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Mesajul comandantului Diviziei 2
Infanterie „Getica” cu prilejul
Sărbătorilor de Iarnă

Dragi camarazi,
Ne apropiem de finalul acestui an
în care, împreună, am depus eforturi
pentru a ne îndeplini obiectivele de
instruire planificate și misiunile
încredințate. Pe această cale, doresc
să le mulțumesc militarilor, din
această mare familie a Diviziei 2
Infanterie ,,Getica”, care, prin
activitatea desfășurată în teatrul de
operații, în poligoanele de instrucție sau în sălile de
specialitate, au contribuit la creșterea prestigiului
acestei structuri atât în cadrul Armatei României cât și
în societatea civilă.
Anul 2020 a fost unul cu totul deosebit, marcat de
efectele acestei pandemii, și care sunt convins nu va fi
uitat ușor. Noi, militarii Diviziei 2 Infanterie ,,Getica”,
ca de fiecare dată, ne-am făcut și continuăm să ne
facem datoria față de semenii noștri contribuind, cu
mijloace tehnice și personal de specialitate, la efortul
național de limitare a răspândirii virusului SARS CoV-2.
Acest sfârșit de an și sărbătorile de iarnă, vă găsește
în misiuni, în țară sau în afara granițelor României,
unde reprezentați cu cinste Divizia 2 Infanterie
,,Getica”. Ați demonstrat că sunteți pregătiți să
îndepliniți întreg spectrul de misiuni, de la sprijinul
populației și autorităților locale în caz de urgențe civile
la misiuni de luptă complexe, specifice teatrelor de
operații. Celor plecați departe de casă, în teatrele de
operații,vă doresc să vă întoarceți sănătoși acasă și să
nu uitați că suntem alături de voi.
Cu prilejul Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului și
în pragul Anului Nou, vă rog să-mi îngăduiţi să-mi
exprim bucuria creştinească prilejuită de această
sărbătoare şi să vă transmit cele mai sincere urări de
sănătate, satisfacţii, împliniri şi succese în activitatea
dumneavoastră. Fie ca tot ce vă doriți să se
împlinească. La mulţi ani!
General-maior Dragoș-Dumitru Iacob

Semnal editorial
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Numire în funcției la Batalionul 202 Apărare
C.B.R.N. „General Gheorghe Teleman”

Vineri, 11 decembrie
a.c., la sediul Batalionului
202 Apărare C.B.R.N.
(Intervenție la dezastre )
„General Gheorghe Teleman” din Huși, reprezentantul
Diviziei
2
Infanterie
,,Getica”,
colonelul Liviu Melinte,
a dat citire ordinului de
numire în funcția de comandant a locotenentcolonelului,
inginer
Cristinel–Florin Girigan.
Ofițerul a fost împuternicit
la
comanda
Batalionului 202 Apărare
C.B.R.N. încă din data de
luna mai a acestui an.
tuturor măsurilor de preText și foto: sergentCeremonialul
s-a venire si răspândire a major Cătălin Cârlescu
desfășurat cu respectarea virusului SARS-CoV 2.

Vasile Cerbu, a dat citire
ordinului de numire în
funcția de comandant a
locotenent-colonelului
Mădălin Agache.
Ofițerul a fost împuternicit

Moment emoţionant la sediul
Batalionului 341 Infanterie „Constanţa”

Comandantul batalionului, locotenent-colonelul
Ciprian Balica, i-a înmânat Medalia Naţională
„Serviciul Credincios”
clasa a II-a cu însemn de
război pentru militari,
conferită de Preşedintele
României, plutonieruluimajor Ene Ionuţ.
Militarul a fost răsplătit
pentru profesionalismul, teatrul de operaţii din AfText și foto:locotenent
curajul şi spiritul de sac- ganistan, în timpul cărora Alexandru Călin
rificiu dovedite pe timpul a fost rănit.
desfăşurării misiunilor în
Acta non Verba!

Detașamentul de Apărare Antiaeriană
„Sky Guardians” se pregătește pentru misiune!

Militarii aparținând
Detașamentului de Apărare Antiaeriană „Sky
Guardians” din Focșani,
care urmează să participe
la comanda Batalionului la misiunea de asigurare
49 Apărare C.B.R.N. din a prezenței înaintate conluna august a acestui an. solidate în Nord-Estul
Alianței, în cadrul rotației
Text și foto:
a IX-a din Polonia, conticaporal Cosmin Ittu
nuă pregătirea specifică
pentru misiune.
Luna aceasta, rachetiștii
și artileriștii antiaerieni au
executat un marș pe
distanță medie până în poligonul Slobozia Ciorăști
pentru a desfășura primele
ședințe de tragere cu ar-

Numire în funcției și la
Batalionul 49 Apărare C.B.R.N. „Argeș”

Tot vineri, 11 decembrie
a.c., la sediul Batalionului
49 Apărare C.B.R.N.
„Argeș” din Pitești, reprezentantul Diviziei 2 Infanterie ,,Getica”, colonelul

ACTUALITATEA MILITARĂ

mamentul individual de
infanterie. În pofida
condițiilor meteo nefavorabile, militarii vrânceni au demonstrat și de
această dată, că sunt

adevărați profesioniști,
îndeplinindu-și obiectivele
stabilite la nivelul standardelor de instruire.
Text și foto: locotenent
Mădălina Boboc

ACTUALITATEA MILITARĂ

Donăm pentru români!

Militarii Brigăzii 9
Mecanizate „Mărășești”,
alături de Crucea Roşie
din Constanţa au răspuns
cu promptitudine la apelul
pentru donare de sânge în
cadrul campaniei organizate de către Centrul Regional de Transfuzii Sanguine, sperând că fapta
lor va face diferența
pentru cineva aflat în
suferință, va aduce
speranță în momente de
grea încercare sau chiar
vor salva o viață.
În urma acestei acţiuni, donator putând salva
Foto: plutonier-adjutant
cu toții au realizat cât de chiar și trei vieți.
principal Gheorghe Gabără
mare este puterea gesturi- Text: locotenent Andreea
lor mici, sângele fiecărui Istrate
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Ceremonie de trecere în rezervă

La sediul Batalionului
168 Sprijin Logistic
„Pontus Euxinus” a avut loc
ceremonia de avansare la
gradul de colonel, trecere
în rezervă şi predarea-primirea comenzii unităţii.
Căpitan-comandorul
Sebastian Bădilă, a preluat
comanda şi Drapelul de
luptă ale unităţii de la colonelul Bogdan-Andreescu
Ion, care după o frumoasă

carieră militară a hotărât
trecerea în rezervă.
Colonelul BogdanAndreescu Ion a mulţumit întregului colectiv
pentru sprijinul acordat în
îndeplinirea misiunii la comanda Batalionului 168
Sprijin Logistic „Pontus
Euxinus”.
Text: locotenent Andreea
Istrate
Foto: plutonier-adjutant
principal Gheorghe Gabără

