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FOTOREPORTAJ

Comunicaţiile au evoluat extraordinar în ultimul dece-
niu. Pentru militari, acestea sunt vitale în desfăşurarea 

misiunilor. În Baza Militară Aeriană din Kandahar acţionea-
ză o echipă de specialişti în comunicaţii şi informatică din  
Batalionul 151 Infanterie Protecția Forței Lupii Negri. 

Pe frecvenţe, 
în Kandahar

ANIVERSARE

Comuniunea de la… 47

5

VETERANI

Plutonierul-adjutant (ret) Alexandru Zanfirescu, veteran 
din Al Doilea Război Mondial, are 104 ani. S-a luptat 

întâi cu ruşii, apoi cu comuniştii şi, mai târziu, cu soarta. 
A supravieţuit de fiecare dată. Singura bătălie dispus să o 
piardă este cea cu timpul. Dar nu depune, încă, armele. 

Omul din bătaia 
puştii

15

O misiune în teatrul de operații din Afganistan, chiar 
dacă se repetă la un număr de ani, implică toată fiinţa 

unui militar. 

Cu ochii în patru

Într-o lume cu preocupări acerbe pentru un confort absolut,  un pensionar obişnuit, 
care îi roagă politicos şi timid pe foştii săi şefi să îi permită revenirea benevolă, 

zilnică, la serviciu pare puţin coborât de pe altă planetă. 

6-7

ASALT ÎN MUNȚI
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EVENIMENT
uManevre militare româno-franceze.  Forţele Navale 

române au participat, luni, 27 martie, la un exerciţiu de luptă 
împotriva ameninţărilor aeriene şi de suprafaţă, împreună 
cu echipajul fregatei franceze La Fayette. Cu această ocazie, 
echipajele corvetei Contraamiral Horia Macellariu şi dragoru-
lui maritim Locotenent Lupu Dinescu şi-au consolidat deprin-
derile de a pune în practică proceduri standard de operare 
NATO, în contextul unor scenarii de asigurare a libertăţii de 
navigaţie şi a traficului maritim. 

Nava militară franceză a făcut o escală în Portul 
Constanţa în perioada 24-27 martie, pe parcursul căreia au 
fost planificate întâlniri oficiale cu comandantul Flotei, activi-
tăţi sportive la Academia Navală Mircea cel Bătrân şi vizite ale 
echipajului la Muzeul Marinei Române. (Locotenent-colonel 
Corneliu Pavel)
uDanube Protector 17. Militarii Flotilei Fluviale Mihail 

Kogălniceanu au participat, în perioada 20-24 martie, la exer-
ciţiul de instruire prin simulare asistat de calculator Danube 
Protector 17, organizat la Centrul de Instruire, Simulare şi 
Evaluare al Forţelor Navale. Exerciţiul, la care au mai luat parte  
şi militari din alte structuri subordonate Ministerului Apărării 
Naţionale, dar şi din Ministerul Afacerilor Interne, a urmărit 
consolidarea deprinderilor de asigurare a supravegherii şi 
avertizării preventive în caz de situaţii de urgenţă, situaţie de 
necesitate, stare de asediu până la intrarea într-un conflict şi 
realizarea dispozitivului strategic de apărare. 
uOra Pământului. Ministerul Apărării Naționale s-a 

alăturat şi anul acesta mişcării globale Ora Pământului, 
prin întreruperea iluminatului interior şi exterior la sediul 
instituției, sâmbătă, 25 martie,  în intervalul orar 20.30-
21.30. În acelaşi interval orar, la acest demers au luat par-
te atât Comandamentul Diviziei 2 Infanterie Getica, cât şi 
unitaţile din subordine, urmând astfel exemplul instituţii-
lor emblematice din ţară şi de pe mapamond. Desfăşurat 
sub sloganul Dăruieşte naturii energia ta, proiectul  a fost 
marcat în unităţile militare prin stingerea luminilor exte-
rioare şi interioare, care nu erau esenţiale funcţionării, de 
militarii aflați în serviciu.

Ora Pământului (Earth Hour), iniţiativă a World Wildlife 
Fund Australia, se sărbătoreşte în România din anul 2009, iar 
la nivel internaţional din anul 2007. Proiectul a pornit de la 
dorinţa de a încerca limitarea efectelor negative pe care în-
călzirea globală le are asupra planetei. În prezent, comunita-
tea de susţinători Earth Hour cuprinde 172 de ţări şi 7.000 de 
oraşe din întreaga lume. (Maistru militar clasa I Iulian Cadulencu)
uLansare de carte. Cercul Militar Mangalia, sub pa-

tronajul Statului Major al Forţelor Navale şi cu implicarea 
deosebită a comandorului Petrică Pîrvu, comandantul 
Şcolii de Aplicaţie a Forţelor Navale, a fost gazda unui 
eveniment cultural de excepţie, duminică, 26 martie, ce 
a marcat lansarea volumului Antologia de cultură şi artă 
Solteris 2017. Cartea, apărută la editura Ex-Ponto, reu-
neşte, într-o remarcabilă sinteză, activitatea din ultimii 
trei ani a 55 de prozatori, poeţi, pictori şi critici, membri 
ai Clubului Artelor Solteris, colaboratori, dar şi prieteni.
La eveniment au fost prezenți Angelo Mitchievici, 
preşedintele Uniunii Scriitorilor din România - Filiala 
Dobrogea, profesorul univ.dr. Nicolae Melinescu, jurna-

lista Steliana Bajdechi, preşedintele Uniunii Ziariştilor 
Profesionişti – filiala Dobrogea, Diana Zlatan, preşedinta 
Uniunii Scriitorilor Europeni din Republica Moldova, pre-
cum şi partenerii bulgari Iordanka Stoeva şi Emil Todorov, 
alături de comandorul(r) Costantin Jiva, iniţiatorii şi susţi-
nătorii proiectului Arta fără frontiere.

GARNIZOANA ROMÂNIA
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FOTOGRAFIA SĂPTĂMÂNII

uBucurești. Sublocotenentul Florin Oprea a 
fost premiat de Agenţia News.ro, în cadrul Galei 

România autentică, România pozitivă, cu premiul 
Eroism şi simţ al datoriei.

 Tânărul ofiţer are 24 de ani, a absolvit 
Colegiul Naţional Militar Dimitrie Cantemir şi, 

încă de pe băncile Academiei Forţelor Terestre, 
a dorit să participe la o misiune externă. În 
august 2016 a plecat în Afganistan, unde a 

fost comandant de pluton infanterie, având în 
subordine 27 de militari. La 26 septembrie, în 
timpul unei misiuni de patrulare, vehiculul în 
care se afla a detonat un dispozitiv explozibil 

improvizat, în urma căruia a fost rănit, alături de 
trei dintre colegii săi. A fost evacuat şi spitalizat 
în Germania, dar gândul lui a rămas la oamenii 

din pluton. După doar o lună, a cerut să se 
întoarcă în Afganistan, pentru a fi alături de 

subordonaţii lui. Şi-a comandat în continuare 
oamenii, raportând cu mândrie, la final, Misiune 

îndeplinită! Pentru curajul şi devotamentul său
 a fost decorat de preşedintele României. 

(Colonel Romeo Feraru)

DIXI !
Marina română, prin apartenenţa sa la NATO, utilizează aceleaşi proceduri şi se antrenează după aceleaşi norme ca şi marina franceză, este o 
garanţie a unei bune interoperabilităţi.

Comandor Stanislas Delatte, comandantul fregatei La Fayette
Sursa: Agerpres

Reuniune a Comitetului Mixt româno-american

Secretarul de stat pentru politica 
de apărare şi planificare, Mircea 
Duşa, a avut joi, 23 martie, la 

sediul MApN, o întâlnire cu generalul 
de brigadă Dawne Deskins, director 
adjunct pentru cooperare şi apărare 
antirachetă din cadrul EUCOM. 

Discuţiile au punctat, în primul 
rând, stadiul proiectelor de construc-
ţii ale partenerului american în facili-
tăţile şi zonele convenite, dar şi exer-
ciţiile comune, de instruire bilaterală 
şi multinaţională desfăşurate anul 
acesta în România de forţele armate 
române şi americane.

Întâlnirea dintre cei doi oficiali 
s-a desfăşurat în contextul reuniunii 
Comitetului Mixt româno-american 
pentru implementarea Acordului 
dintre România şi Statele Unite ale 
Americii privind activităţile forţelor 
SUA staţionate pe teritoriul României 
(DCA) şi a Acordului dintre România şi 
SUA privind amplasarea sistemului de 
apărare împotriva rachetelor balistice 
al SUA în România (BMDA), care a 
avut loc, joia trecută, la Bucureşti. 

Reuniunile Comitetului Mixt româ-
no-american întăresc cooperarea dintre 
cele două ţări în domeniul apărării şi rele-
vă efortul comun în vederea implemen-
tării depline a acordurilor DCA şi BMDA.

În acest an se împlinesc două 
decenii de la lansarea Parteneriatului 
Strategic România  –  SUA şi 10 ani de 
la prima reuniune a Comitetului Mixt 
româno-american. n

Șeful Forţelor Terestre germane, în România
Marţi, 28 martie, şeful Statului Major al Forţelor 

Terestre, general-locotenent Dumitru Scarlat, s-a 
întâlnit cu şeful Statului Major al Forţelor Terestre 

din Republica Federală Germania, general-locotenent 
Jörg Vollmer.

Distinsului oaspete i-au fost prezentate principale-
le date despre organizarea şi instruirea Forţelor Terestre 
române, iar discuţiile au constituit un bun prilej pen-
tru consolidarea cooperării  bilaterale, prin identificarea 
unor noi domenii de interes, conform angajamentelor 
internaționale asumate, precum şi pentru intensificarea 
dialogului privind participarea Forţelor Terestre române la 
iniţiativa Framework Nation Concept.

Pe parcursul vizitei, delegaţia germană a fost primită 
de generalul Nicolae Ciucă, şeful Statului Major General. 
Programul activităţii a mai inclus vizitarea Comandamentului 
Multinaţional de Divizie Sud-Est (MND-SE HQ) şi a Unităţii 
pentru Integrarea Forţelor NATO (NFIU). De asemenea, ge-

neralul-locotenent Jörg Vollmer a susţinut, la Universitatea 
Naţională de Apărare Carol I, o prelegere cu tema VJTF and 
Germany NATO. n
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uȘcoala Altfel. Săptămâna trecută, în cadrul progra-

mului Școala Altfel, sute de elevi au fost oaspeții militari-
lor în diferite unități din țară. Joi, 23 martie, la activitățile 
desfășurate la Regimentul 50 Rachete Antiaeriene Andrei 
Mureșianu de la Florești, județul Cluj, au participat cadre di-
dactice și elevi ai Colegiului Tehnic Edmond Nicolau din mu-
nicipiul Cluj-Napoca. Elevilor li s-au prezentat armamentul și 
tehnica de luptă a unității, aspecte din istoria regimentului, 
rolul și importanța acestuia, diverse aspecte din viața mi-
litarilor și au avut posibilitatea de a vizita Capela Militară a 
unităților militare din Florești. 

Vineri, 24 martie, militari români și americani de la Baza 
Aeriană din Mihail Kogălniceanu s-au întâlnit cu aproxima-
tiv 100 de elevi ai unor școli din Constanța, pe Aeroportul 
Internațional Mihail Kogălniceanu, în cadrul programului 
Școala Altfel. Copiii au interacţionat cu militarii români de la 
Baza 86 Aeriană Fetești și americani din Batalionul 1 Vulturii 
Luptători din Regimentul 8 Infanterie. De asemenea, au văzut 
tehnica de luptă a Forțelor Aeriene române, un MiG-21 LanceR 
și un elicopter IAR-330 Puma, și a forțelor americane, respectiv 
un tanc M1A2 Abrams, un vehicul de luptă M2A3 Bradley, o 
stație medicală și echipamentul individual de protecție.

Elevii constănțeni au avut și posibilitatea de a afla 
informații despre meseria de pilot militar și despre experiența 
și misiunea Vulturilor Luptători, ca parte a angajamentului 

Statelor Unite ale Americii de securizare a flancului estic al 
NATO, în cadrul Operațiunii Atlantic Resolve.
uAntrenament. La Batalionul 21 Vânători de Munte a 

avut loc, vineri, 24 martie, un antrenament practic pe linia 
apărării împotriva incendiilor în cooperare cu ISU Predeal. 
Scenariul exerciţiului a avut la bază izbucnirea unui incendiu, 
în timpul programului, langă depozitul de combustibil, fapt 
ce a necesitat intervenţia de urgenţă a echipei de stingere 
a incendiilor. Activitatea a fost desfășurată în scopul verifi-
cării sinopticului la incendiu, a rapidităţii și corectitudinii cu 
care echipa de stingere a incendiilor intervine, precum și a 
testării procedurile comune de intervenţie cu ISU Predeal. 
(Locotenent Mircea Alda)
uMinifotbalul, la naţională. Echipa de minifotbal a 

Colegiului Naţional Militar Dimitrie Cantemir a reușit frumoasa 
performanţă de a se clasa pe locul I la faza zonală a Olimpiadei 
Naţionale a Sportului Şcolar, ca urmare a pregătirii temeini-
ce, ambiţiei, seriozităţii și determinării. Rezultatul este unul 
de excepţie în ultimii ani, obţinut în faţa unor sportivi foarte 
bine pregătiţi din colegii și licee din judeţele Ilfov, Ialomiţa, 
Teleorman, Călărași și Giurgiu și în prezenţa unei galerii impre-
sionante, care a fost alături de câștigători pe parcursul desfă-

șurării competiţiei, în zilele de 25 și 26 martie, în sala de sport 
a Liceului Teoretic Aurel Vlaicu, din Breaza. Clasarea pe prima 
treaptă a podiumului a venit ca urmare a multor ore de an-
trenament și a unei tactici de joc foarte bine pusă la punct de 
profesorul Adrian Soreanu. În urma acestui rezultat meritoriu, 
visul sportivilor noștri de a accede în competiţia elitelor a de-
venit realitate.  

Succes, dragi cantemiriști, la faza naţională care se va des-
fășura la Slobozia, în perioada 18-21 mai! (Grațiela Mihăescu)
uConcurs. Şcoala Militară de Maiștri Militari a Forţelor 

Navale Amiral Ion Murgescu a găzduit, sâmbătă, 25 mar-
tie, cea de-a XXV-a ediţie a Concursului de matematică 
Viceamiral Vasile Urseanu.   Concursul este organizat anu-
al de Liga Navală Română, în parteneriat cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Constanţa. La concurs au participat apro-
ximativ 60 de elevi din judeţul Constanţa. Festivitatea de 
premiere va avea loc sâmbătă, 1 aprilie, la sediul Muzeului 
Marinei Române. Viceamiralul Vasile Urseanu (1848-1926) 
a fost primul comandant al Diviziei de Mare, precursoarea 
actualei Flote a Forțelor Navale române. De personalitatea 
celebrului amiral român se leagă deopotrivă pasiunile aces-
tuia pentru marină, astronomie, navigație și matematică. 
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Ministrul apărării 
naţionale, Gabriel 
Leș, s-a întâlnit luni, 

27 martie, la sediul MApN, 
cu adjunctul secretarului 
general al NATO pentru in-
vestiţii în domeniul apărării, 
Camille Grand, în contextul 
vizitei de informare pe care 
Comitetul NATO pentru 
politica de apărare și plani-
ficare o face în Baza Militară 
99 Deveselu. 

În cadrul discuţiilor, au 
fost abordate teme privind 
evoluţiile mediului de secu-
ritate internaţional și priori-
tăţile de pe agenda Alianţei. 
De asemenea, s-au discutat 
aspecte privind contribu-
ţia și sprijinul ţării noastre 
pentru domeniul apărării 
antirachetă și despre pro-
gramele de înzestrare ale 
Armatei României și investi-
ţiile în domeniul apărării.

Ministrul Leș a subliniat 
faptul că România rămâne 
ferm angajată în implemen-
tarea deciziilor Summitului 
de la Varșovia, precum și a 
celor adoptate de miniștrii 
aliaţi ai apărării la reuniunea 
din februarie, accentuând 
asupra importanţei consoli-
dării posturii de descurajare 
și apărare și a realizării pre-

Întrevedere

zenţei avansate a NATO pe 
teritoriul naţional și la Marea 
Neagră. Oficialul român a 
subliniat că, prin alocarea 
a peste două procente din 
Produsul Intern Brut buge-
tului apărării, pentru anul 
2017, România se încadrează 
în prevederile NATO Defence 
Pledge, fapt ce demon-
strează angajamentul țării 
noastre faţă de demersurile 
aliate, în actualul context 
geostrategic. Totodată, a 

reiterat importanţa acordată 
de autorităţile române me-
canismelor multinaţionale 
de dezvoltare a capabilită-
ţilor de apărare, în primul 
rând a celor derulate în con-
text aliat. 

Oficialul NATO a sublini-
at rolul important jucat de 
România în procesul de rea-
lizare a capabilităţii de apă-
rare împotriva rachetelor 
balistice la nivel Aliat (NATO 
BMD), prin asumarea găz-

duirii și sprijinirea dezvol-
tării elementelor sistemului 
SUA dislocat în Europa, 
fapt ce a permis declararea 
Capabilităţii Operaţionale 
Iniţiale a NATO BMD la 
Summitul de la Varșovia. 
În același timp, a oferit 
sprijinul NATO pentru mo-
dernizarea capabilităţilor de 
apărare ale forţelor armate 
române, prin instrumentele 
și iniţiativele specifice exis-
tente la nivel aliat. n

Dialog 
constructiv

3

Cooperare româno-turcă
Miercuri, 22 martie, ministrul 

apărării naţionale, Gabriel Leș, 
l-a primit, pe ambasadorul 

Republicii Turcia la București, Osman 
Koray Ertaș.

În cadrul întrevederii, au fost dis-
cutate situaţia de securitate din regiu-
nea Mării Negre și perspectivele inten-
sificării cooperării în domeniul apărării 
atât în plan bilateral, cât și în context 
aliat. În vederea consolidării posturii 
de descurajare și apărare a NATO a 
fost subliniată importanţa implemen-
tării deciziilor adoptate la reuniunea 

miniștrilor apărării de la Bruxelles, din 
luna februarie, cu privire la prezen-
ţa aliată înaintată adaptată (tFP) pe 
segmentul sudic al flancului estic al 
Alianţei. De asemenea, cei doi oficiali 
au convenit continuarea contactelor 
la nivel politico-militar și militar dintre 
cele două state, în vederea realizării tFP 
pentru regiunea Mării Negre. 

Ambasadorul turc a prezentat con-
textul regional deosebit de complicat 
și provocările multiple cărora trebuie 
să le facă faţă Turcia și a asigurat cu 
privire la angajamentul solid și de du-

rată al autorităţilor de la Ankara faţă 
de NATO și creșterea prezenţei aliate 
în Marea Neagră. 

Totodată, cei doi oficiali au discutat 
modalităţi concrete de intensificare 
a  cooperării în domeniul apărării, în 
cadrul oferit de Parteneriatul Strategic  
dintre România și Turcia, în domenii 
cum sunt exerciţii bilaterale și multina-
ţionale, sprijinul reciproc și contribuţii 
concrete la operaţionalizarea structu-
rilor de comandă-control aliate de pe 
teritoriul celor două state, respectiv 
cooperarea tehnico-militară. n

Ministrul apărării naționale, Gabriel Leș, s-a întâlnit 
săptămâna trecută, la sediul Ministerului Apărării 
Naționale, cu o delegație a Federației Militarilor 

din România (FMR), condusă de generalul de brigadă (ret) 
Nicolae Gropan.

În cadrul discuțiilor au fost trecute în revistă teme de inte-
res comun și au fost prezentate inițiativele legislative ale mi-
nisterului și corelarea acestora cu cerințele în domeniul social 
pentru personalul militar și civil din armată, cu referire atât 
la cadrele în activitate, cât și la militarii în rezervă și în retra-
gere. S-a convenit, de comun acord, analizarea necesității în-
cheierii de protocoale de colaborare între MApN și Federația 

Vizită de lucru

Luni, 27 martie, locţiitorul șefului Departamentului 
pentru politică de apărare și planificare, gene-
ralul-maior Paul Hurmuz, s-a întâlnit, la sediul 

MApN, cu Marcelo Kos, directorul inspectoratului ge-
neral al Organizației Internaționale pentru interzicerea 
armelor chimice (OIAC). 

Dezbaterile au fost axate pe importanţa unui dia-
log politico–militar între MApN și OIAC și pe iniţierea 
unor proiecte de cooperare militară practică la nive-
lul structurilor de specialitate din armata română. 
Cei doi oficiali au apreciat că dezvoltarea unor relații 
de cooperare între MApN și OIAC are efecte poziti-
ve inclusiv asupra cooperării regionale și a profilului 
României în cadrul NATO și UE. Reprezentantul OIAC 
a apreciat eforturile României în domeniul interzicerii 
armelor chimice, subliniind faptul că MApN dispune 
de facilităţi de specialitate la standarde înalte, care ar 
putea constitui baza unor proiecte concrete demarate 
chiar în acest an. 

Vizita delegaţiei OIAC se încheie pe 29 martie, pe 
agendă fiind incluse și discuţii de specialitate la cen-
trul CBRN din București și la poligonul de instrucţie 
Valea Poienii, de lângă Câmpulung Muscel. n

Militarilor din România în domeniul educațional, precum 
și acordarea sprijinului, de către FMR, pentru modificarea și 
completarea legislației în domeniul social, cu precădere a ac-
telor normative legate de pensiile militare.

Ministrul Gabriel Leș a dat asigurări că instituția pe care 
o conduce va răspunde tuturor solicitărilor venite din partea 
FMR, pe care aceasta urmează să le transmită ministerului, 
apreciind întâlnirea ca fiind benefică și constructivă pentru 
ambele părți. n
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Proconsul pentru Invictus
Un om mai bun – varianta 

Invictus, videoclipul formaţi-
ei Proconsul, cu participarea 

actorului Dragoş Bucur şi dedicat echipei 
militarilor răniţi în teatrele de operaţii, ce 

va reprezenta România la Invictus Games 
Toronto 2017, a fost lansat luni, 27 martie, 
în aula Ministerului Apărării Naţionale. 
Totodată, sub cupola unei teribile emoţii, 
a fost prezentată echipa de sportivi mili-
tari răniţi în misiuni care vor duce culorile 
roş-albastre la Toronto. Lor le-au fost 
adresate încurajări, dar mai ales  

mulţumiri pentru exemplul de forţă şi 
atitudine în faţa încercărilor, de către toţi 
cei care au luat cuvântul: Bodo, solistul 
Proconsul, Adrian Măniuţiu, din partea 
Asociaţiei Povestaşii, care s-a implicat în 
strângerea de fonduri pentru participarea 
militarilor răniţi la Jocurile Mondiale  
Invictus 2017, generalul Nicolae Ciucă, 

şeful Statului Major General, şi ministrul  
apărării naţionale, Gabriel Leş, care a 
concluzionat: Le mulţumesc încă o dată 
invictuşilor că ne predau din nou o lecţie, 
lecţia că totul este posibil. 

 Invictus Games Toronto 2017 vor avea 
loc în ultima săptămână a lunii  
septembrie. n

Maior Cornelia Mihăilă 
Foto: plutonier-adjutant Valentin Ciobîrcă

Reuniune

Miercuri, 22 martie, în Sala Ştefan 
cel Mare a Palatului Cercului 
Militar Naţional, consiliul  

director al Asociaţiei Ofiţerilor în Rezervă  
din România (AORR) a organizat o aduna-
re generală. 

