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Evaluare SEEBRIG

Marți, 8 septembrie
a.c., în poligonul automatizat Topraisar a avut loc
evaluarea subunităților
din cadrul MPFSEE de
către comandantul SEEBRIG, general de brigadă
Aristeidis Iliopoulos.
În urma pregătirii
desfășurate până în
prezent, subunitățile din
cadrul inițiativei regionale SEEBRIG (South
Eastern
European
Brigade) sunt în măsură
să acționeze atât în scopul
prevenirii conflictelor
precum și în cadrul
operațiilor de stabilitate și
sprijin.

ACTUALITATEA MILITARĂ

Vizită la comandamentul
Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor”

Miercuri, 9 septembrie
a.c.,
comandamentul
Brigăzii 282 Blindată
„Unirea Principatelor” a
primit vizita unei delegații
militare a Statelor Unite ale
Americii, condusă de șeful
Gărzii Naționale a statului
Alabama, general-maior
Sheryl E. Gordon.
Militarilor americani leau fost prezentate misiunea și principalele
activități executate de
către militarii marii
unități, discuțiile făcând
referire la exercițiile
desfășurate în comun, atât
în teatrele de operații, cât
Text:locotenent Alexandru
Foto: plutonier-adjutatnt și în facilitățile de instruire
Călin
principal Gheorghe Gabără

de pe teritoriul național și
din afara acestuia.
Generalul american a
reliefat
avantajele
existenței unui grad ridicat

de interoperabilitate între
forțele armate ale celor
două state.
Totodată, delegația
străină a vizionat o parte
din
echipamentele
esențiale și tehnica de
luptă, iar la finalul
activității, în semn de
recunoaștere a profesionalismului de care a dat
dovadă, Brigada 282
Blindată „Unirea Principatelor” a primit placheta
oficială
a
Gărzii
Naționale a statului Alabama.
Text și foto: locotenent
Roxana Vasilache

Campanie voluntară de donare sânge la Buzău.
,,Fii erou - Donează Sânge”

În data de 24 septembrie
a.c.,
la sediul Batalionului
Convocarea psihologilor din
47 Comunicaţii şi InformaDivizia 2 Infanterie „Getica”
tică ,,General Nicolae Petrescu”, s-a desfășurat camPentru a îndeplini în
pania voluntară de donare
mod constant misiunile,
sânge ,,Fii erou - Donează
în orice tip de confruntare
Sânge”.
s-ar afla, organizațiile treO echipă a Centrului
buie sa aibă cei mai buni
de Transfuzie Sanguina al
oameni, obiective și stanMinisterului Apărării
darde clare, angajament.
Naționale, condusă de meO structură de asistență
dic primar dr. Mihăiță
psihologică are rolul de a
Emilian Ion și dr. farmacist
oferi sprijin specializat
col. dr. Maria Ranetti a
pentru atingerea acestor
fost prezentă la fața locului
trei scopuri.
pentru efectuarea colectei
În vederea îndeplinirii
mobile.
cât mai coerente și unitare
La activitatea de donare
a acestui rol, în perioada
au participat militari din
22-23 septembrie, la sediul specialitate a psihologilor
Scopul întâlnirii a vizat cadrul Diviziei 2 Infanterie
comandamentului Diviziei încadrați în structurile de aspecte ce țin de optimi- Getica, Batalionului 47
2 Infanterie „Getica” s-a asistență psihologică ale zarea activității specifice, Comunicaţii şi Informatică
desfășurat convocarea de diviziei.
în vederea adaptării acesteia la nevoile actuale ale
organizatiei și, implicit,
la cele individuale, ale militarului.
În cele două zile au fost
discutate modalitățile concrete prin care asistența
psihologică poate contribui
la dezvoltarea rezilienței,
reducerea vulnerabilităților
și la creșterea eficienței
organizaționale.
Text și foto: maior Silviu
Bădiliță

,,General Nicolae Petrescu”,
Batalionul 200 Sprijin
,,Istrița”, Batalionul 3 Geniu
,,General Constantin Poenaru”, Centrul de Instruire
pentru Operații Speciale,
Brigada de Informații Militare și Batalionul 620
Operații Speciale.