Ceremonie de predare-primire a comenzii
Batalionului 284 Tancuri „Cuza Vodă”

În data de 21 decembrie
2020, la sediul Batalionului 284 Tancuri „Cuza
Vodă” din Galați, în
prezența locțiitorului comandantului brigăzii, colonelul Gabriel Turculeț și
a comandantului garnizoanei Galați, locotenent-colonelul Remus Popa, a
avut loc ceremonia de preDonează și salvează!
dare-primire a comenzii
unității.
În perioada 30 noiemLocotenent-colonelul
brie - 4 decembrie a.c.,
Ciprian Burlacu a predat
militarii Batalionului 288
comanda și Drapelul de
Apărare
Antiaeriană
Luptă locotenent-colone„Milcov” din cadrul Brilului Robert Gaschler.
găzii 282 „Blindată”
Activitatea
s-a
Focșani s-au mobilizat și
desfășurat întru-un cadru
au participat la o camparestrâns, dat fiind contexnie de donare de sânge la
tul epidemiologic actual și
Centrul de Transfuzie
cu respectarea tuturor măSanguină din Focșani.
surilor de prevenire și liActivitatea
civică
mitare a răspândirii
desfășurată a luat ființă
virusului SARS-COV2.
din rațiunea de a oferi o
Text și foto: plutonierșansă la viață tuturor celor ce depind de transfuzii! și Dragoste”, militarii au major Rusu Cătălin.
Totodată, prin interme- ajutat și familiile cu o
aflați în suferință. Orice
donare de sânge poate fi diul Asociației „Sfânta situație nefavorabilă, în
cadoul perfect pentru cei Sofia - Credință, Nădejde preajma sărbătorilor de
iarnă.
Acțiunea a fost primită
cu căldură și entuziasm,
în special de către copii,
iar noi ne bucurăm că prin
aceste gesturi mici am
putut aduce un strop de
bucurie și speranță în
viețile multor oameni
greu încercați de soartă.
Text:
locotenent
Mădălina Boboc
Foto:
caporal
Claudiu Onofrei
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1 Decembrie,
Ziua Națională a României
Buzău

Anul acesta, manifestările dedicate Zilei Naţionale a României
desfășurate în garnizoana Buzău au avut loc
în cadru restrâns, fără
public, având în vedere
contextul epidemiologic
în care ne aflăm.
Evenimentul desfășurat
în Parcul Crâng a cuprins
și dezvelirea Memorialului Eroilor Regimentului
48 Infanterie – monument dedicat memoriei a
celor 775 de eroi
aparținând Regimentului
48 Infanterie – eroi ai

de epidemii, dar şi în acţiunile militare de restabilirea ordinei de drept,
în sudul Basarabiei, reprezintă un modest şi
simbolic omagiu adus
eroior buzoieni căzuţi pe
altarul Patriei.
Fiecare copac, sădit şi
hrănit din pământul sfânt
al ţării, va purta în trupul
său şi va înălţa spre cer şi
neuitare numele ştiut sau
neştiut al unui erou, ca

Constanța

aici stejarii au nume,
căci rădăcina lor este
dragostea de țară, trunchiul lor este forța de nebiruit, iar coroana
credința neclintită în
bunul Dumnezeu. Eroii
noștri s-au întors acasă!
Tot dedicat acestui

stejar va exista o plăcuță
cu numele eroului din
Regimentul 48 Infanterie.
La eveniment au participat autorități publice
centrale și locale, cadre
militare active din garnizoana Buzău, precum și

Chiar dacă nu am avut
posibilitatea de a sărbători așa cum ne-am
obișnuit în fiecare an,
militarii din cadrul Brigăzii 9 Mecanizată
,,Mărășești” au prezentat
onorul poporului român,
într-un cadru restrâns, la
ceremonia organizată în
municipiul Constanța.
Text:locotenent Andreea
Istrate
Foto: plutonier-adjutant principal Gheorghe
Gabără

Focșani

Ziua Națională a României a fost sărbătorită
de către Brigada 282
Blindată „Unirea Principatelor” într-un cadru

Primului Război Mondial - care în această zi
sunt aduși simbolic
acasă.
Ansamblu monumental conține numele celor
775 de eroi buzoieni, regiunea de unde proveneau, data și locul unde
au plătit sacrificiul vieţii
lor tinere, săvârşit pentru
libertatea neamului românesc. Tot pe monument se regăsește o placă
cu textul: Călătorule,

eveniment, militarii Garnizoanei Buzău, îmbrăcați
în ținuta militarilor Regimentului 48 Infanterie au
răspuns prezent solicitării Primăriei Municipiului Buzău de a sprijini la
plantarea în Parcul Crâng
a 775 de puieți de stejar.
Acești stejari își vor
prinde rădăcinile în pământul din care au plecat
în 1916 cei 775 de militari ai Regimentului 48
Infanterie, iar lângă fiecare

două plutoane de militari.
Acţiunea de la 1 decembrie 2020, de plantare, în
Parcul Crâng din Buzău,
a 775 de copaci în memoria militarilor din Regimentul 48 Infanterie
căzuţi în Războiul de
Reîntregire, la Roşia
(Rotenberg,
judeţul
Sibiu), pe defileul Oltului, în munţii Argeşului,
la Mărăşeşti, ori în refacere, în Moldova pustiită

Brașov

La Brașov, Ziua
Națională a României a
fost sărbătorită, de către
militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”, în Piața Unirii.
Activitatea
s-a
desfășurat cu respectarea
normelor impuse de limitare a răspândirii virusului Sars-Cov-2.
Text și foto: plutoniermajor Constantin Cătălin
Itu

EVENIMENT

sublim gest de recunoştinţă perenă.
Garnizoana Buzău alături de Fundația „Mareșal
Alexandru Averescu” sunt
promotoarele valorilor şi
tradiţiilor naţionale împământenite pe aceste
meleaguri, contribuind
astfel semnificativ la
educarea spiritului civic
şi la respectarea valorilor
şi simbolurilor naţionale
de către membrii societăţii.