Pe durata reuniunii, la care au parti-
cipat peste 50 de membri ai asociaţiei, a 
fost prezentat raportul consiliului director 
cu privire la activitatea desfăşurată în 
2016, s-a discutat modul de gestionare 
a bugetului pe anul trecut şi aprobat cel 
pentru 2017. De asemenea, a fost analizat 
şi aprobat programul asociaţiei pentru 
acest an şi s-au dezbătut propunerile de 
modificare şi completare a statutului aso-
ciaţiei, precum şi alte probleme de interes 
pentru AORR. Tot cu prilejul acestui eve-
niment, au fost aleşi şi membrii Consiliului 

Director, care vor conduce activitatea 
asociaţiei pentru perioada următoare. 
Generalul-locotenent (r) Virgil Bălăceanu 
a fost numit preşedinte, generalul Florian 
Pinţa, prim-vicepreşedinte, iar generalii 
de brigadă (ret) Vasile Băeţelu şi Mihai  
Ţăpârlea, precum şi colonelul (ret)  
Constantin Monac, vicepreşedinţi. De 
asemenea, generalul-maior (r) Dan-Florin 
Grecu a fost numit secretar general.

În finalul întâlnirii, AORR a semnat un 
protocol de parteneriat cu Asociaţia de 
Arbitraj Instituționalizat, iar pentru sprijinul 
acordat asociaţiei în realizarea obiectivelor 
sale, omului de afaceri Ştefan Varfalvi, pre-
şedintele şi directorul general al societății 
IMSAT Bucureşti, a primit din partea con-
ducerii AORR o diplomă de onoare.

AORR este o organizaţie nonguverna-
mentală, autonomă şi apolitică, membră a 
Confederaţiei Interaliate a Ofiţerilor în Re-
zervă a NATO (CIOR). Scopul acesteia este 
valorificarea experienţei şi competenţelor 
profesionale ale ofiţerilor şi generalilor în 
rezervă şi retragere, a ofiţerilor rezervişti 
voluntari pentru promovarea valorilor şi 
obiectivelor naţionale şi euroatlantice de 
securitate. n

Sergent Cristian Lenga
cristian.lenga@presamil.ro

Tudor Vladimirescu, 
omagiat la Craiova

Colegiul Naţional Militar Tudor Vladimires-
cu a organizat, sâmbătă, 25 martie, 
la Cercul Militar din Craiova, manifes-

tarea cultural-ştiinţifică Eroul martir Tudor 
Vladimirescu. Aceasta a cuprins lansarea 
cărţii-document - Album istoric Eroul martir 
Tudor Vladimirescu şi cronica Revoluţiei române 
din 1821 - autori: prof. Ionel Turcin, prof. Ionela 
Nori Cadea şi general-maior (r) prof. univ. dr. 
Ion Pâlşoiu -, ceremonia de semnare a actului 
de donație către comandantul Colegiului Naţio-
nal Militar Tudor Vladimirescu a trei tablouri care 
îi reprezintă pe membrii familiei Caletzeanu, 
precum şi momente artistice susţinute de 
elevii instituției militare de învățământ.

Donatorul celor trei tablouri este inginerul 
Constantin Caletzeanu, urmaş al căpitanului 
de tunari din oastea lui Tudor Vladimirescu, 

maior Ion (Ianache) Cacaleţeanu. Operele 
au fost pictate la 1921 de Petrache Roşianu, 
după frescele din biserica de la Tâmbureşti. 
Ion Cacaleţeanu a fost unul dintre oamenii 
de nădejde ai Domnului Tudor. El a preluat 
stindardul revoluţiei, sabia şi inelul sigilar. 

Prezent la eveniment, comandantul  
Brigăzii 2 Infanterie Rovine, general de bri-
gadă Daniel Petrescu, veteran al teatrelor de 
operaţii din Irak şi Afganistan, implicat în mai 
multe acţiuni umanitare în zonele de război, 
a precizat că este un moment dedicat tinerilor 
de la colegiul militar, dar nu numai. Avem ne-
voie de modele în viaţă, iar Tudor Vladimirescu 
este unul dintre ele. Copiii care sunt acum la 
acest colegiu sunt norocoşi că se formează aici. 
Albumul lansat se constituie într-un îndemn la 
acordarea respectului cuvenit înaintaşilor. n

În perioada 1 mai – 31 august, un detaşa-
ment al Forțelor Aeriene Regale ale Marii 
Britanii de la Baza Aeriană Coningsby va 

fi dislocat în România, la Baza Militară de la 
Mihail Kogălniceanu, pentru a executa mi-
siuni de poliție aeriană împreună cu Forțele 
Aeriene române. Detaşamentul britanic va 
fi compus din patru avioane Eurofighter şi 
aproximativ 150 de militari (piloți şi personal 
tehnic).

Dislocarea avioanelor RAF în România 
este parte a implementării Planului de 
acţiune pentru asigurarea capacităţii ope-

raţionale a NATO pe flancul estic al Alianței 
atât în zona de nord, cât şi în zona de sud. 
Astfel, sporirea măsurilor privind misiunile 
de poliție aeriană s-au desfăşurat până în 
prezent simultan sau prin rotație pentru a 
asigura securitatea spațiului aerian  
al Țărilor Baltice, Beneluxului, Islandei şi 
Bulgariei. 

Misiunile de poliție aeriană desfăşurate 
în comun vor contribui la dezvoltarea ca-
pacităţii de reacţie şi descurajare şi la con-
solidarea interoperabilităţii dintre forțele 
aeriene române şi britanice. n

Misiuni 
de poliţie aeriană
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LINIA ÎNTÂI

Maistrul militar clasa a III-a Constantin Cuciureanu acordează staţiile radio de pe tehnica de luptă.

Caporalul Alexandru Vatamanu verifică legăturile radio.

Maiorul Dănuţ Buruiană, gata de noi provocări.

Maistrul militar clasa I Constantin Mandache, în atelier. 

Locotenent-colonel Daniel Burlacu

Comunicaţiile au evoluat extraordinar în ultimul deceniu. 
Pentru militari, acestea sunt vitale în desfăşurarea misi-
unilor. În Baza Militară Aeriană din Kandahar acţionează 
o echipă de specialişti în comunicaţii şi informatică din  
Batalionul 151 Infanterie Protecția Forței Lupii Negri.

Sistemul nervos al unei 
armate, comunicaţiile şi 
informatica, este specialita-

tea militară pe umerii căreia apasă 
o mare responsabilitate. Oamenii 
domeniului  sunt de cele mai mul-
te ori nevăzuți, dar de ei depinde 

funcționarea tehnicii de calcul, a 
telefoanelor sau a legăturilor radio. 
De importanța lor vitală ne dăm 
seama mai ales când ajungem  
într-un teatru de operaţii.

În Baza Militară Aeriană din 
Kandahar, unde este dislocat 
Batalionul 151 Infanterie  
Protecția Forței Lupii Negri, există 

un centru de comunicaţii şi infor-
matică în care lucrează militari 
din batalion. Misiunea lor abia a 
început. Activităţile pe care le  
desfăşoară constau în asigurarea 
legăturilor stabile, fiabile, de cali-
tate, atât cu mijloacele naţionale, 
cât şi cu cele de coaliţie pentru 
forţele româneşti dislocate în 
provincia Kandahar.

Maiorul Dănuț Buruiană este 
încadrat pe funcţia de şef al 
comunicaţiilor în cadrul batalio-
nului. Este la a cincea misiune în 
Afganistan, toate executate cu  
Batalionul 151 Infanterie Lupii 
Negri. Ofiţerul are ca atribuţii 
asigurarea organizării şi funcţio-
nării centrului de comunicaţii,  
manager de frecvenţe pentru 
structurile româneşti din pro-
vincia Kandahar, remedierea 
aspectelor procedurale şi tehnice 
în vederea asigurării accesului 
la sistemele coaliţiei (date, voce 
şi radio), asigurarea securităţii 
comunicaţiilor şi a fluxului infor-
maţional în vederea îndeplinirii 
obiectivelor propuse şi exercitării 
comenzii şi controlului.

Este o misiune grea, cu multe 
responsabilităţi, a spus maiorul 

Dănuț Buruiană. Există multe pro-
vocări, dar cred că vom acumula 
o experienţă extraordinară. Nicio 
misiune nu seamănă cu alta. În 
aceste şase luni, vom munci toţi 
aici, în centru, cot la cot, şi rezulta-
tele sigur se vor vedea. Suntem o 
echipă mică, dar viabilă.

La cei 44 de ani ai săi, maistrul 
militar clasa I Constantin Mandache 
este pe cale să finalizeze cu succes 

Mereu la datorie sunt şi 
gradații profesionişti din  
centrul de comunicaţii. Caporalii  
Alexandru Vatamanu, Gabriel 
Rusu şi Daniel Rozmalin sunt tot 
timpul cu ochii pe staţiile radio şi 
centralele telefonice, plus cele-
lalte sisteme. O parte din ei sunt 
la prima misiune şi speră că nu 
ultima. Toţi sunt de acord că aici 
este necesar să fii un bun profe-
sionist, să ai răbdare şi să cunoşti 
foarte bine limba engleză.

Este un loc în care acumulezi 
experienţă, a declarat 
caporalul Alexandru Vatamanu, 
un novice al Afganistanului.  
Colectivul este unul valoros şi ne 
sprijină. Învăţăm şi vom asimila 
multe cunoştinţe. Îmi este dor de 
casă, de România, de familie.  
Praful este şi va rămâne un  
duşman veritabil, dar m-am  
acomodat repede.

Mereu acumulez experiență, 
chiar dacă mai am trei misiuni 
într-un teatru de operații,  
a spus şi caporalul Gabriel Rusu. 
Sincer, mă bucur că fac parte 
dintr-un astfel de colectiv, unit şi 
disciplinat. Dorința noastră este să 
reuşim să îndeplinim toate obiecti-
vele şi să asigurăm toate legăturile 
de comunicaţii şi informatică. Le 
mulţumesc superiorilor şi colegilor 
mei pentru susţinerea de care dau 
dovadă. 

Ca şi mulți alți colegi de-ai 
săi, caporalul Daniel Rozmalin 
este un gradat profesionist foarte 
bine pregătit, onest, disciplinat şi 
gata oricând de acţiune.  Oricine 
îi solicită ajutorul, el răspunde 
prezent indiferent de oră. Este la 
a treia misiune în Afganistan.  
A executat misiuni în Angola, în 
anii 1996 şi 1997, şi Irak, în anul 
2008. Sarcina mea este să asigur 
şi să conduc traficul radio din 
punctul de comandă, între TF şi 
subunitățile din cadrul batalionului 
aflate în aria de operații, a afirmat 
caporalul Daniel Rozmalin.  
Particip la multe acţiuni de redis-
locare de echipamente. Tehnica 
pe care lucrez aici este superioară 
celei din ţară. Pe zi ce trece îmi 
îmbogăţesc nivelul de cunoştinţe 
şi, sincer, mă gândesc serios către 
o carieră de subofiţer. n

a cincea misiune în  
Afganistan. În misiunile anterioare, 
a administrat reţele de calculatoa-
re. Funcţia pe care este încadrat 
este de mare responsabilitate. 
Prima dată am fost cu batalionul 
în teatru în anul 2003, a afirmat 
maistrul militar clasa I Constantin 
Mandache. Acum, din nou am venit 
pe un teren cunoscut. Provocări 
sunt şi acum, mai ales când apar 
defecţiunile şi ştiu că trebuie să-i ajut 
pe colegii mei. Cei de aici alcătuim o 
echipă foarte bună, aşa că totul va 
decurge mai uşor. Are un sfat pen-
tru cei care vin pe astfel de funcţii: 
Să se pregătească bine pentru misi-
une, să ceară sfaturi de la cei care au 
experiență în domeniu şi să studieze 
mult, pentru că tehnica uneori se 
deosebeşte de cea din ţară.

Maistrul militar clasa a III-a 
Cătălin Cuciureanu este la prima 
misiune în teatrul de operații din 
Afganistan. Consideră că momen-
tele grele dintr-o misiune sunt  la 
începutul ei. Fac parte dintr-un co-
lectiv deosebit, a afirmat maistrul 
militar Cuciureanu. Munca noastră 
este de cele mai multe ori ascunsă, 
numai când nu merge ceva suntem 
în prim-plan.

Pe frecvenţe, 
în Kandahar
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În apărare, trăgătorii țintesc protejați de o amenajare genistică.

Al doilea, încărcați!
Servantul înșurubează focoasele la bombele explozive.

 Trăgătorul 
la PSL,

 spaima 
inamicului.

Asalt în munți
INSTRUCŢIE

Locotenent-colonel Gabriel Biţă
Foto: Ciprian Irimia

Pe parcursul a două zile, 15 
şi 16 martie, subunitățile 
Batalionului 30 Vânători de 

Munte Dragoslavele au executat, 
în poligoanele de tragere tempo-
rare Voina-Portăreasa şi Prislop, 
exerciții tactice cu trageri de 
luptă. Astfel, a fost finalizată eva-
luarea secțiilor Companiei Sprijin 
Luptă, precum şi a plutoanelor 
din organizarea companiilor de 
vânători de munte. După două 
luni intense în care s-au pregătit 
prin executarea unor exerciții de 
tip STX sau FTX, pentru trageri de 
instrucție, specifice şi de luptă, 
plutoanele din organica Batali-
onului 30 Vânători de Munte au 
fost evaluate la finalul etapei de 
instrucție.

Tragerile de luptă au fost 
executate cu aruncătoarele  cal. 
82 mm, cu AG -9, cu mitralierele 
de pe TAB C-79, precum şi cu 
armamentul individual, în cadrul 
exercițiilor folosindu-se atât 
muniție reală, cât şi de război. 
Obiectivul general al desfăşurării 
de exerciţii şi aplicaţii periodice 
îl reprezintă verificarea şi îmbu-
nătăţirea nivelului de pregătire. 
Comandanții de plutoane au 
fost evaluați pe perioada celor 
două zile de  comisii conduse 
de  comandanții de companii şi 
subofițerii de comandă. La analiza 
postacțiune s-a evidențiat faptul 
că activitățile de instruire desfăşu-
rate în perioada etapei pluton au 
condus la îndeplinirea obiective-
lor subunităților. n
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Trei bombe, vijelie, foc!

Riposta unui AG-9 asupra unor blindate zguduie munții.

Schimbarea rapidă a poziției de tragere a aruncătoarelor AG-9.

Un TAB C-79 nu întârzie să lovească dur cu rafalele mitralierei.

O grupă de 
vânători de 
munte în 
ofensivă.
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CARIERE ÎN UNIFORMĂ

Din lumea nevăzută a aviației

Plutonier-adjutant Lucian Irimia
lucian.irimia@presamil.ro

Foto: Lucian Irimia

Dincolo de pista unui aerodrom, există militari care 
iubesc la fel de mult aviația. La Baza 95 Aeriană Erou 
căpitan aviator Alexandru Șerbănescu sunt soldați și 
gradați profesioniști cărora le place ceea ce fac și vor 
să-și continue viața militară pe aerodromul moldav.

Oamenii se bucură întot-
deauna de frumusețea 
zborului. Lumea aviației 

este complexă și implică o 
multitudine de specialități care 
au ca obiectiv comun un zbor în 
siguranță. Poate de aceea o bază 
aeriană este mare și are mult 
personal. 

Am descoperit la Baza 95  
Aeriană oameni aparent fără 
legătură cu avioanele sau elicop-
terele, dar mândri că lucrează 
într-o astfel de unitate. Și da, vor 
să continue aici viața lor militară, 
în ciuda provocărilor și proble-
melor cu care se confruntă. Cei 
trei sunt gradați profesioniști, 
specialiști în comunicații, artilerie 
antiaeriană și poliție militară. Nu 
le este ușor. Serviciul implică mul-
te sacrificii personale, programul 
le este încărcat. Dar ei nu se plâng 
de acestea, sunt militari și știu ce 
înseamnă privațiunile sistemului 
militar. Își doresc să aibă salarii 
mai mari, echipament competitiv, 
astfel încât să aibă performanțe 
cât mai bune în meseria lor.

Caporalul Lucian Lazăr lucrea-
ză la centrala telefonică a marii 
unități. Este în armată din 2008. 
Are 30 de ani, este căsătorit și este 
tatăl unei fetiţe minunate. Este 
și student la o facultate cu profil 
tehnic, în anul II, și speră să devină 
inginer. Mama sa lucrează încă 
în unitate, în același domeniu, al 
comunicațiilor. A crescut de mic 
lângă pista aerodromului, pe lân-
gă stațiile radio. Consideră că are 
o specialitate frumoasă, motivan-
tă. Acum, lucrează în ture. Chiar 

dacă are o meserie nu tocmai 
bănoasă, soția îl ajută și îl sprijină 
mult. Când este acasă, se dedică 
numai familiei. 

Îmi place ceea ce fac! Chiar dacă 
salarizarea nu este așa atractivă, 
meseria de militar este încă ofertan-
tă. Aici, în armată, înveți să fii ordo-
nat, responsabil, corect și disciplinat. 
Peste toate, ai o siguranță a locului 
de muncă, a declarat caporalul 
Lucian Lazăr. Pe viitor, vrea să 
avanseze, să aibă un alt statut. 

Fruntașul Liliana Turcu face 
parte din batalionul de artilerie 
antiaeriană al Bazei 95 Aeriană. 

Ocupă funcția de servant. Este în 
unitate de patru ani. Originară din 
Târgu Ocna, a absolvit o facultate 
de drept, apoi masterul în același 
domeniu. De mică m-a atras haina 
militară. Mi-am dorit mult. Abia a 
patra oară am reușit. Am deja patru 
trageri în poligonul de la Capu 
Midia. Da, am tras cu tunul! Nu este 
ușor, dar nu am dat niciodată îna-
poi. La început, nu m-am așteptat 
să fiu în stare să trag cu tunul antia-
erian. Cu timpul, mi-am dat seama 
că pot și am reușit, a spus Liliana.

La prima tragere, camarazii au 
vrut să o protejeze. I-au dat tre-
buri administrative, dar ea a cerut 
să meargă pe funcția pe care este 
încadrată, servant. Fostele ei co-
lege din viața civilă nu prea cred 
ce face ea acum. Fruntașul Turcu 
vede lucrurile altfel față de ele. 
Este într-o lume specială. Liliana 
știe că, pentru a avea rezultate 
bune la trageri, este nevoie de 
multă experiență, ce se câștigă 

prin muncă și instrucție. Pe viitor... 
vrea doar armată! 

Caporalul Cornel Gheorghe 
este încadrat la compania de 
poliție militară. Are 32 de ani. Este 
de 11 ani în sistem. La Baza 95 Aeri-
ană lucrează din 2012. Inițial, a fost 
în Batalionul 495 Infanterie. Are 
la activ o misiune în Afganistan, 
între anii 2011-2012. Este de loc 
din Pantelimon, Ilfov, dar a venit 
după soție, la Bacău. Programul îi 
este încărcat. Lucrează atât în ture, 
cât și la opt ore. Uneori, duce dorul 
unității de unde provine. Acolo a 

trăit cele mai grele momente, dar 
și cele mai frumoase din viața sa 
militară. Pregătirea pentru misiu-
nea din Afganistan a fost dificilă. 
Infanteria i-a rămas în suflet. Erau 
mai mulți camarazi, ieșeau mult 
în teren, fie la instrucție, tabere, 
aplicații sau exerciții.

Aici, la aviație, are alte tipuri de 
activități. Este alt specific, progra-
mul încărcat și, din păcate, sunt 
puțini. A fost și este o fluctuație 
mare de plecări și veniri la soldații 
și gradații profesioniști. 80% din 
cei plecați s-au dus să lucreze în 
străinătate. Nu dorește să mear-
gă la subofițeri. Consideră că 
nu este mare diferență salarială, 
așa că preferă să rămână gradat 
profesionist. În ultima vreme au 
apărut provocări noi, exerciții mai 
ample. Își dorește o salarizare pe 
măsura efortului depus, a implicării 
personale și colective, o dotare 
mai bună, în pas cu complexitatea 
acțiunilor pe care le desfășoară. Am 
fost fascinat când am venit prima 
dată și am văzut cum decolează un 
avion sau elicopter. Aici, la aviație, 
e mai bine, deoarece înaintezi în 
vârstă și aceasta lasă urme, oricât 
de bine te-ai instrui. Dacă ar veni 
o misiune, așa cum a fost cea de la 
KAIA, m-aș înscrie imediat. E greu 
să-ți vezi vechii camarazi că pleacă 
iar în misiune, a afirmat caporalul 
Cornel Gheorghe. n

Comunicațiile aeriene sunt o altă lume. Adevărat, care nu se 
vede, dar foarte importantă pentru aviația militară.

Caporal Lucian Lazăr

La primele lovituri, toată 
lumea a fost atentă cu 
mine, dar totul a decurs 
bine. După prima proble-
mă de tragere, am fost 
întrebată dacă vreau să 
fiu înlocuită. Am refuzat. 
Sunt militar, servant, 
locul meu este la tun.

Fruntaș Liliana Turcu
Mă supără locul nostru 
în societate, ca militari. 
Nu se mai respectă 
oamenii care au depus 
un jurământ pentru țară, 
pentru efortul și 
sacrificiul lor. La dezastre 
și calamități suntem 
primii care intervenim, 
indiferent de minister. 
Oare nu merităm respect?

Caporal Cornel Gheorghe
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Noi 
performanțe 

școlare 
la Alba Iulia

Înfiinţarea unui centru de excelenţă la matematică în Colegiul 
Național Militar Mihai Viteazul, în noiembrie, anul trecut, rod al 
eforturilor profesoarei Anamaria Fuia, coordonatorul centrului, dar 

şi a celorlalţi profesori de matematică din colegiu, şi-a dovedit deja 
eficienţa. 

La faza judeţeană a olimpiadei de matematică, desfăşurată recent, 
elevii în uniformă au obţinut premii şi menţiuni şi, după foarte mulţi 
ani, o calificare la faza naţională, prin eleva fruntaş Cosmina Pop, din 
clasa a IX-a C. Merită admiraţia şi aprecierea elevul sergent Andrei 
Oprean-Hurduc, pentru efortul depus şi câştigarea premiului al II-lea, şi 
elevul caporal Alexandru Bodea, care a obţinut premiul al III-lea. 

Interdisciplinaritatea ştiinţelor pământului va fi reprezentată la faza 
naţională a olimpiadei cu acelaşi nume prin eleva sergent Teodora  
Grecu, sub îndrumarea profesorilor Dorina Filipescu, Valer Macarie, 
Adela Tudor şi Lucian Irimie. Teodora a dovedit preocupare şi pasiune 
pentru ştiinţele pământului (fizica, chimia, bilogia şi geografia), atât 
prin calificarea la faza naţională, cât şi prin rezultatele obţinute în anii 
anteriori la olimpiadele şi concursurile şcolare.

Cantemirişti, 
premiaţi la 

First Tech Challenge

O echipă formată din 14 elevi ai Colegiului 
Militar Naţional Dimitrie Cantemir din 
Breaza a participat, în zilele de 25 şi 26 mar-

tie, la Sala Polivalentă din Bucureşti, la competiția 
națională de robotică First Tech Challenge 2016-
2017 (FTC). La concurs s-au înscris 54 de echipe, 
din 43 de licee din România, iar câştigătorii vor 
participa la Global Robotics Championship, 
în Statele Unite ale Americii, la St. Louis. 

Tinerii cantemirişti au lucrat în echipă având un 
scop bine stabilit: realizarea unui robot programa-
bil  şi comandat de la distanţă. A fost o competiţie 

intensă, la care, pe lângă calităţile roboţilor, au fost 
importante şi tacticile alese de concurenţi pentru 
stabilirea alianţelor.

Deşi cei mai tineri militari ai Armatei României 
nu s-au numărat printre cele trei echipe desemnate 
să participe la întrecerea celor mai buni din lume, 
aceştia au obţinut două premii importante acorda-
te de organizatori: locul al II-lea al premiului  
Motivate, ce a răsplătit echipele care au promovat 
cel mai bine spiritul FTC, şi locul I al premiului Naţie 
prin Educaţie, acordat pentru cea mai populară 
echipă votată de către concurenţi.

