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Predarea-primirea comenzii Regimentului 52
Artilerie Mixtă „General Alexandru Tell”

În data de 10 noiembrie,
la sediul Regimentului 52
Artilerie Mixtă „General
Alexandru Tell”, a avut
loc ceremonialul militar
organizat cu prilejul predării-primirii comenzii
unității.
Activitatea s-a desfășurat
în prezența comandantului
Diviziei 2 Infanterie „Getica”, general-maior DragoșDumitru
Iacob,
a
reprezentanților instituțiilor
publice locale și a personalului regimentului.
Cu această ocazie s-a
dat citire ordinului de împuternicire a colonelului
Costel-Sorin Balan, pe o
funcție în structura SMFT.
Comanda și Drapelul de
Luptă a Regimentului 52
Artilerie Mixtă „General
Alexandru Tell”, au fost
preluate de locțiitorului
comandantului, colonel
Marius-Lucian Savin.
În alocuțiunea sa colonelul Costel-Sorin Balan,

a mulțumit colectivului pe
care l-a condus timp de
patru ani, pentru implicarea și spiritul de camaraderie de care a dat dovadă
pentru îndeplinirea tuturor ordinelor și sarcinilor
primite.
Activitatea s-a desfășurat
cu respectarea tuturor măsurilor impuse de limitarea infectării şi răspândirii
virusului SARS CoV-2.

Colectivul Regimentului 52 Artilerie Mixtă „General Alexandru Tell” i-a
mulțumit și i-a urat colonelului Costel-Sorin Balan multă sănătate, putere
de muncă, mult succes în
noua funcție și i-a prezentat onorul!
Text:plutonier-adjutant
Liviu Gherghescu
Foto:plutonier-major
Daniel Dulgheru

În data de 9 noiembrie
2021, în garnizoana Brăila,
a avut loc ceremonia de
predare – primire a comenzii Batalionului 285 Artilerie „Vlaicu Vodă”,
structură aflată în subordinea Brigăzii 282 Blindată
„Unirea Principatelor”, între
locotenent-colonelul Vasile
Mitrea și locotenentcolonelul Cristian Mihai.
La activitate au participat
comandantul Brigăzii 282
Blindată „Unirea Principatelor”, colonel Gabriel Constantin Turculeț și comandantul garnizoanei
Brăila, contraamiral de
flotilă Cornel Rogozan.
Ceremonia s-a desfășurat

cu respectarea tuturor
măsurilor de prevenire și
combatere a răspândirii
viruslui SARS - CoV-2.
Născut la data de 1 ianuarie 1981, locotenentcolonelul Cristian Mihai a
absolvit Liceul Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia
în 1999, continuându-și
apoi studiile la Academia
Forțelor Terestre „Nicolae
Bălcescu” din Sibiu.
Prima funcție ocupată a
fost de comandant secție
tragere, ulterior parcurgând
treptele ierarhiei militare,
pentru ca în octombrie
2018 să fie admis la Facultatea de Comandă și Stat
Major,
din
cadrul

Universității Naționale de
Apărare
„Carol
I”
București. În urma absolvirii, este repartizat în
funcția de șef birou la Comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, iar începând cu data de 9
noiembrie preia comanda
Batalionului 285 Artilerie
„Vlaicu Vodă”, din cadrul
Brigăzii 282 Blindată
„Unirea Principatelor”.
Veteran al Teatrului de
Operații Afganistan, locotenent-colonelul Cristian
Mihai este căsătorit și are
un copil.
Sursa: Brigada 282
Blindată „Unirea Principatelor”.

Numire în funcție la
Batalionul 285 Artilerie „Vlaicu Vodă”
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Schimbarea comenzii Batalionului 21 Vânători de
Munte „General Leonard Mociulschi”

Vânătorii de munte din
Predeal au participat în
data de 1 noiembrie la
ceremonia de predareprimire a comenzii batalionului.
Locotenent-colonelul
Cristian Popa, locțiitorul
comandantului de batalion, a predat comanda și
Drapelul de luptă locotenent-colonelului Bogdan
Gherghe.
Activitatea a avut loc
în prezența comandantului

Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”,
colonelul Ilie-Marian
care
i-a
Dragomir,
mulțumit
locotenentcolonelului Cristian Popa
pentru
activitatea
desfășurată la comanda
batalionului, iar locotenent-colonelului Bogdan
Gherghe i-a urat mult succes în îndeplinirea
atribuțiunilor funcționale
specifice comenzii batalionului.
Text și foto: plutoniermajor Constantin Itu

„Roza Cercetașilor” câștigată de lotul
Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”

36 de kilometri alergați
cu 1500 de metri
diferență de nivel, proba
de supraviețuire, acordarea sprijinului medical
unui rănit, topografie
militară,
aruncarea
grenadelor și tragerea de
precizie, la punctaj, după
efort au fost probele prin
care cercetașii Brigăzii 2
Vânători de Munte
„Sarmizegetusa” au trebuit să treacă pentru
câștigarea cupei transmisibile
a
Rozei
Cercetașilor.
Competiția din anul
acesta a avut loc la
Bistrița și a reunit cele
mai bune șapte loturi
aparținând unităților și
marilor unități din subordinea Statul Major al
Apărării.
Mulțumesc
tuturor
cercetașilor care m-au

suportat în această
perioadă de antrenamente și pregătiri, în care
au fost momente mai
puțin plăcute, sacrificii
foarte mari și perioade în
care am stat departe de
familie câte două sau trei
săptămâni, dar sunt de
părere că totul a meritat
și faptul că urci pe cea

mai înaltă treaptă a unei
competiții organizate de
Ministerul Apărării este
cu atât mai îmbucurător,
au fost cuvintele transmise cu sinceritate și
emoție de maiorul Costel
Mînzatu, conducător și
participant al lotului
Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”.
Caracterul unic și extrem de solicitant al acestei competiții face din
Roza Cercetașilor un concurs cu adevărat prestigios în rândul celorlalte
competiții și concursuri
aplicativ militare.
Text: locotenent Gabriel
Constantin
Foto:
Brigada
2
Vânători de Munte
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105 ani de la înființarea trupelor
de vânători de munte