Activitate s-a încheiat
cu depunerea coroanelor
de flori pe acordurile Imnului Eroilor intonat de
muzica reprezentativă a
Diviziei 2 Infanterie
„Getica”.
Text: maistru militar
principal Iulian Cadulencu
Foto: maistru militar
principal Iulian Cadulencu,
caporal cls.a III-a Paul
Oprea

restrâns, dat fiind contextul epidemiologic actual.
În orașul Micii Uniri a
răsunat Imnul Național,
în semn de prețuire a
eforturilor înaintașilor de
constituire a României

Mari și a sacrificiilor făcute de-a lungul vremurilor de români, pentru
unitatea și integritatea teritorială.
Redacția
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EVENIMENT

22 decembrie - „Ziua Victoriei Revoluției Române
și a Libertății din Decembrie 1989”

Buzău

5

Buzău a susținut o alocuțiune, reprezentatul organizaţiilor de revoluţionari de
la Buzău „Asociației Luptătorilor din
Decembrie’89 și „Clubului 22 Buzău”,
domnul Lionel Zosmer.
La ceremonial, desfășurat în cadru
restrâns determinat de situația epidemiologică au participat reprezentanţi ai
autorităţilor publice locale, cadre militare din garnizoană, lideri politici, reprezentanţi ai societăţii civile ai municipiului Buzău.

Marți, 22 decembrie, la Monumentul
Eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989,
aflat în Piaţa Dacia din Buzău, s-a
desfășurat la împlinirea a 31 de ani de
la Revoluţia din Decembrie 1989, un
ceremonial militar şi religios în memoria eroilor martiri.
În cadrul evenimentului a fost oficiată o slujbă de pomenire a eroilor martiri buzoieni căzuţi la datorie în acele
zile.
Text şi foto: maistru militar principal
Despre evenimentele care s-au deru- Iulian Cadulencu
lat în urma cu 31 de ani în municipiul

Focșani

La Monumentul Eroilor Martiri vrânceni din Piața Unirii din Focșani, pentru
a marca cei 31 de ani de la Victoria
Revoluției Române și a Libertății, a fost
organizată, într-un cadru restrâns din
cauza situației pandemice, o ceremonie
militară, pentru omagierea tuturor românilor

care, la 22 decembrie 1989, din păcate,
au plătit cu viața prețul libertății.
În prezența oficialităților, a
revoluționarilor și a rudelor celor
decedați în timpul Revoluție, s-a intonat
Imnul Național al României, ulterior
având loc o slujbă religioasă şi o depunere de coroane de flori.
Redacția

Brașov

Eroii Revoluției din decembrie 1989
au fost comemorați în garnizoana
Brașov și Predeal.
Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” alături de reprezentanți ai
autorităților publice locale și ai
Asociației Revoluționarilor din Decembrie 1989 au adus astăzi, 22 decembrie,
un pios omagiu eroilor care și-au dat
viața pentru victoria Revoluției Române
din Decembrie 1989.
Text și foto: plutonier-major Constantin
Cătălin Itu

Bârlad

În data de 22 decembrie, militarii Regimentului 52 Artilerie Mixtă „General
Alexandru Tell”, în colaborare cu autorităţile publice locale, au adus un pios

omagiu eroilor Revoluției române.
Cu acest prilej la mormintele celor
doi eroi bârladeni au fost depuse coroane de flori, pentru a cinsti memoria
eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989.
Redacția
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Naşterea Domnului: pildă de smerenie
şi teologie a darului

Hristos s-a născut!
În sfânta zi de Crăciun, creştinii sârbi obişnuiesc
a-şi adresa această frumoasă urare, dând glas bucuriei venirii în lume a Hristosului lui Dumnezeu, „plin
de har şi de adevăr” (Ioan 1, 14). Trecut-a umbra
legii şi Adevărul a răsărit, risipind întunericul minciunii diavoleşti. Astăzi, Dumnezeu cel Veşnic a devenit unul dintre noi şi „S-a sălăşluit între noi” (Ioan
1, 14). Astăzi, inima lui Dumnezeu a început să bată
în lumea nostră, inima cea mai caldă care a bătut
vreodată în Univers (Sf. Nicolae Velimirovici).
La „plinirea vremii” (Gal. 4, 4), Dumnezeu Tatăl
a binevoit să ni-l trimită în dar pe Fiul Său Unul
Născut, pentru ca „oricine crede în El să nu piară, ci
să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16). Iar Tatăl ni se
apropie, după o îndelungată aşteptare, tocmai în
„distanţa filială” (Jean-Luc Marion) a Întrupării, pe
care „o străbate şi o păstrează Duhul Sfânt” 1. Drama
omenirii înstrăinate de Dumnezeu ia sfârşit iar lumea
intră în eonul luminos al Evangheliei, vestea cea
bună că Fiul Omului a venit să mântuiască pe cel
pierdut, asemenea păstorului şi femeii care au purces
în căutarea oii rătăcite şi a drahmei pierdute. El a
mers mult, însă nesfârşit de mult mai departe decât
oricare păstor şi oricare femeie, pe drumul nesfârşit
de lung de la Dumnezeire până la a deveni om, pentru a-i căuta pe păcătoşi (Kierkegaard)2 .
Iisus aflat în pântecele Preasfintei Fecioare Maria
revelează iubirea „nebună” a Sfintei Treimi faţă de
omenire.3 El S-a sălăşluit acolo ca să ajungă la rădăcină şi să tămăduiască firea noastră de la însăşi întemeierea ei; şi, în întunericul pântecelui matern, a
nimicit inima putreziciunii care se lipise de firea
noastră, răsărind lumii „lumina cunoştinţei” (Troparul Nativităţii). De aici începe kenoza, înjosirea de
sine a Fiului lui Dumnezeu – manifestare plenară a
iubirii sacrificiale prin care Domnul nostru îşi asumă
de bunăvoie condiţia umană şi ia „chip precum suntem noi”4 pentru a intra în comuniune cu „cei mici”
ai Săi. Minunea minunilor este Întruparea, paradoxul acesta străin cu desăvârşire minţii umane, în faţa
căruia biologia rămâne pe vecie neputincioasă. Cu
toate că genetica ne ispiteşte cu probabilitatea – pertinentă, ce-i drept – ca Duhul Sfânt să fi creat genele
şi cromozomii necesari care puteau fi vehicolul persoanei lui Hristos, unindu-le cu cele din trupul Fecioarei, rămâne cu neputinţă a pătrunde o asemenea
taină. Iar a încerca nu se cade unei fiinţe atât de nevrednice precum omul. În chip negrăit, puterea Celui
Preaînalt nu încetează a „umbri” misterul zămislirii
şi al naşterii Fiului.5 Ceea ce uluieşte este faptul că
Fiul coetern Tatălui – Logosul – „S-a dezbrăcat” de
slava dumnezeiască şi „S-a făcut sărac” (2 Cor. 8,
9). Câtă frumuseţe în cuvintele Apostolului! Bunul
Dumnezeu alege simplitatea şi intră în experienţa
vieţii umane fizice cu toate neputinţele ei. Fără a înceta să fie nemărginit în dumnezeirea Sa, El Se face
un mic embrion uman, cuprins între pereţii pântecelui feciorelnic; dependent biologic, social, economic,
a ales să renunţe la al Său amor mundi, „nu a căutat
a Sa plăcere”, cum spune Apostolul6 , drept pentru
care într-Însul „locuieşte trupeşte toată plinătatea
Dumnezeirii” (Col. 2,9).
Jean-Luc Marion, Idolul şi distanţa, Ed. Humanitas, p. 168.
Søren Kierkegaard, Şcoala creştinismului, Ed. Adonai, 1995, p. 31.
John Saward, Răscumpărătorul în pântecele Mariei, Ed. Gala
xia Gutenberg, 2007, p. 161.
4 Cântare la Înainteprăznuirea Naşterii Domnului.
5 Cf. Luca 1, 35
6 Cf. Romani 15, 3
1
2
3

