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Start 
instrucție!

Cum se va derula 
campania de vaccinare 

anti-Covid 
în structurile MApN
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General de flotilă aeriană Iulian Paţilea, 
locțiitor pentru Operații și Instrucție  
al șefului SMFA:

Vom avea 
operatori de sol pentru 

avioane fără pilot la bord
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u Șeful Statului Major al 
Apărării, general-locotenent 
Daniel Petrescu, i-a înmânat, 

recent, comandantului 
Spitalului Militar ROL 2 

Ana Aslan, colonel dr. Simona 
Ionescu, Ordinul Național 

Pentru Merit în grad de cavaler, 
cu însemn pentru militari, 

pentru performanțele 
medicale obținute în tratarea 

persoanelor infectate cu 
SARS-CoV2. Apreciez munca 

întregului personal medical 
desfășurată în slujba pacienților 

și am convingerea că vor 
continua cu aceeași seriozitate, 

a spus generalul-locotenent 
Daniel Petrescu, printr-o 

postare pe pagina sa oficială 
de Facebook.

Sergent-major Cristian Lenga
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uCeremonii. 
l Marți, 5 ianuarie, în garnizoana Șimleu Silvaniei a avut 

loc o  ceremonie de predare-primire a comenzii și drapelului 
de luptă ale Batalionului 315 Artilerie Simion Bărnuţiu.

Ceremonia s-a desfășurat în prezenţa comandantului 
Regimentului 69 Artilerie Mixtă Silvania, colonel George Sas, 
care a primit drapelul de luptă de la locotenent-colonelul 
Bogdan Lăstun și l-a înmânat noului comandant, locotenent-
colonel Vasile Niță.

l Recent, la sediul Comandamentului Bazei 4 Logistică 
din garnizoana Dej, a avut loc ceremonia de predare-primire 
a comenzii Bazei 4 Logistică Transilvania, cu ocazia trecerii în 
rezervă a comandantului, colonel Cătălin Beșea.

La activitate a par-
ticipat comandantul 
Diviziei 4 Infanterie  
Gemina ,  general-
maior Dorin Blaiu, 
precum și reprezen-
tanți  ai  autorită-
ților publice locale, 
comandanții struc-
turilor subordonate, 
personalul coman-
damentului bazei și personalul Batalionului 41 Trans-
port Bobâlna. În prezența acestora, colonelul Cătălin 
Beșea a predat comanda și drapelul de luptă ale marii 
unități locțiitorului comandantului Bazei 4 Logistică  
Transilvania, colonel Cristian Rus.

l La sediul Batalionului 341 Infanterie Constanța a avut 
loc, la finalul anului trecut, ceremonia de predare-primire a 
comenzii unității. Locțiitorul comandantului, maior Bogdan 
Mihai, a preluat comanda și drapelul de luptă ale unității de 
la locotenent-colonelul Ciprian Balica, care a fost promovat 
în cadrul Statului Major al Forțelor Terestre.

Prezent la eveniment, locțiitorul comandantului Brigă-
zii 9 Mecanizată Mărășești, colonel Alexandru Jugaru, i-a 
mulțumit locotenent-colonelului Balica pentru contribuția 
și munca depusă la comanda Batalionului 341 Infanterie și 
i-a urat mult succes în noua funcție.

În încheiere, fostul comandant al unității a mulțumit 
întregului colectiv pentru sprijinul acordat în îndeplinirea 
misiunii la comanda Batalionului 341 Infanterie Constanța.

l La sediul Centrului 110 Comunicații și Informatică 
Viceamiral ing. Grigore Marteș, în cadrul unei ceremonii 
desfășurate marți, 29 decembrie, comandorul Valentin Vlad 
a fost împuternicit la comanda centrului, în prezența șefului 
Statului Major al Forțelor Navale, contraamiral Mihai Panait.

După prezentarea ordinului șefului Statului Major al 
Apărării, comandorul Valentin Vlad a primit, în prezența 
comandanților de unități și mari unități din Forțele Navale, 
drapelul de luptă al Centrului 110 Comunicații și Informatică 
de la șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiral Mihai 
Panait. (Colonel Corneliu Pavel, plutonier-adjutant principal Stelică 
Mocanu, plutonier adjutant Romeo-Ioan Mac)

GARNIZOANA ROMÂNIA

Secretarul de stat pentru politica 
de apărare, planificare și relații 
internaționale, Simona Cojocaru, 

a avut miercuri, 6 ianuarie, la sediul  
Ministerului Apărării Naționale, o în-
trevedere cu ambasadorul Republicii 
Franceze în România, Laurence Auer.

Întâlnirea a prilejuit trecerea în 
revistă a stadiului cooperării bilate-
rale în domeniul apărării, precum  
și a subiectelor de actualitate de pe 
agenda NATO, respectiv UE. Au fost 
punctate evenimentele și progrese-
le înregistrate pe parcursul anului  
trecut, cei doi oficiali confirmând atât 

stadiul excelent al relațiilor bilaterale, 
cât și angajamentul de dezvoltare  
a acestora, în cadrul asigurat de   
Foaia de Parcurs  a Parteneriatului 
strategic dintre România și Franța, 
document actualizat cu pri lejul  

vizitei premierului român la Paris  
(noiembrie 2020).

Cei doi oficiali au convenit, în cadrul 
întâlnirii, continuarea consultărilor 
bilaterale periodice pe teme de interes 
comun. n (www.mapn.ro) 

Detașamentul Forţelor Aeriene Regale 
Canadiene, format din 135 de militari și 
șase avioane CF-188 Hornet, și-a încheiat, 

la începutul acestui an, cele patru luni de misiuni 
de Poliţie Aeriană Întărită (enhanced Air Policing – 
eAP) sub comanda NATO, pe teritoriul României.

Astfel, șeful Statului Major al Apărării, general-
locotenent Daniel Petrescu, a precizat, printr-o 
postare pe pagina sa oficială de Facebook, că le-a 
transmis mulțumiri și că i-a felicitat pe militarii 
detașamentului la încheierea celei de-a cincea 
misiuni de acest gen pe teritoriul României.

Timp de patru luni, militarii canadieni au con-
tribuit la asigurarea securității spațiului aerian al 
NATO în zona Mării Negre, precum și la creșterea 
interoperabilității în cadrul Alianței. Pe durata 
mandatului în țara noastră, piloții canadieni, 
alături de militarii din Forțele Aeriene române, au 
participat la misiuni comune și evenimente de 
instrucție și au luat parte la exerciții cu parteneri 
din Bulgaria, Marea Britanie și Statele Unite. n (CL)

Misiune 
îndeplinită!
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Pentru proiectele ambițioase din 2021 cuvintele cheie sunt „realismul instruirii” și „abordarea integrată a mediului operațional”. În contextul 
contraofensivei împotriva Covid-19, estimez că, pentru Armata României, 2021 va fi unul dintre cei mai importanți ani pe linia organizării unor 
evenimente majore de instrucție.

General-locotenent Daniel Petrescu,
Șeful Statului Major al Apărării

DIXI !

Materiale sanitare 
donate 

Republicii Moldova
Miercuri, 6 ianuarie, Ministerul Apărării Naționale a donat 

Ministerului Apărării al Republicii Moldova echipamente de 
protecție sanitară (combinezoane, măști tip FFP2, măști chirurgi-
cale și viziere), precum și alte bunuri de uz sanitar, în contextul 
crizei generate de pandemia de Covid-19.

Noua tranșă de materiale vine în completarea demersului 
inițiat în luna aprilie a anului trecut și face parte din pachetul de 
măsuri de sprijin în folosul cetățenilor din Republica Moldova, rei-
terat de președintele României, Klaus Werner Iohannis, cu prilejul 
recentei vizite la Chișinău. În acest fel, România și-a reconfirmat 
angajamentul în susținerea autorităților Republicii Moldova, pre-
cum și sprijinirea eforturilor acestora pentru combaterea efectelor 
crizei pandemice.

Ministerul Apărării Naționale a contribuit, în luna aprilie a 
anului trecut, cu personal medical și zece izolete produse în  
România, ca parte a efortului inițiat de autoritățile statului român 
pentru sprijinul Republicii Moldova în prevenirea și combaterea 
răspândirii virusului SARS-CoV2. n (CL) 
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Marți, 12 ianuarie, președintele Comitetului 
național de coordonare a activităților privind 
vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), 

colonel dr. Valeriu Gheorghiță, a susținut o conferință 
de presă la sediul Guvernului României. La eveniment au 
mai fost prezenți secretarul de stat în Ministerul Sănătății 
și vicepreședinte CNCAV, Andrei Baciu, directorul  
Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor 
Transmisibile din cadrul INSP, Adriana Pistol, și doctorul 
Călin Alexandru, din Departamentul pentru Situații  
de Urgență.

Colonelul dr. Valeriu Gheorghiţă a anunţat că plat-
forma de programare pentru etapa a doua de vaccinare 
va fi operaţională începând cu 15 ianuarie, ora 15.00.  
Se va putea începe programarea persoanelor pentru eta-
pa a doua în centrele de vaccinare care vor fi pregătite. 
Modalitatea de programare va fi pentru persoanele cu 
vârsta de peste 65 de ani – programarea se poate face 
individual, prin medicul de familie sau prin serviciile 
de call center, a spus colonelul Gheorghiţă. Şi aici, ca 
noutate, vom avea un număr unic, la nivel naţional – 
021/414.44.25. Sunând la acest număr, apelurile vor fi 
preluate în cele 42 de call center-uri distribuite la nivelul 
fiecărui judeţ. O altă modalitate de programare este prin  
direcţiile de asistenţă socială din primării sau prin interme-
diul aparţinătorilor, care pot să-şi facă un cont şi să înscrie 
până la maximum zece persoane din aceeaşi familie, a mai 
completat acesta.

Referitor la persoanele cu boli cronice, care au vârsta 
sub 65 de ani, colonelul dr. Valeriu Gheorghiță a precizat 
că programarea va putea fi făcută prin medicul de familie, 
individual prin serviciul de call-center, pe pagina web, 
prin direcția de asistență socială sau prin intermediul 
aparținătorilor.

Colonelul dr. Gheorghiță a mai subliniat și faptul că 
pentru a doua etapă vor fi operaționalizate 750 de centre, 
cu peste 1.700 de puncte de vaccinare, care vor asigura 
posibilitatea vaccinării pentru aproximativ 100.000 de 
persoane, în fiecare zi. În această etapă vor putea intra 
atât persoanele care fac parte din grupa de risc pentru 
forme severe, persoanele cu vârsta peste 65 de ani cu  
boli cronice, precum și persoanele care îndeplinesc  
activităţi esenţiale. n (CL)

Un detașament alcătuit din aeronave MQ-9 Reaper și 
aproximativ 90 de militari din cadrul Forţelor Aeriene 
ale Statelor Unite ale Americii este dislocat, pentru 

următoarele luni, în Baza 71 Aeriană General Emanoil Ionescu 
din Câmpia Turzii. 

Militarii americani vor executa misiuni de culegere de 
informații, supraveghere și cercetare în sprijinul operaţiilor 
NATO, iar Forţele Aeriene române, prin intermediul Bazei 71 
Aeriene General Emanoil Ionescu, vor asigura sprijinul tehnic, 
operațional și logistic necesar desfășurării misiunilor pe toată 
perioada dislocării acestora în România.

Prezenţa aliaților americani pe teritoriul ţării noastre 
reprezintă o oportunitate de dezvoltare, testare și evaluare 
a capacităţii de luptă, activităţile desfășurate în comun fiind 
un element cheie în creșterea nivelului de interoperabilitate 
dintre cele două părţi.

MQ-9 Reaper este o aeronavă fără pilot capabilă 
să efectueze misiuni de zbor comandate de la distanță  
sau autonome și este dezvoltată de General Atomics 
Aeronautical Systems (GA-ASI), în principal pentru 
Forțele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii. n (www.
mapn.ro)

GARNIZOANA ROMÂNIA
uInstrucție. Fiind foarte aproape de jumătatea pe-

rioadei de pregătire pentru participarea la misiunea de 
asigurare a prezenței înaintate consolidate în nord-estul 
Alianței, rotația a IX-a, din Polonia, militarii detașamentului 
de Apărare Antiaeriană Sky Guardians au intensificat 
activitățile de instruire.

Astfel, în această săptămână, rachetiștii și artileriștii 
vrânceni au executat un exercițiu de rezolvare a unei 
situații tactice de nivel secție, care a avut ca scop testa-
rea capacității de reacție și perfecționarea modulului de 
soluționare a incidentelor care pot apărea pe câmpul de 
luptă. Echipajele care încadrează complexele antiaeriene 
Gepard au acționat întrunit în cadrul secțiilor de tragere, 
contribuind la consolidarea cunoștințelor, îmbunătățirea 
coeziunii de grup și a relațiilor de comandă-control la 
nivelul subunității. (Locotenent Mădălina Boboc)
uPremiu. Eleva plutonier-major Miruna Gabriela 

Duracu, din Colegiul Național Militar Ştefan cel Mare, din 
Câmpulung Moldovenesc, a primit, în semn de recunoștință 
pentru performanțele școlare, basorelieful domnitorului 
Ștefan cel Mare.

Școala Gimnazială 
Sfântul Ierarh Luca din 
satul Costești, județul  
Vaslui ,  unde eleva 
ştefănistă a studiat, în 
parteneriat cu Asociația 
Costeşti – comuna mea 
dragă au decis să o răsplă-
tească pe Miruna pentru 
performanța de a se afla 
în faza finală a selecției 
pentru Academia Mili-
tară West Point din Sta-
tele Unite ale Americii.  
(Georgiana Lupu)

MISIUNI EXTERNE

Detașamentul de Apărare Antiaeriană Geparzii Transilvani 
a executat, săptămâna trecută, un exercițiu de rezolvare 

a unei situații tactice de nivel baterie, în poligonul Wzgora 
Mazurskie, din Polonia.

Pe timpul desfășurării exercițiului, militarii români s-au an-
trenat în aplicarea procedurilor de comandă-control, selecția și 
repartiția țintelor și ocuparea dispozitivului de luptă.

De asemenea, procesul de instrucție a Geparzilor 
Transilvani  a continuat cu executarea unei trageri cu arma-
mentul individual din dotare, în poligonul din apropierea 
bazei militare din Bemowo Piskie, Polonia.

Scopul ședințelor de tragere planificate și desfășurate a 
fost de a perfecționa deprinderile militarilor în identificarea 
și executarea focului, în cel mai scurt timp, asupra obiec-
tivelor fixe, care apar prin surprindere sau se demască pe 
timp de noapte prin foc la gura țevii.

Detașamentul de Apărare Antiaeriană Geparzii 
Transilvani participă în cadrul Grupului de Luptă din 
Polonia pentru asigurarea prezenței înaintate consolidate 
în flancul Nord-Estic al Alianței NATO, alături de partenerii 
polonezi, americani, britanici și croați, în conformitate cu 
măsurile adoptate în cadrul Summitului de la Varșovia. n

Instrucție în Polonia
Căpitan Liviu Burtică
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Preluarea 
solicitărilor 

pensionarilor 
pentru vaccinare

Centrele militare zonale, județene sau de sector au început 
să preia solicitările pensionarilor militari cu vârsta de 
peste 65 de ani, veteranilor și văduvelor de război care își 

exprimă dorința de imunizare împotriva virusului SARS-CoV2.
Aceștia fac parte din prima grupă de prioritate a etapei a 

II-a de vaccinare, împreună cu persoanele care sunt înregistrate 
cu boli cronice, cu personalul din serviciul de luptă permanent, 
personalul aeronautic, personalul militar și civil participant 
sau aflat în pregătire pentru misiuni și operații desfășurate 
în afara teritoriului național, cel de la misiunile permanente, 
cu personalul care execută misiuni în sprijinul altor instituții, 
precum și cu persoanele care ocupă funcții-cheie în structura 
MApN și cu personalul, studenții și elevii instituțiilor militare 
de învățământ.

Ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, a făcut 
apel la camaraderia personalului MApN eligibil pentru prima 
grupă de prioritate a etapei a II-a și a solicitat structurilor 
responsabile analizarea posibilității de vaccinare, cu priori-
tate, a veteranilor de război și a pensionarilor militari care au 
probleme de sănătate.

În centrele de vaccinare organizate de MApN vor putea 
fi vaccinați și membrii de familie ai pensionarilor militari, ve-
teranilor și văduvelor de război (soț sau soție, copiii, precum 
și persoanele aflate în întreținere legală), care și-au exprimat 
voluntar dorința de a se vaccina, în funcție de etapa în care 
se încadrează, conform strategiei naționale de vaccinare 
(etapele II și III).

Pensionarii militari, veteranii și văduvele de război vor fi 
planificați prin intermediul centrelor militare județene, de sec-
tor sau zonale. Acestea au pregătit și instruit personalul care, 
începând de luni, 11 ianuarie, a început preluarea apelurilor 
telefonice de la pensionarii militari. La începerea propriu-zisă 
a procesului de vaccinare, operatorii din centrele militare îi vor 
contacta pe pensionarii militari – care și-au exprimat intenția 
de vaccinare – cu minim 48 de ore înainte de administrarea 
vaccinului, pentru programare în centrele de vaccinare 
aparținând MApN.

Apelurile telefonice sunt preluate de centrele militare în 
regim permanent, inclusiv în zilele nelucrătoare.

Pentru personalul care nu se poate deplasa se vor organiza, 
prin grija centrelor de vaccinare, în funcție de situație, echipe 
mobile care vor executa vaccinarea. În situațiile în care per-
sonalul militar în rezervă, retragere, veteranii și văduvele de 
război sau membrii de familie ai acestora nu se pot deplasa 
la centrele de vaccinare ale MApN, comandanții unităților și 
centrelor militare vor solicita sprijinul Direcțiilor de Sănătate 
Publică pentru programarea acestora la alte centre de vac-
cinare, din rețeaua Ministerului Sănătății, mai apropiate de 
zona de domiciliu.

Vaccinarea personalul militar și civil care activează în 
Armata României, respectiv a militarilor în rezervă, retragere 
și veteranilor de război se va face exclusiv prin exprimarea 
opțiunii în mod voluntar. n (www.mapn.ro)

Aeronave MQ-9 Reaper 
la Câmpia Turzii
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EVENIMENT

Cum se va derula 
campania 

de vaccinare 
anti-Covid 

în structurile MApN

În vederea pregătirii 
campaniei de vaccinare 

anti-Covid a personalului 
eligibil pentru etapa a II-a 
de vaccinare, estimată de 

Comitetul Național de 
Coordonare a Activităților 

privind Vaccinarea 
(CNCAV) să înceapă în 

a doua jumătate a lunii  
ianuarie, Ministerul 

Apărării Naționale 
(MApN) a stabilit 

măsurile organizatorice 
pentru imunizarea 

voluntară a personalului 
militar și civil care 

activează în Armata 
României, respectiv 

militarii în rezervă,  în re-
tragere, veteranii 

și văduvele de război.

În acest sens, au fost stabilite două 
grupe de prioritate, în conformitate 
cu criteriile de eligibilitate prevăzute 

de strategia națională. În prima grupă 
sunt cuprinse persoanele care optează 
pentru vaccinare și care sunt înregistra-
te cu boli cronice, în funcție de indicația 
terapeutică, pensionarii militari cu 
vârsta de peste 65 de ani, veteranii și 
văduvele de război. De asemenea, va 
fi vaccinat personalul din serviciul de 
luptă permanent, personalul aeronautic 
(membri ai echipajelor, personal tehnic, 
controlori de trafic aerian etc), perso-
nalul militar și civil participant sau aflat 
în pregătire pentru misiuni și operaţii 
desfășurate în afara teritoriului național, 
dar și cel de la misiunile permanente, 
precum și personalul care execută 
misiuni în sprijinul altor instituții (MAI, 
Ministerul Sănătății etc). Din această 
grupă de vaccinare vor face parte și 
persoanele care ocupă funcții-cheie în 
structura MApN, precum și personalul, 
studenții și elevii instituțiilor militare de 
învățământ (conform recomandărilor 
de vaccinare pe criteriul de vârstă). 
În a doua grupă a acestei etape este 
inclus personalul militar și civil în activi-
tate, care nu a fost cuprins în grupele de 
prioritate anterioare, pensionarii militari 
cu vârsta sub 65 de ani și rezerviștii 
voluntari. În centrele de vaccinare orga-

nizate de MApN vor putea fi vaccinați 
și membrii de familie ai personalului 
eligibil (soț sau soție, copiii, precum și 
persoane aflate în întreținere legală), 
care și-au exprimat voluntar dorința 
de a se vaccina, în funcție de etapa în 
care se încadrează, conform strategiei 
naționale de vaccinare (etapele II și III). 

Pentru vaccinarea personalului pre-
văzut mai sus, MApN va înființa centre 
de vaccinare proprii, care vor fi evalu-
ate și acreditate de Direcția Medicală 
a ministerului, comunicate Institutului 
Național de Sănătate Publică, prin 
CNCAV, și incluse în Registrul Electro-
nic Național de Vaccinare, precum și în 
aplicația informatică dedicată (platfor-
ma națională de programare pentru 
vaccinarea împotriva Covid-19). 
Unitățile militare vor planifica, în 
centrele de vaccinare ale MApN, imu-
nizarea personalului și a rezerviștilor 
voluntari proprii, iar pensionarii 
militari, veteranii și văduvele de război 
vor fi programați prin intermediul 
centrelor militare județene, de sector 
sau zonale (CMJ, CMS, CMZ). Fiecare 
centru va fi prevăzut cu unul sau mai 
multe puncte de vaccinare, care vor 
funcționa, zilnic, între orele 8.00-20.00, 
inclusiv în zilele de sâmbătă, dumi-
nică și sărbători legale. Informarea 
pensionarilor militari, a veteranilor și a 
văduvelor de război, cu privire la pro-
cedura de înscriere pentru vaccinare și 
programarea efectivă a acestora, se va 

face prin intermediul centrelor militare 
județene, de sector sau zonale. În 
acest sens, printr-un mesaj inserat de 
Casa de Pensii sectorială a MApN, pe 
spatele cuponului de pensie, pensi-
onarii militari și veteranii de război 
vor fi anunțați că, în situația în care 
își exprimă consimțământul pentru a 
se vaccina împotriva Covid-19, se pot 
adresa centrului militar de pe raza de 
domiciliu, de luni până vineri, între 
orele 08.00-16.00, pentru programa-
re și informații suplimentare. Pentru 
personalul care nu se poate deplasa, 
se vor organiza, prin grija centrelor de 
vaccinare, în funcție de situație, echipe 
mobile care vor executa imunizarea. În 
situațiile în care personalul militar în 
rezervă, retragere, veteranii și văduve-
le de război sau membrii de familie ai 
acestora nu se pot deplasa la centrele 
de vaccinare ale MApN, comandanții 
unităților și centrelor militare vor 
solicita sprijinul direcțiilor de sănătate 
publică pentru programarea acestora 
la alte centre de vaccinare, din rețeaua 
Ministerului Sănătății, mai apropiate 
de zona de domiciliu. În vederea unei 
bune informări și a programării pentru 
vaccinare, numărul posturilor din call-
center-urile deservite de militari va fi 
sporit, iar programul de funcționare a 
modulelor de planificare la vaccinare 
va fi zilnic între orele 08.00 – 22.00, 
inclusiv sâmbăta, duminica și în zilele 
de sărbători legale. n

Liviu Anghel
liviu.anghel@presamil.ro

Vaccinarea personalului militar și civil care activează în Armata României, respectiv a militarilor în rezervă, în retragere și a vetera-
nilor de război se va face exclusiv prin exprimarea opțiunii, în mod voluntar. Conform unei informări semnate de locțiitorul șefului 

Direcţiei pentru Relaţia cu Parlamentul din MApN, colonel Florin Băbău, programarea la vaccinare în etapa a II-a se face prin Platforma 
Naţională de Programare pentru Vaccinarea (PNPV), prin centrele de vaccinare ale MApN și unităţile militare, respectiv prin CMJ/CMZ/
CMS arondate acestora. Unităţile militare planifică personalul propriu și rezerviștii voluntari care încadrează structura, în timp ce CMJ/
CMZ/CMS  va programa pensionarii militari și veteranii de război, conform grupelor prioritare. Potrivit documentului, pașii pentru pro-
gramarea la vaccinare sunt următorii: centrele de vaccinare organizate la nivelul MApN creează cont de utilizator pe PNPV, ca persoană 
juridică accesând linkul https://programare.vaccinare-covid.gov.ro; centrul de vaccinare comunică unităţilor militare și CMJ/CMZ/CMS 
arondat codul unic generat de aplicaţia informatică în vederea înrolării la acesta; unităţile militare și CMJ/CMZ/CMS își creează cont de 
utilizator pe PNPV, accesând linkul https://programare.vaccinare-covid.gov.ro și se înrolează la centrul de vaccinare MApN la care sunt 
arondate; după aprobarea cererii de înrolare, utilizatorul unităţii militare sau al CMJ/CMZ/CMS începe înscrierea personalului pe PNPV 
și, ulterior, planificarea acestuia la vaccinare, în funcţie de grupele prioritare, pe zile și ore. MApN mai arată că, pentru persoanele care 
nu se pot deplasa, prin grija centrului de vaccinare, se pot organiza echipe mobile. MApN mai anunţă că lista cu centrele de vaccinare nu 
este definitivată și va fi comunicată ulterior.

mailto:liviu.anghel@presamil.ro
https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/
https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/


Observatorul militarNr. 1 / 13 – 19 ianuarie 2021 5

Etapa a doua a campaniei naţionale 
de vaccinare anti-Covid, 

demarată după 15 ianuarie
Campania de vaccinare anti-Covid a început, 

în România, la 27 decembrie 2020, după ce 
statul român a primit, simbolic, 10.000 de 

doze din vaccinul dezvoltat de companiile 
Pfizer şi BioNTech. Ţara noastră primeşte, 
săptămânal, 150.000 de doze de vaccin, 

ambalate în recipiente multidoză. Cantitatea 
livrată săptămânal va creşte în perioada 

imediat următoare, după ce Agenţia 
Europeană pentru Medicamente (EMA) a 
autorizat şi vaccinul produs de compania 

americană Moderna. Până luni, 11 ianuarie, 
au fost vaccinate 125.190 de persoane.

Emer Cooke, preşedintele EMA, a 
declarat, recent, că se aşteaptă ca 
autoritatea europeană să deci-

dă, până la finalul lui ianuarie, dacă va 
autoriza şi vaccinul Oxford-AstraZeneca, 
deja aprobat în Marea Britanie. Uniunea 
Europeană a anunțat, vineri, un nou acord 
cu Pfizer-BioNTech pentru achiziţionarea 
a încă 300 de milioane de doze de vaccin. 
Noul acord dublează stocul de vaccinuri 
negociat cu Pfizer-BioNTech, la 600 de 
milioane de doze. Coordonatorul cam-
paniei naţionale de vaccinare, colonel dr. 
Valeriu Gheorghiţă, a transmis că primele 
doze din vaccinul Moderna vor ajunge, în 
România, miercuri, 13 ianuarie. Comisia 
Europeană a contractat 160 de milioane 
de doze din acest preparat farmaceutic, 
însă cantităţile care vor fi livrate iniţial vor 
fi destul de mici din cauza capacităţii limi-
tate de producţie a companiei. Aceasta 
va creşte în curând, după ce producătorul 
elveţian Lonza Group a primit aprobare din 
partea autorităţilor interne de reglemen-
tare pentru a produce vaccinul dezvoltat 
de Moderna. Aici vor fi produse 800.000 
de doze zilnic. Andrei Baciu, secretar de 
stat în Ministerul Sănătăţii, a precizat că 
alegerea între cele două tipuri de vaccin 
pentru imunizarea populaţiei va rămâne 
la latitudinea medicilor, fiind exclus ca 
cele două vaccinuri să fie combinate. 
Dacă prima inoculare se face cu un vaccin 
Pfizer, rapelul trebuie efectuat cu acelaşi 
preparat. Chiar dacă cele două vaccinuri 
sunt produse cu ajutorul tehnologiei ARN 
mesager, există mai multe diferenţe între 
ele. Rapelul se face diferit: la 21 de zile, în 
cazul vaccinului Pfizer, şi la 28 de zile pen-
tru vaccinul Moderna. Din acest punct de 
vedere, procedurile sunt clare: programa-
rea făcută în platforma pusă la dispoziţie 
de Guvern blochează ziua 21 pentru rapel 

AZIMUT

Liviu Anghel
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Instituţiile sau companiile din etapa a 
doua trebuie să se înregistreze şi să 
desemneze un reprezentant ca utiliza-

tor principal. În funcţie de codul CAEN al 
companiei respective, se va verifica dacă 
desfăşoară o activitate esenţială. Dacă da, 
reprezentantul unei companii sau instituţii 
va putea înscrie toţi angajaţii dornici de 
imunizare, cu toate datele lor de identi-
ficare. Acelaşi reprezentant va efectua şi 
programarea pentru vaccinare şi va alege, 
tot online, şi centrul de vaccinare. În etapa 
a treia, orice persoană îşi va putea face 
programarea online. Etapa a treia a campa-
niei de vaccinare, care cuprinde populația 
generală ce nu lucrează în sistemul medi-
cal sau în domenii esențiale şi nu este în 
categorii de risc, este estimată să înceapă 

în cazul vaccinului Pfizer şi ziua 28 pentru 
cel dezvoltat de Moderna. Trebuie să te 
asiguri, și softul face acest lucru automat, să 
îți blocheze și ziua pentru rapel, astfel încât 
să fie asigurat stocul de vaccinare și doza 
pentru toate persoanele care se vaccinează, 
a declarat secretarul de stat.