A fost un concurs prin care toţi elevii au arătat 
ce au mai bun în domeniul roboticii, cantemiriştii 
demonstrând că nu sunt mai prejos faţă de ceilalţi 
concurenţi. n

Colonel Romeo Feraru
Foto: sergent Nicuşor Comănescu

Disciplina religie, predată de profesorul Ioan  Nistor, are şi în acest 
an şcolar elevi calificaţi la faza naţională. La faza judeţeană a olimpiadei 
de religie, tinerii în uniformă au obținut şase premii I. Astfel, la cultul 
ortodox, pentru al doilea an consecutiv, eleva fruntaş Raluca Şerban 
şi, pentru al treilea an consecutiv, eleva sergent Ioana Argatu;  la cultul 
greco-catolic, pentru al doilea an consecutiv, eleva caporal Ioana To-
moiagă şi, pentru al treilea an consecutiv, elevul sergent Marian Luca; 
la cultul alianţa evanghelică, pentru al doilea an consecutiv, elevul 
caporal Cristian Faur şi, o primă reuşită pentru eleva Luminiţa Filip. 
Ţinând cont că Ioana Argatu s-a calificat şi la faza naţională a olimpiadei 
de limba şi literatura română, la faza naţională a olimpiadei de religie 
va participa elevul sergent Gavrilă Rad, care a câştigat premiul al II-lea 
la faza judeţeană. 

Felicitări, mult succes şi cât mai multe şi frumoase reuşite  
tuturor! n 

Daniela Filimon

Faţă în faţă cu viitorul

Sublocotenent Cornelia Bădin
Foto: Eugen Mihai

În cadrul săptămânii Şcoala altfel, ele-
vii de clasa a XI-a ai Colegiului Naţional  
Militar Dimitrie Cantemir din Breaza 
s-au aflat într-o vizită de documentare 
şi orientare profesională în mai multe 
garnizoane din ţară.

Există un moment de 
răscruce în viaţa fiecărui 
elev. Apare, într-un anumit 

moment, întrebarea Încotro? Nu 
de fiecare dată există un răspuns 
clar. Uneori ştim ce ne dorim, 
ce ne place să facem, unde ne 
vedem peste ani. Alteori suntem 

dezorientaţi şi avem impresia că 
nu ne pricepem la nimic.

Elevii colegiilor militare sunt 
avantajaţi din acest punct de 
vedere. Pe toată perioada anilor 
de liceu, se pregătesc pentru a 
atinge o ţintă clară: admiterea în 
instituţiile militare de învăţământ 
superior. Chiar şi aşa, există şi în 
acest caz un moment de cumpă-
nă, în care viitorul absolvent de 
liceu trebuie să decidă dacă vrea 

să poarte uniforma albastră de 
aviaţie sau cea verde a Forţelor 
Terestre, dacă vrea să piloteze sau 
să fie inginer, dacă se vede luptă-
tor sau navigator. Pentru a ajuta 
elevii să îşi aleagă viitorul, există 
călătoriile de orientare profesi-
onală şi documentare, în cadrul 
cărora aceştia vizitează academi-
ile, şcolile de aplicaţie şi şcolile 
de maiştri militari şi subofiţeri din 
compunerea categoriilor de forţe.

Miercuri, 22 martie, elevii  
Colegiului Naţional Militar 
Dimitrie Cantemir din Breaza au 
poposit la Academia Tehnică 
Militară, unde au fost întâmpinaţi 
de rectorul academiei, colonelul 
Constantin-Iulian Vizitiu.  

În  aula academiei, elevilor 
le-au fost prezentate oferta edu-
caţională şi cele două facultăţi, 
Facultatea de Mecatronică şi  
Sisteme Integrate de Armament 
şi Facultatea de Sisteme Electro-
nice şi Informatice Militare, de  
decanii acestora, coloneii Pamfil 
Şomoiag şi Ion Bica.

A urmat vizitarea campusului, 
a spaţiilor de cazare, a laboratoa-
relor şi a bazei sportive, după care 

au asistat la un curs demonstrativ, 
Drone – tehnologie militară la zi. 
La sfârşitul vizitei, studenţii  
Asociaţiei Studenţilor din  
Academia Tehnică Militară le-au 
povestit colegilor mai mici aspec-
te din viaţa de student militar, în 
sesiunea de întrebări şi răspunsuri.

Academia Tehnică Militară a 
fost doar unul dintre punctele de 
pe agenda săptămânii. Cante-
miriştii au mai vizitat Academia 
Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu, 
Academia Forţelor Aeriene Henri 
Coandă, dar şi Batalionul 151 
Lupii Negri din Iaşi şi  Batalionul 
21 Vânători de Munte General 
Leonard Mociulschi din Predeal. n
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Ateneul Român

Plutonier Alina Crişan
alina.crisan@presamil.ro

Foto: Marius Mocanu şi Alina Crişan

REPERE

Valentin Mandric, compozitor, 
locul I la compoziţie 

şi Marele Premiu

Locotenent-colonel Marius Firca, 
Premiul de popularitate

General de brigadă (r) Ionel Croitoru, locul I la aranjament-orchestraţie

Aşa cum îi spune 
numele, sursa 
de inspiraţie 
pentru această 
piesă a fost joaca 
dintre şoarece 
şi pisică. Deşi 
nu sunt militar, 
mă consider 
compozitor 
pentru orchestră 
de suflători, 
pentru că tot 
ceea ce am scris 
pentru fanfară mi 
s-a cântat. 

M-am înscris în concurs cu 
două piese, una la secţiunea 
aranjament şi cealaltă la 
compoziţie, şi am câştigat 
trei premii: de popularitate, 
menţiune şi premiul al 
II-lea. Cel mai important 
pentru mine este premiul 
de popularitate, pentru 
că întruneşte şi sufragiile 
interpreţilor şi pe cele ale 
publicului spectator.

Am fost promotorul acestui festival şi mă bucur tare mult că, de la an la an, vin 
tot mai mulţi compozitori, cu piese de prestigiu. Revenind la lucrarea care mi-a 
adus locul I, s-a născut pentru că, până acum, culmea, nu a fost orchestrată nici 
o piesă scrisă de Iosif Ivanovici, al cărui nume îl poartă acest concurs. Aşa că am 
găsit o miniatură de pian şi am orchestrat-o pentru ansamblu de suflători.

l 

l 

l 

Militarii au cucerit Ateneul

Săptămâna trecută a fost dedicată muzicii 
de fanfară. Concerte, schimb de experien-
ţă, concurs de creaţie şi, uite aşa, muzica 
militară şi-a stabilit noile direcţii de urmat 
şi şi-a înnoit repertoriul.

Manifestările au cuprins Con-
vocarea anuală a şefilor de 
muzică din ţară, Concursul 

naţional de creaţie pentru muzică de 
fanfară Iosif Ivanovici, Concertul de 
gală al Orchestrei Reprezentative a 
MApN, la Ateneul Român, şi specta-
colele cadeţilor Centrului de Instruire 
pentru Muzici Militare (CIMM).

Prima activitate a avut loc marţi, 
21 martie, la Serviciul Muzici Mili-
tare (SMM), unde şefii de muzică 
au prezentat inspectorului acestei 
arme problemele şi realizările fiecărei 
structuri în parte. După-amiaza, s-a 
desfăşurat a XII-a ediţie a Concursului 
naţional de creaţie pentru muzică de 
fanfară Iosif Ivanovici.

Competiţia, iniţiată în 2005, se 
adresează compozitorilor militari şi 
civili care doresc susţinerea muzicii 
pentru orchestrele de suflători. Încă 
de la început, SMM şi-a dorit ca acest 
concurs să fie unul inedit atât ca 
abordare, cât şi ca mod de desfăşura-
re. Lucrările selecţionate de consiliul 

Clasament

Aranjament-orchestrație: 
Premiul I: Telefon Galop (Iosif Ivanovici), general de brigadă (r) Ionel Croitoru
Premiul II: Nocturna (Gheorghe Păunescu), locotenent-colonel Marius Firca
Premiul III: Jandarmii şi extratereştrii (Le Fevre), Bogdan Fronea
Mențiune: Sanctuary of the heart (Albert Ketelbey), profesor Eugen Nicolae, și 
Afganistan Touareg (Phoenix), maior Daniel Florea.
Compoziție:
Premiul I: Şoarecele şi pisica, Valentin Mandric
Premiul II: Recunoştinţă, colonel Gheorghe Vulpe, și Se aude glas peste Carpaţi, 
locotenent-colonel Florian Mihai
Premiul III: Marşul Marii Uniri, general de brigadă (r) Ionel Croitoru
Mențiune: Trilogy - Roumanian March, colonel Marius Firca
Premiul de popularitate: Trilogy Roumanian March, colonel Marius Firca.

artistic al acestei structuri sunt juriza-
te într-un cadru deschis, transparent, 
în interpretarea live a Orchestrei 
Reprezentative a MApN, condusă de 
locotenent-colonelul Liviu Voicu. 
 Regulamentul con cursului prevede 
ca audierea pieselor selecţionate şi 
jurizarea lor să se facă fără a cunoaşte 
compozitorul sau orchestratorul 
acestora. Membrii juriului sunt 
personalităţi reprezentative ale 
artei şi culturii muzicale româneşti 
- compozitorul Ulpiu Vlad, vicepre-
şedinte al Uniunii Compozitorilor şi 
Muzicologilor din România (UCMR), 
compozitorul Dan Dediu, profesor 
universitar doctor la Universitatea 
Naţională de Muzică din Bucureşti 
(UNMB) şi preşedinte al secţiei de 
muzică instrumentală şi multimedia 
din UCMR, compozitorul George 
Natsis, preşedinte al secţiei de jazz 
a UCMR, compozitorul Ionel Tudor, 
dirijor al Big Band-ului Radio. Preşe-
dintele comisiei a fost colonelul Aurel 
Gheorghiţă, şeful SMM şi inspector 
pentru arma muzici militare. Concur-
sul este structurat pe două secţiuni: 
compoziţie şi aranjament-orches-
traţie, iar pentru ediţia din acest an 
au fost selectate 15 lucrări. Publicul, 
membrii formaţiei şi juriul au fost 
invitaţi, la finalul competiţiei, să vote-
ze trei piese pe care le-au considerat 
a fi cele mai valoroase. Lucrarea care 
a întrunit cele mai multe puncte a 
primit premiul de popularitate. Ma-
rele Premiu al concursului l-a obţinut 
acelaşi compozitor ca şi anul trecut, 
Valentin Mandric, de data aceasta 
cu lucrarea Şoarecele şi pisica. Pentru 
interpretarea lucrărilor înscrise în 
această ediţie a concursului, a urcat 
pe scena Studioului de concerte 
General Dumitru Eremia, alături de 
muzica Reprezentativă, şi un cor mixt 
format din cadeţii CIMM, subofiţerii 
Muzicii Militare a Regimentului 30 
Gardă Mihai Viteazul şi militari ai 
Bazei de Sprijin Logistic Muntenia.

Sunt trei instituţii care, încă de 
la înfiinţare, au fost alături de acest 
concurs – Casa Majestăţii Sale regele 
Mihai I, Alteţa Sa Regală Principele 
Radu al României, UCMR şi Uniunea 
de creaţie interpretativă a muzicie-
nilor din România (UCIMR), al cărei 
preşedinte este Ştefan Gheorghiu. 
Fără sprijinul moral şi financiar pe care 
aceste instituţii îl acordă, de 12 ediţii 

neîntrerupte, această competiţie, sin-
gulară în spaţiul românesc, nu ar mai fi 
avut loc, explică locotenent-colonelul 
Nicolae Gheorghiţă, ofiţer la SMM. 

Miercuri, tot la sediul SMM, or-
chestra CIMM a susţinut un concert 

pentru şefii muzicilor militare. Ast-
fel, ofiţerii de muzică au avut ocazia 
să evalueze viitoarea promoţie de 
subofiţeri din care vor putea selecta 
instrumentişti pentru a-şi completa 
formaţiile pe care le conduc. Iar 
seara, la Ateneul Român, Orchestra 
Reprezentativă a MApN a susţinut 
un concert de gală care a cuprins, 
în primă audiţie, şi cele trei piese 
câştigătoare, primite foarte bine de 
publicul format din militari şi civili. 

Invitatul special al concertului a fost 
violonista Cristina Anghelescu, iar la 
spectacol au fost prezenţi Alteţa Sa 
Regală Principele Radu al României, 
Otilia Sava, secretar de stat pentru 
relaţia cu Parlamentul, informare 
publică şi creşterea calităţii vieţii 
personalului şi militari Invictus.

Seria manifestărilor s-a încheiat 
joi, 23 martie, la SMM. Cadeţii CIMM 
au împărţit scena cu elevii Cole-
giului Naţional de Arte Dinu Lipatti. 
Muzica, limbaj comun, a facilitat 
schimbul de experienţă între cele 
două instituţii, aducând laolaltă 
instrumentişti civili şi militari. n
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Maior Cornelia-Gabriela Mihăilă
cornelia.mihaila@presamil.ro

Într-o lume cu preocupări acerbe pentru un con-
fort absolut, un pensionar care îi roagă politicos 
şi timid pe foştii săi şefi să-i permită revenirea 
benevolă, zilnică, la serviciu, pare puţin coborât 
de pe altă planetă.

Poate chiar este coborât dintr-un alt 
univers, dar mare ne-a fost mirarea să 
îl găsim tocmai într-o unitate militară, 

Batalionul 47 Comunicaţii şi Informatică 
General Nicolae Petrescu. Ajunşi aici, într-un 
moment în care unii dintre transmisi-
onişti erau preocupaţi în egală măsură 
de meseria lor zilnică şi de amenajarea 
straturilor de flori, am înţeles că doar câteva 
zile mai despart unitatea militară de ziua 
sa aniversară. Fiindcă la 1 aprilie aceasta 
împlineşte 85 de ani de existenţă. Benefici-
ind de prilej, figura istorică demnă de toată 
atenţia noastră a aceluia care dă denumirea 
onorifică a batalionului, generalul Nicolae 

Petrescu, se doreşte a fi ştearsă de praful 
timpului şi prezentată în toată strălucirea 
sa, în paginile unei cărţi biografice. Cartea 
este scoasă la lumina tiparului de un tânăr 
militar, tot transmisionist al batalionului 
buzoian. Iar toate acestea şi alte multe în 
plus sunt de neconceput aici, într-un colţ 
militar de Buzău, fără voia şi grija lui  
Dumnezeu. De aceea, aceiaşi oameni îşi 
găsesc momente spre a le dedica Bisericii 
Pogorârea Sfântului Duh, reperul lor duhov-
nicesc, care se pregăteşte de marea sfinţire. 
Turla înaltă, din lemn, a bisericii militare 

mi-a fost şi mie reper, de data aceasta 
de orientare către porţile Batalionului 47 
Comunicaţii şi Informatică.

Transmisioniştii, 
pe frecvenţe internaţionale

Transmisioniştii de la 47, cum îşi 
spun pe scurt, sunt rodaţi, din 2005 până  
în 2010, în teatrele de operaţii: Irak,  
Afganistan, Kosovo, Bosnia şi Herţegovina. 
Alte misiuni externe au îndeplinit între 
1990 şi 2000, în Golf, Somalia, Angola,  
Congo. Până în 2010, tehnica de comunica-
ţii din teatrele de operaţii a fost asigurată 
de acest batalion. Dar istoria unităţii începe 
în 1932, la 1 aprilie, pe când locotenent- 
colonelul, pe atunci, Tiberiu Nicolae  
Petrescu, era primul comandant al Regi-
mentului 3 Transmisiuni, actualul Batalion 
47 Comunicaţii şi Informatică General 
Nicolae Petrescu. Astăzi, un alt locotenent-
colonelul, Costel Maftei, comandantul 
actual al batalionului, ne vorbeşte despre 
oamenii săi astfel: Forţa unităţii, cel puţin 
din 2001, de când am păşit eu în ea, a stat 
şi stă în subofiţeri şi în maiştri. Pentru că 
ofiţerii, uşor, uşor au plecat, au fost avansaţi 
în funcţii, au ieşit la pensie... În schimb, există 
subofiţeri care s-au specializat în această 
armă când eram eu sublocotenent aici şi 
învăţam împreună şi îi am şi în ziua de azi, la 
fel de bine pregătiţi. Iar acest lucru îţi creează 
o stabilitate pe care, în Capitală, nu o găseşti 
uşor şi pe care poţi construi.

Primul inginer electronist român

Despre generalul Petrescu, al cărui 
nume întregeşte titulatura batalionului, 
aproape că nu se ştie nimic. Locotenentul 
transmisionist Cătălin Nedea a pornit să 
cerceteze personalitatea generalului român 
abia după ce i-a dezvăluit comandantului 
pasiunea sa pentru istorie (a fost implicat 
într-un proiect de istorie în urma căruia a 
redactat un articol ce a fost premiat de pre-

O valoare a armei, a transmisiunilor în ţară, 
indiscutabil. Un om care a prins războiul şi, 
în 1946, a decedat printr-un atac cerebral 
cauzat de un glonţ. Din memoriul lui erau 
şterse fapte, erau rupte pagini. Aniversarea 
unităţii din acest an este dedicată memoriei 
generalului Petrescu, într-o încercare de a fi 
corecţi faţă de istorie.

Nea Adi

Colonelul (r) Vasile Chelaru a fost 
comandantul care a prins tocmai perioada 
de trecere de la tehnica Tratatului de la 
Varşovia la tehnica numerică: Adică un con-
tainer dintr-acesta înlocuia cam cinci, şase 
autospeciale vechi, care nici măcar nu aveau 
performanţa pe care o are un container de 
comunicaţii RMNC (Reţeaua Militară Naţio-
nală de Comunicaţii) actual. Printre subor-
donaţi i-a fost şi Andrei Gribencea, mai bine 
cunoscut nea Adi, depanator staţii radio 
militare, care la 17 ani de la pensionare este 
nelipsit, zi de zi, din atelierul unităţii milita-
re, cu aprobarea comandantului, desigur. Îl 
prezintă scurt: Pe acest om l-aş da exemplu 
în toate armatele NATO pentru devotament 
faţă de armată şi de meseria sa! Este şi un 
om de o fineţe ireproşabilă. Nu ridică privirea 
din pământ. Într-adevăr, în ochii lui nea Adi 

odihneşte cerul, cu tot albastrul şi pacea lui. 
Iar maistrul militar Silviu Constantin chiar se 
avântă a rosti: Singurele lucruri bune le avem 

de la nea Adi. Cu ochi de copil senin şi timid, 
nea Adi însuşi, cel care nu mai are nevoie să 
vadă pentru că intuieşte, de acum, defec-
ţiunile tehnice, se destăinuie: Eram clasa a 
şasea când a început să mă preocupe tehnica 
radio. Armata am făcut-o la o unitatea de 
aviaţie din Timişoara. Imediat ce am terminat 
stagiul, m-am angajat aici. Mă îndrăgostisem 
de tehnica militară. Chiar şi acum, după atâ-
ţia ani de pensie, lipsa din unitate a lui nea 
Adi, fie şi doar pentru o zi, rămâne prilej de 
mare îngrijorare.

Rugăciune şi muncă 
în comun

O privire aruncată asupra  
Batalionului 47 Comunicaţii şi Informatică 
General Nicolae Petrescu nu este 
completă fără biserica militară cu  
hramul Pogorârea Sfântului Duh, biserică a 
garnizoanei. Aici ne întâmpină preotul  
militar Alexandru Tudose, al Diviziei 2 
Infanterie Getica, cel care, între misiuni, 
la rândul său, a ridicat locaşul de cult şi 
care încheie prezentarea transmisioniş-
tilor buzoieni: Dreptul constructorului, al 
meşterului Manole, trebuie recunoscut aici, 
nu al meu, pentru că la ridicarea bisericii au 
contribuit foarte mulţi oameni. Iar ei, militarii 
Batalionului 47 Comunicaţii şi Informatică 
de care vă interesaţi, inclusiv comandanţii 
lor, ne-au ajutat foarte mult. În perioada 
aceasta din an, în martie 2012, când eu  
eram în Afganistan, ei dădeau ajutor la  
descărcarea tirurilor cu material lemnos,  
stejar, grinzi uriaşe de 13 metri lungime.  
Aşadar, tot respectul şi toată rugăciunea 
mea pentru aceşti oameni. Şi, din partea 
noastră: La mulţi ani! n

Comuniunea 
de la… 47

Comuniunea 
de la… 47

Transmisioniştii Batalionului 47 Comunicaţii şi Informatică General Nicolae Petrescu, la ROU EX 16, în poligonul Smârdan.

Locotenent-colonel Nicolae Petrescu, 
la preluarea comenzii unităţii.

Nea Adi (Andrei Gribencea)

şedintele ţării, la Palatul Cotroceni, în 2006). 
Şi aşa a fost încurajat să aducă la lumină 
personalitatea celui care a fost primul ingi-
ner electronist român, cu diplomă la şcoala 
de radiotelegrafie din Paris, teoretician şi 
autor de cărţi ştiinţifice şi ofiţer al armatei 
române căruia i se datorează şi astăzi orga-
nizarea unităţilor de transmisiuni, în cartea: 
General Nicolae Petrescu, o viaţă dedicată 
ţării şi carierei de militar. Ce pune în valoare 
cartea? Din nou ne răspunde comandantul: 
Un om care a fost, la vremea lui, un deschi-
zător de drumuri, generalul Nicolae Petrescu. 
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FOTOREPORTAJ

Cu ochii în patruO misiune 
în teatrul de 
operații din 
Afganistan, 
chiar dacă se 
repetă la un 
număr de ani, 
implică  
toată fiinţa 
unui militar.

Militarul este un om hotărât, dârz şi curajos, care ştie tot timpul ce are de făcut şi este 
conştient ce pericole îşi asumă. În Afganistan, acesta soseşte bine pregătit din țară, acolo 
unde în poligoane, tabere, aplicaţii, a fost atent la toate procedurile ce le va executa în 

misiunea de şase luni. Contactul cu tărâmul de aici este de fiecare dată altul, pentru că totul este 
în continuă schimbare. Pe parcursul misiunii, atenţia, curajul, hotărârea sau determinarea sunt 
principalele atuuri în lupta cu rutina sau cu insurgenţii. Una din principalele misiuni pe care le 
execută aici, în provincia Kandahar, este patrula.

 Dimineaţa devreme se pleacă în misiune. Una bine pregătită, în care sunt oferite toate 
detaliile necesare îndeplinirii ei. Militarul se echipează cu cască, vestă, armă, îşi ia muniţie şi... la 
drum. Pentru câteva ore, fie zi, fie noapte, el se află acolo unde pericolul se simte în orice clipă. 
Nu a avut timp să se gândească la nimic altceva decât la misiune. Sau poate doar la familie şi la 
Dumnezeu, atunci când preotul a dat binecuvântarea. Militarul parcurge, cu mâna tot timpul  
pe armă, pe jos sau îmbarcat în MRAP-uri, kilometri după kilometri. Cu timpul, soarele reuşeşte să 
devină aproape la fel de periculos ca un blestemat de dispozitiv exploziv. Praf, căldură, pericol, 
atenţie sporită. Cam aşa s-ar traduce în câteva cuvinte executarea unei patrule pe tărâm afgan. 
Acolo unde militarul este împreună cu camarazii lui şi cu Dumnezeu. A păşit atent la fiecare miş-
care, piatră, pasăre, animal sau copac. Maşinile, din ce în ce mai dese, trec cu viteză  
redusă pe lângă el şi ai lui. Unii îi fac din mână, alţii ... Palpită la fiecare foşnet, cu degetul tot tim-
pul pe trăgaci. Se opreşte. A învăţat detaliile zonei de patrulare. Pe unele şi le aduce aminte din 
misiunile trecute. MRAP-ul a venit uşor în spatele lui, iar top gunner-ul din turelă a strigat. 
Toţi au încremenit. Comandantul patrulei a trimis doi militari să verifice. Nimic suspect.  
Patrula îşi continuă misiunea.