EVENIMENT

Preot militar Alexandru Tudose, Divizia 2 Infanterie „Getica”

Ci Dumnezeu Şi-a ales pe cele nebune ale lumii
ca să ruşineze pe cei înţelepţi; Dumnezeu Şi-a ales
pe cele slabe ale lumii ca să le ruşinze pe cele tari.
Dumnezeu Şi-a ales pe cele de neam de jos ale
lumii, pe cel nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt,
ca să ruşineze pe cele ce sunt.
1 Corinteni 1, 27-28

Spune Kierkegaard: „E uşor să afirmi că Dumnezeu e mare mai ales în cele mărunte, însă pentru a-L
vedea în cele mărunte e nevoie de credinţa cea mai
puternică”7 . În ceea ce ne priveşte, este vremea să
renunţăm la orgoliul nostru intelectual pentru a-L
putea vedea pe Dumnezeu întrupat, în chip de copil,
cu ochii credinţei. Ea, credinţa, nu are nevoie de raţionamente sofisticate şi nu va face vreodată recurs

la tribunalul raţiunii; credinţa nu consimte celor statonicite de raţiune întrucât ea „începe din locul în
care gândirea încetează”8 .
*

La naşterea Mântuitorului Iisus Hristos au venit
trei magi din Orient şi câţiva păstori de pe colinele
Betleemului. Astăzi, acel mic colţ, cândva uitat de
lume, a devenit loc de pelerinaj pentru milioane de
oameni care vin din toate colţurile lumii să se închine în locul unde a şezut, strâmtorat, Împăratul slavei. Pentru că Dumnezeu aşa a voit, ca dintr-o
seminţie neînsemnată să răsară „lumină spre descoperire neamurilor”, ca o peşteră să-I fie casă de oaspeţi iar palat al sălăşluirii pântecele unei fecioare
7 Søren Kierkegaard, Opere II: Sau-sau, Ed. Humanitas, p. 303.
8 Søren Kierkegaard, Frică şi cutremur, Ed. Humanitas, p. 108.

neînsemnate, al cărei nume, Maria, este, astăzi, pe
buzele creştinilor din lumea întreagă.
Venirea pe lume a Domnului Păcii9 a întâmpinat
ostilitatea factorului politic, culminând cu masacrul
a 14.000 de prunci nevinovaţi. Campania de pruncucidere în masă dezlănţuită de paranoicul rege Irod
a fost o împlinire dramatică, avant la lettre, a cuvintelor Domnului: „N-am venit să aduc pace, ci
sabie” (Matei 10, 34). Irod, în tentativa nebunească
de a se împotrivi planului veşnic al lui Dumnezeu,
„a botezat o mulţime de copii în propriul lor sânge
şi a creat o oştire de mici „Hristoşi” care ar trebui să
vină nevăzuţi, înarmaţi cu arme cereşti, mergând în
frunte cu stindardul sfâşiat şi îmbibat de sângele inocenţei de-a lungul tuturor veacurilor omenirii.”10
Plânsul Rahelei invocat de Sfântul Evanghelist
Matei este o imagine pururea actuală, un avertisment
cutremurător pentru toate generaţiile care ne dă de
înţeles că refuzarea vieţii omului, în diferitele sale
forme, este realmente refuzarea lui Hristos. E un
adevăr imuabil pe care Biserica ni-l reaminteşte neîncetat: Oricine va primi pe un copil ca acesta în numele meu, pe Mine mă primeşte! (Matei 18,5).
Ce raţiune mai temeinică putem avea pentru a respecta viaţa şi persoana umană decât asumarea firii
omeneşti de către persoana dumnezeiască a Fiului?
Prin maternitate, Dumnezeu a încredinţat fiinţa
umană femeii într-un mod cu totul deosebit, arătândo cu prisosinţă prin aceea că El Însuşi S-a încredinţat
Maicii Sale pământeşti, Preasfânta Fecioară Maria.
De aceea, femeii îi revine un angajament de prim
rang în ocrotirea vieţii, încă de la conceperea ei: a
aduce pe lume o făptură este a dărui un nou rob al
lui Dumezeu, un nou fiu al lui Dumnezeu pentru lumina învăţăturii Mântuitorului pe tărâmul minunilor.11 Nimeni nu cunoaşte mai bine decât o mamă
miracolul vieţii ce înfloreşte în sânul ei iar bucuria
aceasta nimeni nu o va lua de la ea.12 Conceperea şi
naşterea unei fiinţe umane sunt însoţite, în lumina
biblică, de admirabilele cuvinte ale femeii-născătoare: „Am dobândit om de la Domnul” (Gen 4,1).
Exclamaţia Evei, „mama tuturor celor vii”, se repetă
de fiecare dată când este adusă pe lume o nouă fiinţă
umană, exprimând bucuria şi conştiinţa femeii de a
participa la marele mister al zămislirii. Maternitatea
oricărei femei, înţeleasă în lumina Evangheliei, nu
este doar „trup şi sânge”; în ea se împlineşte autentica ascultare a cuvântului Dumnezeului Celui viu –
„cuvânt al vieţii veşnice”.13
Drept aceea, să primim pe Pruncul cel Sfânt şi din
puţinul vredniciei noastre să îi aducem dar de aur,
smirnă şi tămâie: inima noastră curată, rugăciune de
mulţumire şi slăvire după cuviinţă. Bucuroşi să-L
prăznuim/ În daruri să-L dăruim aşa încât harul slăvitului praznic al Crăciunului să se verse în inimile
noastre prin binecuvântarea proniei cereşti. Hristos
pe pământ, să ne înălţăm14 şi să liturghisim împreună
cu îngerii lui Dumnezeu, aducând doxologie Celui
Preaînalt: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi
pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2, 14).