Produsul Pfizer este aprobat pentru 
utilizare la persoane cu vârsta de minimum 
16 ani, în timp ce vaccinul Moderna nu 
poate fi administrat decât celor cu vârsta 
de cel puţin 18 ani. Fiecare flacon de vaccin 
Pfizer conține cinci doze, în timp ce fiecare 
recipient cu preparat Moderna conține 
zece doze. Vaccinul Pfizer necesită diluție 
prealabilă cu ser fiziologic înainte de a fi 
administrat, în timp ce serul Moderna este 
deja pregătit pentru utilizare. Niciunul din-
tre vaccinuri nu a fost studiat pe loturi care 
să includă femei însărcinate sau care alăp-
tează, însă studiile preclinice nu arată că ar 
exista efecte dăunătoare asupra fertilității, 
sarcinii sau a fătului. Nu este cunoscut dacă 
vaccinul influențează alăptarea. În ambele 
situații se recomandă consultarea prealabi-
lă a medicului pentru a fi luate în conside-
rare riscurile şi beneficiile individuale. n

Categoriile socioprofesionale incluse în etapa a doua

Dacă, în prima etapă de vaccinare, au fost incluse cadrele medicale şi personalul auxiliar din domeniul 
sănătăţii şi din centrele sociale, în etapa a doua a campaniei va fi imunizată populaţia cu vârsta de 

peste 65 de ani, persoanele cu boli cronice, indiferent de vârstă, şi lucrătorii care desfăşoară activităţi 
în domenii esenţiale ale statului. Potrivit colonelului Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei 
de vaccinare, etapa a doua va începe în jurul datei de 15 ianuarie. Acesta a mai spus că persoanele din 
prima etapă - lucrătorii din domeniul sănătății şi social - vor putea să se vaccineze în continuare, chiar 
dacă începe şi etapa următoare a campaniei. Înscrierile pentru etapa a doua pot fi făcute în mai multe 
feluri: prin intermediul angajatorului, pentru personalul care desfăşoară activităţi în domenii-cheie, 
esenţiale; individual, direct pe platforma informatică (https: //programare.vaccinare-covid.gov.ro/
auth/login), pentru persoanele care au peste 65 de ani (aplicaţia confirmă vârsta prin verificarea CNP-
ului introdus la înregistrare); prin intermediul medicului de familie, pentru persoanele trecute de 65 
de ani şi pentru persoanele aflate în evidenţă cu boli cronice, indiferent de vârstă; prin administrator, 
pentru persoanele cu grad ridicat de risc din centrele medico-sociale şi rezidenţiale; prin aparţinători, 
pentru persoanele care au peste 65 de ani; prin apelarea numerelor din call-center, pentru persoanele 
de peste 65 de ani şi pentru cele aflate în evidenţă cu boli cronice, indiferent de vârstă; prin direcţiile 
de asistenţă sociale de la nivelul primăriilor, pentru persoanele care au peste 65 de ani şi pentru acelea 
aflate în evidenţă cu boli cronice, indiferent de vârstă. 

etapă cu etapă, săptămânal, trebuie să ne 
asigurăm că fiecare persoană va avea acces 
atât la prima doză, cât și la rapel. Din acest 
punct de vedere, modelările pe care noi le 
facem astăzi ne plasează, foarte probabil, 
în situaţia în care cele două subcategorii, 
populaţie la risc și populaţie care deservește 
activităţi esenţiale, să fie parţial decalate. 
Nu foarte mult timp. Însă la un moment dat, 
și aceste două categorii se vor desfășura în 
paralel, având în vedere că doar numărul 
estimat al populaţiei la risc, în special cei 
cu boli cronice, este de patru milioane de 
persoane, a transmis Gheorghiţă. Colonelul 
Gheorghiţă a mai precizat că, în cazul in-
fectării după prima doză primită, procesul 
vaccinării nu poate continua cu rapelul, ci 
trebuie reluat. n

Autoritățile sanitare au dat publicităţii lista bolilor cronice asociate cu creşterea riscului 
de formă severă de Covid-19: obezitate, diabet zaharat şi alte boli metabolice, inclusiv 

congenitale, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni renale, afecțiuni oncologice, afecțiuni 
pulmonare, afecțiuni neurologice, inclusiv sindromul Down, afecțiuni hepatice moderate/
severe, afecțiuni autoimune, imunodepresii severe, cauzate de boală sau tratament, pacienți 
care urmează terapii biologice sau terapie de lungă durată cu corticosteroid, infectaţi cu HIV.  

în luna aprilie. Etapa a doua a campaniei 
de vaccinare împotriva Covid-19 va începe, 
parţial suprapusă, peste etapa I, în a doua 
jumătate a lunii ianuarie, și va avea ca prim 
obiectiv imunizarea persoanelor din centrele 
medico-sociale și rezidenţiale. Va continua 
cu personalul la risc, persoane peste 65 de ani 
și persoanele cu boli cronice.  Distanţat, cu 
un decalaj de 2-3 săptămâni, vor fi vaccinaţi 
lucrătorii din domeniile-cheie, a declarat, 
vineri, dr.colonel Valeriu Gheorghiţă, într-o 
conferinţă online organizată de Colegiul 
Medicilor din România. 

Acesta a precizat că, împreună cu 
Institutul Naţional de Sănătate Publică,  
lucrează încă la modalitatea de progra-
mare a persoanelor. Plecând de la faptul că 
nu avem toate dozele disponibile și ele vin, 

mailto:liviu.anghel@presamil.ro
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Campania de vaccinare anti-Covid la nivel mondial

În ţara noastră circulă intens informaţia conform căreia producătorii 
de vaccinuri nu sunt răspunzători pentru eventualele efecte adver-

se suferite de pacienţi, guvernele naţionale fiind cele care vor trebui 
să plătească eventualele daune. Spre deosebire de Marea Britanie 
care a acordat o autorizare de urgenţă, Agenția Europeană a Medi-
camentului a recomandat o autorizare condiționată de introducere 
pe piață, care vine cu mai multe obligații pentru producătorii de me-
dicamente. Dacă  vor exista probleme neprevăzute privind siguranţa 
vaccinurilor, Guvernul Regatului Unit va fi tras la răspundere, în timp 
ce, în UE, producătorii vor fi singurii responsabili. n 

Cele două tulpini mutante ale coronavirusului, provenite din Marea 
Britanie şi Africa de Sud, au creat îngrijorări în rândul specialiştilor, 

existând temeri că vaccinurile şi-ar pierde din eficienţă în cazul persoa-
nelor infectate cu aceste două variante noi. Un studiu realizat de Pfizer şi 
de cercetătorii de la Universitatea din Texas a arătat că vaccinul este efi-
cient în neutralizarea virusului care prezintă mutația cunoscută sub nu-
mele de N501Y şi care a devenit dominantă în Marea Britanie. În cadrul 
cercetării, au fost analizate mostre de sânge prelevate de la oameni care 
au primit vaccinul Pfizer. Până acum, am testat 16 mutații diferite și niciu-
na dintre ele nu a avut un impact semnificativ. Aceasta este o veste bună, a 
declarat Phil Dormitzer, unul dintre experţii Pfizer. Rezultatele studiului 
sunt, din păcate, limitate, deoarece nu a verificat toate mutațiile găsite 
în cele două variante diferite ale virusului. Oamenii de ştiință au sugerat 
că, în cazul în care vaccinurile s-ar dovedi ineficiente, acestea ar putea fi 
modificate în doar câteva săptămâni, pentru a răspunde noilor mutații, 
însă va fi nevoie de derularea unor alte studii clinice. n 

Agenţia Europeană a Medica-
mentului (EMA) a actualizat 

prospectul vaccinului Pfizer/Bi-
oNTech, stabilind că, din fiecare 
fiolă, pot fi extrase şase doze de 
vaccin, faţă de cinci în prezent.  
Pentru a se putea obţine şase 
doze dintr-o fiolă, EMA cere fo-
losirea unor seringi cu un volum 
nu mai mare de 35 de microlitri, 
întrucât, dacă se folosesc seringi 
şi ace standard, este posibil să 
nu se poată extrage o cantitate 
de vaccin suficientă pentru şase 
doze. Agenţia a mai transmis că 
nu trebuie combinate mai mul-
te fiole pentru obţinerea unei 
doze complete, iar un vaccin 
nefolosit trebuie aruncat la şase 
ore după diluare, răspunzând 
unei întrebări despre posibilita-
tea grupării conţinutului unor 
fiole diferite pentru obţinerea 
unei injecţii de 0,3 mililitri. n 

Liviu Anghel
liviu.anghel@presamil.ro
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Ritm accelerat în unele state, 
mers de melc în altele

Campania mondială de vaccinare anti-Covid a 
început în mai multe părţi ale lumii, unele state 
având un ritm de imunizare mult mai rapid decât 
altele. Diferenţa, în acest caz, este făcută de 
organizarea logistică a fiecărei ţări, de cantitatea 
de vaccinuri achiziţionată, precum şi de nivelul de 
digitalizare a sistemelor medicale. Nu în ultimul 
rând, un rol important din acest punct de vedere îl 
joacă şi gradul de scepticism al cetăţenilor unui stat 
faţă de vaccinarea împotriva Covid-19.

Marea Britanie a fost prima 
țară europeană care a 
demarat un program 

național de vaccinare împotriva 
noului coronavirus, după ce a 
autorizat preparatul Pfizer-BioN-
Tech, primele persoane imunizate 
fiind cele cu vârsta de peste 80 
de ani. Momentan, din punctul 
de vedere al ritmului de vacci-
nare, Uniunea Europeană  se 
află în spatele Marii Britanii, al 
SUA şi al Israelului, însă cele trei 
state fruntaşe au început mai 
devreme campania de imunizare, 
autorizând de urgenţă vaccinul 
Pfizer-BioNTech. Spre deosebire 
de UE, unde Agenţia Europeană 
pentru Medicamente (EMA) 

este aşteptată să ia o decizie la 
finalul lunii în curs, autorităţile de 
reglementare din Regatul Unit 
au autorizat, recent, şi vaccinul 
produs de Oxford-AstraZeneca. 
Acesta este un vaccin mai ieftin 
şi mai uşor de utilizat, deoarece 
poate fi depozitat şi transportat 
în condiții normale de refrigerare. 

Marea Britanie vaccinează 
200.000 de oameni pe zi, având 
ca obiectiv să intensifice ritmul 
campaniei de imunizare la două 
milioane pe săptămână, conform 
secretarului pentru sănătate, 
Matt Hancock.  Potrivit oficialu-
lui britanic, până acum au fost 
vaccinate circa o treime din per-
soanele de peste 80 de ani. Săp-
tămâna aceasta, vor fi deschise 

centrele de vaccinare în masă. 
Israel a lansat campania naţiona-
lă de imunizare la 19 decembrie. 
Prima persoană vaccinată a fost 
chiar premierul statului, Benja-
min Netanyahu. Israelul vaccina-
se, până la 11 ianuarie, 1,81 de 
milioane de persoane, aproxima-
tiv 20% din populaţia de nouă 
milioane de locuitori. Reuşita 
statului evreu i-a determinat pe 
mulţi să se întrebe ce are Israelul 
în plus faţă de ale ţări, care, în 
ciuda sistemelor de sănătate 
performante, bat pasul pe loc. 
Succesul Israelului este atribuit 
sistemului său de sănătate, care 
este aproape complet digitalizat. 
Toți cetățenii de peste 18 ani 
sunt obligați să se înregistreze 
la agențiile de asigurări guver-
namentale, iar medicii militari 

au fost chemați şi ei să ajute. Pe 
de altă parte, guvernul a lansat 
o campanie puternică împotriva 
dezinformării antivacciniştilor. 
Ministerul Justiției a solicitat 
Facebook să elimine patru 
grupuri care au publicat conținut 
fals despre vaccinurile împotriva 
coronavirusului pentru a induce 
în eroare  publicul, iar acestea 
au fost blocate. Cetățenii sunt, 
de asemenea, încurajați să se 
vaccineze şi de declaraţiile anu-
mitor oficiali statali care au vorbit 
despre perspectiva obţinerii unui 
pașaport verde, un document 
care ar permite persoanelor 
vaccinate să mănânce în restau-
rante, să călătorească liber şi să 
fie scutite de carantină. În SUA, 

campania de vaccinare a debutat 
la 14 decembrie, foştii preşedinți 
Barack Obama, George W. Bush 
şi Bill Clinton angajându-se să 
se vaccineze public, pentru a-şi 
impulsiona conaţionalii să facă 
acelaşi lucru. Pentru a mări ritmul, 
preşedintele ales, Joe Biden,  a 
anunţat că schimbă strategia de 
vaccinare. Dacă, înainte, jumătate 
din rezerva de doze era păstrată 
pentru a doua etapă a vaccinării, 
acum vor fi distribuite toate doze-
le disponibile. Preşedintele Biden 
speră că, astfel, un număr mai 
mare de americani va avea acces 
la vaccin. Mai mult, preşedintele 
ales critică vechea strategie de 
vaccinare, punctând că distribuţia 
dozelor a fost o farsă.

 În Uniunea Europeană, 
campania de vaccinare a luat 
startul la 27 decembrie în toate 
statele membre, însă nu toate au 
respectat acest calendar. Ţările de 
Jos, de pildă, au vaccinat prima 
persoană de-abia la 6 ianuarie, 
în timp ce Ungaria a furat startul, 
administrând primele doze de 
vaccin cu o zi mai devreme decât 
celelalte ţări ale blocului euro-
pean. Guvernul olandez a fost 
luat pe nepregătite de aprobarea 
vaccinului Pfizer-BioNTech, în de-
cembrie, şi nu a putut să declan-
şeze campania de vaccinare din 
cauza unor probleme logistice, 
a declarat prim-ministrul Mark 
Rutte în faţa parlamentului. Au-
torităţile olandeze s-au aşteptat 
ca primul vaccin aprobat în UE 
să fie cel produs de AstraZeneca 
şi Universitatea Oxford, şi nu a 
dotat centrele de vaccinare cu 
congelatoare speciale care să 
permită stocarea produsului 
Pfizer- BioNTech. Ungaria a fost 
primul şi singurul stat al UE care 
a cumpărat vaccinul rusesc Sput-
nikV, primind 6000 de doze din 
acesta. Nu se ştie dacă acestea 
au şi fost administrate cetăţenilor 
maghiari, deoarece produsul tre-
buie să fie autorizat mai întâi de 
EMA, înainte de a putea fi utilizat 

în vreo ţară din blocul comuni-
tar. La scurt timp, Budapesta a 
anunţat că nu va mai cumpăra 
alte doze din vaccinul dezvoltat 
de ruşi, deoarece consideră că 
Rusia are o capacitate inadecvată 
de producţie, după cum a declarat 
Gergely Gulyas, şeful de cabinet 
al lui Viktor Orban. De altfel, acest 
lucru a fost confirmat, indirect, 
chiar de guvernul rus care a 

transmis un comunicat de presă 
în care se precizează că Vladi-
mir Putin şi Angela Merkel au 
discutat despre posibilitatea unei 
producţii comune de vaccinuri. 
A fost convenit să fie continuate 
contactele asupra acestui subiect 
între ministerele sănătăţii și alte 
structuri specializate ale celor două 
ţări, se adaugă în comunicatul 
Kremlinului. Informaţia nu a fost 
confirmată de guvernul federal 
german, fiind greu de crezut că 
acesta se va implica în produce-
rea unui vaccin care nici măcar 
nu a trecut prin a treia fază de tes-
tare. Danemarca, Italia şi Slovenia 
sunt țările din UE cu cele mai 
eficiente campanii de vaccinare, 
arată o statistică comparativă re-
alizată pe baza datelor din statele 
membre, compilate pe site-ul 
Our world in data, realizat de 
cercetători Universităţii Oxford. 
Luni, 11 ianuarie, pe primul loc 
la numărul de doze administrate 
la suta de locuitori se afla Israelul 
(20,93), urmat de Emiratele Arabe 
Unite (11,8), Bahrain (5,25), SUA 
(2,02), Danemarca (1,98) şi Marea 
Britanie (1,94). Conform datelor 
disponibile, România are o rată 
de vaccinare de 0,54 de doze la 
suta de locuitori. Surprinde locul 
codaş ocupat de Franţa care nu a 
reuşit să administreze decât 0,12 
doze la suta de locuitori. n
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Domnule general de flotilă ae-
riană, aţi lucrat mult timp atât 
la nivel de bază aeriană, cât și 
la Statul Major al Forțelor Ae-
riene. Ce înseamnă pregătirea 
unui militar din Forțele Aeri-
ene române, având în vedere 
multitudinea de specialități, 
cât și provocările mediului de 
securitate actual?
Pentru a face față provocărilor 

mediului de securitate actual, 
militarul din Forțele Aeriene 
române începe pregătirea încă 
de pe băncile școlilor militare, o 
continuă prin urmarea cursurilor de 
specializare și de carieră, o dezvoltă 
prin participarea activă în cadrul 
instrucției individuale și colective 
și o desăvârșește atunci când trece 
în rezervă. Instruirea militarului din 
forțele aeriene este un continuum, 
care ține cont de realitatea și de 
evoluția acesteia. Încercăm să ne 
antrenăm în condiții cât mai reale și 
folosim orice prilej de a participa la 
exercițiile multinaționale alături de 
partenerii NATO. Pe scurt, încercăm 
să ne antrenăm ca și cum am lupta 
cu adevărat. Specialitățile din forțele 
aeriene sunt într-adevăr multi-
ple, toate sunt necesare pentru 
îndeplinirea misiunilor asumate, iar 
numărul lor va crește cu siguranță 
în anii următori. Mă refer la viitorii 
operatori de sol pentru avioane 
fără pilot la bord sau la cei care vor 
acționa în spațiu.

Sunteți un pilot cu multă 
experiență. Ați executat mult 
timp Serviciul de Luptă Per-
manent – Poliție Aeriană, iar 
spiritul Celulei de Alarmă este 
ceva deosebit în lumea aviato-
rilor. Ce aptitudini trebuie să 
îndeplinească un pilot pentru 
a apăra cerul senin al țării?
În primul rând, Serviciul de Lup-

tă Permanent – Poliție Aeriană nu 
trebuie să fie confundat cu Celula 
de Alarmă. Serviciul de luptă s-a 
executat în primă fază cu un singur 
pilot aflat la celula de alarmă și cu 
un altul aflat acasă, pregătit să vină 
în caz de alarmare, în cel mai scurt 
timp. Serviciul de Luptă Perma-Serviciul de Luptă Perma-
nent – Poliție Aeriană se execută în 
formatul actual de doi piloți aflați la 
celula de alarmă capabili să zboare 
în orice condiții meteorologice 
atât ziua cât și noaptea începând 
cu 1 aprilie 2004, după aderarea 
României la NATO. Celula de Alarmă 
reprezintă pentru noi, piloții, dar și 
pentru personalul tehnic, a doua 
casă a noastră. De multe ori, timpul 
petrecut aici depășește cu mult 
timpul petrecut cu familia. Practic, 
aici te pregătești pentru misiune, 

de aici pleci și aici te întorci. Pilotul 
de vânătoare repartizat într-o bază 
aeriană vine pregătit și motivat 
pentru ce urmează și anume apt 
fizic și psihic și cu cunoștințe de 
bază dobândite în urma absolvirii 
cursurilor specifice de aviație. După 
sosirea în unitate, începe adevărata 
instruire pentru formarea lui ca 
pilot pregătit să execute serviciul 
de luptă. Prin efort personal și sub 
atenta supraveghere a instructorilor 
de zbor i se vor dezvolta: puterea 
de concentrare, de analiză și de 
reacții în situații critice, capacitatea 
de autodisciplină, capacitatea de a 
lucra în echipă, atenția distributivă, 
încrederea în sine și în coechipieri, 
astfel încât după un număr suficient 
de misiuni să poată intra în celula de 
alarmă, pregătit să decoleze la or-ătit să decoleze la or-
din. Pilotul de vânătoare, în viziunea 
mea, trebuie să fie integru, loial, te-
nace și agresiv. Este o profesie grea, 
unde trebuie să pui multă pasiune. 
Să nu uităm că mottoul Forțelor 
Aeriene române – Integritate-Devo-
tament-Tenacitate – este stabilit tot 
de un pilot de vânătoare.

Ați crescut profesional la 
Baza 86 Aeriană de la Borcea. 
Ce înseamnă această uni-
tate pentru dumneavostră 
personal și ce înseamnă să fii 
printre urmașii pilotului Doru 
Davidovici?
Am fost un pilot repartizat la un 

regiment de aviație. Mi-am dorit să 
ajung la Borcea. Îmi aduc aminte cu 
mare drag de o lucrare de control la 
limba română din Liceul Militar Di-
mitrie Cantemir de la Breaza, în anul 
al doilea. Trebuia să răspundem 
la câteva întrebări în urma lecturii 
cărții Patul lui Procust. La unul din 
răspunsuri, am folosit sintagma 
a murit din cauza pasiunii pentru 
aviație. Profesorul Constantin 
Giurgincă, o personalitate puternică 
în lumea cantemiristă, a scris cu 
roșu pe marginea lucrării: părerea 
unui viitor specialist. Tot Domnia sa 
a venit la repartiția de la sfârșitul 
anului al patrulea, a așteptat să aleg 
arma aviație-naviganți, s-a ridicat, 
mi-a pus protector o mână pe umăr 
și a plecat. Astăzi am lucrările sale 
la loc de cinste și, din când în când, 
mă uit pe furiș la dedicațiile lui: 
Icarului meu Iulian…

Au urmat patru ani de școală 
militară la Boboc. Aici l-am găsit 
pe Doru Davidovici. Am citit, eu și 
ceilalți colegi, cu multă curiozitate 
din cărțile sale. Doru nu are grade 
sau funcții, vârstă sau sfârșit. A 
fost doliu când a decolat și nu s-a 
mai întors, dar el rămâne printre 
noi. Mai păstrez legătura cu fiul lui 

Doru, Ștefan Davidovici, cu care mai 
conversez din când în când pe teme 
de aviație. L-am întrebat, de curând, 
ce-și mai amintește din spiritul 
coloniei Borcea. Răspunsurile sunt 
dureros de simple: salcâmii, linia de 
avioane, camaraderia din colonie 
(noi nici măcar nu închideam ușile 
locuințelor, rugam vecinii să ne ducă 
rufele de pe sârmă în casă dacă 
plouă, să aibă grijă de copii), celula 
de alarmă, turnul de control, mirosul 
de petrol ars sau de semințe prăjite 
în ajutajul avionului, băncuțele de 
la bloc unde se făcea analiza după 
zbor și, nu în ultimul rând, zgomotul 
inconfundabil al MiG-ului. 

Am fost decis să mă duc la 
Borcea și am ajuns în 1991. Pentru 
mine, Borcea înseamnă locul unde 
am crescut ca pilot. Am rămas aici 
21 de ani și am zburat MiG-ul-21 
aproape 2.000 de ore. Celula de 
Alarmă, care este și titlul cărții lui 
Doru Davidovici, mi-a fost cea 
de-a doua casă. Am participat la 
misiuni atât în țară, cât și în afara 
ei. Am încercat să fur meserie de 
la toți instructorii de zbor cu care 
am avut onoarea să zbor de-a 
lungul carierei mele, fie ei români 
sau străini. Am încercat să ofer 
celor mai tineri decât mine lucruri 
pe care eu le stăpâneam și le-am 
cerut să le execute numai după ce 
le stăpânesc. Am pierdut colegi în 
accidente, am suferit și i-am plâns. 
Am întâlnit oameni minunați din 
toate specialitățile și sunt mândru 
că i-am cunoscut. Practic, se zbura 
non-stop de luni până vineri, pen-
tru că eram, la un moment dat, trei 
escadrile de aviație de vânătoare și 
una de bombardament.

Mi-am întâlnit la Borcea 
jumătatea, fiică de pilot. Suntem 
un întreg de peste 25 de ani cu 
acte în regulă. Socrul meu a fost 
prieten cu Doru. O coincidență 
bizară este faptul că au fost trei 
colegi de promoție: Davidovici, 
Truță și Fabian, care au pierit 
cu avioane de dublă comandă, 
risipiți pe câmpurile din jurul pistei 
de decolare-aterizare. Pe scurt, 
Borcea înseamnă, pentru mine, 
familie și carieră.

La ora actuală, se realizează 
în Forțele Aeriene române 
un schimb important de 
tehnică. Avioane, sisteme 
antiaeriene PATRIOT, radare. 
Acest lucru aduce după sine 
și o schimbare importantă de 
mentalitate la toate niveluri-
le. Cum planificați, organizați 
și desfășurați acum instruirea 
atât în învățământul militar, 
cât și la nivelul unităților?

La nivelul Forțelor Aeriene, 
se produc schimbări profunde, 
fără precedent în ultimii 30 
de ani, generate de inițierea și 
derularea programelor de înzes-
trare, amintindu-le aici pe cele mai 
importante: F-16, PATRIOT, TPS-77. 
Forțele aeriene sunt caracterizate 
de aspectul de înaltă tehnologie, de 
unde derivă și cerința ca militarii să 
fie foarte bine pregătiți din punct de 
vedere tehnic. Gestionarea noilor 
echipamente implică provocări im-
portane din domenii diverse, unele 
dintre ele fiind dificil de anticipat, 
presupunând soluții inteligente, ad-
aptate noilor condiții operaționale. 
Dincolo de provocarea exploatării 
unor sisteme extrem de moderne, 
net superioare din punct de vedere 
tehnologic oricărui sistem pe care 
îl puteam regăsi în dotarea forțelor 
aeriene, o altă realitate, care trebuie 
evidențiată este reprezentată de 
schimbarea filosofiei de instruire și 
de întrebuințare în luptă.

Impusă de evoluția fără pre-
cedent a sistemelor de comandă-
control a sistemelor de comunicații 
și a sistemelor de armă, adaptarea 
instruirii a reprezentat o necesitate 
realistă, care nu putea fi ignorată. O 
abordare modernă, în care simula-
torul și exercițiile reprezintă pilonii 
de bază ai instruirii, a constituit 
punctul de plecare în dezvoltarea 
concepțiilor de instruire, atât la nive-
lul instituțiilor de învățământ, cât și 
la nivelul unităților militare.

Platforma F-16 și sistemul 
PATRIOT dispun de simulatoare 
performante, capabile să asigure 
condiții de antrenament foarte ap-
ropriate de condițiile operaționale. 
Beneficiile întrebuințării simula-
toarelor în procesul de instruire 
sunt cuantificabile și relevante prin 
evaluarea nivelului standardelor 
atinse și gestionarea resursei 
sistemelor de armă. Organiza-
rea etapizată a instruirii, prin 
parcurgerea graduală a fazelor 
de acumulare a cunoștințelor, 
consolidate prin experimentarea 
la simulator, creează premisele 
unei exploatări corecte și eficiente 
a sistemelor de armă. Validarea 
tacticilor, tehnicilor și procedurilor 
învățate și aprofundate în sălile 
de clasă, simulatoare, hangare 
sau hale de mentenanță capătă 
relevanță pe timpul desfășurării 
exercițiilor. Caracterizate de niveluri 
de complexitate diferite, în funcție 
de obiectivele propuse, exercițiile 
sunt desfășurate într-un mediu 
operațional întrunit, apropriat de 
mediul de luptă real, implicând 
sisteme de arme variate și com-

plexe și în cele mai multe situații în 
cooperare cu partenerii din NATO.

