calendarului solar, adică datele fixe
din fiecare lună, când se săvârşeşte pomenirea sfinţilor şi a praznicelor legate de datele fixe din viaţa Mântuitorului (Naşterea
Domnului, Tăierea Împrejur a Domnului,
Întâmpinarea Domnului) sau a Maicii
Domnului (Naşterea Maicii Domnului,
Buna Vestire, Adormirea Maicii Domnului).
Orice început are o istorie a sa, iar noul
an bisericiesc nu constituie o excepţie.
Anul bisericesc este o înşiruire de sărbători şi zile de pomenire ale sfinţilor care au

bineplăcut lui Dumnezeu şi pe care Biserica îi cinsteşte prin slujbe zilnice, avându-i
ca mijlocitori înaintea Tronului Sfintei
Treimi.
Începutul anului bisericesc a avut legătură, bineînţeles, cu începutul anului civil
în Imperiul Bizantin.
Cum acest început s-a schimbat în secolul 4, datorită importanţei indicţioanelor
de impozitare, care erau fixate în septembrie, în detrimentul datei de numire a consulilor romani (1 ianuarie), anul bisericesc
a început, treptat-treptat să fie considerat
odată cu începerea indicţioanelor.
Au mai fost păreri, de-a lungul vremii
(Sfântul Ambrozie al Milanului şi Beda
Venerabilul) că anul nou începe odată cu
echinocţiul de toamnă, atunci când se
prăznuieşte Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul (23 septembrie). În Vechiul Testament, după recolta de toamnă, care era în
luna Tişri (aproximativ septembrie actual),
se considera, de asemenea, că începe o nouă perioadă de calcul al timpului până la
viitoarea recoltă.
Titulatura de an bisericesc apare târziu,
abia în secolul 16, din cauza proceselor
complexe de secularizare, atunci când s-a
simţit nevoia să se facă distincţie clară
între timpul ,,laic”, care nu are nici o legătură cu dimensiunea spirituală a vieţii
omului şi timpul ,,liturgic’’.
Noţiunea de ,,an liturgic’’ apare chiar

mai târziu, abia în secolul 19, odată cu formarea ştiinţei care studiază rânduielile bisericeşti şi împărţirea acestora. Anul bisericesc ajunge astfel să fie analizat din mai
multe perspective: al posturilor de durată,
al sărbătorilor închinate Mântuitorului,
Maicii Domnului şi al sfinţilor, al celor trei
mari perioade liturgice legate de praznicul
central al Învierii: Triod, Penticostar şi Octoih, al lunilor anului şcolar şi săptămânilor anului lunar.
Fiecare nou început ne aminteşte de
cele trăite anterior, de greşelile care trebuie îndreptate, de învăţămintele la care trebuie să luăm aminte, de poruncile uitate,
de virtuţile lăsate la o parte, de rugăciunea
care trebuie înmulţită şi de aceea fiecare
nou an bisericesc, aşa cum este fiecare zi
liturgică, ne cheamă să ,,priveghem că nu
ştim ziua, nici ceasul în care vine Fiul
Omului.”
Biserica Ortodoxă a înţeles acest îndemn care se întâlneşte atât de des în
Evanghelia Mântuitorului şi a rânduit privegheri în toate duminicile, la praznice şi
la sfinţii mari.
Evanghelia care se citeşte pe data de 1
septembrie la Liturghie descrie începutul
propovăduirii Mântuitorului, atunci când
El deschide cartea în Sinagoga din Nazaret
şi citeşte din profeţia lui Isaia: ,,Duhul
Domnului este peste Mine, că M-a uns să
binevestesc săracilor; M-a trimis să tămă-