9 Isaia 9, 6,
10 Caryll Houselander,

The Passion of the Infant Christ (London
and New York, 1941), 96 apud John Saward, Op. cit., p. 151.
11 Zoe Dumitrescu-Buşulenga – Maica Benedicta, Să nu pierdem verti
cala – Interviuri şi dialoguri, Ed. Nicodim Caligraful, 2013, pp. 308-309.
12 Cf. Ioan 16, 22.
13 Cf. Ioan 6, 68.
14 Cântarea 1 a Catavasiilor Naşterii Domnului.
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Profesionalism
și spirit de corp
O echipă din cadrul Comandamentului Forțelor Întrunite ,,General Ioan
Emanoil Florescu” a evaluat, în perioada 8-10 decembrie a.c., Compania
1 ORF (Operational Rezerve Forces),
din cadrul rezervei operative pentru
Operația NATO KFOR.
Evaluarea companiei, constituită majoritar cu militari din Batalionul 2 Infanterie ,,Călugăreni”, a avut loc în
poligonul de instrucție Coada Izvorului
iar scopul acesteia a fost determinarea
nivelului de pregătire pentru misiune,
identificarea deficiențelor și remedierea
acestora.
În situația activării, în anul 2021,
compania trebuie să fie în măsură să se
disloce în zona de operații stabilită și
să execute misiunile încredințate, în vederea respectării angajamentelor asumate de România la nivel internațional.
Experiența în Teatrele de Operații a
Batalionului 2 ,,Călugăreni” și rezultatul muncii voastre s-au văzut în perioada de evaluare. Cei mai tineri dintre dumneavoastră trebuie să continuați
procesul de învățare și am încrederea
că, în prezent, toți sunteți capabili să
vă îndepliniți misiunile încredințate.

În anul 2021 veți fi în perioada de
stand by și în perioada de menținere a
capacității de luptă. Mențineți spiritul
Călugăreanilor, dovediți în continuare
profesionalism și sunt sigur că vă veți

face comandanții mândri de voi și în
situația activării structurii!, le-a transmis militarilor locotenent-colonelul
Vladimirescu Petrișor, reprezentantul
Comandamentului Forțelor Întrunite

,,General Ioan Emanoil Florescu”.
Eforturile dumneavoastră sunt vizibile
și am certitudinea că fiecare dintre voi,
de la comandantul de companie la cel
mai tânăr soldat din formație, sunteți
în măsură să vă îndepliniți misiunile
încredințate.
Sunt mulțumit de rezultatul activității,
mi-a plăcut modul în care ați acționat
până în prezent și vă mulțumesc pentru
dedicarea, profesionalismul și spiritul
de corp de care dați dovadă, le-a transmis
militarilor din formație comandantul
Batalionului 2 Infanterie ,,Călugăreni”,
locotenent-colonel Iulian Sărățeanu.
Începând cu luna septembrie, am
parcurs un program intens de pregătire
pentru a executa, la ordin, în anul 2021,

misiuni de stabilitate și sprijin în cadrul
Rezervei Operative pentru KFOR. Programul a curprins o serie de trageri de
luptă cu armamentul individual din dotare dar și exerciții de nivel grupă, pluton și companie.
Deși perioada de pregătire a fost
scurtă și am avut multe restricții din
cauza pandemiei, am parcurs toate etapele de instruire și ne-am îndeplinit
obiectivele stabilite. Mi-a fost de un
real folos experiența dobândită, în 2017,
la Cursul de Ranger, organizat la Centrul de Instruire pentru Operații Speciale și JTAC ,,Grigore Baștan” de la
Buzău dar și experiența pe funcția de
comandant pluton în misiunea din Afganistan, pe care am încheiat-o la începutul anului 2020, ne-a spus locotenentul Ghiunea Adriana, comandantul
Companiei 1 ORF.
Locotenent Adriana Ghiunea face
parte din colectivul Călugărenilor din
anul 2017 și este un ofițer excepțional
care impresionează prin atitudine și pregătire profesională. A absolvit ca șefă
de promoție, în 2013 și 2016, atât Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza cât și Academia
Forțelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu”
din Sibiu. Ea este exemplul clar că femeile pot face performanță în Armata
României.
De asemenea, în aceeași perioadă Batalionului 2 Infanterie ,,Călugăreni”
desfășoară procesul de instruire al
soldaților profesioniști, seria noiembrie
2020, aceștia urmând a depune jurământul pe 23 decembrie 2020.
Procesul de instruire al tuturor structurilor a fost adaptat pentru a respecta
măsurile de prevenire a răspândirii
COVID-19.
Foto: locotenent Marian Dogaru
Text: locotenent Sergiu Iosub

8

S-

În slujba patriei

Nr. 3 (24 decembrie 2020)
www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro

EVENIMENT

emnal editorial

A apărut numărul 28 al revistei Străjer în calea furtunilor

La mijloc de decembrie 2020 a ieşit de sub tipar
la Buzău cel de-al doilea număr anual, al 28-lea în
şirul apariţiilor, al revistei Străjer în calea furtun lor,
sub egida Fundaţiei Mareşal Alexandru Averescu.
Ca şi precedentele, bogată şi interesantă în conţinut,
revista îşi continuă misiunea pentru afirmarea valorilor militare locale şi naţionale.
Numărul de faţă respectă programul editorial
deja consacrat şi aduce noi contribuţii pe palierele
de referinţă ale publicaţiei. Semnalăm astfel câteva
domenii pe care revista le abordează şi le îmbogăţeşte,
cu fiecare apariţie editorială, cu noi şi valoroase
contribuţii: Agenda Fundaţiei, Eveniment, Istorie
şi cultură, Teorie militară, Areal buzoian, Mozaic
buzoian.
Dedicat Zilei Naţionale a României, numărul de
faţă aduce în prim plan manifestările ocazionate de
sărbătorirea a 102 ani de la făurirea României Mari,
prin marcarea, nu doar simbolică, a recunoştinţei
datorate permanent eroilor neamului. Anul acesta,
ca şi în precedenţii subscrişi Centenarului, la Buzău
au continuat să fie ridicate şi sfinţite noi monumente
simbol pentru eroii buzoieni căzuţi pe altarul Patriei.
Cel mai recent este Memorialul Regimentului 48
Infanterie Buzău, un ansamblu monumental ridicat
în Parcul Crâng, având încrustate, numele a 775
militari din acest regiment, răpuşi pe fronturile Primului Război Mondial de gloanţele inamicului sau
ale nemiloasei epidemii care a decimat, deopotrivă,
populaţia şi armata română în iarna 1916-1917. Tot
cu acest prilej, în apropierea monumentului au fost
plantaţi, prin grija Primăriei Buzău şi cu sprijinul
militarilor Diviziei 2 Infanterie „Getica”, 775 puieţi
de stejar, fiecare dedicat unuia dintre cei 775 eroi.
Semnalăm, ca deosebit de interesante în acest
număr, articolele semnate de colonelul (rtr.) prof.
univ. dr. Ion Giurcă - Colonelul Ernest Broşteanu
– eroul de la Arabagi, locotenent-colonelul (r.) Nicolae Uskai – Generalul de corp de armată Ion
Dumitrache – un vânător de munte şi a sa Divizie
de Cremene, colonel prof. univ. dr. Adrian Lesenciuc

