
 ANUL XXXII  NR. 8 (1.547) 26 FEBRUARIE – 3 MARTIE 2020  24 PAGINI  1,20 LEI DECORAT CU ORDINUL  „MERITUL CULTURAL” ÎN GRAD DE CAVALER

Observatorul militar
FONDAT LA 23 IULIE 1859 EDITOR: 

MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALEOBSERVATORULMILITAR

www.presamil.ro

MAPN.RO

www.mapn.ro

Fo
to

: E
ug

en
 M

ih
ai

1 MARTIE – ZIUA AUTOMOBILI{TILOR MILITARI; ZIUA FOR}ELOR PENTRU OPERA}II SPECIALE

A venit 
prim`vara!
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EVENIMENT

u Instrucție. În perioada 10-21 februarie, militarii 
Batalionului 17 Vânători de Munte Dragoș Vodă, din Va-
tra Dornei, au executat, conform planificării, tabăra de 
instrucție la munte-iarna, la Cabana militară Mestecăniș. 

Activitatea reprezintă centrul de greutate al instruirii de 
specialitate și un bun prilej pentru închegarea coeziunii de 
grup. În cadrul programului de instruire, militarii dorneni 
și-au perfecționat și dezvoltat deprinderile individuale în 
deplasarea pe schiuri pe distanțe lungi și în zone montane 
greu accesibile, organizându-și traiul în condiții de izolare 
extremă și îmbunătățindu-și rezistența fizică și psihică. 
De asemenea,  au executat trageri în condițiile ședințelor 
specifice vânătorilor de munte și s-au pregătit la instrucția 
tactică și de specialitate. (Locotenent-colonel Adrian Voinea) 
uSimpozion. Direcția Hidrografică Maritimă a găzduit 

vineri, 21 februarie, Simpozionul Știinţific aniversar 1926-2020. 
94 de ani de hidrografie, dedicat omagierii comandorului 
Alexandru Cătuneanu, și prezentarea unei retrospective a 
realizărilor unității din această perioadă. Cu acest prilej, a fost 
lansat un album în două volume. Prin momentele istorice 
amintite în primul volum, intitulat Comandorul Alexandru 
Cătuneanu – părintele hidrografiei românești, s-a încercat adu-
cerea în prim plan a personalității și a realizărilor acestui ofițer 
care s-a evidențiat, atât la nivel național, cât mai ales la nivel 
internațional. În cadrul celui de-al doilea volum, a fost realizată 
o retrospectivă a realizărilor Direcției Hidrografice Maritime 
din perioada 1926-2020 și au fost subliniate perspectivele 
propuse pentru activitățile viitoare. (Colonel Corneliu Pavel)
uAntrenament. În perioada 17-19 februarie, subunitățile 

de nivel grupă/piesă din cadrul Batalionului 22 Infanterie 
Romanați (Scorpionii Verzi) au executat activități de instruire 

colectivă. După antrenamentul executat pe timpul exercițiului 
de rezolvare a unei situații tactice, a urmat verificarea nivelului 
de instruire atins pe timpul exercițiului de antrenament în 
teren și a exercițiului de tragere cu muniție reală.

GARNIZOANA ROMÂNIA
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Curs de protecție VIP

Militarii români din Polonia s-au instruit alături de aliați 
la o nouă ediție a cursului de protecție VIP Pretorian. 

Din cadrul Detașamentului de Apărare Antiaeriană Liliecii 
Negri, rotația a VI-a, au participat doi militari din grupa de 
poliție militară a plutonului sprijin. Cursul s-a desfășurat la 
sediul Brigăzii 15 Mecanizată din localitatea Giżycko, unde 
militarii au avut oportunitatea de a-și însuși cunoștințele 
teoretice, pentru ca, mai apoi, să le pună în practică prin 
instrucție alături de aliați. Militarii români participă în 
cadrul Grupului de Luptă din Polonia pentru asigurarea 
prezenței înaintate consolidate în flancul Nord-Estic al 
Alianței NATO, alături de partenerii americani, britanici 
și croați, în conformitate cu măsurile adoptate în cadrul 
Summitului de la Varșovia. (Locotenent Corina Ciobanu) n

FOTOGRAFIA SĂPTĂMÂNII

Ceremonii

Curs tactic

u București. Momente 
înduioșătoare la Batalionul 265 

Poliție Militară Tudor 
Vladimirescu. La 21 februarie, 
militarii Detașamentului IMP 

rotația a X-a, care au acționat în 
baza militară aeriană  

Bagram, s-au întors acasă, după 
o perioadă de aproape șapte 

luni. Familiile acestora i-au 
întâmpinat cu multă emoție, iar 

bucuria de a-i strânge din nou 
în brațe a fost de nedescris.

Marius Bâtcă
marius.batca@presamil.ro

Foto: Laurențiu Turoi

Șeful Statului Major al Apărării, 
generalul-locotenent Daniel 
Petrescu, a participat vineri, 21 

         februarie, la ceremoniile militare 
de predare-primire a comenzii  
Diviziei 2 Infanterie Getica și a Brigăzii 
8 LAROM Alexandru Ioan Cuza, la 
sediile comandamentelor din Buzău 
și Focșani. 

Generalul-maior Dragoș-Dumitru 
Iacob a preluat funcția de coman-
dant al Diviziei 2 Infanterie Getica 
de la generalul-maior Gheorghiță 
Vlad, care a fost numit în funcția de 
locțiitor pentru operații și instrucție 
al șefului Statului Major al Apărării. 
Generalul de brigadă Ciprian Marin, 
care va îndeplini funcția de șef al 
Direcției operații din Statul Major al 
Apărării, a predat comanda Brigăzii 
8 LAROM Alexandru Ioan Cuza colo-
nelului Vasile Muntean, locțiitorul 
comandatului Brigăzii 8 LAROM.

Mulțumesc comandantului 
brigăzii, generalul de brigadă Ciprian 

Marin, pentru ultimii trei ani plini 
de realizări! Brigada 8 LAROM, prin 
desfășurarea programului HIMARS, 
va primi tehnică de luptă de ultimă 
generație, care va avea un impact 
strategic asupra capabilităților 
forțelor noastre. În acest sens, 
mulțumesc întregului personal pentru 

efortul pe care îl depune zi de zi în 
pregătirea introducerii în procesul de 
instrucție a acestei noi categorii de 
tehnică, a declarat generalul-loco-
tenent Daniel Petrescu, șeful SMAp, 
referindu-se la evenimentul  
de la Focșani.

O zi încărcată de emoție, în care 
comandantul, generalul-maior 
Gheorghiță Vlad, a predat comanda și 
drapelul de luptă al unității genera-
lului-maior Dragoș Iacob. Am ținut 
să fiu prezent din mai multe motive. 
În primul rând, pentru importanța pe 
care o acord unei structuri așa cum 
este Divizia 2 Infanterie Getica, pe 
care Forţele Terestre române și Statul 
Major al Apărării se bazează foarte 
mult, atât pentru misiunea de apărare 
națională, pentru pregătirea structuri-
lor care execută misiuni în teatrele de 
operații, cât și pentru sprijinul pe care 
îl oferă autorităților publice locale, 
în situații de urgență civilă, a mai 
afirmat generalul-locotenent Daniel 
Petrescu, în legătură cu ceremonia 
de la Buzău. n

Fo
to

: C
or

in
a 

Ci
ob

an
u

Absolvenții cursului tactic NVG European Tactical 
Airlift Programme (ETAP-C 20.1) au revenit acasă, din 
Spania. Un detașament al Forţelor Aeriene române, 

format din 20 de militari (piloţi, personal tehnico-ingineresc 
și specialiști operații, informații și planificare), a participat 
cu o aeronavă de transport C-27J Spartan aparţinând Bazei 
90 Transport Aerian, în perioada 10-21 februarie, la cursul 
tactic, desfășurat la Baza Aeriană Zaragoza, Spania. Pentru 
a parcurge cerințele cursului, echipajul aeronavei C-27J 
Spartan a executat misiuni de zbor potrivit unor scenarii cu 
grade diferite de dificultate, în scopul exersării și consolidării 

tehnicilor, tacticilor și procedurilor pentru executarea mi-
siunilor de transport aerian pe timp de noapte. Pregătirea 
s-a desfășurat pe două secțiuni, de zi și de noapte, cu parti-
ciparea echipajelor din șase ţări europene: România (C-27J 
Spartan), Spania (C-295), Franţa (A-400 M), Germania (A-400 
M), Portugalia (C-130 H) și Polonia (C-130E).

Cursul a fost organizat de European Tactical Airlift 
Center – ETAC, organizație multinațională de pregătire 
tactică pentru aviația de transport, la care România este 
membră, alături de alte 12 state europene, din anul 2018. 
(Locotenent Mirela Vîță)
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Autoevaluarea Ministerului Apărării Naționale

Autoevaluări la structurile centrale ale MApN

Marius Bâtcă
marius.batca@presamil.ro
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Ministrul apărării 
naționale, Nicolae-Ionel 
Ciucă, a prezentat, marți, 

25 februarie, autoevaluarea 
Ministerului Apărării Naționale 
pentru anul 2019, în prezența 
președintelui României, Klaus 

Werner Iohannis, a prim-minis-
trului Ludovic Orban și a șefului 
Statului Major al Apărării, gene-
ral-locotenent Daniel Petrescu.

Prezenţa NATO în regiunea 
Mării Negre este un imperativ 
strategic și este dreptul României 
să ceară acest lucru, a decla-
rat ministrul. Avem preocupări 
legitime privind securitatea zonei 

şi considerăm că prezența NATO 
în regiunea Mării Negre este un 
imperativ strategic. Este dreptul 
nostru să cerem acest lucru şi 
să avem o prezenţă înaintată 
unitară a Alianței pe întregul flanc 
estic. În acelaşi timp, este datoria 
noastră să dezvoltăm capabilități 
credibile, complementare şi 
interoperabilitate cu cele aliate, 

a spus Nicolae-Ionel Ciucă. Cea 
mai îngrijorătoare evoluţie este 
că, prin intermediul Crimeei, 
Rusia poate proiecta o hegemonie 
auto-asumată în Marea Neagră, 
cu importante consecinţe asupra 
forţelor de descurajare ale Alianţei. 
În cele din urmă, intenţia acestei 
militarizări accentuate este de a nu 
permite NATO şi aliaţilor să opere-
ze liber în regiune, a mai precizat 
ministrul apărării naționale.

În ceea ce privește relația 
consolidată de parteneri-
at strategic cu SUA, potrivit 
ministrului Ciucă, cooperarea 
bilaterală a acoperit dimensiu-
nile implementării programelor 
de înzestrare aflate în derulare, 
precum și a celor aflate în etapa 
de operare și suport. Astfel, 
prezența americană în Româ-
nia a devenit mai robustă, iar 
militarii români au intensificat 
ritmul pregătirii comune, inclusiv 
pentru implementarea proiecte-
lor de investiții în modernizarea 
infrastructurii din bazele Mihail 
Kogălniceanu și Câmpia Turzii.

Nicolae-Ionel Ciucă a menţi-
onat că 2019 a adus o investiţie 
semnificativă în infrastructură. 
Astfel, a explicat ministrul, au 
fost alocate 523 de milioane de 
lei pentru infrastructură militară, 
din care au fost cheltuite 514 
milioane. De asemenea, pentru 

achiziţiile de tehnică militară au 
fost alocate 4,938 miliarde de lei, 
din care au fost utilizate 4,916 
miliarde lei. Ministrul apărării 
naționale a vorbit și despre 
programele de înzestrare care 
sunt în grafic, dar și despre cele 
care nu s-au încadrat în calen-
darul stabilit. Totodată, potrivit 
Agerpres, Nicolae-Ionel Ciucă a 
vorbit și despre echipamentele 
armatei cu vechime mare în 
exploatare: 69% din tancuri, 96% 
din transportoarele 8x8 şi 4x4, 57% 
din avioanele de transport şi 73% 
din nave au mai mult de 20-30 de 
ani în serviciu şi sunt uzate fizic şi 
moral. După cum a subliniat mi-
nistrul apărării naționale, o provo-
care a MApN a fost recuperarea 
deficitului de personal, având 
în vedere ieșirile din sistem din 
perioada 2015 – 2017.

Prezent la eveniment, 
președintele României, Klaus 
Werner Iohannis,  a afirmat că, 
în acest an, MApN va trebui să îşi 
focalizeze eforturile pe atingerea 
unor obiective concrete: consoli-
darea profilului strategic în cadrul 
NATO şi UE, accelerarea proce-
sului de dezvoltare a capacității 
operaționale a armatei, precum şi 
inițierea şi derularea programelor 
de înzestrare, în vederea asigurării 
de noi capabilități necesare struc-
turii de forțe. n

lSMAp. Șeful Statului Major al Apărării, general-
locotenent Daniel Petrescu, a condus miercuri, 19 
februarie, ședința de autoevaluare a activității Statului 
Major al Apărării (SMAp) pe anul 2019.

Generalul-locotenent Petrescu i-a prezentat mi-
nistrului apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, mo-
dul de îndeplinire a obiectivelor generale și specifice 
stabilite pentru anul trecut, care au avut un caracter 
multidisciplinar, îndeplinirea lor presupunând un 
efort colaborativ la nivelul întregii structuri a SMAp.

Pentru anul 2020, Statul Major al Apărării va 
continua accelerarea procesului de consolidare a 
capacității operaționale a Armatei României pentru 
asigurarea îndeplinirii misiunilor, conform domeniilor 
de competență, în concordanță cu cerințele la nivel 
național şi aliat şi în cooperare cu partenerii strategici, 

a precizat șeful Statului Major al Apărării. Vă felicit 
pentru modul responsabil în care vă îndepliniți misiu-
nile încredințate şi vă mulțumesc pentru dedicarea şi 
profesionalismul de care ați dat dovadă în anul 2019, 
a declarat ministrul apărării naționale.

În 2019, Armata României a participat la 131 
exerciții multinaționale (47 pe teritoriul național și 84 
în afara granițelor), din care 78 de exerciții NATO și de 
parteneriat, cu un număr aproximativ de 17.500 mili-
tari și peste 4.000 de mijloace tehnice și echipamente. 
Exercițiul SABER GUARDIAN 19 a reprezentat cel mai 
mare exercițiu multinațional desfășurat pe teritoriul 
României în anul 2019, reunind aproximativ 13.400 
de militari și 3.550 de mijloace tehnice. Exercițiul a 
reliefat determinarea și capacitatea de reacție ale 
NATO pe flancul de sud-est al Alianței. (www.mapn.ro)

lDPAPRI. La sediul Ministerului Apărării Naţionale 
s-a desfășurat la 20 februarie, ședinţa de autoevaluare a 
Departamentului pentru politica de apărare, planificare 
și relații internaționale (DPAPRI) pe anul 2019.

În cadrul analizei de bilanţ, condusă de secretarul de 
stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare, 
planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, au 
fost prezentate principalele activităţi desfășurate pe peri-
oada anului trecut și au fost conturate concluziile pentru 
dezvoltarea principalelor obiective pentru anul 2020.

Analiza s-a desfășurat în prezenţa ministrului apărării 
naţionale, Nicolae-Ionel Ciucă, a secretarului de stat în 
Ministerul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a șefului 
Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel 
Petrescu, precum și a șefilor structurilor centrale din 
MApN și SMAp.

Secretarul de stat Simona Cojocaru a prezentat în 
cadrul analizei prioritățile DPAPRI pentru anul 2020, 
cu accent pe implementarea direcțiilor de acțiune în 
cadrul obiectivelor cuprinse în Strategia națională de 
apărare a ţării și în Programul de guvernare. Printre 
obiectivele importante se numără finalizarea Analizei 
strategice a apărării, susţinerea consolidării posturii 
aliate de descurajare și apărare în regiunea de securi-
tate a țării noastre și implicarea în noile inițiative din 
domeniul apărării pe palierele european și euroatlantic. 
(www.mapn.ro)

lDirecţia instanţelor mi-
litare. Joi, 20 februarie, a avut loc 
ședința de autoevaluare a activității 
Direcţiei instanţelor militare. Au par-
ticipat reprezentanți ai Curții Milita-
re de Apel, ai Tribunalelor Militare 
din București, Iași, Timișoara și Cluj, 
precum și ai parchetelor militare. De 
asemenea, au fost prezenți consilierul 
ministrului apărării naționale, general-
locotenent Nicolae Lupulescu, locţii-
torul pentru resurse al șefului SMAp, 
general-maior Teodor Incicaș și foști 
magistrați militari. 

Directorul Direcţiei instanţelor 
militare, general de brigadă (Just.
Mil.) dr. Antonel Lungu a prezentat 
activitatea structurii în anul 2019, pe 
indicatorii stabiliți prin ordin al minis-
trului apărării naționale: domenii de 
competență, îndeplinirea atribuțiilor 
specifice, participarea la activități 
internaționale, ordine și disciplină 
militară, starea de spirit a personalu-
lui, protecția informațiilor clasificate 
și managementul financiar-contabil. 
A menționat, de asemenea, că anul 

trecut, pe rolul instanțelor s-au aflat și 
cauze în care Direcția instanțelor mili-
tare a avut calitatea de pârât. Acestea 
au vizat acordarea unor drepturi mate-
riale și bănești magistraților militari și 
personalului de specialitate militar sau 
civil, anularea unor acte administrati-
ve, contestații la decizii de pensionare 
și litigii privind funcționarii publici. În 
marea majoritate, acțiunile s-au dato-
rat unor interpretări diferite ale texte-
lor de lege – făcute atât de justițiabili, 
cât și de organele de specialitate ale 
MApN – ca urmare a inexistenței unor 
reglementări clare privind drepturile 
bănești sau elementele ce compun 
baza de calcul a pensiei de serviciu.

Autoevaluarea Direcţiei instanţe-
lor militare a fost mai mult decât o 
analiză pe indicatori, realizări, cifre 
procente și proiecte, magistrații 
militari – judecători și procurori – au 
avut prilejul să discute și alte aspecte 
ale activității pe care o desfășoară. 
Referitor la nivelul de încadrare a 
funcțiilor, care este de aproximativ 
85%, președintele Curții Militare de 

Apel București, general de brigadă 
magistrat Victor Chițu, a subliniat 
faptul că lipsa a doi sau trei jude-
cători, dintr-o instanță unde sunt 
cinci asemenea funcții, poate crea 
anumite probleme în soluționarea 
cauzelor. Alte teme abordate cu 
ocazia autoevaluări i  au avut ca 
obiect necesitatea existenței justiției 
militare și a unor relații cât mai bune 
între procurori și judecători, scopul 
comun al celor două categorii de 
magistrați fiind înfăptuirea actului 
de justiție.

Direcţia instanţelor militare, aflată 
în subordinea nemijlocită a ministrului 
apărării naţionale și în coordonarea 
metodologică a Ministerului Justiţiei, 
asigură interfața dintre instanțele 
militare și MApN și are calitatea de 
ordonator terţiar de credite pentru in-
stanţe, sprijinind implementarea unor 
proiecte și sisteme în cadrul acestora, 
în scopul de a compatibiliza sistemului 
jurisdicţional militar cu cel din statele 
membre NATO. n 

Irina-Mihaela Nedelcu
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Locotenent Lorena Băhnaru

Locotenent Lorena Băhnaru

LINIA ÎNTÂI

Marți, 25 februarie, în 
baza Camp Castor, Gao, 
a avut loc ceremonia 

de acordare a medaliilor ONU 
pentru militarii detașamentului 
Carpathian Pumas participanți 

Alături de militarii 
belgieni, prin sport

În baza militară din Kandahar a avut loc, la 19 februarie, ceremonia prilejuită de tran-
sferul de autoritate dintre Detașamentul de Poliție Militară IMP KAF, rotația a II-a, 
generat de Divizia 4 Infanterie Gemina și condus de locotenentul Andrei Glejer și 

Detașamentul de Poliție Militară IMP KAF, rotația a III-a, generat de Divizia 2 Infanterie 
Getica, condus de căpitanul Cristina Buzincu.

La festivitate au participat colonelul Iulian Cojocaru, șeful Echipei de Legătură a 
Comandamentului Forțelor Întrunite și locotenent-colonelul Jason Wayne, comandantul 
CTF 1 (Combined Task Force) Panther Vipers.

Pentru modul exemplar de executare a misiunii, militarii români din Detașamentul 
de Poliție Militară IMP KAF, rotația a II-a, au fost recompensaţi cu Medalia NATO Non-
Article 5 și Army Commendation Medal. 

Militarii români din cadrul International Military Police, rotația a II-a, au participat, în 
perioada august 2019 – februarie 2020, la misiunea Resolute Support  în Afganistan. n

Transfer de autoritate

la Misiunea Multidimensională 
Integrată a ONU de Stabilizare în 
Republica Mali – MINUSMA.

Militarii români întrunesc 
toate condițiile de eligibili-
tate în calitate de membri ai 

și a delegației Ministerului 
Apărării Naționale, condusă de 
comandantul Comandamentu-
lui Forțelor Întrunite, genera-
lul-maior Ioniță Dorin.

Simbolistica medaliilor și a 
panglicii acestora este strâns 
legată de ONU, dar și de statul 
Mali. Albastrul de pe margini 
simbolizează culoarea repre-
zentativă pentru Organizația 
Națiunilor Unite. Culorile dra-

pelului Mali sunt nelipsite, ur-
mate de culoarea albastru închis 
din centru care simbolizează 
culoarea Nigerului,  singurul 
fluviu care străbate statul din 
nord-vestul Africii. Totodată, 
pe pamblică este prezentă și 
culoarea galben deschis, simbo-
lizând zona Sahelului (forma de 
relief de tranziție între savană și 
deșert), specifică Africii de Nord. 
(www.mapn.ro) n

misiunii MINUSMA și au fost 
recompensați cu medalia ONU 
pentru profesionalismul și impli-
carea de care au dat dovadă în 
realizarea misiunilor sub egida 
Organizației Națiunilor Unite în 
cele aproape cinci luni de când 
se află în teatrul de operații Mali.

Ceremonia s-a desfășurat 
în prezența Reprezentantului 
Special al Secretariatului General 
al ONU, Mahamat Saleh Annadif, 

Militari decorați 
cu medalia ONU

Militarii detașamentului Carpathian Pumas din 
Mali s-au alăturat, la 23 februarie, inițiativei 
sportive a militarilor belgieni din Baza Camp 
Castor, în semn de solidaritate pentru cei răniți  
în atacurile cu dispozitive explozive improvizate.

Ei au participat la o alergare, în teren variat, cu formația, pe distanța de trei kilometri, îmbrăcați 
în ținută și purtând cu ei tricolorul, la inițiativa militarilor belgieni. Aceștia au realizat o 
competiție de alergare la o lună de la ultimul atac cu un dispozitiv exploziv improvizat (IED) 

asupra unui vehicul al contingentului.  
Organizarea și participarea la acest traseu a reprezentat modul de exprimare a solidarității față de 

militarii belgieni răniți în cele două atacuri cu dispozitive explozive improvizate de la începutul anului.
Printre participanți s-au numărat reprezentanți din diverse state membre ale Misiunii Multidi-

mensionale Integrate ONU de Stabilizare în Republica Mali, precum lituanieni, germani, salvadorieni.
Noi suntem alături de militarii belgieni. Ne amintim că am realizat evacuarea medicală a celor răniți 

în teren și că de noi a depins transportul lor spre spital. Indiferent de ce națiune ar fi fost vorba, noi am 
fi reacționat imediat pentru extragerea victimelor, susține maiorul Vladimir Zahiu.

Reamintim faptul că, în zilele de 1 și 24 ianuarie, militarii români au intervenit pentru a evacua 
din teren militari belgieni ale căror vehicule au fost lovite de dispozitive explozive improvizate. n

Recent, o celulă a detașamentului Carpathian Pumas a fost dislocată pe aerodromul Kidal, 
în nordul statului Mali, la o distanță de aproximativ 285 de kilometri față de locul inițial 
de dislocare, baza Camp Castor, Gao. Militarii au executat misiuni în sprijinul batalionului 

reconstitut al Forțelor Armate ale Republicii Mali (Forces armées maliennes/FAMa).
Pentru a putea demonstra locuitorilor acestei țări nivelul de implicare al ONU în stabilizarea 

statului, elicopterele românești au realizat misiuni de cercetare și patrulare aeriană în jurul 
localității Kidal în scopul descurajării posibilelor elemente teroriste. Totodată, prin prezența 
aeriană, militarii români au asigurat securitatea populației locale.

În cele trei zile de dislocare, aceștia au efectuat șapte misiuni atât pe timp de zi, cât 
și pe timp de noapte.

Aceasta este a doua dislocare de când militarii români au început misiunea în Mali. În 
perioada 27-30 noiembrie 2019, o celulă a detașamentului Carpathian Pumas a fost dis-
locată pe aerodromul Mopti, în centrul statului Mali, în vederea participării la operațiunea 
Wind Storm  în cadrul MINUSMA. Atunci, militarii români au executat misiuni de transport și 
inserție/extracție în sprijinul ONU, la o distanță de aproximativ 700 km față de locul inițial de 
dislocare, baza Camp Castor, Gao. n

O nouă dislocare
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Locotenent Andrei Glejer Locotenent Paul Lozincă

Pagină realizată de maior Bogdan Oproiu
bogdan.oproiu@presamil.ro

Amândoi sunt la prima misiu-
ne într-un teatru de operații și 
activitatea pe care a trebuit să 

o desfășoare aici nu a fost deloc sim-
plă. De fapt, ambii au avut cea mai 
dificilă sarcină, să asigure protecția și 
securitatea participanților la misiu-
nea NATO Resolute Support.