Activitatea s-a desfășurat
cu respectarea măsurilor
pentru prevenirea și combaterea noului coronavirus
Sars – Cov 2.
Text și foto: maior Silviu
Bădiliță
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EVENIMENT

,,Viperele Negre” au raportat:
,,Misiune Îndeplinită!”

Militarii Batalionului
21 de Protecția Forței „Viperele Negre” au raportat
astăzi „Misiune Îndeplinită!”, în cadrul ceremoniei de sosire din teatrul
de operații din Afganistan,
organizată la Predeal, cu
respectarea măsurilor și
regulilor COVID-19.
Ceremonia
s-a
desfășurat în prezența

șefului Statului Major al
Forțelor Terestre, generalul-maior Iulian Berdilă,
și a locțiitorului comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite, generalul de flotilă aeriană
Valerică Vrăjescu.
O activitate importantă
a fost reprezentată de decorarea drapelului de luptă
al Batalionului 21 Vânători

de Munte „General Leonard
Mociulschi”, prin decret
prezidențial cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de
Ofiţer, cu însemn de război,
pentru militari.
În cadrul ceremoniei au
fost recunoscute și meritele
militarilor batalionului. Comandantul Batalionului 21
de Protecția Forței „Viperele
Negre”, locotenent-colonel
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Cristian Cristescu, a fost
decorat cu Emblema de
Onoare a Comandamentului Forțelor Întrunite și
mai mulți militari au fost
decorați cu Emblema de
Onoare a Forțelor Terestre,
Emblema de Merit În Slujba Păcii clasa a III-a, Emblema de Merit Acțiuni
Umanitare clasa a II-a,
Emblema de Onoare a
Medicinei Militare, Emblema de Onoare a
Comunicațiilor și Informaticii și Emblema de
Onoare a Logisticii.
În semn de recunoștință,
la finalul activității,

sublocotenentul (r) Marius
Apostol,
președintele
AMVVD, a oferit comandantului batalionului o plachetă cu însemne heraldice.
Vânătorii de Munte au
fost dislocați pentru aproximativ 6 luni în două baze
militare din provinciile Kandahar și Kabul, pentru asigurarea securității acestora,
în cadrul misiunii „Resolute
Support”. De asemenea, o
companie din cadrul Brigăzii 61 Vânători de Munte
„General Virgil Bădulescu”
a făcut parte din batalionul
de protecția forței.

3

Batalionul 21 Vânători
de Munte „General Leonard Mociulschi” a mai
fost dislocat anterior acestei misiuni în teatrele de
operații din Irak și Afganistan. În Irak a participat
cu două detașamente de
nivel companie în perioada
2006-2007, în cadrul misiunilor UNAMI III și
UNAMI IV, iar în Afganistan a mai participat în
cadrul misiunii ISAF în
anul 2009 și anul 2012
cu o structură de nivel batalion.
Text și foto: capitan
Mariana Dinu
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Exercițiul ,,Bizonul Negru 20.11”

Procesul de pregătire
și cel de desfășurare a
activităților specifice unui
astfel de exercițiu a fost
complet adaptat cerințelor
privind combaterea răspândirii noului coronavirus, iar militarii au cunoscut o provocare fără
precedent în această perioadă. Întreaga activitate
a suferit modificări, dar
militarii au dovedit încă
o dată că își pot duce la
îndeplinire misiunea
încredințată. În cadrul
exercițiului au fost
implicați un număr de
peste 130 militari și aproximativ 20 de elemente
de tehnică militară.
În cadrul exercițiului
Bizonul Negru 20.11 s-a
urmărit antrenarea comandamentului de batalion, a comandanților de
baterii și sectii. S-a avut
în vedere o bună planificare,