3 noiembrie 1916 - 3
noiembrie 2021 reprezintă
cei 105 ani de istorie a trupelor de vânători de
munte. La 3 noiembrie
1916 a fost emis Ordinul
Marelui Cartier General
nr. 294 privind înființarea
trupelor de vânători de
munte.
Brigada 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”
din Brașov, Brigada 61
Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu” din
Miercurea Ciuc și Centrul
de Perfecționare Vânători
de Munte „Bucegi” din
Predeal, au sărbătorit
aniversarea a 105 ani de
la înființarea trupelor de
vânători de munte printrun ceremonial militar și
religios.
Alături de cavalerii
florii de colț, în această zi
cu o însemnătate aparte
pentru noi, s-au aflat
locțiitorul șefului Statului
Major al Apărării, generalul-locotenent Dumitru
Scarlat, șeful Statului Major al Forțelor Terestre,
generalul-maior Iulian
Berdilă, reprezentanți ai

autorităților publice centrale și locale și din cadrul
Sistemului Național de
Apărare, Ordine Publică
și Securitate Națională.
Cu prilejul aniversării
Zilei Vânătorilor de
Munte a fost citit Ordinul
șefului Statului Major al
Apărării, general-locotenent Daniel Petrescu și, în
semn de apreciere a profesionalismului în îndeplinirea cu responsabilitate
a
misiunilor
încredințate și a rezultatelor meritorii obținute
în activitatea desfășurată,
au fost oferite distincții
din partea Șefului Statului
Major al Apărării și din
partea Șefului Statului
Major al Forțelor Terestre.
„Sunt onorat să fiu
alături de voi la acest
eveniment important din
viața dumneavoastră. Istoria este cea dintâi carte

a unei nații! sunt cuvintele
marelui istoric Nicolae
Bălcescu. Istoria zbuciumată
a vânătorilor de munte începe atunci când armata
României avea cea mai
mare nevoie de trupe specializate în ducerea
luptelor în teren muntos.
Trupele de vânători de
munte trebuie să fie capabile să execute trageri cu
toate categoriile de armament,
mărșăluitori
neobosiți prin toate
terenurile și anotimpurile,
atât ziua cât și noaptea,
excelenți pândari, cercetași,
agenți și oameni de
legătură. La ceas aniversar,
de ziua dumneavoastră vă

felicit pentru executarea
cu succes a tuturor misiunilor încredințate și vă
transmit un sincer La
mulți ani!”, a fost mesajul
transmis de către generalul-locotenent Dumitru
Scarlat.
Un mesaj călduros a
transmis și comandantul
Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”,
„...în această zi de

în
care
sărbătoare,
omagiem trecutul, salutăm
prezentul și privim cu încredere spre viitor ...
existența vânătorilor de
munte a fost un lung șir
de momente de glorie și
episoade zbuciumate de
restructurări, desființări și
reinființări. Spiritul de
corp și camaraderia, rezultatea ale mediului dificil
de luptă și instruire au
fost constante ale parcursului istoric a acestei
specialități militare. Camarazi vânători de munte
în activitate, rezervă sau
retragere, camarazi din
arme și specialități militare care v-ați dedicat
viața structurilor de
vânători de munte, cu
prilejul acestei aniversări,
vă adresez cele mai sincere urări de sănătate,
înțelepciune și putere pentru îndeplinirea dorințelor
personale și profesionale!
La mulți ani, bravi Cavaleri ai florii de colț!”.
Ceremonia militară a
reprezentat punctul culminant al unor serii de
activități menite să aducă
în atenția publicului, rolul
important
pe
care
vânătorii de munte l-au
avut de-a lungul luptelor
de întregire și reîntregire
a țării și rolul acestora în
apărarea vârfurilor și
trecătorilor montane.
Text:
locotenent
Gabriel Constantin
Foto: plutonier-major
Constantin Itu
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La mulţi ani camarazi ai
Brigăzii 9 Mecanizată ,,Mărăşeşti”!

În data de 1 noiembrie,
la sediul Brigăzii 9 Mecanizată ,,Mărăşeşti” a avut
loc, într-un cadru restrâns,
ceremonia militară prilejuită de sărbătorirea a 143
de ani de tradiţii militare.
La această ceremonie,
muzeograful
Costin
Scurtu de la Muzeul Militar Național ,,Ferdinand I”,
filiala Constanța, a prezentat însemnătatea istorică a
acestui moment. De asemenea, locţiitorul comandantului Brigăzii 9 Mecanizată
,,Mărăşeşti”,
colonel Alexandru Jugaru,
a adresat câteva cuvinte cu
ocazia acestui important
eveniment în unitatea
noastră şi a transmis un
sincer ,,La mulţi ani!” tuturor militarilor din cadrul
brigăzii.
Cu această ocazie, au
avut loc avansări în gradul
următor a militarilor care
au obținut merite deosebite

și rezultate remarcabile în
cadrul
activităților
desfășurate.
La mulţi ani, dragi camarazi!
Începând cu data de 19
aprilie 2017, prin Ordinul
Statului Major General şi
cu avizul favorabil al Serviciului Istoric al Armatei,
Brigada 9 Mecanizată
,,Mărăşeşti” devine continuatoarea tradiţiilor de

luptă glorioase ale Diviziei Active, înfiinţată la
data de 1 noiembrie 1878.
În acest an, la data de 1
noiembrie, Brigada 9 Mecanizată ,,Mărăşeşti” a împlinit 143 de ani de tradiţii militare.
Text: locotenent Andreea
Istrate
Foto: soldat Nicoleta
Nanu

Marți, 23 noiembrie, a
avut loc evaluarea statică
a companiei de Poliție Militară din cadrul comandamentului Brigăzii 9
Mecanizată ,,Mărășești”.
La această activitate a
participat o comisie din
cadrul Diviziei 2 Infanterie ,,Getica”, condusă de
șeful instrucției, colonel
Bușcu Viorel. Evaluarea
structurii a vizat domenii
și subdomenii, precum:
pregătire și planuri,
operații, sprijin logistic,
protecția forței, comandă
și control.

