REPERE ÎN COTIDIAN

Z i u a Ve t e r a n i l o r
Ziua Veteranilor din teatrele de operaţii este celebrată la data de 11 noiembrie deoarece, la 11 noiembrie
2003, a căzut la datorie sublocotenentul p.m. Iosif Silviu Fogoraşi. Acesta a fost
primul militar decedat în
teatrul de operaţii din Afganistan. Sergentul-major
Iosif Silviu Fogoraşi a fost
împuşcat mortal, iar sergentul-major Mihail-Anton Samuilă a fost rănit, în
timp ce o coloană de blindate aparţinând Batalionului 151 „Războieni” («Lupii Negri »), ...
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România a semnat
notificarea de asociere la PESCO
De la eşecul înfiinţării unei Comunităţi Europene de
Apărare (CED), cu 60 de ani în urmă, europenii nu au
mai reuşit vreodată să avanseze în acest domeniu, nedorind să-şi delege atribuţiile din această zonă care, în opinia lor, reprezintă strict o chestiune de suveranitate naţională. Dar, succesiunea de crize din
2014 (anexarea Crimeii de către Rusia
şi conflictul din estul
Ucrainei, valul de
refugiaţi), apoi votul
pentru Brexit ...

KAKI 100%

Cercetaşii dobrogeni în acţiune
Antrenamente intense au avut loc în poligonul de
cercetare al Brigăzii 9 Mecanizate „Mărăşeşti”, unde
cercetaşii dobrogeni au executat săptămâna trecută modulul de pregătire CareUnderFire.
Rănitlaora12:00,
sanitarul să vină! Se
dau comenzi, iar cercetaşii se pun în mişcare. Militarii Companiei 349 Cercetare,
sau Fantomele cum
sunt supranumiţi, alături de camarazii din
structurile ...

LECÞIA DE ISTORIE

Lupta de la Codrii Cosminului
Începând cu anii 1470, ameninţarea otomană în
Moldova era tot mai mare. După ce a pierdut Chilia şi
Cetatea Albă în 1484, Ştefan cel Mare a fost nevoit să
uite divergenţele cu regele Poloniei Casimir IV Jagiellon. În 1485, în
schimbul unei alianţe
antiotomane, având
ca scop recucerirea
Chiliei şi Cetăţii Albe, Ştefan cel Mare a
depus Jurământul de
la Colomeea, ...

MOZAIC

A fost creat un nou tip de aluminiu
O echipă de cercetători din SUA şi Rusia a descoperit o nouă metodă de realizare a aluminiului mai uşor
decât apa. Echipa a reuşit să realizeze structura prin intermediul modelelor computerizate şi înlocuirea atomilor de carbon
dintr-un diamant
cu tetraedru de
aluminiu. Aluminiul din prezent se
scufundă atunci
când este amplasat în apă, dar o
echipă de cercetători din cadrul
Universităţii...

CMYK
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lMOSCOVA - Ample exerciţii militare cu simularea unui
atac nuclear. În contextul relaţiilor tensionate din ultima vreme dintre Rusia şi NATO, numărul şi amploarea exerciţiilor
militare creşte de ambele părţi. Astfel, trupele ruseşti din zona
Mării Negre au efectuat exerciţii urmând un scenariu în care
Rusia ar fi fost atacată de o armă chimică sau nucleară. Exerciţiile ample care au implicat participarea a peste 5.000 de militari au avut loc în trei regiuni din Rusia, aflate între Marea
Neagră şi Marea Caspică, a anunţat Ministerul rus al Apărării.
Pregătindu-se pentru un scenariu în care Rusia a fost atacată cu
„armededistrugereînmasădeunduşmanipotetic”, soldaţii
au purtat costume de protecţie şi măşti de gaze. Unităţile specializate NBC au fost desfăşurate în regiunile Krasnodar şi Stavropol, în timp ce peste 100 de soldaţi din regiunea vecină,
Rostov, au executat, în paralel, o operaţiune de decontaminare.
Operaţiunea a venit după exerciţii similare efectuate de trupele
ruse în Armenia vecină. De asemenea, au fost amplasate laboratoare mobile şi vehicule de depistare radioactivă şi chimică
care au capacitatea de a pune în carantină, de a evalua şi, eventual, de a elimina o substanţă chimică sau nucleară. De altfel,
13 noiembrie este Ziua trupelor de protecţie împotriva radiaţiilor, atacurilor chimice şi biologice din cadrul Forţele Armate
ale Federaţiei Ruse. lDUŞANBE - Rusia a trimis 40 de avioane şi elicoptere în Tadjikistan pentru exerciţii antiteroriste. În Tadjikistan, fostă republică sovietică din Asia Centrală, situată la graniţa cu Afganistanul, au început aplicaţiile ţărilor din cadrul Organizaţiei Tratatului de Securitate Colectivă
(OTSC) a Comunităţii Statelor Independente (CSI), a anunţat
un locţiitor al comandantului trupelor din Districtul militar
Centru al Federaţiei Ruse, colonelul Iaroslav Roşciupkin, citat
de agenţia de presă oficială RIA Novosti. Potrivit oficialului
militar rus, şase bombardiere Su-24M au plecat de pe aerodromul Şagol din Uralii de Sud şi un număr similar de avioane de
atac Su-25SM, de la baza aeriană rusă Kant, din Kârgâzstan.
Elicoptere Mi-8AMTŞ „Terminator” şi Mi-24 au fost trimise la
Duşanbe de la baza aeriană Tolmaciovo din Novosibirsk. Avioanele şi elicopterele implicate în aceste exerciţii vor acorda
sprijin aerian trupelor la sol, iar, în momentul desfăşurării acestora pe teren, vor efectua atacuri asupra poziţiilor unor grupări
teroriste imaginare, vor asigura transportul de echipamente şi
alte materiale, precum şi desantarea forţelor aeropurtate. În total, peste 5.000 de militari sunt implicaţi în aceste exerciţii
antiteroriste din Tadjikistan, a precizat colonelul Iaroslav Roşciupkin. Anterior, agenţia de presă TASS informase că, în ultima etapă a exerciţiului „Frăţiadearme2017” în sudul Tadjikistanului, militari din ţările membre OTSC vor simula manevre de contracarare a unor terorişti convenţionali, care vin
dinspre Afganistan. În afară de aviaţie şi trupe aeropurtate, Rusia participă la aceste manevre şi cu câteva sisteme de rachetă
Iskander-M, cu o rază de acţiune de aproape 500 de kilometri.
La aplicaţiile din Tadjikistan participă trupe şi echipamente din
toate ţările membre OTSC-Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia şi Tadjikistan. lBELGRAD - Serbia rămâne
neutră din punct de vedere militar. Serbia rămâne o ţară neutră din punct de vedere militar, a declarat preşedintele sârb
Aleksandar Vucic în cadrul unei întrevederi cu generalul de
brigadă Cesare Marinelli, şeful biroului de legătură al NATO
de la Belgrad, relatează Tanjug. În cadrul întrevederii a fost
discutată, de asemenea, vizita pe care preşedintele Vucic o va
efectua la cartierul general al NATO. „Serbiaesteoţarăneutră din punct de vedere militar şi nu se va alătura vreunei
alianţemilitare.Caţarăindependentăşisuverană,Serbiava
cooperacudiferitealianţeşistate,ceeaceincludepăstrarea
debunerelaţiicuNATOcuscopuldeamenţinepacea,securitateaşistabilitateaînregiune”, a subliniat preşedintele Vucic.
lBERLIN - Exporturile de armament ale Germaniei către
state din afara UE şi a NATO, în creştere. Acestea au crescut substanţial în 2017, scrie presa germană, preluată de Xinhua. Potrivit răspunsului oficial al Ministerului Economiei la o
interpelare parlamentară, Germania a aprobat în trimestrul al
treilea din 2017 exporturi de armament în valoare de 1,27 miliarde de euro. Majoritatea acestor arme au ca destinaţie ţări
care nu sunt membre nici ale UE, nici ale NATO şi nu sunt nici
state descrise în legislaţia germană ca „echivalente NATO”
cum este cazul Elveţiei, Japoniei, Noii Zeelande şi Australiei.
Cel mai mare beneficiar al exporturilor germane de armament
a fost în acest an Egiptul (298 milioane de euro), urmat de Arabia Saudită (148 milioane de euro) şi Israel (84 milioane de
euro). lSEUL - SUA şi Coreea de Sud au desfăşurat un exerciţiu militar în comun. Statele Unite şi Coreea de Sud au executat un exerciţiu naval care a implicat trei portavioane americane,
lansând, astfel, un avertisment clar regimului de la Phenian, a informat cotidianul Lapresse.ca. Activitatea, care a durat trei zile,
a avut loc în apele situate pe coasta de est a Peninsulei Coreene,
în timp ce preşedintele american, Donald Trump, îşi continua
turneul în Asia. Pe lângă cele trei portavioane, manevrele militare au implicat alte 11 nave americane şi şapte vase sud-coreene
care sunt dotate cu rachete. Potrivit unui comunicat dat publicităţii de armata sud-coreeană, acţiunea a avut ca obiectiv sporirea
capacităţilor de lovire aeriană ale celor două ţări. Este primul
exerciţiu militar derulat în comun de trei portavioane americane
în Pacificul de Vest după manevrele efectuate în 2007 în apropierea Insulei Guam, a subliniat armata americană. n
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România a semnat
notificarea de asociere la PESCO