Locotenentul Andrei Glejer este 
comandant companie poliție milita-
ră în Batalionul 400 Sprijin Feleacu, 
Divizia 4 Infanterie Gemina. În Baza 
Aeriană Kandahar, KAF, a fost Depu-
ty Provost Marshall, locțiitorul șefului 
poliției militare. E un tip jovial și nu 
cred că l-am văzut vreodată supărat 
în cele aproape șase luni de misiune 
în care am interacționat. Militarii pe 
care-i are în subordine, toți oameni 
cu vechime mult mai mare decât 
a sa în armată, nu au decât cuvinte 
de laudă la adresa lui și a felului 
în care a înțeles să-i conducă și să 
relaționeze cu ei. 

Douăzeci de militari, jumătate 
din ei români și cealaltă jumătate 
americani, asigură ordinea și disci-
plina bazei KAF, un mic oraș, în fapt, 
de peste 10.000 de oameni veniți 
din culturi diferite. Am fost o echipă, 
nu a contat cine și din ce țară este! 
Oamenii mei le-au explicat militarilor 
americani (N.B. polițiștii militari 
americani au avut de curând rotația 
detașamentelor) ce urmează să facă 
și cum. Chiar dacă pe linie de comandă 
ne-am subordonat lor, au fost foarte 
receptivi și ne-am ajutat și sprijinit 
reciproc în luarea deciziilor. Și cu cei 

Când toate drumurile 
duc spre ENS

Pâcla de praf de la orizont a 
dispărut odată cu soarele. În 
antiteză cu Eminescu, nu o 

vedem, dar e, și n-au trecut decât 
două zile de când nu mai plouă. Are 
și avantaje ploaia în Kandahar, pe 
lângă faptul că toată baza se inundă 
și multe drumuri de pământ devin 
impracticabile datorită acumulării de 
apă; măcar fixează praful în mocirlă 
și nu mai simți particulele grunjoase 
între dinți. Dar nu mai e cazul acum. 

S-a întunecat și tabăra Elemen-
tului Național de Sprijin (ENS) e lumi-
nată de reflectoarele alimentate de 
generatoarele pe roți, care zumzăie 
neobosite de seara până dimineața. 
Nici nu le auzi de zgomotul pe care-l 
fac, pe rând, cele două generatoare 
fixe care produc curent pentru cen-
trele de comunicații ale ENS și veci-
nilor bulgari ce împart cu noi bucata 

Școala teatrului de operații: 
 să înveți de la cei mai buni!

dinainte am fost ca frații și știm că ne 
putem baza unii pe alții, spune Glejer. 

În Afganistan, misiunile îndepli-
nite de polițiștii militari sunt mult mai 
complexe decât cele din țară. Dacă 
acasă fac escortă de tehnică militară 
și păzesc obiective importante, aici 
sunt primii care preiau apelurile de 
urgență, fie că este vorba de răspuns 
la atacurile cu rachetă, alarme de 
incendiu, deranjarea liniștii publice 
sau acte de violență. Pe lângă aceste 
misiuni, desfășoară activități antite-
roriste, de la verificarea documen-
telor de identificare la patrularea 
zonelor populate pentru asigurarea 
vizibilității, verificarea clădirilor aban-
donate, a buncărelor, campurilor 
sau instalarea punctelor de verifi-
care a traficului. Patrulele de poliție 
militară își desfășoară activitatea în 
trei ture, siguranța bazei și a perso-
nalului reprezentând o activitate 
permanentă. Sunt foarte mândru de 
oamenii mei, spune Glejer. Dacă ar 
mai fi să plec încă o dată în misiune, 
tot cu ei aș merge! Pe lângă faptul că 
nu au avut ei nicio problemă – fiind 
la prima experiență, mă gândeam că 
oamenii, poate, la un moment dat, au 
să clacheze și au să se gândească mai 
mult la familie și la problemele pe care 
le au acasă, dar nu a fost cazul – și 
din punct de vedere profesional s-au 
descurcat foarte bine și asta o spune 
și noua rotație a polițiștilor militari 
americani care a intrat în teatru acum 
o lună și învață de la noi. Am învățat 
de la cei alături de care am lucrat la 

început, care erau foarte buni și au 
ridicat foarte mult ștacheta, și noi, la 
rândul nostru, trebuie să-i instruim pe 
cei care au venit, astfel încât să ajungă 
la același nivel.

Datorită mediului și responsabi-
lităților, teatrul de operații este indis-
cutabil o școală mai bună decât orice 
curs de specialitate. Sunt șase luni în 
care practici la intensitate maximă 
tot ceea ce știi deja, dar și înveți mult 
din interacțiunea cu alte armate și din 
experiența lor. Mi-am dorit să particip 
la o misiune pentru că am colegi care se 
lăudau tot timpul că au fost în misiune 
și eu nu, îmi spuneau că e altceva aici! Și 
chiar așa s-a întâmplat, este o diferență 
mare între ceea ce facem în țară și aici! 
Atât timp cât îți faci datoria, viața este 
mai relaxantă; înveți de la cei mai buni, 
pot spune, în poliție militară și, pe viitor, 
sper ca tot ce am învățat și făcut aici să 
putem face și în țară, spune Glejer. 

Teatrul de operații e un must 
have pentru un militar, spune și loco-
tenentul Paul Lozincă, comandantul 
Detașamentului de protecția forței 
consilieri forțe aeriene din KAF. A 
absolvit Academia Forțelor Terestre 
Nicolae Bălcescu, în 2015, și a fost re-

partizat la Batalionul 634 Infanterie 
Petrodava. Din 2017, este locțiitorul 
comandantului de companie poliție 
militară la Baza 95 Aeriană Căpitan 
Alexandru Șerbănescu. Serios mai tot 
timpul, cel puțin în interacțiunile pe 
care am avut ocazia să le observ, își 
schimbă fizionomia complet când 
zâmbește. L-am întrebat dacă mi s-a 
părut sau a avut o misiune obosi-
toare și mi-a spus că oboseala a fost 
– atunci când a fost! – doar psihică, 
pentru că nu e ușor de gestionat un 
detașament eterogen ca al lui, care 
are și o misiune dificilă de îndeplinit.  

Detașamentul pe care-l condu-
ce este format din 50 de militari, o 
parte din Forțele Terestre, o alta din 
Forțele Aeriene. Militarii sunt de la 
unități diferite, din toate zonele țării, 
de la Cluj la Constanța, Bacău sau 
București. Au fost multe provocări în 
ceea ce privește lucrul cu oamenii în 
acest mediu, spune Lozincă. Militarii 
sunt expuși altor riscuri, au familii care 
se îngrijorează pentru ei acasă și, ori-
cum, oamenii se schimbă în teatrul de 
operații, datorită privațiunilor, mediu-
lui și activităților pe care le desfășoară 
aici; nu e atât de simplu să vii de la 
pace, din țară, unde la ora 16 te duci 
acasă și să ajungi aici și să stai cu 
arma, cu muniție, în permanență. Dar 
oamenii s-au comportat foarte bine și 
n-am avut niciun fel de incidente.

Detașamentul de protecția 
forței este integrat Escadrilei 
Expediționare 443 de Consiliere 
aeriană în scopul participării la 
misiunea NATO Resolute Support. 
Militarii români execută misiuni 
specifice de protecția forței pe 
timpul activităților la aeronave 
Hercules C-130 aparținând Forțelor 
Aeriene Afgane și asigură funcțiunile 
de Guardian Angel pentru echipa 
de consilieri mentenanță forțe ae-
riene și contractorii civili, pe timpul 
desfășurării activităților de pregătire  
de pe aeroport și în interiorul zonei 
exclusiv afgane, atunci când sunt 
organizate întâlniri de lucru între 
membrii coaliției și partenerii afgani.

problemele tuturor celor aflați sub 
comanda sa. Am lăsat la o parte 
gradele și am încercat să-i consiliez și 
să-i ajut în calitate de om, de prieten. 
E foarte ușor să iei măsuri punitive, în 
schimb e mai greu să-l înțelegi pe om, 
să-i fii aproape și să-l ajuți să găsească 
o rezolvare problemelor pe care le are.

I-am întâlnit în repetate rânduri 
în KAF pe cei doi comandanți 
de detașamente și mi-a plăcut 
interacțiunea cu ei. Am apreciat felul 
impecabil în care au arătat și s-au 
comportat și am apreciat că au avut 
curajul și încrederea în forțele proprii 
de a-și asuma misiuni complexe 
într-un mediu dificil cum este cel al 
teatrului de operații din Afganistan. 
Nu știu dacă are vreo legătură faptul 
că au amândoi un background 
de poliție militară – aș putea să 
speculez în legătură cu asta!–, dar 
văzându-le atitudinea în aceste 
condiții, în care și militari cu mai 
multă experiență se pot pierde cu 
firea, mă ajută să fiu optimist, într-un 
fel subiectiv, e adevărat, în legătură 
cu viitorul nostru. n

Armata română și-a pus încrederea, vreme de șase luni, în doi 
tineri locotenenți, să-i conducă o parte din oameni în misiuni 
în teatrul de operații din Afganistan și să-i aducă pe toți acasă, 
vii și nevătămați. Și nu a fost dezamăgită!

Gradul ridicat de risc pe care-l 
presupun misiunile îngerilor păzitori, 
cu influențele inerente asupra 
psihicului uman, și diversitatea 
detașamentului au fost provocări 
pe care locotenentul a trebuit să 
le depășească în lunile de misiune. 
Dar tinerețea nu a fost o problemă 
și a reușit să găsească soluții pentru 

de pământ afgan pe care o ocupăm 
de mai bine de cinci luni. Am impre-
sia că se joacă cineva într-una cu o 
piuliță într-o mare farfurie de tablă și 
zgomotul generatoarelor este și mai 
pregnant seara, când agitația umană 
se domolește. 

N-am prea mult timp să mă gân-
desc la generatoare și praf, că încep 
să se adune pe afară militarii din 
ENS. De câteva zile, la briefin   gurile 
zilnice se discută de zborurile de 
săptămâna asta. Câteva sute de 
militari vin din țară și alții pleacă, 
cu oprire obligatorie în Baza Aeri-
ană Kandahar, KAF. Alte zboruri  îi 
duc și îi aduc din tot Afganistanul. 
Cât timp stau pe KAF, militarii trebuie 
înarmați, echipați și cazați de ENS. 
Elementul Național de Sprijin se 
ocupă de transportul acestora de și la 
aeroport, de formalități și, în general, 

de orice înseamnă interacțiune cu 
autoritățile bazei și cele ale misiunii.

Ofițerul de mișcare și transport al 
ENS anunță că a aterizat avionul C-17 
Globemaster al NATO, care-i aduce 
pe primii militari: vânători de munte 
din Batalionul 21 VM, polițiști militari, 
comisii de rotire a detașamentelor și 
alți militari din statul major al misiunii 
Resolute Support care au avut aproa-
pe două săptămâni de concediu 
înainte de a-și continua misiunea cu 
încă șase luni în Afganistan.

Pe cele două platouri distincte ale 
campului ENS a început freamătul. 
Sunt așteptate autobuzele și mașinile 
care-i aduc de la aeroport pe militarii 
români veniți din țară. Într-o parte, ur-
mează să aibă loc briefing-ul de secu-
ritate. Într-alta, echiparea cu armament 
și echipament de protecție balistică.

Ajung autobuzele. Curtea se 
umple instantaneu. Militarii sunt 
direcționați pe platoul aranjat cu 
mese și scaune, unde are loc brie-
fieng-ul de securitate. Șeful de stat 
major al ENS, locotenent-colonelul 
Marius Stamate, le urează bun venit în 
baza KAF și dă cuvântul ofițerului de 

stat major la operații al ENS, maiorul 
Ana Maria Liță, care îi informează în 
legătură cu procedurile standard de 
operare ale bazei. Ținuta, armamen-
tul, comportamentul, răspunsul la 
alerte, toate sunt reglementate și 
trebuie respectate ca atare. Poliția mi-
litară, zece români și zece americani, 
veghează în permanență ca regulile 
să nu fie încălcate. Până la urmă, sunt 
făcute pentru siguranța noastră.

Briefieng-ul terminat, toată lumea 
se deplasează în zona containerelor, 
unde sunt așteptați de administratori, 
plutonierul-adjutant Dan Pănoiu și 
plutonierul-adjutant Ionuț Barbu. La 
lumina unei lanterne, pentru că re-
flectoarele nu sunt suficiente, Pănoiu 
le arată, pe rând, seria pistolului și le 
indică tuturor unde să semneze de 
primire. La masa alăturată, semnează 
pentru casca și vesta de protecție 
balistică, care le sunt înmânate de 
plutonierul-adjutant Barbu. 

Între timp, au ajuns și camioanele 
care aduc paleții cu ranițele celor ce 
intră în teatrul de operații. Caporalul 
Gabriel Vâlcea operează motostivui-
torul ca pe o mașinuță teleghidată și 

așază la punct fix paleții. Locotenentul 
Robert Ionică, care s-a ocupat deja de 
cazarea militarilor, de pachetele cu 
hrană rece, e ubicuu, și acum ajută 
la descărcarea ranițelor. E în vârful 
stivei și de acolo le coboară pentru 
a fi duse în cortul de paletizare. Mă 
uimește de fiecare dată cu energia 
pe care pare să i-o asigure activitatea. 
Pe măsură ce muncește e și mai activ, 
și mai binedispus. 

Echipată și înarmată, toată lumea 
își ridică ranițele și se îndreaptă spre 
dormitor. E târziu, și după zborul 
din țară și începutul adaptării sau 
readaptării la teatrul de operații 
Afganistan, mâine va începe oricum 
prea devreme. 

Curtea ENS s-a golit, ultimii rămași 
mai strâng ce e de strâns, încuie și 
sigilează containere, corturi, birouri. E 
târziu și pentru ei, și mâine au un nou 
zbor, alți camarazi de primit, echipat, 
înarmat, cazat, hrănit și trimis mai 
departe. S-a făcut liniște. Praful s-a 
așezat, dar e mai harnic decât noi și ne 
așteaptă de la prima oră plutind în aer, 
fără griji. Piulița începe să troncăne din 
nou în farfuria de tablă. n
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INTERVIU

De ce s-a decis ca 6 februarie 
să fie instituită drept Ziua 
Tipografilor Militari?
Unul dintre obiectivele pe 

care mi le-am propus, odată cu 
preluarea funcţiei de comandant 
al CTEA, a fost şi recuperarea 
istoriei tipografilor militari. Ştiam 
dinainte că instituţia apare 
menţionată pe coperta primului 
număr din Monitorul Oastei care 
este, practic, strămoşul nu atât al 
Buletinului informativ al armatei, 
cât al Monitorului Oficial al 
României. Imediat după Unirea 
Principatelor, din 1859, şi unifica-
rea celor două armate, domni-
torul Cuza a iniţiat înfiinţarea 
acestui Monitor al Oastei ca ziar 
oficial al statului român, care să 
cuprindă atât legile militare, cât şi 
pe cele civile ale noului stat.

Cum se numea strămoşul 
centrului condus acum de 
dumneavoastră?
Imprimeria Ministerului de 

Război, cum se numea ea atunci, 
unde a fost publicat primul nu-
măr al Monitorului Oastei, exista, 
dar arhivele actuale nu mai 
păstrează multe documente care 
să ateste anul în care aceasta s-a 
înfiinţat sau, poate, nu am reuşit 
noi să le identificăm pe toate. Pe 

Colonel Viorel Mihalcea, comandantul Centrului Tehnic-Editorial al Armatei (CTEA):

6 februarie este o nouă sărbătoare 
în calendarul tradițiilor militare. 

În 1860, s-a creat Imprimeria Ministerului de Război
Până anul trecut, 

tipografii militari erau 
sărbătoriţi la 4 septem-
brie, însă, începând cu 

2020, data de 6 februarie 
apare în calendarul tradi-
ţiilor militare ca fiind Ziua 

Tipografilor Militari. La 
160 de ani de atestare do-

cumentară, pentru a afla 
de ce a survenit această 

schimbare, am stat de 
vorbă cu colonelul Viorel 

Mihalcea, comandantul 
Centrului Tehnic-Editorial 
al Armatei (CTEA), aflat în 
această funcţie din 2015.

Interviu realizat de 
Liviu Anghel
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vremea aceea, ministerele erau 
un fel de departamente,  
România fiind încă sub suzerani-
tate turcească. Din această cauză, 
putem spune că instituţiile care 
funcţionau erau semisuverane, 
dacă le putem numi aşa. Impri-
meria Ministerului de Război mai 
apare invocată, în documentele 
epocii, în nişte scrisori purtate 
între Ministerul Afacerilor Interne 
şi Ministerul Afacerilor de Război. 
Scrierea se făcea cu caractere 
chirilice, Monitorul Oastei fiind 
tipărit câteva numere cu carac-
tere chirilice. Ulterior, s-au folosit 
caractere latine.

Cu cine aţi colaborat pentru 
studierea arhivelor?
Ţinând cont că suntem 

menționați pe coperta primului 
număr al Monitorului oastei, 
mi-am propus să recuperăm 
istoria CTEA. Am format o echipă 
condusă de şeful editurii, care 
urma să acţioneze pe două direcţii: 
studierea Arhivelor Militare  
Naţionale, de la Piteşti, şi a Arhive-
lor Naţionale ale României. Toate 
acestea au durat mai bine de-un 
an. În momentul în care am avut 
la dispoziţie toată documentaţia 
care ne-a autorizat să susţinem, 
prin raport la şeful SMAp, modi-

ficarea calendarului tradiţiilor, 
am demarat acțiunea. Demersul 
nostru a fost aprobat, la finalul lui 
2019 şi, începând cu 2020, data 
de 6 februarie a devenit şi apare 
în calendarul tradiţiilor militare ca 
fiind Ziua Tipografilor Militari şi, 
implicit, a Centrului Tehnic-Edito-
rial, care este urmaşul Imprimeriei 
Ministerului de Războiu, cum se 
numea pe vremuri.

Ce evenimente editoriale 
pregătiţi pentru 2020?
Instituţia noastră face mai 

mult decât tipărire-imprimare de 
cărţi, execută şi editare. Ţinem 
legătura cu autori din instituţiile 
militare şi din afara acestora, 
tratând teme de interes ale vieţii 
cazone, dar şi civile. Editura noas-
tră şi-a făcut deja un nume. Pe 
de o parte, prin cărţile şi autorii 
publicaţi şi notorietatea acestora, 
dar şi participând la târguri şi ex-
poziţii de carte, pe de altă parte. 
În fiecare an, de când s-a înfiinţat 
editura, în 2008, suntem prezenţi 
la Gaudeamus, la Bookfest şi la 
Polemos. Publicam cărţi şi înainte 
de 2008, fără să ne ocupăm de 
partea de editare, care era produ-
să de Editura Militară.

Există diferenţe de abordare 
a temelor tratate între Editu-
ra CTEA şi Editura Militară?
Editura Militară are o adresabi-

litate mai mare către publicul  
civil. Putem spune că este o 
editură care se adresează mai mult 
celor din afara sistemului militar, 
noi fiind îndreptaţi, preponderent, 
spre interiorul sistemului, ca mijloc 
de informare. Editura Militară 
produce cărţi de interes public, 
cu sau fără caracter istoric, militar 
sau de altă natură, noi rămânând 
în zona de artă şi ştiinţă militară, în 

zona de teorie a războiului. Avem 
un public de nişă, strict militar, sau 
din zona politicului şi a strategiei 
leadership-ului.

Aţi tipărit şi monografii.
Da, am început să fim căutaţi 

şi de civili, ceea ce este o confir-
mare a valorii editurii. Ne caută 
scriitori din zona civilă, scriitori 
care au cărţi deja publicate. 
Monografiile localităţilor sunt 
volume extrem de interesante, 
fiind o memorie a locurilor şi a 
oamenilor, o memorie care, de 
cele mai multe ori, se pierde, dacă 
nu este aşternută pe hârtie. Fol-
clorul, tradiţiile se pierd odată cu 
transformarea societăţii, nevoită 
să ţină pasul cu noile tehnologii. 
Autori precum Ion Pecie, care e 
la a treia monografie publicată la 
noi, sunt foarte valoroşi pentru 
generaţiile care vin.

Am editat, de exemplu, 
Enciclopedia Armatei României, o 
carte de o valoare inestimabilă 
pentru bibliofili, dar şi pentru 
publicul larg. Are o calitate excep-
ţională, tratând Armata României 
de la înfiinţare până în prezent, în 
evenimente şi imagini.

Pe lângă aceasta, Editura 
CTEA a mai lansat alte două 
lucrări colective, la fel de valo-
roase: Enciclopedia Şefilor Statului 
Major al Apărării şi Enciclopedia 
Miniştrilor Apărării. Acestea au 
fost concepute la Serviciul Istoric 
al Armatei (Arhivele Militare  
Naţionale Române, cum se  
numeşte acum).

Sunteţi deschişi, în continu-
are, la colaborări cu scriitori 
din zona civilă?
Da, cu toată lumea. La noi  

apar inclusiv romane. Nu foarte 
multe, dar am avut şi avem mili-
tari care, odată ieşiţi la pensie,  
au devenit scriitori. Liviu Beleuzu, 
un marinar militar pensionat, a 
scris deja a treia carte poliţistă. 
Sunt cărţi primite bine de  
publicul tânăr, mai ales.  
Dacă nu ar avea valoare, astfel 
de cărţi nu ar fi publicate pentru 
că suntem selectivi în ceea ce 
alegem să publicăm. La noi apar 
şi cărţi de poezie, scrise de copii 
ai cadrelor militare. Am publicat 
o carte de poezie a unui militar 
care a căzut la datorie în teatrele 
de operaţii, de pildă. Paleta de 
publicaţii s-a diversificat atât 
în ceea ce priveşte cartea, cât 
şi periodicele. Unele publicaţii 
periodice care apar în Armata 
României, Gândirea militară 
românească, publicaţia-fanion 
pe linia artei şi ştiinţei militare,  
revista Document. Buletinul 
Arhivelor Militare Române, sunt 
tipărite la noi, cu partea de  
editare făcută de redacţii.

Pentru acest an, pregătiţi o 
apariţie editorială specială 
care să fie prezentată la 
Gaudeamus?
Nu ne planificăm apariţiile cu 

un an înainte, pentru că noi sun-
tem solicitaţi de autori, editarea 
de carte de autor nefiind obiectul 
nostru principal de activitate. 
Acesta ţine de publicarea regula-
mentelor şi manualelor militare, a 
tipizatelor şi a altor instrucţiuni, a 
ordinelor de ministru. 

Aţi observat o creştere a 
interesului publicului faţă de 
cartea tipărită?
Odată cu dezvoltarea 

internetului, mai toată lumea 
are tendinţa să creadă că va 
dispărea tiparul, dar, în fiecare 
an, târgurile de carte ne demon-
strează contrariul. Nu numai că 
nu dispare, dar există o cerere 
crescută de carte. Cartea nu este 
cumpărată pentru a fi pusă în 
bibliotecă pe post de bibelou, 
suntem convinşi. Lumea citeşte 
multă informaţie electronică, 
dar este avidă şi de informaţie 
tipărită. Tipăriturile oferă un alt 
mod de lectură. Mediul electro-
nic este superficial, informația se 
digeră în fugă.

Ce viitor credeţi că mai are 
meseria de tipograf? Cum 
şi unde se mai formează 
aceştia?
Există încă şcolile profesio-

nale de profil şi diverse cursuri 
atestate de Ministerul Educaţiei 
care oferă certificare profesiona-
lă. Nu prea mai există interes din 
partea publicului pentru meseria 
de tipograf. Noi facem ceea ce 
am făcut şi în trecut: încercăm 
să atragem copiii tipografilor, 
pentru ca aceştia să continue 
meseria părinţilor. Se speciali-
zează, mai întâi, prin exerciţiul 
la locul de muncă, după care 
urmează nişte cursuri teoreti-
ce, pentru a obține atestatul 
profesional. În acest fel, s-a ajuns 
să avem şi câte trei generaţii 
din aceeaşi familie în tipografie. 
Sperăm să facem şi o trecere 
către personal militar angajat, 
pentru că modul în care această 
problemă este tratată în armate-
le strategice partenere este total 
diferit: majoritatea lucrătorilor în 
domeniu sunt militari. Procesul 
tipografic s-a digitalizat foarte 
mult, fiind dominat de militari 
care desfăşoară aceleaşi activități 
atât în condiţii de război, cât şi în 
condiții de campanie. Noi facem 
aceleaşi lucruri şi la război, dar 
nu în condiţii de campanie,  
ci doar în condiții statice. n
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EVENIMENT

Ziua Internațională 
a Sportului Militar, 

celebrată în România

Tradițional, la sediul Ministerului 
Apărării Naționale, a fost amena-
jat un traseu în curtea instituției, 

pe care s-a alergat pe distanța de 
aproape doi kilometri. Cursa a fost pre-
cedată de un scurt discurs susținut de 
colonelul Cristian Pelea, șeful Biroului 
Educație Fizică Militară din cadrul  
Statului Major al Apărării. Acesta a vor-
bit despre importanța istorică a CISM, 
practicarea sportului în armată și rezul-
tatele excelente obținute de militarii 
români la ultimele competiții sportive. 
Un cuvânt pentru cei peste 70 de 
participanți a avut și generalul-maior 
Dragoș Iacob, șeful Direcției Instrucție 
și Doctrină din cadrul Statului Major al 
Apărării, care a apreciat tradiția practi-
cării sportului și a activităților fizice în 
armată. Dragoș Iacob a spus că dorește 
ca, prin sport, oamenii să iasă din rutina 
profesională cotidiană și, prin sport, să 
își crească potențialul profesional. 