Această activitate a
constat în evaluarea documentelor și procedurilor
operaționale ale structurii,
evaluarea încadrării cu

personal, a dotării cu tehnică și echipamente și a
completării stocurilor.
Text și foto: locotenent
Andreea Istrate

Periodic, militarii din
garnizoana Buzău, în cadrul unor activități organizate la nivelul unităților
militare, optează pentru
a-și ajuta semenii prin donare de sânge. Astfel,
timp de două zile, peste
120 de militari din cadrul Batalionului 47 Comunicații
și Informatică „General
Nicolae Petrescu” și Batalionului 3 Geniu „General Constantin Poenaru”
din compunerea Diviziei
2 Infanterie „Getica”, Brigăzii de Informații Militare „ Mareșal Alexandru

Averescu”, precum și
elevi ai Școlii Militare de
Maiștri
Militari
și
Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” au
fost prezenți de dimineață
la Centrul de Transfuzie
Sanguină Buzău, asumându-și rolul de donatori.
Amintim că donând
sânge, contribuiți la salvarea unor vieți omenești și
vă îndemnăm să optați
pentru acest mod de implicare în sprijinul semenilor noștri.
Foto: Cosmin Chiricioiu

Evaluarea companiei de Poliție Militară din cadrul
comandamentului Brigăzii 9 Mecanizată ,,Mărășești”

Campanie de donare de sânge
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Ziua Veteranilor a fost instituită prin Legea nr. 150 din
22.10.2014, privind modificarea și completarea OUG
nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat.
România se alătură, astfel, Australiei, Canadei, Statelor
Unite ale Americii, precum şi altor state din Europa care, la
11 noiembrie, îşi arată recunoştinţa pentru militarii întorşi
din misiuni şi îşi comemorează eroii.
Ziua de 11 noiembrie a fost aleasă pentru simbolistica ei
şi intrarea în vigoare, la 11 noiembrie 1918, ora 11.00, a Armistiţiului între Puterile Antantei şi Germania, în urma căruia se punea capăt Primului Război Mondial şi se creau
condiţiile necesare realizării, în ţara noastră, a Marii Uniri
de la 1 Decembrie 1918.
Semnificaţia acestei zile pentru Armata României este legată şi de faptul că, pe data de 11 noiembrie 2003, a căzut la
datorie sublocotenentul p.m. Iosif Silviu Fogoraşi, primul militar decedat în teatrul de operaţii din Afganistan.
În ţara noastră se sărbătoreşte şi Ziua Veteranilor de Război, pe data de 29 aprilie, în onoarea tuturor militarilor români care au luptat şi şi-au dat viaţa, pe timpul celor două
conflagraţii mondiale, pentru apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a României.

11 noiembrie - Ziua Veteranilor

B

uzău. Instituția
Prefectului Județul Buzău,
în colaborare cu Garnizoana
Buzău,
au
desfășurat activități dedicate, Zilei Veteranilor,
joi, 11 noiembrie, la Cimitirul Eroilor din municipiul Buzău și la Monumentul Eroilor din Teatrele de Operații din comuna Smeeni, din județul
Buzău.
Ținând cont de
restricțiile impuse de contextul epidemiologic actual, activitățile s-au
desfășurat în format restrâns, fără participarea
publicului și au constat
în depuneri de coroane
atât la mormintele eroilor
căzuți în teatrele de
operații cât și la monumentul dedicat acestora
din localitatea Smeeni.

G

alați. Joi, 11
noiembrie, cu
prilejul Zilei
Veteranilor din Teatrele
de Operații, militarii Batalionului 300 Infanterie
Mecanizată „Sfântul Andrei” și ai Batalionului

După momentul de reculegere și oficierea serviciului religios la Monumentul Eroilor din Teatrele de Operații din comuna Smeeni, comandantul garnizoanei Buzău,
general-maior DragoșDumitru Iacob a dat citire
mesajului șefului Statului
Major al Apărării cu prilejul

284 Tancuri „Cuza
Vodă”, structuri aflate în
subordinea Brigăzii 282
Blindată „Unirea Principatelor”, au adus un pios
omagiu camarazilor
căzuți la datorie sub tricolor.

EVENIMENT

Zilei Veteranilor.
Ceremonia s-a încheiat
cu intonarea de către Muzica reprezentativă a Diviziei 2 Infanterie „Getica” a Imnului Eroilor și
depunerea de coroane de
flori.
Text și foto: maistru
militar principal Iulian
Cadulencu

Sublocotenent (pm)
Narcis Șonei, sublocotenentul (pm) Claudiu Marius Covrig și sublocotenentul (pm) Ionuț Cosmin
Sandu sunt cei trei militari
eroi care au lăsat un gol
veșnic în sufletele camarazilor din Batalionul 300
Infanterie Mecanizată
„Sfântul Andrei”.
La mormintele acestora
a fost organizat un ceremonial militar și religios
de comemorare, la care au
participat reprezentanții
garnizoanei Galați și cei
ai instituțiilor publice. Au
fost depuse coroane și
jerbe de flori, iar militarii
au prezentat onorul celor
care au făcut sacrificiul
suprem sub Tricolor.
Text și foto: sergent
Mădălina Burcea

B

rașov. Ca în fiecare an, în data
de 11 noiembrie,
Brigada 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”
recunoaște contribuția și
meritele
militarilor
participanți la misiuni în
teatrele de operații.
La nivelul garnizoanelor Brașov, Predeal, Câmpulung și Curtea de Argeș
au avut loc ceremonii militare și religioase menite
să comemoreze jertfa celor opt eroi căzuți în teaCinste și onoare eroilor
Text și foto: plutoniertrele de operații între anii căzuți la datorie în teatrele major Constantin Itu
2007-2010.
de operații!