De la eşecul înfiinţării unei Comunităţi Europene de
Apărare (CED), cu 60 de ani în urmă, europenii nu au mai
reuşit vreodată să avanseze în acest domeniu, nedorind
să-şi delege atribuţiile din această zonă care, în opinia lor,
reprezintă strict o chestiune de suveranitate naţională. Dar,
succesiunea de crize din 2014 (anexarea Crimeii de către
Rusia şi conflictul din estul Ucrainei, valul de refugiaţi),
apoi votul pentru Brexit şi venirea la putere a lui Donald
Trump în SUA au schimbat situaţia. Europenii au angajat
mai multe proiecte pentru a-şi „luadestinulînmâinileproprii”, după cum a rezumat cancelarul german Angela Merkel.
Cu acest prilej, pe data de 13 noiembrie, la Bruxelles,
România a semnat Notificarea către Înaltul Reprezentant al
UE şi către Consiliu privind asocierea ţărilor interesate la
procesul de cooperare structurată permanentă (PESCO).
Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor a participat alături de ministrul de externe, Teodor Meleşcanu, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, în formatul miniştrilor
Apărării şi de Externe din statele membre ale UE. Notificarea a fost semnată de 23 de state membre: Austria, Belgia,
Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Estonia, Finlanda, Franţa,
Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg,
Olanda, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Spania,
Suedia şi Ungaria. Prin semnarea Notificării, România se
va situa în interiorul grupului celor mai active state membre ale UE, în domeniul securităţii şi apărării.
PESCO reprezintă o formă intensificată de cooperare
pe dimensiunea Politicii de Securitate şi Apărare Comună,
în conformitate cu prevederile Tratatului de la Lisabona.
Lansarea PESCO constituie o prioritate pe agenda europeană şi un mesaj important cu privire la angajamentul statelor europene de a consolida cooperarea în materie de securitate şi apărare, pe fondul provocărilor majore de securitate cu care se confruntă UE. Astfel, au fost discutate progresele înregistrate în implementarea Strategiei globale a UE
în domeniul securităţii şi apărării, pe aspecte ce vizează pachetul pentru apărare: cooperarea structurată permanentă,
revizuirea coordonată anuală a apărării, fondul european
pentru apărare şi capacităţile civile. Ministrul Apărării Naţionale a exprimat sprijinul ţării noastre pentru eforturile
derulate pentru dezvoltarea rolului UE pe dimensiunea de
securitate şi apărare, subliniind importanţa asigurării unui
proces transparent, consolidarea complementarităţii UENATO, dezvoltarea PESCO, precum şi a demersurilor ce
vizează dezvoltarea industriei de apărare. Referitor la
PESCO, Mihai Fifor a evidenţiat angajamentul României
de a sprijini continuarea eforturilor în vederea operaţionalizării acestui format de cooperare.
Pe parcursul reuniunii Consiliului Afaceri Externe în
formatul miniştrilor apărării, au fost discutate ultimele evoluţii înregistrate pe dimensiunea cooperării NATO-UE, cu
accent pe stadiul implementării Declaraţiei Comune adoptată de cele două organizaţii în 2016. Ministrul român al
Apărării a salutat rezultatele obţinute până în prezent în implementarea celor 42 de măsuri concrete şi a exprimat susţinerea pentru setul de noi propuneri privind implementarea Declaraţiei Comune de la Varşovia ce urmează a fi
agreat, la nivelul miniştrilor de externe din statele membre
şi aliate, în decembrie a.c.
Un oficial german a dat asigurări că PESCO „nuvafi
încompetiţiecuNATO”. Acesta a precizat că NATO se bazează pe conceptul de securitate colectivă, iar PESCO ar fi
proiectat pentru a asigura o reacţie mai rapidă şi mai efi-

cientă a UE în cazul unor evenimente precum epidemia
Ebola ce a lovit Africa în 2014. Astfel, peste 20 de ţări
membre ale Uniunii Europene au semnat un set de documente consemnând intenţia lor de a se angaja într-o „cooperare” militară consolidată, cu obiective-cheie şi proiecte
ambiţioase destinate să facă să avanseze „EuropaApărării”, comentează FrancePresse.
În cadrul unei ceremonii la Bruxelles, miniştri ai apărării şi de externe din statele membre au semnat un set de 20
de angajamente pentru dezvoltarea unor programe de armament sau facilitarea punerii în aplicare a unor operaţiuni
externe. „Esteunmarepasînainte(...),poatecelmaiambiţiosproiectalUniuniiEuropeneacum”, a apreciat recent
şefa armatei spaniole, María Dolores de Cospedal a cărei
ţară - împreună cu Italia - s-a alăturat Franţei şi Germaniei,
care au luat această iniţiativă pentru relansarea CSP. Teoretic, această cooperare întărită poate duce la punerea în
practică a unui cartier general operaţional pentru unităţile
combatante sau a unei platforme logistice de operaţii.
Într-o primă etapă, este probabil ca unele dintre acestea să
ia forma unor proiecte ce vizează dezvoltarea de echipamente (tancuri, drone, sateliţi sau avioane militare de transport) ori crearea unui spital de campanie european.
Viziunea franceză a CSP, orientată spre participarea la
misiuni potenţial riscante, a fost înlocuită de viziunea germană, mai puţin ambiţioasă, dar preocupată să implice un
număr mai mare de ţări. „(…)Esteclarcăviziuneagermanăesteceacareapredominat,pentruaevitaofracturăîn
interiorulcelor27”, analizează Frédéric Mauro, expert în
probleme de apărare, consultat cu regularitate de Parlamentul European. „Astăzisuntemlaanilumină” distanţă
de o cooperare structurată permanentă, aşa cum se prevede
în tratate, regretă el. Dar, potrivit unor surse de la Bruxelles, ţările care se alătură CSP se angajează să-şi „măreascăregulatbugeteledeapărare”, iar angajamentele pe care
le-au notificat vor fi „obligatoriidinpunctdevederejuridic”. Ele promit, de asemenea, să injecteze 2% din totalul
bugetelor militare în cercetare şi tehnologie şi 20% pentru
echipamente pentru a „umple” unele „decalajestrategice”
ale armatelor europene.
Un alt obiectiv declarat este acela de a putea fi înfiinţate
mai repede misiuni militare ale UE,care, până acum nu a
putut fi puse în practică adeseori din cauza lipsei de entuziasm a statelor de a participa cu militari. Semnatarii se angajează să „sprijineînmodsubstanţial” aceste misiuni „cu
personal,echipament,instruire,sprijinpentruexerciţii(şi)
infrastructură”.
Regatul Unit, în mod tradiţional atlantist şi primul buget militar al UE, s-a opus mereu oricăror acţiuni care ar
putea evoca o „armatăeuropeană”, considerând că apărarea teritorială a Europei este unica prerogativă a NATO. A
anunţat că nu va adera la PESCO. Dar, cum se apropie Brexit - ieşirea Marii Britanii din UE este programată pentru
29 martie 2019 - europenii au decis să se mişte rapid.
UE se află astfel în faza de înfiinţare a unui fond pentru
stimularea industriei europene de apărare, care va ajunge în
cele din urmă la 5,5 miliarde de euro pe an. De asemenea,
a creat primul său cartier general militar în primăvară, lansând trei operaţiuni non-combat în Africa.
Regatul Unit şi Danemarca sunt singurele ţări care au
făcut clar faptul că nu doresc să participe la CSP, care va fi
lansat oficial în decembrie. Cu toate acestea, un stat terţ
poate fi invitat „înmodexcepţional” să participe la anumite proiecte. n

Batalionul 21
Vânători de Munte

Pe Vârful
Omu

În apropierea Zilei Vânătorilor de Munte, militarii Batalionului 21 Vânători de Munte au
luat cu asalt Vârful Omu, în data
de 1 noiembrie.
Condiţiile meteo neprielnice
nu i-au împiedicat pe militari să
ducă mai departe renumele armei din care fac parte.
Vă dorim să ajungeţi pe vârfuri cât mai înalte!
Căpitan Mariana DINU
Foto: arhivaB.21V.M.
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Cercetaşii dobrogeni
în acţiune
Antrenamente intense au avut loc în
poligonul de cercetare al Brigăzii 9 Mecanizate „Mărăşeşti”, unde cercetaşii dobrogeni au executat săptămâna trecută modulul de pregătire CareUnderFire.
Rănit la ora 12:00, sanitarul să vină!
Se dau comenzi, iar cercetaşii se pun în
mişcare. Militarii Companiei 349 Cercetare, sau Fantomele cum sunt supranumiţi,
alături de camarazii din structurile de cercetare ale brigăzii, au dat startul antrenamentelor. Este foarte important ca toţi militarii să cunoască noţiuni Care Under
Fire, salvator putând fi oricare dintre ei.

CareUnderFire - o mică parte dintr-un
modul de pregătire mai complex, Tactical
CombatCasualtyCare, menit să antreneze
cursanţii în următoarele domenii de instruire: Tactical Under Fire, Tactical Field
Care, Tactical Evacuation Care, MEDEVAC.
În terenul de instrucţie, militarii au
avut obiective bine stabilite: perfecţiona-

rea deprinderilor şi tehnicile de acţiune pe timpul
acordării primului ajutor
medical unui camarad rănit
pe câmpul de luptă, precum
şi exersarea procedurilor
standard de operare.
Militarii au fost atenţi
asupra următoarelor aspecte: siguranţa salvatorului,
deplasarea la victimă, acordarea primul ajutor şi extragerea victimei în cea mai
mare viteză. Cursul a cuprins două etape, una teoretică şi cealaltă practică,
urmărind ca
par ticipanţii
să aprofundeze cât mai
multe informaţii, atât în
sala de pregătire, cât şi în
teren.

„Rechinii Albi” au un nou comandant
Joi, 2 noiembrie a.c., la sediul Batalionului 341 Infanterie „Constanţa”
a avut loc ceremonia militară organizată cu prilejul predării-primirii funcţiei de comandant de batalion.
Activitatea a debutat cu primirea
raportului de către comandantul Brigăzii 9 Mecanizate „Mărăşeşti”, colonel
Dorin Toma, trecerea în revistă a formaţiei, urmată de intonarea imnului
naţional. Ulterior, s-a dat citire ordinului de numire în funcţia de comandant
al Batalionului 341 Infanterie a locotenent-colonelului Ciprian Balica.
Noul comandant al acestei structuri
a preluat comanda şi Drapelul de Luptă de la colonelul Liviu Necula, care a
fost numit în funcţia de şef de stat major la Brigada 9 Mecanizată „Mărăşeşti”.
În cuvântul său, comandantul Brigăzii 9 Mecanizate „Mărăşeşti” le-a
urat succes celor doi ofiţeri în activităţile pe care aceştia le vor desfăşura în noile funcţii. Activitatea s-a încheiat cu defilarea efectivelor
participante.
Locotenent-colonelul Ciprian Balica este şef

al Promoţiei 120 „Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz 100” a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol
I, s-a născut la data de 11 iulie 1975 în localitatea
Turnu-Măgurele, judeţul Teleorman.

rii s-au descurcat mai
bine decât
mă aşteptam,
a fost concluzia instructorului modulului de pregătire, caporalul Andrei
Zapotoţchi.
Două misiuni executate în teatrul
de operaţii
Af ganistan,
la care adăugăm numeroase cursuri

Am avut
parte de un
colectiv închegat, înţelegător, dornic să înveţe
lucruri noi.
Sunt mândru
de ei, milita-

de pregătire desfăşurate, atât în ţară, cât şi
în străinătate, l-au ajutat pe Andrei să-şi
sprijine colegii să se antreneze în condiţii
cât mai apropiate de realitatea câmpului de
luptă.
La rândul său, colonelul Dorin Toma,
comandantul Brigăzii 9 Mecanizate „Mărăşeşti”, a subliniat faptul că cercetaşii dobrogeni sunt gata să răspundă prezent ori
de câte ori va fi nevoie de ei. Am dovedit,
în câmpul de instrucţie, că avem oameni
bine pregătiţi.
La finalul cursului, acesta a înmânat
participanţilor diplome de merit, felicitându-i pentru rezultatele obţinute şi pentru
profesionalismul de care au dat dovadă.
Locotenent Mirela GHEORGHE
Foto: plutonieradjutantprincipal
GheorgheGabără