– Război hibrid sau ameninţări hibride?, colonel
dr. Vasile Cerbu - Armenia răvăşită, colonel (r.) dr.
Mihai Goia – China poate constitui un bilet de securitate economică a României în vremurile care
vor veni?
O notă aparte face în acest număr fragmentul din
lucrarea preotului Nicolae V. Hodoroabă, Din Războiul de Reîntregire. Note şi impresii din campania
1916-1918, carte apărută în 1923 şi reeditată la Botoşani de colonelul (r.) Doru Pogoreanu, o tulburătoare
şi nemiloasă relatare a celor aflaţi în noroaiele şi
sub gloanţele liniei întâi, cei care au învins mizeria
şi ororile de neimaginat ale războiului cu credinţa
în Dumnezeu şi în împlinirea ideaului naţional.
O abordare oarecum atipică, dar care îndeamnă
la reflecţie, este recursul la lectură Din vechi pravile
domneşti, semnat de publicistul Viorel Frîncu.
Remarcăm, de asemenea, câteva evocări ale unor
aniversări instituţionale, semnate de colonelul (r.)
dr. Mircea Tănase (redactorul-şef al revistei) – Paraşutiştii buzoieni la aniversare-1950-2020-repere
cronologice şi identitare, plutonier adjutant principal
Alexandru Botan – O sută de ani de învăţământ
tehnic în Forţele Aeriene Militare, locotenent-colonelul (r.) Nicolae Uskai – Scurtă călătorie în
istoria vânătorilor de munte, dar şi de omagiere a
unor eroi, semnate de plutonierul adjutant principal
Lucian Irimia – La Deleni sacrificiul eroilor buzoieni
nu a fost uitat!, colonelul (r.) Radu Voicu – Colonelul
veteran de război Ion Cioroiu şi locotenent-comandorul (r.) Gheorghe Duma – Patria nu ne-a
iubit!
Binemeritate aprecieri merită şi vrednicele lucrări
ale celor doi preoţi militari din spaţiul extins al Garnizoanei Buzău, preotul militar Alexandru Tudose
– Naşterea Domnului: pildă de smerenie şi teologie
a darului şi preot militar Constantin Neagu – O biserică emblematică pentru „Leagănul Aripilor Româneşti”, acesta din urmă dedicat sfinţirii Bisericii
militare din Baza Aeriană de Instruire şi Formare a
Personalului Aeronautic Aurel Vlaicu de la Boboc.

Nu putem să încheiem această succintă trecere
în revistă a revistei Străjer în calea furtunilor fără
a sublinia efortul echipei redacţionale, din care fac
parte maiorul Silviu Bădiliţă, maistrul militar
principal Iulian Cadulencu, plutonierul adjutant
principal Sandu Popa şi scriitorul Emil Niculescu,
în ceea ce priveşte atât contribuţia cu relatări din
viaţa şi activitatea Fundaţiei Mareşal Alexandru
Averescu, cât şi editarea, în condiţii grafice deosebite,
şi a acestui număr al revistei.
Sincere aprecieri şi mulţumiri merită şi Editura
Editgraph Buzău, partenerul nostru de încredere
pe frontul publicistic buzoian.
Colonel (r.) dr. Mircea Tănase

Revista poate fi accesată la adresa:
http://www.fundatia-averescu.ro/revista/revista28.pdf

Strajer în calea furtunilor
Almanah retrospectiv 2005-2020 – 15 ani de tradiţii

Fundaţia Mareşal Alexandru Averescu, care fiinţează
în garnizoana Buzău începând din octombrie 2005,
a dorit să marcheze cei 15 ani de existenţă, pe lângă
alte manifestări, şi prin editarea unui almanah retrospectiv al revistei sale port-drapel, Străjer în
calea furtunilor. Apărută, e drept, cu doi ani mai
tâziu, publicaţia a căutat şi a reuşit, credem, să-şi
împlinească menirea de vector de imagine a Fundaţiei,
propunându-şi, de la început, să susţină şi să promoveze în spaţiul public, cu forţa cuvântului şi argumentul imaginii, cele mai relevante înfăptuiri ale
acesteia. În acelaşi timp, s-a străduit să ofere cititorilor
săi, din ce în ce mai interesaţi de conţinutul acestei
publicaţii, file din patrimoniul ştiinţific şi cultural al
oştirii române, în ansamblu, şi al arealului militar
buzoian, în particular.
Din cele 27 de numere apărute din 2007 şi până
în prezent, coordonatorii lucrării au încercat să selecteze cele mai relevante materiale, din dorinţa de
a acoperi întreg spectrul de exprimare al acesteia,
de la ştiinţă militară la arealul cultural buzoian,
semnate de nume consacrate ale ştiinţei militare
romneşti, dar şi de alţi pasionaţi ai domeniilor de
exprimare ale revistei, aceştia din urmă găsind astfel
un spaţiu de afirmare generos pentru creaţiile lor
ştiinţifice sau culturale.
Almanahul de faţă, născut din dorinţa de a marca,
editorial, o bornă pe linia ascendentă a Fundaţiei,

găzduieşte şi readuce la vedere doar o mică parte
din bogatul tezaur depozitat în paginile revistei şi,
suntem siguri, va dovedi peste ani că Fundaţia
Mareşal Alexandru Averescu nu s-a pus doar în
slujba imediată a militarilor buzoieni de ieri şi de
azi, ci a îmbogăţit şi patrimoniul local şi naţional al
oştirii române, ca parte incontestabilă a patrimoniului
cultural naţional. Incontestabil, Fundaţia şi revista
sa au reuşit să formeze un binom care să se impună
ca un reper emblematic pe coordonata socio-culturală
a oştirii române.
Cu un conţinut bogat şi diversificat în informaţii,
în elaborări teoretice de certă valoare ştiinţifică şi în
studii şi evocări istorice riguros elaborate, cu o
formă grafică deosebită, rod al entuziasmului şi priceperii colectivului redacţional, dar şi a profesioniştilor
Editurii Editgraph din Buzău, lucrarea poate fi una
de referinţă în spaţiul publicistic militar şi ne place
să credem că exemplul Garnizoanei Buzău poate fi
urmat şi de celelalte garnizoane ale ţării, unde
militarii, în activitate sau în rezervă, şi societatea
civilă fac corp comun în mersul înainte al naţiunii.
Colonel (r.) dr. Mircea Tănase
Lucrarea poate fi accesată la adresa: http://www.fundatia-averescu.ro/revista/almanahStrajer2020.pdf

MOZAIC

HOROSCOP UL ANULUI 2021

Berbec. Anul promite să fie bogat în surprize, care probabil vă vor prezenta
o serie de probleme foarte diferite. Se anunță schimbări foarte importante
în mediul casnic, acasă. Aceste schimbări vin foarte rapid pentru ei, poate
chiar la începutul anului, așa că trebuie să se pregătească. În decembrie, excursiile sunt posibile, în relațiile de familie vor fi schimbări semnificative într-o
directie mai bună. Se pare că norocul este de partea ta și vei avea parte de rezultatele
dorite. O creștere a forței de muncă este de așteptat în ianuarie.