duiesc pe cei zdrobiţi cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea, şi celor orbi
căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc un An plăcut Domnului”.
Prin urmare, Biserica ne face să înţelegem că fiecare început al anului liturgic
este o comemorare a acestei lecturi care ne
aduce faţă în faţă cu nevoia de a ne deschide ochii inimilor spre Dumnezeu. Anul
nou nu este doar o nouă numerotare a zilelor, ci o retrăire cu adevărat a sentimentului oricărui creştin care se hotărăşte să lase
în urmă păcatul şi să înceapă o viaţă alături
de Dumnezeu.
Tot ceea ce spune profetul Isaia nu se
referă strict la o eliberare din robia în care
căzuseră contemporanii lui din Vechiul
Testament, ci este o reflectare spirituală a
nenorocirii în care se află orice om păcătos, care s-a îndepărtat de împlinirea poruncilor Domnului. Astfel, omul păcătos
este sărac, rob, orb, apăsat şi doar puterea
harului dumnezeiesc ce vine prin Iisus
Hristos îl îmbogăţeşte şi îi uşurează sufletul.
Aşadar, să răspundem mereu îndemnurilor permanente ale Mântuitorului la rugăciune şi pocăinţă şi o jertfă pe care o săvârşesc cei credincioşi de dragul propriei lor
salvări sufleteşti şi a primirii harului Duhului Sfânt.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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Noutãþi în lumea IT

ªtiinþã
Anticorpul care neutralizează
COVID-19

Pe măsură ce experţii continuă să avertizeze că ignorarea COVID-19 şi a celor 15.000 de decese pe zi pe
care le provoacă este o greşeală gravă, a devenit clar că
avem nevoie de anticorpul care neutralizează COVID-19
în toate variantele sale, altfel riscăm să rămânem constant în urmă.
Acum, cercetătorii de la Harvard cred că au găsit
anticorpul care neutralizează COVID-19 în toate variantele sale, în testele lor de laborator.
Anticorpul ar putea fi utilizat în cadrul strategiilor de
vaccinare existente pentru a pune capăt ciclului constant,
asta dacă rezultatele vor putea
fi confirmate în
cadrul studiilor
pe oameni.
Descoperirile au fost publicate în Science
Immunology.
„Sperăm că
acest anticorp
se va dovedi a fi
la fel de eficient
la pacienţi precum a fost în evaluările preclinice de până
acum”, a spus Frederick Alt, profesor de pediatrie la
Boston Children’s Hospital, din SUA, şi cercetător principal al studiului.
„Dacă va fi eficient, ar putea oferi un nou medicament şi, de asemenea, ar putea să contribuie la noi strategii de vaccinare”, spune profesorul, citat de IFL Science.
Pentru a crea un anticorp cu spectru larg pentru mai
multe variante, cercetătorii au apelat la modele de
şoarece care au fost create anterior pentru cercetarea
HIV.
Aceşti şoareci au fost transformaţi în modele ale propriului nostru sistem imunitar, identificând agenţi patogeni străini şi trecând prin aceleaşi procese de încercare
şi eroare pentru a crea anticorpi care îi neutralizează. În
acest fel, şoarecii sunt în esenţă mini-maşinării care pot
furniza eficient noi anticorpi pentru utilizarea în terapie.
Când au fost expuse la tulpina originală SARS-CoV2 identificată pentru prima dată în Wuhan, modelele de
şoarece au creat nouă tipuri diferite de anticorpi care
s-ar putea lega de virus, deşi nu toţi l-au neutralizat.
Alte teste au identificat trei anticorpi care au putut
neutraliza puternic tulpina originală, însă unul numit
SP1-77 a fost şi mai impresionant: ar putea neutraliza şi
variantele alfa, beta, delta, gamma şi, cel mai important,
variantele omicron.