Dumnezeu este cu noi! Sub soarele dogoritor, transpiraţia se simte cum curge de sub cască, iar 
cămaşa şi tricoul sunt ude sub vesta antiglonţ. Doar apa rece din camelback aducea acea prospe-
ţime necesară de a păşi uşor în spatele camaradului ce folosea detectorul de metale. De nicăieri 
au apărut copii. Voiau apă, fructe, dulciuri. Orice. Un copil a aruncat cu o piatră. A privit spre el 
şi a zâmbit uşor. Un alt pui de om s-a apropiat de el. Părea că seamănă cu băiatul său. I-a dat o 
bomboană! Copilul a luat-o rapid şi s-a depărtat. S-a întors şi a cerut apă. I-a dat o sticlă de apă şi 
l-a mângâiat pe creştet. Preţ de miimi de secundă i-au trecut prin fața ochilor imagini cu copilul 
lui. Ce face? Cu cine se joacă? Sunt bine cu toții? Patrula a plecat mai departe... 

Cu atenție au continuat deplasarea. S-au oprit pentru un moment. Un fior rece i-a trecut prin 
coloana vertebrală. Au primit semnalul şi patrula a îngheţat. Toţi au privit în aceeaşi direcţie. Un 
dispozitiv exploziv a fost descoperit. Imediat s-au aplicat procedurile. Fiecare şi-a ocupat poziţia. 
Armele erau pregătite, cu glonţ pe ţeavă. Oricând se putea întâmpla ceva. Turelele cu mitraliere-
le de pe MRAP-uri, gata de acţiune, cercetau zona. Maşinile civile au fost oprite. S-a format ime-
diat o zonă de siguranţă. Timpul trecea greu... Privirile camarazilor se întrepătrundeau la fiecare 
secundă. A apărut echipa EOD şi... iar proceduri. Minutele s-au scurs încet. S-a auzit explozia. Un 
crater a apărut lângă şosea. Misiunea a continuat cu aceeaşi atenţie, curaj şi determinare. După 
un timp, camarazii s-au îmbarcat şi au plecat spre bază, casa lor pentru şase luni. n

Punctul de întâlnire.

Sublocotenentul Ionuţ Ciupercovici, din nou în banca şcolii.

Populaţia locală îi îndrumă pe militari la liderul satului.

Cercetarea  podurilor de pe comunicaţie se face debarcat.
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Cu ochii în patru

Itinerarul de deplasare, întotdeauna pustiu.

Bucuria copiilor când vin militarii români.

De veghe în deşertul afgan.

Alături de liderul local.

Fiecare autovehicul este cercetat amănunţit.

Locotenent-colonel Daniel Burlacu
Foto: Daniel Burlacu



NATO rămâne 
ferm angajată 
în apărarea 
celor aproximativ 
un miliard de 
cetățeni din toate 
statele membre 
din Europa și 
America de Nord.
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Ministerul rus al apărării intenționează 
să contruiască o replică a clădirii 

Reichstag-ului german într-un parc te-
matic din apropierea Moscovei, pentru 
a permite copiilor să recreeze asaltul asu-
pra acestui obiectiv, efectuat de armata 
sovietică în 1945, idee ce nu a fost prea 
bine primită în Germania.

Serghei Șoigu a făcut acest anunț în 
cadrul unui discurs susținut în Duma de 
Stat, la finele lunii februarie. Armata tineretului a fost creată în 2015 pentru a permite copiilor, 
începând cu vârsta de zece ani, să primească o instruire militară de bază și o educație patrio-
tică, iar inaugurarea de către președintele Vladimir Putin a parcului Patriot, de lângă Moscova, 
în urmă cu doi ani, se înscrie în același trend educativ. În acest Disneyland militar sunt expuse 
echipamente ale armatei ruse, fiind amplasate magazine și jocuri video cu tematică militară. 
În ultimii ani, victoria sovietică din cel de Al Doilea Război Mondial a devenit un punct central 
al ideologiei președintelui, dar și de coagulare a societății.

Ziua Victoriei, 9 mai, a devenit unul dintre evenimentele sărbătorite cu cel mai mult fast 
din calendarul rusesc. Ridicarea steagului sovietic pe Reichstag-ul german este una dintre 
imaginile iconice ale căderii Berlinului. Șoigu nu a specificat când va fi gata această replică 
a clădirii Reichstag-ului, dacă și publicul larg va avea posbilitatea să recreeze asaltul sau nu-
mai membrii armatei tineretului. În cadrul aceluiași discurs, Șoigu a mai menționat că acum 
armata rusă are o nouă divizie cibernetică, care are ca misiune să contracareze propaganda 
antirusească într-un mod inteligent, competent și eficient. n

Compania Lockheed Martin a fi-
nalizat dezvoltarea și testele 

demonstrative pentru un sistem 
de apărare cu laser care ar urma să 
intre în dotarea Forțelor Terestre 
americane. Sistemul este montat 
pe un șasiu de vehicul și va fi utilizat 
pentru apărarea forțelor dispuse în 
teren împotriva dronelor aeriene, 
a atacurilor de artilerie, cum ar fi 
loviturile de aruncător sau rachete. 

Sistemul a fost testat în teren aproximativ o lună de compania producătoare. Laserul, 
cu o putere de 60 de kilowați, este o combinație de raze individuale generate prin fibră 
optică, ceea ce sporește puterea acestuia.

Progresele înregistrate de cercetători au permis realizarea unui sistem suficient de 
ușor și cu un volum acceptabil pentru a deveni dislocabil și mobil prin montarea pe 
vehicule militare tactice. Sistemul va putea fi utilizat atât pentru operații terestre, cât și 
pentru cele aeriene sau navale. Producătorii au menționat că acest sistem de apărare 
este aproape de limitele fizice ale concentrării razei laser într-un singur punct. n

Guvernul din Turcia a finalizat un proiect 
de lege care prevede înființarea pri-

mei agenții spațiale a țării. Proiectul a fost 
trimis către Parlament pentru dezbateri și 
aprobare. Potrivit actului normativ, Agenția 
Spațială turcă va elabora politicile și stra-
tegiile de bază în domeniul tehnologiei 
aerospațiale. De asemenea, este de așteptat 
ca aceasta să stimuleze dezvoltarea unei 
industrii locale competitive care să nu de-
pindă de tehnologia străină. Majoritatea 
din Parlament a partidului de guvernământ va aproba, cel mai probabil, acest proiect de 
lege în perioada următoare.

Consiliul executiv al noii agenții spațiale va fi prezidat de premierul Turciei și va cuprinde 
ca membri alți miniștri, cum ar fi ministrul pentru știință, tehnică și tehnologie, ministrul 
dezvoltării, ministrul apărării și ministrul transporturilor. Legea va permite agenției spațiale 
turce să înființeze companii în țară sau în afara țării, să cumpere acțiuni la companii exis-
tente sau să achiziționeze companii. Înainte de elaborarea proiectului de act normativ, 
autoritățile turce au studiat legislația în domeniu din SUA, Japonia, Franța și Germania. În 
paralel, Turcia lucrează la planuri de construire a unei stații de lansare a sateliților, iar unele 
dintre locațiile luate în calcul pentru așa ceva sunt Datca, în partea de sud-vest a țării, sau 
Republica Turcă a Ciprului de Nord, stat separatist recunoscut numai de Turcia.

În decembrie, Turcia a lansat satelitul militar Göktürk-1, fabricat în proporție de 20% 
de industria turcă, care va sprijini eforturile antiteroriste. Göktürk-1 este un satelit optic de 
observare a Pământului pentru aplicații civile și militare, putând scana imagini de înaltă 
rezoluție (până la 0,8 metri) și este dotat cu sisteme de management al comprimării datelor, 
stocare și descărcare. Intențiile declarate ale Turciei sunt de a opera o flotă de zece sateliți 
până în 2023. n

LUMEA DE AZI

Pagină realizată de Silvia MirceaPagina „Lumea de azi” utilizează informaţii preluate de la agenţii de presă şi din publicaţii de specialitate care apar în întreaga lume.

Proiecte spațiale ale Turciei

Armă cu laser 
pentru Forțele Terestre americane

Armata tineretului

Raportul secretarului general al 
NATO pentru 2016

La mijlocul lunii martie, secretarul general al NATO, 
Jens Stoltenberg, a dat publicității raportul de 
activitate anual.

Documentul oferă informații asupra modului în care Alianța a protejat cetățenii din statele 
membre și despre cum a proiectat stabilitatea în 2016. Sunt incluse detalii despre postura 
de descurajare și apărare, implicarea în dialogul pe teme de securitate, investițiile în do-

meniul securității, îmbunătățirea capabilităților, sprijinirea luptei împotriva terorismului, precum 
și adaptarea organizației.

De la finele Războiului Rece, Alianța nu s-a mai confruntat cu provocări de securitate mai mari 
decât cele din zilele noastre. NATO este cea mai de succes alianță din istorie pentru că a reușit să se 
schimbe, odată cu modificarea mediului de securitate. În primii 40 de ani ai existenței sale, Alianța s-a 
concentrat pe apărarea colectivă. După căderea Zidului Berlinului, prioritatea NATO a devenit mana-
gementul crizelor dincolo de granițele spațiului aliat prin intervenții executate în scopul opririi conflic-
telor sângeroase și al menținerii păcii în Balcanii de Vest, lupta împotriva terorismului în Afganistan și 
stoparea pirateriei maritime în regiunea Cornului Africii.

Angajamentul NATO de a apăra libertatea și securitatea tuturor membrilor săi a fost posibilă da-
torită bărbaților și femeilor din forțele armate din statele aliate și partenere. În 2016, sute de mii de 
militari aliați au fost dislocați prin rotație pentru a participa la operații terestre, aeriene sau navale, în 
scopul asigurării apărării și al proiectării stabilității dincolo de granițele Alianței. Toate acestea nu ar 
fi fost posibile fără contribuția lor. NATO are o datorie de recunoștință față de fiecare militar care și-a 
riscat viața, iar unii chiar și-au pierdut-o, dar și față de familiile lor, pentru sacrificiile făcute în apărarea 
valorilor unanim împărtășite.

În ultima perioadă, NATO a răspuns la o serie de noi provocări de securitate prin cea mai robustă re-
iterare a apărării colective din ultima generație. Patru grupuri de luptă multinaționale au fost dislocate 
în Estonia, Letonia, Lituania și Polonia. Cel puțin 17 state aliate contribuie cu trupe la aceste structuri. În 
paralel, Alianța caută să își îmbunătățească transparența și să reducă riscurile de escaladare prin anga-
jarea în dialog cu Rusia. Anul trecut au avut loc trei sesiuni ale Consiliului NATO-Rusia.

NATO rămâne ferm angajată în apărarea celor aproximativ un miliard de cetățeni din toate 
statele membre din Europa și America de Nord. Pentru a duce la îndeplinire acest obiectiv, NATO 
trebuie să înțeleagă mediul de securitate mereu schimbător, să elaboreze politici de abordare a 
provocărilor și amenințărilor, să dezvolte și să investească în capabilitățile necesare pentru imple-
mentarea politicilor, dar să aibă și determinare în utilizarea capabilităților la nevoie. Fiecare dintre 
aceste elemente este esențial pentru ca NATO să își poată îndeplini rolul de apărare a libertății și 
securității tuturor membrilor săi.

Postura de apărare modernă a Alianței este bazată pe o combinație eficace de sisteme de arma-
ment de ultimă generație și platforme și forțe instruite să lucreze împreună fără probleme. Pe cât de 
importante sunt investițiile aliaților în domeniul apărării, pe atât de necesar este ca aceste investiții 
să fie direcționate către capabilitățile potrivite. Anul trecut, 23 de state aliate și-au sporit bugetele 
apărării în medie cu 3,8%, ceea ce se traduce în cifre absolute în aproximativ 10 miliarde de dolari. 
Raportul menționează că România alocă 2% din PIB pentru apărare în acest an, iar Letonia și Lituania 
intenționează să facă la fel, începând cu 2018.

Alianța joacă un rol crucial în determinarea genului de abilități necesare prin stabilirea de ținte 
pentru dezvoltarea de capabilități pentru apărarea națională sau colectivă, dar și prin facilitarea dez-
voltării și inovării în domeniul mijloacelor de apărare.

Asigurarea securității nu se rezumă doar la o postură de descurajare și apărare solidă, ci și la abi-
litatea de a proiecta stabilitatea și securitatea dincolo de granițele aliate. Pentru NATO, aceasta impli-
că o paletă de activități care includ asigurarea de servicii de instruire și sprijin pentru state ca Irak și 
Afganistan, dar și conducerea sau contribuția la misiuni terestre, aeriene și navale, precum și cultivarea 
relațiilor cu parteneri din întreaga lume. 

Din această perspectivă, NATO menține o rețea diversă de parteneriate cu state din regiunea euro-
atlantică și nu numai. Partenerii au fost integrați în activitățile și agenda NATO și adesea au contribuit 
și s-au implicat alături de forțele aliate. Prin aceste parteneriate, NATO sprijină alte state să își întărească 
abilitatea de a-și asigura propria securitate. La Summitul de la Varșovia din 2016, liderii Alianței au reite-
rat determinarea de a promova femeile în toate structurile NATO. În acest scop, Alianța și partenerii săi 
progresează în promovarea rolului femeilor în procesul de pace și securitate, ca parte a angajamente-
lor de implementare a rezoluției 1325 și a celor conexe ale Consiliului de Securitate al ONU.

NATO continuă să își adapteze procesele și structurile pentru a se asigura că rămâne flexibilă, rezis-
tentă și capabilă să facă față oricărei amenințări. Toate aceste eforturi vor ajuta la îmbunătățirea prio-
ritizării și a unei mai bune alocări a resurselor, astfel încât angajații NATO, civili și militari, să beneficieze 
de toate instrumentele necesare pentru a contribui la atingerea obiectivelor Alianței.

Raportul complet poate fi accesat pe site-ul Alianței Nord-Atlantice www.nato.int. n
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VETERANI

Plutonier-adjutant (ret) Alexandru Zanfirescu

Mi-a fost frică de multe ori. Nu eram sigur că apuc ziua de mâine. 
Nimeni nu era. Dumnezeu m-a ajutat să scap. Altcineva, nu avea cine.

Cei mici 
ascultă cu 
interes, dar 
nu prea 
înţeleg, 
poveştile de 
pe front.

Plutonier Alina Crişan
alina.crisan@presamil.ro

Plutonierul-adjutant (ret) Alexandru 
Zanfirescu, veteran din Al Doilea Război 
Mondial, are 104 ani. S-a luptat întâi cu 
ruşii, apoi cu comuniştii şi, mai târziu, cu 
soarta. A supravieţuit de fiecare dată. Sin-
gura bătălie dispus să o piardă este cea cu 
timpul. Dar nu depune, încă, armele.

Omul din bătaia puştii

Aproape cinci luni a luptat pe 
front veteranul Alexandru 
Zanfirescu, din iunie, până 

la 16 octombrie 1941, când a 
căzut Odessa. Totul a început în 
septembrie 1940, când mareşalul 
Antonescu a luat din Piteşti tinerii 
cu stagiul militar efectuat şi i-a dus 
la Bucureşti, să înlocuiască divizia 
de gardă care fusese trimisă pe 
front. În Bucureşti au stat până în 
iunie 1941, când au fost îmbarcaţi 
în tren şi au plecat pe front. Se de-
plasau mereu. Azi într-o localitate, 
mâine în alta. Aproape în fiecare 
seară se făcea, din PS (partea se-
dentară), completarea  companiei. 
Alexandru avea 29 de ani şi era că-
sătorit. Nu am putut păstra legătu-
ra cu familia. Nici nu te mai gândeai 
la familie. Singurul tău gând era să 
scapi. Tatăl meu şi soţia în fiecare zi 
se duceau la primărie. Acolo se afişa 
lista cu prizonieri, răniţi şi morţi, po-
vesteşte veteranul.

A plecat la război ca fruntaş, 
mitralior în Compania 12, din 
Divizia a 3-a Infanterie. Trenul 
i-a adus până la Bârlad, unde au 
debarcat şi au pornit pe jos, spre 
Prut, aproximativ 70 de kilometri. 
De la Ţiganca au tot mărşăluit 
până au trecut Nistrul. Au mers în 
spatele frontului, până la Tiraspol, 
nu au avut contact cu inamicul. 
Înainte de a intra în Tiraspol, era 
un cimitir. Câţiva ruşi erau cu o 
mitralieră în turnul bisericii. Nu mai 
puteam înainta. Ne adăposteam 
după cruci, nu puteai să te apropii, 
că nu te lăsa căţeaua rusească, îşi 
aminteşte subofiţerul despre pri-
mul schimb de focuri. Condiţiile 
pe front erau foarte grele. Ca mân-
carea să ajungă în prima linie, de 
multe ori, ţinea de noroc. Dacă noi 
ne deplasam mereu, când veneau 
bucătarii noaptea, cu căruţa cu 
mâncare, nu ne găseau, o vărsau 
şi se întorceau. Foarte mult răb-
dau de sete. Fiecare avea câte un 
bidon de apă de 800 de mililitri. 
Într-o oră, rămâneau fără. Stăteam 
în lanul de grâu în arşiţa soarelui, 
morţi de sete. Buzele ni se făcuseră 
numai răni. Am găsit, la un moment 
dat, o baltă. Vedeam microbii în ea 
şi tot m-am repezit şi am băut. 

Amintirile veteranului de pe 
front sunt multe şi exacte. Fiecare 
întâmplare pe care ne-o împăr-

tăşeşte îi aminteşte de o alta şi 
aşa se succed zeci de povestiri. 
Îmi amintesc o întâmplare de când 
ne scoseseră în refacere, continuă 
Zanfirescu. Întotdeauna, după o 
săptămână de luptă, îi scoteau 
o zi, două, în spatele frontului. 
Făcusem o groapă de doi pe doi 
metri, adâncă de 60 cm, şi am pus 
mitraliera în bătaia antiaeriană. 
Aveam doi colegi cu mine, sergentul 
Udroiu şi caporalul Bobleagă. Am 
spus: Mă, eu mă duc în sat, poate 
găsesc ceva mâncare, băutură. S-a 
dus călare şi s-a oprit la o curte 
plină cu gâşte. S-a înţeles cu ru-
soaica să îi dea o gâscă pe un cal. 
A luat-o şi s-a întors. A scos gâsca 
din sacul de merinde, plosca plină 
cu vodka şi cei trei camarazi s-au 
pus să mănânce. Nu a trecut mult 
şi a început artileria să sune. Asta-i 
lungă, nu e de-a noastră, am spus. 
Mai mâncăm, iar auzim iu, iuuu. 

Apoi sunetul se schimbă -  ahuuu. 
Bă, e a noastră! Şi m-am trântit 
în şanţ. S-a trântit şi caporalul 
Bobleagă, iar sergentul Udroiu a 
căzut peste mine. După ce a trecut 
ceva timp, mă întorc spre sergent. 
Era cu gura căscată şi clămpănea 
cu limba. Mort. Probabil corpul 
sergentului i-a salvat viaţa.  

Altădată, într-un lan de grâu, 
în comuna Vigoda, unde era o cale 
ferată, Zanfirescu era la mitralieră. 
Urmărea. A venit un tren blindat 
din care au coborât aproximativ 
300 de oameni. Mergeau vreo 20 
de metri, se culcau la pământ, şi tot 
aşa. Ce fac, instrucţie în prima linie? 
Când au ajuns în raza mitralierei, am 
deschis focul. Aproape jumătate au 

fost doborâţi. Ceilalţi s-au trântit 
la pământ şi, după 10 minute, s-au 
predat. Erau elevi ai unei şcoli de 
ofiţeri din Moscova. Îi aduseseră în 
prima linie. Şi povestirile continuă 
să curgă... Comandantul batalio-
nului era căpitanul Vlădescu. Într-o 
zi, îmi spune: Mă, Zanfirescule, nu 
mai e patrula în dreapta, e locul 
gol. Du-te până la lizieră, vezi ce e. 
Am plecat printr-un lan de porumb 
de doi metri. Mergând, a auzit voci. 
S-a oprit, s-a aşezat în genunchi, 
a pregătit arma. Văzui că veneau 
doi ruşi şi ei gata de tras. Au trecut 
la cinci rânduri de porumb de mine. 
I-am lăsat să treacă şi am deschis fo-
cul din spate. I-am culcat la pământ. 
Când era aproape să ajungă la 

lizieră, aude stai că trag! A stat. Era 
un căpitan român care l-a însoţit 
unde erau mareşalul Antonescu, 
generalul Şteflea şi încă vreo 10 
ofiţeri superiori. I-a raportat ma-
reşalului de ruşii din păpuşoi. M-a 
felicitat, apoi mi-a zis să mă duc să-i 
spun lui Vlădescu să stea pe loc până 
primeşte noi ordine, că Regimentul 
4 Argeş a rămas la 300 de metri 
înapoi. De multe ori se pomeneau 
cu Antonescu în prima linie. Ne 
spunea mereu: cum ajungi, te-ai 
culcat pe burtă, iei lopata şi cinci, 
şase brazde sapi. Masca deasupra 
capului, ca să se oprească glonţul în 
ea, îşi aminteşte. 

Căpitanul Vlădescu îi ceru-
se veteranului, dacă va cădea, 

rănit sau mort, să nu îl lase în 
prima linie. Să îl aducă în ţară. 
Întâmplarea a făcut să fie rănit la 
picior. L-am luat în cârcă şi m-am 
dus cu el cam un kilometru, unde 
era primul post de ajutor. Am stat 
acolo până l-au consultat doctorii 
şi l-au urcat în maşină. M-am ţinut 
de cuvânt, povesteşte, mândru, 
subofiţerul. Apoi, face o pauză. 
După câteva minute, cu privirea 
în pământ, continuă. Frumos nu 
era nimic. Totul era dur, aspru. 
Mărşăluiri şi lupte. Când am intrat 
în Tiraspol, un ostaş de-al nostru 
a luat dintr-un magazin o maşină 
de cusut electrică. L-a întrebat ce 
face cu ea. Voia să i-o ducă ne-
vestei. La trei zile, l-a văzut mort, 
cu raniţa în spate şi maşina de 
cusut în ea. Am văzut ostaş căruia 
i-a căzut capul. Avea afetul de mi-
tralieră în spate şi a mai mers încă 
vreo 10 metri, aşa, fără cap, până 
s-a împiedicat. Într-o comună, pri-
ma lovitură de tun trasă de români 
a căzut pe o casă. A murit o fată de 
16 ani... Chinul lor s-a încheiat la 
16 octombrie 1941. Erau la Dalnic 
de o săptămână. A venit ma-
reşalul şi le-a spus că, dacă vor 
cuceri Odessa, îi trimite în ţară, la 
refacere. Când am dat atacul asu-
pra Odessei, n-am mai găsit nicio 
rezistenţă, ruşii se retrăseseră. Am 
intrat în mahalalele Odessei la ora 
10. Apoi, am primit ordin să stăm 
pe loc. La vreo oră, trece pe lângă 
noi o unitate germană. Au intrat în 
Odessa ca şi cum ei ar fi cucerit-o. 
Dar mareşalul s-a ţinut de cu-
vânt. S-au întors în ţară. Au venit 
pe jos până la Cahul, vreo 200 de 
kilometri. Mergeau noaptea. Ziua 
se opreau prin comune sau pă-
duri. La Cahul au fost îmbarcaţi 
în tren. Când au sosit în gară, în 
Piteşti, îi aştepta fanfara şi puhoi 
de lume. 

Şi-a făcut mulţi prieteni pe 
front, dar pe majoritatea i-a pier-

dut tot acolo. Plecau dimineaţa 
la atac, iar seara, când numărai 
compania, din 160 mai găseai 
70, 80 de oameni. Restul, morţi 
şi răniţi. Din prietenii lui, rămăse-
seră vreo 10 care descoperiseră 
tactica războiului. Şi nu murea 
niciunul. Luasem două lopeţi de 
infanterie şi le puneam una în 
dreapta, una în stânga, să acopere 
inima. Auzeam gloanţele cum sar 
din ele. Vedeţi dumneavoastră, 
mai toţi prietenii mei au murit, 
pentru că am trăit eu prea mult. 
Sigur, mi-a luat Dumnezeu picioa-
rele, nu pot merge, dar, în rest, sunt 
ca nou. (Râde.) 

