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Un nume intrat
în legendă
Dacă am face un top al unităţilor militare ce au luat
fiinţă după anul 1989 şi care au participat constant cu trupe în teatrele de operaţii în care Armata României a fost
angrenată, am constata, fără tăgadă,
că una dintre acestea se ridică, parcă,
deasupra tuturor
celorlalte. Şi asta
nu cu subiectivismul celor care şiau petrecut carierele militare în preajma Bucureştiului...

„Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

(Petre ÞUÞEA)
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Autism 24h
Echipa de alergători a Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa” a avut o prestaţie excelentă în acest
weekend la Mamaia, prin clasarea pe locul 4,
din cele 68 de echipe înscrise la
start, în cadrul
e ve nimentului
„Autism24”. În
cadrul ultra maratonului caritabil...

KAKI 100%

„Danube Strike 2022”
Structuri din cadrul Regimentului
528 ISR „Vlad Ţepeş” din Brăila, alături de C COY 1
ROYAL IRISH aparţinând Forţelor
Terestre ale Marii
Britanii şi aeronave
ale Forţelor Aeriene
Române, au desfăşurat în perioada 5-9 septembrie la
Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă din Babadag, exerciţiul multinaţional de antrenament în teren, de
tip FTX „Danube Strike”.

LECÞIA DE ISTORIE

636 de ani de la începutul
domniei lui Mircea cel Bătrân
La 23 septembrie 1386, începea domnia lui Mircea
cel Bătrân în Ţara Românească (1386-1418). Fiu al lui
Radu I (1377-1383),
Mircea cel Bătrân a
continuat politica
Basarabilor de întărire a structurilor administrative şi militare ale ţării şi de apărare a independenţei acesteia. Domnia
lui s-a desfăşurat în
condiţiile...

MOZAIC

Aerul poluat afectează
oamenii în funcție de gen
Impactul inhalării de particule de aer poluat poate fi
mai sever pentru femei decât pentru bărbaţi, potrivit
unor noi cercetări. Cercetătorii au căutat modificări în
sângele oamenilor,
cauzate de expunerea la gazele de
eşapament. Atât la
femei, cât şi la bărbaţi, aceştia au găsit modificări ale
componentelor
sângelui ce pot duce la inflamaţii, infecţii şi boli cardiovasculare,...

CMYK
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1.460 de kilometri alergaţi
pe malul Mării Negre
Echipa de alergători a Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa” a avut o prestaţie excelentă în acest weekend la Mamaia, prin clasarea pe locul 4, din cele 68 de echipe înscrise la start, în cadrul evenimentului „Autism24”.
În cadrul ultra maratonului caritabil, vânătorii de munte
desemnaţi de batalioanele din compunerea Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” au alergat, pe o distanţă
de 1.460 de kilometri, prin soare, vânt şi ploaie, pentru copiii diagnosticaţi cu afecţiuni din spectrul autist.
Dificultatea acestei competiţii a fost dată, atât de durata mare pe care alergătorii au avut-o de parcurs într-un efort
susţinut - 24 de ore, cât şi de profilul suprafeţei de alergare,
alcătuit în mare parte din nisip - o suprafaţă cu totul diferită de potecile şi crestele montane cu care militarii sunt obişnuiţi.

Participarea
de anul acesta a
marcat o îmbunătăţire a performanţelor obţinute, având în
vedere numărul
echipelor înscrise şi a kilometrilor parcurşi.
Echipa marii
unităţi braşovene
a fost compusă
din locotenentul
Costin Filimon 151,5 km, locotenentul Victor
Popescu - 151,5
km, sergentul-major Adrian Vîrjoghe - 135 km, sergentulmajor Florin Năstase - 129 km, căpitanul Valentin Mihai 123 km, fruntaşul Cosmin Cofeiu - 115,5 km, fruntaşul Andreea Violeta Vlădulescu - 115,5 km, locotenentul Daniel
Grămadă - 109,5 km, plutonierul-major Cătălin Rotariu 109,5 km, soldatul Marius Pîrneci - 109,5 km, căpitanul
Anamaria Scarlat - 106,5 km şi soldatul Dragomir Cojocaru - 103,5 km.
Militarii au fost sprijiniţi şi încurajaţi, pe tot parcursul
evenimentului, de maiorul Costel Mînzatu, prezent la
această ediţie în calitate de coordonator al echipei.
Felicitări vânătorilor de munte pentru efortul considerabil depus pe parcursul celor 24 de ore de alergare şi pentru
puterea de a învinge orice obstacol!
Locotenent Gabriel CONSTANTIN

lBERLIN: Cea mai modernă versiune a tancului Leopard 2A7, echipată cu sistemul activ de protecţie TROPHY, a fost prezentată în Cehia. Compania germană
KMW (Krauss-Maffei Wegmann) a prezentat cea mai recentă versiune a tancului Leopard 2, echipat cu sistemul activ de protecţie Trophy. În timpul expoziţie militare NATO
Days 2022 din Republica Cehă a fost prezentată cea mai
modernă versiune a tancului Leopard 2A7. Instalarea şi integrarea sistemelor TROPHY a fost şi va fi realizată de
către Kraus-Maffei Wegmann (KMW), compania germană
care produce tancurile Leopard. Dezvoltat de conglomeratul german de apărare Krauss-Maffei Wegmann (KMW),
Leopard 2 A7V este versiunea îmbunătăţită a tancului Leopard 2A7, deja furnizat Forţelor Terestre germane. În momentul de faţă, producătorul german de armament, KraussMaffei Wegmann, lider european în fabricarea vehiculelor
blindate de luptă cu propulsie pe şenile sau pe roţi, modernizează tancurile Leopard 2A7 aflate în serviciul Bundeswehr sau al altor Forţele Armate din Europa. Ministerul
Apărării din Germania a comandat deja mai multe tancuri
Leopard 2 A7V, echipate cu sistemul activ de protecţie Trophy, de la producătorul german de armament, Krauss-Maffei Wegmann(KMW), care vor fi livrate armatei germane
până la sfârşitul anului 2023. După cum a precizat Defense Romania în martie 2022, compania Euro Trophy GmbH
a fost înfiinţată în Germania. Misiunea acestei companii
este de a comercializa, vinde şi produce sistemul avansat
de protecţie activă Trophy (APS) pentru vehicule blindate
(atât cele cu roţi, cât şi cele cu şenile) produse şi folosite de
statele din U.E şi din NATO. Sistemul avansat de protecţie
activă Trophy-dezvoltat de compania israeliană Rafael - va
fi produs în Germania datorită transferului de tehnologie şi
va fi disponibil pentru statele membre din U.E şi NATO.
Compania israeliană Rafael oferă asigurări că Trophy este
singurul sistem avansat de protecţie activă care şi-a dovedit eficienţa în condiţii reale de luptă”. lWASHINGTON:
Lockheed a livrat Pentagonului cea mai puternică armă laser, ce distruge rachete. Laserul din clasa 300 kW,
„relevant din punct de vedere tactic”, potrivit companiei,
va fi integrat în sistemul IFPC-HELEL (Indirect Fires Protection Capability-High EnergyLaser) al armatei americaÎn perioada
exersarea tehnicine. Sistemul, unul dintre cele 35 de priorităţi de moderni12-23 septemlor, tacticilor şi
zare a armatei, urmează să fie testat pe teren în acest an.
brie, la Batalionul
procedurilor spe„Lockheed Martin a mărit puterea şi eficienţa şi a redus
22 Vânători de
cifice luptei în
greutatea şi volumul laserelor de mare energie cu undă
continuă, ceea ce reduce riscul de punere în funcţiune a sisMunte „Cireşoamediul montan,
temelor de arme laser de mare putere”, a declarat Rick Coria” din Sfântu
pentru dezvoltadaro, vicepreşedintele Lockheed. Gigantul din domeniul
Gheorghe, s-au
rea unei viziuni
Apărării a comunicat că a dezvoltat laserul în cadrul prodesfăşurat o serie
comune privind
gramului HELSI al Pentagonului, ce are ca scop „îmbunăde activităţi de
conducerea acţiutăţirea arhitecturii laserului de înaltă energie cu fascicul
instruire în conilor militare de
spectral combinat până la nivelul clasei de 300 kW”.
mun
cu
militarii
nivel tactic pre„Această recentă etapă a HELSI exemplifică, de asemenea,
fran
cezi
ai
Regicum
şi pentru lescu”, colonelul Iuliu-Ilie Cristian
angajamentul Lockheed Martin faţă de securitatea secolumentului 8 Paradezvoltarea pro- Arsene şi-a exprimat convingerea că,
lui 21, dezvoltând tehnologii avansate care oferă viteză,
şutişti Infanterie
activă a relaţiilor pe parcursul perioadei de instruire resagilitate şi soluţii de misiune care asigură SUA şi aliaţii că
Marină din Gruinterumane între ponsabilitatea, profesionalismul, casunt întotdeauna pregătiţi pentru ceea ce urmează”, a copul de Luptă cu
militari în con- maraderia reprezintă obiectivele prinmunicat Lockheed. Lockheed Martin a livrat recent etape
Prezenţă Înaintată al NATO din Ro- text multinaţional şi multicultural.
cipale care vor fi atinse cu certitudine
importante cu armele sale cu laser. În luna august, compamânia.
Prezent la festivitatea de deschide- la standardele de performanţă planifinia a livrat un laser de înaltă energie din clasa de 60 de kilowaţi cu un sistem integrat de supraveghere şi orbire optică
Activităţile de instruire desfăşurate re a activităţii de instruire în comun, cate.
(HELIOS) către US Navy. Forţele Aeriene ale SUA au priîn comun cu partenerul francez repre- şeful de stat major al Brigăzii 61 VâDana STOLERU
mit în februarie cel mai mic sistem de armament laser aerozintă o oportunitate deosebită pentru nători de Munte „General Virgil BăduFoto:Tibor GLIGA
purtat de la Lockheed, Laser Advancements for Next-generation Compact Environments (LANCE). LANCE a fost
prima armă cu laser montată pe un avion pentru a contracara ameninţările aeropurtate, inclusiv aeronave şi rachete
sol-aer şi aer-aer. lMOSCOVA: Prezenţa Rusiei în Siria
a devenit ,,mai agresivă” de la invazia lansată în
Pe data de 09.08.a.c., în poligocolonelul Costaru Adrian, comanUcraina, a declarat un oficial al Forţelor Aeriene ale
nul de instrucţie Norio din Georgia a
dantul Brigăzii 9 Mecanizate „MărăSUA. Prezenţa Rusiei în Siria a devenit ,,mai agresivă” atât
avut
loc
ceremonia
de
încheiere
a
şeşti”.
în aer, cât şi la sol, de la invazia Rusiei în Ucraina, a
exer
ciţiului
multinaţional
Noble
Timp de două săptămâni, naţiudeclarat locotenentul general Alex Grynkewich, comanPartner 2022.
nile aliate şi partenere au executat
dantul Comandamentului Central al Forţelor Aeriene ale
La ceremonie au participat Saloexerciţii de tip CPX/CAX, STX,
Statelor Unite, care supraveghează prezenţa Forţelor
mé Zourabichvili, preşedintele
FTX şi LFX cu scopul creşterii preAeriene americane în Orientul Mijlociu, relatează CNN.
Georgiei, Irakli Garibashvili, primgătirii şi interoperabilităţii între
,,Prezenţa Rusiei în Siria a devenit, aş spune, mai agresivă,
ministrul Georgiei, generalul-maior
Georgia, Statele Unite ale Americii,
de la invazia în Ucraina”, a afirmat Grynkewich, la ConGiorgi Matiashvili, şeful Statului
partenerii regionali şi ţările aliate
ferinţa Air, Space & Cyber 2022 a Asociaţiei Forţelor
Aeriene şi Spaţiale din Maryland. Forţele americane văd
Major al Apărării georgiene, generapentru asigurarea stabilităţii şi a
această ,,presiune crescută, atât în aer, cât şi la sol, din
lul de brigadă Roland Dzneladze,
unui mediu sigur în regiunea Mării
partea ruşilor”, a adăugat Grynkewich. În acelaşi timp,
comandantul Comandamentului
Negre.
acesta a mai subliniat că situaţia este ,,puţin îngrijorătoare”
Forţelor Terestre de Est al Georgiei,
România a participat la acest
unde există forţe la sol şi avioane ruseşti înarmate care
comandanţi şi ataşaţi militari ai ţărilor participante.
exerciţiu cu un detaşament de 35 de militari din cadrul Brizboară deasupra lor. ,,Aviatorii şi apărătorii sunt în contact
Din partea României au participat generalul-maior Ma- găzii 9 Mecanizate „Mărăşeşti”, condus de către colonelul
strâns cu acei ruşi în fiecare zi, îi interceptează, îi
rin
Ciprian, comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica” şi Eugen Popescu. n
escortează şi se asigură că forţele noastre de la sol rămân în
siguranţă în Siria şi Irak, în timp ce continuă lupta îmTipografia
Redactori
Secretariat tehnic
Redactor-ºef
potriva ISIS”, a adăugat oficialul american. Grynkewich a
U.M. 01295
de redacþie
ISSN
Plt.maj.
Cristian
Aldescu
mai spus că această activitate a Moscovei este condusă de
int. 1002/ 249
1582-1269
Daniela Dumitraºcu
,,unele dintre personalităţile leadershipului care se află în
(tehnoredactor)
Plt.maj. Cristian Aldescu
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Mihaela Diaconu
Siria în acest moment”. Potrivit oficialului american, unii
Cap. Ionuþ Creþu
B
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dintre ofiţerii ruşi ”au eşuat în Ucraina din toate motivele
int.
1002/
249
C
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pe care le-a subliniat generalul Hecker, iar acum sunt în Siint. 1002/ 249
ria”. El a argumentat că generalii ruşi prezenţi în Siria încearcă să îşi reclădească reputaţia în cadrul forţelor armate
OPINIILE ªI PÃRERILE exprimate în articolele publicate sub semnãtura autorilor au caracter strict personal ºi nu angajeazã în vreun fel
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Campionatul de pentatlon militar
În perioada 5-9 septembrie, în
garnizoana Dej, s-a desfăşurat Campionatul de pentatlon militar pentru
unităţi de instrucţie - etapa pe Forţele
Terestre române.
La startul competiţiei s-au aliniat
loturile Brigăzilor 1 Mecanizată „Argedava” din Bucureşti, 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” din Bistriţa, 61 Vânători de Munte „General
Virgil Bădulescu” din Miercurea
Ciuc, 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” din Braşov, 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” de la Timişoara, 10 Geniu „Dunărea de Jos” din
Brăila, Multinaţională Sud-Est de la
Craiova, 8 Rachete Operativ Tactice
„Alexandru Ioan Cuza” şi 282 Blindată „Unirea Principatelor” din Focşani.