Materialul care învaţă ca un creier

Cercetătorii de la Şcoala Politehnică Federală din
Lausanne (EPFL), din Elveţia, au descoperit că dioxidul
de vanadiu (VO2), un compus folosit în electronică, este
materialul care învaţă şi reţine întregul istoric al stimulilor externi anteriori. Acesta este primul material care a
fost identificat ca având această proprietate, deşi ar putea
exista şi altele.
Mohammad Samizadeh Nikoo, doctorand la Power
and Wide-band-gap Electronics Research Laboratory
(POWERlab) al EPFL, a făcut o descoperire întâmplătoare în timpul cercetărilor sale privind tranziţiile de fază
în dioxid de vanadiu (VO2).
VO2 are o
fază izolatoare
atunci când este
relaxat la temperatura camerei şi
suferă o tranziţie
abruptă de la
izolator la metal
la 68 °C, unde
structura reţelei
sale se schimbă.
În mod clasic, VO2 prezintă o memorie volatilă: „materialul revine la starea de izolare imediat după îndepărtarea excitaţiei”, spune Samizadeh Nikoo.
Cercetătorii au descoperit că VO2 este capabil să-şi
amintească cel mai recent stimul extern timp de până la
trei ore. „Efectul memoriei ar putea persista de fapt câteva zile, dar în prezent nu avem instrumentele necesare
pentru a măsura asta”, spune Matioli.
Descoperirea echipei de cercetare este importantă
deoarece efectul de memorie pe care l-au observat este o
proprietate înnăscută a materialului în sine. Inginerii se
bazează pe memorie pentru a efectua calcule de tot felul,
iar materialele care ar putea îmbunătăţi procesul de calcul oferind o capacitate, viteză şi miniaturizare mai mari
sunt la mare căutare.
VO2 bifează la toate aceste trei aspecte. Mai mult
decât atât, memoria sa continuă, structurală, îl diferenţiază de materialele convenţionale care stochează date ca
informaţii binare, dependente de manipularea stărilor
electronice.
www.descopera.ro
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Galaxy S23 Ultra

Samsung este una dintre puţinele
companii din piaţă care adoptă senzorii de amprentă cu ultrasunete de la
Qualcomm, care nu necesită lumină
de sub ecran pentru a funcţiona, aşa
cum vedem la multe alte modele concurente. În urmă cu câţiva ani, deja,
Qualcomm a anunţat senzorii cu
ultrasunete 3D Sonic Mac Ultrasonic,
care măresc suprafaţa de funcţionare
la aproape o treime din ecran şi care
pot oferi inclusiv suport pentru autentificare cu două degete simultan.
Se pare că Samsung va fi din nou
printre puţinii parteneri ai companiei,
Galaxy S23 Ultra urmând a adopta
această tehnologie. Seria Galaxy S10
a fost prima care a adoptat senzorii de

Samsung. În primul rând, ai putea să
deblochezi telefonul atingând o zonă
„generală” a senzorului, în partea inferioară a ecranului, fără să fie necesară memorarea punctului precis
unde se află cititorul. Apoi, securitatea ar putea fi mai mare, fiind posibilă înregistrarea a două degete simultan. Astfel, poţi evita, atât deblocarea
accidentală, cât te poţi şi asigura că
alte persoane nu vor putea să îţi deblocheze telefonul prin metode care
s-au dovedit a fi eficiente în trecut
pentru a „păcăli” astfel de sisteme de
securitate.
Totuşi, Galaxy S23 Ultra nu va fi
primul telefon care foloseşte acest
senzor de amprentă. Sharp Aquos R6,
flagship-ul brandului japonez lansat
în urmă cu un an, a avut această
„onoare”. De asemenea, Vivo X80
Pro, lansat anul acesta, include un
astfel de senzor.

Tableta Galaxy Tab Z
cu ecran pliabil

ecran pliabil. Acest lucru sugerează
fie că vom avea parte de un ecran mai
mare decât pe tabletele de până
acum, care poate fi pliat într-o formă
care ocupă mai puţin spaţiu într-o
geantă, fie că vom putea plia o tabletă
de mărimi obişnuite într-o formă mai
uşor de cărat în buzunar.
Samsung a experimentat de-a lungul ultimilor ani cu mai multe design-uri, de la cele pe care le-am văzut pe piaţă sub formă de smartphone-uri, care se pliază de la jumate, la

amprente cu ultrasunete, iar impresia
iniţială nu a fost deloc pozitivă. Senzorii erau lenţi, iar precizia lor era
scăzută. Se pare însă că îmbunătăţirile la nivel hardware şi software de-a
lungul timpului au dus la perfecţionarea acestei tehnologii, senzorii de pe
modelele S21 şi S22 fiind printre cei
mai buni din piaţă, acum.
Adopţia 3D Sonic Max, senzorul
de amprentă de generaţie nouă, ar putea aduce noi îmbunătăţiri pentru experienţa de utilizare a flagship-urilor