Taur. Anul 2021 va aduce multe provocări sociale care vor fi trecute cu
brio. Persoanele născute cu această zodie sunt de obicei întreprinzătoare,
ambițioase și încrezătoare, iar cu aceste abilități, îi vor inspira pe cei din
jurul lor. Vor simți o dorință adâncă de a se schimba, ceea ce le va face viața
mai bună. Se anunță un an de relaxare. Banii vin constant dar niciodată suficienți.

Gemeni. 2021 va fi foarte plin pentru tine, dar cu destulă voință, vei trece
cu ușurință. Nu te teme de provocările care-ți ies în cale. Dacă ești puternic
și le înfrunți, o bine meritată recompensă te va aștepta. Astrele indică faptul
că vei fi foarte solid, în sensul că nu vei avea nicio problemă să rezolvi orice.
Această energie va fi cu tine pentru tot restul anului 2021, deci nu te teme să o
folosești pentru a-ți atinge obiectivele.

Rac. Pentru Rac le va aduce o energie asemănătoare, dar cu puțină finețe,
pot evita situațiile tensionate ce provin din sensibilitatea lor. Universul te
va încuraja să începi să lucrezi cu propriile emoții, iar apoi, să gestionezi
mai bine situațiile stresante din viitor. Racii au un an de muncă, tot ce
consolidează este spre beneficiul lor, dar vor fi nevoiți să își consolideze statutul
pe mai multe planuri, în familie, în societate, la serviciu, pentru a putea triumfa.

Leu. Acest an este perfect pentru a vizita locuri necunoscute de tine și de a
te apropia de oameni la care nu te aștepți - poate cineva care părea imposibil
de abordat înainte. Nu te opune acestor conexiuni - ele te pot ajuta considerabil să înaintezi. Leii urăsc rutina deci imprevizibilitatea anului acesta li se
va potrivi de minune. Încetați cu impulsivitatea pentru că tot voi câștigați dacă
sunteți calmi, așa că nu vă agitați pentru nimic.

Fecioară. Nativi acestei zodii au un an de protecție în toate planurile. Nativi
acestei zodii intră pe Protecție Divină și va avea foarte mult noroc în ceea
ce întreprind, dar sunt sfătuiți să fie temperați. Anului 2021 spune că nu poți
lua o decizie greșită. Chiar dacă înseamnă că vei avea mai puține venituri la
început, vei fi mult mai fericit la sfârșit.

Balanţă. Anul 2021 va fi o perioadă mai echilibrată, dar asta nu înseamnă
că ar trebui să iei lucrurile ușor. Dacă te comporți prea rece, ai putea respinge oamenii apropiați. Cu toate acestea, puteți conta pe faptul că pentru nativii acestei zodii, anul 2021 a pregătit o mulțime de succese atât mici cât și
mari - după anii precedenți, aceasta este o recompensă cu adevărat meritată. Până
la sfârșitul anului, vei simți o creativitate deosebită, ceea ce înseamnă că vei fi atras
în mod natural de artă.
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Semnificația colindului

Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului sau Crăciunul simbolizează revărsarea
divinului în lume ceea ce are ca efect o curățare, o purificare a întregii creații și o
pregătire pentru momentul unei alte sărbători importante – Învierea.
Colindatul reprezintă metoda prin care întregul univers este înștiințat de evenimentul cosmic ce are loc cu ocazia acestor sărbători și care presupune o
conștientizare și o asumare. Colindătorii devin astfel mesagerii Divinității și
colindatul devine o misiune sacră ce trebuie tratată cu seriozitate. Privind din acest
unghi, bagatelizarea acestui obicei, cu rădăcini adânci în tradiția și istoria poporului român, reprezintă o blasfemie adresată divinității și implicit universului care
nu mai beneficiază de elementul mobilizator care este colindatul.
La români, colindatul nu este specific doar Crăciunului, ci se colindă și la alte
momente și sărbători de peste an, astfel că avem colinde de Paști, de Rusalii, de
Bobotează, de Florii, de Sâmbăta lui Lazăr etc., dar semnificația lui rămâne
aceeași de anunțare a ceva important ce s-a petrecut sau va să se întâmple. După
cum menționam anterior, de exemplu, Colindul Cerbului spune povestea unui
tânăr blestemat să se transforme în fiară de pădure un număr magic de ani și care
poate deveni din nou om prin acceptarea unei pedepse ritualice, purificatoare.
Mesajul colindului este clar de îndemn să nu stricăm orânduirile universului
așa cum au fost ele stabilite de la creație, deoarece orice intervenție disturbatoare
va creea o serie de evenimente cu scop reparator ce vor avea, însă, efecte negative
asupra celui care a creat dezordinea.
Colindul propriu-zis este legat de viața comunității în relație cu activitățile
agrare și sociale, momentul interpetării lui fiind oportun fie pentru întâlnirea tinerilor de sexe opuse, fie, rostit de copiii ce personifică norocul sau diferite zeități
agrare, să reaprindă speranța că în noul an rodul va fi înmulțit, fie se laudă omul
gospodar că îngrijește de cele de pe lângă casa etc. Aceste manifestări cu caracter
ritualic, până la urmă, reflectă un fond arhaic ce situează această categorie de cântece cu mult înainte de apariția creștinismului.
Elementele creștine se regăsesc în cântecele de stea ce descriu momentul
nașterii Pruncului divin în timp ce elementele pre-creștine sunt regăsite în colindul
propriu-zis și fac referire la activități ale comunității umane fără referire la evenimentul religios serbat de creștini.
În perioada creștină, colindul cu subiect religioase devine metoda de anunțare
a bucuriei prilejuită de nașterea Divinității ca făptură umană și era interpretat de
copii, de cele mai multe ori, simbolizând prin inocența lor, îngerii din ceruri. În
prezent, rolul colindătorilor este dublu, de vestitor al Divinității ce se naște și de
mesager divin ce ne amintește că viitorul depinde de faptele noastre și noi suntem
singurii responsabili de cum va fi anul sau anii ce va să vină.
Încă din vechime ca și acum, existau mai multe categorii de vârstă în ceea cei privește pe colindători. Existau colinde interpretate de copii, de flăcăi, de fete,
de adulți – gospodarii satului, toate având subiect religios/laic sau combinat. Se
mergea din casă în casă și nimeni nu avea voie să refuze colindătorii pentru că ei
erau mesageri ai Divinității sau ai unor realități dincolo de înțelegerea noastră ce
nu trebuiau supărate.