12 noiembrie

Ziua Forţelor Armate italiene

Ceremonie de comemorare
a militarilor căzuţi pentru patrie

Ziua Forţelor Armate italiene a fost
sărbătorită, la Bucureşti, printr-o ceremonie menită să amintească despre victoria
ce a marcat realizarea unificării Italiei.
Ceremonia a avut loc la Cimitirul italian Ghencea şi au participat: ambasadorul
Italiei, Marco Giungi, şi ataşatul militar al
Apărării, colonelul Andrea Tiveron, precum şi alţi ambasadori şi ataşaţi militari,
autorităţi civile şi militare române şi italiene şi toţi cei care au dorit să fie aproape
de Forţele Armate italiene.
Au fost depuse coroane de flori la monumentele eroilor italian şi român, pentru
a-i comemora pe toţi militarii care s-au
jertfit pentru patrie în Italia şi în străinătate, în vreme de război şi de pace, din care
peste 1.700 sunt îngropaţi în pământ românesc.
O mare parte dintre aceştia sunt eroi
căzuţi la datorie în timpul Primului Război Mondial, ce au aparţinut Diviziei italiene care, făcând parte din Armata aliată a
generalului francez D'Espery, au participat la ofensiva de pe frontul macedonean
în septembrie 1918 şi eroi căzuţi la datorie
în cel de-al Doilea Război Mondial, care
şi-au pierdut viaţa în timpul deplasărilor
dinspre şi înspre frontul rusesc. Soldaţii
italieni se odihnesc alături de camarazii
lor români, stând mărturie a unui parcurs
comun început în marele teatru de război
al Primului Conflict Mondial şi care continuă sub formele recente de cooperare
militară în diferite teatre de operaţiuni, cu
scopul de a atinge, la acea vreme, valorile
unităţii şi independenţei şi, în zilele noastre, printr-o strategie de securitate conştientă şi comună, pacea europeană şi mondială.
Ambasadorul Italiei în România, Marco Giungi a subliniat că avem datoria să-i
comemorăm pe cei care au murit pentru
ţară, amintind ceea ce spunea Horaţiu:
„Estedulceşifrumossămoripentrupa-

Pagina 3

trie”. Mesajul lui Horaţiu este în realitate
un memento pentru cei care rămân. Toţi
avem datoria „de a ne aduce aminte cu
respectdeeroiinoştrişidea-ialinapecei
dragilor”, a afirmat ambasadorul, la ceremonia ce a avut loc la Cimitirul militar
italian din Ghencea.
El a vorbit în continuare despre virtutea civică. „NuştimdacăexistăCâmpiile
ElizeesauValhallasaudiferiteechivalentealetuturorculturilorclasiceşi,pebună
dreptate,dispreţuimastăzipeceicare,de
bunăvoie,cautămoarteaînacţiunisinucigaşepentruorecompensăpostumă.(...)
Înschimb,virtuteacivicăesteceapecare
astăzioreamintim,aceavirtutecareîlfacepesoldatsănucaute,cisăînfrunteriscul şi care cu adevărat face moartea, în
amintireaceluicarerămâne,«dulceetdecorum» («dulce şi frumoasă»)”, a spus
Giungi.
Ambasadorul a precizat că este vorba
despre acea virtute care, odată terminat
conflictul, trece peste graniţele naţionale
şi peste drapele, motiv pentru care învingătorii şi învinşii sunt onoraţi în acelaşi
fel.
Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Alexandru Victor Micula a
afirmat: „Esteunprilejdeaneamintide
toţieroiicareaumuritînuniformă,indiferent de ţara pe care au apărat-o şi un
prilejdealearătatinerilorceanumeau
însemnatrăzboaieledintrecut”.
La monumentul închinat eroilor italieni au fost depuse coroane de flori din
partea mai multor instituţii, printre care:
Preşedinţia României, Ministerul Apărării
Naţionale, ambasadele Italiei, Austriei,
Franţei, Germaniei, Marii Britanii, Ungariei. De asemenea, în Cimitirul eroilor
1916-1919, la monumentul dedicat militarilor români, au fost depuse două coroane
de flori din partea M.Ap.N. şi a Ambasadei Italiei. n

Ziua Statului Major al Apărării

La 12 noiembrie, Armata Română sărbătoreşte Ziua Statului Major al Apărării.
Unirea din 24 ianuarie 1859 a permis
armatelor celor două Principate, Ţara Românească şi Moldova, să se contopească,
acţiune materializată prin numirea domnitorului Alexandru Ioan Cuza comandant
suprem al Armatei, la data de 11/23 octombrie 1859. Toate aceste transformări
au dus la înfiinţarea Corpului de Stat Major General al Principatelor Unite, la data
de 12/24 noiembrie 1859.

10 noiembrie

Mai mult, în data de 13/25 mai 1860
apare Legea care reglementează desfăşurarea instrucţiei în Armata Principatelor
Unite, iar, în data de 9/21 octombrie 1862,
intră în vigoare Legea de reorganizare a
Ministerului de Război. Ca urmare a acestui ultim act oficial, sunt înfiinţate trei direcţii: personal şi operaţii militare; administraţie şi contabilitate; artilerie şi geniu.
În continuare, la 27 noiembrie/ 9 decembrie 1864 a fost adoptată Legea pentru organizarea puterii armate. n

Ziua Artileriei

Asemenea celorlalte arme din compunerea armatei noastre, artileria română îşi
are propria istorie. Ea a cunoscut dezvoltările pe care le-a cerut necesitatea îndeplinirii misiunilor ce i-au fost puse înainte
de către strategi. Toate acestea au fost influenţate, mai întâi de cerinţele de cantitate, apoi, tot mai mult, a fost influenţată de
costuri şi de cerinţele de calitate. Iar, astăzi, asistăm la o nouă provocare: artileria
trebuie să facă pasul spre devenirea ei ca
sistem integrat şi integrant pe câmpul de
luptă 3D, controlat informaţional. Marii

noştri comandanţi de oşti au dezvoltat şi
folosit artileria într-un mod original, iar
artileriştii s-au adaptat cu uşurinţă cerinţelor războiului modern ţinând pasul cu timpul.
La 10 noiembrie, militarii Batalionului
206 Artilerie „GeneralMihailLăcătuşu”,
ca de altfel toţi militarii artilerişti, au sărbătorit ziua Artileriei române.
La mulţi ani tuturor celor care, cu respect şi onoare, poartă pe epoleţi semnul
tunurilor înfrăţite şi fac tot posibilul pentru afirmarea armei lor! n
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Ziua Veteranilor
Ziua Veteranilor din
Teatrele de Operaţii este celebrată la data de 11 noiembrie deoarece la 11 noiembrie 2003, a căzut la datorie
sublocotenentul p.m. Iosif
Silviu Fogoraşi. Acesta a
fost primul militar decedat
în teatrul de operaţii din Afganistan. Sergentul-major
Iosif Silviu Fogoraşi a fost
împuşcat mortal, iar sergentul-major Mihail-Anton Samuilă a fost rănit, în timp ce o coloană de blindate aparţinând Batalionului 151 „Războieni” («Lupii Negri »),
aflată în misiune de luptă, a fost atacată cu focuri de armă
în zona localităţii Spin Puldac, situată în apropierea graniţei cu Pakistanul. Mihail-Anton Samuilă a decedat trei
zile mai târziu, la 14 noiembrie, într-un spital de campanie
al armatei Statelor Unite din Bagram. Cei doi au fost înaintaţi, post-mortem, la gradul de sublocotenent, fiind decoraţi cu „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, cu însemn de război. Astfel, această zi este celebrată şi în semn
de recunoştinţă pentru sacrificiul militarilor care au participat la misiuni în afara teritoriului statului român.
Totodată, această zi este cunoscută şi ca „ZiuaArmis-
tiţiului” deoarece la ora 11:00, în cea de-a 11-a zi a celei
de-a 11-a luni a anului 1918, a intrat în vigoare armistiţiul
semnat, câteva ore mai devreme, de forţele aliate cu Germania, în Pădurea de la Compiegne, în urma căruia se punea capăt Primului Război Mondial.
În ţara noastră, se sărbătoreşte şi Ziua veteranilor de
război, la 29 aprilie, instituită prin HG nr.
1222/10.10.2007, în onoarea tuturor militarilor români
care au luptat pentru apărarea independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a intereselor României.
În ajunul zilei Veteranilor, pe 10 noiembrie, a avut loc
spectacolul caritabil „Sufletdeerou”, organizat de Asociaţia Militarilor Veterani şi a Veteranilor cu Dizabilităţi
(AMVVD). Evenimentul face parte din campania desfăşurată de această asociaţie pentru strângerea de fonduri
dedicate construirii primului centru de recuperare şi refacere din România pentru veteranii cu dizabilităţi. Christian Sabbagh (Kanal D) şi Monica Ghiurco (TVR) şi-au
dorit să fie alături de aceşti eroi veritabili. Ei au vorbit cu
veteranii de război şi cu membrii familiilor acestora, şi au
ţinut să le fie aproape acestor oameni cu suflet uriaş.
Printre artiştii care s-au alăturat cauzei au fost Paul Surugiu, Dan Helciug, Florin Vasilică, actriţa Doina Ghiţescu, cântăreaţa de muzică populară Tatiana Mayer. Emoţiile au fost uriaşe, atât în sală, cât şi pe scenă şi în culise.
Cei prezenţi au făcut donaţii, însă pentru construirea Centrului de recuperare este nevoie de o sumă considerabilă.
Emoţiile au fost uriaşe, mai ales că poveştile celor răniţi în teatrele de război sunt dintre cele mai dureroase.
Un moment extrem de emoţionant, a fost acela în care
Christian Sabbagh a îngenunchiat la propriu lângă unul

Braşov - Brigada 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”

dintre militarii grav răniţi, Ionuţ Butoi, care acum se află
într-un scaun cu rotile. „În 2008, mă întorceam dintr-o
misiune; a fost o bombă artizanală. Important este că
Dumnezeu mi-a dat o şansă să trăiesc şi m-a făcut mai

puterniccasăpotducemaideparteanumiteproiectede
susţinereamilitarilorrăniţiînteatreledeoperaţiuni”, a
spus Ionuţ Butoi care, în urma atacului, a rămas paralizat
de la brâu în jos. Pentru Ionuţ Butoi viaţa e o permanentă
luptă. Anul acesta a devenit campion la tir cu arcul - secţia Paralimpice (9 septembrie 2017), şi la Invictus Game
(Toronto) - tir cu arcul, Vicecampion la Individual şi
Campion alături de echipa României (22 septembrie,
2017).
„A fost o seară plină de emoţie, e un proiect foarte
ambiţiospecarecredemcăîlputemducelabunsfârşitcu
sprijinulsocietăţiicivile,alreprezentanţilormass-media
şi,sperăm,alstatuluiromân;eoluptăcarecontinuăşi
pecareoducemacasă”, a spus şi Marius Apostol, preşedintele AMVVD, rănit, la rându-i, în Afganistan. După
numeroase operaţii şi un an de stat la pat, imobilizat, medicii din baza Ramstein l-au readus la viaţă.