Samsung tocmai a lansat cea de-a
patra generaţie de dispozitive pliabile
din portofoliul său, însă acestea sunt
fie telefoane care se pliază pentru a
deveni mai mici, fie care se deschid
pentru a oferi mai mult spaţiu de lucru, însă mai mic decât pe o tabletă.
Se pare însă că în viitorul foarte apropiat, compania va lansa şi o tabletă
reală care se pliază. Se zvoneşte că
aceasta va fi lansată la începutul anului viitor, în aceeaşi zi cu modelele
Galaxy Tab S9.
La fel cum seria Galaxy Z este o
versiune pliabilă a flagship-urilor tradiţionale, Samsung se pregăteşte să
lanseze o tabletă Galaxy Tab Z, cu
hardware la fel de puternic precum
următoarele modele Tab S9, dar cu

modele cu pliere multiplă, care ajung
să se împăturească asemeni unui ziar
şi chiar până la sisteme de rulare a
ecranului, fie pe orizontală sau verticală.
Având în vedere că o lansare la începutul anului 2023 este posibilă,
probabil că Samsung a ales deja un
design pentru această categorie de
produse, însă momentan nu se ştie
care este cel câştigător. Blogul Naver,
sursa acestor informaţii susţine doar
că un astfel de dispozitiv este în lucru, dar nu şi alte informaţii concrete
despre el.
Având în vedere că Samsung sugera acum câteva luni că un laptop cu
ecran pliabil ar putea avea diagonală
de 17”, putem presupune că o tabletă
pliabilă va fi însă mai mică de atât.
www.go4it.ro

Un individ avea
nevoie de un instalator, aşa că îl roagă pe
un prieten să-i recomande unul. Zis şi făcut. Pune mâna pe telefon şi-l sună pe
instalator:
- Bună ziua...
- Sunt fierbinte, ce doriţi?
Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?
se întreabă omul, care închide telefonul şi formează numărul din nou.
- Alo?...aş dori...
- Alo...sunt fierbinte...
- Auzi, cucoană... eu nu-mi văd
capul de treabă şi dumitale îţi arde de
alte alea.
Trânteşte telefonul şi-l sună pe
prieten:
- Bă, ce număr de telefon mi-ai
dat?
Că-mi răspunde una şi-mi spune
că-i ... fierbinte...
- Păi Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ţi-a răspuns nevastăsa.
J

- Mami, este adevărat că 5+5 =10?
- Da, puişor, aşa este, dar de ce mă
întrebi?
- Păi, doamna învăţătoare zice că
6+4 =10!
J
- De ce ai furat maşina asta?
- Mă gândeam că nu are stăpân.
- De ce?
- Maşina stătea la poarta cimitirului.
J
- Câinele dumneavoastră mi-a
muşcat soacra!
- Şi, ce pretenţii aveţi?
- Ştiţi, dacă se poate, aş dori să-l
cumpăr!
J
- Mi-am făcut maşina zob din cauza unei albine de-a dumitale, îi spune
şoferul unui apicultor.
- Îmi pare rău. Arătaţi-mi care e
aia şi îi arăt eu!
J
Profesorul se străduieşte să lămurească elevilor proverbul „Drumul cel
mai scurt este cel mai bun”.

- Tata zice că nu-i aşa! spune un
elev.
- Zău? Şi ce meserie are tatăl tău?
- Şofer de taxi.
J
- De ce există atâtea organizaţii
împotriva hainelor de blană şi nici
una împotriva hainelor de piele?
- Pentru că e mai simplu să hărţuieşti femeile bogate decât găştile de
motociclişti!
J
- De ce nu se duc toţi managerii în
concediu în acelaşi timp?
- Ca să nu se vadă că merge compania şi fără ei.
J
- Tăticule, ţie ţi s-a îndeplinit vreo
dorinţă din copilărie?
- Sigur că da! Toată lumea mă trăgea de păr şi visam să fiu chel...
J
La ora de muzică:
- Domnule profesor, mama mea
spune că am voce...
- Nu contează ce susţine mama ta.
Vecinii ce zic? n
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GÂNDURI ÎN TREACÃT...
Nu există însuşire mai frumoasă ca modestia.
Bogăţia cea mai mare a omului este modestia.
Modestia este aceea care poartă adevărata
comoară.
Modestia este plasa cu care se prinde gloria.
Prietenul se câştigă prin fidelitate, modestie şi generozitate.
Cununa bărbăţiei este modestia.
Dacă ţi se spune că eşti modest, nu te lăuda cu asta la toată lumea.
Cu toate că modestia este o virtute, timiditatea este un viciu.
Modestia nu este dezinteres, ci atitudine.
Modestia este citadela frumuseţii.
Modestia este fundaţia solidă a tuturor
virtuţilor.
Modestia: mamă de oameni adevăraţi.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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Onoare şi credinţă - Veteranii României
Aproape 100!