Un alt aspect extrem de impor-
tant al instruirii vizează participarea 
unui număr important de militari 
la programe de instruire în facilități 
specifice din SUA și Portugalia. Par-
curgerea unor astfel de programe 
de instruire nu poate să aducă decât 
un plus de valoare resursei umane 
care exploatează sau va exploata 
echipamentele.

În ceea ce privește învățământul 
militar, acesta ține pasul cu avansul 
tehnologic și schimbarea modului 
de întrebuințare a forțelor aeri-
ene în conflictele militare. Astfel, 
la momentul actual, gândim o 
nouă concepție, prin intermediul 
căreia viitorii luptători vor putea fi 
mai pregătiți și instruiți din punct 
de vedere mental și profesional 
pentru a acționa într-un mediu mai 
complex, caracterizat de dinamism, 
înaltă tehnologie și acțiuni hibride. 
Spre exemplu, la nivelul Academiei 
Forțelor Aeriene, am schimbat 
ponderea pregătirii de specialitate, 
ne-am axat pe pregătire practică, 
ceea ce ne permite ca, la finalizarea 
studiilor, tinerii ofițeri să poată fi 
integrați mult mai repede în partea 
operativă a unităților militare. Prin 
intermediul învățământului liceal ne 
creăm o pepinieră de viitoare cadre 
militare care să aibă formate, încă 
de la vârsta adolescenței, trăsături și 
valori specifice armei.

Lucrați cu mulți tineri. Cum 
reușiți să-i motivați, să le 
insuflați această nouă mentali-
tate, astfel încât să-și dezvolte 
o carieră de succes în Forțele 
Aeriene române?
Cred cu tărie că cea mai bună 

formă de motivare este exemplul 
personal și deschiderea spre dialog. 
Tinerii pe care îi conduc știu că 
mă pot aborda pe orice subiect 
profesional sau personal. La nivelul 
modulului pe care îl conduc și-l 
reprezint momentan, am încercat 
și încerc să nu tai aripile tinerilor, să 
nu reduc la tăcere ideile lor despre 
profesie și, de multe ori, m-am adap-
tat modului lor de a gândi, pentru că 
și eu am fost în locul lor. Cred că prin 
flexibilitate și comportament putem 
avea noi generații cu care să putem 
face față oricărei provocări.

Forțele Aeriene române 
participă la multe exerciții 
naționale, mai ales împreună 
cu celelalte categorii de forțe, 
precum și internaționale, mai 
ales în cadrul NATO. Cum e să 
lucrezi în mediu întrunit și ce 
pregătire este necesară pentru 
astfel de activități?
Pe lângă faptul că exercițiile 

întrunite reprezintă punerea în 
valoare a suportului teoretic, faptul 
că suntem membri NATO ne obligă 
să ne pregătim și să acționăm în 
mediu întrunit. Din momentul în care 
România a devenit membru NATO, 
aproape toate formele de pregătire 
au ca finalitate dezvoltarea capacității 
de acțiune în mediul întrunit. Există 
și provocări evidente, datorate fie 
antrenamentului în comun cu unii 
parteneri cu care nu am mai colabo-
rat în trecut, fie datorate unui scenariu 
nou de antrenament, dar acestea 
sunt încununate de satisfacția reușitei 
de la final și de faptul că acționăm 
după reguli comune, înțelese și puse 
în practică de toți partenerii.
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General de flotilă aeriană Iulian Paţilea, 
locțiitor pentru Operații și Instrucție al șefului SMFA:

Interviu realizat de plutonier- 
adjutant principal Lucian Irimia

INTERVIU

Vom avea 
operatori de sol 

 pentru avioane 
fără pilot la bord
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ALMA MATER

Condiții mult mai bune 
de studiu pentru cantemiriști

Începând cu 11 
ianuarie, în 

colegiile naționale 
militare se reiau 

cursurile exclusiv în 
format online, 

până la data de 
29 ianuarie, când 

liceenii militari vor 
intra în vacanța 

intersemestrială 
(30 ianuarie- 
7 februarie). 

În perioada cuprin-
să între 11 și 29 

ianuarie, profesorii 
vor trebui să înche-

ie situația școlară 
a elevilor, conform 

noului Regulament 
de Funcționare 
a Unităților de 
Învățământ – 
ROFUIP 2020. 

Până când se vor 
putea reîntoarce în 
sălile de curs de la 

Breaza, liceenii 
militari participă la 

concursuri. Iar, la 
revenirea în 

colegiu, o să aibă 
parte de surprize. 

Liceenii militari de la Colegiul Național 
Militar Dimitrie Cantemir sunt așteptați 
să studieze în condiții mult mai bune 

decât atunci când au plecat. În această 
perioadă, în care cursurile s-au desfășurat 
exclusiv în format online, a fost un prilej 
deosebit ca lucrările începute și proiectele 
puse pe hârtie să prindă viață.

Din acest an, fetele vor fi cazate câte 
patru în cameră în Pavilionul T2, transformat 
și renovat complet. Toate încăperile au un 
design nou, modern, cu dulapuri pentru 
haine, jaluzele verticale, geamuri termo-
pan, paturi, noptiere și acces la internet. De 
asemenea, fațada Pavilionului Învățământ a 
fost renovată.

În același registru al modernizării, sălile 
de clasă pentru boboci au fost complet re-
făcute. Toate sălile de clasă din colegiu sunt 
dotate la standarde înalte, care au rolul de 
a eficientiza activitățile de predare-învățare 
și de a veni în ajutorul tinerilor utilizatori 
ce au la dispoziție echipamente de ultimă 
generație: laptop, videoproiector, table 
inteligente, LCD-uri. Noile tehnologii vor 
duce la creșterea calității actului didactic, 

în acord cu viziunea și misiunea colegiului, 
ținând cont de standardele educaționale 

impuse de sistemul de învățământ, dar și 
de performanțele așteptate de conducerea 
Armatei României.

Atât conducerea instituției, cât și 
reprezentanții Comandamentului Logistic 
Întrunit își doresc ca acest nou mediu de 
învățare să contribuie la progresul școlar al 
cantemiriștilor. Modernizarea va continua 
în perioada următoare în toate spațiile 
destinate actului educațional.

În altă ordine de idei, imaginația, 
complexitatea și creativitatea s-au reflectat 
în lucrările scrise de mână ale elevilor din 
clasele a IX–a, trimise la Concursul File din 
poveste, în cadrul căruia cinci dintre ei au 
fost apreciați pentru prestația deosebită 
cu două premii I, un premiu II și două 
mențiuni. Dornici să șlefuiască cuvinte în 
marmura brută a semnificațiilor, astfel încât 
operele lor să transmită emoție și lumină, 
tinerii cantemiriști s-au lăsat cuprinși de 
magia Crăciunului și de tema sugestivă a 
concursului Clopoțelul Magic. Rezultatele 
obținute sunt cununa muncii lor și rodul 
pasiunii pentru literatură.  n

Grațiela Mihăiescu

Alba-Iulia, 
experienţa activităţilor culturale online

Elevul sergent Iulian Florea, din clasa a XII-a a Colegiului Național Militar 
Mihai Viteazul din Alba Iulia, a participat recent la Simpozionul Național 
Incursiune în istoria învățământului din România, activitate culturală desfă-
şurată în mediul online. Coordonat de profesorul de istorie Dan Anca, Iulian 
a prezentat în cadrul secțiunii de comunicări ştiințifice dedicată elevilor 
de liceu, lucrarea intitulată Preoții militari. Legătura dintre cruce și spadă.
Vorbind despre experința simpozionului online, elevul sergent Iulian Florea 
a mărturisit că este bucuros că activităţile extraşcolare pot continua şi 
în contextul pandemic actual, dar regretă absența fizică a tuturor celor 
implicați în astfel de activităţi. Aflat la a VIII-a ediție, Simpozionul Național 
Incursiune în istoria învățământului din România s-a desfăşurat online pe 
şase secțiuni, fiind organizat de Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț, 
Primăria Municipiului Piatra Neamț, Inspectoratul Școlar Județean Neamț 
şi Complexul Muzeal Național Neamț, la activitate participând profesori 
universitari, cadre didactice din învățământul liceal şi elevi de liceu.
De asemenea, eleva caporal Alexandra Ojog, din clasa a XI-a a aceluiaşi 
colegiu, a obținut premiul al II-lea la concursul Eroul meu de ieri și de azi, 

organizat de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor. Eseul Alexandrei, intitu-
lat sugestiv Suferința și durerea eroilor din familia mea, înglobează o scurtă 
parte din istoria familiei ei. Străbunicii şi bunicii Alexandrei din Republica 
Moldova au fost mobilizaţi pe front sau deportaţi în Siberia în perioada 
celui de-al Doilea Război Mondial. Mesajul emoționant al eseului și redac-
tarea științifică a materialului au propulsat-o pe Alexandra pe locul al II-lea 
al acestui concurs național. Onoare, respect și aducere aminte tuturor eroilor 
noștri de ieri și de azi!, a spus profesorul de istorie Dan Anca. (Ioana Popa)
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Satiră și 
iresponsabilitate 

în vreme 
de Covid-19

Pandemia a adus cu ea și o multitudine de pagini cu conținut 
dubios care publică un amestec de informații false și adevărate 

ascunse sub un așa-zis umor. Multe au apărut în primăvara lui 
2020, au crescut constant, prin distribuirea de informații nereale 

sau crearea de conținut total inventat. Logos-Sabia Adevărului 
este o astfel de pagină care, în ultimele zile din 2020  

și primele ale lui 2021, a creat o adevărată isterie pe Facebook 
prin fabricarea unei știri despre un preot ortodox  

„mort de vaccinare împotriva Covid-19”.

Pe 29 decembrie 2020, pagina Logos – 
Sabia Adevărului făcea o postare des-
pre moartea unui oarecare părinte 

„Marincia Argatu din comuna Zvoriștea, 
județul Suceava”, eveniment neplăcut care 
ar fi avut loc imediat după vaccinarea îm-
potriva COVID-19. Postarea devine imediat 
virală (416 comentarii și peste 1,3K distri-
buiri), și apare la fix o lună după ce o altă 
pagină crescută în pandemie – Credință Și 
Iubire În Dumnezeu povestea cum „părin-
tele” Marincia ajuta copiii nevoiași de Moș 
Nicolae. Ambele pagini se adresează la 
două segmente de public – unul refractar 
față de autoritatea Bisericii Ortodoxe și 
care face bășcălie pe seama postărilor (am-
plificând, involuntar, impactul acestora), 
iar altul e format dintr-un public bigot, care 
cel mai probabil nu poate identifica „falșii 
preoți” din postări pentru că… aceștia 
nu urmăresc filmele de la Hollywood.  
Ambele pagini susțin că reprezintă câte 
un pamflet, dar există și câteva aspecte de 
remarcat în aceste cazuri.

Eticheta de „satiră sau pamflet” nu este 
deloc recunoscută și însușită de unii dintre 
cititori, lucru evident din interacțiunea pe 
care aceștia o au cu conținutul paginii, 
care demonstrează incapacitatea lor de 
a discerne unde se termină satira și unde 
începe realitatea. Astfel, postarea ajunge 
masiv în grupuri conspiraționiste și anti-

OCHII LUI ARGUS

Oana Despa, Nicolae Țîbrigan 
LARICS

vaccin, care joacă rolul de veritabile „echo 
chambers” (cutii de rezonanță). Acolo 
membrii doar se aprobă unii pe alții, iar 
cei care nu fac parte din „peisaj” sunt scoși 
rapid pentru că nu respectă „standardele” 
comunității.

O căutare sumară pe Google a 
informațiilor din postare arată evidența: nu 
există niciun fel de preot ortodox sau cato-
lic pe nume Marincia Argatu din Zvoriștea. 
Mai mult, preoții nu fac parte din prima 
categorie profesională care ar urma să fie 
vaccinată împotriva bolii declanșate de 
SARS-CoV2.

Un instrument mai avansat, dar la 
îndemâna oricui, ne arată și cine este 
personajul de a cărei imagine au profitat 
administratorii paginii pentru propagarea 
minciunii. Google Images Reverse Search 
demonstrează că, în imagine, nu e nimeni 
altcineva decât actorul american Christian 
Bale, care joacă rolul preotului catolic John 
Miller din filmul „Florile războiului” („The 
Flowers of War”). 

Vă arătăm, în cele expuse mai jos, cum 
puteți folosi singuri câteva instrumente 
gratuite de pe internet pentru a afla singuri 
care imagini sunt falsificate.

1. Descărcăm imaginea pe care o sus-
pectăm ca fiind falsă în calculator.

2. Deschidem Google Images și apăsăm 
pe iconița care reprezintă un aparat foto.

Aceeași operațiune poate fi repetată 
prin procedura „drag and drop” a imaginii 
pe motorul de căutare Google Images.

În acest fel, Google Images îți afișează 
o listă de rezultate cu articole care conțin 
imagini similare cu cea pe care ai încărcat-o, 
descoperind-o inclusiv pe cea originală. În 
cazul nostru, motorul de căutare Google a 
afișat 234 de rezultate cu imagini similare 
unde actorul Christian Bale joacă rolul unui 
preot catolic blocat în orașul Nanking.

Uneori, rezultatele afișate nu sunt rele-
vante, așa că se pot repeta pașii de căutare 
folosind alte motoare de căutare. Platforma 
TinEye Reverse Image Search este un motor 
de căutare ce-ți poate oferi o listă întreagă 
de surse de internet care au folosit aceeași 
imagine. Avantajul TinEye e că motorul îți 
poate afișa rezultatele în funcție de filtrele: 
„Best match” (Cea mai bună potrivire), „Most 
changed” (Cele mai modificate), „Biggest 
image” (Cele mai mari imagini), „Newest” 
(Cele mai noi) și „Oldest” (Cele mai vechi”) 
sau după domenii/colecții.

Drept rezultat al acestor căutări Reverse 
Image Search puteți verifica două aspecte 
foarte importante: în primul rând, vă puteți 
da seama dacă imaginea este una originală, 
sau a fost supusă editării în Photoshop. În 
cazul nostru, putem vedea ușor că pozei i 
s-a adăugat doar o căsuță de dialog și a fost 
decontextualizată pentru a se folosi într-o 
postare de satiră, dar care a fost percepută 
de public ca fiind o „știre” reală.

Un alt aspect destul de important se 
referă la faptul că, prin metodele de căutare 
descrise anterior, se poate verifica și data 
publicării pozei originale și ce reprezintă 
aceasta în realitate. Astfel, pagina „Logos – 
Sabia Adevărului” a folosit o imagine-captu-
ră dintr-o secvență a filmului „The Flowers of 
War” pentru a prezenta o cu totul altă poves-
te despre „Părintele Marincea” îmbrăcat în 
sutană catolică, din comuna Zvoriștea (jud. 
Suceava) unde singura biserică e cea orto- 
doxă (Biserica Adormirii Maicii Domnului).

Din secțiunea privind transparența pagi-
nii Logos – Sabia Adevărului, aflăm că aceasta 
a fost creată la 18 martie 2020 sub denu-

mirea Dănuț Radea – Live-ul Bucuriei pentru 
ca, după numai o lună, să devină o pagină 
de satiră/parodie Logos – Sabia Adevărului. 
Administrarea paginii se face de pe două 
conturi înregistrate în România și pagina n-a 
rulat încă reclame pentru postările sale.

Chiar dacă pagina e una de satiră și 
presupune conținut de umor și parodie, cele 
mai multe postări duc în eroare publicul și pot 
avea consecințe negative prin isterizarea unui 
public neinformat în ceea ce privește progra-
mul guvernamental de vaccinare anti-Covid.

Așa se explică și de ce postarea cu așa-
numitul „preot Marincia Argatu” a devenit 
una virală, în condițiile în care publicul de 
pe rețelele de socializare deja e alarmat 
din cauza știrilor cu voluntari decedați sau 
asistente leșinate de pe urma administrării 
vaccinurilor.

Apoi, postările satirice cu actori 
prezentați drept preoți au devenit deja o 
marcă înregistrată pe paginile Logos – Sabia 
Adevărului și Credință Și Iubire În Dumnezeu. 
Conținutul celor două pagini este relativ 
similar, iar actori precum Steven Seagal, 
Christian Bale, Rowan Atkinson, Jason 
Statham, Robert De Niro, Sean Penn și 
Brendan Gleeson devin, rând pe rând, preoți 
ortodocși în veșminte catolice, multe astfel 
de bazaconii fiind luate în serios de segmen-
te de public credul.

Evident că satira și umorul au rolul lor la 
nivelul vieții cotidiene: de construcție a ima-
ginii, reducere a tensiunii sociale, de refulare 
a stresului, interacțiune culturală, mecanism 
de auto-apărare în situații de criză, acu-
mularea de capital social etc, dar utilizarea 
acestora ca paravan pentru a populariza 
dezinformări și teorii ale conspirației pe tema 
COVID-19 și anti-vaccinare e un gest destul 
de cinic și chiar periculos.

E una să faci umor pe seama  
acestor teorii, și alta să folosești bășcălia  
și confuzia publicului pe social media 
pentru a-ți crește popularitatea  
și numărul de urmăritori. n

l Selectăm imaginea din locul unde am descărcat-o, dând click pe Upload an 
image/Alege fișierul.
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VĂ INTERESEAZĂ!

(Ne)indexarea 
pensiilor militare

Ministrul apărării naționale,  
Nicolae-Ionel Ciucă, și 

locțiitorul șefului Depar-
tamentului pentru relația 

cu Parlamentul și calitatea 
vieții personalului  

(DRPCVP), general de 
brigadă Valeriu Roșu, s-au 
întâlnit marți, 29 decem-

brie, la sediul MApN, cu 
președintele Forumului 

structurilor asociative 
ale personalului militar 

în rezervă și în retragere, 
colonelul (r) Marian Tudor, 
și cu generalul-locotenent 
(ret) Neculai Băhnăreanu, 

președintele Asociației 
Naționale a Cadrelor  

Militare în Rezervă și în  
Retragere. Ministrul 

apărării naționale a dis-
cutat împreună cu cei doi 

reprezentanți ai pensiona-
rilor militari situația la zi a 
principalelor subiecte care 

îi preocupă pe militarii în 
rezervă și retragere.

Referitor la indexarea cuan-
tumurilor pensiilor militare 
de stat cu rata medie anua-
lă a inflației, cei prezenți au 

fost informați că la nivelul 
Guvernului României s-a 

hotărât amânarea aplicării 
acestor prevederi până la 

data de 1 septembrie 2021. 
În bugetul Ministerului 

Apărării Naționale vor fi 
prevăzute sumele necesare 

aplicării acestei indexări, 
decizia de amânare fiind 

motivată de constrângerile 
bugetare severe cauzate de 

gestionarea pandemiei 
de Covid-19.

(Extras din comunicatul MApN, 
din 29 decembrie 2020, 

cu privire la întâlnirea 
ministrului apărării naționale 

cu reprezentanți 
ai militarilor în rezervă 

și retragere)

Referitor la indexarea pensiilor 
militare, OUG nr. 226/2020 
prevede, la  art. VIII alin. (7), că, 

în anul 2021, pensiile militare de 
stat nu se indexează cu rata medie 
anuală a inflației, aşa cum este pre-
văzut în art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
223/2015 privind pensiile militare de 
stat, cu modificările şi completările 
ulterioare.

De la intrarea sa în vigoare, la 1 
ianuarie 2016, Legea nr. 223/2015 a 
fost modificată şi completată prin  
13 acte normative.

În forma sa iniţială, art. 59 pre-
vedea că  pensiile militare de stat se 
indexează anual cu 100% din rata 
medie anuală a inflaţiei, la care se 
adaugă 50% din creşterea reală a 
câştigului salarial mediu brut reali-
zat. De asemenea, se preciza şi mo-
dalitatea de aplicare în cazul în care 
unul din cei doi indicatori sau ambii 
are/au valoare negativă. În acelaşi 
articol, se dispunea că, începând 
cu anul 2021, cuantumul pensiilor 
militare de stat se indexează anual 
cu 100% din rata inflaţiei, la care 
se adaugă 45% din creşterea reală 
a câştigului salarial mediu brut, reali-
zate pe anul precedent, iar începând 
cu anul 2030, cuantumul pensiilor 
militare de stat se indexează anual 
cu 100% din rata inflaţiei realizată 
pe anul precedent.

Prima modificare a articolului 59 
a fost, în 2017, prin OUG nr. 59, astfel: 
Cuantumul pensiilor militare de stat 

se actualizează, din oficiu, în fiecare 
an, cu rata medie anuală a inflației, 
indicator definitiv, cunoscut la data de 
1 ianuarie a fiecărui an în care se face 
actualizarea și comunicat de Institutul 
Național de Statistică. Dacă în urma 
actualizării rezultă un cuantum al  
pensiei mai mic, se păstrează cuantu-
mul pensiei aflat în plată. 

În 2018, a fost modificat din nou, 
prin OUG nr. 114: Cuantumul pen-
siilor militare de stat aflate în plată 
la 31 decembrie a anului anterior se 
indexează, din oficiu, începând cu 1 
ianuarie a anului în curs, cu ultima 
rată medie anuală a inflației, indica-
tor definitiv, cunoscut la această dată 
și comunicat de Institutul Național de 
Statistică. Cuantumul pensiilor mili-
tare de stat nu se indexează dacă rata 
medie anuală a inflației înregistrează 
valori negative. 

Pensionarii militari se aşteptau 
ca aceste prevederi să fie aplicate de 
la începutul anului 2021. Dar, la 31 
decembrie, aşteptarea s-a transfor-
mat în dezamăgire când au aflat că 
a fost publicată OUG nr. 226. Actul 
normativ dispune că, prin derogare 
de la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
223/2015, în anul 2021 pensiile 
militare de stat stabilite în condițiile 
legii nu se indexează cu rata medie 
anuală a inflației. n

În ultimii 30 de ani, domeniul pensiilor militare de stat a 
fost reglementat prin mai multe acte normative. Până 

în aprilie 2001, s-au aplicat prevederile Decretului 214, in-
trat în vigoare la 1 iulie 1977. Acesta a fost abrogat prin 
Legea nr. 164/2001, ale cărei prevederi s-au aplicat până 
la 1 ianuarie 2011. La acea dată, a intrat în vigoare Legea 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care  
cuprindea dispoziţii privind stabilirea şi recalcularea pensiilor 
cadrelor militare în rezervă şi retragere. La 1 ianuarie 2016,  
a intrat în vigoare Legea nr. 223/2015. 

Salarizarea 
în 2021

OUG nr. 226 privind une-
le măsuri fiscal-bugetare 
și pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative și proroga-
rea unor termene a fost 
publicată în   Monitorul 
Oficial nr. 1332, din 31 
decembrie 2020.

Sunt prezentate argumente pentru a justifica toate 
dispozițiile cuprinse în ordonanță, de la salarizare la măsuri 
fiscale şi economice. Referitor la menținerea acordării, până la 
data de 31 decembrie 2021, a voucherelor de vacanță/decon-
tarea serviciilor turistice, în cuantum de 1.450 lei, se precizea-
ză că această măsură va sprijini industria ospitalității, puternic 
afectată de efectele pandemiei de Covid-19, în sensul recu-
perării pierderilor suferite ca urmare a suspendării activității 
structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare şi/sau 
alimentație publică. 

Conform noilor prevederi, începând cu 1 ianuarie 2021, 
personalul MApN beneficiază de: l cuantumul brut al salariilor 
de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor 
de încadrare lunară se menține la acelaşi nivel cu cel ce se 
acordă pentru luna decembrie 2020, în măsura în care per-
sonalul ocupă aceeaşi funcție şi îşi desfăşoară activitatea în 
aceleaşi condiții; l cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, 
compensațiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului 
de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar/
solda lunară se menține cel mult la nivelul cuantumului acor-
dat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care personalul 
ocupă aceeaşi funcție şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi 
condiții; l se acordă cuantumul compensației băneşti pentru 
drepturile de hrană actualizate la nivelul lunii ianuarie 2019, 
potrivit normelor în vigoare.

În 2021, pentru personalul militar şi personalul civil din 
instituțiile publice de apărare, ordine publică şi  
securitate națională, se decontează serviciile turistice prestate 
de orice structură de primire turistică aflată pe teritoriul  
României, în limita a 1.450 de lei. 

Personalul care nu a beneficiat, în 2020, de decontarea 
integrală a 1.450 de lei poate beneficia, pentru serviciile  
prestate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2021 de orice 
structură de primire turistică aflată pe teritoriul ţării, de 
diferența dintre limita valorică de 1.450 de lei şi cuantumul 
decontat efectiv. n

Actul normativ, care a creat multe nemulțumiri, a fost 
adoptat, aşa cum aflăm din partea introductivă a 
acestuia, luându-se în considerare contextul bugetar 

actual, în care utilizarea fondurilor publice trebuie să fie țintită și 
atent direcționată în principal pentru stimularea investițiilor în 
economie și finanțarea măsurilor în planul sănătății publice care 
au impact pozitiv în limitarea răspândirii coronavirusului  
SARS-CoV-2. De asemenea, se spune că măsurile luate sunt 
necesare pentru a se limita creşterea cheltuielilor bugetare 
permanente. Ne mai asigură guvernanții că nepromovarea 
actului normativ ar fi generat dificultăți în stabilirea și de-
clararea de către contribuabili a obligațiilor fiscale aferente 
indemnizațiilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, 
din bugetul de stat sau decontate din Fondul de garantare  
pentru plata creanțelor salariale.

Nimeni nu se atinge de drepturile militarilor. Cel puțin, nu pe mandatul meu.

Nicolae-Ionel Ciucă, ministrul apărării naționale 
Facebook, 5 noiembrie 2020

Pagină realizată de 
Irina-Mihaela Nedelcu



Observatorul militarNr. 1 / 13 – 19 ianuarie 2021 11

Ordine 
ale ministrului apărării naţionale

În Monitorul Oficial nr. 1327, din 31 decembrie 
2020, au fost publicate două ordine ale 

ministrului apărării naţionale: l Ordinul nr. 
M.229 privind modificarea și completarea 

Ordinului ministrului apărării naționale nr. 
M.120/2015 pentru folosirea căminelor 

militare, cabanelor militare, sanatoriilor și a 
altor facilități recreative și sportive aflate în 

patrimoniul MApN; l Ordinul nr. M.230 
pentru modificarea și completarea 

Metodologiei întocmirii aprecierilor de 
serviciu pentru cadrele militare din 

structurile MApN, pe timp de pace, aprobată 
prin Ordinul ministrului apărării 

naționale nr. M.122/2014.

Prin modificările şi completările 
aduse de Ordinul nr. M.229/2020, 
în căminele militare, cabanele mili-

tare, sanatoriile şi alte facilități recreative 
şi sportive aflate în patrimoniul MApN au 
acces: u cadrele militare în activitate şi 
familiile acestora; u soldații şi gradații 
profesionişti, precum şi familiile acesto-
ra; u personalul civil din MApN şi fami-
liile acestora; u veteranii şi văduvele de 
război; u cadrele militare în rezervă şi în 
retragere, pensionari militari şi familiile 
acestora; u personalul rănit, invalid, 
cel care a dobândit afecțiuni fizice sau 
psihice, ca urmare a participării la acțiuni 
militare, misiuni şi operații pe teritoriul 
sau în afara teritoriului statului român, 
precum şi însoțitorii invalizilor de gradul 
I şi urmaşii personalului decedat ca 
urmare a participării la astfel de acțiuni 
militare, misiuni şi operații; u membrii 
familiei şi/sau alte persoane care partici-
pă la îngrijirea personalului invalid, rănit 
sau care a dobândit afecțiuni fizice şi/sau 
psihice ca urmare a participării la acțiuni 
militare, misiuni şi operații pe teritoriul 
sau în afara teritoriului statului român, 
pe perioada cât acesta este spitalizat 
pentru tratament/recuperare sau pentru 
refacere/odihnă; u părinții personalu-
lui decedat ca urmare a participării la 
acțiuni militare, misiuni şi operații, pen-
tru perioada de timp în care sunt invitați 

la acțiuni festive sau comemorative  
organizate de MApN; u elevii şi 
studenții din instituțiile militare de 
învățământ recompensați pentru 
performanțele şcolare şi universita-
re, pentru rezultatele remarcabile în 
educația şi formarea lor profesională sau 
în activități culturale şi sportive.