Înainte de plecarea în cursă, s-au 
efectuat mișcări de încălzire și de adap-
tare treptată a organismului la efort. În 
fruntea coloanei a fost purtat drapelul 
CISM, iar toți alergătorii plecați în cursă 
au ajuns cu bine la linia de sosire. 

Un fapt inedit ni l-a dezvăluit  
colonelul Cristian Pelea la finele 
secvenței atletice. Astfel, reprezentan-
tul României la CISM ne-a informat că 
ziua sa de naștere este... exact la 18 
februarie, care pare a-i fi predestinată. 

Acțiuni similare, de marcare a Zilei 
Internaționale a Sportului Militar, la 
18 februarie, s-au desfășurat în toate 
garnizoanele din țară. În funcție de 
inventivitatea și posibilitățile celor din 
teritoriu, la unitățile militare au fost 
organizate manifestări similare. 

Sportivii militari se pregătesc acum 
de următorul eveniment înscris pe 
agendă, turneul final al Campionatului 
Național Militar de volei, competiție 
care va avea loc în perioada 13-22 mar-
tie, la Brașov. Sub Tâmpa, vor concura 
atât fete, cât și băieți de la instituțiile 
militare de învățământ, această 
competiție fiind și criteriu de selecție 
pentru echipa națională militară de 
volei a României care, în luna august, 
va participa la Jocurile Mondiale ale 
Cadeților de la St. Petersburg (Rusia). 

După aceea, la începutul lunii 
aprilie, va avea loc o altă întrecere 
spectaculoasă, la Cluj-Napoca fiind 
programate Campionatele Naționale 
Militare de Judo.

Colecția foto atașată acestui  
material este sugestivă pentru popula-
ritatea Zilei Internaționale a Sportului 
Militar în România. n

La 18 februarie, în fiecare an, se cele-
brează Ziua Internațională a Sportului 
Militar, aceasta fiind data de înființare 

a organismului Conseil International du 
Sport Militaire (CISM). Organizația care 

guvernează activitățile sportive militare 
internaționale a luat ființă la 18 februarie 

1949 și este a treia cea mai mare din lume, 
pe palier sportiv, după Comitetul Olimpic 

Internațional și Federația Internațională 
de Fotbal, cu 140 de țări membre afiliate.

Cristian Frisk
cristian.frisk@presamil.ro
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Plutonier-major Ciprian Dumitru

Plutonier-adjutant principal 
Silviu Copaciu

INSTRUCŢIE

Pregătire comună, la Soveja
Un detașament, format din militari 
cu specialități diferite din Batalionul 
84 Asigurare Date Mărăști, (Brigada 
8 LAROM Alexandru Ioan Cuza), a 
desfășurat prima tabără de instrucţie 
din acest an, două săptămâni,  
alături de colegii din cadrul forțelor 
de sprijin luptă, în zona montană a 
județului Vrancei.

Sistemul de asigurare cu 
date și informații reprezintă 
o parte determinantă a 

dispozitivului de luptă al structu-
rilor de artilerie, iar acţiunile 
acestora în aria de operaţii se 
execută integrat și în strânsă 
cooperare cu structurile de 
cercetare din cadrul unităţilor 
luptătoare din aria de respon-
sabilitate informativă. Aceste 
acțiuni se desfășoară în zone de 
manevră, de cele mai multe ori 
izolate și necunoscute, care să 
faciliteze îndeplinirea misiunilor 
și executarea sarcinilor specifice 
în cele mai bune condiții.

Procesul de instruire a 
cercetașilor de artilerie constă, 
în principal, în desfășurarea unor 
activități de pregătire în medii 
care permit supraviețuirea în 
condiții de izolare, inclusiv pe 
timp de noapte sau în condiții 
atmosferice neprielnice, desco-
perirea inamicului prin diverse 
tehnici și determinarea coordo-
natelor acestora, exerciţii în teren 
și tabere specifice desfășurate în 
diferite zone din țară, dar și din 
afara teritoriului național.

Participarea la acest tip de 
activități de instruire a deve-
nit o tradiție pentru cercetașii 
Batalionului 84 Asigurare Date 
Mărăști, militarii fiind prezenți 
în tabăra de la Soveja pentru al 

treilea an consecutiv. Obiectivul 
principal al taberei l-a reprezentat 
instruirea în comun a structurilor 
din diferite categorii de arme, 
creșterea coeziunii personalului, 
perfecționarea deprinderilor de 
bază ale cercetașilor în scopul 
executării misiunilor și sarcinilor 
specifice de culegere date și 
informații și creșterea rezistenței 
militarilor la efort fizic și psihic 
prelungit în condiții de iarnă 
și teren muntos. Instruirea s-a 
desfășurat ziua și noaptea și s-a 
axat pe următoarele discipline: 
pregătire fizică, topografie și 
topogeodezie militară, instrucție 
tactică de infanterie, dar și în spe-
cialitatea cercetare, instrucție de 
comunicații, instrucție sanitară, 
marșuri pe distanțe medii și mari 
cu rezolvarea unor situații tactice, 
supraviețuire în condiții de izolare 
și cu temperaturi foarte scăzute.

Pentru realizarea obiectivelor 
propuse, la comanda detașamen-
tului a fost numit plutonierul-
major Ciprian Dumitru, din arma 
infanterie, specialitatea militară 
cercetare, încadrat subofiţer de 
stat major în compartimentul 
operații și instrucție al unității 
și responsabil cu educaţia fizică 
militară. Cu acest prilej, au fost 
exersate deprinderile specifice 
și a fost antrenat efortul fizic 
prelungit. Temperaturile nega-
tive, vântul puternic și structura 
reliefului din zonă au reprezentat 
un atu important în calitatea 
realizării obiectivelor propuse.

Din programul de instrucție 
nu au lipsit modulele specifice 
pe timpul nopţii, executarea de 
marșuri, recunoașterea, ocupa-
rea și amenajarea unor puncte 
intermediare de așteptare/odih-
nă în arii izolate și nepregătite 
în vederea ajungerii în alte zone 
de manevră.

În perioada taberei, persona-
lul și-a asigurat autosusținerea 
atât din punct de vedere 
medical, cât și logistic. Astfel, 
personalul sanitar a desfășurat 
cu militarii participanți ședințe 
de specialitate teoretice, dar și 
antrenamente practice în acor-
darea primului ajutor și trans-
portarea răniţilor pe câmpul de 
luptă, sub focul inamicului.

Personalul logistic participant 
la activitate a avut oportunitatea 
să-și exerseze deprinderile de 
asigurarea sprijinului logistic real 
în condiții specifice câmpului 
de luptă, asigurând afluirea și 
defluirea la și de la activitate 
în siguranță a detașamentului, 
hrănirea întregului personal, 
intervenții de mentenanță la 
tehnica participantă la activi-
tate și cartiruirea personalului 
în facilitățile la dispoziție sau în 
corturile din dotare. n
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Maior Iuliana Niță
Foto: Petrică Mihalache

Căpitan Bogdan Zaharescu

Locotenent-colonel Iulian Popa

General de brigadă Florin Barbu Locotenent-colonel Ciprian Balica

Săptămâna 
trecută, la Centrul 

Secundar de 
Instruire pentru 

Luptă din 
Smârdan, județul 

Galați, au avut loc 
trageri de luptă 
de nivel pluton 
și companie, în 

cadrul exercițiului 
Justice Eagle 20.

Forţele Terestre române au 
fost prezente la evenimen-
tul major de instruire din 

Smârdan cu subunităţi de infan-
terie, tancuri, artilerie antiaeriană 
şi sprijin logistic, din Brigada 9 
Mecanizată, artilerie terestră, din 
Brigada 282 Blindată, şi geniu, 
din Brigada 10 Geniu. Exercițiul 
are un rol integrator, pentru a 
testa capacitatea mai multor 
subunități de infanterie și tancuri 
de a lupta împreună, dar are, în 
același timp, și rolul de a forma o 
coeziune de grup cu aliații, a de-
clarat căpitanul Bogdan Zaharescu, 
comandant companie mixtă.

partenerul polonez participând 
cu 120 militari. La nivel de tehnică 
desfășurată, noi am participat cu 
pluton de tancuri T55, un pluton 
de tancuri T77 și un pluton de 
mașini de luptă ale infanteri-
ei – MLI, iar partenerul polonez 
a desfășurat 13 transportoare 
Rosomak. Consider că ne-am atins 
obiectivele în cadrul exercițiului și 
sperăm ca, în martie, să putem de-
clara același lucru, a spus coman-
dantul Batalionului 912 Tancuri, 
locotenent-colonel Iulian Popa, 
conducătorul exercițiului.

 În cadrul acestei acțiuni 
ofensive, plutonul pe care îl con-
duc a atacat un obiectiv pentru 
nimicirea inamicului și câștigarea 
aliniamentului. În cadrul acțiunii, 
partenerii polonezi au sprijinit 
intrarea noastră în obiectiv, iar noi 
am executat ofensiv, a precizat 
sublocotenentul Alexandru 
Iacob, comandantul unui pluton 
din cadrul Batalionului 341 In-
fanterie Constanța, din Topraisar.

Caracterul multinaţional 
al antrenamentului a fost dat 
de angajarea unui detaşament 
polonez constituit din 120 de 
infanterişti din Brigada Multina-
ţională Sud-Est şi a unui element 
american, alcătuit din 260 de 
luptători din Batalionul 1-5 Cava-
lerie. Încă din 2017, contingentul 
militar polonez a participat la an-
trenamente și exerciții în comun 
cu militarii români și am intensifi-
cat cooperarea cu alte țări. Acest 
exercițiu întrunit este, pentru noi, 
primul exercițiu de antrenament 

din 2020 și are rolul de a întări 
cooperarea cu aliații și de a ne 
perfecționa tehnicile și tacticile de 
instruire în comun. Exercițiul s-a 
desfășurat conform planificării, cu 
maximă responsabilitate și anga-
jament, a transmis comandantul 
contingentului polonez, maior 
Mariusz Dlubala. 

Comanda şi controlul pregă-
tirii pentru luptă din poligonul 
Smârdan au aparţinut Brigăzii 
9 Mecanizată, structură care a 
organizat etapele operaţionale 
defensive, ofensive şi de ducere 
a unor acţiuni intermediare 
planificate în cadrul scenariului 
fictiv al exerciţiului. Justice Eagle 
20 este un proiect desfășurat în 
colaborare cu militarii americani 
și polonezi. El a fost demarat în 
luna ianuarie cu faza de planifica-
re, ceea ce se întâmplă în această 
perioadă fiind faza tragerilor de 
lupă de nivel pluton și companie, 
urmând faza a treia în luna mar-
tie, când vom acționa integrat la 
nivel de batalion. Ați asistat la un 
exercițiu cu compania de infante-
rie, în care au acționat împreună 
blindate, tancuri, transportoare 
și au fost exersate proceduri 
specifice acțiunilor ofensive. 
Putem spune că a fost un succes, a 
declarat comandantul Brigăzii 9 
Mecanizată Mărășești, general de 
brigadă Florin Barbu.

Conducătorul structurii 
militare (Task Force) de tip ba-
talion de manevră, rezultat prin 

integrarea tuturor subunităţilor 
militare americane, poloneze şi 
româneşti a fost comandantul 
Batalionului 341 Infanterie, loco-
tenent-colonelul Ciprian Balica. 
Acest exercițiu s-a desfășurat la 
inițiativa Statului Major al Forțelor 
Terestre. Scopul acestuia a fost 
de a integra partenerul american 
în cadrul programului nostru 
de instruire, pentru o creștere a 
interoperabilității și de a împărtăși 
tehnicile și tacticile de procedură 
de operare în cadrul operațiilor 
asociate cu tehnică, spune Balica. 
Cea mai importantă etapă a 
exercițiului va fi faza a treia, care 
se va desfășura în luna martie, 
când vom integra acțiunile celor 
trei companii cu o companie din 
Batalionul 26 Infanterie, în cadrul 
unui grup de luptă. Este o premieră 

pentru noi, un grup de luptă de 
nivel batalion, vorbim undeva la 
o desfășurare de forțe și mijloace 
de până la 700 de militari. Vom 
desfășura operație ofensivă în 
cadrul scenariului, pentru captu-
rarea și nimicirea unui inamic de 
nivel companie, infiltrat în cadrul 
dispozitivului nostru.

Întreaga perioadă alocată 
executării acestei faze a exer-
ciţiului Justice Eagle 20 a fost 
gândită într-o dinamică graduală 
ascendentă a angajării efective-
lor în antrenamentele din teren, 
cu şi fără trageri de luptă. În 
acest sens, prin planificarea unor 
şedinţe de tragere de nivel com-
panie, conducătorii exerciţiului 
au atins nivelele maxime ale 
implicării efectivelor în secvenţe-
le de instruire. n

Justice Eagle 20

Obiectivele principale ale 
exerciţiului au constat în creşte-
rea interoperabilităţii structurilor 
antrenate, menţinerea capaci-
tăţii de dislocare a acestora şi 
instruirea în comun a forţelor 
participante pentru dezvoltarea 
unui mediu regional favorabil 
cooperării militare.

Exercițiul care s-a desfășurat 
în această perioadă face parte din 
evenimentul de instruire Justice 
Eagle 20, care a început în luna 
ianuarie și continuă în această 
perioadă. Suntem mândri că 
Brigada 9 ia parte la astfel de 
exerciții. Scenariul a fost o ofensi-
vă din mișcare, partenerul polonez 
asigurând introducerea în luptă a 
companiei Brigăzii 9 Mecanizată. 
La exercițiu au luat parte în jur de 
80 de militari din cadrul Brigăzii 9, 
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Colonelul Vasile Popescu nu 
a putut uita niciodată aerul 
tare al dimineţilor de munte 

şi nici pielea ruptă de pe genunchii 
care, zilnic, se târau pe dealurile din 
împrejurimile unui sat de pe Valea 
Bistriţei. Acum este comandantul 
Batalionului 22 Vânători de Munte 
Cireșoaia, aflat în subordinea Bri-
găzii 61 Vânători de Munte General 
Virgil Bădulescu, ocupând funcția de 
conducere din 1 noiembrie 2019. 
Şi-a început cariera militară în 1997, 
după absolvirea Institutului Militar 
de Infanterie şi Chimie Nicolae 
Bălcescu, din Sibiu. În acel an, a fost 
repartizat la o unitate militară din 
Medgidia, unde a fost comandantul 
unui pluton de infanterie. În Mol-
dova, nu erau locuri la infanterie, 
poate, cel mult, la forțele de reacție 
rapidă de la Focşani. A întrebat, la 
acea vreme, un ofiţer de la Topraisar 
unde să solicite repartiție, iar acesta 
i-a zis că cel mai bine ar fi să ia 
undeva unde opreşte trenul în gară. 
Medgidia a fost alegerea.

În 1999, sătul de arşița litoralu-
lui, s-a decis să se mute la Miercurea 
Ciuc, la vânători de munte. Nu era 
obişnuit să simtă nisip fierbinte 
sub tălpi, fiind mai dornic să calce 
cu bocancul pe iarba poienilor de 
munte, simţind cum scrâşneşte 

Viața pe verticala muntelui

Liviu Anghel
liviu.anghel@presamil.ro

Natura şi mediul în care am crescut ne modelează 
personalitatea, ne dezvoltă aptitudini specifice, 

astfel încât ne vom simţi legaţi pe viaţă de locurile în 
care am copilărit. Ne vom întoarce mai uşor acolo 

unde am putut scruta orizontul peste întinse lanuri 
de cereale sau în acele locuri în care nu ne puteam 

uita în depărtare decât căţăraţi pe o stâncă.

sub pasul său piatra de pe crestele 
masivelor muntoase. A dat, până la 
urmă, viaţa pe orizontală de la  
şes în schimbul traiului pe verticală 
de la munte.

Sunt un fiul al munților, 
născut pe Valea Bistriței, în județul 
Neamț. Ceea ce făceam când eram 
copil cred că nu este cu nimic mai 
prejos decât marșurile pe care le 
desfășoară cercetașii, în taberele 
mobile, și vânătorii de munte, în 
aplicațiile pe care le execută, spune 
colonelul, mai în glumă, mai în se-
rios. Îşi aduce aminte cum, vară de 
vară, copilăria sa era împărţită în-
tre cutreieratul munţilor, strânsul 
fânului cu părinții şi culesul fruc-
telor de pădure, pe distanţe mari. 
Dimineaţa, plecam cu rucsacul gol 
și trebuia să-l aduc acasă cu cel 
puțin 10 kilograme de fructe. Uneori 
mergeam și singur, mă căţăram pe 
stâncă, ceea ce contravine legilor 
vânătorilor de munte, conform 
cărora alpinismul nu se face solitar, 
îşi aduce aminte acesta. 

Astfel, adaptarea la viaţa 
vânătorilor de munte nu a fost 
una anevoioasă. Odată ajuns la 
Miercurea Ciuc, în mai puțin de o 
lună, a trebuit să plece într-o tabără 
la munte vara, într-un marş, până 
în Munţii Hăşmaşu Mare. Atunci 
am făcut și botezul stâncii. Pentru 
prima dată, am executat rapel de la 
o înălțime nu mai mare de o lungime 

de coardă. Şi acum mi-aduc aminte 
că, undeva, sub mine, se deschidea un 
hău. De fiecare dată când mă așezam 
în patul de campanie din cort, aveam 
senzația că sunt în poziția vertical, pe 
stâncă și că dedesubt nu-i nimic, îşi 
aduce aminte Popescu. După an-
trenamentele din prima tabără de 
vară la munte, a mers la cursul de 
inițiere în arma vânătorilor de mun-
te care s-a desfăşurat la Predeal. Ai 
nevoie de curaj, dar nu este ca și cum 
te-ai arunca în necunoscut. Aveam 
instructorul, colegii de echipă, obser-
vatorii, șefii sectoarelor de alpinism. 
În ultima vreme, se pune un accent 
tot mai mare pe astfel de cursuri. Toţi 
cei care vin de la alte arme trebuie să 
treacă prin cursul de inițiere, continuă 
comandantul. Odată cu activitățile 
desfăşurate cu batalionul, a trecut 
peste emoţiile inerente oricărui 
început de drum. Provocându-l să 
privească puţin în trecut, la vremu-
rile petrecute la Medgidia, îl întreb 
dacă relaţiile interumane dintre 
vânătorii de munte sunt altfel decât 
la alte arme. Dacă l-a unit muntele 
mai mult decât l-a putut uni marea.

Când suntem cantonaţi într-o 
tabără, regulile de bază spun că 
acea cantonare se face pe categorii 
de personal, spune ofițerul. La 
vânătorii de munte, de cele mai 
multe ori, lucrul acesta este imposibil. 
Suntem obligați, și chiar ne place, să 
ne ducem traiul în același cort, sub 

același acoperiș. Este esenţial să avem 
încredere unul în celălalt, indiferent 
de categoria de personal din care 
facem parte. Alpinismul nu presupu-
ne funcții și grade. Mai important este 
să ai încredere în acela care îți asigură 
escaladarea sau coborârea. Este o 
muncă în echipă, un detaliu esenţial 
pentru a desfășura activități în ase-
menea condiţii, continuă colonelul. 

Spune că, în taberele de instruc-
ţie, se stă, în general, 11-12 zile, deşi 
au fost ani în care se pleca pentru 
două săptămâni, iar întoarcerea nu 
avea loc decât peste 4-5 săptămâni. 
Printre evenimentele neplăcute 
ale carierei îşi aduce aminte de o 
cădere în coardă, nu prea mare, 
cam 1,5 metri de la ultima asigu-
rare. Am fost stăpân pe situație, am 
avut timp să vorbesc cu cel care mă 
asigura de jos, l-am anunțat că voi 
cădea, și am căzut, îşi aduce aminte 
interlocutorul, care continuă: O 
escaladare presupune multă muncă 
de planificare. Urmărim să avem 
întotdeauna trei puncte de sprijin pe 
stâncă, după ce vizualizăm traseul. 
Este necesar ca, înainte, să ne verifi-
căm materialele pentru a vedea dacă 
au mici defecțiuni, fisuri sau dacă sunt 
conforme din punct de vedere tehnic. 

Comandantul spune că cel mai 
important este să creezi echipa cu 
care să faci acțiunea. Cel care asigu-
ră escaladarea filează coarda, astfel 
încât, în orice moment, când apare 
o posibilă cădere, să fie pregătit 
ca aceasta să fie cât mai scurtă. Un 
bun vânător de munte trebuie să 
fie şi alpinist? 

Este aproape vital, pentru că 
executarea acțiunilor de luptă în 
munte presupune traversarea de 
pe o direcție pe alta. În tactica vână-
torilor de munte, noi putem duce 
acțiuni independente pe două sau 
chiar trei direcții. Valoarea unui plu-
ton de vânători de munte, în munte, 
este echivalentă, fără să exagerez, 
cu cea a unei companii în teren de 
șes. Tocmai de aceea alpinismul 
este necesar pentru a fi la timpul și 
la momentul potrivit acolo unde 
trebuie să ajungem, vine răspun-
sul. Atunci când a fost nevoit să-i 
instruiască pe alţii, a avut ocazia să 
se regăsească în elevii săi, aducân-
du-şi aminte de acel hău pe care 
l-a simţit sub el la primul rapel.

Ca instructor, îţi dai seama ce 
material ai. Sunt diferite procedee 

de alpinism, uneori fiind nevoie de 
condiție fizică, alteori de un pic de 
nebunie sau de un dram de curaj. 
Chiar dacă unii renunță, întot-
deauna i-am găsit un loc fiecăruia 
pentru a desfășura activități. Fie-
care își găsește locul în angrenajul 
batalionului, aflăm de la Popescu. 

Revenind la detalii tehnice, 
legate de activitățile cotidiene, 
colonelul Popescu spune că per-
sonalul batalionului are experienţă 
atât în lucrul de stat major, cât şi la 
instrucție, la subunități. Oamenii 
sunt foarte buni planificatori, dar 
și buni executanți. Am învățat să 
găsesc din timp soluții la tot ceea ce 
ne poate surprinde și cred că nu sunt 
multe cazurile în care ceva ne-a pus 
în încurcătură. Anul de instrucție a 
început în forță, la fel cum s-a termi-
nat și anteriorul. În 2019, am avut 
ca sarcină principală să menţinem 
o companie NRF (NATO Response 
Force) la același nivel de pregătire 
dobândit în momentul certificării 
acesteia, în 2018, drept pentru care 
toate activitățile pe care le-am 
desfășurat în cadrul batalionului au 
fost orientate în direcția aceasta. 
Ne-am făcut datoria ca acea compa-
nie să fie operațională timp de un an, 
pentru a putea fi în măsură să partici-
pe la misiuni, alături de alte forțe, 
sau independent, în cadrul NATO, a 
precizat colonelul Vasile Popescu.

El a indicat şi două dintre 
direcţiile principale de acţiune 
pentru anul în curs, aprobate de 
eşalonul superior: menţinerea stării 
de operativitate a tehnicii de luptă 
şi păstrarea capacității operaţionale 
a batalionului. La nivel de batalion, 
se află în derulare procesul pentru 
primirea sistemelor de rachetă 
Spike şi un program de moderniza-
re a maşinilor vânătorilor de munte, 
prin Uzina Mecanică de la Moreni. 
Interlocutorul adaugă că sunt 
puţini cei care aleg arma vânători 
de munte. Colonelul este de părere 
că, atât timp cât din zonă nu pleacă 
foarte mulţi tineri către şcolile de 
subofiţeri şi maiştri militari sau 
către academii, nici nu are cine să 
se întoarcă pe aceste meleaguri. 
Selecţia naturală își face, până la 
urmă, datoria. Dacă nu ai fost crescut 
la munte, e greu să înţelegi  
ce înseamnă comuniunea cu 
maiestuozitatea crestelor stâncoase, 
încheie interlocutorul. n
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Am văzut primele tablouri ale lui 
Alexandru Ghinea la Cercul Militar 
din Mangalia, într-o expoziție.  

Privindu-le, te cuprindea un fior de  
dragoste față de mare și, pentru cunoscă-
tori, de navele militare românești.

 Peste ceva timp, conjunctural, ne-am 
întâlnit. Am fost la atelierul său. Din vorbă 
în vorbă, am aflat ce stă înapoia unei pasi-
uni de-o viață.

Alexandru Ghinea s-a născut aproa-
pe de malul Dunării, în comuna Bistrița, 
județul Mehedinți. Astfel, a văzut vapoa-
rele circulând pe Dunăre și pe marinari în 
portul Turnu Severin. A îndrăgit de atunci 
viața de marinar.