Pe data de 6 septembrie, concursul a debutat cu ceremonia de deschidere, unde a avut loc prezentarea loturilor, urmând ca, militarii să execute o şedinţă de tragere cu armamentul
individual şi să parcurgă pista Comitetului Internaţional Sportiv Militar
(CISM). În zilele următoare, concurenţii au avut de trecut probele de
înot, aruncarea grenadelor de mână la
distanţă şi precizie şi alergare în teren
variat pe distanţele de 4 km la feminin şi 8 km la masculin.
Pe data de 9 septembrie, la sediul
Batalionului 811 Infanterie „Dej”, a
avut loc, în prezenţa comandantului
Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, ge-

neralul de brigadă Nicolae Tonu, festivitatea de premiere a câştigătorilor competiţiei.
În urma desfăşurării probelor de concurs, clasamentele se
prezintă astfel:
Individual feminin
Locul III - Soldat
Corina Ilinoiu / Brigada 282 Blindată
„Unirea Principatelor”;
Locul II - Fruntaş Lenuţa Ştef /
Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”;
Locul I - Soldat Sorina Mureşan /
Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”.
Individual masculin
Locul III - Caporal Bogdan Motogna / Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”;
Locul II - Caporal Vasile Luci /
Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”;
Locul I - Caporal Mihai Cupşa /
Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”.

Echipe feminin
Locul III - Brigada 61 Vânători de
Munte „General Virgil Bădulescu”;
Locul II - Brigada 282 Blindată
„Unirea Principatelor”
Locul I - Brigada 81 Mecanizată
„General Grigore Bălan”;
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Marşul ,,Lupilor Negri”
Pe data de 10 septembrie, la sediul Batalionului 151
Infanterie ,,Războieni” a avut loc una dintre cele mai
speciale şi inedite activităţi dedicate sărbătoririi a 28 de
ani de existenţă a unităţii ieşene, structură de elită a Armatei României. Aproximativ 200 de participanţi, cu
vârste între 10 şi 61 de ani, militari şi persoane din afara
Ministerului Apărării Naţionale, au luat startul la cea de

Echipe masculin
Locul III - Brigada 282 Blindată
„Unirea Principatelor”,
Locul II - Brigada 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”;
Locul I - Brigada 81 Mecanizată
„General Grigore Bălan”.
Clasament general
Locul IX - Brigada 8 Rachete
Operativ Tactice „Alexandru Ioan
Cuza”;
Locul VIII - Brigada 1 Mecanizată „Argedava”;
Locul VII - Brigada 10 Geniu
„Dunărea de Jos”;
Locul VI - Brigada 18 Cercetare
Supraveghere „Decebal”;
Locul V Brigada
Mul ti na ţio nală Sud-Est;
Locul IV
- Brigada 61
Vânători de
Munte „General Virgil
Bădulescu”;
Locul III
- Brigada 2
Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”;
Locul II Brigada 282
Blindată
„Unirea
Prin ci pa te lor”;
Locul I - Brigada 81 Mecanizată
„General Grigore Bălan”
Felicitări tuturor competitorilor şi
organizatorilor competiţiei!
Cristian MARIŞ
Foto:Anca CĂLIN

a III-a ediţie a competiţiei ,,Marşul Lupilor Negri”.
Evenimentul s-a adresat iubitorilor de mişcare, care
au dorit să îşi testeze limitele rezistenţei fizice şi psihice,
având asupra lor o raniţă militară de 10 kg pentru băieţi
şi 5 kg pentru fete. Concurenţii au trebuit să parcurgă un
traseu în teren variat având lungimea de 11 km, în condiţii specifice unui antrenament militar, care s-a încheiat cu
parcurgerea unui traseu aplicativ utilitar, ce a constat în
diferite forme de deplasare printre obstacole.
A fost o atmosferă de sărbătoare şi o competiţie frumoasă, din care cu toţii au ieşit învingători. Însă, ca la
orice întrecere, s-a stabilit şi un clasament final.
La masculin, pe prima treaptă a podiumului a urcat
caporalul Cătălin Atănăsoaei, militar al Batalionului 151
Infanterie şi unul dintre cei mai buni sportivi din Ministerul Apărării Naţionale. A fost urmat de George David şi
Mihai Mircea, care şi-au adjudecat locurile al II-lea, respectiv al III-lea.
În clasamentul feminin, locul I a fost ocupat de Daniela Manole. Locul al II-lea a revenit Elenei Avasilichioaiei, iar a III-a poziţie a fost completată de Adina Fedeleş.
Mulţumim pe această cale partenerilor noştri care
ne-au fost aproape şi ne-au sprijinit în organizarea şi desfăşurarea acestui deosebit eveniment!
Felicitări organizatorilor şi mulţumiri concurenţilor,
care s-au alăturat acestui demers!
Căpitan Andrei VICOL

Exerciţiul multinaţional de antrenament în teren
„Danube Strike”
Structuri din cadrul Regimentului 528 ISR „Vlad Ţepeş” din Brăila, alături de C COY 1 ROYAL IRISH aparţinând Forţelor Terestre ale Marii Britanii şi aeronave ale
Forţelor Aeriene Române, au desfăşurat, în perioada 5-9
septembrie, la Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă
din Babadag, exerciţiul multinaţional de antrenament în
teren, de tip FTX „Danube Strike”.
Scopul exerciţiului a fost de a antrena structurile implicate şi elementele de comandă în planificarea, pregătirea, conducerea şi desfăşurarea acţiunilor tactice în teren

puternic frământat, împădurit, interarme şi întrunit, în vederea realizării coeziunii şi interoperabilităţii, precum şi
pentru implementarea şi exersarea conceptului de Warfighting Development around Light Reconnaissance Concept (LRS WARDEV) de către forţele britanice.
Pe timpul desfăşurării „Danube Strike”, au fost testate,
validate şi armonizate o serie de proceduri, precum cele
de conducere a trupelor la nivel companie şi pluton, de
antrenare a forţelor de manevră şi forţelor de sprijin luptă
privind modul de acţiune împotriva adversarului, de perfecţionare a capacităţii de asigurare a sprijinului de comu-