Bucureşti - Parcul Tineretului
Pe 11 noiembrie, la ceremonia desfăşurată la Monumentul Eroilor Căzuţi în Teatrele de Operaţii au fost prezenţi ministrul Apărării Naţionale, Mihai-Viorel Fifor, şeful Statului Major al Apărării, general Nicolae-Ionel Ciucă, comandantul Componentei Operaţionale Terestre şi
locţiitor al şefului Statului Major al Forţelor Terestre, general de brigadă Dorin Blaiu, veterani ai teatrelor de operaţii, precum şi veterani de război, invitaţi. Au participat,
de asemenea, foarte mulţi militari.
Ministrul Apărării a ţinut să precizeze: „Astăziesteo
colae Nasta, comandantul
Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”, domnul

Pe 11 noiembrie a
avut loc o ceremonie militară şi religioasă la sediul comandamentului
Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”.
Cu ocazia Zilei Veteranilor la comandamentul Brigăzii 2 Vânători
de Munte „Sarmizegetusa” a fost organizată o
ceremonie militară şi religioasă.
La activitate au participat Secretarul de Stat
al Ministerului Apărării
Naționale, domnul Ni-

ziimportantăpentruîntreagaArmatăaRomâniei,ozia
bucuriei,darşiatristeţiideopotrivă.Neamintimcuadmiraţiedemisiunilepecarele-aţiîndeplinit,cuprofesionalism,curajşidedicaţie,înultimeledeceniiînteatrele
de operaţii, pentru care vă
mulţumim fiecăruia dintre
dumneavoastră. Durerea celor
29defamiliicareşi-aupierdut
fiii, soţii, taţii, fraţii în aceste
misiunideluptănusevastinge
niciodată. Ei vor rămâne veşnic în inimile noastre, eroi intraţi mult prea devreme în legendă,căroraledatorămrecunoştinţăşipiosrespect.”
Ziua de 11 noiembrie este
una a comemorării eroilor în
toată Europa, fiind cea care
marchează intrarea în vigoare,
în anul 1918, „a unsprezecea
orădinaunsprezeceaziacelei
de-a unsprezecea luni”, a armistiţiului dintre Antantă şi Puterile Centrale, care încheia
Primul Război Mondial, un
conflict devastator care a sfâşiat Europa începutului de secol XX, în bătăliile căruia au
căzut şi militarii Armatei României. Am marcat, în acest
an, la locurile de odihnă şi la monumentele ridicate în
memoria lor la Mărăşti, Mărăşeşti ori Oituz centenarul
luptelor de legendă purtate sub înflăcărata deviză „Peaici
nusetrece!”.
Pentru noi, însă, 11 noiembrie înseamnă şi fatidica zi
din anul 2003, când Armata României a pierdut primul
militar în teatrul de operaţii din Afganistan, sublocotenentul post-mortem Iosif Silviu Fogoraşi. Alţi 28 de eroi l-au
urmat de atunci în sacrificiu, amintindu-ne tuturor cât de
preţioasă este libertatea. Numele lor stă înscris la loc de
onoare pe frontispiciul monumentului care le este închinat
şi în inimile noastre. Durerea familiilor lor nu se va stinge
niciodată. Precum niciodată nu vom înceta, noi cei ce le
ducem mai departe moştenirea, să le cinstim memoria şi
să ne rugăm pentru odihna sufletelor lor.
Adresându-se veteranilor prezenţi, ministrul a mai
spus: „În calitate de ministru al Apărării Naţionale, de
omcareapreciazăvalorilefundamentalealeostaşuluiromân-onoarea,demnitatea,disciplinaşisolidaritatea-vă
prezint onorul întregii armate române.Alături de bravii
noştri veterani ai celui de-Al Doilea Război Mondial,
scrieţiistoriaacesteiţărişisunteţiunexemplupentrunoi
toţi. Vă mulţumim pentru tot ceea ce aţi făcut şi faceţi
pentrunoi,văpreţuimsacrificiileşivăasigurcănestrăduim,pringândurişiprinfapte,săfimlaînălţimeaaşteptărilordumneavoastrălegitime,atâtasupramersuluiţării,câtşiînprivinţagrijiişirespectuluicarevisecuvin
dinparteasocietăţii”.
Colonel Ion PAPALEŢ
colonel Cristian Teglaș, reprezentanți
din cadrul Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor
cu Dizabilități Brașov și structuri militare din garnizoana Brașov. În cadrul ceremoniei s-a
adus un omagiu camarazilor noștri
care și-au jertfit
viața în teatrele de
operații.
Dan
STĂNESCU

Predeal şi Râşnov - Batalionul 21 Vânători de
Munte „General Leonard Mociulschi”
Topraisar Batalionul 341 Infanterie „Constanţa”
Ziua Veteranilor din teatrele de operații a fost sărbătorită şi în garnizoana Topraisar.
Militarii Batalionului 341
Infanterie „Constanța” au
adus un omagiu Eroului lor,
sublocotenentului (p.m.) Ionel
Gheorghiță Drăgușanu, care
şi-a pierdut viaţa în teatrul de
operaţii Afganistan, in anul
2006.
De asemenea, au păstrat
un moment de reculegere pentru veteranii care au murit luptând pentru libertate, credință,

C MYK

întregirea neamului și care au
pus, prin jertfa lor, patria mai
presus decât propria existență.
***
Militarii constănțeni ce fac
parte din acest batalion de infanterie au la activ numeroase
misiuni de succes în teatrele
de operații din Kosovo, Irak și
Afganistan.
Locotenent
Mirela Gheorghe
Foto: plt.adj.pr.
GheorgheGabără

De Ziua Veteranilor, Batalionul 21 Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi” a organizat o ceremonie militară
și religioasă, dedicată veteranilor care au
participat la misiuni în teatrele de operaţii
din Irak şi Afganistan.
Voinescu Silvia
Foto: IvanDănuţ
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Dobrogostea - Subofiţerul şi soldatul anului

Victoria... rezultat al perseverenţei
În perioada 06-10 noiembrie, la Şcoala Militară de
Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab
I”, a avut loc ultima parte a competiţiei „Subofiţerulşi
soldatulanului”. După o lungă şi dură perioadă de întreceri, s-au aliniat în cele din urmă la start militarii ce se vor
lupta pentru desemnarea celui mai priceput subofiţer şi
soldat/gradat din forţele terestre în anul 2017. Înainte de a
ajunge în această finală, competitorii au avut de parcurs
trei sau patru etape intermediare, respectiv: pe subunitate,
batalion, brigadă, divizie. Practic, sunt prezenţi cei mai
buni nouă subofiţeri şi, de asemenea, cei mai buni nouă
gradaţi profesionişti din forţele terestre. Unii dintre aceştia au mai concurat şi în anii trecuţi, alţii se află la prima
experienţă de acest gen. Un lucru este însă cert: toţi sunt
foarte motivaţi să îşi demonstreze dibăcia în jocurile războiului. Majoritatea celor 18 concurenţi au participat la
misiuni în teatrele de operaţii din Irak şi Afganistan, deci
vorbim de oameni foarte bine pregătiţi, militari cu deosebite deprinderi practice în mânuirea resurselor pe care le
au la îndemână.
Ca şi în anii trecuţi, competiţia este acerbă îndeosebi
în rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti. Recompensa pentru ocupanţii podiumului este una deosebit de importantă pentru viitorul acestor pricepuţi militari, trecerea
în rândul subofiţerilor. Întrecerea s-a desfăşurat după acelaşi program cunoscut deja din numărul anterior, acolo
unde am încercat, cât am putut de bine, să redau spiritul
de competitivitate şi fair-play care domină aceste concursuri. Programul a fost structurat astfel încât primele zile să

cuprindă îndeosebi activităţile teoretice şi proba de educaţie fizică, iar ultimele zile s-au axat pe activităţile din teren, repsectiv trageri în poligon şi traseul aplicativ, de altfel, acesta din urmă fiind hotărâtor pentru departajarea
concurenţilor. În ultima zi de întrecere, ne-am deplasat în poligonul de pe raza comunei Dobrogostea, locul atât de bine cunoscut
de toţi subofiţerii ce au călcat vreodată pragul Şcolii militare de
maiştri şi subofiţeri.
Şi, după cum îi şade bine militarului, încă de la prima oră a dimineţii, ploaia mocănească de
toamnă s-a insinuat domol în privirile, dar, mai ales, în bocancii
tuturor celor prezenţi. Am parcurs
bineînţeles întregul traseu alături
de militarii concurenţi, încercând
să surprind determinarea de care
au dat dovadă pe timpul susţinerii
probelor. Nu voi mai descrie probele şi nici modul de desfășurare a etapelor, care sunt aproximativ aceleaşi cu cele
de luna trecută.
La final, am stat de vorbă cu trei dintre militarii participanţi, care, din punctul meu de vedere, edifică într-adevăr asupra mizei competiţiei. Sunt cei trei concurenți care
au ocupat anul trecut podiumul la secţiunea Soldaţi/Gradaţi Profesionişti şi care anul
acesta participă din calitatea de subofiţeri. Sergentul-major Vermeşan Vasile,
șef echipă antipersonal în cadrul Batalionului 191 Infanterie al Brigăzii 81 Infanterie: „Am avut o primă participare
laaceastăîntreceredinposturadecaporal în anul 2013, când am ajuns doar
până la faza organizată la nivelul brigăzii,ocupând,dinpăcate,loculaldoilea. Acest lucru m-a ambiţionat foarte
mult. Am început să mă pregătesc, am
aprofundat cunoştinţele teoretice prin
studiu individual, iar, după trei ani,
atunci când m-am simţit cu adevărat
pregătit, am revenit în competiţie ocupând,dedataaceasta,locul1laetapa
nivelbrigadă,apoilocul2laetapadivizie,iar,laetapafinală,respectivceala
care ne aflăm acum, am reuşit să ies
câştigător la secţiunea Soldaţi/Gradaţi
Profesionişti.Caurmare aloculuiocupat,amfostpromovatînrândulmaiştrilor şi subofiţerilor militari, devenind
practic un promoter al acestui concurs