Din Ordinul nr. M.120/2015 a fost 
modificat în întregime art. 16, referitor la 
modul cum se fac rezervările în căminele 
militare de garnizoană şi categoriile de 
personal care au dreptul să fie cazate 
în asemenea spaţii. Vom reveni asupra 
acestor prevederi, mai ales că unele vor 
intra în vigoare la 4 februarie 2021.  

Art. III din Ordinul nr. M.230 
prevede că, pentru anul 2020,  
activitatea de apreciere de servi-

ciu a cadrelor militare se realizează şi se 
finalizează în conformitate cu dispozițiile 
legale aflate în vigoare la data inițierii 
procesului de evaluare. Conform art. 
28 alin. (1) din Metodologia întocmirii 
aprecierilor de serviciu pentru cadrele 
militare din structurile MApN, pe timp  
de pace procesul de evaluare profe-
sională a cadrelor militare începe la 1 
decembrie în anul pentru care se face 
evaluarea şi se încheie la 31 ianuarie 
anul următor. Prin urmare, vom reveni 
asupra noilor prevederi. n

Ordinul nr. M.231 din 
30 decembrie 2020 
pentru modificarea 

și completarea 
Normelor privind 

organizarea și 
funcționarea 

sistemului de 
ierarhizare și selecție 

în vederea evoluției 
în carieră a cadrelor 

militare, aprobate prin 
Ordinul ministrului 

apărării naționale 
nr. M.69/2015 a fost 

publicat în Monitorul 
Oficial nr. 23, 

din 8 ianuarie 2021.

Noul ordin prevede că analizarea, 
ierarhizarea şi selecția candidaților 
pentru promovarea în funcțiile 

vacante publicate până la data intrării 
în vigoare a acestuia se realizează şi se 
finalizează în conformitate cu dispozițiile 
legale aflate în vigoare la data publicării 
funcțiilor respective. Comisiile de selecție 
analizează pentru înaintarea în gradul 
următor, la termen, doar cadre militare 
numite în funcții prevăzute în statele 
de organizare cu grade superioare celor 
deținute şi care au împlinit stagiul minim 
în grad sau împlinesc acest stagiu în cursul 
anului calendaristic respectiv. 

Experiența profesională dobândită 
de-a lungul carierei se cuantifică prin 
acordarea de puncte pentru îndeplinirea 
funcțiilor de execuție/conducere, pentru o 
perioadă de minimum doi ani, diferențiat 
pe niveluri ale structurilor, astfel: l un 
punct pentru îndeplinirea fiecărei funcții 
de execuție şi două puncte pentru înde-
plinirea fiecărei funcții de conducere în 
structuri de nivel 1; l două puncte pentru  
îndeplinirea fiecărei funcții de execuție şi 
patru puncte pentru îndeplinirea fiecărei 
funcții de conducere în structuri de nivel 2; 
l trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei 
funcții de execuție şi şase puncte pentru 
îndeplinirea fiecărei funcții de conducere 
în structuri de nivel 3; l patru puncte pen-
tru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție 
şi opt puncte pentru îndeplinirea fiecărei 
funcții de conducere în structuri de nivel 
4; l patru puncte pentru încadrarea unui 
post permanent în străinătate încadrat pe 
o perioadă de minimum trei ani; punctajul 
se acordă pentru încadrarea unui singur 
post permanent; l patru puncte pentru 
fiecare funcție îndeplinită în cadrul  
structurilor NATO de pe teritoriul  
României pe o perioadă de minimum  

trei ani; l două puncte pentru fiecare şase 
luni de participare neîntreruptă sau cumu-
lată din perioade de câte cel puțin trei luni 
neîntrerupte la misiuni şi operații în afara 
teritoriului statului român.

Ofițerilor care au absolvit masterul 
de conducere interarme/similar şi care 
solicită analizarea în cadrul comisiilor de 
selecție în vederea promovării în funcții 
prevăzute în statele de organizare cu 
astfel de studii sau în funcții prevăzute 
cu grad de general de brigadă/similar, cu 
excepția funcțiilor corespunzătoare servi-
ciilor specializate, li se acordă patru punc-
te, suplimentar, astfel: n absolvenților 
masterului de conducere interarme 
organizat la forma de învățământ cu 
frecvență şi pentru locuri finanțate de la 
bugetul de stat; n absolvenților studiilor/
cursurilor organizate în străinătate, asimi-
late masterului de conducere interarme; 
n absolvenților studiilor universitare de 
licență în specializările Conducere interar-
me – forțe terestre, Conducere interarme 
– forțe aeriene, Conducere interarme – 
forțe navale, Conducere logistică sau 
Management economico-financiar la 
Universitatea Națională de Apărare Carol I, 
promoțiile 2007, 2008, 2009 şi 2011 şi care, 
ulterior, au absolvit cursul postuniversitar 
de dezvoltare profesională în conducere 
structuri militare.

Se acordă un punctaj egal cu 
suma mediilor acordate la evaluarea 
performanței profesionale din fişele de 
apreciere de serviciu anuală din ultimii trei 
ani şi un punctaj obținut prin împărțirea la 
cinci a sumei punctajelor acordate pentru 
evaluarea competențelor, aptitudinilor şi 
atitudinilor profesionale din ultima fişă de 
apreciere de serviciu anuală.

Se scad puncte, astfel: n trei – pentru 
sancțiuni disciplinare în ultimele 12 luni; 

cinci – pentru cei judecați de consiliul de 
onoare şi sancționați; n zece – pentru 
condamnați penal.

Se evaluează prin acordarea unui nu-
măr de puncte de la 1 la 10 fiecare criteriu 
specificat la lit. h) şi i) din secțiunea B a 
anexei nr. 11 sau 111.

Pentru cuantificarea experienței profe-
sionale, perioadele în care cadrele militare 
au îndeplinit atribuțiile aceloraşi funcții în 
cadrul aceloraşi structuri se cumulează, in-
diferent dacă denumirile funcțiilor au fost 
modificate, şi nu se iau în calcul perioade-
le în care le-au fost acordate calificativul 
Corespunzător sau calificative inferioare 
acestuia. 

Ierarhizarea candidaților se face pe 
baza punctajului final. Pentru funcțiile 
care nu prevăd în cadrul selecției probă de 
interviu, în cazul în care doi sau mai mulți 
candidați obțin acelaşi punctaj final, de-
partajarea acestora se face pe baza unuia 
dintre următoarele criterii, în ordinea 
menționată: u punctele acordate pentru 
îndeplinirea funcțiilor de execuție/condu-
cere, pentru o perioadă de minimum doi 
ani, diferențiat pe niveluri ale structurilor; 
u media punctelor acordate pentru 
compatibilitatea experienței profesionale 
cu cerințele funcției vacante; u media 
punctelor acordate pentru compatibili-
tatea pregătirii profesionale cu cerințele 
funcției vacante. 

Pentru funcțiile care prevăd în cadrul 
selecției probă de interviu, în cazul în care 
doi sau mai mulți candidați obțin acelaşi 
punctaj final, pentru departajarea acestora 
se utilizează punctajul obținut în urma 
desfăşurării interviului, iar dacă egali-
tatea se menține, pentru departajarea 
acestora se aplică aceeaşi procedură ca în 
cazul funcțiilor care nu prevăd în cadrul 
selecției probă de interviu. n

Pagină realizată de Irina-Mihaela Nedelcu
irina.nedelcu@presamil.ro
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11 ianuarie a marcat 
deschiderea noului an 

de instrucție a 
militarilor români din 

diverse categorii de 
forțe, fiind organizate 
evenimente, în cadru 

restrâns, pentru 
prezentarea bilanțului 

anului recent 
încheiat și pentru 

trasarea obiectivelor 
perioadei imediat 

următoare. 

La sediul Batalionului 17 Vânători de 
Munte Dragoș Vodă s-a desfășurat, în 
prezența locțiitorului comandantului 

Brigăzii 61 Vânători de Munte General Virgil 
Bădulescu, colonel Vasile Cristea, festivitatea 
de deschidere a noului an de instrucție.  
Acesta a remarcat efortul conjugat al perso-
nalului batalionului și a evidențiat rezultatele 
deosebite obținute de militari în anul de 
instrucție 2020. Cu aceeași ocazie, coman-
dantul batalionului, locotenent-colonel  
Silviu -Stelian Borșa, a subliniat că militarii 
dorneni sunt pregătiți pentru noul an de 
instrucție. Militarii Batalionului 72 Geniu  
General Constantin Savu și militarii Batalio-
nului 110 Sprijin Logistic Mareșal Constantin 
Prezan au fost prezenți la festivitatea de 
deschidere a noului an de instrucție, la eveni-
ment luând parte și locţiitorul comandantu-
lui Brigăzii 10 Geniu Dunărea de Jos, colonel 
Călin Sorin. Acesta le-a mulţumit militarilor 
pentru modul exemplar în care și-au înde-

plinit misiunile primite în anul 2020, mani-
festându-și încrederea  că și anul în curs va fi 
unul la fel de spornic. La sediul Batalionului 
96 Geniu Cetatea București a fost prezentat 
bilanțul anual de instrucție anterior, obiec-
tivele și principalele activități pentru 2021. 
La eveniment a fost prezent și locotenent-
colonelul Vasile Popescu din partea Brigăzii 
10 Geniu Dunărea de Jos, acesta dând citire 
mesajului comandantului brigăzii cu ocazia 
începerii anului de instrucție.

Infanteriștii  Batalionului 300 Infanterie 
Mecanizată Sfântul Andrei din Galați au marcat 
începerea noului an de instrucție în prezența 
comandantului batalionului, locotenent-colo-
nel Octavian Remus Popa. Acesta a prezentat 
militarilor rezultatele obţinute în anul de 
instrucţie recent încheiat, trasând obiectivele 
pentrul anul de instrucţie 2021. La sediul Bata-
lionului Nave Treceri Fluviale Danubius a fost 
organizată o festivitate de începere a anului 
de instrucţie 2021, în prezența locțiitorului 
comandantului Brigăzii 10 Geniu Dunărea 
de Jos, colonel Sorin Călin. După trecerea în 
revistă a formaţiei, a luat cuvântul comandan-

Start instrucție!

mailto:liviu.anghel@presamil.ro
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Start instrucție!

La începutul fiecărui an, fără a întrerupe dinamica 
operativă, marcăm reluarea procesului de instrucție, 
stabilind un punct de început în calendarul activităților. 
Pentru proiectele ambițioase din 2021 cuvintele-cheie 
sunt realismul instruirii și abordarea integrată a  
mediului operațional. În contextul contraofensivei 
împotriva Covid-19, estimez că, pentru Armata  
României, 2021 va fi unul dintre cei mai importanți 
ani pe linia organizării unor evenimente majore de 
instrucție. Lecțiile învățate și bunele practici deprinse 
pe parcursul dificilului an 2020 fac parte din instru-
mentarul pe care îl vom utiliza în perioada următoare.

General-locotenent Daniel Petrescu,  
șeful Statului Major al Apărării

tul batalionului, maior Dănuț Șerban, care a 
realizat un scurt bilanţ al activitățiilor din anul 
recent încheiat. Acesta a precizat că 2021 va 
aduce provocări inedite tuturor celor care 
încadrează structurile  batalionului. Colonelul 
Sorin Călin le-a transmis militarilor că, în 2020, 
această structură şi-a îndeplinit toate obiecti-
vele propuse, iar nivelul de pregătire atins de 
personalul batalionului a creat cadrul necesar 
începerii unui nou an de instrucţie, sub deviza 
Instruieşte-te aşa cum vei lupta! 

La sediul Batalionului 2 Infanterie Călugă-
reni, s-a desfăşurat o ceremonie la care au par-
ticipat şeful Statului Major al Forțelor Terestre, 
general-maior Iulian Berdilă şi comandantul 
Brigăzii 1 Mecanizată, general de brigadă 
Valentin Brînzei. Militarii batalionului au 
participat, în 2020, la exercițiul multinațional 
Saber Junction 20, în centrul de instruire din 
Hohenfels, Germania, cu o echipă de stat 
major, o companie de infanterie, un pluton 
de mentenanță şi 20 de vehicule ca tehnică 
de luptă. În plus, batalionul a fost centru de 
selecționare pentru viitorii SGP, pe garnizoana 
Bucureşti şi implicit centru de instruire pentru 
aceştia, pentru a doua serie, noiembrie- 
decembrie 2020, având peste 60 de viitori 
soldați profesionişti la instrucție. 

Militarii Brigăzii 2 Vânătorii de Munte 
Sarmizegetusa au început un nou an de 
instrucție.  2020 a fost un an plin de provocări,  
în care toate activitățile au fost adaptate astfel 
încât să fie respectate regulile şi măsurile de 
prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.  
În contextul pandemiei, brigada sprijină, 
în continuare, autoritățile publice locale şi 
Direcția de Sănătate Publică Braşov, prin asi-
gurarea funcționării unui call-center în Braşov, 
asigurat de militari din cadrul Brigăzii 2 Vână-
tori de Munte şi Școlii de Aplicație a Forțelor 
pentru Operații Speciale. 

După câteva zile de pregătire, noul an 
de instrucție a început, oficial, şi la Brigada 
10 Geniu Dunărea de Jos. În cazarma coman-
damentului, la ceremonialul militar au fost 
prezente efectivele comandamentului marii 
unităţi şi ale subunităţilor de brigadă.  
Colonelul Sorin Călin, locțiitorul coman-
dantului brigăzii, a prezentat retrospectiva 
principalelor activităţi la care au luat parte 
militarii genişti şi performanţele obţinute în 
2020, dar şi obiectivele stabilite pentru 2021. 
Deschiderea anului de instrucţie a avut loc  şi 
în  celelalte unităţi militare ale brigăzii, din 
Satu Mare, Alba Iulia şi Bucureşti. Brigada 15 

Mecanizată Podu Înalt a început, oficial, anul 
de instrucție. Evenimentul a fost marcat prin 
scurte ceremonii în toate garnizoanele de 
dislocare a unităților subordonate, cu respec-
tarea tuturor măsurilor de protecție sanitară. 

Militarii Brigăzii 61 Vânători de  
Munte General Virgil Bădulescu, ai Batalionului 
24 Vânători de Munte General Gheorghe 
Avramescu şi  ai Batalionului 435 Sprijin 
Logistic Ciuc au început un nou an de 
instrucție. Festivitatea prin care s-a marcat 
acest moment s-a desfăşurat în prezenţa 
locţiitorului pentru sprijin al şefului de stat 
major al Diviziei 4 Infanterie Gemina, colonel 
Nicolae Oros. 

La Brigada 81 Mecanizată  
General Grigore Bălan anul de instrucție 2021 
s-a deschis în prezența comandantului  
Diviziei 4 Infanterie Gemina, general-maior 
Dorin Blaiu, cu o ceremonie militară şi  
religioasă, la care au participat militarii din  
cadrul comandamentului brigăzii, ai 
subunităților de brigadă, ai Batalionului 812 
Infanterie Bistrița şi ai Batalionului 405 
Sprijin Logistic Năsăud. După primirea rapor-
tului şi trecerea în revistă a formației, a fost 
oficiat serviciul religios, urmat de cuvântul 
comandantului Brigăzii 81 Mecanizată General 
Grigore Bălan, colonel Cornel-Traian Scurt, 
care a subliniat realizările şi modul de îndepli-
nire a sarcinilor în anul de instrucție 2020 şi a 
evidențiat obiectivele pentru acest an. 

Militarii Brigăzii Multinaționale Sud-Est 
au participat la deschiderea noului an de 
instrucție, având ca țel un an 2021 la fel de 
plin de reuşite ca cel care a trecut. În cazarma 
Regimentului 50 Rachete Antiaeriene Andrei 
Mureşianu a fost marcat restartul simbolic al 
instrucţiei subunităţilor şi comandamentelor 
structurilor din subordinea regimentului. La 
ceremonie a participat, din partea Diviziei 4 
Infanterie Gemina, locţiitorul pentru operaţii 
al şefului de stat major, colonel Ștefan Toader. 
Acesta a prezentat personalului unităţii 
bilanţul activităţii din anul de instrucţie 2020, 
conturând şi principalele direcţii de acţiune  
ale Diviziei 4 Infanterie Gemina în anul 2021. 
La  Baza 95 Aeriană Erou Căpitan Aviator 
Alexandru Șerbănescu a avut loc deschiderea 
anului de instrucție 2021. Cu aceeaşi  
determinare specifică tuturor celor care au 
drept crez zborul, militarii unității îşi propun un 
an al performanței deoarece secretul reuşitei 
rezultă din îndeplinirea datoriei la cele mai 
înalte standarde. n
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Trump, un președinte 
izolat și renegat 

la finalul mandatului

Cu doar câteva zile înainte de încheierea 
mandatului, Donald Trump devine un 
președinte aproape izolat și renegat de 

cea mai mare parte a propriei administrații, 
a propriei formațiuni politice și chiar de 
o mare parte a celor care l-au votat. Iar 
principalele rețele de socializare i-au anulat 
conturile prin intermediul cărora adora să se 
exprime aproape haotic, mergând până la 
dezinformarea și incitarea adepților săi. Mai 
mult decât atât, deși șansele erau extrem de 
mici, risca, până luni seară, să fie suspendat 
de propriul cabinet și declarat incompatibil 
cu funcția de președinte al SUA, în virtutea 
amendamentului al 25-lea din Constituție. 
Dar, deloc imposibil, până la 20 ianuarie, 
când Joe Biden va fi învestit POTUS (Presi-
dent Of The United States), Trump ar putea fi 
demis de Congres, în urma unei proceduri de 
impeachment (procedură de acuzare la nivel 
parlamentar, urmată de demitere). Și ar fi cea 
de-a doua prin care ar putea să treacă, după 
ce a fost exonerat de Senat, în februarie 2020.

Fostul președinte democrat Barack 
Obama afirma, în acele momente fierbinți 
de miercurea trecută, din Washington DC, 
că violenţele la care a fost martor întreaga 
lume reprezintă un moment de ruşine şi 
oprobriu pentru America. La rândul său, fostul 
președinte republican George W. Bush a de-
nunţat scenele de haos demne de o republică 
bananieră. Iar președintele ales, Joe Biden, 
nu s-a ferit să vorbească despre insurecție și 
terorism domestic. 

La urma urmei, în interiorul a ceea ce 
majoritatea jurnaliștilor și politicienilor SUA 
numesc templul democrației, cinci persoane 
au decedat și alte zeci au fost rănite. Au fost 
confruntări, la intrarea și pe holurile  
Congresului american. Au fost scoase arme la 
vedere și s-a tras, după ce sute de susţinători 
ai lui Trump au luat cu asalt Capitoliul din  
Washington, în tentativa de a opri procedura 
de validare a victoriei democratului Joe Biden 
în alegerile prezidenţiale din 3 noiembrie. 
Mulţimea instigată și înfierbântată a spart 
geamuri și uși, a pătruns atât în sala de 
ședințe a Senatului, cât și a Camerei  
Reprezentanţilor, dar și în birourile congres-
menilor, printre care și cel al președintelui  
Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi. 
Autorii violenţelor au provocat întârzierea 
cu câteva ore a deliberărilor Congresului, iar 
complexul legislativului a fost închis. După 
pauza forţată, Congresul a reluat procesul de 
certificare a victoriei lui Biden, respingând, 
obiecţiile unor aleși republicani faţă de  
rezultatele alegerilor prezidenţiale.

Mobilizarea Gărzii Naționale cu 
ajutorul vicepreședintelui Pence și șefului 
Pentagonului. Miercuri, la câteva ore după 
începerea violențelor și luarea cu asalt a  
Capitoliului, Pentagonul a activat toţi rezer-
viștii din Garda Naţională din Districtul  
Columbia, adică aproximativ 1.100 de militari. 
Secretarul american al Apărării, Christopher 
Miller, a declarat pentru presă că a decis des-
fășurarea Gărzii Naţionale din Washington la 

Donald Trump, spre deosebire de vicepreședintele său Mike Pence, nu va 
participa la ceremonia de învestire a succesorului Joe Biden. O premieră 
în nerespectarea cutumelor care, până la urmă, a ajuns să fie considerată 
oportună. Mai ales după ce presa și politicienii de peste Ocean nu au 
făcut deloc economie de discursuri marțiale, vorbind despre insurecție, 
tentativă de lovitură de stat, terorism domestic, amenințare la adresa 
democrației și constituției. Aceste sintagme au o încărcătură extrem de 
negativă pentru finalul de mandat al lui Donald Trump, dacă analizăm 
evenimentele de la început de an, la Washington DC, care au demonstrat 
că, după cei patru ani la Casa Albă ai celui mai controversat președinte al 
SUA, este nevoie de o mai bună protecție a democrației și a instituțiilor 
sale garante. Miercuri, 13 ianuarie, ar putea fi o zi cu ghinion pentru 
Donald Trump și pentru cei care încă mai cred în el.

Ministrul apărării, Benny Gantz, 
și-a exprimat dorinţa ca Israelul 

să achiziţioneze din SUA o a treia esca-
drilă de avioane stealth de generaţia 
a V-a F-35. Avem nevoie să extindem 
reţeaua de aparate F-35. În prezent, 
avem două escadrile. Consider că pu-
tem extinde această reţea, a declarat 
Gantz pentru presă.  Aş cumpăra o 
altă escadrilă de aparate F-35 şi apoi aş 
examina ce este de făcut pentru a menţine echilibrul: să continuăm să extindem achiziţiile 
de F-35, să optăm pentru F-15?, a adăugat ministrul. 

Israelul poartă negocieri cu Washingtonul cu privire la modalităţile ce i-ar permite 
să-și menţină avantajul militar în regiune, după ce administraţia Trump a aprobat anul 
trecut o posibilă vânzare de aparate F-35 către Emiratele Arabe Unite. Înainte de aceasta, 
respectivele aeronave erau disponibile în regiune doar pentru Israel. n

O nouă escadrilă 
de F-35 pentru Israel

Armata israeliană a lansat, la sfârșitul săptămânii 
trecute, o operaţiune de securitate în teritoriul pa-

lestinian Cisiordania, după ce doi militanţi islamiști au 
lovit cu un vehicul militari israelieni. Atacul a avut loc 
la un punct de control militar din zona Yabad. Potrivit 
armatei, în Cisiordania, s-a înregistrat, în 2020, o ușoară 
creștere a violenţelor, cu 60 de incidente de activitate 
teroristă, faţă de 51 în anul precedent. Totodată, s-au 
înregistrat 1.500 de incidente de tipul lansării de pietre 
asupra vehiculelor sau persoanelor israeliene, 229 de 
lansări de cocteiluri Molotov, 31 de incidente cu armă 
de foc și nouă cu armă albă. n

Operațiune 
de securitate în Cisiordania

UNAMID (United Nations–African Union Mission in Darfur), misiunea comună a Organizației 
Națiunilor Unite și Uniunii Africane de menţinere a păcii în Darfur, și-a încheiat  activitatea 

la 31 decembrie, după 13 ani în această regiune din vestul Sudanului. Conflictul dintre forţele 
loiale regimului de la Khartoum și insurgenţi s-a soldat cu aproximativ 300.000 de morţi și 
peste 2.5 milioane de persoane strămutate, mai ales în primii ani, potrivit ONU. Misiunea, care 
a început în 2007, se încheie în pofida creșterii conflictelor tribale din Darfur.

Misiunea de menţinere a păcii s-a încheiat joi, 31 decembrie, la miezul nopţii în Darfur, a transmis 
purtătorul de cuvânt al UNAMID, Ashraf Eissa, adăugând că retragerea treptată a aproximativ 
8.000 de membri ai misiunii (militari, poliţiști, civili) va 
continua pe o perioadă de șase luni, începând cu ianuarie 
2021. După UNAMID, ONU va rămâne în Sudan printr-o 
misiune integrată de asistenţă pentru tranziţie (MINU-
ATS).  Această misiune politică va avea sarcina de a asista 
guvernul de tranziţie instalat în august 2019, rezultat 
dintr-un acord între armată și liderii mișcării de protest. 
De asemenea, va trebui să sprijine aplicarea acordurilor 
de pace recente în regiunile devastate de conflicte. n

UNAMID a încetat după 13 ani

Înainte de începutul mandatului de președinte al lui Joe Biden, liderul nord-coreean 
Kim Jong Un a afirmat că SUA sunt cel mai mare duşman al ţării sale. Phenianul trebuie 

să se concentreze şi să se dezvolte pentru a contracara 
SUA, cel mai mare obstacol în calea revoluţiei noastre 
şi cel mai mare duşman al nostru, a declarat Kim Jong 
Un, în timpul celui de-al VIII-lea congres al partidului 
comunist. De asemenea, a dat asigurări că ţara sa se va 
dota cu un submarin nuclear. Declaraţia lui intervine 
cu mai puţin de două săptămâni înainte ca Joe Biden 
să preia președinţia SUA și în condiţiile în care relaţiile 
dintre Kim Jong Un și președintele în exerciţiu Donald 
Trump au fost extrem de schimbătoare. n

Kim Jong Un declară SUA 
cel mai mare duşman

Acuzații de insurecție, terorism domestic și atac la adresa democrației SUA
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 Avertismentul foștilor șefi ai Pentagonului

Anticipând parcă evenimentele de miercuri de la Washington DC, într-o scrisoare publicată 
la 3 ianuarie de Washington Post, toţi cei zece foşti şefi ai Pentagonului în viaţă au avertizat 

împotriva oricăror potenţiale abuzuri în privinţa rezultatelor alegerilor prezidenţiale din no-
iembrie. Scrisoarea este semnată de Dick Cheney, James Mattis, Leon Panetta, Donald Rumsfeld, 
William Cohen, Chuck Hagel, Robert Gates, William Perry, Ashton Carter şi Mark Esper, care a 
fost înlocuit recent. Implicarea forţelor armate ar aduce SUA pe un teritoriu periculos, ilegal şi 
neconstituţional, au avertizat cei zece secretari ai Apărării (atât republicani, cât şi democraţi).
Alegerile noastre au avut loc. Au avut loc renumărări şi audituri. Instanţele au soluţionat chestiu-
nile problematice adecvate. Guvernatorii au certificat rezultatele. (...) Şi colegiul electoral a votat. 
Timpul pentru a pune la îndoială rezultatele a trecut; a sosit timpul pentru numărarea oficială a 
voturilor colegiului electoral, aşa cum este prevăzut în Constituţie şi în statut, au semnalat foştii 
şefi ai Pentagonului.

Capitoliu împreună cu vicepreşedintele  
Mike Pence, şi nu cu preşedintele Donald 
Trump. Am activat pe deplin Garda Naţională 
din Washington pentru a ajuta forţele de  
ordine federale şi locale atunci când depun 
eforturi pentru rezolvarea paşnică a situaţiei. 
Suntem pregătiţi să oferim dacă va fi nevoie un 
sprijin suplimentar şi corespunzător la solici-
tarea autorităţilor locale, declara Christopher 
Miller. De asemenea,  guvernatorul statului 
Virginia, a anunţat că a trimis la Washington 
membri ai Gărzii Naţionale din Virginia 
împreună cu 200 de agenţi statali pentru a 
pune capăt violenţelor.

Joi, s-a luat decizia ca peste 6.000 de 
membri ai Gărzii Naţionale să fie desfăşuraţi 
la Washington DC, pentru următoarele 30 de 
zile, perioadă care va acoperi ceremonia de 
inaugurare a lui Joe Biden. Astfel, aproxi-
mativ 6.200 de militari din unităţi ale Gărzii 
Naţionale din statele Maryland, Virginia, 
Pennsylvania, New York şi New Jersey vor fi 
desfăşuraţi în capitala federală a SUA pentru 

a asigura paza Capitoliului. Vineri, Peste 741 
de membri ai Gărzii Naţionale patrulau deja 
în Washington DC, în a cărui zonă centrală au 
fost create 30 de puncte de control.