nicaţii şi informatică, sau de
realizare a coeziunii şi creştere a nivelului
de interoperabilitate dintre
structurile proprii şi cele aparţinând Forţelor Terestre
ale Marii Britanii sau partenere.
Acest tip de
activităţi asigură condiţiile
necesare demonstrării capacităţii de dislocare rapidă a
forţelor cu capacitate de reacţie ridicată,
instruirea companiilor ISR,
într-un mediu multinaţional, pentru executarea operaţiilor
militare şi creşterea nivelului de interoperabilitate între
structurile similare ale ţărilor membre NATO.
Cristian MARIŞ
Foto:Narcisa TUŢĂ
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Batalionul 2 Infanterie Mecanizată ,,Călugăreni”...
Suntem în luna septembrie,
lună în care una dintre cele mai
galonate unităţi din cadrul Forţelor Terestre îşi aniversează
înfiinţarea. Oare câţi dintre cei
care participau la ceremonia
de înmânare a Drapelului de
Luptă, se gândeau cât de renumiţi vor deveni militarii CĂLUGĂRENI?
Batalionul 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni” este
considerat a fi unul dintre primele rezultate ale procesului
de transformare a Armatei României desfăşurat după sfârşitul Războiului Rece. Având
misiunea de bază să se pregătească pentru a fi în măsură să
îndeplinească misiuni specifice realizării apărării naţionale,
batalionul acţionează ca orice altă unitate de infanterie, în
cooperare cu alte unităţi de arme şi, de asemenea, concomitent cu misiunea de bază, să fie gata de a participa la misiunile de menţinere a păcii, în diferite zone de conflict, pe tot
globul, în funcţie de solicitările organismelor şi organizaţiilor internaţionale şi pe baza mandatului încredinţat.
Unitatea a luat fiinţă la 01 septembrie 1993 prin transformarea unui regiment mecanizat într-un batalion cu o
structură mobilă, suplă şi flexibilă. Prin Decretul Prezidenţial nr. 90 din 04.05.1995, unitatea primeşte Drapelul de
Luptă, concomitent cu denumirea onorifică de „Călugăreni”, cu ocazia sărbătoririi a 400 de ani de la bătălia marelui voievod Mihai Viteazul.
În anul 1995, batalionul a primit ordin de a participa la
misiunea de menţinere a păcii UNAVEM III din Angola, cu
un efectiv de 759 de militari şi 194 de vehicule. Această misiune a reprezentat prima participare a unei unităţi combatante româneşti la operaţii în afara teritoriului naţional după
cel de-Al II-lea Război Mondial. Pentru profesionalismul
dovedit în timpul misiunii, Drapelul de Luptă al unităţii a
fost decorat cu medalia „În serviciul păcii” de către comandantul Forţei UNAVEM III.

În perioada aprilie-iulie 1997, Batalionul 2 Infanterie
Mecanizată „Călugăreni” realizează o nouă premieră odată
cu participarea la misiunea ALBA din Albania sub denumirea de Detaşamentul Tactic „Sfântu Gheorghe” structurat pe
două module, unde a acţionat sub comanda Brigăzii Folgore din Italia. Detaşamentul românesc a fost dislocat în sudul
Albaniei în localităţile Gjirokaster şi Tepelena, unde a executat misiuni de patrulare, escortare convoi, escortare V.I.P.,
pază şi protecţie, recunoaşteri, puncte de îndrumare a circulaţiei, etc.
În perioada iunie 1997 - februarie 1998, Batalionul 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni” a participat cu subunităţi
de luptă în cadrul forţei de reacţie rapidă de nivel companie
la deschiderea operaţiunii MONUA din Angola. În perioada
decembrie 1998 - august 1999, un detaşament din cadrul
batalionului a participat la încheierea misiunii MONUA din
Angola, finalizând cu succes misiunea începută în anul
1995.
Începând cu 01.01.2002, Batalionul 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni” a fost nominalizat ca parte componentă a Forţelor din Rezerva Strategică destinată a acţiona în
teatrele de operaţii SFOR-KFOR, în urma certificării de
către o comisie a Comandamentului NATO de Sud-Est şi a
aprobării Comandantului Suprem al Forţelor Aliate din Europa.
În cadrul planului anual de antrenare şi verificare a unităţilor componente ale Rezervei Strategice pentru teatrele
de operaţii SFOR - KFOR, un detaşament de 155 militari
din cadrul batalionului a participat în anul 2002, 2003 şi
2004 la exerciţiile anuale de antrenare şi verificare „Dynamic Response 2002” - Bosnia-Herţegovina, „Dynamic Response 2003” - Kosovo şi „Determined Commitment 2004”Bosnia-Herţegovina.
Începând cu sfârşitul anului 2004, batalionul a predat
responsabilitatea asigurării forţelor din Rezerva Strategică
pentru teatrele de operaţii SFOR-KFOR, fiind nominalizat
ca, începând cu ianuarie 2005, să participe la faza a IV-a de
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reconstrucţie şi stabilitate din Irak în
cadrul misiunii Antica Babilonia 2005.
Astfel, în perioada
ianuarie-august
2005, Batalionul 2
Infanterie Mecanizată „Călugăreni” a
fost dislocat în teatrul de operaţii din
Irak, aflându-se sub
controlul operaţional al unei brigăzi
italiene unde a executat operaţiuni de
securitate şi stabili-

tate în provincia Dhi Qar.
Prin Decretul nr. 859 din 24.08.2005, pentru rezultate
deosebite în misiunile din Angola, Albania şi Irak, Preşedintele României conferă Batalionului 2 Infanterie Mecanizată
„Călugăreni”, Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler cu însemne pentru război.
În perioada august 2006-ianuarie 2007, Batalionul 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni” a participat la misiunea
ISAF III în teatrul de operaţii Afganistan, aflându-se sub
controlul operaţional al Comandamentului Regional SUD.
Batalionul 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni” a acţionat
în provincia Zabul cu un batalion de manevră şi în regiunea
Kandahar cu un detaşament de infanterie, fiind totodată şi
prima unitate românească care a avut în responsabilitate
provincia Zabul.
Datorită profesionalismului şi dăruirii de care au dat dovadă, militarii Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni” au
primit Medalia NATO Non Article 5 din partea comandantului Comandamentului Regional SUD (comandantul forţelor NATO-ISAF din sudul Afganistanului), brevetul acestei
medalii fiind semnat personal de secretarul general al
NATO, domnul Jaap de Hoop Scheffer.
Prin ordinul şefului S.M.F.T. nr. FT 312 din 19.04.2007,
şeful Statului Major al Forţelor Terestre conferă Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni” medalia de onoare a
Forţelor Terestre.
Începând cu luna mai 2011, Batalionul 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni” a primit ordinul de a
participa la misiunea ISAF din teatrul de operaţii
Afganistan, aflându-se sub controlul operaţional al
Comandamentului Combined Team Zabul pentru
operaţii NATO. Batalionul 2 Infanterie Mecanizată
„Călugăreni” a acţionat în provincia Tarnak Wa Jaldak, fiind dislocat în FOB Viper, FOB Mescall şi
PB 19 şi în provincia Qalat, fiind dislocat în Camp
Apache. Execută misiuni de patrulare îmbarcat şi
debarcat, patrule de identificare şi contracarare a
dispozitivelor improvizate (C-IED), CIMIC, Cordon&Search, escortă V.I.P., escortă logistică/ personal, escortă convoi, etc.
Batalionul 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni” a devenit promotor la nivelul forţelor româneşti dislocate în teatrul de operaţii Afganistan,
fiind primul batalion care ia în discuţie şi pune bazele echipei FET (Echipa de angajare feminină), conştientizând rolul
şi importanţa acesteia în desfăşurarea operaţiilor de tip
COIN din aria de responsabilitate.
Prin Decretul nr. 641 din 10.10.2012, pentru profesionalismul dovedit în timpul misiunii, Preşedintele României
conferă Batalionului 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni”
Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Ofiţer, cu însemn
pentru militari, de război.
Prin ordinul nr. S.P.D. 12 din 07.04.2014, pe data de
23.04.2014, dorind a răsplăti meritele Batalionului 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni” în semn de apreciere a rezultatelor remarcabile obţinute de către personalul militar şi civil, în îndeplinirea misiunilor încredinţate, în teatrele de
operaţii externe, cu prilejul aniversării Zilei Forţelor Terestre, şeful Statului
Major General, domnul
general-locotenent Ştefan
Dănilă, conferă Emblema
de Onoare a Statului Major General.
Prin Ordinul nr. M.P.
408 din 15.07.2014, pe
data de 18.07.2014, dorind a răsplăti meritele
Batalionului 2 Infanterie
Mecanizată
„Călugăreni”, pentru rezultatele
deosebite în îndeplinirea
misiunilor specifice din
teatrul de operaţii Afganistan, ministrul Apărării
Naţionale, Mircea Duşa,
conferă Emblema de Onoare a Armatei României cu însemne de război.
Începând cu luna februarie 2016, Batalionul 2 Infanterie

Mecanizată „Călugăreni” a primit ordinul de a participa la
misiunea Resolute Support din teatrul de operaţii Afganistan, aflându-se sub controlul operaţional al CTF Straight
Steel U.S. Batalionul 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni”
a acţionat sub denumirea de Batalionul de Infanterie Protecţia Forţei în provincia Kandahar, dislocat în BM KAF, unde
a executat misiuni de patrulare îmbarcat şi debarcat, patrule
de identificare şi contracarare a dispozitivelor improvizate
(C-IED, C-IDF independent şi în parteneriat - KLE),
CIMIC, SHURA, escortă V.I.P., escortă SFAAT, securizare
EOD, air Safe, operaţii deliberate, air assault mouvement,
intervenţii QRF şi asigurarea accesului în BM KAF prin securizarea ECP 5.
La 31 august 2018, odată cu aniversarea a 25 de ani de
existenţă, Preşedintele României a conferit Batalionului 2
Infanterie „Călugăreni” Ordinul Virtutea Militară în grad de
Cavaler, cu însemne de pace, în semn de apreciere a rezultatelor remarcabile obţinute de către personalul unităţii în îndeplinirea cu responsabilitate a misiunilor încredinţate, atât
în ţară, cât şi în Teatrele de Operaţii.
În acelaşi an, drapelul unităţii este decorat şi de către
Ministrul Apărării Naţionale cu Embelma de Onoare a Armatei României.
În anul 2019, batalionul a participat, cu o companie de
infanterie, la misiunea Resolute Support, sub comanda ope-