înfaţanoilorsubordonaţi. Deşiammultedeînvăţatînnouacarieră,amsentimentulcămi-amcâştigatdreptuldea
face parte din corpul subofiţerilor şi voi încerca să îmi
înnoiesccunoştinţeleastfelîncâtşiceilalţicolegisămă
perceapăcapeunulde-allor.Anulacestaamreuşit
săidentificunmilitarsubordonat,căruiai-aminsuflatdorinţadeaajungeunexempluînfaţacelorlalţi
aşacumamfostşieuşi,separecă,areşansemari
săcâştigecompetiţia.” De aceeaşi părere este şi sergentul-major Aranghel din cadrul Batalionului 26
Infanterie al Brigăzii Multinaţionale de Sud-Est,
ocupantul locului doi anul trecut, la secţiunea Soldaţi/Gradaţi Profesionişti: „Laînceputpotspunecă
mi-a fost greu să mă acomodez cu postura de
şef/comandant. Sunt mult mai multe responsabilităţi. În mod categoric, răspunderea este mult mai
mare.Dacă,înaintesinguragrijăerasăarătcâtde
bine mă instruiesc, acum lucrurile s-au schimbat.
Amsubordonaţicaremăprivesccapeunexemplu
deurmat,unulde-allor,unulcareareuşitsăevoluezeîncarierădatorităperformanţelorşiabilităţilor
dobândite în
procesul zilnic
de instruire.
Pot să mai spun că
înafarăderespectul
câştigatînfaţacolegilor, s-a modificat
şi statutul social.
Au apărut multe
oportunităţi de evoluţieîncarieramilitară.Amrealizatcă
nimic nu se obţine
fără muncă. Pentru
caocarierăsăpoatăficonsideratăuna
desucces,trebuiesă
conţinătoateetapelefireşti,fărăexcepţie.Înconsecinţă,
amdegândcaurmătoareaperioadăsăfierezervatăacumulăriidecunoştinţenoi,caresăpunăbazeleexperienţelormilitarece,cusiguranţă,vorveni,dar,dedataaceasta,dinposturadelider.” Cel de-al treilea militar premiat
anul trecut cu trecerea în corpul subofiţerilor, sergentul
Găvră Dan din Regimentul 69 Artilerie Mixtă a ţinut să

precizeze faptul că: „Am rămas cu o experienţă foarte
frumoasăînurmaparticipăriilaconcursuldeanultrecut.
În plus, am avut ocazia să cunosc colegi noi, veniţi din
mediidiferiteceluiîncareîmidesfăşoractivitateacuren-

tă.Privitînansamblu,moduldeabordareasituaţiilor-limităesteunulasemănător,însădelaindividlaindivid,
acestadiferă.Întâidetoate,amperceputacestconcursca
peunschimbdeexperienţă,cearelocîntremilitaridediferitespecialităţi.Anulacesta,amrevenitdinposturade
subofiţervrândsădemonstrezcolegilorcănuafostoîntâmplareşicăîmimeritloculcuprisosinţă”.
Şi, pentru că în orice concurs există învingători şi învinşi, voi reda clasamentul final, deşi, din punctul meu de
vedere, toţi participanţii sunt câştigători.
Locul întâi, la secţiunea maiştri militari şi subofiţeri a
fost ocupat de sergentul-major Dorel Aranghel din Batalionul 26 Infanterie „NeagoeBasarab”, urmat, la mică distanţă de plutonierul-major Marcel Coca din Batalionul
151 Infanterie „Războieni”, podiumul fiind întregit de
plutonierul Marinel Tudorache din Regimentul 528 Supraveghere „VladŢepeş”. Pe primul loc al clasamentului
soldaţilor şi gradaţilor profesionişti a urcat caporalul Mihail Gocan din Batalionul 191 Infanterie „ColonelRadu
Golescu” urmat de fruntaşul Grigoraş Panţuş din Batalionul 81 LAROM „Maior Gheorghe Şonţu” şi fruntaşul
Andrei Cojocaru din Batalionul 341 Infanterie
„Constanţa”, aceştia fiind propuşi pentru trecerea în rândul subofiţerilor.
La ceremonia de decernare a premiilor a participat comandantul Componentei Operaţionale
Terestre şi locţiitor al şefului Statului Major al
Forţelor Terestre, general de brigadă Dorin Blaiu, alături de subofiţerul de comandă al Statului
Major al Forţelor Terestre, plutonier-adjutant
principal Dorin Corneliu Buhoci, iar, din partea
Fundaţiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe –
PurtătoruldeBiruinţă”, colonel (r) Iulian Boeru.
Toţi militarii prezenţi în această finală au
primit mulţumiri pentru felul în care şi-au reprezentat unităţile de provenienţă. Chiar şi pentru
cei care au terminat în afara podiumului, a fost
o experienţă frumoasă. Sclipirile din ochii lor
mi-au dat de înţeles că sunt hotărâţi să revină şi
mi-au amintit de un citat celebru al lui Napoleon Bonaparte, care se potriveşte ambelor categorii ( învinşi şi învingători) care spunea: „Victoriileadevăratenusuntnumaialecelorputernici,darmaialesalecelorperseverenţi!”.
Plutonier Cristian ALDESCU
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REPERE CULTURALE

Lupta de la Codrii Cosminului

Carte

Împărăteasa, LilianaNechita
Împărăteasa, o poveste scrisă într-o
cheie aproape naturalistă, ilustrează în
detaliu o lume rurală modernă, de secol
XX. Satul românesc din zilele noastre
ni se dezvăluie cu bune şi rele, surprinse prin ochii naratoarei, în a cărei poveste rolul central îl ocupă Olga, o femeie puternică care se îngrijeşte de
gospodărie, munceşte pământul şi înfruntă viaţa de una singură cu capul sus
şi cu orgoliul omului care a obţinut totul prin propriile forţe.
„Împărăteasaesteoîmbrăţişareşi
oluminăaprinsă.Oîmbrăţişarepentrutoţiaceiţăranicaresezbat
deazipemâinesăsupravieţuiascăîntr-olumeîncarenumaisuntla
locdecinstemâinilebătătorite,cicapacitateadeafacebanifărăsă
munceştipreamult.Olumânareaprinsăînmemoriaţăranilorcare
auplecatdintrenoi,ducândcueitradiţiişisfaturiînţelepte,închise
încâtevavorbepecaredoareiştiausălespună.”(Liliana Nechita)
www.humanitas.ro

Concert

Guilhem Desq, 25 noiembrie, ora 21:00, Clubul Ţăranului
Român,Bucureşti
Desq este un trubadur urban
contemporan, ce călătoreşte prin
toată Franţa şi pe la multiple festivaluri, încântând publicul cu
melodiile sale unice. Cântă solo
sau împreună cu trupa sa, Arcane
Alchemists, iar, din dorinţa sa
pentru experimente muzicale, au
rezultat multiple colaborări cu artişti din diverse genuri. Compoziţiile lui Guilhem Desq sunt comparate cu muzica levantină amestecată cu punk contemporan.
GuilhemDesq se inspiră din tradiţia hurdy gurdy autentică, cât şi din muzica contemporană, iar
rezultatul este o improvizaţie magică, care conduce publicul întrun univers necunoscut, unde locurile, timpul şi emoţiile sunt
amestecate pentru a forma un nou cadru muzical îndrăzneţ.
www.infomusic.ro

Film

Suburbicon
Este o comunitate din suburbie, liniştită şi fericită, cu grădini
şi case îngrijite... locul perfect
pentru a trăi împreună cu familia,
iar în vara anului 1959, familia
Lodge exact asta făcea. Dar, liniştea aparentă ascundea o realitate
tulburătoare. Soţ şi tată, Gardner
Lodge va trebui să supravieţuiască
celor mai decadente părţi ale oraşului.
O poveste imprevizibilă despre
oameni care greşesc şi fac alegeri
nepotrivite. Acesta este Suburbicon.
www.cinemagia.ro

Începând cu anii 1470, ameninţarea otomană în
Moldova era tot mai mare. După ce a pierdut Chilia
şi Cetatea Albă în 1484, Ştefan cel Mare a fost nevoit
să uite divergenţele cu regele Poloniei Casimir IV Jagiellon. În 1485, în schimbul unei alianţe antiotomane, având ca scop recucerirea Chiliei şi Cetăţii Albe,
Ştefan cel Mare a depus Jurământul de la Colomeea,
prin care se recunoştea drept vasal al regelui Poloniei.
Casimir s-a stins în curând din viaţă, lăsând cinci
fii: Casimir, care în loc să devină rege a ales o viaţă
clerică, Vladislav II, care prin căsătorie a unit temporar regatele Boemiei şi Ungariei, Ioan Albert, Alexandru şi Sigismund I
cel Bătrân. Astfel, al treilea fiu, Ioan Albert, a devenit rege în 1490 fără să
fi fost pregătit pentru
tron. Având loc o tranziţie de la un rege foarte
stimat şi temut la un fiu
nepregătit, poziţia ultimului într-un regat cu o
nobilime foarte puternică
a devenit curând destul
de şubredă. Ştefan i-a cerut ajutorul lui Ioan Albert în virtutea înţelegerii cu tatăl acestuia. În 1494, Ioan Albert şi Ştefan
s-au întâlnit la conferinţa de la Levoča cu regele Ladislau al II-lea al Ungariei şi electorul Johann Cicero
al Brandenburgului, şi au făcut planuri pentru o expediţie împotriva Porţii. Obiectivul era recucerirea Chiliei şi Cetăţii Albe. Totuşi, Albert avea drept scop
ascuns cucerirea Moldovei şi detronarea lui Ştefan.
Aceste planuri au fost aflate de Ştefan.
În 1497, polonezii intră în Moldova. În loc să întâlnească un popor aliat, s-au pomenit duşmani.
Având circa 60.000 de oameni în oaste, inclusiv între
5-10.000 de nobili în armură completă, Ioan Albert a
luat sub control partea nemuntoasă a nord-vestului
Moldovei, Ştefan închizându-se în Cetatea Suceava,
care a început a fi asediată. Totuşi, armata poloneză
nu a fost în stare să organizeze un asediu eficient, şi
după 4 luni bătute pe loc, bolile din tabără şi ostilitatea localnicilor moldoveni l-au făcut pe Ioan Albert
să decidă o retragere.
Ştefan s-a folosit cu iscusinţă de incapacitatea numeroasei armate poloneze de a executa un marş în
forţă. Retrăgându-se pe drumul Suceava-Siret-Cernăuţi-Colomeea, armata poloneză trebuia să treacă dealurile împădurite care despart Valea Siretului de Valea Prutului. Hărţuind armata în retragere, Ştefan,
care dispunea de un total de doar 22.000 de ostaşi, a
dorit să-i provoace pe nobilii polonezi la o răbufnire
pripită şi nechibzuită. Astfel, un mic contingent de
moldoveni a atacat direct armata poloneză în mişcare
exact în momentul când nobilii cavaleri treceau pe
lângă pădurea pregătită de oamenii lui Ştefan. Crezând că este vorba de un mic detaşament, 5.000 de
nobili în zale, în urmărirea detaşamentului de moldo-