Pictura a descoperit-o din copilărie, 
când a avut ocazia să viziteze Muzeul de 
Artă din Târgu Jiu. Era în excursie cu școala. 
Prin ochii săi de copil privea neputincios la 
lucrările de artă și își dorea să realizeze lu-
crări cel puțin la nivelul acelora. De atunci, 
a început, timid, să facă desene, iar apoi a 
pus și culoare.

Pictura este ca un drog, un mod de viață 
de care nu mă pot lipsi dintr-o zi. Nu există zi 
fără pictură. Armata a fost un scop în viață. 
Mă îndrăgostisem de marină, dar după  
aceea a apărut altă dragoste, pictura.  
În artă, trebuie să lucrezi, să repeți, până 
când îți iese. Nu vei reuși din prima, a spus 
Alexandru Ghinea.

Pasiunea sa pentru marină s-a mate-
rializat puțin mai târziu, fiind absolvent al 
Școlii Militare de Maiștri Militari de Marină 
din Constanța. A terminat școala militară în 
1975 și a lucrat toată cariera, 27 de ani de 
armată, la brigada de vedete din Mangalia. 
A trecut în rezervă în 2001, din aceeași 
unitate.

A simțit chemare spre pictură. A înce-
put să deseneze, în timpul liber, navele 
militare din Marina Militară, aflate în portul 
militar. Așa a început să studieze, în par-

ticular, ca autodidact, tehnica de a picta, 
rămânând la pictura în ulei pe pânză. Picta 
și când era militar, dar se considera un 
simplu începător.

Cât timp eram pe navă, cu misiuni pe 
mare, studiam marea și, când ajungeam 
acasă, aplicam. Apoi încercam să aplic cum 
lucra reflexia asupra valurilor marii, ce culori 
avea marea cu soare, fără, noaptea, ziua, 
siajul navei, a spus pictorul Ghinea.

Primul tablou l-a făcut din dragoste, 
atât pentru soția sa, cât și pentru nava-
școală Mircea, ambasadorul onorific al ma-
rinei române pe mările și oceanele lumii. 
Așa a debutat artistul, prin anii `80, cu pași 
mici și ușor stângaci, în acele vremuri când 
ustensilele pentru pictură nu erau de găsit. 
A durat câteva luni pentru a-i îndeplini 
dorința iubitei sale soții și, astfel, pentru el 
a fost începutul carierei sale de pictor. 

Anii au trecut, iar Ghinea nu s-a dedicat 
întru totul marelui univers al picturii, dar 
odată cu prima expoziție de pictură, în anul 
2010, nu s-a mai oprit. A fost recunoscut ca 
pictor contemporan, primind premiul I la 
Concursul de pictură marină de la Dimitrie 
Știubei, în 2015 și 2016.

A avut multe expoziții personale: Muze-
ul de Istorie Regele Ferdinand I București, în 
anul 2014, Muzeul Național al Marinei din 
Constanța, între anii 2015-2019, Muzeul de 
Artă Shabla, din Bulgaria, în 2014, Muzeul 
cărții și hărților vechi din București, în 2015, 
Cercul Militar Mangalia, între anii 2013-
2019, Biblioteca Județeană din Miercurea 
Ciuc, în 2016, Biblioteca Județeană I.N. 
Roman, din Constanța, în anii 2017-2019. 
A participat și la expoziții de grup,  
în cadrul Uniunii Artiștilor Plastici din 
Constanța și Artiști Dobrogeni, între anii 
2013-2019, precum și la Muzeul Unirii din 
Alba Iulia, în anul 2019.

A continuat să fie alături de colegii săi, 
marinarii militari, în campaniile de promo-
vare a carierei militare prin țară, unde a 
expus lucrările și a povestit tinerilor despre 
dragostea sa față de mare. n

În vârful penelului, 
dragostea de mare

La Mangalia, pictorul 
Alexandru Ghinea așterne pe pânză 

o dragoste veche, despre mare. 
Artistul, maistru militar principal 

de marină, acum în rezervă, 
caută în fiecare tablou 

perfecțiunea întinderii apelor 
și a frumuseții umane. 

Sublocotenent Antonia Suiugan

Termin tabloul atunci când simt că sunt purtat de val, privindu-l!

Alexandru Ghinea



Nr. 8 / 26 februarie – 3 martie  202012 Observatorul militar

FOTOREPORTAJ

Aşa că i-am vizitat pe militarii Escadrilei 
952 Elicoptere SOCAT la ei acasă. Sfârşitul 
iernii a venit cu mult soare şi temperaturi 

peste medie, dar cu diferenţe mari între noapte 
şi zi. I-am găsit în plină acţiune de pregătire a 
elicopterelor pentru zbor. Maiştrii şi inginerii 
militari au început de dimineaţă pregătirea ae-
ronavelor. Au verificat, ca de fiecare dată, fiecare 
sistem şi instalaţie. Nu au lăsat nimic la voia 
întâmplării. Totul pentru siguranţa zborului. O 
muncă aparent încărcată de rutină, dar extrem 
de importantă pentru lumea aviaţiei. Furnicile 
albastre au muncit toată dimineaţa, au intrat 
în măruntaiele elicopterelor şi, la sfârşit, au dat 
verdictul: Gata pentru zbor!

În tot acest timp, la sala de pregătire şi apoi 
la briefing, piloţii au stabilit misiunea şi ce exer-
ciţii urmau să execute. Ofiţerul meteorolog a 
adus zâmbetul pe feţele tuturor. Vremea era ok! 
Soarele avea războiul lui cu norii, iar vântul… 
era plecat pe alte meleaguri. Piloţii au venit 
la elicoptere şi le-au luat în primire. Tehnicii 
de bord le-au prezentat ultimele detalii şi au 
început verificările. Motoarele au pornit şi totul 
a fost pregătit pentru misiune. 

Am aşteptat, timid şi cu emoţii, lângă 
bretea, până ce tehnicul de bord m-a chemat la 
elicopter. M-am îmbarcat, mi-am pus căştile pe 
urechi, iar aparatul foto era gata să imortalizeze 
ipostazele din zbor. Echipajul m-a primit aşa 
cum îl ştiu de fiecare dată, cu inimile deschise. 
Din câteva propoziţii, m-au pus la curent cu 
misiunea pe care o aveau de executat. Apoi  
ne-am desprins de pământ şi am zburat uşor 
spre raionul de executare a misiunii, undeva 
peste dealurile Moldovei. Piloţii se antrenau 
pentru tragerile viitoare. Aşa că am avut parte 
de viraje strânse, de şandele, de zbor tactic, de 
atac la sol. În cabină, erau concentrare, atenţie 
sporită, iar adrenalina se simţea în aer. Peste 
toate se auzeau motoarele folosite din plin. 
Ascultam, în căşti, tot ce se vorbea. Comenzile 
erau scurte, riguroase, iar execuţia pe măsură. 
Se folosea doar limba engleză. Ceea ce nu ieşea 
bine, era repetat până totul era în regulă. Zbor şi 
instrucţie la maximum! Încercam să fiu cât mai 
discret când făceam fotografiile. Eram acolo, 
sus, cu ei, mă simțeam parte la misiunea lor, 
chiar dacă nici acum corpul meu nu e obişnuit 
cu zborul. Furam câte un instantaneu, sperând 
să nu îi deranjez. Apoi, am debarcat şi am văzut 

Iarna a trecut repede peste plaiurile 
moldave, fără zăpadă sau temperaturi 
scăzute aşa cum eram obişnuiţi. Anul 
2020 a venit cu multă vreme frumoasă, 
numai bună de zbor. Aşa încât elicop-
teriştii Bazei 95 Aeriene Erou căpitan 

aviator Alexandru Şerbănescu de la 
Bacău fac ceea ce ştiu ei mai bine:  
zboară. Din plin! Anul 2020 îi aşteaptă 
şi cu alte evenimente importante: la  
începutul verii, marea unitate de aviaţie 
băcăuană împlineşte 100 de ani.

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

Foto: Lucian Irimia

mişcările lor prin aer, de jos. Pentru un necu-
noscător, doar un du-te, vino, pentru ei traiecte, 
calcule şi execuţii pe măsură. M-au recuperat 
pentru un zbor în formaţie peste dealurile Mol-
dovei şi Siret. Apoi, am revenit acasă pe aerodro-
mul din Bacău, unde elicopterele au aterizat cu 
bine şi au fost predate echipelor de la linie. Se 
terminase o altă zi de instrucţie obişnuită pentru 
elicopteriştii băcăuani.

Escadrila 952 Elicoptere SOCAT a început în 
forţă anul de instrucţie, a declarat comandantul 
escadrilei, căpitan-comandor Lucian Michinici. 
Ne pregătim intens pentru misiunile pe care le 
vom desfăşura anul acesta. În cadrul exercițiilor 
întrunite cu celelalte categorii de forță vom 
executa sprijin aerian nemijlocit Forțelor Terestre, 

folosind armamentul de la bordul IAR-330 SOCAT. 
În sprijinul forțelor pentru operații speciale, vom 
executa misiuni de transport în scopul infiltrării şi 
extragerii, misiuni de evacuare medicală şi multe 
altele. Avem tineri atât în rândul piloţilor, cât şi al 
personalului tehnico-ingineresc. Instruirea este 
ceea ce îi ajută să atingă standardele de perfor-
manţă cerute.  Antrenamentele sunt baza unei 
execuții precise, la timp şi în condiții de maximă 
siguranță din punct de vedere aeronautic. 

Sunt mândru să vă spun că fac parte din Baza 
95 Aeriană, care împlineşte, în această vară, 100 
de ani de la înfiinţare, spune Michinici. Un veac în 
care militari, ca şi mine, şi-au dezvoltat abilitățile 
necesare executării misiunii noastre, aceea de a 
apăra cerul Patriei. n

Începe o nouă zi de zbor.

Atac la sol!

O zi de instrucție, alături de militarii 
Escadrilei 952 Elicoptere SOCAT
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Misiune îndeplinită, revenim la bază!

Celula de SOCAT, în plină acţiune.

Turnul de control, o piesă de bază în lumea aviaţiei!
Zbor în formaţie peste Siret.

În 
plin 

viraj!

O zi de instrucție, alături de militarii 
Escadrilei 952 Elicoptere SOCAT
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SUA se pregătesc să 
semneze un acord cu 

talibanii, condiţionat de 
o perioadă de reducere a 
violenţelor în Afganistan, a 
anunţat secretarul de stat 
american, Mike Pompeo. 
Odată pusă în practică cu 
succes, semnarea acordului 
între Statele Unite şi talibani 
ar trebui să meargă înainte, 
a declarat Pompeo într-un comunicat emis după vizita întreprinsă în Arabia Saudită. Ne 
pregătim ca semnarea să aibă loc la 29 februarie, a adăugat şeful diplomaţiei americane. 
NATO a salutat vineri anunţul, secretarul general al Alianţei, Jens Stoltenberg, apreciind 
că acesta deschide calea unei păci durabile. n

Forţele loiale lui Khalifa Haftar, care controlează estul Libiei, au anunţat că au eliminat 
16 militari turci în ultimele săptămâni. Anterior, autoritățile de la Ankara recunoscuse-

ră că au pierdut mai mulţi martiri în luptele din nordul Africii. Khalid al-Mahjoub, purtător 
de cuvânt al autoproclamatei Armate Naţionale Libiene (ANL) a lui Haftar, a declarat că 
militarii turci au fost ucişi în Misrata, Tripoli şi al-Falah. Turcia sprijină Guvernul de Uniune 

Naţională (GNA) al Libiei, 
internaţional recunoscut, 
şi a trimis arme şi militari 
sirieni alături, de efective 
ale propriei armate, pentru 
a ajuta administraţia cu 
sediul la Tripoli să respin-
gă o încercare a ANL de 
a captura oraşul. Forţele 
lui Haftar sunt susţinute 
de Emiratele Arabe Unite 
şi Egipt, primind de ase-
menea ajutor din partea 
mercenarilor ruşi. n
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Militari turci, 
morți în misiune în Libia

Șanse de pace în Afganistan

Rusia continuă 
provocările în Ucraina

Un soldat ucrainean a fost ucis şi alți trei 
au fost răniți în luptele cu separatiştii 

pro-ruşi în estul Ucrainei. Anunțul a fost 
făcut în dimineața zilei de 18 februarie 
de Ruslan Homceak, şeful Statului Major 
al forţelor armate ale Ucrainei, în cadrul 
reuniunii Consiliului Național de Securitate 
şi Apărare. 

Rebelii separatişti, conform Kievului, 
au atacat, în cursul dimineţii, poziţii ale 
trupelor guvernamentale în apropiere de 
localităţile Novotoşkovskoe şi Krîmskoe, la 

mai puţin de zece kilometri de unul dintre 
cele trei sectoare de unde părţile beligeran-
te şi-au retras forţele anul trecut. Coman-
damentul ucrainean pentru operaţiile din 
estul ţării a indicat, într-un comunicat, că 
separatiştii au executat atacul în Donbas 
folosind tancuri şi grupuri de sabotaj şi re-
cunoaştere. De asemenea, se pare că rebelii 
au deschis focul asupra poziţiilor ucraine-
ne în zona localităţilor Novotoşkovskoe,  
Orehovo, Krîmskoe, Popasnaia şi Hutor  

Volnî, folosind arme interzise prin acordu-
rile de la Minsk.

Misiunea OSCE în Donbas a înregistrat 
2.300 de explozii în urma ofensivei între-
prinse în regiunea Lugansk (Donbas), la 18 
februarie, între orele 5.30 şi 11.30. Ucraina 
se confruntă de aproape şase ani cu un 
război cu separatiştii proruşi, care a făcut 
peste 13.000 de morţi şi a dus la strămuta-
rea a aproximativ 1,5 milioane de persoane. 
Intensitatea luptelor s-a diminuat conside-
rabil după semnarea acordurilor de pace 

Charles de Gaulle, în Cipru
Nava amiral a marinei franceze, 

portavionul Charles de Gaulle, a 
sosit vineri, în portul Limassol, după 
un exerciţiu cu marina cipriotă.  
Măsura intervine pe fondul tensiunilor 
aprinse dintre Nicosia şi Ankara asupra 
zăcămintelor de gaze offshore găsite în 
largul coastei de sud a Ciprului, care re-
vendică zona ca economică exclusivă. 
Turcia a început explorările de gaze în 
zonă în iunie, insistând că are dreptul 
suveran să o facă. UE sprijină Ciprul şi 
ameninţă Turcia cu sancţiuni. n

Rusia, acuzată de atac cibernetic
SUA şi Marea Britanie au acuzat serviciul de informaţii al armatei ruse (GRU) că ar fi în 

spatele unui atac cibernetic de amploare din 2019 împotriva Georgiei, care a afectat 
mii de site-uri georgiene şi a întrerupt emisia televiziunii naţionale de la Tbilisi. Campania 
de atacuri cibernetice periculoase şi flagrante ale GRU împotriva Georgiei, naţiune suverană 

şi independentă, este total inaccep-
tabilă, a declarat ministrul britanic 
de externe Dominic Raab, într-un 
comunicat. Departamentul de Stat 
al SUA evocă, într-un comunicat 
separat, atacuri cibernetice gene-
ralizate împotriva mai multor mii 
de site-uri în Georgia, menţionând 
operaţiuni destinate să semene 
dezbinare, să provoace nesigu-
ranţă şi să submineze instituţiile 
democratice.n

Pagină realizată de Marius Bâtcă
marius.batca@presamil.ro

la Minsk în februarie 2015, dar violenţele 
izbucnesc cu regularitate crescând bilanţul 
morţilor.

Kremlinul continuă să ducă o strategie 
de escaladare în Donbas, ceea ce reprezintă 
o încălcare gravă a obligaţiilor asumate  
de Rusia în calitate de participant la acor-
durile de la Minsk, a declarat ministrul  
adjunct de externe al Ucrainei, Serghei  
Kisliţa, abordând problema escaladării  
situaţiei în Donbas în cadrul unei reuniuni a  
Consiliului de Securitate al ONU. La fel ca 

preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski 
într-o declaraţie anterioară, Serghei Kisliţa  
a afirmat de la tribuna ONU că ofensiva 
a fost desfăşurată de forţele de ocupaţie 
ruseşti, adăugând că armata ucraineană 
a dat un răspuns adecvat la acest atac. 
Ministrul ucrainean a accentuat că acordu-
rile convenite la reuniunea din decembrie 
în format Normandia (Franţa, Germania, 
Ucraina şi Rusia) nu se îndeplinesc aproape 
deloc.

În ultimele două luni, poziţiile noastre au 
fost vizate de tiruri de peste 400 de ori. De la 
începutul anului, 13 soldaţi ucraineni au fost 
ucişi, iar circa 60 răniţi. Poate cineva să spună 
în aceste condiţii că este vorba de un conflict 
îngheţat sau de un conflict de intensitate scă-
zută? Acesta este un război, singurul război 
în curs de desfăşurare în Europa. Un război 
la scară largă declanşat de Federaţia Rusă, 
a spus diplomatul ucrainean. n
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Drona MQ-9 Reaper, fabricată de 
General Atomics, numită şi Predator 
B, este un vehicul aerian fără pilot, 

capabil să opereze zboruri controlate de la 
distanţă sau în mod autonom, dezvoltat de 
General Atomics Aeronautical Systems  
(GA-ASI), în principal, pentru Forţele  
Aeriene ale Statelor Unite (USAF). MQ-9 şi 
alte UAV-uri sunt denumite vehicule/
aeronave pilotate de la distanţă (RPV/RPA) de 
către USAF, pentru a indica controlorii umani 
de la sol.

Armament: Combinație de rachete 
AGM-114 Hellfire, GBU-12 Paveway II 
şi GBU-38 JDAM 

Propulsie: motor turbopropulsor 
Honeywell  TPE331-10GD 

Viteză: 370 km/h (230 mile/h) 
Rază de acțiune: 1.850 km (1.150 mile) 
Echipaj: Doi (pilotul şi operatorul de 

senzori)
MQ-9 Reaper poate să îndeplinească 

următoarele misiuni şi sarcini: culegere de 
informații, supraveghere, recunoaştere, 
asistență aeriană în mediu apropiat, căutare 
şi salvare, lovituri de precizie, ghidare laser, 
urmărirea şi distrugerea țintei. Echipajul este 
alcătuit din pilot, care dirijează aeronava şi 
este şi comandantul misiunii, şi din operato-
rul senzorilor şi armamentului.  

În configurația de bază, MQ-9 Reaper este 
dotată cu un sistem multispectru  de marcare 
a țintei. Sistemul MTS-B (Multi-Spectral 

Marius Bâtcă
marius.batca@presamil.ro
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În perioada ianuarie-martie 2020, Baza 71 Aeriană din Câmpia Turzii este gazda exercițiului româno-
american DACIAN REAPER-20, exercițiu organizat și planificat în cursul anului 2019. Militarii americani 

fac parte din 52nd Expeditionary Operations Group Detachment 2, unitate care își îndeplinește misiunile 
de informații, supraveghere și cercetare de pe aeroportul Miroslawiec, Polonia, și aparține 52nd Fighter 
Wing din cadrul Bazei Aeriene Spangdahlem, cu sediul în Germania. MQ-9 nu se află pentru prima oară 
în România. În vara lui 2019, drone de tipul MQ-9 Reaper,  împreună cu personalul și echipamentele 
aferente, au fost relocate temporar de la baza aeriană poloneză Miroslawiec la baza aeriană de la Câmpia 
Turzii. Acestea au rămas la baza din România pe perioada refacerii pistei bazei de la Miroslawiec, anunţa, 
la vremea respectivă, Comandamentul Forţelor Aeriene americane pentru Europa și Africa. Aceste drone 
sunt alocate Detașamentului al II-lea al Grupului de operaţiuni expediţionare 52 de la Baza aeriană  
Miroslawiec, o unitate separată din cadrul Unităţii de lupte aeriene 52, cu sediul în Spangdahlem AB, 
Germania, a cărei misiune este desfășurarea de operaţii de supraveghere, recunoaștere și culegere de 
informaţii pentru realizarea obiectivelor combatante ale comandamentului.
De altfel, încă din 2018, în presa internațională, preluată de cea de la noi, se vorbea despre fap-
tul că Baza de la Câmpia Turzii urmează să găzduiască vehicule aeriene fără pilot americane. 
Jim Townsend, fost asistent adjunct al secretarului apărării între 2008 și 2017, declara atunci, 
pentru presa americană, că, foarte probabil, US Air Force va folosi dronele MQ-9 Reaper desfășu-
rate în România pentru a monitoriza Marea Neagră, care, potrivit oficialului american, se află 
sub o presiune tot mai mare din cauza consolidării prezenţei navale a Rusiei, în condiţiile unei  
capacităţi reduse a marinelor militare română și bulgară de a o descuraja. Senzorii cu care este dotat 
MQ-9 ar putea fi folosiţi pentru a furniza o imagine în timp real a activităţilor Rusiei în Marea Neagră – ce 
nave intră și ies, activitatea submarină, transportul de senzori sau echipamente de apărare aeriană, 
precum S-400 în apropierea litoralului rusesc – în special în apropiere de Crimeea, și ar putea furniza 
alerte timpurii privind activităţi ostile.

La începutul lunii ianuarie, Forțele Aeriene 
ale SUA au executat un atac cu dronă în 

zona aeroportului internaţional din Bagdad 
asupra unui convoi în care se aflau generalul 
iranian Qassem Soleimani, comandantul 
Forţei Quds, și mai mulţi membri ai Hashd 
al-Shaabi, o coaliţie de forţe paramilitare 
irakiene dominată de facţiuni pro-iraniene 
și ai cărei militanţi au luat cu asalt ambasa-
da americană la Bagdad, la 31 decembrie.  
Qassem Soleimani, șeful Forţei Quds a Gărzi-
lor Revoluţionare, însărcinată cu operaţiile 
externe ale Iranului, a exercitat, în special 
începând din 2018, o influenţă cheie în 
negocierile politice vizând formarea unui 
guvern în Irak. Influentul general, ucis la 
vârsta de 62 de ani, era unul din cele mai 
populare personaje din Iran, fiind considerat 
un adversar redutabil al SUA și al aliaţilor săi.

Temuta dronă MQ-9 Reaper, 
una dintre cele mai eficiente 

arme americane, la Câmpia Turzii

MQ-9 Reaper este princi-
palul vehicul aerian fără 

pilot (UAV) cu misiuni de 
atac al Forțelor Aeriene ale 
Statelor Unite ale Americii

(US Air Force). Datori-
tă vitezei, senzorilor cu 

rază mare de acțiune, 
a capacității sporite de 

comunicații multimod și 
a armamentului de preci-
zie, drona se remarcă prin 

capacitatea extrem 
de eficientă de recunoaș-

tere a obiectivelor 
și executarea loviturilor.

Unit-38 Joint Direct Attack Munitions). 
MQ-9 Reaper poate fi dotată şi cu patru 
rachete ghidate laser, AGM-114 Hellfire 
(Air-to-Ground Missile – rachete aer-sol), 
extrem de precise, cu pagube colaterale redu-
se, şi capabilități anti-personal şi anti-blindate.

Este o versiune mai mare şi mai puternică 
a modelului MQ-1 Predator. Oficial, în 2014, 
Statele Unite aveau 150 de aparate MQ-1 
Predator şi 158 de MQ-9 Reaper. 
Aeronava pilotată de la distanță poate fi deza-

samblată şi încărcată într-un singur container 
pentru a fi dislocată în întreaga lume. Sistemul 
poate fi transportat în cala aeronavelor C-130 
Hercules sau în avioane mult mai mari. 

M vine de la prescurtarea oficială a 
Pentagonului pentru desemnarea capacității 
multirol, iar Q este codul folosit pentru 
descrierea modalității de pilotare (de la 
distanță). De asemenea, cifra 9 indică faptul că 
aeronava este a noua dintr-o serie de vehicule 
aeriene fără pilot. n

Targeting System) este compus din senzor 
infraroşu, cameră TV color/monocrom, 
cameră TV de intesitate mare, marcator laser 
şi iluminator laser. Fluxul video, transmis de 
fiecare dintre senzorii de imagine, este redat 
separat sau contopit, în funcție de opțiunea 
operatorului. De asemenea, aeronava este 
dotată cu telemetru laser marcator de ținte, 
folosit pentru lansarea muniției ghidate GBU-
12 Paveway II, şi radar cu diafragmă sintetică, 
utilizat la lansarea GBU-38 JDAM (Guided Bomb 
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Amiral William McRaven

 Conceptual 
vorbind, turning 
point este, de 
fapt, momentul 
de cotitură/
de răscruce, un 
adevărat punct și 
de la capăt, când 
schimbarea este 
conștientizată 
și acceptată, 
decizia în această 
privință devenind 
viabilă.