raţională a Batalionului 495 Paraşutişti Protecţia Forţei
„Vulturii Negri”, având ca misiune securizarea bazei şi asigurarea accesului în Camp New Vance, din provincia Kabul.
Începând cu anul 2020, Batalionul 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni” devine parte a procesului de instruire a
soldaţilor profesionişti, pentru unităţile beneficiare din Armata României. În luna noiembrie, o a doua serie de soldaţi
profesionişti s-a prezentat la sediul batalionului pentru a
parcurge modulele de instruire de bază şi de specialitate,
care le vor asigura militarilor cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor specific funcţiilor pe
care vor fi repartizaţi. În acelaşi an, pe data de 30 martie,
Batalionul 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni” a trecut în
subordinea comandamentului Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor”. Până la această resubordonare, batalionul şi-a executat misiunile încredinţate în cadrul Brigăzii 1
Mecanizată „Argedava”.
Conform obligaţiilor asumate, Armata României participă, în anul 2021, la constituirea Batalionului 2 Manevră din
cadrul rezervei operative (ORF) a Comandantului JFC Napoli pentru operaţia NATO KFOR din Kosovo, cu o companie de manevră şi un modul românesc în comandamentul
multinaţional al Batalionului 2 Manevră.
Începând cu 31 martie 2021, Armata României asigură
prin soluţia dublei angajări aceeaşi companie şi pentru rezerva intermediară (IR) a operaţiei EUFOR Althea (Cp. 1
IR Althea), structură generată în anul 2021 din cadrul Batalionului 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni” al Brigăzii
282 Blindată „Unirea Principatelor”, o grupă de poliţie militară din Batalionul 265 Poliţie Militară „Tudor Vladimirescu” al Statului Major al
Forţelor Terestre şi o grupă
din Grupul 2 EOD al Brigăzii
10 Geniu „Dunărea de Jos”.
Pentru menţinerea nivelului de instruire, Armata României a participat cu un efectiv diminuat al Companiei 1
Rezervă Intermediară şi 17
mijloace tehnice la antrenamentul operaţional de nivel
(OPREH), în Bosnia şi Herţegovina (BiH), în perioada
18.09-03.10.2021.
Începând cu anul 2021,
batalionul a trecut în subordinea comandamentului Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor” şi a intrat într-un
proces amplu de transformare. Anul acesta, denumirea unităţii se schimbă din Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni” în Batalionul 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni” şi în cadrul unităţii a început instrui-
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...un nume intrat în legendă
rea militarilor pe maşinile de luptă ale infanteriei MLI 84M,
intrate în dotare în locul transportoarelor amfibii blindate.
Până la această resubordonare, batalionul şi-a executat misiunile încredinţate în cadrul Brigăzii 1 Mecanizată „Argedava”.
De-a lungul celor 29 ani de existenţă, Batalionul 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni” a primit vizita a peste 250
de delegaţii oficiale străine, reprezentând cu cinste şi onoare
Armata României.
Profesionalismul şi experienţa militarilor batalionului,
acumulată în cadrul operaţiilor de menţinere a păcii, în timpul exerciţiilor NATO-PfP şi a exerciţiilor şi aplicaţiilor tactice executate în ţară, gradul ridicat de interoperabilitate cu
forţele NATO sunt dovada că unitatea este şi va fi în măsură
întotdeauna să execute misiuni, atât în ţară, cât şi în teatre
de operaţii externe la cele mai înalte standarde de performanţă şi eficienţă. Pe parcursul celor aproape 30 de ani de
existenţă, Batalionul 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni”
a executat misiuni în 6 teatre de operaţii, pe 3 continente, şi
a dislocat, în total, un număr de peste 2.000 de militari.
În următoarele rânduri voi încerca să conturez profilul
celor ce duc mai departe tradiţiile acestei atât de galonate
unităţi, o responsabilitate care nu poate fi comensurabilă în
titluri sau medalii, ci una ce se exprimă efectiv în poligoanele de instrucţie şi pe câmpurile de luptă.
Comandantul. Locotenent-colonel Dan-Laurenţiu Popescu a luat în primire comanda şi Drapelul de Luptă al Batalionului 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni” pe data de
17 februarie 2021 şi este veteran al Teatrelor de Operaţii, cu
patru misiuni executate în Afganistan şi Irak.
De la începutul carierei, a îndeplinit funcţiile de comandant pluton, locţiitor al comandantului de companie, ofiţer
de stat major şi comandant companie în cadrul Batalionului
26 Infanterie „Neagoe Basarab”. În anul 2015, a fost avansat la gradul de maior şi, timp de trei ani, şi-a desfăşurat ac-

tivitatea în Statul Major al Forţelor Terestre şi Statul Major
General.
În 2007, a comandat un pluton de infanterie pentru misiunea ISAF din TO Afganistan, în 2009, a fost locţiitor al
comandantului de companie în operaţia Iraqi Sunset din TO
Irak, iar în 2011, a comandat o companie de infanterie
pentru misiunea ISAF din Afganistan.
În 2018, a urmat cursurile Facultăţii de comandă şi stat
major la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, iar la
finalizarea studiilor, a fost repartizat pe funcţia de locţiitor
al comandantului Batalionului 2 Infanterie
Mecanizată „Călugăreni” şi avansat la gradul de locotenent-colonel.
În 2020, a executat şi cea mai recentă
misiune în TO Afganistan, în calitate de locţiitor al comandantului Batalionului 495
Protecţia Forţei, în misiunea Resolute Support condusă de NATO. „Cel mai important atu al unităţii pe care o comand este, cu
siguranţă, colectivul acestui batalion, unul
foarte închegat şi orientat către sarcini.
Acesta este un lucru definitoriu, aş spune,
pentru a ne putea îndeplini fiecare misiune
încredinţată de către eşaloanele superioare.
La momentul de faţă ne aflăm într-o schimbare de generaţii oarecum, care se poate observa în primul rând în cadrul subofiţerilor
şi soldaţilor-gradaţilor profesionişti. Provocarea pe care suntem conştienţi că o avem
este transmiterea memoriei instituţionale, a
experienţei de la cei care pleacă spre diverse
alte structuri sau chiar trec în rezervă prin pensionare. Încercăm să facem această tranziţie cât mai lin, cât mai mult din
această experienţă acumulată să fie transmisă către cei mai
tineri, cei ce urmează să ducă mai departe tradiţiile batalionului. Şi asta nu se poate face de pe o zi pe alta. Acest proces necesită răbdare din partea celor experimentaţi, dar mai

ales, implicare şi dorinţa de a face parte din istoria batalionului din partea celor tineri. Toţi ştim că titulatura de cel
mai bun este atât de râvnită, dar ea se câştigă, nu se transmite într-un format brut. Depinde în mare parte de ei, de modul în care vor şti să profite de experienţa celor ce au scris
istorie pentru acest batalion. Aceste activităţi se desfăşoară
cel mai bine în poligoanele de instrucţie, acolo unde se
creează practic cadrul instituţional astfel încât informaţiile
să fie exprimate, absorbite şi apoi puse în practică pentru ca
deprinderile să rămână fixate şi noile noţiuni înmagazinate
în bagajul de cunoştinţe.”
Ofiţerul din statul major.
Începând cu luna septembrie a anului 2020, căpitanul
Bogdan Mejeriu îndeplineşte funcţia de şef de stat major al
batalionului. „În anul 2012, am executat o misiune într-un
poligon de instrucţie alături de militarii Călugăreni şi am
fost total surprins de organizarea şi uşurinţa cu care aceştia
se mişcau în câmpul tactic. Aşa că nu mi-a fost prea greu să
decid că vreau să
fac parte din familia Batalionului 2
Infanterie. Din acel moment am
trecut prin toate
funcţiile pe care le
puteam încadra în
cadrul batalionului, de la comandant pluton, locţiitor
comandant
companie, comandant companie, şef
de compartiment
şi, din 2020 - şef
de stat major. Am
participat alături
de colegii din cadrul batalionului la
2 misiuni în Teatrul de Operaţii Afganistan, în 2016 din postura de locţiitor comandant companie, respectiv în anul 2019 pe o funcţie din cadrul comandamentului. Îmi aduc aminte că, la prima experienţă în Afganistan, am tranzitat tot felul de stări. Ne instruisem asiduu
înainte, în perioada de pregătire a misiunii, dar totul se
schimbă atunci când pui piciorul pentru prima oară într-un
astfel de loc. A fost o perioadă care m-a definit ca militar, ca
profesionist. În cadrul acelei misiuni am simţit că s-a desăvârşit şi coeziunea grupului sau mai bine zis a familiei Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni”. Pe de altă parte, în misiunea din 2019 am avut acces la lucrul cu partenerul strategic, element ce cred că şi-a pus definitiv amprenta asupra
mea ca ofiţer de stat major. Pot înfrunta presiunea funcţiei
pe care o exercit acum cu o lejeritate ce e clar că provine şi
din momentele petrecute în cele două misiuni din Afganistan. Cu toate acestea, mai am multe de învăţat în carieră şi
asta este ceea ce mă împinge să îmi iubesc meseria şi mai
ales colectivul batalionului din care fac parte.”
Comandantul de companie. Locotenentul Andrei Ştefan îndeplineşte funcţia de comandant subunitate începând
cu acest an. „Anul 2018 este momentul când am intrat
pentru prima oară pe poarta cazărmii în care activează Batalionul 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni”. M-am ataşat
rapid de colegii care m-au întâmpinat de parcă eram de-al
lor de o veşnicie. Este vorba despre acel spirit al Călugărenilor despre care se ştie că este o trăire specială, un sentiment pe care nu îl poţi simţi în altă parte. Dacă ar fi să îl descriu într-o singură frază, pentru mine, din cultura organizaţională pe care am găsit-o aici, înseamnă mai ales capacitatea oamenilor de a fi puternici şi de a acţiona cu succes la
orice misiune sau sarcină pe
care o primesc, de fiecare dată.
Sunt de părere că, odată intrat
pe poarta unităţii, nu ai cum să
nu simţi că faci parte din ceva
frumos, ceva ce probabil că te
va ţine aproape toată cariera,
dacă nu chiar toată viaţa.”
Comandantul de pluton.
Locotenentul Andrei Ban a
ajuns de puţin timp în cadrul
Batalionului 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni”, dar crede că într-adevăr aici este locul
în care îi era menit să îşi formeze cariera de ofiţer pe care
şi-a dorit-o încă din anul 2011,
anul în care făcea cunoştinţă
cu rigorile liceului militar.
„Deşi, la bază, specialitatea în
care m-am format este de vânători de munte, am fost atras de reputaţia şi profesionalismul militarilor Batalionului 2 Infanterie şi, anul acesta, am
decis că este timpul să mă alătur lor. M-am integrat rapid în
cadrul colectivului şi asta îndeosebi datorită spiritului de camaraderie pe care l-am găsit aici. Este un batalion încărcat
de fapte deosebite, mai ales pe timpul misiunilor ce i-au fost