Demisii și reacții din administrația 
Trump. Mai mulți membri ai adminis-
trației şi-au înaintat demisiile sau au luat 
atitudine față de evenimentele îngrijoră-
toare de la Washington. Figură de marcă 
în politica administraţiei Trump faţă de 
China, consilierul adjunct pentru secu-
ritate naţională Matt Pottinger, şi-a dat 
demisia miercuri. La fel a procedat şi Ryan 
Tully, şeful pentru afaceri europene şi ruse 
în cadrul Consiliul Naţional de Securitate. 
Asistentul adjunct al secretarului Depar-
tamentului de Comerţ, John Costello, şi-a 

anunţat joi plecarea prin intermediul unei 
postări pe Twitter: Evenimentele de ieri au 
fost un atac fără precedent asupra esenţei 
însăşi a democraţiei noastre – incitate de 
un preşedinte în funcţie. De asemenea, 
secretarul Transporturilor, Elaine Chao, şi-a 
anunţat joia trecută demisia, invocând în-
grijorarea faţă de violenţele de la Capitoliu 
comise de susţinători ai lui Donald Trump. 
Un alt membru al cabinetului, Betsy DeVos, 
secretarul Educației, şi-a anunțat demisia în 
aceeaşi seară, acuzându-l pe preşedintele 
în exercițiu Donald Trump de amplificarea 
violențelor de la Wahington.

Şeful interimar al Pentagonului, Chris 
Miller, a condamnat joia trecută violenţele 
comise asupra Capitoliului: Violenţa de 
ieri de la Capitoliu a fost condamnabilă şi 
contrară principiilor Constituţiei Statelor 
Unite (...). Poate că Republica noastră a fost 
perturbată ieri, dar hotărârea legislatorilor 
noştri de a gestiona treburile oamenilor nu 
s-a clătinat, a spus Miller, care a adăugat 

că Pentagonul va desfăşura o tranziţie 
paşnică a puterii, la 20 ianuarie.

De asemenea, Chad Wolf, secretarul 
interimar al US Homeland Security (Departa-
mentul pentru securitatea internă), a lansat 
în aceeaşi zi un apel către preşedintele în 
exerciţiu Donald Trump să denunţe asaltul 
tragic şi revoltător asupra Capitoliului:  
Îi implor pe preşedinte şi pe toţi oficialii aleşi să 
condamne cu fermitate violenţa care a avut 
loc! Oficialitate loială de mult timp lui Trump, 
Wolf a precizat, într-un comunicat, că va 
rămâne în funcţie până la sfârşitul adminis-
traţiei, pentru a asigura o tranziţie ordonată 
către echipa preşedintelui ales Joe Biden.  
A demisionat însă luni seară, după ce Trump 
i-a retras mandatul. n

Congresul va decide demiterea lui Donald Trump

Democraţii au depus luni la Camera Reprezentanţilor un act de acuzare împotriva lui Donald 
Trump, prima etapă către deschiderea formală aşteptată în această săptămână a unei a doua 

proceduri de destituire a preşedintelui american, acuzat că a instigat la violenţă la Capitoliu, 
relatează Agerpres. Preşedintele Comitetului pentru regulamente din Camera Reprezentanţilor 
a SUA a declarat luni că articolul pentru demiterea şi punerea sub acuzare (impeachment) a 
preşedintelui republican în exerciţiu al SUA, Donald Trump, va ajunge miercuri la vot în plenul 
acestei camere şi acesta va trece.
 Democraţii îl acuză pe Trump că este responsabil pentru incidentele din 6 ianuarie, ei susţinând 
că prin declaraţiile sale şi-ar fi încurajat simpatizanţii să pătrundă în clădirea Capitoliului.

Departamentul Justiției 
cercetează acuzații  

de conspirație și insurecție
Michael Sherwin, oficial din Depar-

tamentul Justiției, a declarat joia tre-
cută că vor fi luate în calcul acuzaţii 

de conspiraţie sedițioasă (incitare la revoltă 
împotriva autorităților constituționale), 
precum şi acuzaţii de insurecţie în cazul 
persoanelor arestate după atacul asupra 
Capitoliului. Iar Donald Trump nu va fi exclus 
din anchetă.

De asemenea, membri ai poliţiei 
Capitoliului se vor afla printre persoanele 
care vor fi interogate ca martori şi, dacă 
vor apărea dovezi de complicitate privind 
implicarea, aceştia vor fi puşi sub acuzare, 
a declarat, în cadrul unui briefing, Michael 
Sherwin, procurorul-şef interimar al  
Districtului Columbia. Declarațiile sale vin 
după ce o parte din ofiţerii de poliţie de la 
Capitoliu au apărut în înregistrări video 
în care pozau pentru selfie-uri alături de 
protestatarii pro-Trump. Deocamdată, nu 
cunoaştem dimensiunea pagubelor. (...) Au 
fost furate materiale şi trebuie să identificăm 
ce s-a întâmplat, ca să atenuăm riscurile, a 
spus procurorul, referindu-se la efectele 

Temeri și măsuri de siguranță 
pentru ceremonia de învestire

Washington DC rămâne în alertă ridicată înaintea învestirii lui Joe Biden. Primarul Washingto-
nului, Muriel Bowser, a cerut măsuri sporite de securitate în jurul ceremoniei de învestitură a 
preşedintelui ales al SUA. Descriind asaltul de săptămâna trecută drept un atac terorist fără 
precedent, Muriel Bowser a subliniat că inaugurarea de la 20 ianuarie va necesita o abordare 
diferită faţă de ceremoniile anterioare. De asemenea, Bowser a îndemnat Departamentul pentru 
Securitate Internă să se coordoneze cu cel al Justiţiei, cu Pentagonul, Curtea Supremă şi Con-
gresul pentru a stabili un plan de desfăşurare de forţe federale pe toate proprietăţile federale.
Potrivit presei de peste Ocean, FBI a avertizat că sunt plănuite proteste armate în Washington DC  
şi în majoritatea capitalelor statelor americane înainte de învestirea lui Joe Biden. Un grup armat iden-
tificat a anunţat că intenţionează să se deplaseze la Washington pe 16 ianuarie şi a promis o revoltă.
De asemenea, Garda Naţională a fost autorizată să mobilizeze până la 15.000 de militari la Wa-
shington DC, pentru a securiza ceremonia de învestire. Șeful acestei structuri, generalul Daniel 
Hokanson, a declarat că se aşteaptă ca, până sâmbătă, să fie dislocați în capitală aproximativ 
10.000 de militari, care vor avea misiuni de susţinere a securităţii, a operaţiunilor de logistică 
şi a comunicaţiilor.

directe asupra securității naționale, prin 
sustragere de informații clasificate aflate în 
birourile membrilor Congresului. 

Şeful poliţiei Capitoliului, Steven Sund, a 
anunţat că va demisiona începând cu 16 ia-
nuarie. Demisia lui Steven Sund a fost cerută 
de preşedintele Camerei Reprezentanţilor, 
Nancy Pelosi, după ce forţele federale res-
ponsabile cu protejarea Congresului nu au 
reuşit să împiedice pătrunderdea în clădire. 
În filmările postate de reţelele de socializare, 
se poate vedea cum mulţimea merge pe 
holurile Capitoliului şi pătrunde în cel puţin 
două săli şi în birouri ale congresmenilor.

Întrebat dacă anchetele îl vor viza şi 
pe Donald Trump, pentru că i-ar fi instigat 
pe susținătorii săi să meargă la Capitoliu, 
Michael Sherwin a declarat: Dacă dovezile 
vor demonstra că există elemente ale unei 
infracțiuni, vor fi formulate acuzații. (...) Ne 
uităm la toți actorii, nu numai la persoanele 
care au intrat în clădire.

În aceeaşi ordine de idei, Biroul Federal 
de Investigaţii (FBI) a înfiinţat un site pentru 
a aduna informaţii, fotografii sau înregistrări 

video cu susţinătorii preşedintelui american 
Donald Trump care au luat cu asalt Capitoliul 

la Washington. Astfel, FBI aşteaptă şi acceptă 
informații şi imagini din media digitale care 
prezintă acte de revoltă şi de violenţă în clă-
direa Capitoliului şi în zona din împrejurimi. 
Concomitent, anchetatorii pot profita de 
sursele directe: fotografii şi înregistrări  
video postate pe rețelele de socializare  
chiar de participanții la evenimentele din  
Washington DC. Identificarea lor este o 
misiune extrem de uşoară, mai ales da-
torită faptului că, fiind adepți ai teoriilor 
conspiraționiste, nu au purtat masca de 
protecție obligatoriu necesară în  
combaterea pandemiei Covid-19. n

mailto:marius.batca@presamil.ro


Observatorul militar

CULTURĂ

Nr. 1 / 13 – 19 ianuarie 202116

Cristian Frisk
cristian.frisk@presamil.ro

    La 15 ianuarie, anual, celebrăm  
Ziua Culturii Naționale, aleasă astfel 
întrucât reprezintă ziua de naștere a 

poetului național Mihai Eminescu (1850-
1889). Un prilej de a promova cultura,  
arta și efortul academic. Este, inclusiv 

pentru noi, o provocare să îl redescoperim 
pe Eminescu din alte perspective. 

Observatorul militar a abordat subiectul și 
în urmă cu un an, când am relatat despre 

cariera militară de succes a unuia dintre 
frații poetului, Iorgu, student al Academiei 

Militare din Berlin și ofițer de real talent, 
ulterior, în armata prusacă.

Mihai Eminescu –  
omul din spatele poetului nepereche

De această dată, ne-am 
propus să găsim câteva 
chestiuni inedite care să 

contureze un profil psihologic al 
omului Mihai Eminescu, aceasta 
fiind, până la urmă, baza pe care 
s-a făurit opera poetică inega-
labilă semnată de el. Valoarea 
și anvergura operei au făcut ca 
personalitatea lui Eminescu să 
reprezinte, până în zilele noastre, 
prilej de cercetări, așa că materi-
alele bibliografice sunt destul de 
bogate în informații interesante.

Eminovicenii, familia în care 
s-a născut, erau țărani cu vechi-
me în satul Călinești, din județul 
Suceava. Mihai a fost al șaptelea 
copil al lui Gheorghe și al Ralucăi, 
trei dintre aceștia pierind de 
timpuriu. Penultimul său frate,  
Matei, născut în 1856, este ulti-
mul care a lăsat urmași direcți. 
Acesta a studiat politehnica la 
Praga și a fost căpitan în armata 
română. Matei Eminescu a candi-
dat cu Titu Maiorescu la publica-
rea postumă a mai multor poezii 
scrise de Mihai Eminescu.

 Conform mărturiilor con-
temporanilor săi, colecționate 
în antologicul volum Mărturii 
despre Eminescu. Povestea unei 
vieți spusă de contemporani, 
marele poet de mai târziu nu ar 
fi fost un școlar eminent. Lipsa 
de atractivitate a sistemului de 
învățământ și a materiilor de stu-
diu l-au făcut să considere școala 
o pierdere de timp. În locul 
temelor a preferat să învețe de 
unul singur mai multe limbi străi-
ne în care, la maturitate, va scrie 
versuri. Dorința familiei ca Mihai 
să urmeze cursurile unei instituții 
de învățământ va conduce spre 
o inevitabilă ruptură între copil 

și genitori, soldată chiar cu două 
tentative de evadare de la școala 
din Cernăuți. Pe Eminescu, încă 
de pe băncile școlii, pragma-
tismul nu l-a însoțit. Primea tri-
mestrial bani de acasă, necesari 
traiului la cămin, dar îi cheltuia 
nonșalant într-un termen scurt, 
pe mâncare, țigări, cafea și cărți. 
Aspectul vestimentar se pare 
că nu îl interesa aproape deloc, 
el fiind văzut neglijent în mai 
multe ipostaze. Paginile cărții 
surprind un Eminescu îmbrăcat 
prea subțire iarna, ori cu haine 
prea groase vara. Cu toate că 
în portrete Eminescu are o 
înfățișare mai mult decât decen-

tă, contemporanii sunt de altă 
părere, lipsa sa de atenție pentru 
partea trupească și materială 
conducând la o degradare fizică 
a sa mult prea rapidă. Atribute 
precum zdrențăros, șomoiogit 
sau obosit sunt deseori puse 
lângă numele lui Eminescu, de 
cei care au avut șansa de a-i fi în 
preajmă, în timpul vieții.

Inteligența nu îi poate fi tă-
găduită de nimeni, iar apetența 
pentru studiu solitar i-a cizelat 
vocabularul, cunoștințele și 
intelectul. Stilul său de viață este 
descris ca fiind haotic. A locuit 
în cămăruțe vetuste, cu mobilier 
minimal, cu cărți deschise de-a 
lungul pereților, cu foi mototoli-
te pe dușumea. Mașina de spirt 
la care își prepara cafeaua este 
omniprezentă. Eminescu a fost 
un fumător înrăit, iar atunci când 
își permitea fuma foarte mult. 
Bea de asemenea multă cafea, 
afecta multe ore somnului, dar 
dormea la ore neregulate. Nu 
era un consumator acerb de 
alcool, deși era fin cunoscător al 
soiurilor de vin.

Veronica Micle și Mite Krem-
nitz sunt cunoscute ca două idile 
deosebite din viața sa amoroasă, 
dar altfel plăsmuirile ne arată un 
Eminescu mai degrabă timid și ne-
interesat foarte mult de latura fizică 
a relațiilor cu femei. Poate tocmai 
această timiditate și dragostea 
nematerializată ar fi un veritabil 
izvor al operei eminesciene, în care 
natura și iubirea sunt prezențe 
indisolubil legate de numele său.

Eminescu era plin de umor, 
fiind deseori în centrul unor 
glume și întâmplări haioase. Îi 
plăcea să joace farse colegilor și 

prietenilor, amuzându-se copios 
atunci când el însuși era ținta 
vreuneia. Poliglot prin excelență, 
Eminescu a scris versuri în mai 
multe limbi. Dintre toate limbile 
străine învățate, cel mai mult i-a 
plăcut germana. Mai târziu, Carmen  
Sylva, Regina României, se va 
îngriji de traducerea operelor 
sale în limba germană. Eminescu 
avea cunoștințe nuanțate de lim-
ba română, fiind ceea ce Nichita 
Stănescu mai târziu avea să defi-
nească drept cineva care vorbește 
de șapte ori limba română. Nu 
accepta drept companioni de 
dialog pe cei care nu cunoșteau 
gramatical limba română și nu 
înțelegeau nuanțele. El însuși 
este descris ca un perfecționist, 
lucrând mult la variante auxiliare 
până când publica o poezie. Era 
selectiv în ceea ce privește criti-
cile, alegându-le pe cele semna-
te de oameni pe care îi prețuia 
din punct de vedere intelectual. 
Timpul petrecut la cenaclul Juni-
mea era fructificat în cămăruțele 
sale de lucru, unde încerca să 
înglobeze părerile culese pentru 
versiuni îmbunătățițe ale scrie-
rilor sale. Petrecea foarte mult 
timp alături de alte nume mari 
ale literaturii românești cum ar fi 
Ion Creangă, Ion Slavici sau Ion 
Luca Caragiale. Era un schimb 
reciproc de idei și informații, 
cei nominalizați, alături de 
Eminescu, citindu-și unii altora 
creațiile lor. Urma apoi o dezba-
tere în care se expuneau păreri 
ce conduceau, în cele mai multe 
cazuri, la creșterea calitativă a 
actelor artistice.

Alături de activitatea 
sa poetică, Eminescu a fost 
jurnalist politic, sufleur la 
teatru și copist, aceste meserii, 
practicate mai mult sau mai 
puțin, ajutându-l să câștige 
un minimum de bani pentru 
supraviețuire. Eminescu este 
surprins în câteva ipostaze ca 
practicant de sporturi, ori mai 
degrabă de exerciții fizice gim-
nastice și cu mingea de oină. 
În perioada în care el a trăit 
sporturile, în această parte de 
continent, chiar dacă a studiat 
la Viena și Berlin, nu cunos-
cuseră înflorirea de la finalul 
secolului al XIX-lea și începutul 
secolului al XX-lea.

Există o ipoteză a asasinării 
lui Mihai Eminescu, deși moti-
vele unui astfel de act criminal 
nu sunt foarte clare. Despre 
perioada sa de boală și despre 
moarte s-a scris, de asemenea, 
foarte mult. Interesantă este 
opțiunea lui Eminescu care, 
simțindu-și sfârșitul aproape, ar 
fi exprimat o dorință imposibilă 
de a fi înmormântat pe fundul 
mării înghețate.

Cartea Mărturii despre Emi-
nescu. Povești spuse de contem-
porani este semnată de Cătălin 
Cioabă și a apărut la Editura 
Humanitas, în 2013. Pe parcursul 
a 584 de pagini, cititorul va des-
coperi un altfel de Eminescu, cu 
părțile sale umane, bune și rele. 
Rândurile de mai sus sunt numai 
un rezumat în miniatură a  
unei personalități ale cărei tușe 
sunt foarte greu de descifrat:  
Mihai Eminescu. n
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Judit Polgár la competiții internaționale de șah.

Șahista care s-a impus 
într-o lume a bărbaţilor

The Queen’s Gambit, difuzat de 
Netflix, a devenit cel mai popular 

serial al platformei online, deși 
are un număr redus de episoade. 

62 de milioane de abonați au 
văzut cel puțin două minute din 
serial, în primele 28 de zile de la 

lansare. The Queen’s Gambit spune 
povestea unei tinere jucătoare de 

șah, care ajunge să îl provoace, 
în cele din urmă, pe campionul 

mondial. Tânăra americancă 
Beth Harmon, eroina filmului, a 

bulversat lumea șahului dominat 
de bărbaţi, stârnind un interes 

enorm din partea publicului.

Istoria prezentată în film este 
pură ficţiune. Realitatea arată 
că o singură femeie a ajuns, 

până în acest moment, în primele 
100 de locuri ale topului mondial 
general. Niciodată o femeie nu a 
câştigat titlul mondial la şah, însă 
în această lume rezervată aproape 
exclusiv marilor maeştri de sex 
masculin au existat femei care au 
reuşit să se impună în faţa acesto-
ra. Una dintre acestea, unguroaica 
Judit Polgár, este considerată a fi 
cea mai bună jucătoare de şah a 
tuturor timpurilor. La vârsta de 10 
ani, în 1986, a învins un maestru al 
şahului masculin internaţional. În 
cadrul turneului Adsteam Lidums 
din Adelaide, Australia, i-a dat mat 
românului de 52 de ani Dolfi Dri-
mer. La vârsta de 15 ani, a primit ti-
tlul de mare maestru internaţional, 
iar mai târziu a devenit a opta în 
topul mondial general al jucători-
lor de şah. Polgár, ajunsă acum la 
44 de ani, joacă şah foarte rar, dar 
este antrenoarea lotului masculin 
maghiar de şah. Este profesoară, 
comentează turnee mari, creând 
şi un program  destinat elevilor 
pentru învăţarea şahului.

Când am văzut serialul The 
Queen’s Gambit, am avut un 
sentiment de deja-vu a spus Polgár 
pentru Deutsche Welle. Limbajul 
corpului, mişcările, chiar şi mută-
rile de pe tabla de şah, toate sunt 
prezentate extrem de realist. Însă 
serialul nu prezintă părţile întunecate 
ale acestui sport, unde femeilor le 
este aproape imposibil să pătrundă 
într-o lume ce pare destinată exclusiv 
bărbaţilor, continuă Polgár. Ea mai 

spune că adversarilor săi le era 
foarte greu să îşi recunoască înfrân-
gerea în faţa unei femei, adeseori 
auzind replici de genul pentru o 
fată, eşti destul de bună sau scuze 
penibile precum astăzi am avut o zi 
proastă. Unii adversari chiar refuzau 
să îi întindă mâna la finalul jocului. 
Chiar şi astăzi, mulţi dintre jucătorii 
profesionişti de şah cred că femeile 
nu pot fi un adversar pe măsură al 
bărbaţilor în acest joc. Cunoscutul 
Bobby Fischer, de pildă, a spus, în 
anii ’70, că femeile sunt foarte slabe 
şi prea puţin inteligente pentru a 
juca şah, deşi Judit Polgár a ajuns 
mare maestru internaţional la 
o vârstă mai fragedă decât a lui. 
Caracterizări asemănătoare au fost 
auzite şi din gura Garry Kasparov. 

Judit Polgár este de altă pă-
rere. Conform acesteia, diferenţa 
dintre bărbaţii şi femeile din lu-
mea şahului se datorează exclusiv 
faptului că aproape nimeni nu sti-
mulează fetele să se apuce de şah 
de la vârste fragede. În familia sa, 
lucrurile au stat puţin diferit. Judit 
şi surorile sale au jucat intensiv şah 
încă din fragedă copilărie, sub co-
ordonarea tatălui lor. László Polgár 
era convins că, aplicând meto-
dele sale, fiecare copil se poate 
transforma într-unul genial. Acesta 
îşi antrena fetele acasă, deoarece 
nu era de acord cu sistemul public 
de educaţie. Bărbatul credea că 
şahul este sportul care stimulează 
inteligenţa omului, Judit şi surorile 
sale jucând şah până la opt ore pe 
zi. Experimentul lui László Polgár 
s-a dovedit reuşit. Nu doar Judit, ci 
si cele două surori ale sale, Zsuzsa 
şi Zsófia, au devenit jucătoare de 
şah cunoscute la nivel mondial. 
Am reuşit să ajung atât de depar-

te doar pentru că părinţii aveau 
cerinţe mari de la mine, stimulându-
mă să joc şah chiar dacă eram fată, 
recunoaşte Judit Polgár.

Uneori, eram singura jucătoare 
se sex feminin dintr-un concurs, a 
spus ea într-un interviu pentru 
AFP. Primul mare maestru pe care 
l-am învins s-a lovit intenţionat cu 
capul de lift după meci, iar un alt 
adversar a refuzat să dea mâna cu 
mine, trântind piesele de pe tabla de 
şah, îşi aminteşte şahista. Similar 
cu episodul final din  The Queen’s 
Gambit, în care Beth îl învinge pe 
marele maestru rus Vasily Borgov, 
Polgár a avut propria ei luptă cu 
Garry Gasparov, considerat, pe 
scară largă, cel mai bun jucător 
de şah din istorie. La Olimpiada 
de Şah din 1988, Judit, care avea 
12 ani, şi surorile sale au ajutat 
Ungaria să câştige aurul feminin, 
impresionându-l pe Kasparov 
care era campion mondial la acea 
vreme. Totuşi, acesta, care anterior 
o numise pe Polgár marionetă de 
circ, spunând că femeile şahiste 
ar trebui să rămână la statutul 

născătoarelor de copii, a respins 
ideea că o femeie ar putea să bată 
vreodată numărul unu mondial. 
Femeile nu sunt capabile să facă 
faţă acestui tip de presiune aşa că 
sunt aproape sigur de acest lucru, 
a transmis el atunci jurnaliştilor 
maghiari, potrivit lui Polgár. 

14 ani mai târziu, în 2002, 
Polgar s-a răzbunat, învingându-l 
pe Kasparov la Moscova, în ceea 
ce a devenit un moment istoric 
în lumea şahului. L-a învins pe 
Kasparov, într-un meci al echipei 
naţionale a Rusiei cu selecţionata 
restului lumii, din care a făcut par-
te şi ea. În vara lui 2016, prezentă 
la Cluj-Napoca, la Zilele Culturale 
Maghiare, Polgár a rememorat 
momentele acelei partide. Folo-
sind o tactică utilizată de marele 
maestru însuşi, şahista, care a 
beneficiat de avantajul albelor, a 
reuşit să îl pună în reală dificultate 
pe campionul mondial, care a 
abandonat în final. Am utilizat o 
tactică pe care o utiliza Kasparov, 
care a folosit berlineza în loc de sici-
liana lui obişnuită. În cele din urmă 

s-a ridicat de la masă şi a plecat fur-
tunos, a relatat Polgár. Victoria ei a 
reprezentat o premieră mondială, 
fiind pentru prima dată când o 
femeie învingea într-o competiţie 
campionul mondial în exerciţiu. 
Totuşi, marea şahistă a mărturisit 
că partidele cu Kasparov, care îi 
sunt cel mai apropiate de suflet, 
sunt cele din 2011, când a reuşit 
din nou să îl învingă pe marele 
campion. Aşa ceva îţi aminteşti 
toată viaţa, a spus ea.

Între timp Kasparov, care a 
fost consilier tehnic la The Queen’s 
Gambit, şi-a revizuit poziţia faţă 
de Polgár, la mijlocul anilor 2000 
şahista maghiară petrecându-şi o 
vacanţă alături de familia lui. Judit 
Polgár spune că, privind filmul 
produs de Netflix, unele scene i 
s-au părut nerealiste. Lupta lui Beth 
cu dependenţa de pastile şi alcool ar 
face aproape imposibilă misiunea 
de a ajunge în vârf, în şahul modern, 
în timp ce sexismul este abundent 
în şah, iar în film a fost prezentat ca 
un element secundar. În 2014, când 
s-a retras din circuit pentru a se 
dedica familiei, Polgár a devenit 
şahista care s-a aflat, timp de 25 
de ani, în fruntea clasamentului 
feminin, atingând un vârf al carie-
rei în 2005, când a ocupat locul al 
optulea în clasamentul general. Ea 
spune că scopul ei nu a fost nici-
odată să devină cea mai bună ju-
cătoare de şah de sex feminin din 
lume. Obiectivul meu a fost să mă 
impun în lumea bărbaţilor, iar a fi o 
jucătoare de top a şahului feminin 
a fost doar o etapă importantă în 
drumul meu, recunoaşte ea. 40.000 
de copii maghiari din aproximativ 
500 de şcoli sunt implicaţi anual în 
programul ei, Cheese Palace. n
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CULTURĂ

Vorbirea este mai mult decât referire descriptivă la an-
samblul componentelor universului uman. Comunica-
rea prin cuvânt este îndeosebi acțiune (v. J. L. Austin, 

„How to Do Things with Words”, Oxford, Clarendon Press, 
1962). Vorbirea este una dintre acțiunile primordiale din sfera 
relațiilor interumane, care include și referirea la toate aspec-
tele lumii, inclusiv la acțiunea vorbirii.

Se vorbește și despre ce face vorbirea: „Boierul se afla la 
un ziafet cu mai mulți boieri. După ce-și stropi nițel măseaua, 
boierul simți că-l mănâncă limba. Apoi din vorbă în vorbă, 
fiindcă vorba vorbă aduce, el zise că are să spună o istorie” 
(Petre Ispirescu, „Pasărea cu coadă lungă”, din „Snoave sau 
povești populare”, Litera, 2011, books.google.ro). Vorbitorul 
are în vedere și eficiența vorbirii, care depinde de calitatea ei: 
„nu ies din cuvântul ei afară nici cu fapta, nici cu vorba, căci: 
«Vorba dulce mult aduce»” (Ion Creangă, „Amintiri din copilă-
rie”, II, 1881, ro.wikisource.org).

Cel ce vorbește, care utilizează vorba în comunicare, 
construiește sintagme în care „vorba”, ea însăși rezultat al 
unei acțiuni, al vorbirii, este și subiectul unei acțiuni. Vorbito-
rul mărturisește astfel că recurge la vorbă ca la un instrument, 
că vorba este pusă în situația de a acționa.

Astfel, în vorbire, apar referiri și la vorba care se mișcă: ea 
„vine”, „se duce”, „zboară”, „fuge”.

În scrierile lui I. L. Caragiale, prin propoziția cu subiectul 
situat după predicat „vine vorba” se trece uneori la preciza-
rea înțelesului unui cuvânt. Modul în care „vine vorba” este 
chiar semnificația vorbei: „Pricepi dumneatale acușica cum 

LIMBA ROMÂNĂ ESTE PATRIA MEA.
NICHITA STĂNESCU

Aurelia Năstase
aurelianastase@yahoo.fr

vine vorba noastră” („Justiție”, ro.wikisource.org); „nene Man-
dache, cum vine vorba asta de diplomaţie?” („Diplomație”, 
ibid.); „Vezi cum vine vorba lui: să nu mai mănânce nimeni 
din sudoarea bunioară a unuia ca mine și ca dumneata, care 
suntem din popor” ( „O noapte furtunoasă”, ibid.).