organizare și conducere
a deplasării, a manevrei
și sprijinului prin foc,
concomitent cu evaluarea
nivelului de pregătire a
structurilor de angajare
ținte și asigurare date.
Tragerile s-au executat
ziua și de noaptea și au
fost inclusiv de iluminare.
A fost prima activitate
cu trageri de luptă în acest
poligon desfășurată anul
aceasta de artileriștii bârlădeni. Instrucția în contextul epidemiologic al
acestui an a suferit mici
modificări. Militarii au
dat dovadă de adaptabilitate și interes, ceea a
dus la menținerea nivelului de pregătire a acestora. La activitate au participat și rezerviștii voluntari din cadrul regimentul.
În poligon au avut loc

trageri cu armamentul de
infanterie, după executarea unui marș pe o
distanța de 25 kilometri
cu echipamentul complet
și în condiții CBRN. Ulterior s-au executat trageri
cu aruncătorul de grenade
A.G.-7 și s-au atins obiectivele stabilite cu ajutorul
tunului obuzier calibru
152 milimetri și al aruncătorului de proiectile
reactive calibru 122 milimetri.
Artileriștii regimentului
au dat dovadă în primul
rând de adaptabilitate la
condițiile epidemiei,
perseverență în pregătire
și profesionalism în executarea ordinelor primite.
Au fost rezerviști voluntari care au executat prima
tragere din carieră.
(continuare în pagina 5)

INSTRUCȚIE
În perioada 7-11 septembrie
Regimentului 52 Artilerie Mixtă
„General Alexandru Tell” din
Bârlad a executat exercițiul tactic
cu trageri de luptă „Bizonul
Negru 20.11” în Centrul Secundar
de Instruire pentru Luptă de la
Smârdan.
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INSTRUCȚIE

Militarii Regimentului
52 Artilerie Mixtă au
executat trageri de luptă
în poligonul Smârdan.
Chiar dacă anul acesta,
instrucția a avut loc sub
amenințarea virusului
Sars-Cov-2, militarii bârlădeni au demonstrat că
sunt adevărați artileriști.
Cu multă implicare și
responsabilitate, fiecare
militar,
inclusiv
rezerviștii voluntari, s-a
achitat de sarcinile primite. Și nu au fost puține!
Militarii regimentului au
avut de executat un marș
tactic pe o distanță de

25 kilometri, care s-a finalizat cu executarea tragerilor cu armamentul de
infanterie, pe timp de zi
și de noapte. Misiunea
principală a fost concretizată de executarea
exercițiilor cu trageri de
luptă cu mai multe categorii de guri de foc de
artilerie, de asemenea pe
timp de zi și de noapte,
inclusiv cu trageri de iluminare. Mă bucur că rezultatele bune și foarte
bune obținute aici, în praful poligonului, demonstrează că a te instrui permanent nu este doar o

deviză ci o stare de fapt
a subordonaților mei. Sa muncit mult, cu respectarea tuturor restricțiilor
impuse de lupta contra
virusului, iar bucuria de
pe fețele artileriștilor din
subordine după lovirea
țintelor spunea totul, a
declarat comandantul Regimentului 52 Artilerie
Mixtă, colonel CostelSorin Bălan.
Text: căpitan Iulian
Ghindă, plutonier-adjutant
principal Lucian Irimia
Foto: Regimentul 52
Artilerie Mixtă
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Exercițiul
multinațional
Justice Eagle 20.2
La Centrul Secundar de Instruire
pentru Luptă din Babadag, aproximativ 300 de militari au participat,
în perioada 8 – 18 septembrie, la
etapa acţională de pregătire şi executare a tragerilor de luptă nivel pluton şi companie a exerciţiului în context întrunit „Justice Eagle 20.2”.
Brigada 9 Mecanizată ,,Mărășești”,
alături de partenerii americani a fost
prezentă cu subunităţi de infanterie,
tancuri, artilerie şi sprijin logistic.
Acest exercițiu a avut ca obiective
creşterea interoperabilităţii forţelor
partenere participante la exerciţiu,
menţinerea capabilităţii de dislocare
şi instruire în comun, evidențierea
coeziunii, unității și solidarității dintre
cele două state partenere, dezvoltarea
unui mediu regional favorabil cooperării militare.
(continuare în pagina 7)