încredinţate de la
înfiinţare şi până astăzi. Încă mă surprind uneori, atunci
când intru pe culoarul comandamentului înţesat cu fotografii ale colegilor
mei ce au activat în
teatrele de operaţii,
că rămân într-o stare de contemplare a
predecesorilor mei,
cei ce au contribuit
la această reputaţie
arhicunoscută. Cuvântul de ordine în
acele momente este
cu siguranţă mândrie. Mă simt onorat
că, acum, sunt călugărean. Sunt unul dintre cei care vom
duce mai departe legenda acestui batalion.
Locţiitorul comandantului de pluton/ comandantul de
grupă. Începând cu vara anului 2018, sergentul-major Ionuţ
Nuţu face parte din colectivul Batalionului 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni”. „După absolvirea Şcolii Militare de
Maiştri Militari şi Subofiţeri, la repartiţie, am realizat că
nici un alt batalion nu o să îmi ofere mai bine şansa de a învăţa tainele carierei de subofiţer, iar cu timpul s-a dovedit că
aveam dreptate. Din păcate nu am avut şansa participării la
o misiune într-unul din teatrele de operaţii, dar în schimb
am tot avut parte de exerciţii multinaţionale, atât în ţară, cât
şi în străinătate. Suntem implicaţi constant în foarte multe
activităţi, poate câteodată resimţim cu adevărat oboseala firească atunci când acestea se succed cu repeziciune, dar satisfacţiile atunci când misiunile sunt încheiate cu succes
compensează pe măsură. Planurile mele de viitor, din punct
de vedere profesional, sunt în totalitate legate de această
unitate. Îmi doresc să nu mă limitez la ceea ce am obţinut
până acum, vreau să evoluez, să urmez cursurile de carieră,
să mă perfecţionez, astfel încât cei ce îmi sunt subordonaţi
să mă considere un exemplu şi poate, spre apusul carierei,
să fac parte din istoria batalionului.
Mecanicul conductor. Luna ianuarie a anului 2021 reprezintă pentru soldatul Marian Voicu perioada în care a luat pentru prima oară contact cu mediul cazon. Şi, pentru ca
peisajul să fie complet, acest lucru s-a produs în cadrul Batalionului 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni”. Greu,
uşor? Ne răspunde chiar el în cele ce urmează: «A fost o
mare provocare pentru mine accederea în rândul soldaţilorgradaţilor profesionişti. În momentul în care am optat
pentru a îmbrăca haina militară, m-am interesat despre toate
unităţile militare din Bucureşti şi din împrejurimi. Şi atunci
cum puteam ignora reputaţia acestui batalion? Prima unitate
combatantă care a executat o misiune internaţională. O unitate de elită a armatei române, bazată pe un colectiv unit, un
spirit de grup pe care nu îl poţi întâlni în multe locuri. Miam spus că asta este ceea ce îmi doresc şi iată că am şi reuşit. A fost o perioadă destul de grea în momentul în care mă
adaptam cerinţelor şi rigorilor
sistemului militar, dar având
nişte oameni de
calitate care neau
îndrumat
foarte
bine,
m-am acomodat
extrem de rapid.
Acum simt că
am nişte camarazi în jurul meu
pe care mă pot
baza oricând.
Suntem în momentul în care
încrederea
în
forţele noastre
este foarte ridicată. Putem duce
la bun sfârşit orice sarcină am avea de îndeplinit. Viitorul
este al nostru şi cu siguranţă vom fi cei care vom menţine
sau chiar vom creşte valoarea Batalionului 2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni”».
Dacă am face un top al unităţilor militare ce au luat fiinţă după anul 1989 şi care au participat constant cu trupe în
teatrele de operaţii în care Armata României a fost angrenată, am constata, fără tăgadă, că una dintre acestea se ridică,
parcă, deasupra tuturor celorlalte. Şi asta nu cu subiectivismul celor care şi-au petrecut carierele militare în preajma
Bucureştiului, ci cu obiectivismul celor care au constatat că
profesionalismul militarilor instruiţi în cadrul Batalionului
2 Infanterie Mecanizată „Călugăreni” depăşeşte sintagma
de legendă, intrând astfel într-o normalitate atipică, una în
faţa căreia nu putem decât să ne înclinăm. Chapeau, domnilor!
Plutonier-major Cristian ALDESCU

CMYK

REPERE CULTURALE
Carte

Secolul singurătăţii, Noreena
Hertz
Rezultat a peste zece ani de cercetare, Secolul singurătăţii ne arată
cum dependenţa de tehnologie,
schimbările majore de la locul de
muncă şi deceniile de politici publice
care au pus pe primul loc interesele
de grup, iar nu binele general, ne-au
afectat comunităţile şi ne-au făcut să
fim mai izolaţi ca niciodată. Distanţarea socială poate deveni punctul de
cotitură al luptei noastre împotriva
epidemiei de singurătate, iar Noreena Hertz propune în Secolul singurătăţii o viziune limpede cu privire la
ce avem de făcut pentru a vindeca această lume dezbinată.
www.humanitas.ro

Concert

Nikos Vertis, 6 octombrie, 19:30, Sala Palatului, Bucureşti.
Nikos Vertis, unul dintre cei mai iubiţi artişti al Greciei, va face furori cu cea mai mare petrecere bouzoukia din România pe
care o va susţine pe 6 octombrie la Sala Palatului. Artistul răsplătit cu mai multe discuri de platină pentru compoziţiile sale va oferi în toamnă un concert extraordinar de muzică grecească. Din
Melbourne, Sydney şi New York
până la Tel Aviv sau Londra, pe
marile scene ale lumii, Nikos
Vertis a încântat de fiecare dată
publicul iubitor de muzică grecească. Artistul s-a născut în
Olanda şi a ajuns în Grecia abia
la vârsta de 6 ani. Încă de pe
atunci ştia deja să cânte la instrumentul tradiţional grecesc bouzouki, iar, câţiva ani mai târziu, a
început să studieze canto.
Iubitorii muzicii greceşti din
România vor avea prilejul să-l reîntâlnească pentru a şasea oară
consecutiv pe popularul cântăreţ grec. Pentru anul acesta, interpretul, după cum a declarat, a pregătit o surpriză specială, exclusiv pentru fanii din România.
www.infomusic.ro

Film
Final Cut

În timp ce lucrează la un
film cu zombi, de categoria a
doua, o mică echipă de cineaşti este atacată de zombi cât
se poate de reali. Este lesne de
înţeles că lucrurile o iau razna.
Final Cut este o comedie horror semnată de Michel Hazanavicius, câştigător al premiului Oscar pentru The Artist.
www.cinemagia.ro
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Lecþia de istorie

636 de ani de la începutul domniei lui
Mircea cel Bătrân
La 23 septembrie 1386, începea domnia lui Mircea cel Bătrân în Ţara Românească (1386-1418). Fiu
al lui Radu I (1377-1383), Mircea cel Bătrân a continuat politica Basarabilor de întărire a structurilor administrative şi militare ale ţării şi de apărare a independenţei acesteia. Domnia lui s-a desfăşurat în condiţiile intensificării expansiunii otomane în Balcani şi
ale imixtiunii regatelor Ungariei şi Poloniei în afacerile interne ale Ţărilor Române.
Bun diplomat, Mircea cel Bătrân va reuşi pe parcursul domniei sale să consolideze poziţia Ţării Româneşti, să înlăture pretenţiile de suzeranitate ale regatului maghiar şi să se opună cu succes pericolului
otoman, reuşind să evite transformarea ţării în paşalâc. Cronicarul Leunclavius îl descria drept „cel mai
viteaz şi mai ager dintre principii creştini”.
A dezvoltat instituţiile de apărare, din epoca lui
datând unele din cele mai vechi informaţii privind
„oastea cea mare”, şi a înfiinţat noi dregătorii militare (vornicul şi spătarul). De asemenea, prin construirea de cetăţi a realizat un adevărat sistem de fortificaţii dunărene şi maritime.
Au fost construite importante aşezăminte monahale, precum cel de la Cozia
(1388), cu o bogată activitate
culturală datorată copiştilor de
manuscrise şi unor zugravi renumiţi pentru pictura religioasă. De asemenea, în perioada
de apogeu a domniei lui Mircea cel Bătrân, Patriarhia din
Constantinopole a conferit mitropolitului Ţării Româneşti titlul de „exarh al plaiurilor”,
ceea ce însemna extinderea autorităţii acestuia şi asupra românilor ortodocşi din Transilvania.
Mircea cel Bătrân a avut relaţii bune cu Moldova şi a sprijinit venirea pe tronul acesteia
a lui Alexandru cel Bun. În
1390, a încheiat un tratat de alianţă cu regele Wladislaw II Jagello al Poloniei.
Ameninţat de presiunea otomană la Dunăre, domnitorul a reuşit să izgonească armata marelui vizir Ali
Paşa care atacase Dobrogea (iarna 1388-1389) şi a alipit teritoriul acesteia la Ţara Românească. De asemenea, a trimis un corp de oaste în ajutorul cneazului
sârb Lazăr care l-a înfruntat pe sultanul Murad I în
bătălia de la Kossovopolje (15 iunie 1389).
După ce turcii au ocupat Ţaratul de Târnovo,
domnul Ţării Româneşti a întreprins, în primăvara
anului 1394, o expediţie împotriva bazelor militare
turce din Balcani. Ca ripostă, o puternică oaste otomană (circa 40.000 de oşteni, cărora li se adăugau oştile vasalilor sârbi şi albanezi), sub comanda sultanului Baiazid I, a pătruns în Ţara Românească. Confruntarea directă a avut loc la Rovine, la 10 octom-

brie 1394.
Bătălia de la Rovine, care a fost una dintre cele
mai mari lupte dintre oştile române şi cele otomane
(„lănci nenumărate s-au frânt” iar „cerul nu se mai
putea vedea de desimea săgeţilor”, relata o cronică
bulgară din acele vremuri), s-a încheiat cu victoria lui
Mircea cel Bătrân.
După o nouă luptă, ce a avut loc lângă Argeş, părăsit de o parte dintre boieri, Mircea cel Bătrân s-a retras în Transilvania. La 7 martie 1395, împreună cu
regele Ungariei Sigismund de Luxemburg s-a încheiat, la Braşov, de pe poziţii de deplină egalitate, un
tratat de alianţă antiotoman.
Trupe ale Ţării Româneşti conduse de Mircea cel
Bătrân au participat şi la expediţia cruciată din Balcani din 1396. Aceasta s-a soldat cu înfrângerea armatelor cruciate de către oastea turcă condusă de Baiazid I în lupta de la Nicopole, din 25 septembrie
1396. Înfrângerea de la Nicopole nu l-a împiedicat
însă pe Mircea să restaureze autoritatea asupra întregii Ţări Româneşti. În toamna anului 1397, reuşeşte
să înfrângă oştile otomane care invadaseră din nou
Ţara Românească, redobândind totodată cetatea Turnu. Folosindu-se
de slăbirea statului
după
otoman,
înfrângerea lui Baiazid de către Timur Lenk în bătălia de lângă Ankara
(1402), Mircea recucereşte în 1404
mare parte a teritoriului Dobrogei.
Domnul Ţării
Româneşti
era
acum
stăpânul
unui întins teritoriu, descris astfel
în titulatura sa: „Io
Mircea mare voievod şi domn, din
mila lui Dumnezeu şi cu darul lui Dumnezeu, stăpânind şi domnind peste toată ţara Ungrovlahiei şi al
părţilor de peste munţi, încă şi spre părţile tătăreşti
şi Amlaşului şi Făgăraşului herţeg şi domn al Banatului Severinului şi de amândouă părţile pe toată Podunavia, încă şi până la Marea cea Mare şi stăpânitor al cetăţii Dârstorului”.
Aflat la apogeul puterii sale, Mircea cel Bătrân a
sprijinit pe rând, între 1409-1411, pe diferiţi pretendenţi (Musa şi Mustafa, fiii lui Baiazid I) la conducerea Imperiului Otoman. În ultimii ani ai domniei sale,
după ce şi Dobrogea este luată în stăpânire de turci
(1417), Mircea cel Bătrân este nevoit să încheie pace
şi să accepte plata tributului.
Domnitorul a murit la 31 ianuarie 1418 şi a fost
înmormântat la Cozia, ctitoria sa.
www.identitatea.ro