Obişnuit cu lupta, a continuat 
şi după încheierea războiului, 
sprijinind rezistenţa anticomu-
nistă. A făcut 13 ani de puşcărie 
politică. A fost închis la Piteşti, 
Poarta Albă şi colonia Peninsula. 

De a treia şi cea mai puterni-
că încercare a lui, veteranul nu 
ne vorbeşte. Probabil, rana este 
încă deschisă. Restul poveştii îl 
aflăm de la Delia Tudor, asisten-
ta medicală care l-a adoptat pe 
bătrân când restul lumii l-a lăsat 
uitării. Eu nu sunt rudă de sânge 
cu el. L-am cumpărat odată cu 
casa, spune aceasta zâmbind. 
Când ajungi la o vârstă, nimeni nu 
te mai cunoaşte... Soarta, văzând 
că poate duce, nu a fost blândă 
cu Zanfirescu. Cu prima nevastă, 
de care s-a despărţit înainte de 
război, a avut un copil, o fată. El 
este trecut ca tată, dar şi-a găsit 
soţia cu patul ocupat când s-a 
întors dintr-o deplasare. Această 
fată, la rândul ei, a făcut un copil, 
care a fost crescut de Zanfirescu 
şi a doua lui soţie. Ei bine, cea mai 
mare tragedie din viaţa lui a fost 
că acest copil, ani mai târziu, a mu-
rit într-un accident cu tot cu copilul 
său. Aceasta este singura amintire 
care îl face pe veteran să plângă. 
Nu războiul, nu puşcăria. n
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Maistrul militar principal Niţu, într-o acţiune de  voluntariat.

lucian.irimia@presamil.ro
Plutonier-adjutant Lucian Irimia

REPERE

Maistrul militar principal 
Ștefan Nițu

Pe lângă faptul 
că iubesc din tot 
sufletul uniforma 
militară, în 
aceeași măsură 
iubesc și meseria 
pe care o fac, 
aceasta fiind, 
după părerea 
mea, cheia 
succesului. Se 
spune că trebuie 
să ai o mână 
pentru tine și 
una pentru navă. 
Din fericire, acest 
lucru se regăsește 
și în viața de zi 
cu zi a fiecăruia 
dintre marinarii 
militari.

Voluntariatul – 
un mod de viaţă

De-a lungul anilor, maistrul militar principal Ștefan 
Nițu, din Divizionul 150 Rachete Navale, a demon-
strat că meseria de marinar militar se poate îmbina 
foarte bine cu cea de voluntar.

Maistrul militar principal 
Ștefan Nițu este unul 
dintre cei mai cunoscuți 

militari din garnizoana Manga-
lia. Este președintele sucursalei 
Callatis a Asociației de Caritate 
din Armata României Camarazii 
și vicepreședintele Ligii Maiștrilor 
Militari de Marină, filiala Mangalia. 
Pentru modul exemplar în care și-a 
îndeplinit atribuțiile de serviciu, 
dar și pentru contribuția extraordi-
nară în multe proiecte ca voluntar, 
el a primit numeroase recom-
pense. Un militar simplu, onest, 
modest, pentru care ajutorarea 
semenilor este un mod de viață.

Dar cine este maistrul militar 
principal Ștefan Nițu? La ora ac-
tuală, ocupă funcția de maistru 
militar de comandă la Divizionul 
150 Rachete Navale. S-a născut  
în 1966, în comuna Colceag,  
din judeţul Prahova. După  
absolvirea liceului, din dorința de 
a face mult mai mult decât cei  
din generația sa, a ales să dea 
examen la Școala Militară de 
Maiștri Militari a Forțelor Navale 
Amiral Ion Murgescu. De la 
început, a fost atras de Marea 
Neagră și uniforma militară, mai 
ales cea de marină.

După o concurență acerbă, de 
12 candidați pe un loc, mulți fiind 
absolvenți de liceu militar, mi-am 
văzut visul cu ochii, pentru că am 
fost declarat admis la specialitatea 
navigație. A fost foarte greu, dar și 
satisfacția, pe măsură, și-a început 
povestea despre viața militară 
maistrul militar Nițu.

La început, în școala militară, 
îi părea foarte greu, deoarece nu 
era obișnuit cu instrucția. Din 
dorința de a învăța mai mult, mai 
repede și mai bine, a căutat să fie 
cel mai disciplinat dintre elevi. 
Privațiunile serviciului militar le 
întâlnea la tot pasul, dar odată cu 
selecţia pentru un voiaj cu bricul 
Mircea pe Marea Neagră, a reali-
zat că nu va mai pleca niciodată 
din marina militară.

În 2015 și 2016, maistrul militar principal Ștefan Nițu a câștigat premiul I și a fost desem-
nat Voluntarul Anului la Gala Voluntarilor din Constanța. A ocupat locul II pe Statul Major al 
Forțelor Navale la competiția Omul Anului 2014 în Forţele Navale. Pe lângă acestea, a fost 
recompensat cu Virtutea maritimă, clasa a III-a, Emblema de Onoare a Forțelor Navale, 
Emblema de merit clasa a II-a În Serviciul Armatei României, Medalia Națională Serviciul 
Credincios, clasa a II-a, și Semnul Onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20 și 25 ani de activitate.

A debutat la bordul unei 
vedete purtătoare de rachete, 
VPR 194 Șoimul, din clasa Osa I. 
Își desfășura activitatea la tipul 
acesta de nave, când, în 1991, o 
altă mare bucurie avea să aibă. A 
fost selecționat pentru a încadra 
echipajul unei nave purtătoare de 
rachete, clasa Tarantul I. 

Mi-am ridicat meseria mea la 
cel mai înalt nivel, fie că s-a nu-
mit comandant grupă timonerie, 
electrician aparate de navigație, 
comandant grupă observare-
semnalizare, șef de echipaj și cu 
administrația sau maistru militar 
de comandă, a spus maistrul 
militar principal Ștefan Nițu.

A fost șef de echipaj pe NPR 
190 Lăstunul care, mai în glumă, 
mai în serios, era denumit și  
Lăstunitu’. Această navă i-a rămas 
în suflet, pentru că acolo a întâlnit 
un echipaj de excepție. A fost 
vaporul cu cele mai multe misiuni 
îndeplinite. Chiar și astăzi se  
poate vedea că are cele mai  
multe mile marine parcurse  
dintre toate surorile sale. 
A participat alături de echipajul 
său la toate misiunile.

Pentru fiecare maistru militar 
de comandă, rămâne critică ma-
terializarea a două noțiuni, lider 
și model. La fel de critic rămâne și 
sprijinul de care se bucură acesta 
din partea comandantului său, 
delegarea și întărirea autorității 
acestuia în relația cu personalul 
din aria de responsabilitate și nu 
numai. Toate acestea reprezintă, 
fără doar și poate, diferența dintre 
reușită și eșec. Într-adevăr, la  
Divizionul 150 Rachete Navale, 
datorită comandantului unității, 
comandor Bogdan Dumitrescu, 
s-a creat o adevărată echipă de 
comandă, a menţionat maistrul 
militar Nițu.

Ștefan Nițu nu este doar un 
militar de excepție, ci și unul 
dintre voluntarii de marcă ai  
Mangaliei. S-a implicat în foarte 
multe proiecte, a pus mult suflet 
și timp liber în ceea ce a făcut. 
Călit în luptă cu marea, a strâns 
din dinți atunci când a fost greu. 
S-a bucurat atunci când proiec-
tele în care a fost implicat au 
avut succes, iar oamenii au fost 
mulțumiți. A reușit, împreună cu 
prietenii și camarazii săi, să aducă 

alinare sau un zâmbet pe chipul 
unor oameni încercați. A spriji-
nit multe activități de protecția 
mediului, a mării, pentru că ni-
ciodată nu a uitat dragostea din 
adolescență, Marea Neagră.

În sfera voluntariatului a  
ajuns prin prisma înființării la 
Mangalia a sucursalei Callatis a 
Asociației de Caritate din  
Armata României Camarazii. 
Pe această cale, dorește să le 
adreseze mulțumiri coloneilor 
Nicolae Anghelescu și Marius 
Pițurlea, comandorului Ciprian 
Hanciuc, Luminiţei Grigore și Lia-
nei Naum, de la asociația mai sus 
menționată, pentru că au făcut 
viabil și la Mangalia sloganul: 
Înainte de toate suntem oameni!

 În toți acești ani m-am im-
plicat în toate activitățile de 
voluntariat. Pentru mine, meseria 
înseamnă, de fapt, a-i ajuta pe 
colegii mei, dar și pe cei din jur 
fără a cere ceva în schimb. La 
Mangalia funcționează două 
organizații non-guvernamentale 
care lucrează în deplină armonie, 
Liga Maiștrilor Militari de Marină, 
filiala Mangalia, care anul acesta 
împlinește 21 de ani de existență, 
unde sunt vicepreședinte, și  
sucursala Callatis a Asociației de 
Caritate din Armata României 
Camarazii, unde sunt președinte. 
Aceste două ONG-uri derulează 
proiecte în comun în sfera volun-
tariatului, împreună cu Centrul 
Național pentru Drepturile  
Copilului, filiala Constanța, 
a declarat maistrul militar  
principal Ștefan Nițu.

Familia, o soție extraordinară 
și doi copii reușiți au fost mereu 
alături de el și l-au susținut la 
bine și la greu. Poate spune că și 
familia sa a resimțit privațiunile 
serviciului militar și, pentru 
aceasta, nu poate decât să le 
mulțumească tuturor din  
suflet și să îi roage să îl susțină  
în continuare. n
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SĂNĂTATE

Elena David
elena.david@presamil.ro

Doctorul Mehmet Oz este unul din cei mai 
renumiți specialiști datorită faptului că a adus 
medicina complementară la un înalt rang,  
promovând-o în fața publicului prin emisi-
uni medicale de televiziune, de radio și prin 
conferințe internaționale.

Dincolo de excelență

Este chirurg în medicina 
cardiovasculară, autor de 
cărți pe teme medicale, 

dar și de dezvoltare personală, 
este tatăl a patru copii și un 
soț exemplar. Poate de aceea 
revista Time l-a clasat pe Dr. Oz 
pe locul al 44-lea în clasamentul 
Cei mai influenţi 100 oameni, iar 
revista Esquire l-a inclus în lista 
celor mai influenți 75 de oameni 
ai secolului 21.

În România, dr. Oz a venit 
de două ori, în 2015 și 2016. 
Conferințele sale au reușit să-i in-
spire pe cei prezenți și nu numai. 
Pentru că temele pe care dr. Oz 
le-a prezentat în fața publicului 
auditor au fost foarte multe și 
toate la fel de importante, m-am 
gândit să le grupez și să le sinteti-
zez punctual pe subiectul tratat.  
Multe dintre sfaturile sale sunt 
ușor de urmat și te ajută să îţi păs-
trezi un stil de viaţă sănătos. Ca 
întotdeauna, nu m-a dezamăgit.

O altă problemă discutată la conferință a fost cea legată de, mai 
mult sau mai puțin clasica, durere de cap. Influențată de mai 

mulți factori, foarte frecventă în ziua de azi, poate fi tratată fără me-
dicamente care pot crea obișnuințe, doar în mod natural. Pentru ast-
fel de probleme, dr. Oz recomandă câteva remedii. 

Primul ar fi uleiul de mentă, produs natural ce se găsește în  
orice magazin de produse naturiste. Câteva picături aplicate pe 
frunte, cu un ușor masaj de-a lungul liniei părului, va relaxa mușchii 
de la nivelul capului și ai umerilor cu un efect reconfortant. Este in-
dicat și pentru durerile induse de o situație stresantă sau după o 
noapte nedormită.

O altă metodă recomandată se referă la ușoare exerciții în care ca-
pul să fie situat mai jos de umeri. Indicată și celor hipotensivi, dar și 
celor cu o sensibilitate emoțională aparte, pe cât de incredibil sună, 
pe atât de eficace este. Metoda are un efect de vindecare imediată.

Despre calitățile ceaiului de ghimbir știam și noi câte ceva, dar 
aici am aflat și alte detalii legate de procedură. Mai bună decât pu-

dra sau suplimentele de ghimbir, rădăcina proaspătă este mult mai 
eficientă. Dată pe răzătoare, o bucată mică se fierbe în apă maximum 
zece minute. Ceaiul rezultat are un efect antiinflamator și acționează 
la fel de repede ca o aspirină.

Stresul de fiecare zi este responsabil pentru tensiunea acumu-
lată în mușchii gâtului care, la un moment dat, dau dureri. Câteva 
exerciții cu mișcări ale capului, cu răsucirea gâtului într-o parte și în 
cealaltă de câteva ori, cu un masaj ușor doar cu palmele ușor încălzi-
te va reduce durerea până la dispariție.

Pentru cei cu spondiloză sau spondilită, aplicarea unei comprese 
reci ar putea fi riscantă pentru o durere de cap deja instalată. Pentru 
ceilalți, ar putea fi eficace, deoarece asigură o circulație mai bună 
care va influența în bine starea generală, iar durerea va dispărea.

Despre efectul plantei gingko biloba, dr. Oz a subliniat faptul că 
îmbunătățește circulația sangvină, permițând oxigenarea creerului. 
Nu este recomandată asocierea acestui produs cu aspirina, pentru 
posibilele efecte adverse nedorite. n

Durerile de cap

Sfaturi de fiecare zi
 
Pentru faptul că este o perso-

nalitate în domeniu, dar și pentru 
că a depășit cu succes confrunta-
rea cu un diagnostic dur (cancerul 
de colon) care l-a făcut să desco-
pere, să utilizeze și să recomande 
mai apoi medicina complemen-
tară, consider că e bine să aflăm 
cum decurge o zi din viața acestui 
om.

Se trezește în fiecare zi la 
ora 6.00, face yoga și câteva 
exerciții timp de șapte minute, iar 

după duș bea un suc verde (de 
crudități). Micul dejun înseamnă, 
în general, un iaurt, cu 2% grăsi-
me, amestecat cu afine, dacă se 
poate, proaspete, iar pentru gus-
tarea dintre masa de dimineaţă și 
cea de prânz, alege nucile.

Nu-i lipsesc niciodată din me-
niul zilnic cinci alimente: oleagi-
noasele (migdale, nuci, caju, nuci 
Pecan) - esenţiale pentru conţinu-
tul mare de acizi grași Omega-3; 
sucul verde (legume, verdețuri 
proaspete), afinele cu rol protec-
tor; proteinele,  de obicei, alege 

peștele (somonul); iaurtul grecesc 
cu 2% grăsime, pentru probiotice.

 
Merită puse în practică

 Nu bea cafeaua înainte de 
micul dejun, ar fi primul lucru pe 
care dr. Oz îl recomandă și altora. 
La trezire, ar fi indicat consumul 
unui pahar cu apă cu puţină 
zeamă de lămâie. Face minuni în 
digestie și nu numai. Abia după 
două ore e binevenită cafeaua. 

 A pledat, și nu o singură dată, 
pe importanța hidratării organis-
mului, fără de care tendința de a 
mânca revine foarte acut. Cum 
nu putem face diferenţa între 
senzaţia de sete și cea de foame, 
este bine să începem cu un pahar 
de apă atunci când simţim că ne 
este foame, chiar dacă am mâncat 
puțin mai devreme. 

Pentru a slăbi, trebuie să ai o 
motivaţie puternică, iar pentru a 
te menţine la greutatea corporală 
dorită este esenţial să ai o dietă 
exact pe placul tău. Această teză 
este susținută de toți specialiștii în 
nutriție. Dr Oz completează și afir-
mă că un plan alimentar sănătos 
este acela care cuprinde alimente-

le care-ţi plac, dar și cele care s-au 
dovedit a fi și sănătoase pentru 
corpul tău.

Specialistul recomandă consu-
mul oleaginoaselor, deoarece  
toate studiile realizate până în 
prezent arată că persoanele care 
obișnuiesc să consume nuci crude 
slăbesc mult mai ușor, chiar dacă 
acestea conţin grăsimi. 
Pentru părinți, o atitudine corectă 
la acest capitol ar putea veni și 
pentru că, în general, copiii preiau 
în timp obiceiurile alimentare din 
familie, iar acestea au un impact 
semnificativ asupra lor.

Pentru cei mai pofticioși, 
dr. Oz a apelat la cifre. O talie 
îmbogățită mărește riscul pen-
tru afecţiuni ca hipertensiunea 
arterială, diabet sau boli cardio-
vasculare. Potrivit specialistului, 
o talie peste 89 de centimetri, 
în cazul femeilor, și peste 101, 
în cazul bărbaţilor, măresc con-
siderabil riscul de diabet și boli 
cardiovasculare. Tot la acest capi-
tol, dr. Oz a vorbit despre valorile 
tensiunii arteriale. Limita maximă 
a normalității este de 14 cu 9, 
iar limita inferioară este 11 cu 7. 
Performerii au tensiunea 12 cu 8. 

Specialistul este de acord cu 
consumul suplimentelor alimen-
tare (vitaminele A, B, C, D, E sau 
mineralele, calciu, magneziu, zinc 
și seleniu, dar și Omega-3) și încu-
rajează această atitudine. 

Despre somn, el afirmă că este 
la fel de important ca alimentația. 
Hormonul creșterii și al relaxării 
se produce în timpul somnului. 
Melatonina este responsabilă cu 
somnul, iar singura sursă naturală 
a acesteia sunt vișinile. Fie că le 
consumi în stare proaspătă sau 
sub formă de suc, fie că optezi 
pentru suplimente cu melatonină, 
acestea trebuie administrate cu 
două ore înainte de culcare. 

Pentru un somn odihnitor în 
cameră, ar trebui să fie complet 
întuneric, liniște și o temperatură 
care să nu depășească 18 grade 
Celsius. Pentru un creier rebel, ce 
nu vrea să adoarmă, jumătate de 
milligram de melatonină, luată cu 
minim 30 de minute înainte, va 
rezolva problema. n
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Substantivul „stăpânie” a fost luat în considerare 
doar de trei dicţionare, în care este descris ca si-
nonim cu „stăpânire” (Mircea Seche și Luiza Seche, 

„Dicţionar de sinonime”, Editura Litera Internațional, 
2002 / Sinonime 2002; August Scriban, „Dicționarul 
limbii românești”, Institutul de Arte Grafice „Presa 
Bună”, 1939 / Scriban; Ion M. Stoian, „Dicționar religi-
os”, Editura Garamond, București, 1994 / Religios 1994), 
cu „domnie” și „suveranitate” (Sinonime 2002; Religios 
2004), precum și cu „autoritate”, „calm”, „cârmuire”, „con-
ducere”, „cumpăt”, „diriguire”, „dominare”, „dominație”, 
„fire”, „guvernare”, „hegemonie”, „putere”, „supremație” 
(Sinonime 2002). Totodată, este definit ca „treaptă înge-
rească” (Scriban) sau ca „numele uneia dintre cele nouă 
cete ale îngerilor, care, împreună cu domniile și cu pu-
terile, alcătuiesc treapta a doua a ierarhiei lor, făcută de 
Dionisie Areopagitul” (Religios 1994).

Într-adevăr, forma de plural, „stăpânii”, este utili-
zată la descrierea ierarhiilor cerești: „numirea sfinte-
lor Stăpânii, ce stau pe aceeași treaptă cu domniile 
și puterile cerești arată armonia cea bine rânduită și 
neamestecată în buna primire a celor dumnezeiești”; 
„Hristos este cel mai înalt ierarh, pentru că este înce-
putul sfinţeniei ca Dumnezeu, dar și conducătorul în 
ea ca dumnezeire, ca om. Dar ierarh mai înseamnă și 
«Stăpân sfinţit», stăpân care conduce însă prin iubire, 
în iubirea cea mai înaltă a lui Dumnezeu. De aceea se 

LIMBA ROMÂNĂ ESTE PATRIA MEA.
NICHITA STĂNESCU

Aurelia Năstase
aurelianastase@yahoo.fr

spune arhiereului «Preasfinţite Stăpâne», iar Lui Hrisros, 
«Stăpânul» sau «Domnul» prin excelenţă” (Sfântul 
Dionisie Areopagitul, „Opere complete”, traducere, in-
troducere și note de Dumitru Stăniloae, ed. Paideia, 
București, 1996, pp. 26 și 66).

Din textele de mai sus, rezultă că este insuficientă ex-
plicarea termenului „stăpânie” doar ca sinonim cu „stăpâ-

nire” etc., utilizat în jargonul ecleziastic pentru denumirea 
unei trepte în ierarhia îngerilor; este nevoie să se evidenţi-
eze că sinonimia menţionată este parţială, precizându-se 
înţelesul propriu al acestui termen, anume că „stăpânia” 
derivă de la „stăpân”, dar de la „«Stăpân sfinţit», stăpân 
care conduce însă prin iubire”.

De altfel, în conformitate cu doctrina credinţei creș-
tin-ortodoxe, invocarea în unele cântări rituale a lui 
Dumnezeu ca „Stăpân” al „robilor săi” ţine de limbajul unei 
concepţii religioase precreștine și reflectă frica dominantă 
a credincioșilor în raporturile cu divinitatea (Ene Braniște, 
„Liturgica generală”, ediţia a treia, vol. I, ed. Basilica, 
București, 2015, pp. 84-85). Potrivit „Noului Testament”, 
„Cel ce nu iubește, nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, fiind-
că Dumnezeu este iubire” (Epistola Sobornicească întâia a 
Sfântului Apostol Ioan, 4:8); „În iubire nu este frică; ci iubi-
rea desăvârșită alungă frica, pentru că frica merge mână’n 
mână cu pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârșit 
în iubire” (loc. cit., 4:18, apud „Biblia sau Sfânta Scriptură”, 
ediţie jubiliară a Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic 
și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 
2001).

Dincolo de precizările doctrinare, substantivul „stăpâ-
nie” este utilizat curent ca sinonim absolut cu „stăpânire”: 
„După obiceiul popoarelor vechi […] înmânarea cheilor 
înseamnă încredințarea stăpâniei asupra casei sau asupra 
averii” („Sfinții Apostoli Petru și Pavel- pictura murală de 
pe fațada Bisericii Sf. Dumitru”, sfantuldumitruposta.ro).

Cuvântul apare și în literatură, se pare printr-o licenţă, 
în loc de „stăpânire”, pentru rimă: „Aleg pe cei învățați la 
carte, / Care între sine fac sobor / Să hotărască ce stăpânie 
/ Ar fi bună pentru țigănie” (Ion Budai Deleanu, „Ţiganiada”, 
Cântecul al X-lea, ro.wikisource.org). n

LA PRIMA LECTURĂ

Stăpânia

Plutonier Alina Crişan
alina.crisan@presamil.ro

Cercul Militar Naţional
Interferențe 

Culturale – Culturi și 
Civilizații

Joi, 30 martie, ora 
18.15, la Sala Ştefan 
cel Mare și Sfânt, va 
avea loc expunerea 
La izvoarele culturii 
europene: în Grecia, 
pe urmele lui Homer, 
susținută de prof. dr. 
Victor Simion, istoric 
de artă. Expunerea 
este însoțită de pre-
zentarea unui film 
documentar.

Intrarea este liberă.
Masă rotundă
Joi, 30 martie, ora 14.00, la Sala de 

Marmură, va avea loc Masa rotundă 
Reorganizarea armatei române în iarna anului 
1917. Viziunea lui Marcel Fontaine. Totodată, 
va fi vernisată și expoziția dedicată comemo-
rării Centenarului Primului Război Mondial, 
ce conține și donația de fotografii ale lui 
Marcel Fontaine, membru al Misiunii Militare 

Franceze în România. Evenimentul este or-
ganizat de Institutul pentru Studii Politice 
de Apărare și Istorie Militară și Cercul Militar 
Național.

Intrarea este liberă.
Concert Pascal
Miercuri, 5 aprilie, ora 14.00, la Sala de 

Spectacole Eusebiu Ştefănescu, va avea loc 
Concertul ocazionat de sărbătorirea apro-
piatelor Sfinte Paști, susținut de orchestra și 
soliștii Ansamblului Artistic al Armatei.

Intrarea este liberă.