B

ârlad. Cu această ocazie, pe platoul Regimentului 52 Artilerie Mixtă
„General Alexandru Tell”,

P

olonia. Cu această ocazie, militarii
Detașamentului
de Apărare Antiaeriană
„Gheparzii de fier” au organizat, pe platoul Bazei
de antrenament Bemowo
Piskie, o ceremonie militară dedicată Zilei Veteranilor din Teatrele de
Operații.
Pe timpul ceremoniei,
artileriștii antiaerieni dobrogeni au ținut un moment de reculegere în memoria camarazilor căzuți
la datorie în teatrele de

personalului din garnizoana Bârlad participant
la misiuni în teatrele de
operații i s-a conferit diplome de mulțumire pentru

eforturile depuse în misiunile executate. La
această activitate a fost
prezent președintele
A.M.V.V. D. „Sfântul
Mare Mucenic Dimitrie
Izvorâtorul de Mir”, sucursala Vaslui, maior
Rusu Dan care a susținut
o alocuțiune despre
semnificația și importanța
acestei zile.
Text:plutonier-adjutant
Liviu Gherghescu
Foto:plutonier-major
Daniel Dulgheru

operații. De asemenea,
după momentul solemn,
s-a dat citire mesajului
șefului Statului Major al
Apărării cu prilejul Zilei
Veteranilor. La finalul
activității militarii contingentului românesc, care

participă la misiunea de
asigurare a prezenței înaintate consolidate, au intonat imnul de stat.
Text: locotenent Diana
Aioanei
Foto: locotenent Gabriel
Bejinariu
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Examene finale în
poligonul Smârdan
Programele de formare a soldaților
gradați profesioniști și a soldaților
gradați rezerviști voluntari care s-au
desfășurat în cadrul Batalionului 300
Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei” din Galați se apropie de sfârșit.
În această perioadă, militarii
cursanți ai ambelor programe de formare susțin evaluările finale pentru a
demonstra că și-au însușit competentele necesare pentru a-și desfășura activitatea la unitățile la care sunt
repartizați.
Luni, 22 noiembrie, la Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă
,,Smârdan” tinerii militari au executat,
sub atenta observare a instructorilor,

ultimele trageri cu armamentul ușor de
infanterie, ședințe de tragere
desfășurate cu mitraliera calibru 7,62
mm, aruncătorul de grenade antiblindate portativ AG-7 și pistolul-mitralieră, calibrul 7,62 mm.
Rezultatele obținute în urma executării ultimelor ședințe de tragere au
fost bune și foarte bune, ceea ce scoate
în evidență efortul depus atât de către
instructori cât și de tinerii militari care
și-au dobândit competențele necesare
pentru a putea deveni militari
profesioniști.
Text: sergent Mădălina Burcea
Foto: sergent-major Nicușor Comănescu

Instrucție în mediu urban
Sfârşitul de toamnă i-a găsit pe militarii Batalionului 280 Infanterie Mecanizată „Căpitan Valter Mărăcineanu”
, structură aflată în organigrama Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor”, în plin proces de instrucție,
desfășurat în facilităţile de la Soveja.
Astfel, în perioada 08-19.11.2021, subunităţile de infanterie ale structurii au
desfăşurat exerciţii de antrenament în

teren, de nivel companie, pe timp de zi
şi noapte, planificate și organizate în
scopul instruirii militarilor pentru misiuni specifice mediului urban. Incidentele
de
instrucție
create
subunităţilor, facilitatea avută la dispoziţie, replică a mediului urban, precum
şi sprijinul de specialitate al instructorilor din cadrul forţelor pentru operaţii
speciale au contribuit la perfecționarea

deprinderilor practice ale militarilor.
De asemenea, exercițiul a urmărit și
evaluarea coeziunii subunităților și a
cunoştiţelor tactice, atât ale liderilor
cât şi ale subordonaţilor.
Mediul urban este format dintr-un
complex topografic în care caracteristica

principală o reprezintă construcțiile şi
clădirile. Prezenţa populaţiei civile în
zona de operaţii este un element ce
oferă o complexitate deosebită acestui tip de misiune.
Sursa: Brigada 282 Blindată „Unirea
Principatelor”
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ACTUALITATEA MILITARĂ

Drumul spre
normalitate

Luna aceasta, cu prilejul finalizării lucrărilor de reabilitare
și modernizare a Depozitului 164 Intendență „Moldavia” din
Hemeiuş, judeţul Bacău a fost inaugurată şi formațiunea
Croitorie militară.
Depozitul 164 Intendență Moldavia
s-a înființat la data de 20 iunie 1950, în
baza Ordinului Marelui Stat Major, cu
denumirea Depozitul Regional de
Subzistențe numărul 1, prin desființarea
Batalionului 4 Administrativ și a Centrelor locale de distribuție. Unitatea a
trecut prin mai multe transformări, iar
acum este o structură subordonată
Bazei 3 Logistice Zargidava şi Diviziei
2 Infanterie Getica.
În contextul acordării Ministerului
Apărării Naţionale a celor 2% din PIB
s-a investit masiv în modernizarea infrastructurii şi a condiţiilor de trai,
muncă şi instruire a militarilor. Astfel,
cu prilejul finalizării lucrărilor de reabilitare și modernizare a Depozitului
164 Intendență Moldavia din Hemeiuş
a avut loc o ceremonie militară la care
au participat comandantul Diviziei 2
Infanterie, general-maior Dragoș-Dumitru
Iacob,comandantul Bazei 95 Aeriene,
general de flotilă aeriană Leonard-Gabriel
Baraboi, comandantul Bazei 3 Logistică,
colonel inginer Gabriel Kicsi, alţi comandanţi, reprezentanţi ai autorităţilor
publice locale.
De la preluarea comenzii din 2017,
am început demersurile pentru realizarea unor ample lucrări de investiții.
Modernizarea infrastructurii s-a
desfășurat în două etape. În prima, sau reabilitat patru pavilioane din incinta sectorului depozitare cu o valoare
de 1000100 lei, iar în a doua etapă
opt pavilioane din incinta administrativă.
Clădirile au fost consolidate și branșate
la rețeaua de gaze naturale, valoarea

lucrărilor fiind de peste 11 miliarde de
lei, a specificat comandantul Depozitului
164 Intendență, locotenent-colonel
Gabriel-Daniel Patrania.