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Cetatea inimilor
Să vezi Ierusalimul înseamnă să afli istoria lumii, istoria cerului şi a pământului,
după cum spunea odinioară Benjamin Disraeli.
În vremea noastră, în acest loc despre
care s-a scris şi s-a vorbit cel mai mult,
s-au realizat filme şi felurite emisiuni şi
transmisii în direct, în lume, care expun,
unele obiectiv, altele într-o notă subiectivă, aspecte legate de cele întâmplate aici,
de interesele religioase ori politice care pot
fi influenţate după preferinţele celor care
le propagă în societate.
Oricine se încumetă să scrie ori să spună câteva cuvinte despre cetatea Ierusalimului, chiar dacă va face acest lucru cu
multă măiestrie, va reuşi să redea prea puţin din ce trebuie istorisit despre locul martor mântuirii noastre. Cuvintelor inspirate
ale Sfintei Scripturi li s-au alăturat şi alte
referiri despre acest loc sacru, unde Dumnezeu S-a relevat şi unde preaiubitul Său
Fiu, Mântuitorul lumii, a vieţuit şi ne-a oferit cea mai înaltă jertfă de iubire, prin
jertfa răscumpărării Sale.
Într-o altă notă de apreciere se precizează că Ierusalimul, deşi este cel mai strălucit dintre oraşe, are, totuşi, câteva perioade întunecate în istoria sa, dar care nu
fac altceva decât să evidenţieze şi mai
mult lumina sa. Se spune că Ierusalimul
este ,,o cupă de aur plină cu scorpioni”, făcându-se referire la istoria sa învolburată

şi la momentele tensionate prin care a trecut ,,Cetatea Sfântă”. Patria israelitenilor
este centrul lumii, iar Ierusalimul este centrul ţării, arătându-ne prin aceasta rolul important pe care l-a avut în istoria antică şi,
mai ales, în istoria mântuirii, în care această cetate măreaţă este prezentată drept
,,sanctualul” celor trei religii monoteiste.
Istoria Ierusalimului este în mare măsură cunoscută, dar, în acelaşi timp, sunt şi
perioade despre care nu avem detalii suficiente. Unii dintre istorici spun că cea mai
problematică dintre controverse este legată
de regele David, în acest sens contând
foarte mult zona în care au fost scrise anumite pasaje ale istoriei Ierusalimului. Sunt
şi alte subiecte, care, ori au fost tratate cu
lipsă de respect, ori au stârnit felurite discuţii în diferite medii, în funcţie de versiunile care au circulat. Nenumărate persoane, fascinate de Cetatea Sfântă, şi-au dedicat ani mulţi sau chiar întreaga viaţă
pentru a scrie despre Ierusalim. Avem ca
mărturie cărţi ale unor pelerini care s-au
bucurat de nenumărate ediţii, începând cu
cea a evlavioasei pelerine Egeria, sau a
unui călugăr, Daniel care a vizitat Pământul Sfânt la începutul veacului al XII-lea.
Ulterior s-au adăugat numeroase mărturii
din descoperirile arheologice, cum sunt
cele realizate în ultima sută de ani, care, de
asemenea, aduc lămuriri, dar şi întrebări,
cu privire la istoria acestui loc.

De-a lungul istoriei, Ierusalimul a primit diferite denumiri: Oraşul Păcii, Cetatea lui Dumnezeu sau Cetatea lui David,
Oraşul Sfânt ori Aelia Capitolina, după dorinţa împăratului roman Hadrian, care l-a
transformat în colonie a imperiului. În
veacul al VII-lea arabii l-au numit Oraşul
Palat sau Casa Templului. Noi privim din
perspectiva cuvintelor revelate ale Sfintei
Scripturi, din ce ne-a spus Dumnezeu prin
aleşii Lui, profeţi, oameni drepţi, apostoli
şi urmaşi ai acestora. Cetatea este aşezată
în Munţii Iuda, pe un platou calcaros, înalt
de 800 m peste nivelul Mediteranei, la o
distanţă de vreo 60 de km de coasta acestei mări, fiind înconjurată de cunoscutele
văi despre care ne vorbeşte Scriptura, precum Valea lui Iosafat, Valea Pârâului Cedrilor ori Valea Hinoam. Cetatea s-a numit
,,a lui David”, întrucât el a adus aici chivotul Legii, aşezându-l pe Muntele Sionului,
unde a construit un altar.
În vremea noastră, întâlnim în vechea
cetate a Ierusalimului mai multe Porţi: a
Damascului, a lui Irod, a Oilor numită şi a
Leilor sau a Sfântului Ştefan, a Sionului,
Poarta Nouă, jaffa, a Gunoaielor, şi Poarta
de Aur (închisă), pe unde a intrat Domnul
Triumfător. Rezidirea templului s-a realizat în anul 29 î.H., adică în anul al 18-lea
al domniei lui Irod cel Mare. Construcţia
iniţială a durat un an şi jumătate, însă multe dintre rafinatele detalii şi elemente au

fost realizate mult timp după aceea, ele finalizându-se doar cu câţiva ani înainte ca
Templul să fie dărâmat, la începutul deceniului al VIII-lea (70 d. H.), când flăcările
l-au distrus în întregime. Către acest loc
deosebit de important pentru istoria mântuirii se îndrepta Mântuitorul Iisus Hristos
în vremea lucrării sale de propovăduire a
Evangheliei. Unele descoperiri arheologice vorbesc despre blocurile de piatră folosite la zidirea Templului, care cântăresc
peste 400 de tone, având o înălţime de
peste 10 metri, acestea fiind identificate şi
în alte zone ale cetăţii, palate şi construcţii
magnifice cum ar fi: Poarta Jaffa, Palatul
din Ierihon, la Herodion, în apropiere de
Betleem sau pe Muntele Masada, la 425 m
deasupra nivelului Mării Moarte.
Sfintele Evanghelii ne vorbesc despre
prezenţa Mântuitorului Iisus Hristos la Ierusalim de mai multe ori, venind din Galileea, călătorind prin Samaria, sau Ierihon
când trebuia să evite teritoriul locuit de samarineni. De aceea, Ierusalimul este cetatea cea mai evocată din întreaga istorie,
creştină şi necreştină. Se cuvine ca pe uliţele lui să mergem cu smerenie, dacă se
poate în genunchi şi cu inima frântă. Cetatea este inundată de lumina Mântuitorului
Iisus Hristos, LUMINA LUMII, iar cei
care Îi urmează nu se vor afla niciodată în
întuneric.
Colonel (rtr.) Ştefan MITINCU
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Noutãþi în lumea IT

ªtiinþã
Aerul poluat afectează oamenii
în funcţie de gen

Impactul inhalării de particule de aer poluat poate fi
mai sever pentru femei decât pentru bărbaţi, potrivit
unor noi cercetări. Cercetătorii au căutat modificări în
sângele oamenilor, cauzate de expunerea la gazele de
eşapament. Atât la femei, cât şi la bărbaţi, aceştia au găsit modificări ale componentelor sângelui ce pot duce la
inflamaţii, infecţii şi boli cardiovasculare, dar au găsit
mai multe modificări de acest gen la femei decât la bărbaţi. Cercetarea a fost prezentată de dr. Hemshekhar Mahadevappa, de la Universitatea din Manitoba, Winnipeg,
Canada. „Ştim deja că există diferenţe de gen în cazul
bolilor pulmonare,
cum ar fi astmul şi
infecţiile respiratorii. Cercetările
noastre anterioare
au arătat că gazele
de
eşapament
creează inflamaţii
în plămâni şi are
un impact asupra
modului în care
organismul
se
confruntă cu infecţiile respiratorii. În acest studiu,
am vrut să căutăm orice efecte cauzate la nivelul sângelui şi modul în care acestea diferă la femei şi la bărbaţi”,
a declarat dr. Mahadevappa, conform EurekAlert. Studiul a implicat zece voluntari, cinci femei şi cinci bărbaţi, toţi fiind nefumători şi sănătoşi. Fiecare voluntar a
petrecut patru ore respirând aer filtrat şi patru ore respirând aer poluat care conţinea gaze de eşapament la trei
concentraţii diferite - 20, 50 şi 150 de micrograme de
particule PM2,5 pe metru cub - cu o pauză de patru săptămâni între fiecare expunere. Valoarea medie anuală acceptată în Uniunea Europeană pentru PM2,5 este de 25
micrograme pe metru cub, dar valori mult mai mari sunt
comune în multe oraşe. Voluntarii au donat probe de sânge la 24 de ore după fiecare expunere, iar cercetătorii au
făcut examinări detaliate ale plasmei sangvine. Comparând mostrele, cercetătorii au descoperit că 90 de proteine au fost afectate în mod diferit în funcţie de gen.
Mookherjee a explicat că „acestea sunt constatări preliminare, însă arată că expunerea la gazele de eşapament
are efecte diferite asupra corpului femeilor în comparaţie cu cel al bărbaţilor şi asta ar putea indica faptul că poluarea aerului este mai periculoasă pentru femei decât
pentru bărbaţi”.