veni au intrat drept în mijlocul capcanei pregătite de
Ştefan. Armura performantă şi experienţa de luptă a
cavalerilor polonezi ar fi fost suficiente pentru a face
faţă la toată oastea lui Ştefan în câmp deschis, dar
supraîncrederea în propria invincibilitate, combinată
cu un teren împădurit şi deluros a jucat un rol nefast
nobililor polonezi. Mai ales că moldovenii au tăiat
copaci pe care i-au doborât între cavaleri pentru a diviza oastea poloneză şi pentru a nu lăsa loc de avânt
cailor acestora.
În loc să-şi folosească lăncile şi spadele pentru a
măcelări o oaste de ţărani, mulţi dintre ei n-aveau nici
un fel de zale, cavalerii polonezi s-au pomenit înconjuraţi de aceşti ţărani
între copaci doborâţi, daţi
jos de pe cai cu gheoagele, şi până să apuce a întoarce spada, loviţi cu bâtele ţăranilor şi cu spadele soldaţilor. Lupta din
pădure a fost extrem de
dură şi sângeroasă, ducându-se pe viaţă şi
moarte, însă odată cavalerii răpuşi, restul oştii
poloneze nici măcar n-a
fost în stare să organizeze
un contraatac, câteva mii
de moldoveni călare hărţuindu-le retragerea, recapturând prada şi luând prizonieri. Atingând Prutul la
Cernăuţi, fugarii au trecut râul în grabă fără nici o intenţie de a se regrupa, pentru a continua fuga prin Codrii Plonini şi apoi prin Pocuţia în direcţia Stanislau
şi Liov.
Aşteptându-se la a pierde jumătate din armată în
acest conflict, Ştefan a rămas şi el surprins când a devenit clar că pierderile sale militare au fost minime.
Printre cei răniţi în luptă era fiul şi moştenitorul lui
Ştefan (după moartea fiului mai mare Alexandru),
viitorul domnitor Bogdan cel Orb, care în bătălie a
pierdut un ochi din cauza lancei unui cavaler polonez. Boierii din preajma lui Bogdan au povestit după
luptă că acesta ar fi continuat să se bată totodată strigând de durere. Deşi au recunoscut că Bogdan „lenimereamaimultalăturea”, ei continuau să afirme că
urletele, avântul şi înfăţişarea unui om cu un ochi
scurs pe obraz ar fi avut un efect nu tocmai de întărire
a încrederii şi siguranţei asupra nobililor polonezi
care-l vedeau. Surpriza cea mare a bătaliei au fost
cele trei steaguri militare ale regiunilor Cracovia,
Liov şi Sandomir capturate de moldoveni, plus nouă
steaguri provinciale, la care se adăugau multe steaguri ale familiilor nobiliare. Aceasta însemna că a
fost practic un măcel. Ioan Albert, care a avut inspiraţia de a nu intra în pădure cu cavalerii, a fost condus
de garda sa direct până la Liov, temându-se că un popas pentru noapte în Pocuţia sau Stanislau ar fi fost
foarte periculos. Deşi a continuat a mai fi rege 2 ani,
Ioan Albert a rămas în memoria polonezilor ca „regeleîntimpulcăruiacavaleriiaufostnimiciţi”.
www.historia.ro

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Păzirea poruncilor

S

fânta Evanghelie din Duminica a 30-a după Rusalii ne propune spre meditaţie un text care relatează întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu
un oarecare tânăr bogat. Este un text scurt, realizat cu
economie de cuvinte, dar cu foarte multe înţelesuri.
Întrebat fiind de Mântuitorul dacă ştie poruncile, el a
răspuns nu numai că le ştie, ci că pe toate le-a împlinit
din tinereţile lui. Din aceste cuvinte se vede că tânărul
era curat şi nu a venit, ca alţii, cu gândul de a-l ispiti pe
Domnul. El a venit să pună o întrebare în legătură cu
mântuirea lui, cum să dobândească viaţa de veci.
Dacă privim cu atenţie câteva din poruncile pe care
le-a amintit Mântuitorul, ca de exemplu Să nu furi!, Să
nu ucizi!, Să nu săvârşeşti adulter!, sunt uşor de controlat şi am putea formula pe loc răspunsurile. Fiecare poruncă se poate controla şi răspunde dintr-odată: da, asta
am făcut, asta n-am făcut. Sunt altele mai greu de îndeplinit şi de răspuns pe loc.
Să luăm de exemplu: „Să nu depui mărturie mincinoasă!”. Sau o altă poruncă: „Cinsteştepetatăltăuşi
pe mama ta!”. Dar tânărul nostru a avut conştiinţa că
poate răspunde: „Petoateasteale-amîmplinitdintinereţilemele”, inclusiv pe acestea din urmă. De aceea, deşi
Mântuitorul nu a făcut nici un fel de comentariu în legătură cu aceasta, ci l-a crezut şi l-a aprobat, totuşi face
un pas mai departe: „Încă una îţi mai lipseşte: Vinde
toatecâteleaişileîmpartesăracilor,şiveiaveacomoarăîncer;apoivinode-MiurmeazăMie!”.

Din aceste cuvinte reiese în primul rând faptul că
Mântuitorul a ştiut că tânărul avea avere. Având bogăţie,
aşa cum se întâmplă întotdeauna, prin ea tinzi să stăpâneşti şi pe oameni, şi pe aproapele. De aceasta ar fi vrut
Mântuitorul Iisus Hristos să-l elibereze pe tânăr şi să-l
aducă între oameni ca frate, nu ca stăpân.
Mântuitorul S-a gândit şi la averea care te face egoist. Nu averea în sine devine marele obstacol, ci ceea ce
naşte ea în noi, iar în acest sens Sfântul Ioan Gură de Aur
scria: „Bogăţiasausărăcianusuntprineleînselenici
bune,nicirele,eledevinaşadupădispoziţiilecelorcare
lestăpânesc”, iar în Omilia a II-a despre Statui, acelaşi
Sfânt Părinte a zis: „Precum vinul nu e lucru rău, ci
beţiaelucrurău,totaşabogăţianuesteunrău,cilăcomiaceareaşiduhulcelhrăpăreţ”.
Ascultând cu atenţie ceea ce i-a recomandat Mântuitorul, tânărul s-a întristat şi a plecat, fiindcă avea multă avere. A respectat poruncile, dar s-a oprit pe drum, pe
drumul care duce la desăvârşire. De aceea Mântuitorul a
gândit atunci cu voce tare: „Câtdegreuvorintraceice
auaveriînÎmpărăţialuiDumnezeu”. Deci, în măsura în
care te depărtează de oameni, în aceeaşi măsură bogăţia
te îndepărtează şi de Dumnezeu.
Cei care îl ascultau pe Mântuitor s-au speriat auzind
cuvintele sale şi i-au pus o întrebare: „Doamne, dar
atuncicinepoatesăsemântuiască?”. S-au gândit că fiecare dintre ei, într-un fel sau altul, are o casă, o ţarină, un
ban pus deoparte, are câte ceva.

Mântuitorul le-a dat pe loc un răspuns: „Celecesunt
cu neputinţă la oameni, sunt cu putinţă la Dumnezeu”
(Luca 18, 27).
Prin urmare, oamenilor le e cu neputinţă să trăiască
fără bunuri. Ar trebui să nu se mântuiască dacă îşi pun
nădejdea în bunuri. Dumnezeu însă se milostiveşte şi îi
înţelege, şi îi iartă pe cei care nu au căzut de tot în lăcomie şi avariţie.
Nu trebuie să ne speriem de condiţiile pe care le pune
Mântuitorul, ci să ne mângâiem că aceste condiţii nu
sunt atât de grele încât să nu le putem îndeplini. Prin urmare, poruncile nu sunt imposibile. Trebuie să fim cu
conştiinţa curată în tot ceea ce facem, să fim fiecare din
noi ca înaintea lui Dumnezeu, în orice poziţie socială, în
orice loc şi în orice timp am trăi.
Greşim permanent, greşim des, iar întoarcerea să fie
cel puţin tot atât de deasă pe cât este căderea. Averi ca
tânărul din Evanghelie nu avem, însă avem atâta egoism
şi duh de stăpânire, ca şi cum am avea bogăţii nenumărate.
Dacă ne-am întâlni cu Mântuitorul şi i-am spune că
îndeplinim poruncile, tot ar mai avea să ne ceară să ne lepădăm de ceea ce ne stă pe suflet ca greutatea averilor:
egoismul şi duhul stăpânirii altora. Să nu credem că porunca desăvârşirii nu este şi pentru fiecare dintre noi.
Mântuitorul ne cere tuturor: „Fiţidesăvârşiţi!”.
Colonel Ştefan MITINCU
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A fost creat nou tip de aluminiu

O echipă de cercetători din SUA şi Rusia a descoperit o nouă metodă de realizare a aluminiului mai
uşor decât apa. Echipa a reuşit să realizeze structura
prin intermediul modelelor computerizate şi înlocuirea
atomilor de carbon dintr-un diamant cu tetraedru de
aluminiu.
Aluminiul din prezent se scufundă atunci când este
amplasat în apă, dar o echipă de cercetători din cadrul
Universităţii Utah şi din Universitatea Federală Sudică
din Rusia au dezvoltat un nou tip de aluminiu mult mai
uşor decât cel prezent.

Futurism relatează că prin utilizarea modelelor
computerizate echipa a început să înlocuiască fiecare
atom de carbon dintr-un diamant cu tetraedru de aluminiu. În urma experimentelor, a rezultat un nou tip de
aluminiu cristalizat, denumit supertetraedru, care are o
densitate de 0,61 de grame pe centimetru cub. Prin
comparaţie, aluminiul normal are o densitate de 2,7
grame pe centimetru cub.
„Colegiimeiauavutoabordarefoarteinovatoare.
Noulmaterialvaplutiînapă,careareodensitatede
ungrampecentimetrucub”, a declarat chimistul Alexander Boldyrev, din cadrul USU.
Noul aluminiu are abilitatea de a pluti pe apă. Conform lui Boldyrev poate fi utilizat în domeniul aviaţiei,
medicinei, telegrafiei, dar şi pentru confecţionarea
unor părţi din automobile mult mai uşoare.