INSTRUCȚIE

INSTRUCȚIE

Pe timpul instrucţiei militarii au
fost vizitaţi de generalul-maior
Dragoș Dumitru Iacob, comandantul
Diviziei 2 Infanterie ,,Getica” şi general de brigadă Florin Marian Barbu
comandantul Brigăzii 9 Mecanizată
,,Mărășești”, cărora li s-au prezentat
elementele specifice procesului de
planificare, pregătire și desfășurare
a misiunilor și tragerile reale de luptă
a subunităților participante la
exericițiu.
Întreaga perioadă alocată executării
acestui exerciţiu a fost gândită întro dinamică graduală ascendentă a
angajării efectivelor în antrenamentele
din teren, cu şi fără trageri de luptă
prin planificarea unor şedinţe de tragere de nivel pluton şi companie.
Text și foto: locotenent Alexandru
Călin
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Convocarea subofițerilor / maiștrilor
militari de comandă, din structurile
Diviziei 2 Infanterie ,,Getica”
În perioada 7-11 septembrie,
la Cabana Militară Prislop s-a
desfășurat convocarea metodică
a comandantului Diviziei 2 Infatenrie „Getica” cu subofițerii
și maiștrii militari de comandă
din această mare unitate.
Printre obiectivele activității
au fost asigurarea cadrului organizatoric pentru instruirea
subofițerilor și maiștrilor militari
de comandă din structurile diviziei, conștientizarea locului
și rolului acestora ca model și
instructor,
perfecționarea
cunoștințelor și deprinderilor
lor metodice pentru asigurarea
dezvoltării capacității de lideri
a subofițerilor care încadrează
funcții de șefi echipe,
comandanți de grupe, locțiitori
comandanți plutoane ori alte
funcții similare.
Pe parcursul convocării, generalul-maior Dragoș-Dumitru
Iacob, comandantul Diviziei 2
Infatenrie „Getica”, a purtat
discuții cu cei prezenți pentru
a identifica problemele cu care
aceștia se confruntă la unități
în derularea programelor de instruire, subliniind nevoia de
adaptare la cerințele actuale de

securitate și trasând direcțiile
de acțiune pentru perioada următoare.
Subofițerilor și maiștrilor militari de comandă le-au fost
prezentate elemente de metodică
a instrucției și de leadership
militar, executându-se ședințe
de antrenament și metodica tragerii, precum și trageri reale
cu armamentul de infanterie.
De asemenea, s-a desfășurat o
ședință metodică de educație
fizică militară și, în cadrul
instrucției topografice, o deplasare în teren muntos-împădurit pe un itinerariu stabilit,
cu schimbarea direcției de deplasare cu ajutorul busolei și a
hărții, pe Masivul Leaota.
În program, a mai fost inclusă
o ședință metodică de întreținere
tehnică de sezon, în cadrul căreia a fost evidențiat rolul
subofițerului / maistrului militar
de comandă în menținerea stării
de operativitate a tehnicii militare.
Text: maistru militar principal
Cornelia Mihalcea
Foto: plutonier-major
Ovidiu Cantea

INSTRUCȚIE

MOZAIC

HOROSCOP UL LUNII OCTOMBRIE

Berbec. Luna octombrie vine ca o boare benefică după multe zile cu
ghinion și piedici de toate felurile. În sfârșit soarele răsare și pe strada nativilor nascuți în aceată zodie. Primesc multe vești bune de la prieteni. Apar
oferte noi de muncă și s-ar putea să-și mărească familia. În plus, începeți să
acordați mai multă atenție detaliilor. Lasați în urmă trecutul și bucurați-vă de ceea
ce vi se oferă.