Se poate produce hidrogen din apă,
la temperatura camerei

Combustibilul pe bază de hidrogen promite să fie o
sursă curată şi abundentă de energie în viitor - cu condiţia ca oamenii de ştiinţă să poată găsi modalităţi de a-l
produce într-un mod practic, ieftin şi fără a fi nevoie de
combustibili fosili. Un nou studiu oferă un alt pas promiţător în această direcţie. În noua cercetare, oamenii de
ştiinţă descriu o metodă relativ simplă care implică nanoparticule de aluminiu capabile să elimine oxigenul din
moleculele de apă şi să elibereze hidrogen. Procesul produce cantităţi mari de hidrogen şi totul funcţionează la
temperatura camerei. Acest lucru înlătură una dintre marile bariere în calea producţiei de
combustibil cu hidrogen: cantităţile
mari de energie
necesare pentru
a-l produce folosind
metodele
existente. Această
tehnică funcţionează şi cu orice
fel de apă, inclusiv
cu apa uzată şi apa
oceanică. Cheia procesului este utilizarea galiului metalic pentru a permite o reacţie continuă cu apa. Această
reacţie aluminiu-galiu-apă este cunoscută de zeci de ani,
dar aici echipa a optimizat-o şi a îmbunătăţit-o. Cercetătorii au reuşit să găsească cel mai bun amestec de aluminiu şi galiu pentru producerea hidrogenului cu cea mai
mare eficienţă: un compozit 3:1 de galiu-aluminiu. Aliajul bogat în galiu are o dublă sarcină, atât în îndepărtarea
stratului de oxid de aluminiu (care ar bloca reacţia cu
apa), cât şi în producerea nanoparticulelor de aluminiu
care permit reacţii mai rapide. „Galiul separă nanoparticulele şi împiedică agregarea lor în particule mai mari”,
a spus Bakthan Singaram, profesor de chimie organică la
UCSC, citat de Science Alert.
Aluminiul este mai uşor de obţinut decât galiul, deoarece poate fi obţinut din materiale post-consum, precum ar fi cutiile de aluminiu aruncate şi folia alimentară. Galiul este mai scump şi mai puţin abundent, dar în
acest proces cel puţin poate fi recuperat şi refolosit de
mai multe ori fără a-şi pierde eficacitatea.
www.descopera.ro
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iPhone 14 Pro

da imediat post-lansare, aşa că a ales
opţiunea care aduce cel mai mult profit. Prioritatea acordată diferitelor
versiuni iPhone 14 este reflectată şi
în datele precizate pentru disponibilitatea în magazine, modelul Pro fiind
aşteptat din data de 16 septembrie,
împreună cu echiparea standard. Mai
degrabă, stocurile de telefoane
iPhone 14 în echiparea de bază sunt
asigurate doar pentru lansarea iniţială, cumpărătorii care nu reuşesc să
comande în primele ore sau zile după
startul vânzărilor rămânând să aştepte mult şi bine după noi stocuri
iPhone.
Vestea oarecum bună este că diferenţa de preţ între modelul de bază
iPhone 14 şi versiunea Pro este de
numai 200 dolari (799 vs 999 dolari,
după valorile oficiale valabile pentru
cumpărătorii din SUA). Din păcate,
pentru cumpărătorii din alte regiuni
ale lumii preţul final pare că va fi puternic influenţat de inflaţie şi taxele
practicate de autorităţile locale, în
ecuaţie intrând şi creşterile speculative de preţuri practicate pe lanţul de
magazine retail, care nu vor ezita să
exploateze orice discrepanţă sesizată
între cerere şi stocurile disponibile.

fabricarea de telefoane iPhone 14
Pro.
Astfel, deşi s-ar vinde mai bine
din punct de vedere numeric, echiparea standard iPhone 14 ar reprezenta
doar 10% din totalul unităţilor nou
fabricate. Mai rău, modelul intermediar iPhone 14 Plus primeşte doar 5%
din capacitatea de producţie disponibilă în total. Cerut foarte mult în cadrul pachetelor cu abonament (la care
preţul real nu prea contează în mintea
cumpărătorilor), modelul iPhone 14
Pro ar beneficia de 85% din capacitatea de producţie actuală. Altfel spus,
Apple „ştie” că nu poate livra prea
multe exemplare iPhone 14 în perioa-

Apple a anunţat cea de-a doua generaţie AirPods Pro, care păstrează
design-ul original al căştilor sale true
wireless cu ANC şi îmbunătăţeşte caracteristicile interioare. Având în vedere că majoritatea upgrade-urilor
sunt la nivel de performanţă, va fi
greu să deosebeşti modelul original
de cel nou. Apple spune însă că diferenţele sunt semnificative, în special
în anumite puncte cheie.
AirPods Pro 2 beneficiază de un

nou cip proprietar numit Apple H2.
Acesta este responsabil cu procesarea
sunetului redat în difuzoarele căştilor, ceea ce înseamnă că ar trebui să
ofere o calitate audio superioară faţă
de primul model. Capabilităţile care
vor primi cel mai mare upgrade sunt
însă Active Noice Cancellation
(ANC) şi Transparency Mode, care
vor putea izola sau amplifica sunetele
din jur mult mai eficient. La nivel de
utilizare, căştile primesc pe lângă
controlul prin apăsări pe codiţă şi un
senzor de
a tin gere,
care permite şi
ajus tarea
volumului de redare. De
asemenea, căştile primesc o
oră
în
plus de
uti lizare
de la 4,5 la 6 ore la o singură încărcare, şi un total de 30 de ore cu tot cu
încărcarea din cutia în care stau. De
altfel, şi cutia a primit două mici
upgrade-uri: unul ar fi integrarea
unor difuzoare pentru funcţia Find
My, pentru a fi mai uşor de găsit, iar
a doua este integrarea unui orificiu
pentru accesorii, pentru a putea adăuga o agăţătoare pentru căşti. Apple
introduce şi o nouă dimensiune de
dopuri de cauciuc, mai mică decât
mărimea S deja existentă: XS. Noua
cutie este compatibilă cu încărcare
wireless Qi, MagSafe, încărcătorul
magnetic de la Apple Watch şi cu cabluri Lightning.
www.go4it.ro

J
-Doctore, am voie
măcar un păhărel de
pălincă?
-Nu, ţi-am zis şi
acum o săptămână.
-Credeam că între timp a mai
avansat medicina.
J
-Cum ţi se pare tabloul unde apar
şi eu pictată?
-E remarcabil. Aşa tânără nu ai
fost niciodată.
J
-Visez să fiu miliardar ca tatăl
meu, zice Bulă.
-Tatăl tău este miliardar?
-Nu! Şi el visează!
J
-Vai, dragă, ce a slăbit soţul tău!
-De la pescuit i se trage.
-Nu ştiam, pescuitul slăbeşte?
-Păi mănâncă ce prinde…
J
Un evadat se întoarce seara înapoi
în închisoare. Un reporter îl întreabă:
-De ce v-aţi întors la închisoare?

-Mai bine aici decât acasă!
-Cum aşa?!
-Nu intru bine pe uşa casei şi nevastă-mea îmi zice: ,,Pe unde îmi
umbli! Ai evadat deja de 8 ore…”.
J
-Tată, pot să te îmbrăţişez?
-Bulă, nu mai am nici un ban!
M-a îmbrăţişat mă-ta mai devreme…
J
Ion, pe patul de moarte, o cheamă
pe Maria:
-Marie, după ce m-oi duce eu,
vreau să te măriţi cu Gheorghe!
-Dar, vai Ioane! Nu vreau să mă
mărit cu altcineva. De ce tocmai cu
Gheorghe?
-Pentru că şi el mi-a tras ţeapă cu
un cal!
J
-Odată cu mâna fiicei mele, ginerele mi-a cerut un împrumut de zece
mii de dolari şi maşina, până o să-şi
cumpere ei una nouă.
Şi ce ţi-a înapoiat din toate astea?
-Pe fiica mea.
J

La Radio Erevan, o bunicuţă întreabă:
-O Dacie poate lua o curbă de 90
de grade cu o viteză de 120 de kilometri pe oră?
Radion Erevan răspunde:
-Bineînţeles, dar numai o singură
dată…
J
-Dragul meu, spune-mi există pe
lumea asta ceva mai important decât
dragostea???
-Hmm... iar nu ai făcut mâncare?
J
Interviu la angajare. Bulă se prezintă foarte interesat:
-Caut de lucru!
-Aveţi experienţă?
-Da! Am trei ani şi ceva de când
tot caut!
J
Judecătorul către inculpat:
-Inculpat, eşti condamnat la 12
ani de închisoare. Vrei să mai adaugi
ceva?
-Nu domnule, eu aş vrea să mai
scad. n

Urmând celei mai „comerciale”
lansări Apple din ultimii ani, disponibilitatea iPhone 14 va fi asigurată de
sus în jos, începând cu modelul mai
scump şi continuând cu versiunile
mai ieftine, în limita disponibilităţii
stocurilor de componente şi a capacităţii de producţie în fabricile contractate de Apple.
Strategia Apple este conturată în
urma unui studiu întreprins de celebrul analist Ming-Chi Kuo, arătând
că Apple încă resimte penuria de
componente esenţiale, organizând
lanţul de aprovizionare şi activitatea
din fabricile asiatice responsabile cu