IDEI ÎN OFENSIVĂ

Nevoia de reinventare. 
Un nou început pe drumul către performanță

Vom începe cu poves-
tea unei ființe care nu 
a frecventat școala, nu 

a citit cărți de leadership sau 
motivaționale, nu a urmat cursuri 
și traininguri de dezvoltare 
personală, dar care știe clar că 
undeva, la mijlocul existenței 
sale, are de făcut o alegere care 
o va duce la pierire sau o va 
menține în viață. Este poves-
tea tulburătoare a vulturului 
pleșuv; această pasăre – care 
ne uimește cu inteligența sa, 
înregistrând recorduri de viteză, 
zbor neîntrerupt și fidelitate 
– este capabilă să ia o decizie 
care, pe mulți dintre noi, ființe 
bipede evoluate și intens școlite, 
ne-ar determina să renunțăm, 
preferând să rămânem în zona 
de confort. Ființă maiestuoasă, 
vulturul pleșuv este programat 
să atingă vârsta de 70 de ani, 
doar dacă la 35-40 de ani ia o de-
cizie extremă, de transformare 
dureroasă, radicală. La jumăta-
tea vieții, ghearele sale lungi și 
flexibile nu mai sunt capabile 
să-i care prada, ciocul puternic 
și ascuțit se încovoaie prea 
mult, devenind nefuncțional, iar 
aripile-i îmbătrânite de ani îi în-
frânează zborul. E momentul său 
de cotitură, un adevărat punct 
esențial de inflexiune: pasărea 
poate muri curând, strivită de 
propriile-i neputințe, sau poate 
opta în mod conștient să treacă, 
timp de 150 de zile, printr-un 
dureros, dar necesar, proces de 
transformare. Este un adevărat 
algoritm, pe care vulturul îl 
respectă ad litteram: el zboară în 
vârf de munte, amenajându-și 
un nou cuib; acolo, își lovește 
continuu ciocul încovoiat, până 
când acesta se rupe; așteaptă 
să-i crească unul nou, după care 
își smulge ghearele; când apar 
altele, începe să-și înlăture pene-
le îmbătrânite; după încheierea 
acestui proces îndelungat și, în 
bună măsură, dureros, maies-
tuoasa pasăre își reia zborul și, 
în consecință, viața. Un aspect 
important: nu toți vulturii își 
asumă această decizie; unii aleg 
să rămână în zona de confort – 
aparent –, lipsită de suferință, 
dar care îi duce, inevitabil,  
la pieire.

Nu sunt puțini cei care spun 
că ar fi vorba doar despre o 
legendă. Indiferent de originea 
poveștii, merită reținută această 
metaforă a transformării – de 
fapt, nevoia de reinventare –, un 
adevărat turning point, atât de 

important pentru reconectarea 
la adevăratul nostru potențial, 
pentru redefinirea și recalibrarea 
sinelui în căutarea vocației.

În general, oamenii ajung 
în turning point, din mai mul-
te motive: 1. Sunt obligați de 
un anumit context să facă o 
schimbare, deși nu s-au gândit 
niciodată la asta; 2. Nu se mai 
regăsesc în principiile și valorile 
care le-au dominat existența 
până în momentul de cotitură; 3. 
Își pregătesc din timp ieșirea, iar 
atunci când consideră că a sosit 
momentul oportun, procedează 
în consecință.

 Conceptual vorbind, 
turning point este, de fapt, 
momentul de cotitură/de răs-
cruce, un adevărat punct și de 
la capăt, când schimbarea este 
conștientizată și acceptată, 
decizia în această privință de-
venind viabilă. În completare, 
se folosește termenul de turn 
around, care semnifică, în sine, 
procesul de schimbare, rezultat 
al deciziei adoptate în vederea 
declanșării acestuia.

În analiza propriei identități, 
este nevoie ca oamenii, dar 
mai ales persoanele investi-
te cu funcții de conducere, 
să conștientizeze valorile, 
credințele și atitudinile care i-au 
adus într-un anumit punct, dar 
și pe cele care îi pot duce mai 
departe. Valorile sunt elemente 
fundamentale ale personalității 
umane, constituind o adevărată 
busolă care ghidează decizi-
ile. Pe măsură ce ele nu mai 
corespund unei anumite etape, 
pot apărea conflicte interioare; 
în aceste condiții, sunt necesare 
o identificare a noilor valori și 

o configurare clară a acestora 
ori, cel puțin, o redefinire a 
celor existente. În paralel, este 
necesară conștientizarea trăirilor 
afective (emoții, sentimente), 
gândurilor (în special, cele 
persistente) și comportamentelor 
(modele comportamentale pe 
care cei în cauză au tendința să 
le aplice chiar și atunci când, 
ulterior, se dovedește că sunt 
inadecvate). Uneori, se spune 
că ceea ce te-a adus până aici, 
nu te va duce mai departe, caz 
în care este util ca persoanele 
care au ajuns în această situație 
să declanșeze o analiză de tipul 
STOP-START-CONTINUĂ, tehnică 
utilizată în consultanță, dar care 
poate fi aplicată cu succes la ni-
vel personal. Mai departe, după 
identificarea stărilor as it și to be, 
procesul de turn around presu-
pune crearea și implementarea 
unui plan de schimbare/trans-
formare, care va conține: direcții 
de acțiune clare; așa-numitele 
obiective SMARTER (Specifice, 
Măsurabile/direct observabile, 
posibil de Atins, Relevante, cu 
o anumită încadrare în Timp, 
Ecologice, a căror îndeplini-
re poate fi Recompensată); 
planuri de acțiune corespunză-
toare fiecărui obiectiv în parte; 
planuri de dezvoltare strâns 
legate de obiective.

Ai nevoie de cinci ani ca 
să reușești peste noapte. 
Afirmația, plină de ironie, îi 

aparține actorului și umanistului 
francez François-Xavier Demai-
son, care, născut într-o familie 
de avocați, a fost întotdeauna 
fascinat de comedie. Dar, de fri-
că, din lașitate, pentru a-mi liniști 
părinții care mă sfătuiau să fiu 
chibzuit, a renunțat la pasiunea 
sa și a făcut studii de drept și 
științe politice. După absolvire, a 
intrat ca auditor la un cabinet de 
avocatură al renumitei companii 
Price Waterhouse Coopers (PWC), 
care – după ce l-a promovat ca 
manager – în august 2001, l-a 
detașat la biroul său din New 
York. La 11 septembrie 2001, a 
fost martorul atentatelor de la 
World Trade Center, acesta fiind 
momentul critic când a hotărât 
că ceea ce făcuse până la acel 
tragic eveniment nu-i aparținea; 
în consecință, a revenit la prima 
sa dragoste, teatrul și, în mod 
special, comedia. Ca urmare, 
a reluat legătura cu foștii săi 
dascăli de actorie (în paralel cu 
studiile de drept și științe poli-
tice, urmase cursuri de teatru, 
pe care, însă, le abandonase), a 
urcat pe scenă, talentul propul-
sându-l, după câțiva ani, spre 
cinematografie. În 2009, François-
Xavier Demaison a fost nomina-

lizat la premiul Cesar pentru cel 
mai bun actor, în urma rolului 
jucat în filmul Coluche: L´Histoire 
d´un mec, realizat de Antoine de 
Caunes, în 2008. 

Povestea lui Demaison 
pune în scenă paradoxul 
cu care ne confruntăm 

cu toții mai devreme sau mai 
târziu: pe de o parte, suntem 
condiționați să trăim conform 
regulilor societale, iar pe de altă 
parte, avem datoria – iar pe cei 
mai mulți dintre noi, viața îi 
invită în această direcție – să ne 
atingem potențialul individual. 
În situația că cele două acțiuni 
nu găsesc un tărâm comun, se 
declanșează așa-numitul proces 
de negociere identitară. 

În ultimii ani, societatea 
a cunoscut evoluții majore, 
noile tehnologii schimbând 
complet peisajul. Viitorul nu se 
lasă mai prejos, anunțând și el 
transformări de amploare. Ne 
găsim, deci, în plină schimbare 
de paradigmă, în cadrul căreia, 
după cum afirmă sociologul 
François Dubet, fost director de 
studii la École des Hautes Étude 
en Sciences Sociales (EHESS), 
mai mult decât unei tentații, 
trebuie să facem față unui fel de 
ordin (…): fiecare este invitat să 
răstoarne tiparele prestabilite, să 
își inventeze viitorul, să se asume, 
să se împlinească. În aceste 
condiții, modelul succesului care 
a dăinuit atât de mult timp este 
pus sub semnul întrebării, iar 
moneda forte, respectiv bunăs-
tarea materială, versus moneda 
supremă, fericirea, nu mai consti-
tuie un răspuns adecvat. Așadar, 
nu este de mirare că dorința 
de reinventare este din ce în ce 
mai prezentă, numai că ea se 
dovedește complexă și profund 
ambivalentă. Așa cum crede 
sociologul Catherine Négroni, 
întrebările existențiale se grefează 
pe răscrucile profesionale. Vrem să 
rupem legăturile cu ce? Cu jobul, 
cu mediul, cu trecutul? Pentru a 
lua ce direcție? De ce?

Aceste schimbări – care pot 
declanșa o acțiune în surdină, 
departe de modelele eroice ale 
transformării de sine – sunt vă-
zute ca un act hotărât de voință, 
ce survine, în general, în urma 
unui eveniment declanșator, 
petrecut la un moment critic 
(acel turning point, când cel în 
cauză conștientizează că ceea ce 
face nu îi mai oferă satisfacție). 
Reinventarea ia, desigur, diverse 
forme: de pildă, personajul 
scriitorului francez Michel Ho-
uellebecq din cunoscutul său 
roman, Serotonină (versiunea 
în limba română a văzut lumina 
tiparului, anul trecut, la Editura 
Humanitas), alege pur și simplu 
să rupă legăturile cu oamenii 
și cu societatea, izolându-se în 
turnul său de fildeș, situație ce-l 
va împinge către autodistrugere. 
Este relevant, în egală măsură, 
exemplul scriitorului austriac 
Stefan Zweig, căruia ascensiunea 
lui Hitler îi schimbă fundamen-
tal destinul. Zweig – omul cu 
o inteligență ieșită din comun, 
dedicat profund promovării 
valorilor culturale – hotărăște, în 
acel turning point determinant, 
să părăsească Europa, îndreptân-
du-se spre Lumea Nouă. Dacă 
din punct de vedere profesional 
rezultatul este favorabil – Stefan 
Zweig scrie acolo vestita sa carte 
Lumea de ieri (versiunea în limba 
română a apărut la Editura Hu-
manitas, în anul 2017) –, pe plan 
personal – izolat de prieteni, de 
mediul care i-a favorizat ascen-
siunea –, scriitorul înregistrează 
un eșec tragic.

John Boyd, unul dintre 
cei mai influenți strategi și 
practicanți ai artei moderne a 
războiului, instructor principal 
– după ce a luptat în Coreea – la 
ilustra Școală de Aviație a Bazei 
Aeriene Nellis (S.U.A.), îi spune 
unui tânăr ofițer, simțind că 
urmează un turning point în viața 
acestuia: Tigrule, într-o zi o să 
ajungi la o răscruce de drumuri. Și 
va trebui să iei o decizie în legătu-
ră cu direcția în care vrei să mergi. 

Dacă vrei să schimbi lumea 
începe prin a-ți face patul în 
fiecare dimineață.
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Matthew K. Cross

Ai grijă ca principiile 
tale și drumul tău să fie 
aliniate și să fie vizibile 
și active. Comunică 
aliaților tăi scopurile 
și angajamentele tale, 
pentru ca aceștia să te 
susțină, să te îndemne 
și să te ajute să nu 
te abați de la drum. 
Încorporează-ți drumul, 
obiectivele și evoluția 
într-o practică spirituală 
zilnică. Răspunsurile pe 
care le căutăm sunt în 
noi înșine.

Nevoia de reinventare. 
Un nou început pe drumul către performanță

Ai șansa 
de a te reinventa!

Folosindu-și mâinile pentru a 
ilustra cât mai bine ceea ce avea 
să spună, Boyd a indicat două 
direcții. Dacă mergi în direcția 
aceea, poți fi cineva. Însă va 
trebui să faci compromisuri și să 
le întorci spatele prietenilor. Dar 
vei fi promovat și vei primi misiuni 
bune. După o scurtă pauză, 
menită să scoată în evidență 
alternativa, el continuă: Sau poți 
merge pe drumul acela și poți face 
ceva – ceva pentru țara ta, pentru 
Forțele aeriene și pentru tine. Dacă 
te hotărăști că vrei să faci ceva, e 
posibil să nu fii promovat, e posibil 
să nu primești misiuni bune și 
cu siguranță nu vei fi unul dintre 
favoriții superiorilor tăi. Dar nu va 
trebui să faci compromisuri. Vei fi 
sincer față de prietenii tăi și față 
de tine. Iar munca ta s-ar putea 
să schimbe lucrurile. Să fii cineva 
sau să faci ceva. În viață se face, 
adesea, un apel nominal. Acela e 
momentul în care va trebui să iei 
decizia. În final, Boyd și-a înche-
iat discursul cu niște cuvinte cu 
valoare de simbol: A fi sau a face? 
Tu pe care drum vei merge?

Pentru cei pe care calea 
reinventării, indiferent de natura 
acesteia, îi tentează, sunt cel 
puțin două aspecte care trebuie 
luate în considerare.

În primul rând, există 
anumite filtre – posibilitatea 
de a greși cu privire la ceea ce 
ne poate aduce viitorul (așa-
numitul miswanting, termen 
inventat de Daniel Gilbert și 
Timothy Wilson), faptul că 
mintea umană nu gândește în 
termeni de absolut, comparația 
socială influențându-ne în mod 
constant deciziile, ori adaptarea 
hedonică, ce riscă să ne scurteze 
bucuria chiar și atunci când am 
obținut ori am realizat un lucru 
pe care îl doream profund – care 
distorsionează, într-o anumită 
măsură, viziunea noastră asupra 
situațiilor ce ne-ar putea face cu 
adevărat fericiți. Cei care doresc 
să se reinventeze trebuie, astfel, 
să se întrebe în mod serios dacă 
chiar intenționează să acționeze 
într-o anumită direcție și să se 
pregătească pentru consecințele 
ce pot apărea în urma deciziilor 
lor. Iar apoi, Fac, si facis. (Fă-o, 
dacă ai de gând.)

În al doilea rând, o nouă 
biografie se construiește. Abra-
ham Maslow, autorul piramidei 
nevoilor specifice omului, ce-i 
poartă numele, spunea că cel 
mai frumos lucru care i se poate 
întâmpla unei ființe umane este să 
fie răsplătită pentru acea muncă 
pe care o prestează din pasiune. 
Sperând că toți candidații la re-
inventare, ce-și doresc cu tot di-
nadinsul atingerea performanței, 
au câștigat pariul identitar și au 

unui individ, dar – cu siguranță 
– reprezintă un moment de 
creștere. El, omul (dar mai ales 
liderul – o persoană hotărâtă 
și adaptabilă, care înțelege că 
schimbarea este singura care 
duce la evoluție și progres), 
are nevoie de aspirație pentru 
excelență, ambiție, educație, in-
teres pentru învățarea continuă, 
toate dublate de efort și timp. În 
puține cuvinte, este necesar să 
folosească trambulina construită 
ieri, pentru a face saltul spre mâi-
ne. Pentru că, de fapt, dorința 
de a nu rămâne încremenit în 
proiect constituie motorul ori-
cărei schimbări. Orice am spune 
(sau am crede) omul este supus 
evoluției. Dar această evoluție 
poate fi impusă (educațional, 
cultural), căutată (personal) 
sau acceptată (conștient ori nu) 
odată cu valul social. Factorul 
declanșator pentru cei care o ca-
ută constant, în mod conștient, 
sau o decid într-un anumit 
moment al existenței lor este 
neacceptarea stagnării, a lipsei 
de orizont și de dezvoltare. 

În documentarul The Call to 
Courage, disponibil pe Netflix, 
se vorbește despre o tehnică 

ce poate fi utilă atunci când, prin 
reinventare, pornești pe drumul 
performanței, al succesului bazat 
pe creativitate. Se numește 
povestea pe care mi-o spun mie 
însumi și se referă la felul în 
care creierul croșetează scenarii 
atunci când informațiile pe care 
le are sunt incomplete. Pe plan 
emoțional, dacă nu cunoaștem 
ce ne rezervă viitorul în cazul 
unei schimbări provocate fortuit 
sau voit, este posibilă crearea 
unor scenarii negre, împovără-
toare. Prin urmare, în documen-
tarul menționat se sugerează să 
începem o eventuală discuție 
cu noi înșine, folosind sintag-
ma povestea pe care mi-o spun 
mie însumi este …”, iar apoi să 
descriem ceea ce ne imaginăm 
și cum ne simțim într-un astfel 

de context. În acest fel, interlo-
cutorul își dă seama cât este de 
important ca intențiile noastre să 
fie cunoscute.

În jurul nostru, există numeroși 
oameni care fie se află în plin 
proces de reinventare, fie simt 

nevoia unei reinventări. Ce par 
să aibă în comun toate aceste 
reinventări este existența unui 
moment când simți că nu mai 
dorești să continui pe o anumită 
cale, că dorești altceva, că vrei să 
trăiești altfel. Iar dacă ei, oamenii, 
intenționează ca prin reinven-
tare să schimbe lumea, nu au 
decât, pentru început, să-și facă 
patul în fiecare zi. Nu este o glu-
mă, iar pentru lămurire nu tre-
buie decât să urmărim discursul 
comandantului  Operațiunilor 
Speciale ale Marinei Militare 
Americane (SEAL), William McRa-
ven. Este primul său sfat către 
promoția 2014 a Universității 
din Austin (Texas), (if you want to 
change the world, make your bed 
every morning!). În termenii rein-
ventării, argumentul amiralului 
este dur și inconfundabil: împli-
nirea unui vis grandios conține, 
obligatoriu, servitutea rutinelor 
mărunte (sau, în aparență, mă-
runte), acestea  din urmă având 
rolul să destrame orgoliile; astfel, 
sunt forjate ireversibil carac-
terele autentice, de cremene, 
asemenea picăturii ce sapă stânca 
irezistibil de-a lungul erelor, până 
la frumusețea copleșitoare, sălba-
tică, a maiestuoaselor canioane 
născute în timp din lucrarea apei 
asupra pietrei. Mai spune multe 
distinsul amiral, în materie de 
ceea ce înseamnă ca, prin inter-
mediul reinventării, să devenim 
oameni adevărați, cu forța de a 
schimba lumea, schimbându-ne, 
mai întâi, pe noi înșine. În total, 
pot fi numărate zece recoman-
dări, din ciclul învățăturilor 
maestrului către discipol – una 
mai tare decât alta. Ultima, de 
pildă, evocă ritualul suprem 
al abandonului și dezertării în 

fața obstacolelor care, la prima 
vedere, par insurmontabile. În 
mijlocul taberei unde, timp de 
șase luni, se călesc viitorii lideri 
SEAL, se află un mare clopot al 
cărui dangăt – la lovitura vreunui 
nefericit cadet, cuprins de slă-
biciune – dă sentința supremă: 
abandonul. În loc de reinventare, 
renunțarea, de bună voie, la a 
mai continua găsirea soluției la 
o problemă ce pare de nerezol-
vat. Cuvintele amiralului, într-un 
asemenea caz, cad sec, fără 
echivoc, asemenea lamei unei 
ghilotine: Never ring the bell! Ever! 
Se poate observa că decalogul 
amiralului începe hard (make 
your bed every morning…) și cul-
minează soft (never give up!...), iar 
asta ca să fim în stare să schim-
băm lumea, să ne reinventăm, 
abordând cu încredere calea 
către performanță, către succes. 
Într-un înțeles mai larg, com-
portamentele noastre de zi cu zi 
sunt cele care, devenite deprin-
deri, se transformă încet-încet 
în atitudini, definindu-ne astfel 
valorile în cheia cărora alegem să 
trăim. Este bine să reținem acest 
enunț în parafrază maioresciană  
și să acționăm în consecință: în 
absența valorilor totul devine 
fără formă fără fond.

Așadar, cei care doresc să se 
reinventeze și, astfel, să schim-
be lumea – mai întâi, pornind, 
desigur, de la lumea lor – să nu 
uite să-și facă patul impecabil în 
fiecare dimineață. (Aceasta e ser-
vitutea hard!) Apoi să nu aban-
doneze niciodată calea ce duce 
la performanță, la succes, chiar 
dacă dificultățile întâmpinate 
îndeamnă la renunțare. (Aici, 
este vorba despre  însușirea și 
respectarea unor valori.) În fine, 
să caute, să găsească, iar apoi să 
zboare spre cerul lor cel mai înalt 
cu putință, asemenea vulturului 
pleșuv din povestea despre re-
inventare, despre redescoperire, 
despre acea metaforă a trans-
formării, la confluența dintre 
legendă și realitate. n

identificat proiectul câștigător, 
purtător de sens, este timpul 
desfășurării dispozitivului care 
permite atingerea unor obiective 
stabilite a priori.

Din punct de vedere psi-
hologic, turning point este un 
adevărat moment de căutare, 
explorare și descoperire pro-
fundă, mai ales când opțiunea 
pentru o anumită cale de urmat 
are caracter conștient, fiind o 
consecință a unor introspecții și 
reflecții aprofundate. Programat 
sau nu, un astfel de moment 
poate determina – după cum 
s-a văzut – schimbări dramati-
ce și apariția unor paradigme 
care provoacă enorm. Nu este 
cel mai ușor moment din viața 
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CULTURĂ

Ca formă, cuvântul englezesc „mainstream” este com-
pus din adjectivul „main” și substantivul „stream”. 
„Main” înseamnă „principal”, „predominant”; dar 

și „depășit”, „desuet”, „perimat”, „demodat”. „Stream” în-
seamnă „curent”, „flux neîntrerupt de apă, aer etc.”, „grup 
definit de ceva caracteristic, de o atitudine distinctivă”, 
„influență dominantă” sau „sensul unei evoluții”, „cale de 
dezvoltare”.

Pe plan semantic, acestui „mainstream” îi corespunde 
un amalgam de semnificații. Ca substantiv, se referă la 
un mod de viață acceptat de foarte multă lume sau la un 
ansamblu de convingeri larg împărtășite. Este, de pildă, 
„mainstream” un comportament „la modă”, într-o vreme. 
Ca adjectiv, înseamnă, pe de o parte, „considerat normal” 
sau „care are sau folosește idei acceptate de foarte multă 
lume” (dictionary.cambridge.org). Pe de altă parte, este 
folosit cu înțelesuri peiorative: „conservator”, „dominator”, 
„dezagreabil”, „ofensator”.

În limba română, a fost preluat și este folosit frecvent 
ca substantiv și ca adjectiv.

Evident, acest cuvânt nu a fost inclus în dicționarele 
românești. Dintre cei care îl consideră probabil neasimilat, 
unii îl așază între ghilimele: „[...] cine s-ar încumeta să ne 
explice [...] cam ce s-ar putea de fapt înțelege astăzi, la noi, 
prin ceea ce americănește se numește «mainstream» [?]” 
(Nicolae Bârna, „Puntea artelor”, Europress, 2015, books.
google.ro). „La nivelul «mainstream»-ului politic occidental, 
se oferă deseori explicația că .partidele și liderii care ies din 
acest «mainstream» și care au acest succes electoral nu s-ar 

LIMBA ROMÂNĂ ESTE PATRIA MEA.
NICHITA STĂNESCU

Aurelia Năstase
aurelianastase@yahoo.fr

Colonel (ret) dr. ing. Alexandru Mihalcea

sprijini pe derapaje reale cauzate de politica «mainstream», 
ci pe resentimentele «perdanților» globalizării” (Laurenţiu 
Rebega, „România din România și România din Uniunea 
Europeană [...]”, Editura Mica Valahie, București, 2018, 
books.google.ro). Alții îl declină separând desinențele: 
„A rămas în afara mainstream-ului creat după formarea 
României Mari, a unei Românii foarte mândre de noul ei 
statut” (Stelian Tănase, „Clienții lu’ Tanti Varvara, istorii 
clandestine”, Humanitas, 2005, p. 398). „[...] mainstream-ul 
din trecut se oglindește în cel prezent (după cum, cel de 
astăzi se oglindește în cel de ieri)” (în „Revista de filosofie”, 
volumul 54, edițiile 1-2, 2007, p. 37).

Substantivul este folosit în domenii diferite: „[...] este 
o altă tehnologie cu un potențial uriaș, dar care totuși nu 
a ajuns să fie mainstream în companii” (economica net). 
„Nu e ţinta noastră să devenim mainstream neapărat” (22 
octombrie 2009, dilemaveche.ro). „[...] rock-ul alternativ [...] 
este o formă de disidență, [...] ca o reacție la mainstreamu-
rile anilor ’80 și ’90, ocolind zona comercială” (10 august 
2017, cugetliber.ro). .„Toate avem sigur niște mainstrea-
muri de referință dosite și uitate acolo, știm noi, pe după 
parfumurile de nișă” (fragrantica.ro).

Sunt caracterizate ca fiind „mainstream” presa, cultura 
etc.: „Felul cum s-a raportat presa mainstream la fenomen 
[...] dezvăluie mulți dinți stricați” (19 noiembrie 2019, con-
tributors.ro). „Poziția canonului în raport cu cultura main-
stream este și ea una problematică” (Maria-Sabina Draga, 
„Carnavalesc și cultură de masă”, 1999, arhiva.romlit.ro).