Taur. Casa, familia și sănătatea emoțională trebuie să fie pe primul plan în
luna octombrie. De la jumătate lunii lucrurile tind să-și revină și nativii
acestei zodii își găsesc liniștea interioară. Spre sfârșitul lunii apar noi
oportunități financiare. Răbdare și iar răbdare. Nu luați decizii pripite și la
nervi. Încercați să stați mai mult cu cei dragi. Învățați să vă organizați mai bine programul, astfel încât să aveți timp și pentru persoanele importante din viața voastră.

Gemeni. Vă descoperiți noi pasiuni și chiar vă perfecționați o serie de pasiuni mai vechi. Aveți din ce în ce mai multă încredere în propria persoană.
Casa, familia și sănătatea voastra emoțională trebuie să fie pe primul plan
luna aceasta. Comunicarea va deveni o sursă de energie. În a doua jumatate
a lunii, vă veți simți mai încrezător în profesia și capabilitățile proprii.

Rac. Luna octombrie este despre timp de calitate petrecut în compania persoanelor importante din viața voastră. Înceți să apreciați mai mult lucrurile
mărunte, iar acest lucru vă ajută să priviți cu alți ochi lumea. Vă schimbă
perspectiva și începeți să treceți printr-un filtru mai critic lucrurile care se
întâmplă în jurul vostru. Este ocazia perfectă să vă faceți prieteni noi, să începeți
să vă promovați și să vă creați o prezență online.

Leu. Reușiți să rezolvați cu ușurință orice problemă care vă apare în cale
și, în plus, începeți să vedeți progresele pe care le faceți pe plan profesional.
De asemenea, pasiunea pe care o aveți începe să fie apreciată și de persoane
din afara grupului vostru de prieteni. Toate ușile vi se deschid și vă pregătiți
să faceți o schimbare în carieră. Veți primi o suma mare de bani, de aceea trebuie
fiți atenți și la nevoile celor din jur.

Fecioară. V-ați confruntat cu tot felul de probleme financiare în ultima
perioadă, iar acum începeți să le acordați mai multă atenție și să cautați
rezolvări. Este recomandat să discutați cu cineva în care aveți încredere,
înainte să luați o decizie care să se dovedească nu tocmai eficientă. Veți fi plini
de inspirație și ambiție și veți găsi noi direcții în viața voastră. Este momentul perfect să îmbinați partea rațională cu cea emoțională.
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Locuri frumoase în județul Alba