Dragi copii ai lumii moderne, faceţi o pauză de la jocurile video şi smartphone şi ascultaţi isprăvile de tinereţe
ale străbunicului, veteranul Ioan Covaci.
Voi nu vă puteţi imagina, dar în inima bătrânului gârbovit de acum, se ascunde un copil ca voi, născut acum
aproape 100 de ani, la 22 august 1923, la Zau de Câmpie,
în Judeţul Mureş.
A fost un copil obişnuit de ţăran, se juca de fiecare
dată când putea cu prietenii, învăţa despre lume la şcoala
din sat, apoi îi ajuta pe părinţi în gospodărie şi la câmp.
Când abia gusta bucuria tinereţii, s-au adunat norii celui
de-al Doilea Război Mondial, aşa că a participat împreună
cu alţi tineri din sat la pregătirea premilitară. La 21 de ani
a fost încorporat la Batalionul 6 Pionieri din Alba Iulia,
batalion din cadrul Diviziei 20 Infanterie, iar amintirile tinereţii lui sunt strâns legate de misiunile acestei unităţi.
După o scurtă perioadă de pregătire, cu instrucţia încă neterminată, dar plin de curaj, împreună cu unitatea a participat la prima acţiune militară: dezarmarea unui tren militar german care se retrăgea, în gara Alba Iulia.
Batalionul 6 Pionieri a intrat în luptă în septembrie
1944, iniţial pentru refacerea podului peste Mureş de la
Lunca Mureş, pe care l-au menţinut şi au asigurat trecerea
trupelor române şi sovietice care se pregăteau să declanşeze ofensiva pentru eliberarea Ardealului de nord-est, cedat Ungariei după Dictatul de la Viena. Între timp, colegii
din Batalionul 6 Pionieri îi deveniseră cei mai buni prieteni, îşi puneau toată încrederea unii în alţii şi în rolul lor
important. Au asigurat repararea şi întreţinerea podurilor
de pe râurile Mureş, Arieş, Someş şi la instalarea unor poduri de pontoane pentru forţarea şi trecerea multor cursuri
de apă, a participat la realizarea culoarelor prin barajele
genistice ale inamicului, la deminarea terenului şi crearea
de baraje şi obstacole pentru interzicerea şi oprirea contraatacurilor trupelor germano-maghiare.
După depăşirea frontierei de stat, la 25 octombrie

1944, unitatea sa a continuat acţiunile de luptă ofensive pe
teritoriul Ungariei, pe direcţia Miskolc, Niregyhaza, Tisa.
Valul istoriei l-a purtat la asigurarea forţării şi trecerii unităţilor române peste Râul Tisa, la refacerea drumurilor şi
podurilor de pe direcţia de ofensivă a Diviziei 20 Infanterie. Între timp, tânărul de altădată devenise bărbat în toată
regula, trecut prin pericole, lupte, obişnuit cu bocancii,
uniforma şi viaţa grea de militar pe front.
Pe timpul acţiunilor de luptă de pe teritoriul Cehoslovaciei a fost scos în faţa formaţiei şi decorat cu ordinul
Bărbăţie şi Credinţă, cu însemne de război. Când în sfârşit
i se împlinea visul şi se întorcea în ţară, s-a îmbolnăvit
grav, fiind internat la spitalul militar din Câmpia Turzii.
Dar dorinţa de a trăi a fost mai puternică, s-a făcut bine şi
s-a înapoiat la familie şi la unitatea din Alba Iulia. Acolo,
trecut prin lupte, a fost rândul lui să îi instruiască pe recruţii proaspăt încorporaţi, care îi ascultau cu admiraţie poveştile din război.
Începând cu toamna anului 1945 şi până la trecerea în