Adjectivul apare cu întreaga gamă de forme pentru 
exprimarea gradelor de comparație: „[...] cinemaul lui a 
devenit tot mai mainstream și uneori de o maximă bana-
litate, bifând ambițios, dar fără prestanță, teme mari” (27 
aprilie 2018, suplimentuldecutura.ro). „[...] este implicat în 
cel mai mainstream proiect al său” (24 septembrie 2009, ci-
nemagia.ro). „Oamenii vor avea ocazia să vină la un festival 
care nu va arăta foarte mainstream, deși valoarea artiștilor 
este undeva foarte sus” (25 mai 2017, romania-muzical.
ro). [...] „o analiză subtilă despre gust pornește de la un 
exemplu extrem de mainstream [...]” (10-16 septembrie 
2015, dilemaveche.ro).

Unii îl combină tautologic: „[...] populismul devine un 
curent mainstream, care va căpăta legitimitate în conștiinţa 
unei părţi a alegătorilor” (bursa.ro).

Sunt și utilizatori care recurg la derivări: „Am acu-
zat-o de mainstreamism și m-am apucat de fumat, 
doar doar m-or invita și pe mine la petrecerile cool”. 
(cateodatasoare.wordpress.com). „Eram cu capu-n nori 
pe-atunci dar cu ocazia asta îmi promisesem că mă las 
de filme americane de tip senzaționalist-comercialist-
blockbusterist-mainstreamist” (28 martie 2012, cinema-
gia.ro/forum/archive). n

LA PRIMA LECTURĂ

Mainstream

Cercul Militar Naţional

Observațiuni 
asupra bătăliei 

dela Argeș (1)

CARTEA DE ALTĂDATĂ

Sunt mulți cari susțin, că între bătălia dela 
Argeș și bătălia dela Marna ar exista o 

mare și frapantă asemănare; cu alte cuvinte, 
că bătălia dela Argeș ar fi un fel de Marnă 
românească.

Adevărul e, că bătălia dela Argeș are 
multe, foarte multe asemănări cu bătălia de 
la Marna; dar tot atât de adevărat e, că între 
cele două bătălii sunt și deosebiri tot așa de 
multe, de frapante. Mai mult încă, printre 
deosebiri sunt unele de așa importanță, 
încât după toate probabilitățile pierderea 
bătăliei dela Argeș se datorește în mare 
parte aproape numai lor.

Cele mai de seamă asemănări, între 
bătălia dela Argeș și cea dela Marna, ar fi în 
jaloane mari următoarele:

1. Bătălia dela Argeș a fost, cași bătălia 
dela Marna, o bătălie mare, strategică, care 
a hotărât de soarta primei părți a campaniei 
noastre. Cași la bătălia dela Marna, la bătălia 
de la Argeș a participat aproape majoritatea 
trupelor noastre disponibile.

2. Amândouă bătăliile, atât cea dela 
Argeș cași cea dela Marna, au fost mai mult 
sau mai puțin consecință fatală a bătăliilor 
dela frontiere. n

General de divizie 
N. Mihăiescu, 

Amintiri și învățăminte 
din Războiul de Întregire a 

Neamului 1916-1919,
Editura Universul 

București,1936,  
pag. 81

Expoziții
Galeria Artelor. Expoziția de pictură 

Treptele de foc a artistului plastic Nicolae 
Guțu, deschisă în perioada 17 februarie-5 
martie 2020. 

Galeria Foaier. Expoziția de pictură 
Sidef a artistului plastic Delia Budurcă, 
deschisă în perioada 18 februarie-2 
martie 2020.

Galeria Rondă. Expoziția de pictură 
Nuanțe de suflet a artistului plastic Gabri-
ela Hinția, subofițer în rezervă, deschisă 
în perioada 18 februarie-2 martie 2020.

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

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

Puțini înțeleg politica. Și mai puțini înțeleg tehnologia. Susskind este acel suflet rar care 
le înțelege pe amândouă, afirmă Lawrence Lessig, profesor de drept la Universitatea 
Harvard, referindu-se la lucrarea Politica viitorului. Tehnologia digitală și societatea. 

Într-adevăr, Jamie Susskind, conferențiar și avocat, întruchipează perfect profilul unui 
gânditor care oscilează între antipozii buni și răi ai tehnologiei. Imaginea pe care o creează 
în această carte, încercând să răspundă la una dintre marile întrebări ale timpului nostru, 
referitoare la transformările pe care le va produce tehnologia digitală – de la inteligența 
artificială la realitatea virtuală – în viața socială și politică reflectă curentul acelei civilizații, 
în care coexistă narativul lui technology is good cu narativul lui technology is bad, dar în 
care găsim și anxietatea specifică oricărei zone de frontieră.

Cartea este povestea unei călăuze în viitorul tehnologic, spusă lângă focul ancestral care 
adună oamenii cu aceeași forță ca acum câteva mii de ani. Nu vom găsi, aici, descrieri tehni-
ce, de catalog, ci acea atitudine de povestitor care transformă un subiect arid în aparență, 
într-o călătorie cu dimensiune umană inteligibilă. Volumul pare a fi o saga cu personaje 
care stârnesc o anumită temere, dar și atracție. Concepte noi, legături nebănuite și efecte 
surprinzătoare însoțesc permanent o desfășurare demnă de o scenografie homerică.

Cititorul va întâlni personaje fantastice, preluate parcă din filmul Blade Runner, aflate 
dincolo de limita tehnologică, șoptindu-ne, într-o manieră la fel de comercială, ca dr. Eldon 
Tyrell din pelicula amintită: More human than human is our motto.

Autorul – un veritabil maratonist al promovării noilor tehnologii – ne propune o viziune 
în jurul unei triade conceptuale. Este vorba despre o sinergie între sistemele cu abilități 
remarcabile (inclusiv inteligența artificială), tehnologia cu un grad sporit de integrare (în 
care dispare granița dintre on-line și off-line) și o societate puternic cuantificată  (în care 
comportamentele umane sunt monitorizate, măsurate și înregistrate, existând posibilitatea 
ca datele astfel obținute să fie folosite de cei interesați).

Înțelegerea acestor trei aspecte ne ajută să pătrundem în vastul domeniu al științei 
viitorului. Desigur, nu e primul demers care consideră tehnologia o prioritate în cadrul cer-
cetărilor despre viitor, însă lucrarea de față are șanse reale să devină o operă de referință prin 
abordarea profund umană, evidențiind evoluțiile sociale asociate progresului tehnologic. 
Studiile referitoare la domeniile de vârf ale științei care asigură competitivitatea, ca și studiile 
strategice dedicate domeniului militar relevă faptul că tehnologia a devenit esențială, iar 
factorul uman constituie problema principală. Există soluții la problemele pe care le gene-
rează depășirea frontierele tehnologice, însă nu se poate spune că dispunem de soluții și în 
ceea ce privește problemele celor care beneficiază în mod direct de tehnologie – oamenii.

Aceasta este probabil, cea mai importantă bătălie pe care autorul – reevaluând 
semnificația unor concepte, ca democrație și dreptate, libertate și egalitate, putere și pro-
prietate – acceptă să o ducă în carte, urmărind reașezarea tehnologiei în ordinea lumii pe 
un cerc inferior omului, precum și o recuperare aproape eroică a viziunii integraliste des-
pre universul cunoscut. Iar soluția sa este una care întregește discursul despre tehnologie 
cu o filozofică reflecție despre omul viitorului. n

La confluența dintre 
politică și tehnologie

Jamie Susskind, 
Politica viitorului. 

Tehnologia digitală și societatea, 
traducere din limba engleză Adina Ihora, 

București, Editura Corint Books, 2019.



Vi s-a întâmplat, cu 
siguranţă, să fiţi criti-
cat. Pe drept sau pe 

nedrept. O nemulţumire a 
cuiva, în mediul familial sau 
la serviciu, eliberată adesea 
cu năduf în situaţii mai de-
grabă conflictuale decât ca 
o simplă şi onestă consta-
tare, în împrejurări de zi cu 
zi, este repede împinsă în 
derizoriu sau iute contraca-
rată printr-o formulă consa-
crată de Mihail Ralea („Eşti 
tuberculoasă”, îi răspunde o 
tânără unei colege, în loc de 
alte explicaţii) într-un eseu 
în care constata că neputin-
ţa de a răspunde convingă-
tor la anumite afirmaţii care 
ne privesc ne împinge spre 
un limbaj argumentativ  
ad hominem.

Orice critică ar trebui 
tratată cu maximă atenţie 
introspectivă. Ce anume a 
generat-o, care sunt cauzele 
obiective care stau la baza 
unei percepţii, fie ea erona-
tă sau nu, ce anume gân-
deşte, de fapt, interlocuto-
rul când face unele afirma-
ţii, toate acestea ar trebui să 
fie în atenţia noastră. M-am 
întrebat însă ce ne face 
atât de vulnerabili în faţa 
diferitelor reproşuri încât să 
fim iuţi în răspunsuri acide, 
minimalizând observaţiile 
critice sau găsind tot soiul 
de bârne în ochii celuilalt.

Pe de o parte, cred eu, 
este vina unui „sport” cu 
acoperire naţională, numit, 
cu o formulă improprie, 
„datul cu părerea”, care 
a născut şi „specialiştii” 
potriviţi, care îşi îngăduie să 
aibă opinii în orice dome-
niu, fără a fi stopaţi în elanul 
care îi animă. Lor le este 
mai necesar ca oricând un 
răspuns de tipul celui primit 
de cizmarul care îndrăznise 
să treacă de la analiza unor 
opinici, într-o pictură a lui 
Apelles, la calităţile grafice 
ale compoziţiei. „Cizmare, 
nu mai sus de sanda”, i-ar fi 
spus Apelles criticului  
improvizat, limitându-i 
hotă rât falsele competenţe, 
savant afişate.

Pe de altă parte, neîn-
crederea în propriile puteri 
şi realizări ne face vulnera-
bili în faţa „specialiştilor” 
în toate. Mai ales dacă, aşa 
cum se întâmplă în siste-
mele ierarhizate, oricare ar 
fi acelea, autoritatea reală, 
conferită de grade şi poziţii 
de conducere, este supra-
pusă falsei autorităţi, agre-
siv afişată, în orice domeniu. 
Şi, să o spunem pe şleau, 
sunt şefi care adoră să arate 
cât sunt de importanţi în 
raport cu subordonaţii, 
întotdeauna nepricepuţi şi 
perpetuu condamnaţi  
la îndrumare.

Sunt multe alte cauze 
care ar putea fi invocate aici 
pentru a radiografia com-
portamentul nostru faţă de 
critici şi nu stă în intenţia 
mea de a contura într-un 
spaţiu restrâns elementele 
definitorii ale vreunui tratat 
de specialitate. Însă ceea 
ce cred că uneşte printr-un 
fir roşu eventualele situaţii 
trecute prin filtrul analizei 
este lipsa de obiectivitate, 
a receptorului şi a emiţă-
torului, în egală măsură, 
camuflată de dublul limbaj 
de care suntem nevoiţi să 
abuzăm cotidian. Se spune 
că suntem sortiţi limbajului 
dual încă din momentul 
în care începem să rostim 
cuvinte, doar pentru că 
ele ne ajută să ascundem 
ceea ce gândim de fapt. Şi 
este adevărat. Sunt multe 
motive pentru care ezităm 
să spunem ce gândim. Nu 

doar societăţile totalitare 
nasc asemenea experienţe, 
ele doar le amplifică spre 
grotesc. Este suficient statu-
tul nostru de fiinţe sociale, 
pentru a ne comporta  
ca atare.

În ceea ce mă priveşte, 
aş prefera să vă aud gân-
dind. M-aş simţi mult mai 
confortabil şi aş şti măcar 
de unde trebuie să încep, 
construindu-mi apoi  
argumentele. n
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ARMA CONDEIULUI

Colonel Florin Şperlea
florin.sperlea@presamil.ro

DREPTUL LA ZÂMBET

Desen realizat  de 
locotenent-colonel (r) 

 Cristi  Vecerdea – CRIV

General-maior 
Maricel D. Popa

PE LOC, REPAUS!

Pentru cei care pierd timpul, mă-
surarea lui este o activitate inutilă.

Oameni dragi, vă rog să vă trăiți viața, meditând la un singur lucru: ea este irepetabilă! 
Este un fapt pe care îl cunoaștem foarte bine, dar pe care îl ignorăm total. • Având 
în vedere ritmul alert al evoluției şi transformărilor care au loc în lume, desuetul 

de mâine nu mai reprezintă ceea ce era ieri în vogă, ci ceea ce astăzi se află în această 
situație. • Omul este singurul reprezentant al zoologiei care face lucruri inutile, doar 
pentru a dovedi că le poate face și pentru a se mândri cu asta. • Chiar înainte ca lumea 
să cunoască cine ești, tu asumă-ți riscul de a fi tu însuți. • Într-o societate oarecare, un 
om poate fi ajutat mai puțin de către cei care îi vor binele şi mai mult de către cei care 
nu-i vor răul. • Nevoia de a cunoaște este imensă. Dincolo de natura noastră biologică, 
natura umană este dată de nivelul nostru de cunoaștere. De aceea, trebuie să cunoaștem. 
Și vom cunoaște. • Portul bijuteriilor poate avea efecte variate și interesante: unora, le 
poate aduce un spor de valoare; altora, le-o poate diminua și pe cea pe care o au. • Sunt 
două categorii de obiective, în viață: unele, la care, odată ajuns, trebuie să rămâi acolo, 
pentru ca, eventual, să poți pleca mai departe; şi altele, de unde, odată ajuns, trebuie 
să faci calea întoarsă. • Viața! Iată superba ecuație, prin care matematica se identifică, în 
mod plenar, cu existența. • Nedreptatea socială începe acolo și atunci când sunt destul de 
mulți cei care culeg roadele, fără ca ei să fi pus semințe în brazdă sau fără ca să fi asudat 
pe lungul drum care duce la culesul roadelor respective.• M-am întrebat, de multe ori, 
ce-i face pe muzicienii de geniu să fie ca atare. Şi am înțeles că, la ei, virtuozitatea nu 
este un scop în sine. • Onor, onoare, onorabil, onorific, onorariu... În funcție de opțiuni 
sau de atitudini personale, ele determină şi clarificări asumate şi cunoscute de cei din jur, 
chiar dacă unele se doresc ascunse.• Degeaba ai un munte de aur, dacă pe el nu poate să 
crească măcar un fir de iarbă... • Stimate domnule general Sun Tzu, vă rog să-mi permiteți 
să lansez provocarea proiectării unei noi Arte a războiului, adecvată unui viitor enigmatic, 
imprevizibil  și care, temporal, a început să țină foarte puțin!... • Am îmbătrânit, dar ceva 
din mine a rămas copil. Asta ar fi şi o explicație simplă a faptului că, uneori, mai fac şi 
greșeli copilărești. • Se spune că viața e o luptă. Dar, și aici, este după cum s-a împărțit 
norocul: în timp ce unii duc o luptă grea, pentru supraviețuire, alții duc o parodie de luptă 
cu săbii de lemn... • După victorie, numărul prietenilor învingătorului va fi în creștere; cel 
învins rămâne cu prietenii adevărați, cei pe care i-a avut și înainte! • Important nu este 
să vorbeşti foarte mult. Ci  să spui ceea ce este necesar de cunoscut şi să fii înțeles. Până 
la urmă, chiar asta este comunicarea. • Conștiința umană a rămas și cu ceva reflexe din 
perioada de început a istoriei sale, cea din peșteri. De exemplu, înconvoierea coloanei 
vertebrale. • Punctul culminant al tăcerii este, de fapt, tot un strigăt. Chiar dacă el nu 
poate fi perceput decât de cei care înțeleg tăcerile, ușor și repede. • Din actualitatea  
clasicilor, Constantin Brâncuşi:  Să vezi până departe este una, să mergi până departe este alta. 
•Și Dumnezeu are bucuriile și tristețile lui. Spre norocul nostru, noi, oamenii, simțim doar 
câte puțin din toate acestea. n

Cred eu, este 
vina unui 
„sport” cu 
acoperire naţio-
nală, numit, cu 
o formulă im-
proprie, „datul 
cu părerea”, 
care a născut 
şi „specialiştii” 
potriviţi, care 
îşi îngăduie să 
aibă opinii în 
orice domeniu, 
fără a fi stopaţi 
în elanul care  
îi animă.

Ceea ce cred că 
uneşte printr-un 
fir roşu eventualele 
situaţii trecute prin 
filtrul analizei este 
lipsa de obiectivi-
tate, a receptorului 
şi a emiţătorului, 
în egală măsură, 
camuflată de du-
blul limbaj de care 
suntem nevoiţi să 
abuzăm cotidian. 
Se spune că sun-
tem sortiţi limba-
jului dual încă din 
momentul în care 
începem să rostim 
cuvinte, doar pen-
tru că ele ne ajută 
să ascundem ceea 
ce gândim de fapt. 
Şi este adevărat.

Spune-mi 
ce gândeşti!
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Pentru gigantul energetic rus, Gazprom, viitorul 
arată bine doar în discursurile oficiale ale 
autorităţilor statale, însă, privit din perspectiva 
unui analist neutru, se vede în cu totul alte culori 
decât rozul propovăduit la Kremlin.

FINANCIAR

Viitor incert pentru Gazprom,  
gigantul rus de care europenii fug ca de ciumă

Pagină realizată de Liviu Anghel
liviu.anghel@presamil.ro

Statul rus şi-a construit buge-
tul, an de an, bazându-se pe 
veniturile obţinute din vânza-

rea petrolului şi a gazelor naturale. 
În 2013, de pildă, petrolul şi gazele 
naturale au adus 68% din venitu-
rile totale ale Rusiei, din exporturi, 
acesta fiind unul dintre anii cu 
cea mai mare cantitate livrată pe 
pieţele externe. Teoreticienii spun 
că, de obicei, ţările care dispun din 
plin de resurse naturale au tendin-
ţa să neglijeze celelalte segmente 
economice ale ţării, construindu-şi 
bugetul pe baza veniturilor care 
urmează a fi încasate din vânzările 
acestor resurse. Privind cifrele de 
mai sus şi având exemplul colap-
sului venezuelean la îndemână, le 
putem da dreptate. 

Din punctul de vedere al 
cantităţii de petrol şi gaze livrate 
la export de ruşi, fluctuaţiile 
anuale nu au fost foarte mari 
până în urmă cu doi, trei ani, însă 
scăderea continuă a preţului de 
vânzare, mai ales la petrol, a fost 
unul dintre factorii care au pus 
presiune pe bugetul ţării. 40% 
din veniturile bugetare ale Rusiei 
provin din vânzarea combusti-
bililor fosili atât pe piaţa internă, 
dar, mai ales, pe cea externă.  

Nu ştim dacă oficialii Gazprom 
s-au gândit vreodată că unul dintre 
inamicii de temut care va sta în 
calea dominaţiei pieţei europene 
a gazelor naturale va fi încălzirea 
globală. Activişti de mediu chiar 
se amuză când privesc cum marii 
producători din domeniu îşi văd 
ameninţate afacerile tocmai de o 
problemă pe care tot ei au creat-o. 
Încălzirea emisferei nordice, zona 
de unde Gazprom încasa cei mai 
mulţi bani, în urma exportului ga-

zelor naturale, este deja o certitu-
dine. În ianuarie, producţia de gaze 
naturale a companiei sus-amintite 
a scăzut cu 6% în ritm anual, expor-
turile contractându-se cu 25% faţă 
de aceeaşi perioadă a anului trecut. 
La sfârşitul lui 2019, când Rusia şi 
Ucraina negociau intens un nou 
acord referitor la tranzitul gazelor 
naturale, multe state europene au 
cumpărat gaze pe care le-au stocat 
în depozite subterane. Vremea cal-
dă din Europa a menţinut stocurile 
la un nivel destul de ridicat, astfel 
că multe dintre ţările europene nu 
mai importă nimic la ora actuală. 
Nici pe piaţa internă Gazprom nu 
o duce excelent, dacă ţinem cont 
că media temperaturilor din Rusia 
acestei ierni a fost cu aproape cinci 
grade peste media ultimilor trei ani.

Pe de altă parte, tot mai multe 
ţări europene îşi doresc să scape de 
monopolul instituit de Gazprom, 
căutând alternative viabile la gazul 
rusesc. Polonia plănuieşte ca, în 2022, 
să nu reînnoiască contractul de livra-
re cu Gazprom, să nu mai cumpere 
deloc gaz rusesc. Intenţiile Poloniei 
au provocat reacţii sceptice şi, uneori, 
ironice în Duma de Stat, însă experţii 
consideră că, în maximum trei-patru 
ani, Polonia va putea renunţa la gazul 
ruşilor. Aceasta are două proiecte 
ambiţioase. Primul este reprezentat 
de construcţia gazoductului Baltic 
Pipe, prin care gazul să fie adus din 
Norvegia, prin Danemarca, iar al 
doilea de creşterea capacităţii de 
producţie a terminalului din Swino-
ujscie, unde gazul de tip GNL (gaz 
natural lichefiat) importat din SUA 
este regazeificat. Începând din iulie 
2018, UE şi-a sporit importurile de 
gaz natural lichefiat (GNL) din SUA, 
cu peste 367%. În 2019, o treime din 

exporturile de GNL ale SUA a avut 
ca destinație Uniunea Europeană. 
SUA este al treilea cel mai important 
furnizor de GNL al UE, în timp ce 
spaţiul unic european a devenit 
destinația principală a exporturilor de 
GNL din SUA.

Construirea gazoductului 
Baltic Pipe va reveni consorţiului 
format din compania poloneză 
Gaz-System şi corporaţia Energinet, 
din Danemarca. Proiectul, care este 
finanţat parţial din fonduri UE, va 
demara în primăvara acestui an, 
construirea gazoductului urmând 
să se încheie la 1 octombrie 2022, 
atunci când se estimează că va şi 
deveni funcţional. Prin gazoductul 
respectiv, vor fi transportaţi, anual, 
10 miliarde de metri cubi de gaz, 
exact cât este nevoită Polonia să 
cumpere acum de la Gazprom. 

Al doilea proiect menţionat, care 
va consfinţi independenţa totală de 
gazul rusesc va livra, anual, ţării între 
5 şi 7,5 miliarde de metri cubi de gaz. 
Polonia nu are nevoie de cantităţi 
mai mari de gaz, ţinând cont că 80% 
din energia electrică produsă în ţară 
provine din electrocentralele pe 
cărbune. Germania a anunţat că vrea 
să se bazeze, în proporţie de 65%, pe 
energie verde, până în 2030. Planurile 
nemţilor nu exclud gazul natural, 
considerat mult mai puţin poluant 
decât cărbunele sau petrolul. Poate 
pentru Gazprom poate părea o veste 
bună, însă Germania îşi pune mari 
speranţe în energia eoliană  
şi în cea solară. 

Momentan, ponderea electro-
centralelor care folosesc gazul în 
procesul de producţie, în sistemul 
energetic al ţării, este destul de 
mică, fiind de aproximativ 13%, cu 
tendinţe mari de fluctuaţie. Gazul 
are succes atât timp cât nu bate 
vântul sau în momentul când verile 
nu sunt înfierbântate de razele 
soarelui. În 2018, de pildă, un an cu 
o vară extrem de caldă, ponderea 
electricităţii produse de electrocen-
tralele pe gaz, în sistemul energetic 
intern, a fost de circa 5%. Gazul 
rusesc nu reuşeşte, de foarte multe 
ori, să ia faţa vântului şi nici a Soa-
relui. În acelaşi an menţionat mai 
sus, energia produsă de parcurile 
solare a crescut cu 16%, faţă de 
anul anterior, asta datorită unei veri 
foarte calde, anotimpul estival fiind 
la fel de călduros şi în 2019. 

Tot în 2018, energia eoliană a 
cunoscut o creştere de 13% ca pon-
dere în sistemul energetic naţional, 
comparativ cu aceeaşi perioadă 
a lui 2017. Verile tot mai calde şi 
vânturile care bat în această ţară şi 
în largul Mării Nordului, acolo unde 
Germania are instalate turbine 
eoliene ultraputernice, fac ca pro-
ducerea energiei electrice germane 
să nu mai fie dependentă de gazul 
rusesc. Devine evident, astfel, că 
oficialii ruşi vor invoca insistent 
divinitatea, rugându-se ca iernile 
să revină la viscolele şi gerurile de 
altădată, iar verile să nu mai fie atât 
de calde. Surprinzător, Gazprom 
a oferit Bulgariei un discount de 

aproape 50% la achiziţia de gaze, 
solicitând, pentru încheierea unui 
nou contract de furnizare, 140 de 
dolari pe mia de metri cubi, aproa-
pe jumătate din preţul plătit acum 
de vecinii de la sud de Dunăre. Ruşii 
nu fac asta din simpatie, ci oferă 
acest preţ din cauză că Bulgaria s-a 
interconectat la o conductă care va 
aduce gaz în ţară din Azerbaijan, 
prin Grecia. Astfel, se aşteaptă ca 
un miliard de metri cubi de gaz să 
curgă spre vecinii noştri. În plus, 
bulgarii au acces acum şi la un 
terminal de gaze grecesc, unde se 
livrează GNL din SUA. Primele canti-
tăţi de GNL livrate Bulgariei, în 2019, 
au fost cu 10% mai ieftine decât ga-
zele cumpărate de la Moscova. Pe 
viitor, prin acelaşi terminal grecesc, 
Bulgaria speră să aibă acces şi la 
GNL adus din Qatar, Israel, Egipt sau 
Cipru. Bulgaria şi-a anunţat intenţia 
de a participa la construirea unui alt 
terminal de GNL în oraşul grecesc 
Alexandroupolis, urmărind o cotă 
parte de 20% din acest proiect. 
Controlul pieţei europene a gazelor 
nu mai reprezintă doar o afacere 
pentru ruşi, fiind instrumentul de 
presiune pe care aceştia l-au folosit, 
de-a lungul timpului, pentru a con-
strânge ţările dependente să joace 
cazacioc când era nevoie. Se pare, 
însă, că Rusia trebuie să reinventeze 
alte ritmuri pentru a îi determina 
pe europeni să nu mai fugă de 
Gazprom ca de ciumă. n

Scăderi puternice ale vânzărilor 
Dacia pe piaţa europeană

Dicționar 
economic

Curs de schimb 
nominal exprimă 

prețul unei monede 
față de o altă mone-
dă şi are importanță 
din punct de vedere 
monetar, întrucât  
măsoară prețurile 
relative pentru două 
monede naționale. 