Judeţul Alba are o „zestre” naturală bogată, care dezvăluie călătorului imagini
şi experienţe ce merită trăite. Multe dintre aceste locuri sunt neatinse de mâna
omului şi oferă vizitatorului adevărate peisaje de poveste, iar altele sunt completate de un bogat tezaur de istorie, tradiţii şi obiceiuri populare.Vizitatorii pot vedea
o salbă de frumuseţi care le rămân întipărite în minte, iar unele dintre cele mai
spectaculoase locuri sunt cele cu cetăți dacice din județ.
Cetatea dacică Apoulon, Piatra Craivii. Cunoscută ca un ,,centru spiritual”
al dacilor, Cetatea se află în apropiere de Cricău, la aproximativ 20 km nord de
Alba Iulia şi este aşezată pe o stâncă uriaşă, o locaţie strategică, aflată la 1 083 m
altitudine. Construită la poalele Munţilor Trascău, între văile Cricăului şi Bucerzii,
a fost ultima cetate cucerită de romani în perioada de expansiune în Dacia. Locaţia
este spectaculoasă şi merită vizitată. Cercetările arheologice a evidenţiat sanctuare
cu baze de piatră asemănătoare celor de la Grădiştea Muncelului, însă specialiştii
nu au putut preciza cu exactitate începuturile aşezării dacice de la Piatra Craivii.
Au fost descoperite cinci monede, dintre care patru sunt denari romani republicani
emişi în anii 88-70 î.e.n. şi una dacică de argint, bătută la sfârşitul secolului al 3lea sau începutul celui următor. S-a presupus că situl provine din perioada regelui
Rubobostes, fortificaţia fiind construită pe vremea lui Decebal. Potrivit arheologilor, sanctuarul de la Piatra Craivii a avut o forma rectangulară şi acoperiş
din ţiglă, de inspiraţie greco-romană. Sanctuarul a fost descoperit în anii ‘60. Tot
aici au mai fost identificate şi o locuinţă din perioada clasică a civilizaţiei dacice,
obiecte de ceramică, sticlă şi vase de bronz.
Peştera Poarta Zmeilor din Munții Trascăului. Una dintre frumuseţile
judeţului Alba, mai puţin cunoscute este Peştera Poarta Zmeilor, aflată pe teritoriul
satului Sub Piatră, din comuna Sălciua. Legenda spune că numele Peşterii Poarta
Zmeilor vine de la forma portalului, care se află la 15 metri de intrarea în peşteră.
Această peșteră este una dintre cele mai vechi peşteri din Munţi Trascăului, cu o
lungime interioară de 125 de metri. Aici se găsesc pereţi cu scurgeri de apă, stalactite tubulare, gururi şi hornuri care atârnă de tavan, însă bezna este totală, iar
podeaua este alunecoasă. Peisajele sunt asemănătoare cu cele de la Huda lui
Papară sau Vânătarele Ponorului.
Peştera Vânătarele Ponorului. Probabil cel mai impunător peisaj din județ.
Vizitatorii care ajung la această peșteră pot vedea o cascadă lungă de 100 m, ape
repezi care se pierd sub stânci și zeci de metri de pereți vineți care compun în totalitate peisajul de la Vânătarele Ponorului. Cascada se recunoaște după vuietul
puternic al celor 92 m de apă în cădere. Rezervația propriu-zisă, aflată la marginea
sud-vestică a culmii Bedeleu, conține uriașul aven oval Vânătarea. Dimensiunile
avenului sunt extrem de mari, de peste 150 m lungime, 100 m lățime și 80 m
adâncime. Și aici, ca și la Huda lui Papară s-au produs tot feluri de prăbușiri care
au dus la formarea pereților abrupți.

Balanţă. Luna octombrie este una plină de oportunități. Fie că vorbim de
oportunități pe plan sentimental, fie că vorbim de oportunități pe plan profesional, încearcă să analizați bine toate opțiunile pe care le aveți înainte să
luați o decizie care va avea un impact considerabil în viitor. Este cea mai bună
lună pentru cariera voastră. Puteți face o schimbare, puteți avansa sau puteți începe
un business. Situația voastră financiară se va îmbunatăți la finalul lunii.

Scorpion. O lună plină de energie pozitivă. Începeți să acordați mai multă
atenție stilului de viață pe care îl aveți, iar deciziile pe care le luați și modul
în care vă schimbă viața, vin însoțite de mult optimism. În plus, sunteți în
centrul atenției peste tot pe unde mergeți. Vă veți înconjura de prieteni și veți
descoperi noi oportunități profesionale. Asigurați-vă că nu aveți așteptări prea mari
de la cei din jurul vostru.

Săgetător. Ați muncit mult în ultima vreme și, în sfârșit, simțiți că sunteți
apreciați pentru tot efortul depus. În plus, reușiți să acordați mai multă
atenție unor proiecte importante pentru voi, dar pe care le-ați lăsat în umbră
de ceva timp. Optimismul vostru tradițional este pus la încercare la începutul
lunii octombrie. Energia va crește spre finalul lunii, când veți primi un stimul puternic în zona financiară.

Capricorn. Vreți să analizați cu atenție tot ce se întâmplă în jurul vostru și,
în plus, vreți să renunțați la persoanele toxice care au intrat în viața voastră
de-a lungul timpului. Găsiți curajul pentru a face aceste schimbări. Este luna
în care relația cu partenerul va deveni și mai puternică. Lăsați energia creativă
să se dezvolte. La sfârșitul lunii este planificat un eveniment care vă va face să
rămâneți în formă bună. Veți dobândi cunoștințe profesionale – învătați lucruri noi.