Alteori, „vorba” care „vine” este tema în discuție (tema 
„oamenilor deștepți”, tema „chinorozului”): „Nu știu cum ve-
nise vorba de oameni deștepți, și zic eu: «Uite, Mache e băiat 
deștept»” („Amici”, ibid.); „Da’ de chinoroz cum a venit vorba? 
[...] Am vrut numai s-o speriu c-o stric (face cu ochiul), pardon, 
la ficsonomia obrazului” ( „Justiție”, ibid.).

Rostul vorbei care „vine” apare și în alte texte litera-
re ale vremii: „Se temea însă ca nu cumva, venind vorba 
despre gândul lui Bocioacă în ceea ce privește fata,Trică 
să-i spună Marei ceva (Ioan Slavici, „Mara”, ro.wikisource.
org); „Şi vine vorba despre un chef care nu s-ar putea or-
ganiza nicăieri așa de bine ca la arestul preventiv” (An-
ton Bacalbașa, „Un rond sever”, din volumul „Moș Teacă”, 
ro.wikisource.org).

În acest mod se semnalează și tema unei expuneri 
științifice: „putu să dea românilor cele dintâi mănăstiri de 
cărturari [...] Vodița și Tismana. De arhitectura lor vine vorba 

acum” (Nicolae Iorga, „Istoria românilor în chipuri și icoane”, 
Editura Ramuri, Craiova, 1921, books.google.ro).

Cu sintagma „vorba vine”, în care subiectul apare înaintea 
predicatului, se atrage atenția asupra unui cuvânt nu tocmai 
potrivit cu contextul: „Suburbie, vorba vine, pentru că merg 
cu metroul și apoi cu trenul mai bine de un ceas și jumătate” 
(Nicolae Steinhardt, „Jurnalul fericirii”, Mănăstrirea Rohia, Poli-
rom, 2008, books.google.ro); „În cei 23 de ani petrecuţi (vorba 
vine) la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu“ am 
avut de nenumărate ori ocazia să deplâng păgubitoarea in-
comunicare dintre sfera cercetării știinţifice, lumea literară și 
zona jurnalisticii” (Dan C. Mihăilescu, „Ce mi se-ntâmplă. Jur-
nal pieziș”, Humanitaas, 2012), books.google.ro).

După ce a fost rostită, vorba „se duce”, „trece”, „umblă”: „vor-
ba se duce din gură în gură, și când nu o scrie nimeni [...], tot se 
află prin vrăbii, prin veverițe, prin toate păsările și lighioanele, 
care nu sunt puse degeaba pe lume” (Tudor Arghezi, „Cătunul 
de sticlă”, în „Scrieri”, vol. 40, Editura pentru Literatură, București, 
1996, p. 186); „în cazuri din astea vorba se duce ca fulgerul și ni-
meni și nimic nu i-ar fi putut opri pe necăjiţi” (Eugen Uricariu, 
„Beniamin”, Cartea Românească, 2012, books.google.ro); „vorba 
trece din gură în gură, istoria este povestită de niște indivizi cu 
mintea sucită și febrilă” (Eugen Simion, „Scriitori români de azi”, 
Cartea Românească, 1984, p. 213); „Nu-i vorbă! Umblă vorba-n 
sat. /Că omul, dacă dă de frică / Se face popă și-împărat, / Chiar 
fără voia lui... adică” („Un pipăruș modern”, ro.wikisource.org); „o 
venit cu bani mulți [...] c-așa umblă vorba” (Nora Iuga, „Harald și 
luna verde”, Polirom, 2014, books.google.ro). n

LA PRIMA LECTURĂ

Acțiunile vorbei (I) 

Duelul
CARTEA DE ALTĂDATĂ

A ȘAPTEA ARTĂ

Atunci când se produce primul act, adică 
ofensa, datoria persoanelor de față este 

de a atenua imediat efectul pe cât le stă în 
putere, silindu-se adică a despărți pe adver-
sari, de a-i liniști, de a provoca explicațiuni 
și din acestea o împăcare.

Dacă nu reușesc, mai multe cazuri se pot 
prezenta: sau primul insultat răspunde și el 
printr-o insultă – câteodată, cu lovituri – sau, 
ceea ce de altfel ar trebui să aibă loc întot-
deauna, se mărginește a zice: „Domnule, ai 
să-mi dai socoteală” și schimbând carta sa 
cu a insultătorului, se retrage imediat.

Când ofensa s-a produs fără ca ambele 
părți să fie de față – cazul foarte obișnuit 

al polemicilor de presă – cel care se crede 
insultat trebuie mai întâi să ceară printr-o 
scrisoare o satisfacere sub forma unei retrac-
tări; în caz de refuz, adresează insultătorului 
o nouă scrisoare mai hotărâtoare și care de 
astă dată se numește cartel.

S-a stabilit de mult regula că doi ad-
versari nu trebuie să trateze împreună 
soluționarea unei afaceri de onoare; acest 
rol aparține unui al treilea, care altădată se 
numeau „secundanți” și astăzi se cheamă 
„martori”. n

În toamna anului 2016, 
Netflix a făcut senzație prin 

anunțarea unei producții cu bu-
get mare despre familia regală 
britanică. Patru sezoane și 40 de 
episoade mai târziu, fascinația 
pentru acest subiect rămâne 
vie pentru publicul pasionat de 
povești istorice.

Producătorii The Crown au 
avut în atenție evenimente isto-
rice importante care au marcat 
societatea britanică, începând 
cu momentul în care regina 
Elisabeta a II-a a preluat tronul 
Marii Britanii, după moartea 
tatălui acesteia. Cele patru se-
zoane ne plasează în intimitatea 
unor personaje importante 
pentru  politica britanică. Fa-
milia regală este protagonista 
serialului, iar episoadele vizea-
ză evenimente precum criza 
Canalului Suez, din 1956, sau 
demascarea consilierului regi-
nei, Anthony Blunt, drept spion 
sovietic. Vedem cum a gestionat 
Coroana britanică moartea lui 
Winston Churchill și cum a per-

Căpitan 
GEORGE BRĂESCU 

Educaţia socială a 
Naţiunei Armate. 

Viitorul ofiţer: în şcoală, 
în armată şi în societate. 

Bucureşti, 
 p. 134

Dorin Luca
dorin.luca@presamil.ro

Apariţia memoriilor unui fost președinte american reprezintă un adevărat eve-
niment. O parte dintre noi le așteaptă cu gândul că vor deschide o fereastră 
spre viaţa de culise a familiei prezidenţiale. Ele oferă acces spre modul în 

care un președinte gestionează situaţiile delicate la cârma unei mari puteri. Există 
nenumăraţi experţi, analiști, cercetători și oameni interesaţi, care au acces limitat 
la informații, iar memoriile unui președinte sunt o sursă primară.

La fel este cazul cu Pământul făgăduinţei, primul volum de memorii al fostului 
președinte american, Barack Obama. Așteptat de mulţi încă de la sfârșitul manda-
tului acestuia, a fost în topul bestseller-urilor internaţionale doar prin precomenzi, 
iar în prima zi când a fost disponibil publicului – zi atent stabilită pentru o dată 
ulterioară alegerilor din 3 noiembrie 2020 – stocul a fost epuizat. Unii au recunoscut 
că această apariție poate revitaliza piața de carte și poate avea un impact economic 
pozitiv pentru micile librării din SUA, afectate de pandemie. Iată cum Obama mai 
salvează încă o dată economia americană!

Volumul radiografiază primii ani ai mandatului președintelui Obama. Memoriile, 
structurate în șapte părţi distincte – aranjate cronologic, dar și tematic –, încep cu 

parcursul politic timpuriu al celui care era pe atunci un senator tânăr și carismatic, 
puţin cunoscut în afara propriului stat. De importanță majoră pentru autor sunt 
actul de recuperare economică și legea Obamacare prin care președintele american 
a încercat să asigure accesul general al populației americane la sistemul de sănătate. 

Să enumerăm doar câteva din dosarele de interes ale Administrației Obama: 
sancţiunile împotriva Iranului; negocierea noului START – Tratatul pentru redu-
cerea armelor nucleare; suplimentarea contingentului militar din Afganistan; 
Conferinţa pentru climă de la Copenhaga; criza economică din Grecia; reforma 
Wall Street; negocierile dintre Israel și Organizația pentru Eliberarea Palestinei; 
începutul Primăverii Arabe, capturarea lui Osama bin Laden. Acestea sunt subiecte 
cu impact general (din primul mandat!) despre care aflăm lucruri inedite. Volumul 
este consistent în informații și precizări personale care întregesc personalitatea 
președintelui Barack Obama.

Volumul oferă o nouă perspectivă asupra modului de lucru dintr-un cabinet 
prezidenţial, construind imaginea parcursului profesional al unui președinte care 
s-a bucurat de un grad înalt de încredere din partea electoratului american, indi-
ferent de care parte a spectrului politic se poziţionează acesta. Cititorul poate este 
obișnuit cu imaginea celulei de criză dintr-un film hollywoodian, dar de data asta 
parcă este și el acolo, prin ochii lui Barack Obama, în timpul raidului de capturare 
a teroristului Osama bin Laden. n

În mintea unui 
președinte

Barack Obama,
Pământul făgăduinţei,

traducere: Diana Popescu Marin,
Editura Litera, 2020, 850p.

Un spectacol regal

The Crown 
(2016-prezent), 
Marea Britanie, 
patru sezoane. 

Creator: Peter Morgan 
Cu: Olivia Coleman, 

Helena Bonham Carter, 
Gillian Anderson.

ceput aselenizarea echipajului  
Apollo-11. În cel mai recent 
sezon, urmărim conflictul cu 
Argentina pentru insulele  
Falkland sau relația prințului 
Charles cu Diana Spencer. 

Familia regală, în pofida 
poziției privilegiate, se confrun-
tă cu problemele obișnuite ale 
unui cuplu oarecare. Creatorii 
nu au intenționat să atribuie o 
valoare documentară serialu-
lui. Robert Lacey, consultantul 
istoric al echipei de producție, 
precizează că o jumătate din 
serial este exactă din punct de 
vedere istoric, în timp ce cealaltă 
jumătate este corectă din punct 
de vedere imaginar.

Asta nu schimbă cu nimic 
valoarea artistică a producției, 
care își bucură publicul nu doar 
prin decoruri impresionate, ci și 
printr-un joc spectaculos al ac-
torilor. Dacă în primele sezoane 
îi avem în rolurile principale pe 
Claire Foy, Matt Smith și John 
Lithgow, distribuția crește în 
prestigiu în sezoanele urmă-

toare, cu Olivia Coleman, în 
rolul reginei, Helena Bonham 
Carter, în rolul prințesei Marga-
ret, și Gillian Anderson, în rolul 
premierului Margaret Thatcher.

Puteți urmări serialul, ajuns 
la al patrulea sezon, pe platfor-
ma online Netflix. n  

Dorin Luca
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Îmi este clar că nu 
ținem contactul 
suficient de strâns cu 

rezerviștii armatei. Am 
discutat telefonic, zilele 
trecute, cu un camarad 
în rezervă, membru al 
unei asociații a militari-
lor pensionari. A sunat 
să mă certe pentru 
ceea ce-i părea a fi un 
contract nerespectat de 
redacție: ne trimisese 
din proprie dorință un 
articol pe care nu l-am 
publicat, deși nu avem 
nicio obligație de a 
publica toate propune-
rile de articole ce vin pe 
adresa redacției. Mi-a 
povestit că un coleg 
din asociație pusese 
prinsoare că articolul 
respectiv nu avea să 
fie publicat în ziar. 
Rezervistul care a sunat 
la redacție mi-a reproșat 
lipsa de patriotism do-
vedită prin nepublica-
rea articolului, desigur. 
Am discutat mai multe 
despre diverse lucruri, 
mi-a transmis părerea 
dumnealui despre 
NATO, ce se întâmplă 
acum în România ș.a. 
L-am oprit când a ajuns la 
critica politică. Pentru că 
armata nu face politică! 
Sau n-ar trebui să facă.

Dialogul, înțelegeți, 
a durat câtva timp. La 

finalul discuției, mi-a 
spus că îi făcusem ziua 
mai bună. Amintiți-vă, 
sunase să ne admo-
nesteze. Am rămas 
prieteni.

Cred că Ministerul 
Apărării Naționale ar 
putea avea o relație 
mult mai organizată cu 
rezerviștii. Poate prin 
intermediul centrelor 
militare județene și de 
sector; acolo sunt deja 
oameni pregătiți de di-
alog, care fac asta zilnic. 
Poate în alt fel, pe care 
putem să-l identificăm, 
cu siguranță.

Apreciez inițiativa 
discuțiilor pe care 
Direcția informare și 
relații publice a început 
să le aibă pe paginile 
de Facebook ale Casei 
de pensii sectoriale și 
Departamentului pentru 
relația cu Parlamentul și 

calitatea vieții persona-
lului. Cred că e bine că 
se dorește o deschidere 
mai mare din partea mi-
nisterului printr-un dia-
log direct. Facebook-ul a 
fost un teren de aplicație 
perfect pentru exersarea 
conversației, știm la ce 
să ne așteptăm când 
intrăm în dialog cu mi-

litarii activi și în rezervă. 
Comunicarea urmează 
să fie întărită și prin alte 
măsuri ce urmează a fi 
implementate: pagini 
de internet dedicate 
pensionarilor militari, 
forumuri de dialog ș.a.

Mă gândesc că mai 
multe grupuri de experți 
militari din finanțe, 
pensii, relații publice 
ș.a., care s-ar întâlni 
periodic (cât de des!), 
față în față, cu rezerviștii 
din toată țara, ar încerca 
să le rezolve sau lămuri 
nemulțumirile, dar mai 
ales i-ar asculta!, ar 

atenua mult insatisfacția 
pe care o vedem toți cei 
care urmărim paginile 
militare de Facebook 
sau diverse bloguri cu 
tematică militară. 

Sunt conștient că, 
de exemplu, pen-
sia este o problemă 

pentru o parte din cei 
ce nu mai sunt activi. 
Fie este prea mică, fie 
nu se ridică la nivelul 
așteptărilor fiecăruia. 
Există, mai mult ca 
sigur, și alte probleme 
care-i frământă pe 
cei care au servit sub 
culorile patriei. Poate 
li se pare că armata 
nu mai este la fel de 
riguroasă precum odi-
nioară. Poate că trăiesc 
cu convingerea că sunt 
prea multe femei mi-
litar sau că vreo nouă 
uniformă nu-i repre-
zintă în niciun fel. Su-
biecte de nemulțumire 
sunt multe, poate la fel 
de multe precum cele 
de mulțumire, doar că 
atunci când te simți 
abandonat e foarte 
greu să vezi jumătatea 
plină a paharului. Ai 
nevoie de un partener 
cu care să dialoghezi 
așa cum o faci cu  
un prieten, fără să  
te superi.

Militarii rezerviști 
au nevoie de camara-
deria noastră mai mult 
decât de orice. Cred 
că și asta înseamnă 
spirit de corp, ceva de 
care nu „scapi” până la 
moarte. Au nevoie să 
vorbească despre ce-i 
supără cu cineva care-i 
înțelege, și care, poate, 
le oferă și o altă per-
spectivă asupra lucru-
rilor. Că altfel ne trezim 
că rezerviștii, care ar 
trebui să ne fie alături 
la nevoie, gândesc că 
NATO ne-a distrus țara 
și armata. n

DREPTUL LA ZÂMBET

Desen realizat  de 
locotenent-colonel (r) 

 Cristi  Vecerdea – CRIV

General-maior 
Maricel D. Popa

PE LOC, REPAUS!

Se știe că suntem ceea ce iubim. Din păcate, 
asta explică, în aceeași măsură, și calitatea 
oamenilor de seamă și pe aceea a oamenilor 
de nimic...

Un  om devine om cu adevărat numai după ce a fost lovit de aripa 
dragostei. • Dacă n-ar exista dragostea, omul n-ar ști ce să facă, de 
fapt, cu viața sa.• Prietenia este tot ce poate fi mai bun și mai frumos 

între doi oameni. Singurul lucru care poate fi deasupra sa este dragostea. 
• Dragostea poate avea urmări contradictorii: ori îți ascute privirea și auzul, 
ori te face orb și surd. • Scoateți dragostea din viața oamenilor și veți vedea 
că, în urmă, rămân doar niște detalii insignifiante. • Când cineva începe să nu 
mai fie firesc în dragoste, el face, de fapt, primul pas pe drumul destrămării 
acesteia. • Focul iubirii! Chiar și atunci când rămâne doar o scânteie, el nu 
poate fi stins nici cu apa unei mări întregi.• Dragostea este cel mai interesant 
și eficient profesor de zbor: te învață cum să-ți folosești aripile, pentru a 
ajunge la visul tău. Chiar și atunci când aripile prind contur odată cu zborul... 
• În dragoste, marile trădări nu vin de departe. Ele sunt foarte aproape de 
noi. • Îndrăgostiții sunt cei care, privind unul în ochii celuilalt, își găsesc acolo 
propriile orizonturi. • Într-o familie, armonia este cu atât mai mare, cu cât cei 
doi soți nu încearcă să facă dovada, în același timp, cât de deștepți sunt ei... 
• Soacra este o ființă la crearea căreia a contribuit și Dumnezeu, și Diavolul. 
Profitând de neatenția celuilalt, fiecare a încercat să accentueze câte ceva. 
Se pare că unul a reușit mai mult decât celălalt... • Se știe că suntem ceea 
ce iubim. Din păcate, asta explică, în aceeași măsură, și calitatea oamenilor 
de seamă și pe aceea a oamenilor de nimic... • Dragostea se poate asemăna 
cu o utopie. Chiar și după ce s-a stins, ea mai poate face prozeliți. • Pentru 
orice om, adevăratul drum către viitorul său începe în momentul în care el 
se îndrăgostește. • O familie sau un cuplu este ceva asemănător cu un grup 
de lucru, în care este foarte delicat și dificil ca numai cineva să aibă mereu 
dreptate. • Și în dragoste putem avea de-a face cu o a doua față a lucrurilor. 
Uneori, ea poate fi cea originală. Iar dragostea simte acest lucru. • Soacrele 
n-au nicio vină. Cu excepția aceleia de a fi furnizoare de parteneri... • Marcel 
Proust spunea: „Să încerci să cunoști dorința privind o femeie goală, e ca și 
când un copil ar desface un ceas, încercând să înțeleagă timpul”. • Stelele 
și luna! Pentru îndrăgostiți, ele au o anumită semnificație, care fac din ei cei 
mai înfocați fie astronomi amatori, fie astrologi. • Familia este locul în care 
nu trebuie crezut chiar totul din ceea ce este spus sau auzit. Mai ales dacă 
la dialog participă și soacra. • Cred că, chiar și dacă ar fi făcut din piatră, un 
om tot nu ar putea să rămână insensibil la fiorii dragostei. Pentru că, însăși 
condiția umană îi este îndatorată. • O dragoste care, pornind la drum în viață, 
nu crede în eternitatea sa se va stinge la prima adiere a timpului, lăsând în 
urma scânteierii sale doar întuneric și fum. • Dragostea reprezintă cea mai 
interesantă abordare filosofică a spațiului și timpului: are principii și teorii 
proprii, are unități de măsură neetalonate, ea este și maestru, și discipol. Și, 
ceea ce este fermecător, o dragoste puternică, adevărată nu ține cont decât 
de propria sa filosofie. • Iată o problemă care depinde și de numărul anilor: 
în tinerețe, trecea pe la ...doamne; la bătrânețe – pe la Doamne, Doamne... n

Dialog 
cu un camarad

Cred că  
Ministerul  
Apărării 
Naționale ar 
putea avea o 
relație mult mai 
organizată cu 
rezerviștii. 

Au nevoie să vorbească despre ce-i supără cu cineva ca-
re-i înțelege, și care, poate, le oferă și o altă perspectivă 
asupra lucrurilor. Că altfel ne trezim că rezerviștii, care ar 
trebui să ne fie alături la nevoie, gândesc că NATO ne-a 
distrus țara și armata. 

Subiecte de nemulțumire sunt multe, poate la fel de 
multe precum cele de mulțumire, doar că atunci când 
te simți abandonat e foarte greu să vezi jumătatea plină 
a paharului.

mailto:bogdan.oproiu@presamil.ro


În ciuda pandemiei, indicele 
prețurilor locuințelor a crescut, 
anul trecut, la nivel național, cu 

2,2%. Ieftinirea creditării a repre-
zentat un motiv în plus pentru 
clienţii care erau în căutarea 
unui imobil. Metrul pătrat avea, 
anul trecut, un preț mediu de 
cerere de 1.371 de euro, arată 
un studiu efectuat de imobiliare.
ro. Chiar dacă a fost lovită de 
criza sanitară care a adus şi un 
blocaj al ofertei, apărut la un 
moment dat, piața a continuat 
să crească, chiar dacă într-un 
ritm ceva mai redus comparativ 
cu anii anteriori. În marile centre 
urbane, au fost creşteri variate, 
de la plus 0,8% față de începutul 
anului, până la 7,5%. Din acest 
punct de vedere, Cluj-Napoca 
este în frunte. Și acolo evoluția 
este diferențiată, cu avans de 
3,2% pentru locuințele vechi şi 
de peste 11% la cele noi. Metrul 
pătrat pentru locuințele noi se 

Autoritatea de reglementare a 
precizat, ulterior, că oamenii 
care vor să intre pe piața 

liberă, dar vor să rămână la acelaşi 
furnizor, vor mai avea timp, până la 
31 martie, să aleagă dintre ofertele 
acestuia, fără a plăti prețul mai 
mare de serviciu universal. Tariful 
de serviciu universal este mai mare 
decât cel aplicat de acelaşi furnizor 
în piaţa liberă. Distribuitorii la care 
sunteţi deja abonat, vor stabili pro-
priile tarife, în calitate de Furnizor 
de Ultimă Instanţă (FUI), indepen-
dente de cele aplicate clienţilor din 
piaţa concurenţială, unde preţul pe 
kWh este stabilit de criteriul cerere-
ofertă. Calculele specialiştilor arată 
că un consumator din Bucureşti, 
care rămâne la furnizorul din piaţa 
reglementată, la tarif de serviciu 
universal, ar fi plătit, începând cu 
prima zi a anului, aproximativ 73 de 
lei pentru un consum de 100 kWh. 
Cea mai bună ofertă concurenţială 
a furnizorului său îi va scoate din 
buzunar 66 de lei pentru o factură  
asemănătoare şi 62 de lei dacă 
schimbă furnizorul şi alege cea 
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De la 1 ianuarie, 
piaţa energiei electrice a fost complet liberalizată

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

A intrat în vigoare 
legea gestionării deşeurilor 

compostabile

Legea privind gestionarea 
deşeurilor compostabile a 
intrat în vigoare în prima zi 

a noului an, fiind un act normativ 
care urmăreşte încadrarea ţării 
noastre în ţintele de reciclare a de-
şeurilor asumate în faţa Comisiei 
Europene. Legea obligă autorită-
ţile administraţiilor publice locale 
să implementeze colectarea sepa-
rată a deşeurilor biodegradabile, 
să extindă colectarea separată 
din uşă în uşă a biodeşeurilor, în 
mediul urban, dublată de imple-
mentarea schemei plăteşte pentru 
cât arunci şi să încurajeze compos-
tarea individuală în gospodăriile 
din mediul rural. 

Potrivit legii, cetățenii şi ope-
ratorii economici care nu separă 

La 1 ianuarie, piaţa de energie electrică a fost 
complet liberalizată, statul, prin Autoritatea Naţională 

de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), 
nemaiputând interveni în stabilirea preţului final plătit 
de consumatori. Iniţial, ANRE a transmis că cei care nu 

au încheiat contracte cu furnizorii pentru trecerea în 
piaţa concurenţială până la data sus-menţionată, vor fi 

taxaţi conform aşa-numitului tarif de serviciu universal, 
care diferă de la o zonă la alta a ţării.

mai bună ofertă a altuia, în piaţa 
concurenţială. 

Procesul de liberalizare parţială 
a început la 1 iulie 2013, dar terme-
nul vehiculat iniţial pentru libera-
lizare totală a pieţei a fost amânat. 
În iunie 2012, Parlamentul a 
aprobat proiectul care reglementa 
liberalizarea totală a pieţei energiei 
electrice, termenul avansat atunci 
pentru eliminarea totală a tarifelor 
reglementate pentru consumatorii 
casnici fiind 31 decembrie 2017. 
Potrivit datelor ANRE, la 31 decem-
brie 2020, din cele 8,7 milioane de 
clienți casnici, sub trei milioane 

erau în piața concurențială, în 
timp ce 5,7 de milioane beneficiau 
de preţuri reglementate de stat, 
care nu mai sunt aplicabile de la 1 
ianuarie. Cert este că aproape trei 
milioane de consumatori au trecut 
în piaţa concurenţială, însă mulţi 
dintre aceştia au fost derutaţi acum 
de anunţurile privitoare la scumpi-
rea energiei. Aceia care au ales deja 
piaţa concurenţială nu sunt afectaţi 
de schimbările survenite la 1 
ianuarie. Statutul de client în piaţă 
liberă apare pe factură, în colţul din 
stânga sus al acesteia, unde este 
scris Factură piaţă concurenţială. La 

prețul energiei electrice, cel care s-a 
liberalizat de la 1 ianuarie şi care are 
o pondere de aproximativ 40% în 
factură, se mai adaugă şi alte tarife 
şi taxe, precum tariful de transport, 
tariful de distribuție, contribuția de 
cogenerare, accize şi TVA. 

Ca să puteți compara ofertele 
furnizorilor, este indicat să utilizaţi 
comparatorul de prețuri pe care 
îl găsiți pe site-ul anre.ro. Aici veţi 
introduce câteva informații: data la 
care vreți să înceapă noul contract, 
consumul lunar, județul din care 

sunteți, valoarea ultimei facturi. 
Ulterior, veți primi prețurile de la toți 
furnizorii din zonă. Potrivit legii, în 
cel mult 21 de zile de la trimiterea 
cererii va şi intra în vigoare noul 
contract, indiferent dacă ați optat 
pentru un nou furnizor sau pentru 
o ofertă din portofoliul actualului 
furnizor. Dacă nu sunteți mulțumiți 
de alegerea făcută, furnizorul şi con-
tractul poate fi schimbate oricând, 
de oricâte ori, în 21 de zile, gratuit. n

În marile centre 
urbane, preţul 

locuinţelor a crescut

FINANCIAR

vinde cu un preţ maxim de 1.900 
de euro. Iaşi şi Braşov comple-
tează podiumul cu majorări 
de 6,1, respectiv 4,9%. Dintre 
marile oraşe, Bucureştiul înregis-
trează cel mai mic avans, 0,8%. 
Sunt evoluții care depind foarte 
mult şi de ofertă. În Capitală se 
dezvoltă mult. În plus, fondul 
locativ este mult mai mare chiar 
şi raportat la populație. De cea-
laltă parte, sunt alte oraşe în 
care cererea este mare raportat 
la ofertă, cum e cazul oraşului 
Cluj-Napoca. Site-ul citat menţi-
onează că statistica este făcută 
pe prețul solicitat de proprietari 
sau, după caz, de dezvoltatori. Și 
acestea sunt negociate, uneori, 
şi până la niveluri consistente.   
De aceea, dincolo de prezenta-
rea unor sume disparate, este 
prezentată evoluția în procen-
te, pentru că şi anul trecut pe 
vremea aceasta se negocia, în 
funcție de condițiile de piață. n

biodeşeurile riscă amenzi cuprin-
se între 400 şi 800 lei, respectiv 
10.000 şi 20.000 lei pentru per-
soanele juridice. De asemenea, 
operatorii de instalații de com-
post riscă amenzi cuprinse între 
15.000 şi 30.000, în cazul în care 
compostul pe care îl produc 
conține, printre altele, substanțe 
otrăvitoare, poluante şi radio-
active. În plus, amenzile se vor 
aplica şi pentru nerespectarea uti-
lizării tipului de compost adecvat,  
respectiv compost de calitate foarte 
bună – categoria A –  în agricultură 
şi horticultură sau a compostului 
de categoria B pentru spații verzi, 
urbane şi rurale. Procesul de com-
postare implică fermentarea lentă a 
deşeurilor biodegradabile, în urma 

căruia acestea se transformă în 
îngrăşământ natural pentru soluri. 