Curs de schimb 
real exprimă prețul 
monedelor naționale ca 
relație dintre prețurile 
mărfurilor comercializa-
te în diferite țări. n

Vânzările celui mare 
exportator român, 
Automobile Dacia, 

au scăzut puternic în prima 
lună a anului, înregistrând 
un declin de 31,4 % pe piaţa 
europeană, comparativ cu 
ianuarie 2019. Cota de piaţă 
a Dacia a scăzut la 2,7%, 
de la 3,6%, potrivit datelor 
prezentate de Asociaţia 
Constructorilor Europeni 
de Automobile. Pe piaţa 
internă, Dacia a vândut doar 
3.570 de bucăţi, înregis-

trând o scădere de 32,22% 
faţă de aceeaşi perioadă a 
anului trecut. 

Împreună cu Ford, Au-
tomobile Dacia realizează 
26% din exporturile Româ-
niei, cei doi constructori 
auto realizând 14% din PIB, 
astfel că orice problemă 
a celor doi reprezintă un 
semnal de alarmă pentru 
autorităţile statului român. 
Automobile Dacia are peste 
14.000 de angajaţi în Româ-
nia, alţi 100.000 depinzând 

indirect de producătorul de 
la Mioveni. În 2018, Dacia 
a avut vânzări de 24,7 de 
miliarde de lei, realizând un 
profit de 752 de milioane 
de lei. Prăbuşirea vânzărilor 
Dacia vine pe fondul incerti-
tudinilor din grupul-mamă, 
Renault, care a anunţat o 
pierdere de 141 de milioa-
ne de euro pentru 2019, 
comparativ cu un profit 
de 3,3 miliarde de euro în 
anul anterior. Anul trecut, 
vânzările Renault, la nivel 

global, au scăzut cu 3,4% 
faţă de anul anterior. Peste 
toate acestea, agenţia de 
rating Moodys a retrogradat 
ratingul Renault la categoria 
junk, nerecomandată in-
vestiţiilor. Clotilde Delbos, 
directorul general interimar 

al Renault, a anunţat că nu 
exclude închideri de fabrici. 
Din cauza problemelor le-
gate de infrastructura ruti-
eră, Renault a externalizat o 
parte din producţia fabricii 
de la Mioveni în Maroc,  
la Tanger. n
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Pagină realizată de Cristian Frisk
cristian.frisk@presamil.ro

România – Spania, 24-7 la rugby

Fotbaliștii steliști 
au terminat cu două victorii 

meciurile amicale

Echipa națională de rug-
by a României a susținut 
partida din etapa a treia a 

Campionatului European, ediția 
2020, pe Stadionul Municipal 
din Botoșani. Stejarii s-au im-
pus în fața Spaniei, cu scorul 
de 24-7, după un joc pragma-
tic, bazat pe o apărare solidă. 
Contribuția rugbyștilor steliști 
la acest succes a fost una mai 
mult decât semnificativă. Florin 
Vlaicu a marcat primele puncte 
ale noastre, prin valorificarea, 
în prima repriză, a două lovituri 
de pedeapsă. După pauză, în rol 
a intrat mijlocașul la grămadă 
stelist, Florin Surugiu, care a 
dat două pase decisive, ambele 
fructificate de fundașul Ionel 
Melinte, care a jucat la Steaua,
dar ulterior s-a transferat la 
T imișoara  Saracens.  Restul  
punctelor au fost înscrise de 
același Florin Vlaicu din tentati-
ve de țintă, două lovituri de pe-
deapsă și o transformare. Astfel, 
Vlaicu a terminat disputa cu un 
total de 14 puncte. El are 123 de 

Adrian Bumbescu, 60!

La 23 februarie, Adrian Bumbescu, fostul fundaș de fier al echipei de fotbal Steaua
București, a împlinit 60 de ani. Bumbescu, antrenorul unei grupe de juniori 
la clubul militar, astăzi, a jucat în marea echipă a Stelei care cucerea, în 1986, 

Cupa Campionilor Europeni. Cel mai frumos cadou din toate timpurile l-a primit 
de la coechipieri, în 1987, când, la două zile după ce își serbase ziua de naștere, a 
cucerit, la Monte Carlo, Supercupa Europei. 

Bumbescu este originar din județul Dolj, tatăl său fiind șef de post într-o comună 
din apropierea Craiovei. Din acest motiv, a fost îndrumat să facă primii pași în cariera 
sportivă la Universitatea Craiova, iar apoi, la încorporarea pentru satisfacerea stagiului 
militar, obligatoriu la acea vreme, a mers la Dinamo. După ce a câștigat titlul cu cele 
două echipe, Bumbescu s-a transferat la Steaua, în 1984, jucând în Ghencea până în 
1992. În tricou roș-albastru, Bumbescu a cucerit cinci titluri de campion, patru Cupe ale 
României, Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei. A mai jucat o finală și o se-
mifinală de Cupa Campionilor Europeni, precum și o finală de Cupă Intercontinentală. 

La echipa națională a României, Bumbescu a jucat de 15 ori, marcând un gol. La 
final de carieră, a jucat la o altă echipă militară, Steaua Mizil, în Divizia B. S-a dedicat 
apoi antrenoratului și a lucrat numai la Steaua. 

Prietenul și coechipierul său Ștefan Iovan l-a felicitat și i-a dăruit un tricou 
special cu inscripția Bumbescu 60. În vremurile sale de glorie, Adrian Bumbescu era 
supranumit Colonelul sau Ministrul Apărării, aluzie la postul ocupat în teren. Adrian 
Bumbescu este locotenent-colonel în rezervă. n

Echipa de fotbal Steaua București a înche-
iat, cu două victorii, meciurile amicale 
disputate în pauza de iarnă. Roș-albaștrii 

s-au impus categoric în fața a două echipe 
de Liga a III-a, 3-0 cu CS Tunari și 5-1 cu Me-
talul Buzău. Steliștii așteaptă acum reluarea 
competiției oficiale, Liga a IV-a, primul meci 
din retur urmând a fi în deplasare cu Dina-
mo, la o dată care va fi anunțată de Asociația  
Municipală de Fotbal București.

Pe de altă parte, Casa Fotbalului a găzduit 
tragerea la sorți a duelurilor pentru barajul de 
promovare în viitoarea ediție a Ligii a III-a. Astfel, 
dacă vor câștiga play-off-ul Ligii a IV-a, jucătorii 
lui Daniel Oprița vor întâlni în barajul de promo-
vare echipa câștigătoare din județul Giurgiu. 
Jocurile se desfășoară în sistem eliminatoriu, 
tur-retur, pe terenul fiecărei echipe. Pentru 
promovarea în Liga a III-a, datele de disputare 

a partidelor sunt: 13 iunie, ora 18:00, turul, și 20 
iunie, ora 17:30, returul. Au dreptul să participe 
la jocurile de baraj numai echipele aparţinând 
structurilor sportive cu personalitate juridică.

În Liga a IV-a, Steaua are 16 victorii în 16 
etape. Roș-albaștrii conduc cu 48 de puncte, 
fiind urmați de Bucharest United, cu 43 de 
puncte, și de Progresul București 2005, cu 34 
de puncte. Lider în Seria Sud din Liga a IV-a pe 
județul Giurgiu este Victoria Adunaţii Copăceni, 
cu 37 de puncte. Podiumul este completat de 
Energia Remus, cu 36 de puncte și Spicul Izvoru 
cu 34. În Seria Nord, lider este Argeșul 2009 
Mihăilești, cu 43 de puncte. Pe locul al doilea 
se află FC Singureni, cu 37 de puncte, urmată 
de Bolintin Malu Spart 2017, cu 34 de puncte. 
Cele două campioane se vor duela într-un baraj 
al Ligii a IV-a Giurgiu pentru a merge la barajul 
de Liga a III-a. n

selecții pentru echipa națională 
a României, fiind deținătorul 
acestui record. De asemenea, 
are 984 de puncte marcate, 
unul din obiectivele sale fiind 
să treacă de borna celor 1.000 
de puncte înscrise în meciurile 
internaționale. În lume, Florin 
Vlaicu este al șaselea cel mai 
eficace jucător, clasamentul 
respectiv fiind condus de neo-
zeelandezul Dan Carter, care a 
marcat 1.598 de puncte. Pentru 
a intra în primii cinci, Vlaicu 
are nevoie să ajungă la 1.010 
puncte înscrise. 

La meciul contra ibericilor, an-
trenorul englez Andy Robinson 
a apelat la serviciile mai multor 
jucători steliști, cum ar fi: pili-
erul stânga Alexandru Savin, 
flankerul Dragoș Ser, demi-ul 
Florin Surugiu, mijlocașul la 
deschidere Daniel Plai, centrul 
Florin Vlaicu.

Aceasta a fost prima victorie 
a naționalei României în actuala 
campanie continentală, după 
două eșecuri în deplasare, în 

Georgia și Portugalia. Următorul 
meci al Stejarilor va avea loc la 
7 martie, în Rusia, la Krasnodar. 
Mai trebuie spus că gazonul 

stadionului botoșănean, ca pe 
vremuri, a avut marcaje mixte, 
echipa de fotbal  a orașului 
jucând tot  acolo,  în Liga I . 

anul trecut, meciurile de acasă 
ale României în Campionatul  
European au fost susținute tot 
la Botoșani. n

Mărțișor cu tenis de masă
La Sala Polivalentă Ioan Kunst-Ghermănescu, din București, în perioada 28 februarie-1 martie 

2020, vor avea loc Campionatele Naționale de tenis de masă. Competiția este organizată de 
Federația Română de Tenis de Masă, iar printre favoriți la cucerirea titlurilor naționale se nu-

mără sportivii de top legitimați la CSA Steaua București. Se vor desfășura competiții pe tablourile de 
simplu feminin și masculin, dublu feminin și masculin, dar și la dublu mixt. Sesiunea finalelor este 
programată sâmbătă, 29 februarie, de la ora 12.00, respectiv duminică, 1 martie, de la ora 13.00. n
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Maiorul Constantin Olaru este urmărit de un an de o tumoră 
malignă a rectului cu determinări secundare hepatice și pulmo-
nare. În prezent, el trebuie să facă investigații amănunțite, pe care 
nu are posibilitatea de a le plăti.

Comisia oncologică a hotărât trecerea la a doua linie de trata-
ment oncologic, însă aceasta nu are efectul dorit, markerii tumorali 
continuând să crească. Constantin are nevoie de suma de 30.550 
de lei pentru a putea acoperi efectuarea unei analize moleculare, 
prin Programul All Dynamic WES 5.400 de euro, la ONCOMPASS, 
cea care îl va ajuta să treacă la un tratament țintit și care să dea 
randament. De asemenea pentru efectuarea ședințelor de chi-
mioterapie continuă, pe o perioadă de două luni, Constantin are 
nevoie de 1.000 de euro.

Orice sumă care se va dona în contul lui va fi un ajutor 
prețios  în tratarea bolii. Puteți dona în următoarele conturi: 
Nume Beneficiar: Constantin Olaru; Banca Beneficiar: ING 
Bank; IBAN Beneficiar: RO82INGB0000999900369781; Mone-
da: RON; Cod SWIFT: INGBROBU; IBAN Beneficiar: GB35REVO 
00997096371177; BIC: REVOGB21; Moneda: RON; IBAN Beneficiar: 
RO27INGB0000999904172104; Moneda: EUR.
Fetița de cinci anișori a caporalului Gabriel Gugui și a Adri-

anei, Daria, se luptă cu o boală autoimună. Și pentru că un necaz 
nu vine niciodată singur, micuța a avut parte și de alte complicații, 
care au întârziat intervențiile, iar ochiul ei stâng a fost afectat de ca-
taractă, acestea conducând la scăderea vederii sub 1%, iar recupe-
rarea fiind posibilă în mulți ani de tratament. Șansa unei vieți nor-
male pentru Daria vine de la o clinică din Istanbul, însă familia, deja 
trecută prin grele încercări, este epuizată financiar. De aceea, oferiți 
Dariei o șansă și dăruiți cât puteți în următoarele conturi, deschise 
pe numele Adriana Gugui. RO49INGB0000999906231406 – cont 
în Lei; RO42INGB0000999909174803 – cont în Euro. 
Plutonierul-major Cătălin Burlacu, din comandamentul 

Brigăzii 15  Mecanizată Podu Înalt, din Iași, a fost diagnosticat cu 
peic de regiune supraselară parţial calcificată, hemianopsie bitem-
porală, pareză nerv oculo-motor și sindrom cefalalgic și a suferit 
mai multe intervenții chirurgicale pentru înlăturarea tumorii de 
pe creier. La acest moment, trebuie să urmeze o radioterapie, 
extrem de costisitoare, pentru șase săptămâni în Germania, Italia 
sau Elveţia, în funcţie de decizia medicilor. Cei care doresc să fie 
alături de camaradul nostru, în lupta sa pentru viață și să îl ajute 
să treacă peste această încercare, o pot face cu o donație în con-

tul RO80RZBR0000060003278620, titular cont: Burlacu Cătălin, 
deschis la Banca Raiffaisen Iași.
Caporalul Andrei Săndel, militar al Batalionului 285 Arti-

lerieVlaicu Vodă, din Brăila, și veteran al teatrului de operații din 
Afganistan duce o luptă crâncenă cu o boală nemiloasă. Tată a doi 
copii, profesionist desăvârșit în peste douăzeci de ani de carieră 
militară, camaradul nostru a fost diagnosticat cu tumoră malignă 
a colonului, operat în anul 2016 și chimiotratat.

În decursul ultimelor luni, ca urmare a recidivării bolii, ca-
poralul Andrei Săndel a fost supus unor intervenții chirurgicale 
dificile (leziune peripancreatică captantă periferic): prima pentru 
extirparea splinei, a unei părți mari din pancreas și din intestinal 
subțire, iar celelalte două ca urmare a apariției unor complicații. 
Peste toate, ca un adevărat luptător, a trecut cu stoicism și încre-
dere. Cu toate acestea, lupta cea mare abia urmează să înceapă. 
Curele citostatice și o serie de tratamente extrem de costisitoare 
sunt, din punct de vedere medical și financiar, provocarea supre-
mă pentru caporalul Andrei Săndel și familia lui.

Cei care doresc să se alăture acestei cauze nobile, de ajuto-
rare a camaradului nostru, greu încercat de viață, au la dispoziție 
următorul cont bancar: RO41BRDE090SV27237500900, în RON, 
deschis la BRD, titular cont Andrei Săndel.
Militarii Batalionului 300 Infanterie Mecanizată Sfântul Andrei 

din Galați fac un apel către cei care vor să acorde o mână de ajutor 
colegului lor, Marcel Roșu, cercetaș în cadrul Plutonului Cercetare 
al Batalionului 300 Infanterie Mecanizată Sfântul Andrei din Galați.

Marcel a fost diagnosticat cu o afecțiune a sistemului nervos al 
coloanei vertebrale. Această afecțiune a condus în cele din urmă la 
inflamarea sistemului nervos. În urma luptei cu boala și cu ajutorul 
medicilor, militarul a câștigat, dar nu fără urmări. Acesta s-a ales cu 
incapacitate loco-motorie de la brâu în jos. Din investigațiile me-
dicale efectuate până în acest moment reiese că recuperarea este 
posibilă, în schimb acest lucru este condiționat de un tratament 
medical complex și nenumărate ședințe de fizioterapie, lucruri care 
presupun un efort financiar peste puterile familiei sale.

Cei care doresc să-l ajute o pot face în contul deschis pe numele: 
Marcel Roșu la Raiffeisen Bank, IBAN: RO15 RZBR 0000 0600 1683 
8935. Persoană de contact: locotenent Rareș David, tel. 0749 865 525.
Darius, cel de-al doilea din cei trei copii ai familiei Mihalcia, în 

vârstă de numai trei ani și jumătate, suferă de tetrapareză spastică 
și epilepsie, iar ca șansele sale de recuperare și posibilitatea de a se 
bucura de o viață cât mai normală alături de familie să fie cât mai 
mari, are nevoie de un tratament de specialitate în străinătate. Presat 

de timp și de dorința de a-i oferi cele mai bune îngrijiri medicale, 
tatăl micuțului, Vasile Mihalcia, a decis să petreacă mai mult timp 
în Afganistan, pentru a strânge suma necesară îndeplinirii acestei 
dorințe. Astfel, după ce, în prima parte a anului, a participat la 
misiunea Resolute Support, din Afganistan, alături de Batalionului 
30 Protecția Forței Vulturii Carpaților, în prezent ia parte la aceeași 
misiune împreună cu colegii săi din Batalionului 812 Protecția Forței 
Șoimii Carpaților.

Cei care doresc să se alăture acestei cauze nobile pentru care 
luptă camaradul nostru au la dispoziție conturile: Lei – RO49 RZBR 
0000 0600 2006 3228; Euro – RO92 RZBR 0000 0600 2006 3284. 
Codul BIC RZBRROBU – Vasile Mihalcia.
Familia Buga, din Brașov, este greu încercată, la a treia 

generație deja! Cel mai mic membru al ei, Radu, în vârstă de un 
an, suferă de Sindromul Joubert. Această boală este o foarte rară 
malformaţie congenitală a creierului și a trunchiului cerebral, care 
se manifestă prin retard neuromotor, cu diverse grade de afectare, 
dificultăţi în a coordona mișcări musculare voluntare, handicap 
motor grav sau întârziere în achiziţii motorii, respiraţie anormală 
și slab tonus muscular.

De asemenea, afectări ale funcţiilor rinichilor, ficatului și 
ochilor sunt foarte comune și investigaţii frecvente ale funcţiilor 
normale trebuie să facă parte din protocolul anual de urmărire 
al copiilor cu Sindrom Joubert.

Din păcate, nu există niciun remediu pentru Sindromul Joubert, 
așa că tratamentul se concentrează asupra simptomelor. Terapia 
fizică, ocupațională și vorbirea sunt singurele lucruri care pot fi 
făcute, astfel încât să poată atinge un potențial maxim. Tatăl lui 
Radu, Cosmin, este și el încadrat cu gradul I de handicap, de la 
naștere, datorită unei tetrapareze spastice. Cosmin are o slujbă în 
resurse umane la o companie din Brașov, unde lucrează 10 ore pe 
zi, dar veniturile familiale nu sunt suficiente. Costel Buga, bunicul 
lui Radu, este cel care ne-a scris la redacție: Vă rog respectuos, ca un 
bun camarad, să citiți povestea fiului meu, Cosmin, pentru care vă rog 
să întindeți o mână de ajutor, în limita posibilităților, pentru a încerca 
să câștigăm cea de-a doua bătălie a vieții, recuperarea lui Răducu.

Dacă vreți să-i ajutați, puteți dona în conturile:
Titular: VIVIANA BUGA – IBAN: RO88 RZBR 0000 0600 1512 3631, 

Moneda: RON, Nume banca: Raiffeisen Bank, Cod Swift: RZBRROBU.
Titular: VIVIANA BUGA – IBAN: RO19 RZBR 0000 0600 1771 

0990, Moneda: EUR, Nume banca: Raiffeisen Bank, Cod Swift: 
RZBRROBU. n

ANUNŢURI UMANITARE

Stimate Domnule Colonel,
Printr-o întâmplare fericită, 

am primit două exemplare din 
Observatorul militar, din 18-31 
decembrie 2019, în care am citit, 
fermecată, articolul dvs. din  
Arma condeiului, intitulat 
După 30 de ani, tot omul ne 
încurcă. Ca să înțelegeți mai bine 
sentimentele mele, vă dau câteva 
informații relevante.

În copilărie, am fost  
educată de bunica mea în spiritul 
dragostei de țară și, în mod  
deosebit, de armata țării. Încă de 
pe atunci, nu prea înțelegeam de 
ce bunica mea, al cărei soț își  
dăduse viața pentru patrie  
în Primul Război Mondial, iubea 
armata care-i trimisese soțul la 
moarte, lăsând-o văduvă cu  
patru copii.

Am primit, recent, prin poștă (din ce în 
ce mai rare rândurile care ne parvin 
în  acest fel!), scrisoarea doamnei Lucia  

Steliana Armașu, din București. Un scris elegant, 
lizibil, cu o frumoasă poveste de viață, care m-a 
cucerit. Am simțit nevoia să împărtășesc rândurile 
scrise de doamna Armașu cu dumneavoastră, 
cititorii săptămânalului Observatorul militar. 
Domnia Sa are avantajul unei priviri agere, în po-
fida vârstei pe care o intuiesc, subiectivă, firește, 
în textul său despre un secol agitat, al extremelor, 
în care instituția militară i-a fost aproape nu doar 
ca cetățean, dar prin istoricul propriei familii. (F.Ș.)

Când am ajuns studentă, am 
vrut să înțeleg și, pe lângă orele de 
bibliotecă destinate specialității 
mele, am început să caut să citesc 
cu aviditate orice volum sau 
articol științific dedicat îndeosebi 
Primului Război Mondial și parti-
cipării României la acesta. Mi-am 
îmbogățit cunoștințele și mai târ-
ziu, când apăruseră volume întregi 
dedicate acestei probleme. Abia 
atunci am înțeles de ce murise bu-
nicul meu, cât de înflăcărat fusese 
de idealurile acestei lupte și cât de 
mult își iubea țara și camarazii.

Bunicul meu era mecanic de 
locomotivă și avea sub conducere 
o companie formată din oameni 
simpli, marea majoritate de la țară. 
Răspundeau de aprovizionarea 
cu muniție de luptă a trupelor 
care luptau pe Valea Oltului și 

făceau minuni de vitejie, până 
într-o zi, când dușmanii, printr-un 
atac îngrozitor, au câștigat trenul 
care transporta muniția și întreaga 
companie de militari români fusese 
nimicită. Aceasta s-a întâmplat în 
localitatea Câineni, de pe Valea 
Oltului. Am întâlnit, în lucrările pe 
care le-am consultat, aprecieri de-
osebit de emoționante din partea 
unor președinți de state, miniștri, 
generali din armatele aliate și chiar 
inamice, jurnaliști de faimă, prin 
care era elogiată vitejia armatei ro-
mâne care avea drept deviză: Vom 
muri, dar nu vom ceda! Desigur, 
aceste aprecieri mă emoționau și 
mă gândeam că ele se refereau 
inclusiv la bunicul meu și camarazii 
săi. Dar fiecare cuvânt din articolul 
dvs., care emană respect, admirație 
și iubire pentru jertfa multor oa-
meni simpli, îmbrăcați în uniforma 
armatei române, pe trupurile 
cărora s-a ridicat România Mare, a 
însemnat pentru mine o minunată 
lecție pentru românii care trebuie 
să aprecieze că le datorăm  
România de astăzi celor mulți...  
Și să prețuim sacrificiul celor mulți, 
căci pe umerii lor stă țara.

Aș dori să adaug, pentru a mă 
face mai bine înțeleasă de dvs., 
fără a mă supraelogia, că educația 
bunicii mele a contribuit la întrea-
ga mea dezvoltare ulterioară. Și 
vă dau un singur exemplu. În Al 
Doilea Război Mondial, când se 
lansau groaznice bombardamente 
asupra orașului meu natal pentru 
distrugerea surselor derivatelor 
din petrol, care erau folosite de 
armata germană, dintr-o eroare 
o bombă a căzut chiar pe casa 
noastră, abia terminată înainte de 
începerea bombardamentelor.

Reacția bunicii mele, atunci 
când eu eram adolescentă mă 

uimește și azi. Ea spunea:  
Trebuie să-i iubiți pe americani.  
Ei au venit și și-au dat viața – era 
vorba despre piloții avioanelor 
care cădeau pentru a ne scăpa  
de nazismul lui Hitler și de comu-
nismul care ne amenința de la 
răsărit. Casa se va reface, dar viețile 
acestora nu le va da nimeni înapoi. 
Și au și ei copii, soții, părinți,  
frați și surori, care sunt înmărmuriți 
de durere.

Nu știu cum se descurca, dar 
pentru sufletele piloților americani 
făcea slujbe religioase și pregătea 
cele necesare, pe care le împărțea 
pentru odihna și liniștea acestora, 
ei luptând nu numai pentru țara 
lor, ci și pentru noi. Este un alt 
exemplu cum o persoană gândea 
și acționa pentru că nu putea lupta 
pe front. Un alt om modest și sim-
plu, care gândea românește.

În familia mea, am mai avut un 
frate, care a ales profesia armelor, 
în MApN, soțul meu a fost medic 
militar MApN, unicul său frate tot 
ofițer MApN. Iar eu, umilul dvs. ad-
mirator, sunt, după decesul soțului 
meu, membră a ANCMRR, sector 6, 
unde am întâlnit oameni minunați, 
care au trăit traumele războaielor.