Expoziţii: 
Galeria Artelor. Expoziția de pictură și 

icoane pe lemn a artistei plastice Paula Tudor, 
deschisă în perioada 20 martie-5 aprilie.

Sala Foaier. Expoziția de pictură a artistei 
plastice Vasilica Adăniloaie, deschisă în peri-
oada 20 martie-2 aprilie. 

Sala Rondă. Expoziția de pictură a artistei 
plastice Adina Andrian-Albescu, deschisă în 
perioada 20 martie-2 aprilie.

Expoziţiile sunt deschise zilnic, între orele 
11.00-19.00. Intrarea este liberă.

Informaţii: www.cmn.ro, www.facebook.
com/cmn.ro n 

Căpitan  
Mircea Petala 

Frica în război,  
Iași,1937,  

pag. 154-155

Frica,  
alcoolul

şi muzica 

CARTEA DE ALTĂDATĂ

Se obișnuia, poate se obișnuiește 
încă, să se ridice moralul soldaţilor 

înainte de luptă, dându-li-se să bea 
câteva înghiţituri de alcool. Acolo 
unde este posibil, nu vedem niciun 
inconvenient în acest stimulent, cu 
condiţiunea să se dea în cantitate 
mică, fără a se abuza și a se ameţi 
oamenii, care ar căpăta astfel un curaj 
inconștient și nefolositor.

Alt stimulent al corpului în luptă, 
care distrage pe luptător de la gândul 
morţii și care are o valoare importantă, e 
muzica. Chiar în luptă, în sunetele muzicii, 
omul devine mai vioi, mai generos, mai 
fără frică. Este un mecanism sufletesc 
pe care oamenii de specialitate pot să-l 
explice. În special, muzica evocatoare, 
care amintește ariile auzite pe plaiurile de 
acasă, trezește în om sentimentele cele 
mai nobile. n

Francezii sunt recunoscuţi pentru rafinamentul lor în gust, modă sau parfu-
muri. Până și limba franceză are o anumită sonoritate, muzicalitate, un rafi-
nament al pronunţiei. Jan-Noël Jeanneney ne propune prin acest volum o 

altă abordare a acestui popor. Prezintă o altă pasiune a francezilor – lupta pentru 
onoare. Istoria duelului, pasiunea francezilor este numele lucrării, iar faptul că au-
torul este și profesor de istorie, fost membru al guvernului, președinte al Radio 
France și al Bibliotecii Naţionale a Franţei face din paginile cărţii sale un document, 
surprins cu un abil ochi jurnalistic și redat cititorului cu măiestrie scriito ricească.  
Sub Vechiul Regim, sabia era în mod spontan asimilată dreptăţii. Sau răzbunării. În 
secolul al XIX-lea, duelul renăştea şi el, dar cu alte funcţii: în politică, în cercurile lite-
rare, în întreaga viaţă socială, vechea cutumă dobândea o semnificaţie inedită. De 
la ideal eroic la pasiuni şi interese, explică autorul parcursul acestui obicei, de-a 
lungul timpului, concomitent cu evoluţia societăţii.

De la sabie la pistol, nimic nu era mai firesc ca duelul, înfruntările pe pajiş-
te, și asta doar cu patru generaţii înainte de noi, cei de astăzi. În secolul al XIX-
lea, în Franţa, nu exista personalitate care să nu fi trăit, măcar o dată, experienţa 
aceasta. Victor Hugo, Alexandre Dumas, Marcel Proust, toţi și-au apărat renumele 

înfruntând moartea. Duelul reprezenta dreptatea din afara justiţiei, mâna lui 
Dumnezeu, Fortuna, deși, de cele mai multe ori, era stăpânit de hazard. Nu era 
lupta soţilor încornoraţi cu amanţii soţiilor lor, cum s-a păstrat această idee. Capii 
familiilor aveau destul sânge rece încât să nu ofere șansa tinerilor care le luaseră 
locul în pat să le ia și viaţa. Documentarea scriitorului merge mai departe decât 
atât, trece graniţele Franţei și chiar ale sexului, la un moment dat.  Autorul oferă 
cititorului și perspectiva duelului în viziunea feministelor de acum două veacuri. 
Un capitol întreg descrie lupta unei feministe înfocate pentru cucerirea dreptului 
la duel al femeilor. 

Oameni îmbrăcaţi în negru coboară din trăsuri �...� în mijlocul fi ecărui grup, un per-�...� în mijlocul fi ecărui grup, un per-...� în mijlocul fiecărui grup, un per-
sonaj palid la faţă, cu braţele încrucişate, se străduieşte să aibă aerul unui om calm 
�...� un bărbat cu barbă căruntă şi cu un baston în mână trasează o linie imaginară �...� 
tensiunea clipei este aproape palpabilă, oamenii o resimt fizic �...� se aude vocea arbi-
trului, apoi răspunsurile combatanţilor rostite cu glas tare, poate prea tare, aproape 
strident. Armele sunt îndreptate spre cer. Relatările autorului alternează între docu-
ment istoric și poveste. Unele capitole sunt construite, scenă cu scenă, cumulează 
tensiune, prezintă gânduri, oameni, lupte. Apoi, povestea lasă locul informaţiilor 
exacte, datele curg și spală trăirea, însă nu o șterg, o întăresc, o susţin, îi dau veridi-
citate și o fixează. Episoade dramatice și ridicole, laolaltă, într-o carte document. n

Datoria de 
onoare

Jan-Noël Jeanneney,
Istoria duelului, pasiunea francezilor,

Editura Nemira, 2012.



Natura a explodat în floare. Mai întâi piersicii 
şi caişii. Apoi corcoduşii, vişinii şi cireşii. 
Merii şi prunii aşteaptă precauţi vremuri 

mai însorite să-şi deschidă mugurii. În câteva zile 
va ninge cu flori multicolore şi vom asista la o 
adevărată simfonie a nuanţelor şi miresmelor… 
În fiecare primăvară îmi fac drum să văd acest 
spectacol al naturii prin locurile unde am fost 
repartizat ca ofiţer, din promoţie. În microgarni-
zoana Măgurele. Undeva pe şoseaua ce duce spre 
platforma celui mai mare laser din lume. Fructele 
erau atunci în pârg şi mă minunam cum este po-
sibil ca o cazarmă construită imediat după război 
să arate ca un parc, bine îngrijită, o adevărată 
grădină botanică, plină de pomi cu roade gustate 
din plin de fiecare. Aveam să înţeleg în câteva 
luni că aici totul funcţionează după reguli adânc 
împământenite şi că nimic nu e lăsat la întâmpla-
re. Cazarma noastră, casa noastră! era nu numai 
un dicton care dădea sens preocupărilor noastre 
gospodăreşti, în completarea orelor de instrucţie, 
dar şi un mod de viaţă, un fel de a ne face plăcut 
şi util locul în care munceam. De aproape doi ani, 
urmaşii primului regiment de transmisiuni din 
armata română, devenit de un timp batalion, au 
fost strămutaţi în curte cu structura multinaţională 
pe care o deservesc. La câţiva kilometri depărtare, 
spre inima oraşului. Copacii şi clădirile au rămas. 
Şi amintirile unor vremuri de început. În care ne 
străduiam să aplicăm tot ce învăţasem în şcoală. 
Veneam dimineaţa devreme şi plecam seara târziu. 
Înclusiv sâmbăta şi, de multe ori, duminica. Platoul 
era aproape neîncăpător. Plutoanele de militari 
în termen şi militari cu termen redus se aliniau în 

coloană şi plecau după raportul de dimineaţă spre 
terenul de instrucţie sau sălile de specialitate, în 
răpăit de tobe şi sunet de trompeţi. Reveneau la 
raportul de prânz, vizibil ostenite după şase ore de 
instrucţie la cataramă. Am fost repartizat la o com-
panie radio şi radioreleu. După o testare sofisticată 
făcută de un locotenent, mai mare cu un an în pro-
moţie. Misiunea era să formăm în câteva luni radi-
otelegrafişti în cod Morse, din care unii încadrau 
ulterior staţiile radio ale companiei, iar ceilalţi erau 
repartizaţi în toate unităţile din ţară cu care ţineam 
permanent legătura radio la instrucţie şi aplicaţii. 
Maiştri militari şi subofiţerii din companie aveau 
o pregătire de specialitate de excepţie. Cu mii de 
ore de aplicaţii în spate, în toate zonele din ţară. 
Erau autodidacţi.Traduseseră fiecare instrucţiunile 
tehnice din limba rusă şi mânuiau staţiile în toate 
regimurile şi modurile de lucru, cu mare dexterita-
te. Transmiteau şi recepţionau semnalele Morse la 
viteze uluitoare şi stabileau legătura cu corespon-
denţii din ţară în câteva minute, timpi care sfidau 
baremele impuse prin instrucţiuni. Era o întrecere 
pe care o simţeai în coastă. Cu toate acestea eram 
buni prieteni şi ne respectam reciproc. Practic, 
după o selecţie iniţială a soldaţilor, urma o cursă 
contracronometru pentru a-i învăţa recepţia şi 
transmiterea semnalelor Morse. Fiecare cu metoda 
lui, dar finalul însemna un examen dificil în care 
peste trei greşeli, consemnate într-o radiogramă 
de 150 de semne, erau diferenţa dintre admis şi 
respins. Mi-am împărţit şi armonizat munca cu 
subofiţerii de la pluton. Destul de anevoioasă, 
 pentru că unii soldaţi nu ştiau nici măcar alfabetul 
limbii române, alţii erau de origine maghiară şi 

rupeau puţine cuvinte în graiul nostru. Lucram pe 
grupe şi niveluri de pregătire. Cei care prindeau 
mai repede, cei care făceau unele confuzii între 
semne şi cei care mergeau greoi. Zeci şi sute de ore 
în care ajungeai de la deznădejde la entuziasm cu 
o grupă, după care de la entuziasm la deznădejde 
cu o altă grupă. Cu paşi mici, dar siguri, clădeam 
specialistul căruia îi dădeam în primire brevetul şi 
staţia radio. Şi odată cu ea certitudinea că ordinele 
pot fi transmise la timp, cu claritate şi corectitu-
dine prin mijloacele de transmisiuni. De ce spun 
toate aceste lucruri?  Alfabetul Morse nu se mai în-
vaţă decât în unele unităţi speciale, staţiile au fost 
înlocuite integral cu tehnică de ultimă generaţie, 
cu performanţe net superioare, iar militari în ter-
men nu mai sunt. Singurul lucru care a rămas este 
dorinţa oamenilor de a transmite mai departe tot 
ceea ce au învăţat. Cu pasiune şi modestie. Pentru 
că este nevoie de dăruire şi dedicaţie şi în aceste 
timpuri. De un transfer reciproc de cunoştinţe, de-
prinderi, aptitudini şi atitudini de la ofiţeri la subo-
fiţeri/maiştri militari şi soldaţi/gradaţi profesionişti. 
Uneori, cei repartizaţi la unităţi, din academiile ca-
tegoriilor de forţe şi şcolile de aplicaţie, au conso-
lidată baza teoretică a cunoştinţelor, dar nu au su-
ficient de multă practică pe tehnica, armamentul 
şi echipamentele din dotare. La unităţi trebuie să 
se completeze şi să se închege aceste lucruri, prin 
antrenamente şi exerciţii complexe, pornind de la 
piesă, grupă şi echipaj şi ajungând la capabilitatea 
integrată a unităţii de a duce la îndeplinire misiu-
nea primită. Orgoliile şi mândria deşartă nu îşi au 
locul aici. Într-o meserie în care profesionalismul se 
cere probat şi acoperit de fapte şi nu de vorbe. n
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Colonel (r)  
Ion Ciontea
ion.ciontea@presamil.ro

Colonel 
Gheorghe Vişan
gheorghe.visan@presamil.ro

DREPTUL LA ZÂMBET Desen realizat  de 
locotenent-colonel (r) 

 Cristi  Vecerdea – CRIV

Recurs la dedicaţie

Singurul lucru 
care a rămas 
este dorinţa 
oamenilor de 
a transmite 
mai departe 
tot ceea ce 
au învăţat. 
Cu pasiune şi 
modestie.

Nu trebuie să fii un 
bun psiholog pentru 
a realiza nevoia celui 
de lângă tine.

Cuvântul potrivit

La intersecția dintre succes şi eşec, dintre 
speranță şi deznădejde, dintre iubire şi ură 
stă cuvântul potrivit. Cuvântul care înalță 

sau coboară, care luminează sau întunecă, care 
dă viață sau omoară. Câți oare dintre noi ştim 
să-l rostim, să-i folosim efectele miraculoase, tă-
măduitoare în viața de zi cu zi? Fiindcă, orice s-ar 
spune, magia cuvântului potrivit există. Iar când 
spun asta, revăd o serie de întâmplări, oameni 
care de-a lungul vremii m-au îndreptățit să cred 
acest lucru.

Retrăiesc, mai întâi, un moment petrecut la o 
competiție sportivă. Unul dintre colegii mei, lice-
ean militar fiind, atlet cu puțină experiență, dar 
cu rezultate promițătoare în alergările de semi-
fond, se afla în fața unui test important. Participa 
la un concurs ce putea să-l propulseze în finala 
națională la proba lui de suflet, 800 de metri plat. 
Sub supravegherea antrenorului, unul dintre 
performerii probelor de distanță ai țării noastre, 
tânărul începuse încălzirea dinaintea cursei. O 
clipă de neatenție, un pas făcut greşit şi colegul 
meu era la pământ, plângând. Timp de câteva 
secunde, odată cu lacrimile izvorâte din durere, 
simțea cum i se scurg şi speranțele sale de victo-
rie, cum întreaga muncă i se năruie la picioare. 
Era dezolat. Disperat că va risipi atâtea vise. În 
scenariul cu sfârşit sumbru ce-i acaparase gân-
durile şi privirile, o voce caldă, dar mobilizatoare 
i-a redat încrederea în forțele proprii. Puterea de 
a învinge durerea şi de a merge mai departe, de 
a rescrie un alt final al cursei la care participa, 
de această dată fericit. Cuvântul potrivit spus la 
momentul potrivit de antrenor avea să deschidă 
calea primei victorii importante din devenirea 
unui campion.

Mai târziu, profesia militară avea să-mi ofere  
numeroase astfel de exemple pilduitoare. Am 
întâlnit profesori, instructori, comandanți sau 
simpli soldați care, dincolo de originile sau pre-
gătirea lor, erau maeştri în primenirea sufletelor 
cu vorbe frumoase. Care aveau capacitatea de 
a aduce zâmbet în plină furtună, de a clădi din 
ruină țeluri îndrăznețe şi de a transforma visu-
rile în realitate. Oare câți dintre noi nu datorăm 
parte din realizările noastre unor oameni care 
au ştiut să ne dea aripi atunci când renunțasem 
la fascinația zborului, care ne-au oblojit răni-
le şi ne-au reaprins speranțele? Desigur, prin 
cuvinte. Cuvinte potrivite. Aşa cum se rostesc, 
poate, cel mai edificator, în teatrele de operații. 
De preoți. De soldați gradați profesionişti. De 
subofițeri şi maiştri. De ofițeri. De suflete nobile 
ce ştiu să cântărească viața cu bunăvoință, res-
pect şi grijă pentru aproapele lor. 

Aşa cum se rostesc în țară de mulți militari, 
în încercarea de a acoperi unele neajunsuri ce 
apar în procesul de instrucție. Pentru reuşita 
antrenamentelor, exercițiilor, taberelor la care 
iau parte. Aşa cum se rostesc de personalul civil 
contractual în efortul de a menține ridicată sta-
cheta performanței profesionale. Şi mai ales de 
medici, atunci când trebuie să aline suferința. 

Desigur, niciun regulament şi nicio carte, 
fie ea de specialitate, nu oferă soluții pentru 
multitudinea problemelor cu care ne confrun-
tăm noi, militarii. Cu atât mai puțin cuvinte 
minune care să rezolve o situație sau alta. Dar, 
cu siguranță, nu trebuie să fii un bun psiholog 
pentru a realiza nevoia celui de lângă tine de 
o îmbărbătare, de o vorbă caldă, de un cuvânt 
bun, potrivit până la urmă. Care ne poate face 
mai raționali, mai umani, mai potriviți rostului 
nostru pe acest pământ. Fără să ne secătuiască 
orgoliile, principiile, gradele sau funcțiile. 

Aşa că nu ezitați, atunci când aveți ocazia, 
să folosiți cuvântul potrivit. Fără resentimente, 
întru mulţumirea noastră, a tuturor. n



FUNCŢII SCOASE
LA CONCURS
 UM 01704 Bucureşti, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
a 4 (patru) posturi vacante de 
personal civil contractual, mun-
citor calificat IV – electromecanic 
cod COR 742214 / Muncitori în 
tehnologia informaţiei şi comu-
nicaţiilor – 7422) / studii medii, cu 
o vechime în meserie de 6 luni, 
astfel: 9.05.2017, ora 12.00 – pro-
ba scrisă; 16.05.2017, ora 12.00 
– proba practică; 22.05.2017, 
ora 12.00 – interviul. Data limită 
pentru depunerea dosarelor: 
14.04.2017, ora 15.30. Depu-
nerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul 
UM 01704, Şoseaua Bucureşti-
Măgurele, nr.33, sector 5, Bu-
cureşti. Detaliile organizatorice 
vor fi afişate la sediul unităţii şi 
pe pagina de internet, la adresa: 
http://www.mapn.ro. Datele de 
contact ale secretarului, la tel. 
021/456.23.80, interior 118.
  UM 01704 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concursul pentru 
ocuparea a 2 (două) posturi 
vacante de personal civil con-
tractual, referent II/studii medii, 
cu o vechime în muncă de 6 luni, 
astfel: 9.05.2017, ora 12.00 – pro-
ba scrisă; 15.05.2017, ora 12.00 
– interviul. Data limită pentru de-
punerea dosarelor: 14.04.2017, 
ora 15.30. Depunerea dosarelor 
şi organizarea concursului se vor 
face la sediul UM 01704, Şoseaua 
Bucureşti-Măgurele, nr.33, sector 
5, Bucureşti. Detaliile organizato-
rice vor fi afişate la sediul unităţii 
şi pe pagina de internet, la adre-
sa: http://www.mapn.ro. Datele 
de contact ale secretarului, la tel. 
021/456.23.80, interior 118.

  UM 01704 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concursul pentru 
ocuparea unui post vacant de 
personal civil contractual, mun-
citor calificat IV – telefonist / studii 
medii, cu o vechime în meserie 
de 6 luni, astfel: 9.05.2017, ora 
12.00 – proba scrisă; 16.05.2017, 
ora 12.00 – proba practică; 
22.05.2017, ora 12.00 – interviul; 
Data limită pentru depunerea 
dosarelor: 14.04.2017, ora 15.30. 
Depunerea dosarelor şi orga-
nizarea concursului se vor face 
la sediul UM 01704, Şoseaua 
Bucureşti-Măgurele, nr.33, sector 
5, Bucureşti. Detaliile organizato-
rice vor fi afişate la sediul unităţii 
şi pe pagina de internet, la adre-
sa: http://www.mapn.ro. Datele 
de contact ale secretarului la tel. 
021/456.23.80, interior 118.
 UM 02523 Bucureşti, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante 
de personal civil contractual: 
consilier juridic gradul IA/studii 
superioare cu diplomă de licență 
în specializarea drept/științe 
juridice, cu o vechime în specia-
litatea studiilor de 6 ani şi 6 luni; 
expert gradul II/studii superioare 
cu diplomă de licenţă în speciali-
zarea: construcții civile, industriale 
și agricole, hidrotehnică, căi fe-
rate, drumuri și poduri, instalații 
pentru construcții, instalații și 
echipamente pentru protecția 
atmosferei, cu o vechime în 
specialitatea studiilor de 3 ani şi 
6 luni, astfel: 19.04.2017, ora 9.00 
– proba scrisă; 25.04.2017, ora 
9.00 – interviul. Data limită de de-
punere a dosarelor – 7.04.2016, 
ora 16.00. Depunerea dosarelor 
şi organizarea concursului se 
vor face la sediul UM 02523 
Bucureşti, strada Drumul Ta-
berei nr. 7B, sector 6, Bucureşti, 

unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice necesare. Date 
de contact ale secretariatului, la 
tel. 021/319.58.58, interior 2256.
 UM 01969 Câmpia Turzii, din 
MApN, scoate la concus un post 
de medic specialist în detașamen-
tul căutare, salvare și evacuare 
medicală. Candidaţii declaraţi 
Admis în urma concursului vor fi 
chemaţi/rechemaţi în activitate, 
în corpul ofiţerilor, şi vor dobân-
di calitatea de cadru militar în 
activitate, cu drepturile şi obli-
gaţiile care decurg din aceasta. 
Condiţiile pentru selecţionarea 
candidaţilor în vederea chemării/
rechemării în activitate, în corpul 
ofiţerilor sunt prevăzute în Ordi-
nul ministrului apărării naţionale 
nr. 70/25.05.2016, anexa 1, art.1 
şi 2 publicat în Monitorul Oficial 
421/2016. Dosarul de înscriere 
la concurs va cuprinde docu-
mentele prevăzute în Ordinul 
ministrului apărării naţionale 
nr 70/25.05.2016, anexa 2, art. 
3 publicat în Monitorul Oficial 
421/2016. Actele prevăzute 
pentru a fi depuse în copie se 
prezintă însoţite de documente-
le originale, pentru a fi certificate 
pentru conformitate cu origi-
nalul de către compartimentul 
resurse umane, iar documentele 
tipizate se asigură candidaţilor 
prin grija UM 01969 Câmpia 
Turzii. Înscrierea la concurs se 
face la sediul UM 01969 Câmpia 
Turzii, str. Aerodromului, nr 1, 
localitatea Luna, judeţul Cluj, în 
termen de 15 zile calendaristice 
de la apariţia acestui anunţ la 
sediul unităţii. Informaţii su-
plimentare privind condiţiile 
generale şi specifice pentru 
ocuparea postului, locul, data 
şi ora desfăşurării probelor eli-
minatorii de aptitudini,precum 
şi organizarea concursului se 
pot obţine la sediul UM 01969 

Câmpia Turzii, str. Aerodromului, 
nr 1, localitatea Luna, judeţul 
Cluj şi de pe site-ul www.roaf.ro. 
Persoană de contact: Alin Băţagă, 
tel. 0264/36.82.29, interior 135.

ANIVERSĂRI
 Consiliul Director al ACMR-
RATIRE urează multă sănătate, 
viaţă lungă şi multe satisfacţii 
alături de familie şi cei dragi, 
următorilor membrii ai asoci-
aţiei care, în cursul lunii aprilie, 
împlinesc frumoase vârste, după 
cum urmează: coloneii (r) Mihai  
Dobrescu, Florian Piţuru, Niculai 
Gavrilă, Darius Popescu, Con-
stantin Baba, Ion Pomojnicu, co-
loneii (r) ing. Constantin D. Penciu,  
Costică D. Gheorghe, Ion I.  
Vasilescu, maiorul Florian Emil 
Piscanu; plutonierul-adjutant 
principal Vasile Scurtu. Transmi-
tem aceleaşi urări şi membrilor 
asociaţiei care, în luna aprilie, 
îşi serbează ziua onomasti-
că în duminica Floriilor şi de 
Sfântul Gheorghe. Totodată, 
Consiliul Director urează tuturor 
membrilor asociaţiei sănătate şi 
prosperitate cu ocazia Sfintelor 
Sărbători de Paşti.