Locotenent-colonel GabrielDaniel Patrania.

Personalul unităţii este specializat
pe domeniul intendenței, iar relațiile
de muncă sunt date și de nivelul de
pregătire al personalului. Oamenii sunt
bine pregătiți, activitățile sunt coordonate
de către persoane care au competențe
și au pregătire în domeniu, iar pe partea
de comunicare-relaționare, nu sunt de
probleme, mai ales că este un colectiv
mic.

Locotenent-colonel Lorin Grădinaru

De asemenea, în 2019 s-au început
demersul pentru înființarea formațiunii
Croitorie militară. O structură nouă în
organizarea instituției cu responsabilități
în realizarea confecțiilor necesare
unităților din compunerea Diviziei 2
Infanterie și a celor subordonate SMFT.
La această dată, formațiunea este
funcțională, dotată cu materiale, tehnică
modernă și cu personal bine pregătit.
S-a dorit o normalizare în acest domeniu,
mai ales că au fost multe sincope în
realizarea uniformelor militarilor.
S-au rezolvat problemele legate de
încadrarea cu personal şi s-a realizat
încadrarea a 27 de funcții. Personalul

îndeplinește cerințele cerute de fișa
postului. În această unitate se pot realiza
acum confecții, echipamente, ținute de
oraș și accesorii pentru ținuta de oraș,
lenjerii și materiale auxiliare pentru
ținuta militarului.
La această dată se lucrează prioritizat. Deocamdată, realizăm lenjeriile
pentru unitățile care au exerciții, sunt
în teatre de operații sau în parteneriate
cu alte state, activități în poligoane
sau alte activități de instruire izolate.
Începând de la anul viitor sperăm să
putem confecționa toată gama de ținută
de oraș necesară militarilor. Planul de
producție este aprobat de Divizia 2 Infanterie și este ordonat de SMFT.
Prioritățile de achiziție le stabilește
SMFT, a declarat locotenent-colonel
Lorin Grădinaru, şef sectoare depozitare
și locțiitor al comandantului.
Astfel, militarii vor beneficia de o
croitorie militară aşa cum erau obişnuiţi
în trecut. Din punctul de vedere al locotenent-colonel Lorin Grădinaru, varianta optimă ar fi o echipă mobilă
care să execute activități de luarea măsurătorilor antropometrice la unitățile
militare unde sunt încadrați, pentru a
degreva deplasarea militarilor în garnizoana Bacău. Sperăm ca activitatea
camarazilor noştri să fie benefică, să
vină în sprijinul militarilor, astfel încât
uniformele realizate aici, la Hemeiuş
să adauge un plus imaginii Armatei
României.
Text și foto: plutonier-adjutant principal
Lucian Irimia
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Competiția Subofițerul/Soldatul
Anului și-a desemnat
câștigătorii
Luna aceasta, la Iași, s-a desfășurat etapa finală, pe
Statul Major al Forțelor Terestre, a competiției
Subofițerul/Soldatul Anului, ediția 2021.

Concursul, devenit tradiţie în Forţele
Terestre române, îşi propune să identifice cei mai pregătiţi militari capabili
să devină liderii de microstructuri de
mâine. Este o competiţie complexă ce
presupune parcurgerea probelor de
pregătire militară generală, de limbă
engleză, educaţie fizică militară, şedinţe de tragere la precizie cu armamentul din dotare, precum și ateliere
de topografie militară, comunicaţii şi
informatică, apărare CBRN, geniu, instrucţie sanitară și instrucţie de front.
Planificat şi organizat de către subofiţerii

de comandă, concursul debutează în
primăvara fiecărui an la nivel de subunităţi şi parcurge etape la nivel batalion, brigadă/regiment, divizie, apoi
etapa finală pe Statul Major al Forţelor
Terestre (SMFT). În fiecare an, se înscriu militari foarte bine pregătiţi, dar
sunt multe provocări ce îi aşteaptă
până la ultima etapă.
De această dată, concursul a avut loc
la Iaşi, unde gazde bune au fost militarii

Brigăzii 15 Mecanizată Podu Înalt, comandaţi de generalul de brigadă Daniel
Pop, sprijinit de subofiţerul de comandă,
plutonier-adjutant principal Ciprian
Popescu. Comisia de evaluare a fost
formată din subofițeri coordonați de
subofiţerul de comandă al SMFT, plutonier-adjutant Ciprian Zah.
Prin concurs, testăm cunoştinţele
teoretice, abilităţile practice, rezistenţa psihică şi capacitatea de efort a
participanţilor prin mai multe probe,
a declarat subofiţerul de comandă al
SMFT, plutonier-adjutant Ciprian Zah.

Competiția s-a desfășurat, la fel ca
în fiecare an, într-un veritabil fair-play
și într-o transparență vizibilă. S-a muncit mult, s-a adunat punct cu punct
după fiecare probă. Participanţii au dat
tot ce au avut mai bun, a curs multă
transpirație, iar clasamentul final a stabilit câștigătorii la diferență mică.
Titlul de Subofițerul Anului 2021 a
fost adjudecat de plutonierul Silvana
Miron din Batalionul 17 Vânători de