Celule transformate în ţesut

Celulele stem pluripotente reprezintă una dintre
cele mai remarcabile realizări ştiinţifice ale erei noastre, permiţând savanţilor să readucă celule adulte specializate la starea lor embrionară, nespecializată, apoi
să le manipuleze pentru a devein tipul dorit de ţesut.
Totuşi, până acum, acest proces a fost unul laborios, dar cu ajutorul inovaţiei cercetătorilor de la Universitatea Michigan din Statele Unite, timpul şi efortul pot
fi reduse semnificativ prin programarea directă a celulelor de a fi transformate în alt tip de celule, scrie ScienceAlert.
„Întotdeauna, celulele din corpul nostru se autospecializează”, explică Indika Rajapakse, cercetător în
cadrul acestui studiu de la Universitatea Michigan.
„Cepropunemaicipoateoferioscurtăturăpentrua
realizaacelaşilucruşipentruaajutaoricecelulăsă
devinătipulpecareîldorim.”
Inspiraţia pentru noul demers este un studiu din
1989, atunci când cercetătorii de la FredHutchinson
CancerResearchCentre au putut transforma celulele
pielii în celule musculare. Au realizat acest lucru prin
expunerea celulelor la proteina TF (transcription factor), care ajută la controlarea expresiei genelor în celule, determinând astfel ca celula să devină un alt tip şi
să poată controla diviziunea, creşterea
sau moartea
acesteia.
Noul studiu a folosit
tehnicile şi
cu noaş te rea
ştiinţifică actuală cu privire la ADN,
care nu erau
disponibile acum aproape 30 de ani, pentru a elabora
un algoritm matematic care poate prezice cu succes
factorii care pot programa celulele.
Cu alte cuvinte, decât să folosească una sau câteva
tipuri de proteine TF pentru a manipula celulele pentru
diferenţiere, noul model creează reprezentări 3D ale
genomului pentru a cunoaşte timpul corect şi secvenţa
în care să injecteze proteinele pentru a produce tipurile
de celule dorite.
Această abordare nu ajută doar la crearea oricărui
tip de celule, ci şi poate rezolva problema unor boli letale precum cancerul sau condiţiile ereditare prin reprogramarea celulelor maligne sau periculoase în celule inofensive.
Deocamdată, studiul nu a fost aplicat în experimente de laborator, dar Rajapakse, împreună cu colegii săi
susţin că este pasul următor, iar în acelaşi timp îşi vor
publica noua metodă pentru ca şi alte echipe de cercetători să o poată testa.
www.descopera.ro

Pagina 7

Files Go de la Google

Files Go este un nou manager de
fişiere creat de Google, prevăzut cu
facilităţi pentru optimizarea spaţiului

folosească opţiunea „Receive” pentru
a permite acceptarea fişierului trimis.
În meniul Settings există o alertă
care se activează atunci când spaţiul
de stocare este aproape
epuizat, o alertă ce va
evidenţia aplicaţiile care
nu sunt folosite mai mult
de 30 de zile, alertă pentru download-uri şi colecţii de fişiere media
care ajung să ocupe mult
spaţiu în memoria dispozitivului.
Versiunea finalizată
va apărea în următoarele
săptămâni.

de stocare şi schimburi offline de fişiere între utilizatorii de telefoane cu
Android.
Aplicaţia optimizată pentru dispozitive low-cost prevăzute cu 1 GB memorie RAM sau mai puţin, vine cu un
bagaj interesant de facilităţi menite să
ajute gestionarea mai eficientă a spaţiului de stocare disponibil.
Interfaţa pe bază de cartonaşe are
ca punct de pornire tab-ul „Storage”.
Aici găsim o reprezentare grafică a
spaţiului de stocare disponibil şi opţiuni pentru eliberarea memoriei prin
curăţarea fişierelor temporare, download-uri vechi, duplicate, cache-uri şi
fişiere junk lăsate în urmă de aplicaţii
sau alte fişiere de mari dimensiuni de
care poate nu mai este nevoie.
În tab-ul „Files” există categoriile
Downloads, Images, Videos şi Documents, menite să simplifice găsirea fişierelor care ne interesează. Tot aici se
află şi un „Transfer Tool” care asistă
trimiterea fişierelor selectate unui alt
dispozitiv, folosind conexiunea Bluetooth. Destinatarul nu trebuie decât să

Soarta platformei Windows 10
Mobile este în mare parte clară, Microsoft concentrându-şi eforturile
acum pentru a consolida oferta de
software pentru Android şi iOS, însă
compania nu renunţă la explorarea
spaţiului mobil din punct de
vedere hardware. Un nou
dispozitiv numit momentan
în stadiu de prototip „Andromeda” sugerează că am
putea vedea un soi de hibrid
între o tabletă şi un telefon
din partea companiei, hardware-ul putând deschide noi
orizonturi pentru dispozitivele mobile.
Andromeda nu pare să
fie foarte diferit faţă de dispozitivele cu două ecrane precum
ZTE Axon M în design, acesta beneficiind de două display-uri. Diferenţa
faţă de acestea este că Andromeda ar
putea integra un ecran holografic, care

OPC-ul în inspecţie
la restaurantul chinezesc:
- Am auzit că aveţi
şobolani!
- Da, dar şi orezul este foarte gustos.
J
-Mă, Mărie, pe Ion al meu l-o muşcat un câne.
- Şi s-o dus Ion al tău la spital să-i
facă injecţii?
- Ion n-o mers la spital, da’ câniele
îi la dezalcoolizare.
J
Într-un troleibuz. Ultima staţie. Un
poliţist vede un student adormit, cu o
carte pe genunchi, „Teoria câmpului
magnetic”. Poliţistul îl trezeşte pe student şi îi spune:
- Scoală agronomule, am ajuns!
J
Aseară am trecut cu maşina pe
roşu. Un agent de circulaţie din apropiere m-a fluierat de cateva ori până
m-am hotărât să opresc:
- Domnişoară, nu aţi auzit când

v-am fluierat?
- Ba da, dar astă seară sunt deja
ocupată...
J
Am un respect deosebit pentru pisici. Mi-am dus pisica în alt oraş, am
lăsat-o la groapa de gunoi, printre boschetari, fără nici o posibilitate de supravieţuire. Dar, s-a întors acasă. Fără
urlete, fără ameninţări, fără reclamaţii
la poliţie. Nu ca soacră-mea!
J
- Cum se numesc oamenii care stau
la coadă?
- Oameni de rând...
J
Apel telefonic:
- Alo, spitalul?
- Nu, aici e Morga.
- Uf, e prea devreme pentru mine.
- Nu-i nimic, noi vă aşteptăm!
J
O bătrânică sună la pompieri:
- Pisica mea nu vrea să coboare din
copac. Veniţi, vă rog, s-o daţi jos!
- Nu vă faceţi griji. O să stea cât o
să stea şi o să coboare singură.

DÃUNÃTORI

COTIRE

PREGÃTIRE

CARE
EXPLICÃ

Andromeda, tableta
cu ecran holografic

LEGAREA
UNEI VENE

HOLDE

FOARTE
CINSTIÞI

BANDAJ

GLUGÃ

SPAÞIATÃ

AMÂNAT

LIN

ÎNTINS
STRADÃ
RUSTICÃ
AVÂNT
TEI
OUL
GENUNCHIULUI

EPOCÃ

CALM
INTERIOR!

PLOUATÃ
FIREªTE!
SCUZE!

A FACE
RODAJUL
OPRIMARE

PERECHEA
LUI BRAN

PEªTERÃ!

da nu va fi lansată în viitorul apropiat
şi, asemeni altor dispozitive care abordează tehnologii noi de la Microsoft,
probabil că va fi foarte scumpă.
www.go4it
- Dar, dacă nu coboară şi moare de
foame?
- Mătuşică, ai văzut vreodată vreun
schelet de pisică în copac?
J
-De ce cară poliţiştii apă în portbagaj?
-Ca să nu le moară sirena.
J
Învăţătoarea a scris în carnetul elevei: „Liliana vorbeşte prea mult”.
Tatăl, semnând observaţia de luare
la cunoştinţă, adaugă:
„Dacă i-aţi cunoaşte mama!”
J
Fiind foarte meticuloşi, englezii au
statistici pe baza cărora pot prezice
câţi oameni vor muri anul viitor. Pe de
altă parte însă, sicilienii pot să precizeze şi câteva nume...
J
Un arab intră într-un bar din America. Se duce la barman şi spune:
- Ahrem bahra mahji Coca Cola!
La care barmanul foarte nelămurit:
- Un pahar mare şi rece cu ce???
www.bancuri.ro

GÂNDURI ÎN TREACÃT...

PRINSORI

ACRITURI

poate afişa imagini 3D fără necesitatea unor ochelari. Un smartphone cu
tehnologie similară a fost anunţat de
către producătorul de camere profesionale RED, însă acesta nu a fost prezentat în mod public în varianta sa finală.
Conform Thurrott, noul dispozitiv
va fi realizat de către o echipă care se
află sub conducerea lui Alex Kipman,
cel responsabil pentru noua platformă
Windows Mixed Reality, realizată
pentru afişarea de conţinut AR şi VR
pe platforma Windows 10. Aceeaşi
sursă susţine că Microsoft dezvoltă
deja aplicaţii pentru Windows Store
care să profite de pe urma celor două
display-uri, în special de display-ul
holografic şi de capabilităţile de interacţiune cu stylus-ul.
Se pare că Andromeda va beneficia
şi de funcţii de apeluri vocale, însă
acestea vor fi mai degrabă un bonus,
dispozitivul fiind realizat ca o tabletă
cu două display-uri, care rulează Windows 10. Cu siguranţă însă, Androme-

Dragostea e precum războiul: uşor de început, dar greu de sfârşit. (H.C.Mencken)
Orice dragoste care nu are la bază prietenia
este ca un castel construit pe nisip. (EllaWheelerWicox)
Dragostea este un sentiment care vine în galop şi dispare în vârful picioarelor. (TudorMuşatescu)
Poate că au avut dreptate când au pus dragostea în cărţi; se poate ca ea să nu poată exista
în altă parte. (WilliamFaaulkner)
Destinul iubirii este acela de a fi întotdeauna prea puţină sau prea multă. (AmaliaE.Beer)
Iubirea îţi acordă libertatea de care ai nevoie
şi te ajută să fii tu însuţi. (Osho)
Dragostea nu pretinde niciodată, dragostea
dă. (MohandasK.Ganghi)
A iubi nu înseamnă a ne privi unul pe celălalt, ci a privi amândoi în aceeaşi direcţie. (AntoinedeSaint-Exuperi)
Col. (rtr.) Ştefan MITINCU
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Afganistan

ARMATEI

Poligoane redenumite, simbolic,
cu numele unor militari români căzuţi la datorie

Trei poligoane de tragere din Baza Aeriană Kandahar au primit, simbolic, numele unor militari căzuţi la datorie.
Terorismul devine din ce în ce mai
mult opusul a ceea ce înseamnă spectacolul vieţii. Nimeni nu se mai îndoieşte că terorismul este duşmanul vieţii, războiul dus
împotriva ei. Ruine şi dezastre, ură şi răzbunare, lovituri pe la spate. Se resimt din
plin, în cadrul misiunii ResoluteSupport.
Coincidenţă sau nu, întâmplare sau
destin, primele trei luni pe tărâm afgan au
pus la grea încercare destinul militarilor cu
inimi neînfricate. Am pierdut un camarad,
au fost răniţi doi şi câte au mai rămas nespuse! Despre militarii din Afganistan s-au
scris şi s-au spus multe, dar subiectul nu se
va epuiza nici măcar atunci când războiul
de aici va lua sfârşit. Despre cei care au
luptat în ţara în care praful şi nisipul au devenit parte din viaţa lor, se poate aminti
oricând, fără teamă de repetiţie. Vorbeam

mai devreme de coincidenţă. Sunt 29 de
eroi români decedaţi în teatrele de operaţii
(adunate cele două numere dau cifra 11).
Sunt 29 de ţări membre NATO (adunate
cele două numere dau cifra 11), suntem în
data de 11 a 11.