PROMOŢII
 Promoția 23 august 1987 a 
Şcolii Militare de Ofițeri Activi de 
Artilerie Ioan Vodă organizează 
sărbătorirea a 30 de ani de la ab-
solvire, în ziua de 17 iunie 2017, 
începând cu ora 10.30, la sediul 
UM 01473 Sibiu. Pentru confir-
marea participării şi abordarea 
unor cheltuieli inerente, vă rog 
să depuneți în contul RO50BRDE 
330SV95859533300 deschis la 
BRD, pe numele Georgel Oprean, 
până la data de 20.05.2017, suma 
de 220 de lei pentru o persoană, 
respectiv 440 lei pentru două 
persoane. Pentru alte detalii sau 
precizări, persoanele de contact 

sunt: Georgel Oprean, tel. 0745 
307 368, Gheorghe Băjenaru, 
tel. 0748 108 172, Mihai Nicula, 
tel. 0721 690 002. Ne face o 
deosebită plăcere să invităm 
pe colegii noştri, împreună cu 
soțiile, pentru a ne împărtăşi, 
după mulți ani, amintirile de 
suflet care ne leagă. Vă aşteptăm 
cu bucuria revederii!
 Promoţia 1967 a Şcolii Mili-
tare Superioare de Ofiţeri Activi 
Nicolae Bălcescu anunţă întâlnirea 
prilejuită de împlinirea a 50 de 
ani de la absolvire, în perioada 
1-3 septembrie 2017, la Sibiu. 
Preşedinte comitetului de organi-
zare – Neculai Stoina, tel. 0722 587 
645. Participanţii, pe care-i dorim 
cât mai numeroşi, sunt rugaţi 
să solicite informaţii referitoare 
la eveniment de la: infanterişti: 
Teodor Bulea, tel. 0770 241 408, 
Liviu Zanfirescu, tel. 0746 322 
703; artilerişti, topografi, chimişti: 
Emil Mihai Dragotă, tel. 0723 
182 720, Oliviu Antal, tel. 0727 
854 895; transmisionişti: Liviu 
Stăvar, tel. 0744 546 845; genişti, 
constructori, feroviari, pompieri: 
Constantin Teodorescu, tel. 0722 
234 996; intendanţi, financiari: 
Ionel Pârvan, tel. 0730 963 372.

 DECESE
  Atât cadrele militare în re-
zervă şi retragere, cât şi cele în 
activitate din garnizoana Beiuş 
sunt alături de familia celui care 
a fost camaradul nostru, pluto-
nier-major (r) PANTEA VASILE, 
52 de ani, subofiţer de artilerie 
promoţia 1984, la marea durere 
pricinuită de trecerea în nefiinţă 
a acestuia, după o grea, lungă şi 
nemiloasă boală. Excepţionalele 
sale calităţi morale şi profesiona-
le, frumoasele sale trăsături de 
personalitate, precum şi caracte-
rul său sociabil, colegial, jovial şi 
respectuos vor face să rămână o 

amintire luminoasă în memoria 
noastră. Transmitem familiei 
sincere condoleanţe şi întreaga 
noastră compasiune. Ne rugăm 
ca bunul Dumnezeu să le dăru-
iască mângâiere şi întărire sufle-
tească, iar pe el să-l odihnească 
în Împărăţia Cerurilor. 
  Liga Navală Română (LNR) 
transmite sincere condoleanțe 
familiei constănțene Nicoles-
cu la decesul capului familiei, 
contraamiral de flotilă (ret) ing.  
NICOLESCU TITUS. Cadru distins 
al Flotei Maritime Militare, con-
traamiralul Nicolescu a fost un 
pasionat filatelist, fiind inițiatorul 
Grupării de Filatelie Tematică 
Marina şi al buletinului acesteia. 
Dumnezeu să-l aibă în grija Sa!
 Colectivul Corpului de con-
trol şi inspecție este alături de 
doamna FP ing. Ileana Fandolea 
în aceste momente de grea 
încercare şi suferință provocate 
de dureroasa dispariție a socrului 
său, FANDOLEA PETRU. Dumne-
zeu să-l odihnească în pace!
 Comitetul Filialei ANCMRR – 
Sector 6, foştii colegi, prietenii şi 
camarazii apropiaţi, cu adâncă 
durere fac cunoscută trecerea 
în nefiinţă, neşteptat, a celui ce 
a fost colonel (r) DINET NICOLAE. 
Militar cu o foarte bună pregătire 
de specialitate, cu calităţi morale 
şi profesionale deosebite, un 
excelent familist, a fost apreciat 
şi stimat de toţi cei ce l-au cu-
noscut şi i-au fost aproape. Şi-a 
desfăşurat activitatea, ca militar, 
la toate eşaloanele până la Statul 
Major General. Ca membru al 
filialei a contribuit la viaţa internă 
a acesteia. Pentru familie, cât şi 
pentru filială, plecarea dintre noi 
a colonelului (r) Dinet Nicolae  
constituie o grea pierdere. Dum-
nezeu să-l odihnească în pace! 
Sincere condoleanţe familiei 
indurate!
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IMPACT ANUNŢURI UMANITARE

Codrin Adrian Olaru, elev la Colegiul Naţional Militar din Câmpulung Moldovenesc, ne solicită 
ajutor pentru tatăl său, Marian Mihail Olaru, diagnosticat cu leucemie acută limfoblastică, 

cu celule T, internat în prezent la Terapie Intensivă - Institutul Clinic Fundeni, care are nevoie 
urgentă de transfuzie de sânge, grupa A2 Pozitiv. Donarea se poate face la Centrul de Transfuzie 
Sanguină Bucureşti. Punct de contact: Olaru Elena - tel. 0741.511.979. nLa Filiala ANVR Dimitrie Cantemir a Sectorului 4 

din Bucureşti s-a desfăşurat bilanţul activităţii 
pe anul 2016. Raportul, prezentat de genera-

lul-locotenent (ret) Constantin Didulescu, a cuprins 
problemele cu care se confruntă în ultimul timp 
segmentul pe care acesta îl conduce, ca, de altfel, toţi 
membrii asociaţiei din întreaga ţară.

Aşa cum sublinia preşedintele ANVR, generalul 
(r) Marin Badea Dragnea, care a condus lucrările 
adunării, deşi există trei legi şi alte acte normative, 
care guvernează activitatea veteranilor, invalizilor, 
văduvelor de război şi soţiilor supravieţuitoare ale 
foştilor combatanţi din cel de Al Doilea Război Mon-
dial, acestea nu sunt respectate. Dimpotrivă, unele 
prevederi au fost anulate, altele ciuntite, deşi numărul 
veteranilor şi invalizilor a scăzut dramatic. Mai sunt 
circa zece mii în toată ţara.

Cum este posibil, se întreba liderul naţional al 
veteranilor, să nu li se acorde, așa cum prevăd legile, 
asistenţa medicală, biletele de tratament în staţiuni, 
medicamentele, unor oameni bătrâni, toţi trecuţi de 90 
de ani, care s-au jertfit pentru ţară în anii cei mai grei ai 
naţiunii noastre? Deşi drepturile şi facilităţile înscrise în 
legi sunt de peste 15 ori mai mici decât ale veteranilor 
şi invalizilor din celelalte ţări, nici acestea nu sunt apli-
cate. Indemnizaţiile de participare pe front, rentele 
pentru cei decoraţi cu ordine şi medalii de război, ca 

şi cele ale invalizilor, sunt sub orice critică. Ajutorul 
anual pentru plata chiriilor este nesemnificativ.

Deşi legile şi memorandumurile adoptate în baza 
lor dau dreptul la cumpărarea locuinţelor construite 
din fondurile statului, veteranilor şi invalizilor, inclusiv 
a celor din administrarea RAAPPS, însuşi preşedintelui 
ANVR nu îi este recunoscut acest drept, fiind nevoit 
să suporte, de zeci de ani, chirii exorbitante. Culmea 
este că, în acelaşi bloc, celorlalţi locatari li s-a aprobat 
cumpărarea, numai generalului Dragnea şi academi-
cianului Mircea Maliţa nu. Trist, îngrijorător de trist.

Dincolo însă de aceste aspecte de neînţeles, în 
cadrul bilanţului au fost relevate acţiunile de educaţie 
patriotică, de cultivare a valorilor morale, de vitejie şi 
eroism ale poporului român şi armatei sale, desfă-
şurate de veterani, atât cu prilejul marilor sărbători, 
dar şi în diverse situaţii. Atât timp cât mai vieţuiesc 
pe acest pământ, bravii noştri veterani sunt hotărâţi 
să-şi îndeplinească menirea asumată, cu 27 de ani 
în urmă, când s-a înfiinţat ANVR, şi să lupte pentru 
reconsiderarea rolului şi importanţei lor binemeritate.

Cu acest prilej a fost lansată şi cartea generalului-
locotenent (ret) Constantin Didulescu, prim vicepre-
şedinte al ANVR şi preşedintele Filialei Sectorului 4 
Bucureşti, O viaţă de ostaș în slujba ţării. n

General de flotilă aeriană (ret) Petre Bână

În contextul sărbătoririi Zilei vete-
ranilor de război – 29 aprilie 2017, 
o delegaţie din care au făcut parte 

reprezentantul Direcţiei calităţii vieţii 
personalului din MApN, locţiitorul 
comandantului Brigăzii 81 Mecani-
zată General Grigore Bălan, preotul 
militar al garnizoanei Bistriţa, prima-
rul comunei Ciceu Giurgeşti şi cadre 
militare din cadrul comandamentu-
lui brigăzii, a vizitat la domiciliu doi 
veterani de război din judeţul Bistriţa 
Năsăud.

Astfel, pentru a le ura un sincer 
La mulţi ani!, cu ocazia împlinirii 
venerabilei vârste de 103 ani, a fost vizitat, în localitatea Dumbrăveni, plutonierul-adjutant 
principal (ret) Augustin Iuga, respectiv, la împlinirea a 100, ani plutonierul-adjutant principal 
(ret) Ioan Cotuţiu, în localitatea Cristeştii Ciceului.

Veteranilor de război le-au fost 
acordate diplome aniversare din 
partea conducerii Direcţiei calităţii 
vieţii personalului şi din partea 
comenzii Brigăzii 81 Mecanizată 
General Grigore Bălan.

 Au fost momente emoţionante, 
cei prezenţi asistând la veritabile 
lecţii de istorie prin rememorarea 
momentelor petrecute în timpul  
acţiunilor de luptă la care au parti-
cipat cei doi veterani de război. n

Plutonier-adjutant principal Sorin Suci 
Foto: caporal Robert Pop

Iubiţi credincioşi, sunt stareţul Mânăstirii Sf. 
Pantelimon din localitatea Siliştea Gumeşti, jud. 
Teleorman, Protos Antonie, şi fac apel în vederea 

obţinerii unui ajutor financiar material sau cei 2% din 
impozitul anual. Mânăstirea noastră este amplasată 
exact pe teritoriul unui fost regiment militar. Pe acest 
loc se află aproximativ 20 de clădiri care astăzi sunt 
ruinate. Intemperiile au distrus multe acoperişuri, 
afectând şi pe cele ale clădirilor din incinta mânăs-
tirii. Vrem să restaurăm acoperişurile prin care plouă 

şi să continuăm lucrările la construirea bisericii, 
aceasta având doar temelia turnată. Unii dintre noi 
sunt foarte bătrâni şi bolnavi şi necesită îngrijire. 
Dacă aveţi posibilitatea, vă rugăm să ne ajutaţi! 

Adresa: Stareţ Protos Antonie, Mânăstirea  
Sf. Pantelimon, localitatea Siliştea Gumeşti, judeţul 
Teleorman, tel. 0723 216 577. Cont RO66 RNCB 0246 
0115 4638 0001, BCR Roşiori de Vede, cod fiscal 
12283148. Cei care citesc acest apel şi doresc să 
trimită un pomelnic, chiar dacă nu au posibilitatea 
să ne ajute financiar, pot să ne trimită pomelnicul, 
fără bani, şi noi îi vom pomeni. Bunul Dumnezeu 
să vă ajute! n

Îngrijorarea veteranilor

Apel

Recunoştinţă



Balanţă (23 septembrie-22 octombrie): Sunteţi prins 
între două persoane la care ţineţi foarte mult şi trebuie 

cumva să fiţi cel care le împacă. Din dorinţa de a proceda cât 
mai diplomat, puteţi să vă stricaţi relaţia cu amândouă. Plecări-
le foarte dese pot deveni obositoare.

Scorpion (23 octombrie-21 noiembrie): Conjunctu-
rile vă sunt favorabile la locul de muncă, atâta vreme 

cât aveţi prieteni care vă scot din încurcături. Trebuie să fiţi 
atent la detalii şi să încercaţi să dezvoltaţi relaţii şi cu oamenii 
din alte structuri.

Săgetător (22 noiembrie-20 decembrie): Alergaţi din-
tr-o parte în alta din dorinţa de a mulţumi cât mai mulţi 

oameni. Oferiţi familiei câteva momente de neuitat şi vă stră-
duiţi să aveţi mereu o comunicare bună. Vă gândiţi că poate 
chiar ar fi momentul să reluaţi legătura cu cineva din trecut.

Capricorn (21 decembrie-19 ianuarie): Produceţi agi-
taţie în jurul dumneavoastră, chiar şi atunci când nu este 

momentul şi vă comportaţi brutal cu persoanele care nu vă 
împărtăşesc ideile. Ţineţi legătura cu uşurinţă cu colegii care 
trebuie să vă dea date de la distanţă.

Vărsător (20 ianuarie-18 februarie): Stările dumnea-
voastră sufleteşti vă influenţează atât munca, cât şi rela-

ţiile interumane. Aveţi nevoie de activităţi cât mai relaxante 
şi de sprijinul celor dragi pentru a reveni la o stare optimă de 
funcţionare.

Peşti (19 februarie-20 martie): Vă bazaţi prea mult pe 
potenţialul dumneavoastră intelectual în detrimentul 

lucrului în echipă şi este posibil, chiar din acest motiv, să vă 
atrageţi antipatii. Relaţia cu persoana iubită este axa care vă 
menţine pe linia de plutire atunci când nu vă regăsiţi. n

Berbec (21 martie-20 aprilie): Vă implicaţi în lucruri care 
nu vă privesc în mod direct şi vă asumaţi sarcini care nu sunt 

de competenţa dumneavoastră, drept pentru care vă simţiţi obo-
sit şi supărat mai tot timpul. În relaţia cu persoana iubită pot apă-
rea momente critice din cauza geloziei.

Taur (21 aprilie-20 mai): Corespondaţi cu oameni de la 
mare distanţă şi aveţi şanse să primiţi un contract avantajos. 

Vă bucuraţi de unele avantaje financiare atunci când doriţi să achi-
taţi ceva costisitor. În relaţia de cuplu aveţi discuţii în contradicto-
riu referitoare la bani.

Gemeni (21 mai-21 iunie): Când vă avântaţi să faceţi mai 
multe lucruri odată, aveţi toate şansele să le faceţi greşit şi 

să trebuiască să o luaţi de la capăt. Apelaţi la respectul celorlalţi şi 
impuneţi-vă punctul de vedere, înainte de a vă trezi cu responsa-
bilităţi care vă împovărează.

Rac (22 iunie-22 iulie): Calmul dumneavoastră îi încura-
jează şi pe ceilalţi, mai ales că la locul de muncă apar foarte 

multe tensiuni şi răsturnări de situaţie. Pe măsură ce vă adânciţi în 
rezolvarea unei enigme, ajungeţi să descoperiţi răspunsuri la tot fe-
lul de întrebări despre anumite persoane din viaţa dumneavoastră.

Leu (23 iulie-22 august): Paza bună fereşte primejdia rea, 
iar această zicală este lege pentru dumneavoastră, mai ales 

atunci când vă urmăriţi interesele. Întocmirea unor acte juridice 
vine în urma unor dovezi strânse de-a lungul timpului, iar înain-
tarea lor vă poate aduce o despăgubire sau absolvirea de anu-
mite învinuiri.

Fecioară (23 august-22 septembrie): Învăţaţi foarte mult 
şi aveţi grijă să vă protejaţi familia. Munca este constructivă, 

mai ales atunci când o faceţi cu plăcere şi vă mai vin şi recompense. 
Finalul săptămânii este plin de neprevăzut şi de tot felul de acţiuni. 

CALCULATOR, APORT, VAFA, RITUALURI, ACUT, ETILA, RURALI, FIR, ELITA, BETA, T, 
IUTA, AT, PUC, TARA, A, ARATA, CLAR, RAMUREA, CE

DIFUZARE 

Plutonier-adjutant Rodica Dinc`, 

Ionel Tudor,  

Costel B`lan, Anelia Pricop,  

tel. 021/322.82.87

ÎN LUMINA ASTRELOR

Plutonier-major
Elena-Irina Spilcă
irina.spilca@presamil.ro
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Intrări

Blestem (4,2,2,4,5)
Colonel (r) Teodor AmzoiCRIPTOGRAFIE
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Orizontal: 1) Are intrare la casă – 
Intrare în casă. 2) Intrare – Închiderea 
intrării! 3) La intrarea într-un bazin 
portuar – Uşor de a-i intra în voie. 4) 
Navă intrată la apă – Notă distantă! 5) 
Obligatorie pentru trecerea la o nouă 
orân duire socială. 6) Suprafaţă – În 
ele intră vinul pentru băut – Interior! 
7) Nouă. 8) Pentru – În acel timp. 9) 
A sufla aer printr-un siloz – A intra în 
stare de delir. 10) Numai atât – Intră 
în sutien (pop).      

Înfruntare petrecută sângeros

Colonel (r) Teodor Amzoi

ŞTIAŢI CĂ...
Ilarion Barbu

...Biserica spaniolă 
Sagrada Familia 
(foto) a început 
a fi construită în 
anul 1882 şi se 
preconizează a fi 
finalizată în 2026? 
Proiectul original 
al lăcaşului de cult 
îl are drept au-
tor pe arhitectul  
Antonio Gaudi.
...În 1943, Cristofor Columb a revenit în Spania din prima sa 
călătorie în America?
...Catedrala Frauenkirche din Dresda a fost proiectată de ar-
hitectul german George Bahr?
...În 1906, Charles Rolls şi Henri Roys au înfiinţat, la  
Manchester, celebra companie Rolls-Royce?
...La 15 martie 2011, a început războiul civil în Siria?
...În 1521, navigatorul portughez Fernando Magellan a 
ajuns pentru prima dată în Insulele Filipine?
...În Egipt, în apropierea Piramidei lui Keops, a fost descope-
rită o mumie veche de 4.400 de ani, în 2014?
...Republica Italiană, cu Napoleon preşedinte, a devenit, la 
17 martie 1805, Regatul Italiei, cu Napoleon rege?
...La Montesson, lângă Paris, la 18 martie 1906, Traian Vuia a 
realizat primul zbor autopropulsat din lume, fără catapulte 
sau alte mijloace exterioare, cu un aparat mai greu decât 
aerul, pe o distanţă de 11 m, la o înălţime de 1 m?
...Din 1946, Guyana franceză, Guadelupe, Martinica şi  
Reunion au devenit Provinciile Franţei de peste mări? n

Vertical: 1) Intră în com ponenţa 
casei – Intră în dormitor. 2) Învelire. 3) 
Persoană fără drep turi în sclavagism 
– Punct cardinal. 4) Cămaşă populară 
– Glas – În centrul Laosului! 5) A tre-
ce peste un obstacol. 6) Omogen 7) 
A face o ieşire din buzunar. 8) Vale în 
deşert – Sfârşitul intestinului gros. 9) 
Intră în tigaie – Cântecul greierului. 
10) În ea intră studenţi – În el intră o 
mulţime de lucruri sau fiinţe. n

CORECTUR~

Oprina Melcioiu

COGITO

Constantin Brâncuși
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Patria mea este pământul care se-nvârtește, briza vântului, norii care trec.
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Radar economic
uFinanțare de peste 400 de mili-

oane de lei pentru programele Rabla și 
Rabla Plus. În ședința de săptămâna trecu-
tă, Guvernul a aprobat bugetul de venituri 
și cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru 
Mediu și al Administrației Fondului pentru 
Mediu. Potrivit actului normativ, în buget 
s-au estimat atât venituri totale, cât și cheltu-
ieli în sumă de 562,51 milioane de lei. Pentru 
angajarea și finanțarea proiectelor și progra-
melor-pilot pentru protecția mediului, pre-
cum și a proiectelor și programelor pentru 
protecția mediului în acest an a fost estima-
tă o valoare a creditelor de angajament și a 
creditelor bugetare în cuantum de 531,2 mi-
lioane de lei pentru fiecare din aceste două 
categorii. Printre altele, din Fondul pentru 
Mediu urmează să fie finanțate programele: 
Rabla (316,6 de milioane de lei); Rabla Plus 
(110 milioane de lei); Casa Verde (109,3 mi-
lioane de lei); de protecție a resurselor de 
apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, 
canalizare, stații de epurare (230 de milioane 
de lei); pentru împădurirea terenurilor degra-
date, reconstrucție ecologică și gospodărirea 
durabilă a pădurilor (80 de milioane de lei); 
gestionarea deșeurilor (30 de milioane de lei).
uNumărul insolvenţelor, al suspen-

dărilor și al dizolvărilor de firme, în scă-
dere. Potrivit datelor Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului (ONRC), în primele 
două luni ale acestui an, față de perioada si-
milară din 2016, numărul societăților intrate 
în insolvență s-au redus cu 19,71%, la 1.165, 
cel al firmelor care și-au suspendat activitatea 
cu 43,05%, la 2.467, în timp ce dizolvările au 
scăzut cu 44,39%, la 3.672. Cele mai multe ca-
zuri de insolvențe, suspendări și dizolvări de 
firme s-au înregistrat în București (207, 293, 
respectiv 762 de cazuri). 
uFonduri nerambursabile pentru sec-

torul pescăresc. Ministrul agriculturii și dez-

voltării rurale, Petre Daea, 
a aprobat, săptămâna 
trecută, contractele de 
finanțare nerambur-
sabilă, cu fonduri din 
Programul Operațional 
pentru Pescuit și Afaceri 
Maritime (POPAM) 2014-
2020, pentru 16 Grupuri de Acțiune Locală 
pentru Pescuit (FLAG), în valoare de 37,5 de 
milioane de euro. Fondurile nerambursabile 
aprobate vor fi folosite pentru implementa-
rea de proiecte în cadrul strategiilor de dez-
voltare locală realizate de FLAG-uri.
uEliminarea produselor periculoa-

se de pe piața UE. De curând, Comisia 
Europeană a prezentat un nou raport privind 
Sistemul de alertă rapidă pentru produse 
periculoase. Potrivit documentului, în 2016 
au fost transmise între autoritățile naționale 
2.044 de alerte privind produsele periculoa-
se, multe dintre acestea fiind vândute și prin 
intermediul platformelor sau piețelor online. 
Ca urmare a alertelor au fost declanșate 3.824 
de acțiuni, cum ar fi retragerea de pe piață a 
produselor. Jucăriile au reprezentat categoria 
de produse cea mai notificată (26%), urmată 
de sectorul autovehiculelor (18%), articolele 

de îmbrăcăminte, produsele textile și arti-
colele de modă (13%). În ceea ce privește 
riscurile, cel de vătămare a fost cel mai des 
notificat (25%), urmat de cel chimic (23%). 
Majoritatea produselor periculoase notificate 
în sistem au provenit din China (53% din pro-
dusele notificate). n

Pagină realizată de colonel Gheorghe Vişan

Săptămână liniștită pentru leu
În perioada 17-24 martie, moneda națională a 
reușit să se aprecieze în raport cu euro, dolarul 
american și francul elvețian.

Creșterile 
leului față 

de valutele 
menționate au 
fost, în ordi-
ne, de 0,22%, 
0,58% și, res-
pectiv, 0,58%, 
cursul afișat 
de BNR pentru 
francul elvețian, 
vineri, 24 mar-
tie, fiind de 
4,2530 de lei. În 
aceeași zi, lira 
sterlină a fost 
cotată la 5,2643 
de lei, consem-
nând o aprecie-
re săptămânală 
de 0,24%. Și 
gramul de aur 
(XAU) s-a scum-
pit pe piața 
locală cu 0,63%, 
ajungând la 
valoarea de 
168,5557 lei, cu 
peste 5% mai 
mult decât la 
sfârșitul anului 
trecut. n

Cum vă puteți dubla banii în câteva săptămâni
Dacă norocul nu v-a surâs la loto, pa-
riuri sportive sau păcănele, nu trebu-
ie să disperați. Există și alte modalități 
prin care vă puteți înmulți banii într-un 
timp scurt.