Scorpion. Este o zodie foarte ambițioasă, iar 2021 le va aduce în special
provocări de muncă, pe care le vor apuca cu curaj. Dacă s-au gândit să
lanseze un proiect de mai mult timp, anul acesta ar putea fi un punct de rupere în acest sens. Cu toate acestea, acordați atenție gestionării responsabile a
banilor - cheltuielile excesive ar putea să vă deconteze.

Săgetător. Săgetători sunt foarte optimiști și entuziasmați, răspândind aceste
caracteristici și celor din jur. Anul 2021 se va remarca prin a-i inspira pe
ceilalți, dar și îmbunătățirea lor. Vă puteți aștepta și la relații de familie,
parteneriate și prietenii. În această perioadă, însă, sănătatea dvs. ar putea fi
foarte presată. Sănătatea dvs. ar trebui să fie prioritatea numărul unu. Mintea și
corpul tău se vor relaxa foarte mult, ceea ce înseamnă că vei fi pregătit pentru
provocări viitoare.

Capricorn. A doua jumătate a anului 2021 va fi mai calmă la locul de
muncă, vă puteți aștepta la relații armonioase și vă veți îndeplini îndatoririle
cu ușurință. Ar putea apărea o anumită avansare - împreună cu o responsabilitate mai mare. Vei avea în vedere dacă merită pentru tine. Decizia depinde
de tine - poate ai lucra mai multe ore, dar creșterea potențială a carierei este foarte
atractivă, pe de altă parte. Au un an de multă muncă și plin de agitație.

Vărsător. Probabil că nu există niciun semn zodiacal la fel de prietenos ca
vărsătorul. Ei atrag în mod natural foarte mulți oameni, deoarece prezența
lor poate fi foarte benefică și amuzantă pentru ceilalți. Anul 2021 va fi foarte
provocator, deoarece vor fi nevoiți să-și exprime sentimentele. În caz contrar,
ar putea pierde o mulțime de relații de calitate pe termen lung. Vărsătorii sunt
sfătuiți să aibă răbdare pentru că aceasta îi va învăța foarte multe lucruri.

Peşti. Peștii au un an de călătorii, se plimbă în permanență. Este un an în
care trebuie să se pregătească pentru explorare, să experimenteze și să învețe
lucruri noi. Veți avea o mulțime de idei, cum să vă eficientizați activitățile
la serviciu, de exemplu. Te-ar putea ajuta cu adevărat să avansezi în cariera
ta. Cu siguranță meritați relaxarea și, în afară de asta, te va ajuta să te gândești și la
alte lucruri. Anul acesta va reprezenta o creștere semnificativă pentru dvs.

Doi copii îşi spuneau rugăciunile, în noaptea de ajun. Unul dintre ei
spune cu glas tare:
– Dragă Moş Crăciun, nu uita să-mi aduci un trenuleţ frumos.
Celalalt spune:
– De ce strigi aşa tare, Moş Crăciun nu e surd!
– Moşul nu, dar bunica da!

U M O R

– Ionel, ce cadou i-ai cumpărat bunicii, ca să i-l pui sub bradul de
Crăciun?
– O minge de fotbal!
– O minge de fotbal? Păi bunica nu joacă fotbal!
– N-are a face! Ea cum mi-a cumpărat mie cărţi de citit?
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2021

1 februarie - Ziua Intendenţei Militare
23 februarie - Ziua Hidrografului Militar
28 februarie - Ziua Protecţiei Civile
1 martie - Ziua Automobiliştilor Militari
- Ziua Forţelor pentru Operaţii Speciale
17 martie - Ziua Serviciului Istoric al Armatei
25 martie - Ziua Operaţiilor Psihologice
- Ziua Armei Cercetare-Dezvoltare
1 aprilie
- Ziua Agenţiei de Cercetare pentru
Tehnică şi Tehnologii Militare
5 aprilie
- Ziua NATO
23 aprilie
- Ziua Forţelor Terestre
- Ziua Justiţiei Militare
25 aprilie
29 aprilie
- Ziua Veteranilor de Război
- Ziua Oficiului Naţional pentru Cultul
Eroilor
30 aprilie
- Ziua Infanteriei Române
- Ziua Logisticii Militare
- Ziua Cooperării Militari-Civili
(CIMIC)
15 mai
- Ziua Trupelor de Apărare CBRN
- Ziua Poliţiei Militare
20 iulie
- Ziua Forţelor Aeriene
- Ziua Aviaţiei Militare
23 iulie
- Ziua Presei Militare
25 iulie
- Ziua Radiolocaţiei
26 iulie
- Ziua Arhivelor Militare
29 iulie
- Ziua Imnului Naţional al României
1 august - Ziua Tanchiştilor
- Ziua EOD – neutralizarea mecanis
melor explozive şi a muniţiilor
5 august - Ziua Educaţiei Fizice Militare
15 august - Ziua Marinei Române
- Ziua Forţelor Navale
21 august - Ziua Medicinei Militare
1 septembrie - Ziua Informaticienilor Militari
4 septembrie - Ziua Tipografilor Militari
19 septembrie- Ziua Artileriei şi RachetelorAntiaeriene
1 octombrie - Ziua Scafandrilor Militari
9 octombrie - Ziua Resurselor Umane
25 octombrie - Ziua Armatei României
30 octombrie - Ziua Relaţiilor Publice Militare
3 noiembrie - Ziua Vânătorilor de Munte
8 noiembrie - Ziua Înzestrării Armatei
10 noiembrie - Ziua Artileriei
11 noiembrie - Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii
12 noiembrie - Ziua Statului Major al Apărării
- Ziua Cercetaşilor Militari
- Ziua Geodezilor Militari
- Ziua Informaţiilor pentru Apărare
15 noiembrie - Ziua Scafandrilor Militari
16 noiembrie - Ziua Transporturilor Militare
29 noiembrie - Ziua Infanteriei Marine
1 Decembrie- Ziua Naţională a României
8 decembrie - Ziua Constituţiei
14 decembrie - Ziua Direcţiei Operaţii
27 decembrie - Ziua Centrului de Operaţii Psihologice
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