Vă mulțumesc, pentru articolul 
dvs. care clarifică multe atitudini 
ale noastre și care va deschide 
ochii și inimile multora dintre noi.

 Vă urez din toată inima, pentru 
noul an în care am intrat, sănătate 
și îndeplinirea cu succes a tuturor 
proiectelor dvs.; mie îmi doresc  
cât mai multe exemplare din 
Observatorul militar în viitor – 
o să mă abonez, să știți! – pentru 
că mă interesează ce se întâmplă 
în această armată pe care toți 
românii ar trebui s-o iubească.

Lucia Steliana Armașu

P.S. Despre educația primită 
de la bunica mea, care a contri-
buit la dezvoltarea mea profe-
sională, cum v-am scris mai sus, 
coincidență fericită a făcut ca, 
după terminarea studiilor  
superioare (facultate, cursuri 
postuniversitare și un stagiu de 
specializare în străinătate), în 
instituțiile în care am lucrat  
(Ministerul Învățământului, 
Academia Română), să mă ocup 
de implementarea acordurilor 
științifice cu o serie de țări, dar 
cu prioritate cu SUA, partenerul 
strategic al României de azi și 
consider, poate în mod egoist,  
că mugurii acestui parteneriat  
au început atunci. Este adevărat, 
în alte domenii, dar au creat o 
anumită mentalitate între cele 
două țări. A fost greu, dar a fost.

Urmează să recitesc cu pixul în 
mână articolul dvs. 30 de ani 
de la „Armata e cu noi!”, care, după 
prima lectură, cred că ar putea 
constitui o introducere pentru  
un volum foarte consistent pe care 
aveți obligația să-l scrieți nu numai 
pentru actuala generație de tineri, 
ci și pentru generațiile viitoare.

În acest fel, România celor 
mulți vă va fi recunoscătoare – vă 
doresc succes dacă veți gândi ca 
din condeiul dvs. să dezvoltați 
ideile din titlul articolului, în-
deosebi cea a alăturării milita-
rilor la suflul nobil al nevoii de 
schimbare Armata e cu noi. Va fi o 
nouă contribuție a dvs. la istoria 
armatei și a tuturor celor care se 
gândesc să nu uite, dar să ierte. 
Având în vedere că eu fac parte 
din generația vârstei a treia, care 
se stinge încet, încet, grăbiți-vă 
cât mai puteți să-mi dăruiți un 
astfel de volum. Important e să 
aveți voință, pentru că, în rest, 
informație și talent aveți din plin.

AM PRIMIT LA REDACȚIE
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ANIVERSĂRI
 Filiala ANCMRR Gene-
ral Gheorghe Avramescu 
Botoșani urează camarazilor 
săi, care își aniversează, în 
luna martie, ziua de naștere, 
în martie sănătate multă, 
viață lungă și satisfacții, ală-
turi de familii, după cum ur-
mează: coloneii/comandorii 
Ioan Bucur, Mircea Leonte, 
Florin Spătaru, Mihai Zaha-
riuc; locotenent-coloneii 
Constantin Bardasuc, Florin 
Holospin, Vasile Rumeghea, 
Ștefan Voloșincu; maior 
Alexandru-Valentin Colbu; 
maiștrii militari principali 
Gheorghe Mursa și Con-
stantin Satcou; plutonierii-
adjutanți Mihai Cojocariu și 
Ion Olaru; plutonier-major 
Gheorghiță Aciobăniței și 
soția de cadru militar Euge-
nia Crețu. 

 Președintele Filialei, 
colonel Aurel Neagu

Consiliul Director al AD-
MRR Alexandru Ioan Cuza 
urează membrilor Asociației 
care, în luna martie, își ser-
bează ziua de naștere multă 
sănătate, viață lungă, bucurii 
și satisfacții alături de familie 
și de cei dragi, după cum 
urmează: generalii/amiralii 
(r) Sorin Anton, Gheorghe 
Crețu, Lică Constantinescu, 
Gheorghe Nicolaescu,  
Constantin Pahonțu, Ion 
Aurel Stanciu; coloneii/co-
mandorii (r) Victor Docuz, 
Ion Epure, Micșunica Iones-
cu, Petre Joița, Marian Mari-
nescu, Dumitru Matei, Tra-
ian Mocanu, Traian Negoiță, 
Gheorghe Sima, Mircea 
Șuteu, Toader Tăbuș, Dorel 
Vasile Tătulescu, Alexandru 
Videa, Nicolae Vochin.
 Consiliul Director al 
ACMRRATIRE General Lean-
dru Panait, urează La mulți 
ani, multă sănătate, viață 
lungă, satisfacții alături de 
familie și de cei dragi mem-

brilor asociației care în luna 
martie, își serbează ziua nu-
melui și celor care împlinesc 
frumoase vârste, după cum 
urmează: general-locote-
nent (ret) Cristea Dumitru; 
coloneii (ret) Dragoș Fodor, 
Marin Petrescu, Dumitru 
Lungu, Mihai Grigoroaia, 
Vasile Mihăilă, Petre Petre, 
Marin Petrescu; plutonierul-
adjutant Ilie Alexandru.
Comitetul Filialei ANCMRR 
– Sector 6 transmite tuturor 
membrilor săi care își ani-
versează, în luna martie, ziua 
de naștere, cele mai calde 
urări de sănătate, fericire, 
bucurii și împlinirea tutu-
ror dorințelor, după cum 
urmează: generalii-maior 
(r) Ioan Dan, Corneliu Duță; 
generalii de brigadă (r) Ghe-
orghe Crețu, Florin Gabriel 
Aldea, Constantin Găman, 
Neculai Cristea; coloneii/
comandorii (r) Micșunica 
Ionescu, Ioan Voinea, Parte-
nie Crișan, Traian Negoiță, 
Dănuț Ivanov, Alexandru 
Marinache, Ioan Ene, Con-
stantin Andrei, Octavian 
Chirvase, Ion Costan, Teodor 
Tabus, Gheorghe Gumă, 
Ioan Liviu Pașca, Ioan Vâl-
can, Dan Petrescu, Carmen 
Dondo Minea, Gheorghe 
Strâmbu; locotenent-co-
loneii/căpitan-comandorii 
(r) Constantin Brănescu, 
Brândușa Zărnescu, Lucian 
Stănescu; maiorii/locote-
nent-comandorii (r) Ioan 
Mateescu; sublocotenenții/
locotenenții (r) Tudor Pintilie, 
Vasile Udrea, Silvia Gavriloa-
ia, Gheorghe Zamfir; maiștrii 
militari/plutonierii-adjutanți 
(r) Vasile Udrea, Marin Ena-
che, Nicolae Manu, Gheor-
ghe Sandu, Valentin Tânjală, 
Gheorghe Bărăscu, Andrei 
Gheorghe, Irimia Bratu, Pe-
tru Pruteanu; urmașii/soții 
Elena Vlad, Georgiana Sava, 
Marilena Gerea, Virginia 
Nisipeanu, Ioana Vlad, Maria 
Pană, Elena Roșca, Elena 
Viziteu, Vasile Pompei Sava.

PROMOȚII
Promoția decembrie 1970 
a Școlii Militare de Ofițeri  
Activi de Artilerie organizea-
ză, în zilele de 16-18 iunie 
2020, la Sibiu, întâlnirea fes-
tivă la 50 de ani de la absol-
vire. Persoană de contact: 
colonel (r) Valeriu Toma, la 
tel. 0740.774.005.
Promoția decembrie 1970 
a Școlii Militare Superioare 
de Ofițeri Activi de Transmi-
siuni organizează, în perioa-
da 7-11 septembrie 2020, la 
Sâmbăta de Sus, întâlnirea 
festivă la 50 de ani de la ab-
solvire. Persoane de contact: 
colonel (r) Vasile Croitoru, la 
tel. 0722.648.686, și colonel 
(r) Constantin Stănescu, la 
tel. 0722.452.534.
În atenția promoției 1980 
de maiștri militari automo-
bile și tractoare a școlii de 
profil Basarab I din Pitești! 
Dragi colegi, împlinirea a 
40 ani de la absolvire este 
un moment de sărbătoa-
re care cu siguranță ne va 
aduce împreună. Pentru 
bucuria revederii, vă ru-
găm să ne contactați pe 
oricare dintre noi: maistru 
militar principal Ciprian  
Olaru, la tel.0724.284.510, 
maistru militar princi-
pal Constantin Lazăr, 
la tel. 0744.375.477, ma-
istru militar principal  
Gheorghe Nichita, la tel. 
0733.494.857.
Promoția 1965 a Liceului 
Militar Dimitrie Cantemir din 
Breaza, organizează, în pe-
rioada 7-9 august, în cadrul 
liceului, întâlnirea festivă 
prilejuită de cei 55 de ani de 
la absolvire. Detalii privind 
modul de desfășurare a 
activităților se pot obține 
de la reprezentanții fiecărei 
clase care s-au ocupat, în 
decursul anilor, de orga-
nizarea celorlalte întâlniri, 
astfel: clasa a XI-a A – Ema-
noil Clontea (0723.614.496); 
B  –  Romică Danciu 

(0745.027.845); C – Mircea 
Nedelcu (0723.305.326);  
D – Neculai Zarna (0727. 
757.205); E – Nedelcu Voicu 
(0723.124.751); F – Radu 
Dobrin (0745.029.948); G 
– Nabarjoiu Nicolae (0723. 
339.981); H – Relu Roșca 
(0741.203.030); I – Ion  
Rădulescu (0723.371.937); 
J – Dumitru Jantă (0723. 
38.655), K – Constantin 
Cojan (0723.371.937), pre-
cum și de la Magdalena 
Ioan (0722.380.156). Pen-
tru mai multe informații, 
colonelul  (ret)  Relu 
Roșca a creat un grup de  
WhatsApp, Cantemiriștii 
65, la care vă invităm să 
aderați. Rugăm pe toți  
cititorii acestui anunț, care 
au avut printre foștii lor 
colegi de activitate sau 
care cunosc absolvenți din 
promoția 1965 a Liceului 
Militar Dimitrie Cantemir 
Breaza, să-i anunțe despre 
această întâlnire.
Clasa a XII-a A, promoția 
1970 a Liceului Militar Di-
mitrie Cantemir Breaza, 
organizează sărbătorirea 
a jumătate de secol de la 
absolvire, la 22 august, la 
Breaza. Ceilalți colegi de 
clasă pot suna/trimite sms 
pentru detalii, la coman-
dor Tufa Octavian Codru- 
Nicolae, tel.0724.520.428 și 
e-mail codrut@gmail.com; 
colonel Ciobanu Ilie, tel. 
0770.307.617 și e-mail ilie-
ciobanu024@gmail.com.

DECESE
 Camarazii din Armata 
României sunt alături de 
maistrul militar principal (r) 
Dumitru Drăcea în grelele 
momente pricinuite de de-
cesul mamei și îi transmit 
sincere condoleanţe! Dum-
nezeu să o ierte!
Consiliul Director al Aso-
ciaţiei Cadrelor de Chimie 
Militară în Rezervă și în Re-
tragere Costin D. Neniţescu 

anunță cu profund regret 
plecarea spre ceruri a colo-
nelului POPESCU ION, unul 
dintre seniorii chimiei milita-
re. A făcut parte din: prima 
promoţie de absolvenţi ai 
primei școli militare de chi-
mie din România, Făgăraș, 
1952; prima promoţie de 
absolvenţi ai Academiei 
Militare, specialitatea pro-
tecţie antichimică, 1958; 
prima grupă de absolvenţi 
ai Cursului postacademic, 
specialitatea protecţie an-
tichimică, 1974. Suntem 
alături de familia îndoliată. 
Dumnezeu să-l ierte și să-l 
odihnească în pace!
A încetat din viaţă, după 
o grea suferinţă, contra-
amiralul (ret) CHIRIL IOAN, 
membru fondator al Ligii 
Navale Române și al Clu-
bului Amiralilor, președinte 
al Filialei București al LNR, 
președinte al Consiliului 
Director Naţional al LNR, 
membru al Asociaţiei Ca-
drelor Militare în Rezervă 
și în Retragere. Născut la 
3 ianuarie 1936, a absolvit 
Școala Militară Superioa-
ră de Marină, Facultatea 
de Artilerie (1954-1958), 
Academia Tehnică Militară, 
Facultatea Tehnică de Arme, 
specialitatea Armament și 
Rachete (1965-1971). A fost 
comandant vedetă de sigu-
ranţă la Flotila de Dunăre, 
(1958-1960), comandant de 
vedete dragoare în Brigada 
Fluvială, Tulcea (1960-1962) 
ofiţer-inginer, cercetător la 
Centrul de Experimentări al 
Comandamentului Trupe-
lor de Geniu (1972-1974), 
după care a îndeplinit funcţii 
în Ministerul Apărării Na-
ţionale, în Departamentul 
pentru Producţia de Apă-
rare și Înzestrarea Armatei și 
în Ministerul de Interne. Prin 
dispariţia contraamiralului 
Ioan Chiril, Filiala București 
a LNR, unde a activat până 
în ultimele luni de viaţă, 

suferă o pierdere dureroa-
să, ireparabilă. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace! 
Sincere condoleanţe familiei 
îndurerate. 

Contraamiral de flotilă (r) 
Constantin Rusu

Promoțiile 1971 și 1972 
absolvenți ai Școlii Militare 
de Ofițeri Activi de Artilerie 
Ioan Vodă, Sibiu, își exprimă 
profundul regret pentru 
trecerea la cele veșnice a 
colonelului (ret) NAZARIE 
APOLINOR, fost comandant 
de divizion, lector, șef de 
catedră și locțiitor al coman-
dantului școlii militare, ofițer 
de o probitate morală și 
profesională deosebită. Sin-
cere condoleanțe familiei! 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace!

În numele colegilor, 
colonel (ret) Pavel Monoranu 

și colonel (ret) Eugen Lazăr

La 17 februarie a încetat 
din viaţă, după o grea su-
ferinţă, colonelul (r) APOS-
TOLESCU ALEXANDRU. A 
fost șeful promoției 1962 
a Liceului Militar Ştefan cel 
Mare, șeful promoției 1966 
a Școlii Militare Superioare 
de Ofițeri Nicolae Bălcescu, 
șeful promoției 1972 a Aca-
demiei Tehnice Militare. 
Ofițer-inginer cu o pregătire 
profesională de excepție, 
cu o cultură militară și o cul-
tură generală desăvârșite, 
poliglot, ofițerul Alexandru 
Apostolescu a avut o cari-
eră deosebit de comple-
xă. A lucrat și în domenii 
de importanță deosebită, 
servindu-și patria cu devo-
tament, în condiții dintre 
cele mai dificile. În memoria 
noastră, Sandu rămâne o 
personalitate deosebită, 
un camarad generos, un 
ofițer român cu o demnitate 
aparte. Să-i fie țărâna ușoară! 
Sincere condoleanţe familiei 
îndoliate!

Colegii de promoție, 
prieteni pe viață
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CORECTUR~
Oprina Melcioiu

În cadrul programu-
lui Acasă la veterani, 
reprezentanți ai Direcției 

calitatea vieții personalului 
au mers acasă la căpitanul 
(ret) Marin Neagu, veteran 
din Al Doilea Război Mon-
dial. Cu ocazia sărbătoririi a 

98 de ani de viață, am aflat 
o poveste extraordinară, o 
poveste despre unitate și 
respect în familie, o poveste 
despre dragostea de țară 
și credință. Veteranul s-a 
născut într-o familie cu 

patru băieți, în satul Troian, 
din județul Teleorman și, 
de mic copil, a trebuit să 
lucreze. La 14 ani, a început 
ucenicia pentru negusto-
rie, apoi a fost angajat ca 
vânzător, gestionar, iar, 
după război, responsabil 
de magazin. Tatăl său a fost 
în Primul Război Mondial și 
a căzut prizonier la nemți, 
iar mama l-a așteptat doi 
ani. S-a stins din viață de 
tânăr. Eu am fost încorporat 
în 1941 și am plecat pe front 
cu Regimentul 20 Dorobanți, 
ca trăgător la mitralieră, 
un soldat infanterist în linia 
întâi. Abia în 1945 m-am 
întors la familie, după patru 
ani în bătaia gloanțelor și 
mulți kilometri străbătuți cu 
piciorul, până aproape de 
Budapesta. Am fost trei frați 
pe front, în același timp. Cât 
am fost noi plecați, mama, 
fiind credincioasă, s-a tot 
rugat la Dumnezeu să ne 
întoarcem la ea. Şi ne-am 
întors, își aduce aminte 
Marin Neagu. Mariana, fiica 
distinsului veteran, ne-a pri-

mit cu drag și ne-a povestit 
despre părinții ei, cu emoție 
în glas. Tatăl meu s-a căsăto-
rit cu mama imediat după 
război. Ei se cunoșteau, fiind 
din sate apropiate. Mama 
l-a vrut neapărat și l-a iubit 
foarte mult pe tata, iar eu 
am crescut văzând respectul 
pe care și-l acordau reciproc. 
Anul acesta și eu sărbătoresc 
50 de ani de căsnicie. Suntem 
o familie binecuvântată: 
doi copii, patru nepoți și trei 
strănepoți, a transmis fiica 
veteranului. Fiul acestuia, 
Dumitru, a ținut să-i spună 
următoarele: Scumpul meu 
tată, îți sunt recunoscător că 
exist. Ție și mamei vă datorez 
faptul că sunt omul din pre-
zent. Nu voi fi niciodată atât 
de bun și de înțelept ca tine, 
dar mă străduiesc și, cine știe, 
cu ajutorul lui Dumnezeu, 
poate mă fac și eu mai bun. 
Te iubesc, te îmbrățișez și 
mă rog la Dumnezeu să 
trăiești sănătos iar pe Ma-
riana, George și Mircea să îi 
răsplătească pentru grija pe 
care ți-o poartă. n

Sublocotenentul (ret) Teodor 
Avram a împlinit 100 de ani! 
Venerabilul veteran a fost săr-

bătorit joi, 20 februarie, în localitatea 
Chiuza și a avut alături familia și 
prietenii, precum și reprezentanți 
ai Instituției Prefectului, ai Brigăzii 
81 Mecanizată, ai Centrului Mili-
tar Județean Bistrița-Năsăud, ai 
Asociaților de Veterani din județ, 
ai Inspectoratului Județean de 
Jandarmi și de Poliție. În cadrul 
activității, Teodor Avram a primit 
din partea militarilor Brigăzii 81 
Mecanizată General Grigore Bălan o
diplomă de mulțumire și o plachetă 

aniversară, în semn de apreciere 
și profundă recunoștință pentru 
sacrificiul și faptele de arme din 
Al Doilea Război Mondial. Toți cei 
prezenți au asistat la o lecție de isto-
rie emoționantă, prin rememorarea 
momentelor petrecute de veteranul 
de război în timpul celei de-a doua 
conflagrații mondiale pe Frontul 
de Est și în timpul celor patru ani 
petrecuți ca prizonier de război, când 
a venit pe jos din Siberia și a trecut 
fluviul Tisa, pentru a ajunge acasă. 
Noi militarii nu ne uităm veteranii și 
suntem profund recunoscători pen-
tru că suntem aici și acum, datorită 
eroilor neamului românesc care au 
luptat vitejește pentru patrie! n

Veteran de război aniversat
Maior Diana Iuga

100 de ani de viață

Andreea Mureșan     



Vreau să fiu foarte clar, nu avem 
niciun caz de coronavirus 
înregistrat în România până în 

prezent, dar va trebui să fim pregătiți, 
dacă lucrurile evoluează negativ. Ca 
atare, am decis să convoc Consiliul 
Suprem de Apărare a Țării pentru mier-
curi, 26 februarie, ora 14.00, pentru o 
informare privind măsurile concrete 
privind  monitorizarea și managemen-
tul unor potențiale cazuri de infecție cu 
noul coronavirus, precum și strategia 
de combatere a unei potențiale epide-
mii de coronavirus la nivel național, a 
spus Klaus Iohannsis.

Autoritățile române au luat 
măsurile care se impun pentru a 
preveni contaminarea cu acest virus, 
dar trebuie să insiste pe măsurile de 
comunicare eficientă și informare co-
respunzătoare a populației, a declarat 
președintele.

De asemenea, în cadrul unei 
conferințe de presă care a avut loc 
la 24 februarie, ministrul afacerilor 
interne, Ion Marcel Vela, a prezen-
tat Hotărârea de Guvern privind 
aprobarea măsurilor necesare 
creșterii capacității de intervenție în 
prevenirea și combaterea infecțiilor 
cu noul coronavirus, adoptată în 
urma ședinței grupului de suport 
tehnico-științific care funcționează 
ca organism de suport al Comitetului 
Național pentru Situații Speciale de 
Urgență. La conferința de presă au 
mai participat ministrul sănătății, 
Victor Sebastian Costache, ministrul 
transporturilor, Lucian Nicolae Bode, 
secretarul de stat în MAI dr. Raed 
Arafat și managerul Institutului Matei 

Marius Bâtcă
marius.batca@presamil.ro
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VĂ INTERESEAZĂ!

Autoritățile 
iau măsuri 
împotriva 

coronavirusului
Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, 

luni seară, că a decis convocarea  
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării 

(CSAȚ) pentru miercuri, pe tema  
coronavirusului. De asemenea, 

şeful statului a făcut apel la mass-media 
să evite senzaţionalul şi ştirile cu 

impact emoţional ridicat, care 
pot genera şi amplifica sentimentul de 

panică în rândul populaţiei.

Ministerul Sănătății și Departamentul 
pentru Situații de Urgență, din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, au realizat 

și distribuit materialele informative în care sunt 
prezentate măsurile de autoprotecție în contex-
tul prevenirii îmbolnăvirii cu coronavirus. Zece 
elemente comportamentale care trebuie urmate:

1. Spălați-vă mâinile de multe ori;
2. Evitați contactul cu persoane care sunt 

suspecte de infecții respiratorii acute;
3. Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu 

mâinile;
4. Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați 

sau tușiți;

5. Nu luați medicamente antivirale și nici anti-
biotice decât în cazul în care vă prescrie medicul;

6. Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți 
pe bază de clor sau alcool;

7. Utilizați masca de protecție doar în cazul 
în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul 
în care acordați asistență persoanelor bolnave;

8. Produsele Made in China sau pachetele 
primite din China nu sunt periculoase;

9. Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau 
v-ați întors din China sau zonele în carantină 
din Europa de cel puțin 14 zile;

10. Animalele de companie nu transmit 
coronavirusul. n

Balș, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel. 
Redăm, mai jos, conținutul actului 
normativ:

Art.1 (1) Instituirea carantinei  
pentru persoanele care sosesc în  
România din Italia din cele 11  
comune: Vo’ Euganeo, Codogno, 
Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, 
Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, 
Terranova dei Passerini, Castelgerundo 
și San Fiorano în care autoritățile  
italiene au instituit carantina și 
izolarea la domiciliu a persoanelor 
care sosesc în România din regiunea 
Lombardia și Veneto (situate în afara 
zonelor în care s-a instituit carantina).

(2) Lista cu zonele afectate de 
noul coronavirus va fi actualizată de 
Ministerul Sănătății.

Art.2 Emiterea unei Hotărâri de 
Guvern pentru alocarea resurselor 
financiare din Fondul de rezervă pus 
la dispoziția Guvernului necesare 
ministerelor pentru instituirea mă-
surilor de carantinare, de salarizare 
și cele aferente realizării materialelor 
de informare.

Art.3  Desemnarea de către 
DSU, IGSU, INSP, MS și MApN a unor 
experți care să facă parte dintr-un 
grup de lucru în scopul stabilirii unor 
posibile scenarii de acțiune în funcție 
de evoluția infecției.

Art.4  Instituirea unei linii 
telefonice, gestionată de Ministe-
rul Sănătății, dedicate apelanților 
care solicită informații referitoare la 
infecția cu coronavirus (manifesta-
re, simptome, evoluție, măsuri de 
protecție etc.).

Art.5 Înființarea unui grup de 
comunicare strategică sub coordo-
narea DSU cu reprezentanți din toate 
instituțiile implicate. n

Ce trebuie să știți 
despre Covid-19

Misiune specială 
a Forţelor Aeriene române

O aeronavă de tip C-27J Spartan 
aparținând Forțelor Aeriene române 
a efectuat sâmbătă, 22 februarie, la 

solicitarea Departamentului pentru Situații de 
Urgență din Ministerul Afacerilor Interne, un 
zbor pe ruta București – Berlin și retur, pen-
tru aducerea în țară a șase cetățeni români 
repatriați din Japonia. Cei șase cetățeni au fost 
transportați din Japonia în Germania cu zboruri 
de evacuare medicală desfășurate în cadrul 

Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii  
Europene. Aeronava, configurată pentru misi-
uni de evacuare medicală și având instalată o 
cameră specială de izolare, a fost operată de 
un echipaj condus de locotenent-comandorul 
Romeo Gârz și a avut la bord o echipă medicală 
aparținând SMURD București. Transportul a fost 
realizat cu respectarea întocmai a măsurilor 
pentru protecția personalului și a tehnicii, obli-
gatorii în astfel de situații. n (www.mapn.ro)