Visul îmbogățirii peste noapte 
pare să-l aibă tot mai mulți 
dintre români. Ne dorim 

să câștigăm tot mai mulți bani, 
să trăim bine, să ne permitem 
concedii și vacanțe scumpe, case 
și mașini de lux, să avem acces la 
tehnologii cât mai avansate care să 
ne ușureze, din ce în ce mai mult, 
sarcinile de peste zi. Speranța 
câștigurilor rapide ne aruncă, une-
ori, în capcana jocurilor de noroc. 
O lume care oferă adrenalină, 
izbânzi trecătoare, dar și nenumă-
rate deșertăciuni. Din păcate, visul 
marelui câștig ne poate înflăcăra 
imaginația, fără a căpăta contu-
rul realității vreodată, beneficiile 
financiare fiind de departe în fa-
voarea organizatorilor jocurilor de 
noroc. Iar dacă sunteți sceptici în 
această privință, priviți doar la am-
ploarea luată de casele de pariuri, 
în ultimii ani, în țara noastră.

Chiar dacă șansa joacă un rol 
important și atunci când vorbim 

de jocul bursier, datele problemei 
sunt cu totul altele. În acest caz, 
jucătorul (investitorul) mizează o 
sumă de bani pe acțiunile unei 
companii, în speranța că valoarea 
acestora va crește. Practic, el de-
vine proprietar al unei părți din 
societatea respectivă. În funcție 
de rezultatele economice pe care 
aceasta le obține și perspectivele 
de dezvoltare a afacerii, dar și 
de alți factori interni și externi, 
valoarea ei de piață va crește sau 
va scădea. Așadar, cu cât reușiți să 
anticipați mai bine evoluția com-
paniei la care ați cumpărat acțiuni, 
cu atât beneficiile dumneavoastră 
vor fi mai mari. Un bun exemplu 
în acest sens îl oferă Bursa de 
Valori București (BVB). Indicele 
de referință al pieței de capital 
românești, BET, s-a apreciat, de la 
începutul anului și până vineri, 24 
martie, cu peste 12%. Tot în aceas-
tă perioadă, acțiunile mai multor 
companii și-au dublat valoarea. 

Astfel, dacă la fine-
le anului trecut o 
acțiune a societății 
Oil Terminal 
Constanța (simbol 
bursier OIL) se 
putea cumpăra cu 
9,5 bani, în prezent 
ea costă 19,5 bani 
(+105%). Creșteri 
de peste 100% 
au înregistrat și 
titlurile Prodvinalco 
Cluj (VAC) – 
110%, Uzinexport  
București (UZIN)- 
107%, în timp 
ce acțiunile 
Electroargeș (ELGS) 
s-au scumpit cu 
peste 80%. Alte 
companii solide, 
în care statul este 
acționar majoritar, 
precum Conpet 
(COTE) sau Nuclearelectrica (SNN) 
au câștigat în valoare, în doar 12 
săptămâni, peste 40%, respectiv 
30%. Dar beneficiile unui investi-
tor la bursă nu se opresc aici. Un 
alt câștig îl reprezintă dividendele 
(parte din profitul unei societăți 
care revine fiecărui acționar la 
sfârșitul fiecărui exercițiu financi-
ar, în raport cu acțiunile pe care 
le posedă). Fie și dacă facem 
abstracție de aprecierea unei 
acțiuni, randamentul dividendului 
poate depăși de multe ori dobân-

da oferită de dobânzile bancare. 
Aferente anului 2016, dividendele 
care vor fi oferite în următoarele 
luni acționarilor aduc câștiguri 
de două cifre. De exemplu, rapor-
tat la prețul de vinerea trecută, 
Conpet va distribui un dividend 
net cu profit de peste 14%, iar 
OIL și Transgaz cu randamente ce 
depășesc 11%. Câștiguri de peste 
10% ale dividendelor vor avea și 
acțiunile Transelectrica, Fondul 
Proprietatea sau Electroargeș. 

În cazul în care doriți să 
investiți la bursă, trebuie să 
dispuneți, în medie, de circa 2.000 
de lei și să luați legătura cu o firmă 
de brokeraj. În funcție de reco-
mandările brokerului și riscurile 
pe care vi le asumați, vă veți stabili 
strategia de investiții. Și, poate 
cel mai important lucru, nu uitați 
să fiți la curent cu toate știrile ce 
au legătură cu piața de capital! 
Fiindcă nu doar câștigurile pot fi 
fabuloase, ci și pierderile. n
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PASIUNI

Locotenent Bogdan Nițulescu

Locotenent 
Bogdan Nițulescu

Îmi place să fiu în competiție și să cunosc oameni care au aceeași pasiune 
ca și mine. Suntem un mare grup de arcași, ne cunoaștem bine între noi și 
participăm la competiții atât în țară, cât și în străinătate.

Acest 
sport mă 
relaxează 
foarte mult. 
Eliberând 
săgețile din 
arc, elimini 
și din 
energiile 
negative.

Locotenent Marius Mocanu
marius.mocanu@presamil.ro

Mai țineți minte perioada aceea din copilărie în care ci-
team cărți sau vedeam filme despre Robin Hood? Atunci, 
toți visam să devenim arcași. Unii dintre noi chiar ne-am 
făcut arcuri cu săgeți și încercam să reproducem scene 
din povestea celebrului haiduc britanic.

Campionul 
 urșilor bruni

Nu mi-am propus să îi fac 
concurență lui Ilarion 
Barbu și rubricii sale din 

publicația noastră, Știați că..., dar 
lucrurile pe care le-am aflat în 
urma documentării despre su-
biectul acestui articol mi se par 
interesante și ar fi păcat să nu vi 
le împărtășesc. De pildă, faptul 
că arheologii au descoperit, re-
cent, că arcul cu săgeţi a fost in-
ventat spre sfârșitul Paleoliticului 
Superior. Se pare că cele mai 

vechi săgeţi datează de acum 
61.000 de ani, fiind descoperite 
în Peștera Sibubu, din Africa de 
Sud. Gândul că, pe atunci, aceas-
tă unealtă, folosită probabil la vâ-
nătoare, era cel mai râvnit gadget 
mă amuză și trec mai departe, să-
rind peste mai multe mii de ani.

Grecii antici foloseau deja 
învechitul arc cu săgeți, însă, așa 
cum se întâmplă și cu tehnologia 
zilelor noastre, i-au făcut câteva 
upgradeuri, mai ales că, între 
timp, populația lumii crescuse, 
iar războaiele erau destul de... la 
modă. Drept urmare, ei înmuiau 
vârfurile săgeților în otravă, pen-
tru a produce pierderi cât mai 

mari și numeau această armă 
toxon. De unde a intrat cuvântul 
toxic în vocabularul mai multor 
limbi? Oricât de ciudat ar părea, 
așa a apărut. 

Mai departe, ajungând în 
Evul Mediu, arcurile cu săgeți 
se răspândiseră în toată lumea, 
iar arcașii se formau încă de la 
vârste fragede. Așadar, un astfel 
de luptător era destul de valoros 
pentru orice armată, mai ales dacă 
luăm ca exemplu bătălia de la 
Azincourt, din timpul Războiului 
de 100 de ani, care a rămas în isto-
rie datorită faptului că doar câteva 
sute de arcași britanici au reușit 
să câștige împotriva celor 20.000 
de oșteni, conduși de cavalerii 
francezi. Și dacă tot am amintit 
despre cavaleri, care își respectau 
cu sfințenie statutul și codul de 
onoare, trebuie să menționez 
că prizonierii de război ajunși în 
mâinile lor erau tratați cu respect 
și nu uciși, cum ar fi fost în alte 
perioade, unele mai apropiate, 
poate, de zilele noastre. Totuși, 
arcașilor li se tăia degetul mijlo-
ciu de la mâna dreaptă, tocmai 
pentru a-i împiedica să mai 
lanseze săgeți. Probabil că vă 
puteți imagina ce deget le arătau 
cei care scăpau din prizonierat 
francezilor și cum a luat naștere 
gestul obscen întâlnit, astăzi, de 
atâtea ori, mai ales în trafic.

Acum, că tot am revenit în 
prezent, arcurile cu săgeți nu mai 
fac obiectul muncii militarilor, 
deși o parte dintre ele sunt des-
tul de performante și prezintă 
anumite avantaje, dar unele 
principii care au stat la baza fo-
losirii acestora sunt păstrate de 
artileria modernă, din care face 
parte și Batalionul 206 Artilerie 
General Mihail Lăcătușu, de la 
Ghimbav. Am luat acest exemplu 
pentru că acolo l-am întâlnit pe 
locotenentul Bogdan Nițulescu, 

dublu campion național la tir 
cu arcul, categoria Longbow, în 
cadrul Federației Române de Arc 
tradițional și Field și campion 
național la aceeași categorie, 
doar că la competiția organizată 
de Federația Română de Tir cu 
Arcul. Noi am fost impresionați 
de palmaresul ofițerului, mai ales 
că nu practică acest sport de prea 
mult timp, și ne-am decis să-l 
facem subiect de articol. Însă, 
curiozitatea ne-a scăpat din frâu 
și a răbufnit prin vocea colegului 
meu Bogdan Oproiu: Este posibilă 
o lovitură precum cea pe care am 
văzut-o în filmul cu Robin Hood, în 
care el despică o săgeată în două? 
Amuzat, locotenentul confirmă 
povestea, deși, ne mărturisește, 
nu a reușit o astfel de lovitură 
până în prezent.

Pasiunea sa pentru tirul cu 
arcul a apărut din copilărie, când 
își confecționa singur echipa-
mentul, dar a rămas în stare 
latentă până acum câțiva ani, 
când a descoperit că, în Brașov, 
există un club pentru arcași, 
denumit Crown City. Nu a stat 
mult pe gânduri, și-a achiziționat 
echipament performant și s-a în-
scris la competiții. Pe Bogdan l-a 
ajutat faptul că, înainte să devină 
un arcaș premiat, a fost militar. 
Ochirea la tirul cu arcul se poate 
realiza și ca la tragerile cu arma-
mentul de infanterie. Însă unii 
preferă să tragă instinctiv, adică 
se concentrează doar pe mijlocul 
țintei, explică ofițerul.

Deși a încercat mai multe mo-
dele de arcuri, preferatul său este 
Longbowul englezesc, dintr-o sin-
gură bucată de lemn, adică exact 
cel pe care îl folosea Robin Hood, 
în legendele britanice. Îmi place 
să savurez trasul cu arcul așa cum 
a fost creat, să urmăresc săgeata 
până la țintă și să îmi corectez ti-
rul, adaugă locotenentul.

Colegii sunt mândri de re-
zultatele obținute de acesta și 
îl încurajează ori de câte ori au 
ocazia la competiții, mai ales că 
echipamentul folosit de Bogdan 
este inscripționat cu însemnele 
unității din care face parte. Nici 

viitoarea lui soție nu a scăpat 
de această pasiune. Imediat 
după ce a cunoscut-o, i-a pus 
arcul în mâini și a înscris-o într-o 
competiție. Nu, nu a fost una din-
tre probele peste care a trebuit să 
treacă pentru a ajunge la sufletul 
meu, glumește Bogdan. Mai mult 
decât atât, aceasta îl susține și îi 
este parteneră de antrenamente, 
întrucât începând de joi, 30 mar-
tie, el va participa la Campionatul 
Mondial de Tir cu Arcul în sală, 
organizat în România, la Cheile 
Grădiștei. Așadar, dacă vreți să îl 
vedeți în acțiune pe campionul 
urșilor bruni, vă invităm la munte, 
weekend-ul viitor, când va avea 
loc și finala competiției. Poate că, 
de această dată, îi va ieși celebra 
lovitură Robin Hood. n



cul englezesc, nu mai avea nicio valoare. 
Atunci, am luat-o româneşte şi am crescut 
în rating. Am ajuns la patru episoade pe 
săptămână.

Serialul acesta l-am făcut cu plăcere. În 
2004 sau 2005, am luat premiul CNA-ului 
pentru frumuseţea textului. Îl aveam pe Mihai 
Coadă, Nelu Curcă, care era mai bisericos. Me-
reu verifica textul şi, dacă nu i se părea potrivit 
ce trebuia să spună, refuza. Se puteau uita şi 
copiii şi bătrânii. Serialul a rezistat 13 sezoane 
tocmai pentru că a fost lipsit de vulgaritate, 
fără fete despuiate. A avut atât de mult succes, 
încât lumea încă mă mai strigă Nea Popa. Unde 
mă duc e nenorocire.

De peste 40 de ani învăţaţi oamenii 
să zâmbească, există şi dramă în viaţa 
dumneavoastră? Răutăţi între actori, 
poate?
Viaţa este dramă. Şi în comedie totul este 

dramă. La Stan şi Bran ne prăpădim de râs. Dar, 
în momentul acela în care vine Stan şi îi dă 
pantalonii jos lui Bran care rămâne în chiloţi, în 
public, ziua în amiaza mare, aia e o dramă. Noi 
o îmbrăcăm comic.

Am şi eu, însă, câteva stângăcii. Nu îmi 
încălzesc mâncarea. Nu vreau să mă apropii 
de cuptorul cu microunde şi nu dau drumul 
la aragaz. Nu meşteresc nimic în casă. Dacă 
se strică ceva, aşa las. Stângăciile acestea 
sunt. În rest, nu.

Răutăţi sunt foarte multe. Nu peste tot, dar, 
în general, există. Şi se vede mai mult la femei.

Care consideraţi că este cea mai mare 
realizare a dumneavoastră?
O mare realizare este şi longevitatea aceas-

ta în teatru. Nu este uşor. La un moment dat, 
intri într-o rutină. Îţi dai seama că le-ai cam 
jucat pe toate. Adevărata realizare, însă, sunt 
aplauzele. Când publicul aplaudă şi te rechea-
mă la rampă. În fiecare rol depui sentiment şi 
multă muncă. Eşti exact ca sculptorul care dă 
fiecare nuanţă chipului. O muncă titanică.

Unde vă poate vedea publicul în perioa-
da următoare?
La teatrul meu, la Metropolis, joc în Hagi 

Tudose, în regia lui Dan Tudor. Spectacolele au 
început la 17 martie. Pentru cei care nu sunt 
bucureşteni, mai am un turneu, cu alta piesă. 
În urmă cu mulţi ani, spuneam trag tare acum, 
ca să stau la bătrâneţe. Este invers. Nu ştiu dacă 
munceam în tinereţe cât muncesc acum. Din 
piesă în piesă. Mă întreba cineva de ce m-am 
făcut actor. Este o întrebare ciudată. Am răs-
puns aşa: Niciodată nu mi-a plăcut cartea, dar 
am fost blestemat să învăţ toată viaţa. Asta este 
meseria noastră. În perioada următoare, am în 
plan şi să mă odihnesc. Oricum, anul viitor ies 
la pensie, mă scoate statul. (Râde)

Ca să nu bat câmpii, am să citez, din me-
morie, răspunsul marelui actor Amza Pelea la 
o întrebare similară. Teatrul înseamnă meserie, 
televiziunea înseamnă popularitate, iar filmul 
înseamnă bani. Un actor trebuie să facă orice. 
Mai ales în perioada aceasta în care ies sute 
de actori în fiecare an şi n-ai unde să îi an-
gajezi, pentru că teatrele au rămas aceleaşi. 
Aceşti copii joacă prin restaurante, cluburi, pe 
unde apucă. Este prea puţin. Nu mai fac patru 
ani de facultate, fac trei. Ies dezorientaţi. Un 
an în teatru contează.

Când am dat eu admiterea, erau 12 
locuri pentru băieţi şi 8 pentru fete. Atunci, 
Ministerul Învăţământului se interesa câţi 
actori se pensionau când termina promoţia 
pentru care făceau selecţie în anul respectiv. 
Şi pe baza acelei liste, scoteau locuri la ad-
mitere. Erau selectaţi cei mai buni şi aveau 
post asigurat la absolvire. Înainte, fiind foarte 
puţini, lumea vedea un actor în mai multe 
locuri, de mai multe ori. Îl recunoştea, îl ştia. 
Trebuie rezolvată problema cu locurile de 
muncă pentru tinerii actori.

O ţară întreagă vă cunoaşte ca un actor 
de comedie. Pare că s-a lipit această 
etichetă de imaginea dumneavoastră. A 
fost o alegere sau o întâmplare?
Nu a fost o alegere. Nici nu îmi place come-

dia bufă. Prefer zona suprarealismului, zona 
lui Beckett. O comedie amară. În teatrul supra-
realist trebuie să fii foarte atent, să spui textul 
foarte precis. Am jucat, spre exemplu, piesa 
lui Gellu Naum, Ceasornicăria Taus, în regia lui 
Mircea Marin. Acolo, făceam dublu personaj, 
domnul şi doamna Klaus. Stăteam amândoi 
şi vorbeam, adică vorbeam eu cu mine. Zona 
aceasta îmi place. Acum, joc la Treatelli un 
personaj ciudat, omul cu idei. Sunt tot timpul 
cu o cratiţă pe cap. Acesta este teatrul suprare-
alist, zona de studiu. În comediile celelalte, mă 
arunc, improvizez.

De obicei, ca să mergi la reţetă sigură, 
regizorii te caută pentru ce eşti cunoscut. În 
cazul meu, comedia. Dar, dacă vrei să aduci 
ceva nou, pui actorul într-o cu totul altă pos-
tură decât cea în care este obişnuit publicul 
să îl vadă. Drame, e drept, nu prea am jucat. 
Dar pentru mine, cel mai greu de făcut este 
comedia. La dramă, deşi e vorbă murdară, îi 
mai păcăleşti. Dar la comedie, dacă ai pierdut 
publicul, joci degeaba.

O perioadă foarte prolifică pentru dum-
neavoastră a fost cea în care aţi jucat 
în serialul La bloc. Cum s-a născut acest 
proiect care a rezistat 13 sezoane?
La bloc a plecat dintr-o dorinţă a cole-

gilor mei, Răzvan Săvescu, Radu Dragomir 
şi Dragoş Moştenescu, de a face o parodie 
după serialul american Familia Bundy. Am 
început cu un episod pe săptămână, apoi 
două, dar se pare că lumea nu dorea să 
parodiem, pentru că, pierzându-se comi-

Fiecare piesă avea două soiuri de vizionări 
înainte de a fi prezentată publicului. Cea 
internă, cu comitetul politic din teatru, apoi 
vizionarea externă, în care veneau cei de la 
Consiliul Culturii, de la Bucureşti. Dacă vizio-
narea externă nu dădea avizul, nu se juca. Se 
programa o altă vizionare, se mai modifica 
textul, până primea acceptul. Nu era vorba 
că opresc piesa, doar se investeau nişte bani 
care ar fi fost pierduţi, dar scoteau replici şi era 
păcat de munca ta. Dacă ţineai să transmiţi 
publicului anumite lucruri, care te temeai că 
vor fi scoase, băgai în plus câteva vorbe grele. 
Membrii comisiei se speriau, le tăiau pe acelea 
şi rămâneau celelalte. 

Ştiţi cum era, în orice jucai erau atât de 
multe trimiteri politice, încât lumea se prăpă-
dea de râs. Îi şi dădeam tentă, că doar noi şle-
fuim cuvântul. Putem să îi dăm alt sens. Lumea 
înţelege ce vrem noi.

Într-adevăr, am jucat mult timp Ubu roi, o 
parodie după Macbeth, în care puteai să juri 
că este descris cuplul Ceauşescu. Nu am avut 
voie să jucăm la Teatrul Naţional. Jucam la 
Teatrul de păpuşi, care avea doar 100 de locuri. 
Nu încăpea lumea în sală. Ei bine, spectacolul 
acela şi dacă îl vorbeai normal lumea era pe jos 
de râs. La fiecare poantă. Şi doar nu are nicio 
legătură cu celebrul nostru cuplu, dar aşa de 
bine se potrivea, încât lumea era în delir.

Oamenii iubeau foarte mult teatrul în 
acea perioadă. Cum stau lucrurile acum?
S-a revenit. Prin anii `90 s-a creat o ruptură. 

În momentul în care am început să copiem 
Occidentul, că, na, am devenit liberi, am luat 
ce era mai urât. Trivialităţi, obscenităţi, limbaj 
vulgar, dur. Eu am refuzat roluri în spectacole 
de o duritate verbală fantastică. La început, 
lumea venea. Era curiozitatea. Apoi, publicul a 
început să se îndepărteze. Devenise strident. 
Cum a făcut Alexander Hausvater Am pus cătu-
şe florilor, la Teatrul Odeon. Toţi actorii erau goi 
pe scenă, în faţa publicului. Îmi era ruşine mie 
să îmi văd colegii goi. Hausvater a pus în scena 
spectacolul acesta şi în alte părţi. Acolo a prins. 
La noi, doar la început.

Aţi jucat teatru, film şi seriale tv. Care 
este diferenţa între aceste posturi ale 
unui actor?

Sunteţi actor de mai bine de 40 de ani. 
Cum a început totul şi care a fost primul 
rol pe care l-aţi jucat?
Am pornit pe acest drum din pasiune, dar 

cred că a fost şi o dorinţă divină să fac teatru, 
pentru că, în meseria asta, ori eşti născut, ori eşti 
făcut. Eu m-am ales cu prima variantă. Am avut, 
însă, şi dorinţă. Am trecut peste multe bariere, în 
principal, ale părinţilor.

În 1972, am intrat la facultate, iar acum, la 
3 iulie, împlinesc 41 de ani de carieră. După 
absolvire, am fost repartizat la Teatrul de Stat 
din Turda, pentru că atunci se făceau repartiţii 
guvernamentale. Acolo am jucat piesa mea de 
debut, spectacolul Moscheta, de Angelo Beolco 
Ruzante. Eram chiar interpretul principal, Ruzante, 
el capo comico, autorul. Pe urmă, a început tă-
vălugul. În 1977 a venit cutremurul şi a trebuit 
să plec şi în armată. După şase luni, am revenit 
pentru o jumătate de stagiune la Turda, apoi am 
plecat la Cluj. Am schimbat multe teatre, vreo 
şapte în 40 de ani, şi numai în opere nu am jucat.

Deci aţi luat contact cu viaţa militară. 
Văzându-vă în atâtea comedii, mi-e greu 
să-mi imaginez...
Am jucat în spectacole pentru sinistraţi, cu 

donare de fonduri, până la 22 martie. Am ajuns 
cu întârziere de o zi la unitatea de infanterie şi 
tancuri de la Lipova, unde am stat şase luni. Ţin 
minte că am mai întârziat şi dintr-o permisie 
şi comandantul m-a scos în faţa careului. Mă 
aşteptam să mă umilească. Nu. Drept pedeapsă, 
mi-a spus să fac o brigadă artistică şi să câştig 
locul I pe companie. Mi-a rămas o amintire plă-
cută de atunci. La un moment dat, aveam un 
monolog. Şi era mitraliera aceea rusească, grea 
de o cărau trei oameni (sau, când erai pedepsit, 
o cărai singur), şi mi-am ales ca temă descom-
punerea şi recompunerea mitralierei. Am de-
montat-o, iar la recompunere mi-a rămas un set 
de piese. Toţi râdeau până în momentul în care 
nu mi-au încăput toate piesele. Apoi, au devenit 
brusc serioşi. Era să fiu dat afară din armată. Mi-a 
plăcut disciplina militară. Este exact ca în teatru, 
muncă disciplinată. Ţinem unul de altul. Dacă 
unul greşeşte, ne-a nenorocit pe toţi.

Cum v-a fost, ca actor, în perioada co-
munistă? Ştiu că aţi jucat, atunci, 14 ani 
o piesă de teatru.
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INTERVIU

Viaţa este dramă. 
 Noi o îmbrăcăm 

comic
Fie că îl cunoaşteţi drept Nea Popa, Haralambie, 
Agârbiceanu, Nae sau Malcom, Tudorel Filimon 
rămâne un reper al comicului românesc. Şi cum 
comedia este o specie a genului dramatic, actorul 
ne învaţă să înfruntăm viaţa cu zâmbetul pe buze.

Tudorel Filimon, actor:

Interviu realizat de  
plutonier Alina Crişan


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