Şi, pentru toate cele spuse, am omagiat,
azi, 11 noiembrie, împreună cu partenerul
american, Ziua Veteranului, comemorată
în SUA, şi Ziua Veteranilor din teatrele de
operaţii, comemorată în România.
A fost o zi plină de activităţi care au debutat chiar de la primele ore ale dimineţii
cu întreceri sportive în comun, pentru ca
apoi să continue în jurul orei 11:00, ora
Afganistanului, cu o ceremonie de cinstire
a veteranilor. În cadrul acestui eveniment,
s-a vorbit despre însemnătatea acestei zile
şi a fost ţinut un moment de reculegere în
onoarea celor căzuţi la datorie.
Totodată, la troiţa ridicată în memoria
eroilor ucişi în teatrele de operaţii, a fost
oficiată o slujbă de pomenire, prilej de a
cinsti şi evoca faptele de arme ale eroilor
români care, prin jertfa lor, au înnobilat
sensul cuvintelor onoare şi patrie.
Manifestările dedicate acestei zile s-au
încheiat cu o ceremonie de dezvelire a

unor plăci comemorative prin care, trei poligoane de tragere aflate în Baza Aeriană
din Kandahar au primit, simbolic, numele
celor trei militari din cadrul Combined
Task Force Devil Strike Brave Hearts, căzuţi la datorie în această ţară a contrastelor.

Centenarul Marii Uniri,
celebrat prin teatru
în şcolile din Capitală
Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Ion
Creangă, organizează în perioada noiembrie 2017 - iunie
2019, un amplu program cultural pentru copii, cu ocazia
Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.
Prevăzut a se desfăşura în mai multe şcoli din Capitală, programul include o serie de activităţi care abordează
teme şi noţiuni istorice într-o manieră interactivă şi antrenantă: Spectacolul de teatru „România dodoloaţă”, ateliere teoretice şi practice, dar şi concerte de muzică militară
şi demonstraţii de tip drill-team, susţinute de Ministerului
Apărării Naţionale. Manifestările se adresează copiilor cu
vârsta cuprinsă între 6 şi 14 ani
şi se derulează în regim gratuit.
Primele activităţi (pilot) au
avut loc în luna octombrie,
anul acesta, la Şcoala Gimnazială nr. 112 şi Şcoala Centrală
din Capitală, urmând ca lansarea oficială a programului să
aibă loc vineri, 17 noiembrie,
la Şcoala Gimnazială „Mexic”,
Sectorul 3 - Bucureşti.
Noţiuni precum popor, cetăţenie sau patriotism pot fi dificil de înţeles la o vârstă mică.
Însă, cu ajutorul trainerilor de
la Fundaţia Calea Victoriei, artiştilor plastici şi istoricilor
cu experienţă în activitatea cu copiii, incursiunea în domeniul identităţii naţionale devine o experienţă distractivă
şi memorabilă - ca parte a unui atelier intitulat „Steagul
României”. Această activitate este dedicată celor mai tineri participanţi (clasele 0-IV).
Elevii din ciclul gimnazial sunt încurajaţi să participe
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Este vorba despre cei doi militari americani decedaţi în urma atacului cu VBIED
din 02 august 2017 şi despre camaradul
nostru, sublocotenentul (pm) Mădălin
Stoica, ucis în atacul cu VBIED ce a avut
loc pe data de 15 septembrie 2017. Numele lor se regăsesc de astăzi, 11.11.2017, în
denumirea celor trei poligoane, ca simbol
al recunoştinţei pentru jertfa şi dăruirea de
sine de care au dat dovadă.
Eroismul acestor camarazi ne obligă, în
determinarea şi hotărârea noastră de militari, la respectarea jurământului militar şi
odată cu el a angajamentelor asumate. Curajul şi spiritul lor de sacrificiu ne vor
inspira şi ne vor întări pe toţi cei care am
ales să servim Patria în uniforma oştirii române.
Cinste şi onoare veteranilor şi eroilor
din teatrele de operaţii!
Toate aceste activităţi s-au desfăşurat
concomitent cu executarea misiunilor în
aria de responsabilitate. Aplicăm noi strategii, noi proceduri, totul pentru un control
mai riguros în zonă. În această săptămână
am executat misiuni îmbarcate şi debarcate, în comun cu Forţele Naţionale de Securitate şi Apărare Afgane şi Forţele de Coaliţie. De fiecare dată, fiii Vrâncioaiei au acţionat conform procedurilor operaţionale

şi nu au uitat nici un moment că trebuie să
îşi îndeplinească misiunile cu profesionalism. Cam atât din Afganistan, dar povestea inimilor neînfricate va continua...
ZiuaVeteranilordinteatreledeoperaţii a fost instituită prin Legea nr. 150 din
22.10.2014 privind modificarea şi completarea OUG nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor
drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. Această zi a fost aleasă pentru simbolistica ei: intrarea în vigoare, la 11 noiembrie 1918, ora 11:00, a Armistiţiului între
Puterile Antantei şi Germania, în urma
căruia se punea capăt Primului Război
Mondial şi se creau condiţiile necesare
realizării, în ţara noastră, a Marii Uniri de
la 1 Decembrie 1918; semnificaţia acestei
zile pentru Armata României este legată şi
de faptul că, pe data de 11 noiembrie 2003,
a căzut la datorie sublocotenentul p.m. Iosif Silviu Fogoraşi, primul militar decedat
în teatrul de operaţii din Afganistan. România a sărbătorit pentru prima oară
această zi în anul 2014, alăturându-se astfel Australiei, Canadei, Statelor Unite ale
Americii şi altor state din Europa, care la
11 noiembrie îşi arată recunoştinţa pentru
militarii întorşi din misiuni şi îşi comemo-

Stalingrad -

Comemorarea
a 75 de ani de la Confruntarea
armată de la Cotul Donului

Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitula Conferinţa-atelier lui Părinte Arhiepiscop Varsanufie, joi,
„Cartierul meu, oraşul 16 noiembrie 2017, Arhiepiscopia Râmmeu, ţara mea”. Por- nicului împreună cu Academia Oameninind de la etimologia lor de Ştiinţă din România, Garnizoana
denumirii cartierelor, Vâlcea şi Inspectoratul de Jandarmi Vâlde la istoria străzilor şi cea, Societatea Culturală Art-Emis, în coa locuitorilor acestora, laborare cu Instituţia Prefectului JudeţuOra 10:00 - Cimitirul Eroilor - Cetăţuia
Atelierul explorează lui Vâlcea, Consiliul Judeţean Vâlcea, Pri- din Râmnicu-Vâlcea
povestea oraşului care măria Râmnicului, ANCMRR-Vâlcea, In- Slujba de pomenire a militarilor Armaa devenit Capitala Ro- spectoratul pentru Situaţii de Urgenţă - Vâl- tei Române căzuţi în confruntările de pe
mâniei, oferind o pers- cea, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Re- Frontul de Est din Stepa Calmucă, Cotul Dopectivă inedită asupra ginaMaria”, Asociaţia Naţională „Cerceta- nului şi Stalingrad, în urmă cu 75 de ani;
evoluţiei sale în ulti- şii României”, Forumul Cultural al Râmni- Scurte alocuţiuni;
mii 100 de ani.
cului şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea
- Onorul gărzii militare;
Programul
este au organizat o serie de manifestări comemo- Depunere de coroane
completat de partici- rative, liturgice şi culturale prilejuite de îmOra 12:00 - Sala „IosifEpiscopul” a Caparea Muzicii Repre- plinirea a 75 de ani de la Confruntarea arma- sei „Sf.IerarhCalinic” din cadrul Centrului
zentative a Armatei şi tă de la Cotul Donului - Stalingrad.
Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului
a Brigzii 30 Gardă
Programul manifestărilor a fost următo• Simpozionul Cotul Donului - Stalingrad
„Mihai Viteazul”. Cele rul:
1942 - Rossoşka 2017. n
două structuri emblematice vor fi prezente în şcoli cu demonstraţii de tip despre pace şi război, despre lupta pentru valorile naţiodrill-team (exerciţii de mânuire a armamentului) şi con- nale.
Lumea eroilor care au făcut „România dodoloaţă” este
certe de muzică militară.
reconstituită de regizorul Gabriel Radu cu ajutorul costumelor realizate de Roxana Dumitrache, a decorului gândit
De pe scena teatrului, în curtea şcolii
Produs de Teatrul Ion Creangă, spectacolul „România de Andrei Răduţ şi a orchestraţiei muzicale propuse de
dodoloaţă” transpune un moment istoric într-un spaţiu fa- Radu Mihalache.
Din distribuţia spectacolului fac parte actorii Paul
miliar copiilor: sala de festivităţi, sala de sport sau chiar
curtea şcolii poate fi următoarea scenă pe care actorii tea- Cimpoieru, care semnează şi mişcarea scenică, Silviu
trului aduc la viaţă povestea Marii Uniri. Fără să devină o Man, Ionel Barac, Silviu Oltean, Beatrice Rubică, Danielecţie de istorie, spectacolul împleteşte adevărul şi legen- la Niculae, Veronica Stoian, Alexandru Mustaţă, Oleg
da, vorbind despre libertate, egalitate şi democraţie, Apostol, Maria Radu, Ana Odagiu şi Monica Odagiu. n