rezervă, la 30 octombrie 1946, a participat la deminarea
terenului şi a unor obiective din zonele Sovata, Praid şi
Bilbor, Borsec, pentru a şterge urmele războiului din pământul românesc.
Pentru recunoaşterea meritelor şi a efortului depus pe
câmpurile de luptă, Armata României i-a fost recunoscătoare, astfel că a fost avansat succesiv de la gradul de
caporal pe care l-a avut la lăsarea la vatră până la gradul
de locotenent, acordat în 2018, cu ocazia Zilei Veteranilor
de Război, la 29 aprilie.
Dar, ce nu ştiti voi este că înainte de a fi încorporat, la
24 ianuarie 1944, s-a căsătorit cu frumoasa soţie Gafta, cu
care a avut apoi şapte copii. Când era pe frontul din Cehoslovacia a fost anunţat că i s-a născut primul copil, o fetiţă, dar nefiind căsătorit şi în acte la acel moment, nu a
putut primi permisie să se întoarcă acasă să îşi vadă familia.
Anii au trecut, de la cei 7 copii a avut fericirea să vadă
crescând sănătoşi 28 de nepoţi şi 40 de strănepoţi, iar de
la patru strănepoţi are bucuria de a avea stră-strănepoţi,
ajungând astfel la una din cele mai numeroase familii din
ţară. Dacă vă vine să credeţi, toţi copiii lui, nepoţii, strănepoţii, stră-strănepoţii, împreună cu soţiile lor (cei căsătoriţi) însumează 126 de membri.
Vedeţi, aşadar, că tânărul militar Ion Covaci a devenit
un veteran străbunic de legendă, cu care se mândreşte întreaga ţară.
La mulţi ani cu sănătate pentru cea de-a 99-a aniversare!
www.mapn.ro

100 şi un pic!

„Am trăit vremuri foarte grele. Eram nevoiţi să bem apă de ploaie din urmele lăsate de potcoavele cailor. Ca
hrană aveam la noi câte un dumicat de pâine...” sunt
amintirile impresionante pe care un veteran le poartă cu
sine de aproape 8 decenii.
Veteranul de război maior (rtr) Ştefan Ilie a împlinit
101 ani.
S-a născut la data de 17 august 1921, în Comuna Dobroeşti, într-o familie de agricultori cu 4 copii, distinsul
veteran a participat pe front în perioada 1942-1944 cu Regimentul 2 Vânători Gardă şi, ulterior, cu Regimentul 22
Infanterie Târgovişte, unitate cu care a reuşit trecerea Prutului, ajungând până la Cotul
Donului.
„Când am trecut Prutul,
Regele Mihai ne-a transmis un
mesaj emoţionant de încurajare: «Fraţi români, vă urez să vă
ferească Dumnezeu de rele şi
să vă aibă în pază!». Am ajuns
cu regimentul la Cotul Donului. Acolo unitatea noastră a
înlocuit Regimentul 4 Călăraşi. Pe drum am avut surpriza
să mă întâlnesc cu un frate deal meu şi cu un cumnat, care
erau şi ei pe front. După luptele purtate la Cotul Donului neam îndreptat cu regimentul
spre Marea de Azov. Ne-am
instalat într-o pădure, unde am
stat circa 8 zile. Am trăit vremuri foarte grele. Eram nevoiţi
să bem apă de ploaie din urmele lăsate de potcoavele cailor. Ca hrană aveam la noi
doar câte un dumicat de pâine.
Dormeam pe unde apucam. Eu
aveam sarcina de a distribui
hrana rece. Am fost foarte şocat când un coleg de al meu, în
timp ce transporta cu o căruţă
hrana caldă pentru camarazi, a călcat pe o mină şi a fost
spulberat. Au fost clipe groaznice.
Am ajuns şi în zona Odesei. Din 32 de oameni câţi
eram la plecare am ajuns în ţară doar 10, un ofiţer şi 9 sol-

daţi. Cu voia lui Dumnezeu m-am întors acasă viu şi nevătămat.” ne povestea acum un an venerabilul veteran.
După război s-a angajat ca magazioner la Filatura Română, ulterior la Postăvăria Română şi apoi la Ministerul
Forestier, de unde a ieşit la pensie.
Pentru faptele de vitejie de pe câmpul de luptă, venerabilul veteran a fost decorat cu Medalia „Crucea comemorativă a celui de-Al Doilea Război Mondial, 19411945” şi i s-a acordat titlul de „Cetăţean de Onoare” al
Comunei Dobroeşti, Judeţul Ilfov.
Mirela FLORIAN