Munte Dragoș Vodă. A fost o premieră în Forțele Terestre române, când
o femeie militar a câștigat acest trofeu.
Locul al doilea a revenit sergentului
Sorin Vlad din Regimentul 528 ISR
Vlad Țepeș, iar a treia poziție a podiumului a fost ocupată de sergentul
major Adrian Nastasia din cadrul Batalionului 22 Transport Dâmbovița.
Am 13 ani în armată. M-a atras
dintotdeauna haina militară. A fost o
competiţie strânsă, cu o mare concurenţă. Am reuşit să depăşesc momentele grele şi emoţiile. Am avut parte de
o experienţă nouă, mai ales că am
participat pentru prima dată la un
astfel de concurs, a afirmat plutonierul Silvana Miron.
Caporalul clasa a II-a Alin Danciu
din Regimentul 317 ISR Vlădeasa a
obținut titlul Soldatul Anului 2021. Pe
locul al doilea s-a clasat caporalul
clasa I Alin Laslo din cadrul Batalionului 136 Geniu Apulum, iar fruntașul
Constantin Nicula din Batalionul 200
Sprijin Istrița a completat ultima
treapă a podiumului.
Am încercat la liceul militar, apoi la
academie. Nu a fost să fie! În final am

ajuns aici şi îmi slujesc patria în ţinută militară. Am avut parte de o concurenţă acerbă, cu competitori foarte
bine pregătiţi, dar în final am câştigat,
a afirmat caporalul clasa a II-a Alin
Danciu.
La festivitatea de premiere au participat șeful Statului Major al Forțelor
Terestre, general-maior Iulian Berdilă
și comandantul Brigăzii 15 Mecanizată, general de brigadă Daniel Pop,
precum și subofițerii de comandă ai
structurilor centrale și cei din din
unitățile și marile unități din Ministerul Apărării Naționale. Militarii marii
unități ieșene le-au acodat onorul
participanților
și
mai
ales
premianților.
Premierea câștigătorilor a fost făcută de generalul-maior Iulian Berdilă.
În semn de recunoaștere a excelenței
profesionale, fundația Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe, Purtătorul de
Biruință a oferit premii în bani militarilor care au urcat pe podium.
Text: plutonier-adjutant principal
Lucian Irimia
Foto: Lucien Covalciuc

8

În slujba patriei

Nr. 2 (30 noiembrie 2021)
www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro

INSTRUCȚIE

Ceremonie de repatriere a
Detașamentului de Apărare
Antiaeriană rotația a IX-a
din Polonia

Ceremonie de repatriere a
Detașamentului de Apărare Antiaeriană rotația a IX-a din Polonia
În data de 4 noiembrie, la sediul Batalionului 288 Apărare Antiaeriană
„Milcov” din Focșani, a avut loc ceremonia de repatriere a Detașamentului
de Apărare Antiaeriană rotația a IX-a
din Polonia, care, în perioada aprilieoctombrie 2021, a participat la misiunea de asigurare a prezenței înaintate
consolidate în flancul Nord-Estic al
Alianței NATO.
La activitate au participat locțiitorul
Comandantului Diviziei 2 Infanterie

„Getica”, general-maior Iulian Daniliuc,
reprezentantul
Comandamentului
Forțelor Întrunite, colonel Ștefan
Cernat, comandantul Brigăzii 282
Blindată „Unirea Principatelor”, colonel Gabriel-Constantin Turculeț, precum și reprezentanți ai autorităților
publice din garnizoana Focșani.
Pentru îndeplinirea ireproșabilă a
sarcinilor încredințate pe timpul misiunii,
o parte din militarii
Detașamentului de Apărare Antiaeriană rotația a IX-a au fost
recompensați, prin conferirea unor
distincții militare.

În data de 18 noiembrie, “Gheparzii
de fier” au participat la un exercițiu cu
trageri reale alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi. Pentru militarii români, participarea la
acest exercițiu multinațional a fost o
excelentă oportunitate de a menține un
nivel ridicat de interoperabilitate, fiind
o desfășurare semnificativă de tehnică
și forțe.
Misiunea artileriștilor antiaerieni
dobrogeni a fost de a securiza spațiul
aerian, atât pe timpul deplasării trupelor, cât și pe timpul executării misiunilor de foc ale aliaților NATO,
contribuind astfel la buna desfășurare
a exercițiului.
Secretarul apărării al Marii Britanii

și ministrul apărării al Poloniei au observat dislocarea și dispunerea trupelor
în teren și au apreciat nivelul ridicat de
interoperabilitate și modul în care militarii Grupului de Luptă din Polonia
au desfășurat exercițiul.
Timp de șase luni, militarii români
participă, sub comanda operațională a
Comandamentului Forțelor Întrunite,
în cadrul Grupului de Luptă din Polonia, pentru asigurarea prezenței înaintate consolidate în flancul nord-estic al
alianței NATO, alături de partenerii
americani, britanici, croați și polonezi,
în conformitate cu măsurile adoptate
în cadrul Summit-ului de la Varșovia.
Text și foto: locotenent Diana Aioanei

În cadrul misiunii de asigurare a
prezenței înaintate consolidate în
Nord- Estul Alianței, în perioada aprilie-octombrie
2021,
militarii
Detașamentului de Apărare Antiaeriană rotația a IX-a s-au instruit și au
executat activități în comun cu aliații
polonezi, americani, britanici și croați
din cadrul Grupului de Luptă din Polonia, în conformitate cu măsurile

adoptate în cadrul Summit-ului de la
Varșovia.
Bun venit acasă, dragi camarazi!
Activitatea s-a desfășurat cu respectarea măsurilor legale de prevenire și
limitare a răspândirii virusului SARS
CoV-2.
Text: locotenent Mădălina Boboc
Foto: plutonier-major Oana Ieșan

„Gheparzii de fier”, în
plină acțiune în Polonia

MOZAIC

HOROSCOP UL LUNII DECEMBRIE
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Telegondola din Borșa s-a pus în mișcare