Deşeurile biodegradabile re-
prezintă deşeurile provenite din 
grădini şi parcuri, resturile ali-
mentare sau cele provenite din 
bucătăriile gospodăriilor private, 
din birouri, cantine, restaurante 
sau magazinele de vânzare cu 
amănuntul etc. Aproape orice pro-
vine din sol poate fi compostat: 
capete de castravete, cotoare de 
mere, coji de fructe, legume sau 
ouă sau orice resturi de resturi ali-
mentare sau vegetale. Autorităţile 
administraţiei publice locale sau, 
după caz, subdiviziunile adminis-
trativ-teritoriale ale municipiilor, 
respectiv asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară ale acestora, 
trebuie să implementeze sistemul 
de colectare separată a deşeurilor 
biodegradabile. În acelaşi timp, 
autorităţilor administraţiilor pu-
blice locale le revine şi obligaţia 
de a asigura informarea cetăţe-
nilor prin mijloace adecvate. Pe 
scurt, primăriile trebuie să pună 
la dispoziţia oamenilor pubele 
speciale, iar firmele de salubrizare 
vor prelua aceste resturi pentru a fi 
transformate, ulterior, în compost 
pentru agricultură. Constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea sanc-
ţiunilor menţionate se fac de 
personalul împuternicit din cadrul 
Gărzii Naţionale de Mediu. În lipsa 
unei infrastructuri de colectare, 
ţara noastră riscă sancţiuni de 
peste 200.000 de euro pe zi din 
partea Uniunii Europene. n
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SPORT

Pagină realizată de Cristian Frisk
cristian.frisk@presamil.ro

Calendarul principalelor evenimente sportive 2021

Rusia 
va rata 

Jocurile Olimpice 
de la Tokyo

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausan-
ne a redus pedeapsa Rusiei, care rămâne 
însă  exclusă timp de doi ani de la marile 

competiții, urmând să rateze Jocurile Olimpice 
de la Tokyo din vara viitoare și Campionatul 
Mondial de fotbal din Qatar 2022. Ultima instanță 
sportivă posibilă, Tribunalul de Arbitraj Sportiv 
de la Lausanne, a anunțat că sportivii ruși nu 
vor fi primiți nici la Jocurile Olimpice de iarnă de 
la Beijing din 2022, pentru încălcarea regulilor 
antidoping, relatează AFP.

Totuși, cei trei arbitri desemnaţi de TAS au 
redus la jumătate sancţiunea propusă anul trecut 
de Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA), 
care a cerut o suspendare pe patru ani, lăsând 
totodată posibilitatea sportivilor ruși care nu au 
fost niciodată acuzaţi de dopaj să poată concura 
sub un steag neutru. Rusia este implicată de mai 
mulţi ani într-un uriaș scandal de dopaj. În plus, 
această țară nu poate găzdui evenimente inter-
naţionale de mare amploare.

Agenţia Mondială Antidoping a dictat această 
sancţiune fiindcă laboratorul subordonat de la 
Moscova a manipulat unele fișiere înainte de 
predarea lor către anchetatori.

Agenția antidoping rusă – RUSADA, a fost 
suspendată în 2015, după ce au fost descoperi-
te probe privind un dopaj în masă al sportivilor 
ruși. Apoi, în septembrie 2018, a fost reinstau-
rată provizoriu, dar a fost declarată neconfor-
mă la sfârșitul anului trecut, din cauza datelor 
manipulate transmise de laboratorul antido-
ping de la Moscova. Rusia a fost deja exclusă 
de la JO de la Rio, în 2016, și PyeongChang, în 
2018, din cauza scandalului de dopaj declanșat 
în urmă cu patru ani, însă unii sportivi ruși au 
concurat totuși sub steagul olimpic, fără să își 
reprezinte țara. n

Ceremonie 
în Ghencea 

pentru 
rugbyștii-

martiri

Recent, la troița din Complexul Sportiv 
„Steaua”, a avut loc ceremonia de co-
memorare a rugbiștilor steliști căzuți la 

datorie în Decembrie 1989, Răducu Durbac 
și Florică Murariu.

Răducu Durbac a jucat 53 de meciuri ca 
fundaș în naţionala României în anii `70 și a 
pus umărul la victoria cu 15-10 în faţa Franţei 
de la București, din 1974. În memoria sa, cu 
această ocazie, a fost lansată și o pagină de 
Wikipedia dedicată activității rugbystului-
martir. Informațiile pot fi accesate atât în 
limba română cât și în limba engleză. Mai 

înainte, un pasionat de rugby adăugase 
câteva informații kinimale despre Răducu 
Durbac, în varianta norvegiană a Wikipedia. 

F lor ică Murar iu a  fost  căpitanul  
României. A bifat 70 de meciuri în tricoul 
primei reprezentative. A jucat în cea mai 
categorică victorie din istoria naţionalei de 
rugby, 100-0 cu Bulgaria, la Burgas, în 1976, 
și s-a aflat în teren la memorabila victorie în 
faţa Franţei, 15-0, în 1980.

Acest ceremonial este o tradiție pentru 
CSA Steaua București, fiind oficiat în fiecare 
an. Ceremonia din acest an s-a desfășurat în 
cerc restrâns, cu respectarea protocoalelor 
sanitare în vigoare, pentru limitarea răspân-
dirii infecției cu Covid-19. 

Dumnezeu să îi aibă în pază! n

Patru amicale pentru 
fotbaliștii steliști

Echipa de fotbal Steaua București se va reuni începând cu 18 ianuarie, prima perioadă 
de pregătire urmând să aibă loc în Complexul Ghencea. Elevii antrenorului Daniel 
Oprița au și patru meciuri amicale deja antamate, după cum urmează:

28 Ianuarie: Steaua București – FC Universitatea Cluj (loc 6; Liga 2-a)
6 Februarie: Steaua București – Sporting Roșiori (loc 3; Seria 6, Liga 3-a)
12 Februarie: Steaua București – Gloria Buzău (loc 10; Liga a 2-a)
6 Martie – Steaua București – CSM Alexandria (loc 6; Seria 6, Liga 3-a)
Reluarea eșalonului al treilea este programată pentru 13 martie. Toate partidele amicale 

enumerate pot fi urmărite în direct pe canalul oficial al clubului militar, Steaua TV. n

Anul sportiv 2021 propune 
câteva evenimente spor-
tive foarte interesante, 

în condițiile în care pandemia 
Covid-19 nu va afecta din nou lu-
crurile, cum s-a întâmplat în anul 
2020. Multe dintre evenimentele 
majore ale anului trecut au fost 

Drum lin, Iulian Șerban!
Iulian Șerban, fost kaiacist la secția 

de specialitate a CSA Steaua 
București, a trecut în neființă la 

vârsta de numai 35 de ani. Triplu 
campion mondial la paracanoe, lo-
cul 4 la Jocurile Paralimpice, Șerban 
s-a apucat de kaiac după un accident 
grav în urma căruia laba piciorului 
i-a fost tăiată de tren. Dispariția sa 
fulgerătoare lasă un mare gol în 
inimile iubitorilor de kaiac-canoe.

El plănuise să se căsătorească, în 
scurtă vreme, cu o colegă de la lotul 
național paralimpic și să își facă o 
casă pe malul Lacului Snagov, pen-
tru a putea practica oricând kaiacul.

Dumnezeu să îl aibă în pază! n

translatate pentru 2021. Iată o 
selecție a celor mai importante 
evenimente sportive pe care le 
așteptăm:

uIANUARIE
3-15 ianuarie – Raliul Paris 

– Dakar care se desfășoară în 
deșertul Arabiei Saudite

14-31 ianuarie – Campiona-
tul Mondial de handbal masculin

uFEBRUARIE
1-11 februarie – Cupa Mon-

dială a Cluburilor la fotbal (ediția 
2020)

7 februarie – SuperBowl finala 
campionatului de fotbal ameri-

can
8-21 februarie – Australian Open 

la tenis
uMARTIE

21 martie – începe Campionatul 
Mondial de Formula 1

24-31 martie – faza grupelor la 
Campionatul European de fotbal 

U21 în Ungaria și Slovenia, cu 
echipa națională a României 

printre competitoare
24 martie-4 aprilie – Miami Open 

la tenis
uAPRILIE

21-25 aprilie – Campionatele 
Europene de Gimnastică

uMAI
23 mai-6 iunie – Turneul de tenis 

de la Roland Garros
26 mai – finala Ligii Europa la 

fotbal
29 mai – finala Ligii Campionilor 

la fotbal
31 mai-6 iunie – faza finală a 
Campionatului European de 

fotbal tineret U21
uIUNIE

11 iunie-11 iulie – Campionatul 
European de fotbal cu patru 
meciuri găzduite de Arena 

Națională din București
11 iunie-11 iulie – Copa America 

la fotbal
27 iunie-19 iulie – Turul Ciclist al 

Franţei
28 iunie-11 iulie – Turneul de 

tenis de la Wimbledon
uIULIE- AUGUST

7 iulie-1 august – Campionatul 
European de fotbal feminin

23 iulie-8 august – Jocurile  
Olimpice de la Tokyo

24 august-5 septembrie –  
Jocurile Paralimpice  

de la Tokyo
uSEPTEMBRIE

30 august-12 septembrie – 
Turneul de tenis US Open

28 septembrie-3 octombrie – 
Campionatele Europene de tenis 

de masă
uOCTOMBRIE

18 octombrie-24 octombrie – 
Campionatele Mondiale  

de gimnastică
uNOIEMBRIE

14-21 noiembrie –  
Turneul Campionilor la tenis

uDECEMBRIE
2-19 decembrie –  

Campionatul Mondial  
de handbal feminin. n
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militară centrală și alte produse de informare publică”, situațiile centralizatoare, cuprinzând cererile 

de gratuități pentru anul acesta, se trimit la Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naționale (UM 02532 
București). Cererile de gratuități nu vor cuprinde art. 8 (cadre militare în activitate și personal civil) și vor 
fi trimise până la 31 ianuarie 2021. Pentru informații ne puteți contacta la te. 021/332.82.87, int. 118. n

Vă adresăm rugămintea de a trimite materialele desti-
nate rubricii Impact în format digital/electronic, folosind 
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În atenția personalului de informare și relații publice din unitățile militare În atenția colaboratorilor!

FUNCŢII SCOASE
LA CONCURS 

 UM 01016 Târgu Mureș 
scoate la concurs,  în con-
formitate cu prevederile Or-
dinului ministrului apărării 
naționale nr. M 70/2016 cu 
modificările și completările 
ulterioare și ale Ordinului mi-
nistrului sănătății nr. 869/2015 
cu modificările și completările 
ulterioare, un post de șef ca-
binet medical (arma medical, 
specialitatea medicală medi-
cină de familie). Înscrierile la 
concurs se fac la sediul Unității 
Militare 01016 Târgu Mureș, 
Bulevardul Cetății 43 (intrarea 
din strada Victor Babeș), în ter-
men de 15 zile calendaristice 
de la apariția acestui anunț în 
săptămânalul Viața Medicală, 
iar concursul se va organiza 
în perioada cuprinsă între 31 
și 90 de zile de la publicare 
anunțului în Viața Medicală. 
Relații suplimentare la Biro-
ul Resurse Umane: telefon 
0265/250272 int. 410.

UM 01348 București reor-
ganizează concursul care a 
avut loc în 2018, cu aceiași 
candidați, în aceleași condiții, 
pentru încadrarea unui post 
vacant, cu normă întreagă, 
de medic dentist specialist, 
confirmat în specialitatea 
stomatologie generală pen-
tru cabinetul de medicină 
dentară din compania stat 
major, funcție de personal 
civil contractual. Informații 
suplimentare se pot obține 
la sediul UM 01348 București, 
pe site-ul forter.ro, arma-
ta-buzău.ro și la punctul 
de relații cu publicul al UM 
01348 București sau la tel. 
021/332.12.97, int. 110 sau 
113, persoană de contact 
Alin-Ionuț Lăcătuș.

UM 01737 Topraisar din 
MApN scoate la concurs un 
post vacant de medic-șef, grad 
profesional specialist medici-
nă de familie, funcție militară. 
Înscrierea la concurs se face 
la sediul UM 01737 Topraisar, 
în termen de 15 zile calenda-
ristice de la apariția acestui 
anunț și postarea lui la sediul 
unității, la punctul de relații 
cu publicul. Informații supli-
mentare privind condițiile 
generale și specifice pentru 
ocuparea postului, conținutul 
dosarului de înscriere, locul, 
data și ora desfășurării probe-
lor eliminatorii de aptitudini, 
baremele de promovare a 
acestora, tematica, precum 
și data concursului se pot 
obține la sediul UM 01737 
Topraisar, str. Principală nr. 1, 
jud. Constanța, și pe site-ul 
forter.ro. Persoană de contact: 
locotenent Ana-Maria Saioc, 
tel. 0241/785.018, int. 138.

Spitalul Militar de Urgență Dr. 
Alexandru Gafencu Constanța 
scoate la concurs, în conformi-
tate cu prevederile Ordinului 
MS nr. 869/2015, cu modifică-
rile și completările ulterioare, 
un post cu normă întreagă de 
medic specialist, specialitatea 
oftalmologie, în Compartimen-
tul oftalmologie din Secția 
chirurgie generală, funcție 
militară. Înscrierile la selecție se 
vor face la sediul Spitalului Mi-
litar de Urgență Dr. Alexandru 
Gafencu Constanța, în termen 
de 15 zile calendaristice de la 
apariția acestui anunț în Viața 
medicală, iar concursul se va 
organiza și se va desfășura 
în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publica-
rea sa. Relații suplimentare 
la biroul resurse umane al 
spitalului, pcc Marius Ilie, tel. 
0241/660.390, int. 106.

Spitalul Militar de Urgență 
Regina Maria Brașov, scoate 
la concurs, în conformitate cu 
prevederile OMS nr. 869/2015, 
cu modificările și completările 
ulterioare următoarele posturi 
militare: • medic specialist 
medicină de urgență, com-
partiment primire urgențe; • 
medic specialist medicină de 
urgență, compartiment primi-
re urgențe, serviciul medicină 
operațională; • medic specialist 
ginecologie, cabinet ginecolo-
gie, ambulatoriu integrat; • me-
dic specialist urologie, cabinet 
urologie, ambulatoriu integrat; 
• medic specialist endocrino-
logie, cabinet endocrinologie, 
ambulatoriu integrat; • medic 
specialist gastroenterologie, 
cabinet gastroenterologie, 
ambulatoriu integrat. Înscrie-
rile la selecție se fac la sediul 
Spitalului Militar de Urgență 
Regina Maria Brașov, în termen 
de 15 zile calendaristice de la 
apariția acestui anunț între 31 
și 90 de zile de la publicarea 
acestuia în ziarul Viața medica-
lă. Relații suplimentare se pot 
obține la Biroul resurse umane 
al spitalului, tel. 0268/416.393, 
int. 111 sau 113.

Spitalul Clinic de Urgență 
Militar Dr. Ștefan Odobleja, 
din Craiova, scoate la concurs, 
în conformitate cu preve-
derile OMS nr. 869/2015, cu 
modificările și completările 
ulterioare, un post cu normă 
întreagă de medic specialist, 
confirmat în specialitatea an-
estezie și terapie intensivă în 
compartimentul anestezie și 
terapie intensivă din serviciul 
medicină operațională, funcție 
militară. Înscrierile la selecție se 
fac la sediul Spitalului Clinic de 
Urgență Militar Dr. Ștefan Odo-
bleja, din Craiova, în termen 
de 15 zile calendaristice de la 
apariția acestui anunț între 31 
și 90 de zile de la publicarea 
acestuia în ziarul Viața medi-

cală. Relații suplimentare se 
pot obține la compartimentul 
management personal al spi-
talului, tel. 0251/581.081, int. 
114 sau 147.

Spitalul Clinic Militar de Ur-
genţă Dr. Victor Popescu, din 
Timișoara, scoate la concurs, 
în conformitate cu prevederile 
Ordinului ministrului sănătăţii 
nr. 869/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, postul 
militar de medic specialist, speci-
alitatea ortopedie si traumato-
logie în cadrul Secția chirurgie 
generala si traumatologie, Ser-
viciul medicină operațională. 
Înscrierile la selecţie se fac la 
sediul Spitalului Clinic Militar 
de Urgenţă Dr. Victor Popescu, 
din Timișoara, str. Gh. Lazăr, 
nr. 7, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariţia 
acestui anunţ, iar preselecţia 
și concursul se vor organiza și 
desfășura în perioada cuprinsă 
între 31 de zile și 90 de zile de 
la publicarea în Viaţa Medicală. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la structura de personal 
al Spitalului Clinic Militar de 
Urgenţă Dr. Victor Popescu, din 
Timișoara, persoana de con-
tact maistru militar principal 
Mihai Cirlan, tel. 0749.089.395.

ANIVERSĂRI 
Consiliul Filialei ANCMRR 
– Sector 6 transmite tuturor 
membrilor săi, care își aniver-
sează, în luna ianuarie, ziua 
de naștere și ziua onomastică, 
cele mai calde urări de sănăta-
te, fericire, bucurii, împlinirea 
tuturor dorințelor și La mulți 
ani! Amintim pe colegii noștri: 
generalii-maiori (r) Constantin 
Mihalcioiu, Ionel Dumitres-
cu, Mihăilă Bica; general de 
brigadă (r) Ioan Joldea, Ionel 
Croitoru, Ion Maftei, Ioan Chio-
silă, Vasile Stanca, Ioan Manole; 
coloneii/comandorii (r) Vasile 
Botez, Iustinian Boanca, Ion 
Ioana, Ioan Ene, Ioan Stoian, 
Gheorghe Matei Cristache, 
Romeo Barabas, Dumitru Cu-
cianu, Petru Alupoaie, Cornel 
Dima, Constantin Marinescu, 
Ilie Manole, Ioan Mateș, Vasi-
le Miron, Vladimir Gologan, 
Aurel-Ioan Aldea, Ioan-Mircea 
Balaban, Vasile Bradean, Ionel 
Babei, Lucian Jumătate, Ionel 
Onea, Vasile Badea, Vasile Aioa-
nei, VErgil State, Iancu Irimie, 
Mircea Nicolae, Ion-Alexandru 
Zamfir, Iulian Zamfirescu, Ioan 
Voicu, Ion Voinea, Marian Ilie; 
locotenenți-coloneii/căpitanii-
comandori (r) Sergiu Balaban, 
Sorin Ardelean, Florian Sitaru, 
Vasile Ursu, Ion Cârjan, Ion 
Stănilă; maiorul (r) Ștefan Ior-
dache, sublocotenentul (r) Va-
sile Baroianu; maiștrii militari/
plutonierii-adjutanți principali 
(r) Ion Gheorghe, Ion Tatoiu, Va-
lentin Ilie, Gheorghe Mereuță, 
Ștefan Scarlat, Ion Petroiu, 

Vasile Micu, Ion Turcanu, Ioan 
Cojocaru; urmașii/susținătorii 
Ingrid-Vasilica Sava, Emilia 
Manea, Cristina Marinescu, 
Elisabeta Galaftionu, Teodora 
Matei, Maria Ungureanu, Elena 
Vlad, Floarea Tutorache, Ioana- 
Sorina Scarlatescu.

Consiliul Director al ACMR-
RATIRE – General Leandru Pa-
nait  urează La Mulţi Ani, multă 
sănătate, viaţă lungă și satisfac-
ţii alături de familie și cei dragi, 
membrilor asociaţiei care în 
luna ianuarie își serbează ziua 
numelui și celor ce împlinesc 
frumoase vârste, după cum 
urmează: generalii de brigadă 
(ret) Ion Bleoju și Victor Florea 
VASILE, coloneii (ret) ing. Ro-
mulus Demostene Săvulescu, 
Constantin Mircea Bucur, co-
lonelul (ret) dr. Emil Tudose, 
coloneii (ret) Paul Ceaușu, Ion 
Ghinea și plutonier-adjutant 
principal (ret) Gheorghe Cus.

Foștii colegi și colectivul 
Direcţiei domenii și infrastruc-
turi au onoarea și plăcerea să 
ureze La mulți ani! domnului 
colonel (ret) BARTOȘ MIHAIL 
– fost comandant în unități 
de construcții subordonate 
direcției – cu prilejul împlinirii 
frumoasei vârste de 90 de ani 
(17.01.1931). Vă adresăm cele 
mai sincere urări de sănătate, 
fericire, bucurii și împlinirea 
tuturor dorințelor!

Filiala ANCMRR Decebal Dro-
beta Turnu Severin, judeţul 
Mehedinţi, urează membrilor 
săi, care în luna  ianuarie, săr-
bătoresc ziua de naștere, multă 
sănătate, viaţă lungă și fericire, 
alături de familie și cei dragi, 
după cum urmează: coloneii 
(r) Ion Cioplea, Tudorel Costea, 
Emanoil Cucu, Ion Gonciu-
lea, Laurențiu Mandocescu, 
Ion Petolea, Col. Constantin 
Pupăză, Col. Ion Sărbu, Col. 
Nicolai Stanese  col. Cornel 
Vălcu, locotenenți-coloneii (r) 
Gheorghe  Costache,  Dumitru 
Ploștinaru,   plutonierii-majori 
(r) Marius  Negrescu,  precum 
și Petre Tudoroniu. La mulţi și 
fericiţi ani, stimaţi camarazi!

General de brigadă Ioan Pană

Consiliul Director, Comisia 
de Cenzori și Direcția Execu-
tivă ale CAR-CM București 
urează multă sănătate, viață 
lungă și satisfacții alături de 
familie și de cei dragi, tinerilor 
colegi: Cristina Lupovici, Victor 
Bărbulescu și Alecsandru-
Adrian Ciocârlan, cu ocazia 
aniversării zilelor de naștere, 
evenimente frumoase ce au 
loc în luna ianuarie. Cu deose-
bită considerație le adresăm 
felicitări membrilor CAR-CM 
care își aniversează, în cursul 
lunii ianuarie, ziua de naștere 
și ziua onomastică! Tuturor 
le dorim fericire, bucurii și 

împlinirea tuturor dorințelor 
și La mulți ani!

Membrii Biroului Permanent 
al Filialei Sectorului 5 București 
din Asociația Națională a Ca-
drelor Militare în Rezervă și 
în Retragere Alexandru Ioan 
Cuza adresează colonelului 
(ret) prof.univ. LAIU CON-
STANTIN, cu ocazia împlinirii 
vârstei de 82 de ani, multă 
sănătate, viață lungă, bucurii 
și satisfacții,alături de familie 
și cei dragi. 

DECESE
ANCMRR din Beiuș își expri-
mă, cu profund regret, trecerea 
la cele veșnice, la 23 decembrie 
2020, după o cruntă și ne-
miloasă boală, a colonelului 
medic FIȚA ALEXANDRU. A 
fost medicul șef al UM 01334, 
în garnizoana Beiuș (perioa-
da 1968-1974), oraș unde 
si-a întemeiat familia și și-a 
petrecut ultimii ani din viață. 
A ocupat funcții importante 
în cadrul Direcției Medicale 
a MApN. Ofițer  medic de o 
aleasă noblețe sufletească, va 
rămâne în memoria celor care 
l-au cunoscut ca un exemplu 
de pasiune și devotament 
pentru meserie căreia i s-a 
dăruit și care l-a făcut prețuit 
de cei cu care a colaborat și 
l-au cunoscut. Atunci când 
am fost la necaz și am apelat 
la serviciile dumnealui și ale 
familiei întotdeauna ne-au 
sprijinit și îndrumat. Suntem 
alături de familia îndurerată în 
aceste momente de suferință, 
pricinuite de greaua pierdere. 
Sincere condoleanțe! Dumne-
zeu să-l odihnească în pace, în 
dreapta Sa! 

Comunitatea academică 
a Universității Naționale de 
Apărare Carol I este alături 
de colegul nostru, colonelul 
Valentin Manea, în aceste clipe 
de mare tristeţe pricinuite de 
trecerea la cele veșnice a ma-
mei sale. Transmitem familiei 
sincere condoleanţe, întreaga 
noastră compasiune și puterea 
de a trece peste acest moment 
de grea încercare. Dumnezeu 
să o odihnească în pace!

Am aflat cu tristețe profundă 
că Nea’ Artemiu s-a stins din 
viață. Colonelul (în retragere) 
Artemiu Simonca a fost vete-
ran al celui de Al Doilea Război 
Mondial și un simbol de ero-
ism și curaj pentru toți militarii 
Batalionului de Infanterie 191 
Colonel Radu Golescu din mu-
nicipiul său iubit, Arad. Nea’ 
Artemiu ne onora întotdeau-
na cu prezența la activitățile 
importante, atât cele specifice 
militare, cât și cele ale orașului. 
Dezvăluia mereu povești și 
amintiri, spuse printre lacrimi 
de emoții puternice. Ne-a pri-

mit întotdeauna cu un zâmbet 
larg când ajungeam în pragul 
casei lui și am fi vrut să mer-
gem din nou la dumnealui să 
îi povestim despre misiunea 
noastră din Afganistan. Mili-
tarii Batalionului de Protecția 
Forței Golden Lions transmit 
condoleanțe familiei și îi aduc 
un ultim omagiu iubitului 
veteran de război. Rămas bun, 
stimate erou! Avem onoarea să 
vă salutăm! 

Consiliul Director al ACCh-
MRR Costin D. Neniţescu a aflat 
cu tristeţe trecerea în nefiinţă, 
la sfârșitul anului recent înche-
iat, a soţiei domnului colonel 
(ret) Dumitru Brînzei, prim-vi-
cepreședinte al ACChMRR. Ex-
primăm sincere condoleanțe 
colegului nostru și-i suntem 
alături la această grea încerca-
re. Dumnezeu s-o odihnească 
în pace pe doamna VICTORIA 
și să o aibă în paza Sa!

Decembrie, luna bilanţu-
rilor, a Sărbătorilor Sfinte, 
a bucuriei și liniștii. Pentru 
noi, militarii ANCMRR Filia-
la Județeană Bihor General 
Traian Moșoiu și ai Subfilialei 
General Leonard Mociulschi, 
din Beiuș, acest decembrie 
este trist prin trecerea la cele 
veșnice a distinsului nostru 
camarad, maior (ret) FLONTA 
VIOREL. Suntem martorii tă-
cuţi ai unui timp impasibil 
în faţa suferinţei umane. O 
lume dezlănţuită, o viaţă de 
provizorat a doborât un om 
ce părea puternic, pregătit 
pentru depășirea greutăţilor. 
Într-un moment de răgaz 
ne vom aminti că împlinirea 
carierei militare a camaradului 
nostru începea cu adevărat în 
anul 1969, odată cu absolvirea 
Școlii militare de subofiţeri 
tancuri și auto. Excepţionalele 
calităţi profesionale și vocaţia 
de militar îi permit intrarea în 
rândul ofiţerilor, în anul 1976, 
purtând însemnele aceleiași 
arme, pe care a îndrăgit-o și 
slujit-o cu devotament. Era 
construit pentru a înfrunta 
furtunile, pentru a deveni 
unul dintre cei mai buni. Be-
iușul rămâne locul împlinirii 
sale profesionale, familiale, 
sociale. Multe alte linii s-au 
încrucișat în personalitatea lui 
și noi, camarazii săi, le-am des-
coperit treptat: soţ și părinte 
excepţional, aspiraţia spre 
Înălţimea Cerului, omul hotă-
rât să onoreze viaţa și semenii 
printr-o afectivitate pozitivă, 
trudă continuă, demnitate și 
disciplină, vibraţia interioară 
a melomanului, bucuria de 
a trăi, implicarea în viaţa cul-
turală a urbei, toate cuprinse 
într-o privire albastră, caldă. 
Bunul Dumnezeu l-a chemat 
la El la numai 71 de ani, spre 
a-i odihni trupul încercat de o 
nemiloasă boală. Toţi cei care 
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CORECTUR~
Oprina Melcioiu

ne-am bucurat o vreme de 
apropierea sa îi vom păstra 
amintirea vie. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace și să-l 
așeze în rândul celor drepți 
și curajoși! Sincere regrete 
și mângâiere sufletească  
familiei!