Apple lansează
AirPods Pro 2
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Nu suna pe cineva mai mult de două ori la
rând.
Dă banii împrumutaţi înainte ca cealaltă
persoană să-ţi amintească că ţi i-a dat împrumut.
Nu comanda niciodată cel mai scump fel
de mâncare când eşti invitat la masă.
Întotdeauna deschide uşa persoanei care
vine în spatele tău.
Dacă iei un taxi cu un prieten şi el plăteşte
acum, încearcă să plăteşti data viitoare.
Nu întrerupe niciodată oamenii care vorbesc.
Spune ,,mulţumesc” atunci când te ajută
cineva.
Laudă în public. Critică în particular.
Nu da niciodată sfaturi până nu ţi se cere.
Adevăratele greutăţi pot fi depăşite. Doar
cele imaginare sunt de neînvins.
Speranţa este un vis cu ochii deschişi.
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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Deschiderea anului şcolar 2022-2023
La Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”
s-a dat startul unui nou an şcolar, un moment deosebit şi încărcat de emoţie pentru toţi
cei prezenţi, dar mai ales
pentru bobocii care au ales
să-şi desăvârşească pregătirea
în această cetate a spiritului
militar adolescentin.
Alături de cei peste 520 de
elevi din cei patru ani de studii, diriginţi, profesori, instructori militari şi personalul
instituţiei s-au aflat reprezentanţi ai Ministerului Apărării
Naţionale, ai eşalonului superior, Comandamentul Logistic
Întrunit, reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi locale, absolvenţi şi părinţi.
deschiderii
Ceremonia
anului şcolar a fost prezidată de domnul general-locotenent dr. Cătălin Zisu, comandantul Comandamentului Logistic Întrunit.
Festivitatea s-a desfăşurat pe platoul cu rezonanţele
zecilor de generaţii de cantemirişti şi a inclus: trecerea în
revistă a efectivelor participante, intonarea Imnului Naţional al României de către Muzica Reprezentativă a
MApN şi solistul Ansamblului Doina al Armatei, Ştefan
Alexandru Costache, serviciul religios, cuvântul comandantului colegiului, citirea mesajului şefului Statului Major al Apărării, alocuţiunile invitaţilor, avansarea elevilor
gradaţi.
Un moment deosebit realizat sub coordonarea directorului adjunct, profesor dr. Aurel-Constantin Soare, a fost
rostirea de către cei mai tineri reprezentanţi ai Armatei
României a legământului cantemirist.
Îmbrăcată în uniforma studenţiei militare, Eva-Antonia Nedelcu, şefa promoţiei
2022 „Încoronarea de la Alba
Iulia-100”, un exemplu demn
de urmat pentru generaţiile actuale, a primit o diplomă de excelenţă din partea conducerii
instituţiei pentru înaltele performanţe obţinute şi pentru
contribuţia adusă la ridicarea
prestigiului colegiului.
Eleva plutonier-adjutant Patricia Bărbuţă a luat cuvântul în
numele liceenilor din clasa a
XII-a, iar, de cealaltă parte, în
numele bobocilor, a vorbit eleva Riana Abaza, prima admisă
în colegiu, cu media 10.
Evenimentul s-a încheiat cu
defilarea întregului efectiv de
cadre militare şi elevi în acordurile Muzicii Reprezentative a
Ministerului Apărării Naţionale, în aplauzele distinşilor
invitaţi şi a părinţilor.

Chiar dacă nu au
avut foarte mult timp la
dispoziţie pentru pregătire, cei mai tineri reprezentanţi ai Armatei
României şi-au urmat
în cadenţă colegii mai
mari, în ecuaţia perpetuă a devenirii şi desăvârşirii fiecăruia.
Noi le urăm „Bun
venit!” în familia cantemiristă şi le dorim ca
drumul pe care tocmai
au pornit să le fie pavat
cu reuşite şi împliniri,
asigurându-i de tot sprijinul nostru.
Mult succes tuturor
în noul an şcolar!
De asemenea, luni,
5 septembrie, a avut loc
ceremonialul deschiderii anului şcolar 2022-2023 şi la
Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc. Festivitatea a fost emoţionantă,
atât pentru cei 168 de boboci, cât şi pentru părinţii
acestora. Emoţia primei defilări are o însemnătate aparte şi rămâne veşnic în memoria adolescenţilor.
Pentru elevii de clasa a
IX-a, procesul de selecţie
pentru examenul de admitere a fost foarte solicitant, iar
astăzi au făcut primii paşi în
cadenţă. Colegii mai mari au
venit cu forţe proaspete
după o vacanţă
bine meritată şi
au trăit bucuria
revederii.
La
eveniment au participat locţiitorul
şefului Statului
Major al Forţelor Terestre, generalul-maior
Cristian Daniel
Dan, deputatul
Lucian Florin Puşcaşu, colonelul Cornel Traian Scurt, comandantul Brigăzii 81 Mecanizate „General Grigore Bălan”, colonel Viorela
Ghica-Cucerca, reprezentant al Statului Major
al Apărării, reprezentanţii structurilor sistemului naţional de apărare, ordine publică şi
securitate naţională din Municipiul Câmpulung Moldovenesc, cadre militare active şi în
rezervă, personalul colegiului, absolvenţi şi familiile elevilor.

Eroii nu mor niciodată!
La 14 ani de la tragicul incident din Afganistan, în care sublocotenentul (pm) Dragoş
Alexandrescu şi-a pierdut viaţa, militarii Batalionului 30 Vânători de Munte şi-au comemorat camaradul pierdut, printr-o ceremonie
militară şi religioasă cu depunere de coroane.
S-au adunat
la monumentul
ridicat în cinstea
eroului din incinta batalionului şi la cimitirul
Flămânda, locul
unde eroul îşi
doarme somnul
de veci. La
această activitate au participat
membrii familiei
sublocotenentului şi militarii răniţi în incident.
Şi-au amintit
cum, în dimineaţa zilei de 31.08.2008, plutonul de poliţie militară, sprijinit de un transportor blindat echipat cu aruncător de 82
mm, aflat sub comanda sergentului-major
Dragoş Alexandrescu, executa o misiune de
patrulare în districtul Qalat, din provincia
Zabul.

CMYK

După ce convoiul a trecut de un by-pass,
comandantul misiunii a raportat faptul că
transportorul blindat TAB C-79 a fost aruncat în aer de un dispozitiv exploziv improvizat. În urma exploziei, sublocotenentul (pm)
Dragoş Alexandrescu a încetat din viaţă. Ceilalţi membri ai
echipajului
compus din
sergen tul-ma jor Irinel Matei, caporalul
Bogdan Angelescu, caporalul Ionuţ Butoi
şi caporalul
Mihai Dumitru au fost răniţi.
Sublocotenentul (pm)
Dragoş Alexandrescu rămâne veşnic în amintirea vânătorilor de
munte musceleni şi a colegilor care l-au cunoscut. Pentru faptele sale de eroism, acesta
a fost decorat cu Ordinul Naţional „Steaua
României” în grad de Cavaler pentru militari, cu însemn de război.

Plutonier-major Ovidiu CANTEA

Comandantul instituţiei, colonel dr. Romeo-Aurelian
Popovici, a transmis elevilor de clasa a IX-a: „În primul
rând, aş vrea să vă adresez tuturor un călduros Bun Venit
în Colegiul Naţional Militar <<Ştefan cel Mare>>! Ştiu că
nu este chiar uşor să fii lemist. Şi eu, şi mulţi dintre cei aflaţi în faţa dumneavoastră am fost ca voi. Exigenţele şi
standardele într-un liceu militar sunt ridicate. Dar, pentru
că munca stăruitoare învinge totul, vă îndemn să fiţi conştienţi de propria valoare, să vă ridicaţi la nivelul performanţelor obţinute de-a lungul timpului de predecesorii
voştri şi să fiţi mândri că studiaţi în această prestigioasă
instituţie de învăţământ. Felicit bobocii din clasele a IX-a
pentru performanţa de a deveni elevi ai Colegiului Naţional Militar. Începutul de drum este dificil, întrucât presupune o schimbare radicală de mediu, depărtarea de cei
dragi şi încadrarea într-un program riguros.”
Printre momentele importante din cadrul ceremoniei
amintim: mesajul şefului Statului Major al Apărării, cuvântul reprezentantei claselor a XII-a, eleva plutonier-adjutant Diana Gabriela Lepşa, cuvântul reprezentantului
claselor a IX-a, Eliza Miruna Tudose, candidatul care a
obţinut cea mai mare medie la examenul de admitere - 10.
Totodată, absolventei Daria Balahura, şeful promoţiei
2022 „Încoronarea de la Alba-Iulia-100”, i-a fost oferit
trofeul de onoare al colegiului, de către locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Terestre, domnul general-maior Cristian Daniel
Dan, în semn de recunoaştere şi apreciere a rezultatelor
obţinute pe parcursul celor
patru ani de studiu. Un moment de o deosebită importanţă a fost şi pensionarea
domnului profesor Traian
Duminică, după o carieră
didactică de 41 de ani, din
care de 22 de ani a predat
matematica în instituţia
noastră.
Cei 525 de elevi militari
păşesc optimişti şi mândri
în noul an şcolar, urcând
astfel încă o treaptă spre o
carieră militară de succes.
Rezultatele obţinute în anul
şcolar precedent reprezintă
un model demn de urmat:
promovabilitate 100% la
examenul naţional de Bacalaureat, 100% grad de inserţie în instituţiile superioare de învăţământ a absolvenţilor
promoţiei „Încoronarea de la Alba-Iulia-100”, rezultatele
obţinute la etapa naţională la olimpiadele şcolare şi, nu în
ultimul rând, reuşita absolventei Ana-Maria Gafton, admisă la Academia Forţelor Navale din Statele Unite ale
Americii-Annapolis.
Le dorim un an şcolar plini de realizări, putere de
muncă şi mult succes!
Graţiela MIHĂESCU
Francesca ŞINDILAR

Comemorare la monumentul de pe
Dealul Cireşoaia
În urmă cu exact 105 ani, ostaşii Regimentului 15 Infanterie ,,Războieni”
luptau în bătălia de la Oituz, una dintre
cele trei lupte victorioase ale Armatei
Române din vara anului 1917, alături de
Mărăşti şi Mărăşeşti. Pierderile regimentului au fost grele, sute de luptători,
ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi, căzând la
datorie pe Valea Trotuşului, pe dealurile
Cireşoaia, Măgura şi Coşna.
Cu acest prilej, militarii Brigăzii 15
Mecanizate ,,Podu Înalt” şi camarazii
Batalionului 634 Infanterie ,,Mareşal
Jozef Pilsudski” au participat la manifestările de comemorare ale eroilor neamului, care, acum 105 ani, au căzut la
datorie în Războiul de Reîntregire, în
lupta de pe Dealul Cireşoaia.
Din cauza vremii nefavorabile, drumul care duce la monumentul închinat
eroilor de pe Dealul Cireşoaia devenise
impracticabil, astfel că ceremonia militară şi religioasă s-a desfăşurat în Parcul
Central din Slănic-Moldova. Cu toate
acestea însă, în semn de recunoştinţă
pentru eroii Regimentului 15 Războieni, camarazi din cadrul Batalionului
635 Apărare Antiaeriană ,,Precista” au
urcat pe munte să depună coroanele de
flori la monument şi să le aducă un

omagiu aşa cum se cuvine.
La evenimentul desfăşurat în Parcul
Central au participat comandantul Brigăzii 15 Mecanizate ,,Podu Înalt”, colonel Claudiu Tamaş, reprezentanţi din
Ministerul Apărării Naţionale, preoţi
militari şi civili, reprezentanţi ai autorităţilor locale, precum şi cetăţeni ai oraşului Slănic-Moldova. Spre seară, muzica militară a garnizoanei Iaşi a susţinut un concert de fanfară, ce a putut fi
admirat de toţi cei care au fost prezenţi
în Parcul Central.
Pios omagiu, eroilor Regimentului
15 Infanterie ,,Războieni”!
Cristina BOŢOCAN