9

Berbec. Decembrie nu este doar o lună a sărbătorilor de Crăciun, ci este și
o lună a stresului. Veți fi nervos cu privire la cumpărăturile de Crăciun, dar
Staţiunea montană Borşa, preconizată să fie redeschisă turiştilor la 1 demai ales cu privire la întâlnirea cu rudele. Se pot readuce în discuție câteva cembrie, va funcţiona la jumătate din capacitate până la finalizarea lucrărilor
probleme nerezolvate. Berbecul se va simți ca plutind în spațiu și, astfel, ar la telegondolă şi a celor două pârtii de schi olimpice. Cele două pârtii de
trebui să fie pregătit pentru predispoziția excesivă de a visa cu ochii deschiși. Luna schi au o lungime de 3 kilometri, respectiv 4 kilometri, iar telegondola poate
decembrie și energia sa vor confirma că ești stăpânul realității tale.
transporta turiştii pe o distanţă de 2,5 kilometri.
Taur. Nativii acestei zodii se vor simți complet lipsiți de griji în ultima lună a
Telegondola va lega complexul turistic de vechea pârtie olimpică de schi.
anului. Nu vor ezita să-și exprime sentimentele și asta îi va ajuta să-și găsească Aici s-au realizat primele curse, se lucrează la ultimele reglaje și s-a intrat
echilibrul interior. Vor restabili cu fericire toate relațiile uitate și își vor întâlni în ultima fază a pregătirilor pentru darea în folosință a obiectivelor,
rudele. Decembrie este o lună în care familiile ar trebui să se reunească, dar în cazul programată în 1 decembrie. Proiectul de 27 de milioane de euro încă nu este
tău, se pare că preferi să stai deoparte. Taurul este capabil să-și recâștige rapid autoconfinalizat: mai este de lucrat la amenajări, drumul de acces, inaugurarea
trolul și să analizeze avantajele și dezavantajele.
oficială fiind prevăzută pentru 2022. În acest sezon noile facilități dedicate
Gemeni. În această perioadă, te vei adapta perfect la energia sărbătorii de schiorilor vor funcționa la 60% din capacitate. Noua telegondolă are o caCrăciun, aproape ca în copilărie. Bucură-te de această perioadă liniștită pen- pacitate de 1.800 persoane/oră, iar pârtiile, de 5-7.000 de schiori. Cei care
tru a păși în anul următor plin de energie și motivație. Fiecare nativ al acestei
zodii, a avut un an foarte dur, așa că nu îți fie frică să te liniștești puțin acum. nu vor dori să ajungă în vârful pârtiei vor putea opta pentru o coborâre la
Timpul de calitate petrecut cu familia ta este de neprețuit, şi decembrie îți va con- stația intermediară. Vor fi date în folosință o pârtie roșie (3 km), și una
albastră (4 km), prima cu instalație de nocturnă. Ambele sunt acoperite cu
firma acest aspect. Crăciunul este în principal o sărbătoare a bunăstării.
tunuri de zăpadă artificială, cu apă dintr-un lac de acumulare.
Rac. Decembrie îți va aduce o oarecare relaxare în ceea ce privește
Aici vor fi amenajate spații de parcare, zonă comercială, apreschi, club
obligațiile. Cu toate acestea, este foarte posibil să rămâi blocat pe o anumită
de
seară, centru de închiriat și școală de schi. În vârful pârtiei se vor construi
idee la care să nu poți renunța prea ușor. În plus, veți reflecta la obiectivele
pe care vi le-ați stabilit pentru acest an, dar nu le-ați atins încă. Cu toate aces- Observatorul Astronomic, terasă belvedere, restaurant, refugii montane și
tea, nu vă faceți griji cu privire la trecut, ci priviți înainte. Va trebui să petreceți Salvamont. În zonă mai funcționează două pârtii private, astfel că orașul va
mult mai mult timp cu familia și prietenii și să aveți mai multă grijă.
dispune de 12 km de pârtii. Pentru producerea zăpezii artificială destinată
celor două pârtii de schi a fost amenajat un lac de acumulare. Din lacul de
Leu. Crăciunul bate deja la ușă, dar se pare că gândurile voastre sunt în altă
parte. O grămadă de întrebări etice trec prin mintea Leilor și atunci când acumulare va fi asigurată apa pentru tunurile de zăpadă, iar dintr-un plin se
întâlnesc o nedreptate, nu vor ezita să intervină. Decembrie le dă această poate asigura zăpada pe toate pârtiile, operaţiunea durând cam 72 de ore.
mentalitate pacifistă pe care nu au mai simțit-o până acum. Veți fi foarte con- Pârtia roşie de schi deţine nocturnă şi tunuri fixe de zăpadă. Pe pârtia
servatori în timpul sărbătorilor și veți încerca să păstrați toate tradițiile. Ați avut un albastră, unde se mai lucrează, accesul va fi limitat, însă din 2022, pârtia va
an plin de succes, prin urmare nu există nici un motiv de îngrijorare.
fi deschisă integral. Cele două pârtii de schi au fost calculate să primească
Fecioară. În ultima lună a anului, veți avea parte de odihna mult dorită. între 5.000 şi 7.000 de schiori, capacitate maximă pe sezon.Proiectul de
Starea de spirit va fi pozitivă și, astfel, veți petrece un Crăciun frumos cu modernizare şi dotare a pârtiilor de schi din staţiunea Borşa, situată în
familia ta fără niciun stres inutil. Fecioara a avut un an interesant plin de Munţii Rodnei, a fost derulat de Ministerul Turismului.
răsturnări de situație, dar fii recunoscătoare pentru creșterea pe care ți-a aduso. Decembrie va fi un fel de recompensă pentru toată suferința prin care ai trecut
și, prin urmare, vei câștiga multă energie pentru anul următor.
Balanţă. De la începutul lunii, veți fi absorbiți de atmosfera de Crăciun. Nu
vă veți gândi la nimic altceva decât la sărbătorile ce se apropie, pe care le
veți petrece în cercul familial. Decembrie îți va aduce bună dispoziție. Pe la
sfârșitul lunii decembrie, s-ar putea să vă simțiți copleșit de melancolie și de
gândul că a mai trecut încă un an. Influența Lunii va fi puternică și veți păși în Anul
Nou cu piciorul drept și bucurați-vă cât mai mult posibil.