,,Un popor care nu-şi cunoaşte istoria este
ca un copil care nu-şi cunoaşte părinţii" - Nicolae Iorga

14/27 august 1916, Consiliul de Coroană a consfinţit
intrarea României în Marele Război alături de Antanta
(tripla înţelegere). În luna august, trupele române intrau în
Transilvania, prin Pasul Bratocea, localitatea Săcele, fiind
una din primele localităţi din Transilvania eliberate şi care
i-a întâmpinat pe soldaţii români în zilele de 16 şi 29 august 1916.
În amintirea acestui eveniment
şi în memoria jertfei soldaţilor români din timpul Primului Război
Mondial, reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Săcele, împreună
cu militari ai Batalionului 206 Artilerie ,,General Mihail Lăcătuşu”,
au comemorat aceste fapte de arme pe data de 16 august la monumentul dedicat eroilor României
din Pasul Bratocea.
Monumentul
comemorativ
constă într-un bloc de piatră de
marmură de Ruşchiţa, cu o greutate de aproximativ 5 tone, cu o faţadă finisată pe care se află gravat
următorul text: „Pe aici, prin istoricul PAS BRATOCEA, trupele
române au intrat în ARDEAL, în
luna august 1916. Treceţi batalioane române Carpaţii, La arme cu
frunze şi flori, V-aşteaptă izbânda,
v-aşteaptă şi fraţii, Cu inima la
trecători! Glorie veşnică ostaşilor
noştri care şi-au jertfit viaţa pentru
ÎNTREGIREA NEAMULUI! Ridicat de către Primăria Municipiului Săcele - Braşov. 16 august
2016”.
Evenimentul s-a încheiat cu defilarea şi prezentarea
onorului de către militarii Batalionului 206 Artilerie ,,General Mihail Lăcătuşu.
Căpitan Levente SUCIU

Monumentul Eroilor Sanitari
Mii de oameni trec zilnic pe lângă „Statuia” de la Eroilor, din Bucureşti, dar puţini ridică ochii să citească inscripţia de pe
faţada soclului impozant: „EROILOR SANITARI - 1916 -1920”.
Cu denumirea completă „Monumentul
Eroilor Sanitari”, acesta este dedicat memoriei medicilor, sanitarilor, surorilor voluntare care au salvat vieţi pe fronturile
Primului Război Mondial şi este în acelaşi
loc cu mult dinainte de construirea staţiei
de metrou care îi poartă astăzi numele.
Mai exact, Monumentul Eroilor Sanitari
împlineşte în acest an 9 decenii.

CMYK

Realizat în 1932 de sculptorul italian
Raffaello Romanelli, monumentul are ca
temă principală reprezentarea feminină a
Victoriei, cu spade, încununând cu lauri un
militar sanitar. La bază, se află un soldat
rănit. Grupul statuar se sprijină pe patru
coloane montate pe un soclu masiv din
marmură.
Un alt element cu detalii deosebite este
brâul cu altoreliefuri, dispus pe cele patru
laturi ale soclului: acesta surprinde scene
din activitatea zilnică a personalului sanitar pe front sau în spitalele de campanie brancardieri pe câmpul de luptă care adună

răniţi, un grup de chirurgi militari operând, un sanitar care îi dă unui soldat rănit
să bea apă, o soră de caritate pansează un
rănit, un spital de campanie. Mai mult, se
presupune că personajul feminin ar fi Regina Maria a României. Regina, supranumită „regina-soldat”, a fost soră medicală,
dând dovadă de un nemaipomenit curaj,
îngrijind militarii chiar şi în timpul contagioasei epidemii de gripă spaniolă.
La începutul anilor ’80, în urma construirii reţelei de metrou, monumentul a fost
demontat şi mai apoi refăcut în acelaşi loc.
Căpitan Cristian PĂDURARU