În numele cadrelor militare 
active, în rezervă și în retra-

gere, a tuturor celor care l-au 
cunoscut: președintele ANCMRR 

General Traian Moșoiu – filiala 
Bihor, generalul de brigadă 

(ret) conf.univ.dr. Vasile Creț și 
președintele ANCMRR General 
Leonard Mociulschi – subfiliala 

Beiuș, colonel (ret) Ioan Ojică 

Cu mare tristețe în suflete, 
cadrele militare în rezervă, 
retragere și cele în activitate 
din Beiuș regretă trecerea în 
neființă a celui care ne-a fost 
un apropiat camarad, maior 
(r) FLONTA VIOREL. Promoția 
1969 de subofițeri tancuri și 
auto l-a făcut un militar cu 
vocație, cu excepționalele 
calități profesionale, un ca-
racter sociabil, colegial și res-
pectuos. În anul 1976 intră în 
rândul ofițerilor, tot tancuri și 
auto, arma pe care a îndrăgit-o, 
a respectat-o și a slujit-o cu 
credință și devotament. Cei 
care l-au cunoscut au avut 
șansa de a trăi în apropierea 
unui om de excepţie, de o 
imensă valoare morală și spiri-
tuală. După 71 de ani a încetat 
să mai bată o inimă generoasă, 
ne-a părăsit un spirit viu și 
înalt.  Trecând la cele veșnice, 
a lăsat un gol în inimile celor 
care i-au cunoscut dăruirea, 
camaraderia și sufletul măreț. 
Sincere condoleanțe familiilor 
îndoliate și întărire sufletească! 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace, în dreapta Sa!

Colonel (r) Ilie Macovei își 
exprimă regretul la aflarea 
tristei vești privind decesul 
colonelului (r) medic BOBE 
ȘTEFAN, fost șef al Centrului de 
Transfuzie Sanguină al MApN. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace! 

Cu profundă tristețe, perso-
nalul Centrului de Transfuzie 
Sanguină al MApN (CTS) și 
colonelul (r) Ion Zavate anunță 
decesul colonelului (r) medic 
BOBE ȘTEFAN, fost șef al CTS 
în perioada 2003-2017. Sincere 
condoleanţe familiei îndoliate! 
Dumnezeu să-l aibă în paza Sa!

Personalul Brigăzii 1 Meca-
nizată Argedava este alături 
de șeful de stat major al marii 
unități, locotenent-colonel 
Eugen Popescu, în dureroasa 
încercare prin care trece la 
pierderea mamei sale, EU-
GENIA POPESCU.  În aceste 
clipe dificile, transmitem sin-
cere condoleanțe și întreaga 
noastră compasiune familiei 
îndurerate. Dumnezeu să o 
odihnească în pace!

 Cu tristețe, artileriștii și 
rachetiștii promoției 1967 au 
aflat cu regret dispariția cole-
gului lor colonel (ret) NECHITA 
VASILE, un ofițer demn, bun 
profesionist, familist, tata și bu-
nic de o exemplară comporta-
re. Suntem alături de doamna 
DRĂGUȚA, de întreaga familie 
și ne amintim cu drag de bunul 

nostru coleg și prieten. Dum-
nezeu să-l odihnească în pace!

În numele foștilor colegi de la 
Centrul de Operații Psihologi-
ce Domnești, colonelul (r) Sorin 
Varzari anunță cu durere înce-
tarea din viață a fostului coleg, 
plutonierul-adjutant principal 
(r) EFTENIE GHEORGHE (Gică). 
Un om deosebit și cu un profe-
sionalism desăvârșit, Gică lasă 
în urma sa durere și regrete în 
rândul foștilor colegi și a fami-
liei sale. Transmitem sincere 
condoleanțe familiei îndurera-
te. Îl rog pe Bunul Dumnezeu 
să-l ierte! Lumina cea fără de 
sfârșit să-i strălucească lui!

Promoția de ofițeri activi 
transmisiuni Sibiu 1959 
anunță cu tristețe mutarea 
în garnizoana din cer a co-
lonelului (ret) ing. CHIRĂU 
GRIGORE IULIAN (Gore). Năs-
cut la 15 decembrie 1936 în 
Craiova – Capitala Olteniei 
libere – a absolvit liceul Frații 
Buzesti în 1954, Școala militară 
în 1959, Facultatea de Electro-
nică și Telecomunicații la IPB în 
anul 1970. A lucrat în Armata  
României sub jurământ militar 
41 de ani 8 luni și șase zile. A 
îndeplinit funcțiile de: coman-
dant pluton, șef secție reparații 
rd.rl., lector, locțiitor tehnic al 
șefului școlii de ofițeri de trans-
misiuni. La toate aniversările 
promoției organizate la școala 
de ofițeri de transmisiuni Sibiu, 
Gore și soția sa, doamna Ange-
la, au fost sufletul organizării 
întâlnirilor. Au crescut patru 
băieți (între care doi au deve-
nit ofițeri de transmisiuni), și 
cinci nepoți chirăi și chirăițe. 
Dumnezeu să-l ierte și să-l 
odihnească în liniște și pace în 
garnizoana transmisioniștilor 
militari din cer. Condoleanțe 
familiei îndurerate, doamnei 
Angela sănătate și putere în 
creșterea strănepoților.

General-maior (ret) ing. 
Ionel Dumitrescu

Brigada 2 Vânători de Munte 
Sarmizegetusa a mai pierdut 
un camarad. Colegul nostru, 
maiorul OLARU CONSTANTIN, 
a pierdut lupta cu boala și a 
plecat dintre noi duminică, 3 
ianuarie. Colegii care au lucrat 
cu el își amintesc de Oly (așa 
cum îi ziceau), un om blând, 
care te ajuta cu zâmbetul pe 
buze oricând aveai nevoie și 
indiferent de câte sarcini avea 
de făcut, și care își găsea timp 
pentru fiecare. Din păcate, în 
ultimii ani de luptă continuă, 
timpul nu a mai fost de par-
tea lui. Cu aproximativ un an 
în urmă, ne-am mobilizat să 
strângem fonduri pentru un 
set de analize, pe care nu și 
le mai permitea din punct de 
vedere financiar. Am fost la el 
acasă să îi scriem povestea și 
se grăbea foarte mult, știa că 
orice secundă este importantă 
pentru el și că trage de ultima 
speranță, de un tratament care 
să dea randament în cazul lui. 
În prezent, militarii Brigăzii 2 
Vânători de Munte Sarmize-
getusa își exprimă sincerele 
condoleanțe familiei îndure-
rate. Nu te vom uita niciodată! 
Drum lin spre stele, Oly!

Consiliul Director Central al 
Asociației Cadrelor Militare în 

Rezervă și Retragere din Arma 
Geniu General Constantin N. 
Hârjeu anunță, cu profund 
regret, trecerea în neființă 
a generalului de brigadă (r) 
SUVEJANU N. NECULAI, născut 
la 8.06.1932, în loc. Tudor Vladi-
mirescu, din jud. Galați, absol-
vent al Școlii Militare de Ofițeri 
de Geniu Râmnicu Vâlcea, 
promoția 1956 – specialitatea 
Pontonieri. Cariera militară 
și-a început-o la Regimentul 
72 Pontonieri Brăila. După 
absolvirea Academiei Milita-
re – Secția Geniu, promoția 
1973, a îndeplinit cu succes 
funcții de stat major și coman-
dă, de mare răspundere, mai 
importante fiind: șef Birou 
Operații și Pregătire de Luptă, 
Brigada 35 Drumuri București, 
comandant al Batalionului 144 
Geniu Medgidia (canal), din 
Brigada 45 Geniu și coman-
dant al Centrului de Instrucție, 
în Comandamentul Trupelor 
de Geniu. A devenit membru 
al Asociației Cadrelor Militare 
în Rezervă și Retragere din 
Arma Geniu în anul 1992, fiind 
cooptat în Grupul de Inițiativă 
și Lucru pe probleme de istorie 
și tradiții militare. În perioada 
1996-2013 a făcut parte din 
Consiliul de Conducere al  
Asociației, implicându-se cu 
pricepere în organizarea și 
desfășurarea diferitelor ma-
nifestări consacrate sărbă-
toririi evenimentelor legate 
nemijlocit de istoria și tradițiile 
Armei Geniu, în garnizoanele 
București și Brăila. În numele 
tuturor camarazilor din rezer-
vă și retragere, a colegilor de 
promoție și din structurile în 
care a lucrat, exprimăm sincere 
regrete și condoleanțe familiei 
îndurerate. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

Universitatea Națională de 
Apărare Carol I anunță cu 
profundă durere trecerea în 
eternitate a generalului-loco-
tenent (ret) AGAPIE MIRCEA, 
comandant al UNAP Carol I în 
perioada 1991-1997. Remarca-
bil dascăl, creator de școală și 
formator de oameni de înaltă 
competență și de exemplară 
dăruire, generalul-locotenent 
(ret) Agapie Mircea va rămâne 
mereu în amintirea noastră. 
Suntem alături de familia greu 
încercată pe care o asigurăm 
de tot sprijinul și de toată com-
pasiunea noastră. Dumnezeu 
să-l odihnească!

Cu profund regret și cu inimi-
le îndoliate, personalul UNAP 
Carol I își exprimă întreaga 
compasiune și este alături de 
pcc Andrada Lungu în aceste 
clipe de mare tristețe, prici-
nuite de trecerea în neființă a 
tatălui său, general-maior (ret) 
LUNGU GHEORGHE, locțiitor 
al comandantului UNAp în 
perioada 1998-2001. Adre-
săm pe această cale sincere 
condoleanțe familiei îndoliate. 
Dumnezeu să-l odihnească!

Generalul de brigadă (ret) 
Ion Dănilă transmite sincere 
condoleanțe și regrete eterne 
familiei îndoliate Scafeș la 
greua pierdere a trecerii în 
rândul celor drepți a celui care 
a fost profesorul SCAFEȘ IOAN 
(Nelu). Ca unul ce am cola-
borat o perioadă în Muzeul 

Militar Național Ferdinand I am 
cunoscut un istoric competent 
și muzeograf pasionat, un 
cercetător științific asiduu și 
mai presus de toate, un om de 
mare caracter și de o rară mo-
destie. Și-a pus cunoștințele 
în slujba secției Istorie Militară 
Modernă a muzeului militar, a 
filialelor acestuia din teritoriu, 
precum și a numeroase muzee 
de unități și arme. Cercetările 
sale în domeniul istoriei mili-
tare s-au materializat în nume-
roase expoziții la muzeu sau iti-
nerante și în multe comunicări 
tematice în diverse publicații 
de specialitate. Prin urcarea la 
cer a celui ce a fost Ioan Scafeș, 
muzeografia militară pierde 
un specialist avizat, iar eu un 
colaborator drag. Dumnezeu 
să-l odihnească!

Colegii și prietenii din Mi-
nisterul Apărării Naționale 
anunță, cu tristețe în suflet, 
plecarea la cele veșnice, la 5 
ianuarie, a colonelului medic 
(r) dr. BOBE ȘTEFAN, după o 
nemeritată suferință. Născut 
la 15 septembrie 1961, în lo-
calitatea Vâlcănești, județul 
Prahova, avea încă de mic 
atracție față de lumea plină 
de ordine și rigoare a armatei. 
Astfel că, după ciclul primar 
și gimnazial de învățământ, a 
urmat cursurile Liceului Militar 
Dimitrie Cantemir din Breaza și 
Facultatea de Medicină Milita-
ră din București, îmbrățișând 
așadar meseria armelor, mai 
precis, medicina militară, și a 
devenit un reputat specialist 
în managementul serviciilor 
de sănătate și în medicina de 
familie, un ofițer cu o activitate 
profesională deosebită, apre-
ciată de comandanți, colegi și 
subordonați. O mare parte din 
cariera sa a îndeplinit funcția 
de șef al Centrului de Trans-
fuzie Sanguină al Ministerului 
Apărării Naționale, aducându-
și contribuția la dezvoltarea 
acestui domeniu vital privind 
asigurarea componentelor 
sanguine pentru pacienții SU-
UMC, la momentul oportun. 
Învățat de mic cu greutățile 
vieții, iubea munca, cinstea, 
onoarea, dreptatea și adevărul, 
calități pe care le promova 
cu pasiune și respect, atât în 
viața de familie cât și la locul 
de muncă. Om onest, cu alese 
însușiri morale și profesionale, 
era prețuit pentru prietenia și 
dragostea pe care le arăta celor 
din jurul său. Vestea morții sale 
a căzut ca un trăsnet în familia 
sa și printre toți cei care l-au cu-
noscut și apreciat atât ca ofițer 
medic, cât și ca om. Era un om 
hotărât și nimeni și nimic nu 
părea că-l poate înfrânge în 
această viață. A murit lăsând 
în urmă o familie care l-a iubit 
enorm, prieteni și camarazi 
care nu-i vor mai vedea vreo-
dată chipul cald și bun. Sincere 
condoleanțe familiei îndoliate! 
Dumnezeu să-l ierte și să-l 
odihnească în pace!

Biroul Executiv Central al 
Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor Regina Maria regretă 
nespus de mult încetarea 
din viaţă a economistului  
ALEXANDRESCU ȘTEFAN, 
președintele Filialei Judeţene 
Argeș, coleg de o deosebită 
probitate morală și profesio-

nală, care și-a asumat în mod 
voluntar misiunea de cinstire 
și păstrare a memoriei eroilor. 
În cei peste șase ani de activi-
tate în fruntea Filialei judeţene 
Argeș a Asociaţiei Naţionale 
Cultul Eroilor Regina Maria a 
avut o contribuție valoroasă 
la cunoașterea, conservarea și 
punerea în valoare a operelor 
comemorative de război din 
această zonă a ţării. Întreaga 
noastră compasiune și sincere 
condoleanţe familiei îndoliate!

Biroul Executiv Central al 
Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor Regina Maria anunţă cu 
regret dispariţia prematură din 
viaţă a maiorului (ret) FITCAL 
MIRCEA, vicepreședinte al Fili-
alei Judeţene Vaslui, consilier al 
Asociaţiei CAR a Pensionarilor 
Elena Cuza, Bârlad și redactor al 
revistei Viaţa noastră a asociaţi-
ei respective. Va rămâne veșnic 
în memoria noastră ca un neo-
bosit organizator și promotor 
al Cultului Eroilor. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace!

Foștii colegi anunță cu întris-
tare decesul generalului de 
brigadă (r) ing. MARINESCU 
ADRIAN, după o scurtă și ne-
meritată suferință. Specialist 
militar de înaltă ținută pro-
fesională, a îndeplinit funcții 
de mare răspundere în Struc-
turile de Producție Tehnică 
Militară din MApN, dovedind 
receptivitate și operativitate 
în îndeplinirea misiunilor spe-
cifice. A coordonat producția 
de tehnică militară de la Uzina 
Mecanică Reșița, Uzina Fa-
nion la Înzestrarea Armatei 
României. Dispariția sa pro-
voacă o mare tristețe și lasă un 
mare gol în sufletele celor care 
l-au cunoscut. Dumnezeu să-l 
ierte și să-l odihnească în pace! 
Sincere condoleanțe familiei 
îndurerate!

Prietenii și colegii din Re-
gimentul 45 Transmisiuni 
anunță, cu profundă tristețe, 
plecarea dintre noi a pcc  
GHEORGHE AUREL, un om de 
o aleasă noblețe sufletească 
ce a lucrat ca șofer și electro-
mecanic în diferite structuri ale 
unității, pe diverse categorii de 
autovehicule. Om de cuvânt 
și de încredere, nea Aurel își 
îndeplinea misiunile întocmai 
ca un militar punând umărul 
cu nădejde acolo unde era 
cea mai mare nevoie de el. 
Era un familist convins și un 
camarad cumpătat și sfătos, 
bun meseriaș, cu o experiență 
de muncă și de viață câștigate 
cu sudoarea frunții, la exerciții, 
aplicații, munci agricole și 
industriale. A fost prețuit și 
apreciat atât la subunități, cât 
și în atelierul de reparații auto, 
acolo unde se îngrijea, alături 
de ceilalți colegi, ca tehnica sa 
fie mereu operativă. Nu avea 
liniște până nu se asigura că 
totul este pus la punct în cele 
mai mici amănunte pentru ca 
misiunile de transport să fie 
îndeplinite întocmai și la timp. 
Suntem tot mai singuri și mai 
triști acum când în flancul celor 
dispăruți dintre noi se alătură 
și nea Gheorghe Aurel. Adio, 
drag camarad! Dumnezeu 
să te  ierte și te odihnească 
în pace! Condoleanțe familiei!

 Colonel (r) Ion Ciontea 
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Cum începe povestea  
corespondentului de război 
Ilie Pintea?
Povestea începe cu mulți ani 

înainte de prima mea incursiu-
ne în Afganistan, care a fost în 
2013. Bunii mei prieteni, Mario 
Balint și Radu Dobrițoiu, care 
sunt corespondenți de război 
cu vechime în Irak și Afganis-
tan, mi-au tot povestit despre 
aventurile lor. Mario a scris mai 
multe cărți despre ce a trăit 
acolo și eram foarte dornic să 
experimentez ceea ce trăiseră ei. 
Nu știam însă de unde să apuc 
povestea asta, cum faci ca să 
devii corespondent de război. 
M-am tot rugat de șefa mea de 
atunci, Doina Jalea, să mă tri-
mită și pe mine, să mă lase să 
văd măcar o dată Afganistanul. 
Răspunsul era cam același: „Uite, 
poate nu e momentul acum, 
e cam periculos, poate vara 
viitoare, cine știe?” Oportunita-
tea cea mai mare pentru mine a 
fost faptul că am aflat de Cursul 
pentru jurnaliști care transmit 
din zone de conflict, organizat 
de MApN prin Direcția informare 
și relații publice, pe care l-am 
parcurs în vara anului 2007. A 
fost o întreagă aventură, atunci, 
la Sinaia. A fost exact așa cum 
a trebuit să fie un curs pentru 
corespondenți de război, o 
aventură în sine, care m-a făcut 
și mai dornic să ajung în teatrul 
de operații. Începusem deja să 
cunosc oameni din domeniu. 
Așa că minunea s-a întâmplat 
în 2013 când, ca să pot să am 
niște argumente în plus pentru 
proiectul meu jurnalistic, am 
introdus în ecuația corespon-
dentului de război de la Radio 
România Actualități imaginea 
video și fotografia. Așa că am 
propus un proiect complet 
multimedia, adaptat la cerințele 
secolului al XXI-lea.  

A fost, așadar, un fel de 
dragoste la prima vedere. 

Dar știi care e partea cea mai 
interesantă? În momentul în care 
am ajuns acolo și avionul a ate-
rizat pe asfaltul acela fierbinte, 
schimbând turația motoarelor, 
când am început să ne strângem 
bagajele, amorțiți după atâtea 
și atâtea ore de zbor cu avionul 
acela incomod și am coborât, 
totul în jurul nostru mișuna de 
utilaje care descărcau bagajele 
paletizate, de militari ba de-ai 
noștri, ba americani, tot acel 
zumzet al avioanelor care ba 
decolau, ba aterizau, mirosul pe 
care pista încinsă îl are după o zi 
întreagă în soare, toate acestea 
mi-au dat o senzație de, cum să 
spun, de parcă aș mai fi fost și 
uite, acum mă reîntorceam.

Ce m-a impresionat, pe urmă, 
după ce am început să mă mișc 
prin bază, a fost atenția pe care o 
acordau timpului liber al milita-
rilor, și chiar am vorbit, pe urmă, 
cu un oficial american, care spu-
nea că militarii nu trebuie să aibă 
altă grijă decât aceea de a fi apți 
pentru luptă. Plus regulile stricte 
referitoare la traficul în bază, 
portul centurilor reflectorizante, 
precizia cu care se desfășura 
fiecare activitate. 

Și parcă are pământul acela 
ceva care mai apoi nu te 
lasă deloc în pace.
Drept dovadă că m-am întors 

încă de vreo cinci ori și m-aș 
întoarce chiar în momentul aces-
ta, pentru că nu știu dacă este 
neapărat fascinația locului, care 
este exotic de-a dreptul pentru 
noi, cei de aici, ci mai degrabă 
atmosfera aceea specială, dată 
de camaraderia profundă pe 
care o întâlnește acolo. Eu am 
făcut o paralelă atunci, în 2013, 
între militari și minerii de aici, 
din Valea Jiului, eu fiind cores-
pondentul RRA pentru județul 
Hunedoara. Exact același tip de 
solidaritate și de reacții găsești și 
la ortacii din Valea Jiului, a căror 
viață depinde unul de altul, așa 

cum se întâmplă în cazul militari-
lor noștri. Acesta a fost un punct 
care m-a apropiat și mai mult de 
lumea aceasta fascinantă.

Ești unul dintre jurnaliștii 
care și-au depășit cumva 
condiția de profesionist 
care-și face meseria și ai 
mers mai departe, făcând 
cumva o datorie de onoare 
din a-i cinsti public memo-
ria sublocotenentului (pm) 
Mădălin Stoica, căzut la 
datorie în Afganistan, prin 
organizarea unor eveni-
mente, expoziții de fotogra-
fie și multe articole de presă 
dedicate militarului.
Pentru mine a fost o mare 

șansă faptul că l-am cunoscut pe 
Mădălin Stoica. Am fost de vreo 
cinci ori în Afganistan și urmă-
resc mereu știrile. Mădălin a mu-
rit la vreo 10 zile după ce m-am 
întors din teatrul de operații. 

Înainte să plec îl însoțisem într-o 
misiune, el fiind sanitarul plutonu-
lui. Știi cum este, într-o zi plină, de 
dimineața până seara, mâncăm 
împreună, povestim, avem de-a 
face cu tot felul de situații acolo pe 
teren. I-am luat interviu. Cumva, 
ne-am împrietenit. Așadar, am fost  
profund șocat. Când s-a dat știrea, 
toată lumea îmi trimitea mesaje să 
mă întrebe dacă sunt bine, pentru 
că nu știau mulți că m-am întors 
acasă.  Pe urmă i-am cunoscut 
și familia lui Mădălin. După vreo 
doi ani, am putut să aflu de la 
locotenent-colonelul Toni Ene 
cum a fost pentru el și pentru 
camarazii lui Mădălin momentul 
repatrierii. Exact înainte de urcarea 
în aeronavă a început un atac cu 
rachete și toți militarii s-au aruncat 
la pământ, pentru a se proteja, dar 
cu privirea spre camaradul lor, ca 
să nu îl lase singur. M-a emoționat 
profund această amintire pe care 
am împărtășit-o cu soția într-un 
moment foarte special, de ziua Ve-
teranilor din teatrele de operații, 
chiar anul trecut.

Cum te simți, în general, 
când știi că trebuie să pleci 
într-un teatru de operații, 
într-un loc unde se și moare?
Poate o să pară greu de 

crezut, dar nu mi-a fost niciodată 
frică. Din momentul în care am 
ajuns acolo, am știut că sunt ală-
turi de cei mai buni. Și nu este ni-
ciun slogan aici, pur și simplu așa 
m-am simțit, în deplină siguranță 
alături de acei oameni pe care 
atunci îi vedeam pentru prima 
oară, dar despre care știam că 
din moment ce sunt acolo, nu 
au cum să fie altfel decât cei 
mai buni. Și acest lucru mi-a in-
suflat o încredere fantastică cu 
privire la ceea ce se întâmplă 
la fața locului. Gândește-te că 
în 2013, când am ajuns pen-
tru prima oară în Afganistan, 
aveam zece, douăsprezece ata-
curi cu rachetă în fiecare zi. Am 
zburat în multe baze înaintate 
care nici nu mai există acum. 
La un moment dat, eram într-o 
astfel de bază și trebuia să 
revenim pe Kandahar, dar nu am 
reușit, pentru că baza era atacată 
violent. Am dormit o noapte în 
corturi, o experiență pe care o 
recomand oricărui jurnalist care 
vrea să trăiască cu adevărat Af-
ganistanul. Pe la 4 dimineața s-a 
asigurat suport de artilerie unor 
trupe care luptau în zonă, așa că 
au început să bubuie tunurile 
chiar lângă cortul nostru. Au fost, 
în 2013, momente intense, care 
au făcut și mai interesantă aceas-
tă primă incursiune a mea în 
Afganistan. Repet însă, nu m-am 
simțit în niciun moment altfel 
decât în deplină siguranță acolo, 
alături de cei mai buni dintre  
cei mai buni.

Se întâmplă, pe timpul mi-
siunii, să se creeze prietenii, 
să ai parte de momente 
unice, alături de anumiți 
oameni. Mai poți fi obiectiv, 
mai poți să-ți faci cu adevă-
rat meseria de gazetar?
Sunt două aspecte aici, unul 

care ține de cadrul general al 
situației în care ne aflăm, conflic-
tul din Afganistan, originea lui, 
cât de importantă este misiunea 
militarilor români în contextul 
Alianței din care facem parte 
etc. Am încercat, de fiecare 
dată când am ieșit în misiuni, să 
vorbesc cât mai mult cu afganii 
și să aflu ce cred ei despre ce se 
întâmplă în țara lor, deoarece 
până la urmă, ei sunt cei afectați 
de războiul acesta. Cei cu care 

am reușit să stau de vorbă, unii 
dintre ei lideri locali, șefi de 
poliție în regiunea respectivă 
sau oameni simpli mi-au spus că 
nu sunt de acord cu ceea ce fac 
fundamentaliștii afgani din ca-
uza cărora aveau și ei de suferit, 
pentru că erau atacate inclusiv 
satele despre care se știa că au 
legături, proiecte cu americanii 
sau cu NATO. Pot să spun că am 
observat diferențe uriașe între 
2013, când am ajuns prima dată 
în Afganistan, și 2017, când am 
fost ultima dată. Misiunile CIMIC 
fac diferența într-un mod extrem 
de vizibil în ceea ce privește 
viața afganilor. Îmi amintesc că 
am ieșit în prima misiune, într-o 
localitate foarte apropiată de 
Kandahar, unde singura sursă 
de energie electrică era bateria 
unei mașini aflate la magazinul 
din sat. Când m-am întors, după 
vreo trei ani, era plin de panouri 
solare și acesta este doar un 
exemplu al faptului că lucru-
rile se schimbă în bine pentru 
populația de acolo. 

Al doilea aspect apare atunci 
când vorbești despre oameni. 

Este inevitabil un grad de 
subiectivism, pentru că te atașezi 
emoțional de ceea ce se întâm-
plă acolo. Dacă vorbim strict de 
știri, acolo lucrurile sunt clare, nu 
poți fi altfel decât neutru. Când 
vorbim însă de reportaj, evident 
că intervine partea de subiec-
tivism, de trăiri, de implicare 
emoțională, pe care încerci să 
o pui în poveste.  Dar, cel mai 
important este să te raportezi 
la oamenii pe care îi ai în față, 
a căror poveste o spui. Această 
poveste este mai importantă 
decât impresia pe care vrei tu să 
o lași despre tine, prin faptul că 
ești acolo. Cred că la acest lucru 
se rezumă totul. La a te pune 
pe tine în plan secund, ducând 
povestea în prim-plan. Dacă 
abordezi lucrurile din perspecti-
va personală, „eu am fost acolo”, 
„eu sunt corespondentul care vă 
spune în prime-time ce bocanci 
poartă militarii”, este din start o 
perspectivă pur personală, care 
nu cred că are ce să caute acolo. 
Atunci când ne facem meseria, 
este important să punem în 
prim-plan povestea, faptele, și 
în plan secund sau chiar deloc 
propria persoană, care nu este 
esențială în filmul acesta. n
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Ilie Pintea, jurnalist Radio România Actualități:

PERSONALITĂȚI

Atunci când ne facem 
meseria, este important 
să punem în prim-plan 
povestea, faptele, 

 și în plan secund sau chiar 
deloc propria persoană.

Când vorbește despre Afganistan, Ilie Pintea, jurnalist la Radio 
România Actualități, parcă se transformă. Ar pleca acolo și mâine, 
alături de băieții noștri. Are rucsacul pregătit, echipamentul foto-
video gata de acțiune și o mare admirație pentru militarii români, 
pe care i-a observat, de-a lungul anilor, în diferite misiuni.

Interviu realizat de 
locotenent-colonel 

Constantin Mireanu