Scorpion. Veți fi neliniștit în ultima lună a anului. Pe de o parte, nu vă va
lipsi motivația și, pe de altă parte, din cauza nevoii excesive de a avea dreptate cu orice preț, puteți fi intolerant și egoist. Decembrie vine în spiritul
comportamentului umanitar. Veți avea tendința de a întinde o mână de ajutor
oricui are nevoie de ea. Ce ziceți de implicarea într-o activitate de caritate? Este o
dovadă de generozitate care va fi răsplătită în mod corespunzător.

Săgetător. Deși veți fi bucuroși să ajutați la pregătirile de sărbători, reuniunile de familie nu vor fi pur și simplu preferatele dumneavoastră. În plus,
veți simți multă presiune pentru a fi pe măsura așteptărilor membrilor mai
în vârstă ai familiei. Nu-i uitați pe cei apropiați care așteaptă cu siguranță să
petreceți Crăciunul împreună. Reîncărcați-vă cu energie pentru anul care vine și
vei vedea că vei putea decola în toată splendoarea.

Capricorn. Sărbătorile, reuniunile de familie și petrecerile corporative vă
vor face să părăsiți zona de confort și, la început, veți fi foarte neliniștit, dar
când veți ajunge, vă veți afla în centrul atenției și chiar vă veți simți bine.
În cele din urmă, veți fi bucuroși că nu ați găsit o scuză pentru a nu merge. În
perioada Crăciunului, care se apropie, nativii ar trebui să fie răbdători. Lasă grijile
deoparte pentru o vreme și adâncește-te complet în conversații și activități cu familia și prietenii.

Vărsător. Decembrie va fi una dintre cele mai plăcute luni din tot anul
pentru tine. Acum nu trebuie să îți faci griji cu privire la cheltuielile pentru
cadourile de Crăciun, dar nu exagera, chiar și un lucru mic poate face mulți
oameni fericiți. Cel mai important lucru este că Vărsătorul petrece Crăciunul
împreună cu familia. Anul acesta a fost un test pentru ei în toate privințele, în special
în ceea ce privește munca cu propria lor minte.
Peşti. Sărbătorile de iarnă vor fi o oportunitate excelentă pentru nativi de
a-și face planuri pentru anul viitor. Încercați să vă imaginați unde ați dori
să vă vedeți peste un an și gândiți-vă cu atenție la cum să realizați acest
plan. O astfel de planificare poate fi dificilă, dar va fi mai ușoară. Decembrie
este o lună în care familia ar trebui să fie pe primul loc, prin urmare nu o neglijați,
pentru că studiul mai poate aștepta. Un Crăciun frumos este chiar în fața ta.
Sursa: www.steahoroscop.ro

J

Doi prieteni stau de vorbă:
- Ce mai faci?
- Uite, m-a lăsat nevasta pentru cel mai bun prieten.
- Credeam că eu sunt cel mai bun prieten al tău…
- Acum e el…
J

U M O R
J

- Inculpat, de ce ai jefuit banca?
- Onorată instanță, ea a început prima!

J
- Fiule, meseria e brățară de aur!
- Acum înțeleg de ce meseria se fură, nu se învață.
J
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Exercițiul „Golden Fleece 21”

Vânătorii de munte, din Batalionului
21 Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi” din Predeal, au participat la exercițiul multinațional Golden
Fleece 21 care s-a desfășurat în poligonul Askos-Profitis din Grecia, în perioada 8-12 noiembrie.
În cadrul acestui exercițiu, vânătorii
de munte s-au instruit alături de militari
din forțele armate ale Greciei și Macedoniei de Nord. Scopul acestui
exercițiu a constat în creșterea
interoperabilității la nivel tactic a
forțelor participante, precum și
perfecționarea capabilităților de dislocare și instruire în comun.
Comandantul de pluton, sublocotenentul Ionel Birnicu se află la primul
exercițiu în afara granițelor țării și ne-a
povestit ce reprezintă pentru el această
experiență: Participarea la acest
exercițiu m-a ajutat să înțeleg
importanța cooperării între aliați, cât
și coordonarea acțiunilor în scopul îndeplinirii misiunilor primite. În cadrul
exercițiului am colaborat cu militarii
greci și cu militari din Macedonia de
Nord, în condițiile desfășurării unei
acțiuni ofensive în teren. A fost prima
dată când am participat la trageri reale
efectuate cu subunități de tancuri. Alături de colegii mei am reușit să ne îndeplinim
cu
succes
misiunile
încredințate, demonstrând încă o dată
profesionalismul și nivelul ridicat al
pregătirii vânătorilor de munte. Sunt
mândru că am putut reprezenta Armata
României la cel mai înalt nivel.
Caporalul Gabriel Voaideș este mândru că a participat la Golden Fleece 21:
Este o experiență nouă pentru mine deoarece este prima dată când particip la
un astfel de exercițiu, adică un exercițiu
în care am avut în sprijin tancuri și elicoptere. Acest exercițiu reprezintă un plus
în dezvoltarea mea profesională.

ÎN SLUJBA PATRIEI

Redactor şef: Locotenent - colonel Eduard BORHAN
Secretar de redacție: Locotenent - colonel Benone MAVRIŞ
Reporter - fotoreporter: P.c.c. Olga MURARIU

Pe timpul Zilei Distinșilor Vizitatori, comandantul Brigăzii 2 Vânători
de Munte „Sarmizegetusa”, colonelul
Ilie-Marian Dragomir a evidențiat determinarea României și a Armatei Române
în îndeplinirea angajamentelor asumate
în cadrul NATO și a inițiativelor regionale, precum și importanța instruirii în
cadru multinațional ca element definitoriu al creșterii nivelului de interoperabilitate a structurilor participante. De
asemenea a evaluat în mod pozitiv profesionalismul militarilor Batalionului
21 Vânători de Munte, demonstrat pe
timpul perioadei de instruire și a
execuției exercițiului.
La finalul activitații, acesta a oferit
unor militari greci și români însemne
onorifice ale Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”, pentru modul
remarcabil în care au îndeplinit, în
comun, obiectivele de instruire.
Text și foto: plutonier-major
Constantin Itu
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