Vărsător. Trebuie să vă concentrați pe scopul dumneavoastră în viață și
să vă găsiți direcția în care vreți să mergeți. Veți simți cum se transformă
totul în jurul dumneavoastră. Nu dați cu piciorul oportunităților care apar.
Călătoriți mai mult și petreceți cât de mult timp în natură. În plus, reușiți să
strângeți oameni de calitate în jurul dumneavoastră. La finalul lunii veți experimenta o perioadă de fericire maximă.

Peşti. Luna octombrie este despre timp petrecut în compania persoanelor
importante din viața dumneavoastră, despre pasiunile pe care le aveți și despre o analiză mai atentă a deciziilor pe care le-ați luat de-a lungul timpului.
Energia creativă ia în sfârșit forma de care aveți nevoie pentru a vă desăvârși
în toate aspectele vieții. Nu grăbiți procesul și acordați-vă timp să descoperiți ceea
ce vă doriți cu adevărat. Clarificați tot ce este de clarificat și pășiți cu inima deschisă
în noi relații de prietenie.

J
- Ioane, unde-i sticla de pălincă?
- Ioi, tu Mărie, am dezinfectat o rană.
- Ce fel de rană?
- Sufletească...
J

U M O R
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Pagina realizată de Olga Murariu

J
Soția:
- Dacă sunt singură în mașină, de ce trebuie să port mască?
Soțul:
- Ca să nu gripezi motorul...
J
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INSTRUCȚIE

Curs de brevetare pentru
mecanicii conductori
În perioada 24 august18 septembrie, 26 soldați
gradați profesioniști ai
Batalionului 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul
Andrei” au luat parte la
cursul de brevetare mecanici conductori M.L.I.
(maşina de luptă a infanteriei).
Activitatea de instruire
s-a desfășurat pe terenul
de instrucție al batalionului, militarii fiind instruiți
de către o echipă de mecanici conductori care

mai până ieri struneau
colosul de oțel al
infanteriștilor gălățeniM.L.I.84 M Jderul.
În toată această perioadă, cursanții au parcurs
un
program
complex de pregătire ce
a cuprins o parte teoretică şi una practică.
Obiectivele cursului
nu au fost deloc ușoare,
ocuparea unei astfel de
funcții, mecanic conductor M.L.I., în organigrama structurii unei

unități de infanterie mecanizată reprezintă o
mare responsabilitate.
Însușirea noțiunilor de
bază, formarea deprinderilor și dezvoltarea

capacităților de exploatare a unei astfel de
mașini impresionante ca
și destinație și gabarit,
cunoașterea
și
înțelegerea foarte clară a
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tuturor caractericticlor
tehnico-tactice
ale
mașinii sunt doar câteva
dintre cele mai importante aspecte pe care militarii cursanți le-au în
vedere în tot procesul de
instruire.
Finalul cursului a fost
unul încărcat și cu multă
presiune pe umerii celor
26 de militari gălățeni
care, la începutul acestei
luni, urcau pentru prima
oară la manșa M.L.I. 84
M „Jderul”.
Timp de trei zile,
soldații/gradații
profesioniști selecționați
pentru cursul de brevetare au susținut examenul
de absolvire și brevetare,
fapt ce a constat în două
testări scrise (conducere
și cunoaștere) și partea
practică, temuta probă a
traseului la manșa impresionantei mașini de luptă

a infanteriștilor gălățeni.
Finalul examinării a
fost pe măsura muncii
depuse de toți cursanții,
cei 26 soldați/gradați
profesioniști dobândind
diploma de absolvent și
brevetul de mecanic conductor M.L.I.
Festivitatea de absolvire și înmânarea diplomelor, precum și a
brevetului, a avut loc pe
platoul Batalionului 300
Infanterie Mecanizată
„Sfântul Andrei” în
prezența conducătorului
cursului, locotenent-colonel Daniel Bondoc, instructor superior și șef
comisie metodică/catedra conducere și trageri
auto de la Centrul de
perfecționare tancuri și
auto Pitești.
Foto și text: sergentmajor Nicușor Comănescu
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