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Momente emoționante la comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica”

Joi, 29 aprilie, la sediul comandamentului Diviziei 2 Infanterie „Getica” a avut loc
citirea ordinelor de avansare
și trecerea în rezervă a
colegilor noștri, locotenentcolonelului Violeta Cucu și a
colonelului Ovidiu Conduruță.
În cadrul ceremoniei militare de trecere în rezervă a
fost citit Decretul privind trecerea în rezervă a generalului
de brigadă Ovidiu Conduruță,
semnat de Președintele României,

domnul Klaus Iohannis și i-au
fost înmânate Sabia cu înscrisuri gravate și Emblema de
Onoare a Forțelor Terestre în
semn de înaltă prețuire.
General-maior
Iulian
Berdilă, șeful Statului Major al
Forțelor Terestre prezent la activitate le-a mulțumit pentru
spiritul de corp, implicarea,
coordonarea și sprijinul în
toate misiunile și activitățile în
care au fost implicați.
Generalul de brigadă (r.)

Ovidiu Conduruță a avut o
carieră de excepție, de-a lungul căreia a îndeplinit funcții
importante pe linia de
comandă, atât în țară, cât și în
teatrele de operații.
După
absolvirea
Universității Naționale de
Apărare din București, generalul de brigadă (r.) Ovidiu
Conduruță a îndeplinit funcții
de comandă în mai multe
unități, urcând treaptă cu
treaptă în ierarhia militară,
până la funcția de șef de stat
major al Diviziei 2 Infanterie
„Getica”, funcție îndeplinită
din anul 2018.
Doamna colonel (r.) Violeta
Cucu, având o carieră militară
de peste trei decenii a reușit să
construiască în tot acest timp
relaţii de serviciu bazate pe respect, inițiativă, responsabilitate
şi a format alţi profesionişti

care își desfășoară activitatea
în domeniul resurselor umane.
La primirea livretului militar de către camarazii noștri,
ne considerăm privilegiați că iam cunoscut și le adresăm cele
mai sincere urări de sănătate,
fericire și prosperitate alături
de cei dragi.
Text și foto: maistru militar
principal Iulian Cadulencu
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Competiția Subofițerul/ Soldatul anului la
Regimentului 61 Rachete Antiaeriene „Pelenedava”

perioada
12În
16.04.2021 la sediul Regimentului 61 Rachete Antiaeriene „Pelenedava” s-a
competiția
desfășurat
Subofițerul/ Soldatul gradat
profesionist al anului, faza
pe regiment.
Militarii au dat dovadă
de multă implicare și spirit
competitiv în desfășurarea
probelor stabilite.
La finalul celor cinci zile
de competiție, locul I a fost
ocupat de maistrul militar
Marius Trașcă și de caporalul clasa a III-a Ionuț
Mustăcioară.
Comanda unității i-a felicitat și le-a apreciat
munca în fața personalului
regimentului.
Text și foto: locotenent
Cristina Călinescu

Final de pregătire pentru seria de soldați
profesionişti de la Batalionul 202 Apărare CBRN

Recruții repartizați Batalionului 202 Apărare
CBRN „General Gheorghe
Teleman” s-au instruit în
ultimele trei luni pentru a
încadra funcții de la baza
carierei militare în specialitatea Apărare CBRN.
Programul de instruire
a fost structurat pe două
module, instruire de bază
și de specialitate, în care
militarii au executat trageri cu armamentul ușor
de infanterie, și-au însuşit
mişcările instrucției de
front, și-au întărit capacitatea de efort fizic și de
asemenea au dobândit deprinderile de lucru cu

echipamentele de resortul
Foto: sergent-major
Apărare CBRN din do- Petru Cătălin Cârlescu
tare.
Text: căpitan Andrei
Băhnăreanu
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Tinerii artileriști brăileni au primit „botezul focului”

Pentru militarii care au
urmat Cursul de formare
a soldaților profesioniști,
seria suplimentară 2020,
specialitatea artilerie şi rachete, ultima săptămână
de curs a fost încărcată de
provocări, satisfacții şi împliniri.
La începutul acestei săptămâni, în cadrul Centrului
Secundar de Instruire pentru
Luptă Smârdan, tinerii
artileriști brăileni au primit
„botezul focului”, pe timpul
tragerilor de instrucție cu
tunul antitanc, calibru 100
mm, trăind și simțind cu
maximum de intensitate
zgomotul exploziilor şi
vibrațiile pământului la
plecarea proiectilului din
țeava tunului.
Au urmat trei zile în

care tinerii recruţi au fost
evaluați la pregătirea militară de specialitate, rezultatele obținute fiind
bune şi foarte bune, fapt
care reflectă nivelul înalt
al instruirii pe care aceștia
au executat-o în cadrul

Batalionului 285 Artilerie
„Vlaicu Vodă” din Brăila.
Data de 23 aprilie 2021,
va rămâne o zi de sărbătoare
cu
multiple
semnificații pentru cei
mai tineri artileriști ai Armatei României: sărbătorirea Zilei Forțelor Terestre,
al căror patron spiritual
este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe - Purtătorul
de Biruință şi absolvirea
Cursului de formare a soldaţilor profesionişti, ce reprezintă punctul final al
instruirii profesionale și
debutul în cariera militară.
Le urăm o carieră militară încununată de reuşite
şi satisfacţii!
Foto şi text: plutonieradjutant Mihai Ungureanu

Doi ofiţeri din Brigada 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa” decoraţi de armata SUA

În data de 26 aprilie, la
sediul Brigăzii 2 Vânători
de Munte „Sarmizegetusa”
a avut loc conferirea de
medalii din partea partenerului american, pentru
doi ofițeri care au participat la misiunea Resolute
Support din Afganistan, în
perioada 2019 - 2020. Medaliile au fost înmânate de
către colonelul Ilie-Marian
Dragomir, comandantul Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”.

Locotenent-colonelul
Cristian-Tiberiu Cristescu
a fost medaliat cu „The
Bronze Star Medal” pentru profesionalismul de
care a dat dovadă, pe timpul îndeplinirii funcției
de comandant al Batalionului de Protecția Forței
„Viperele Negre”, în perioada ianuarie-august
2020, în teatrul de
operații din Afganistan,
iar locotenentul Adrian
Stoian a fost medaliat cu

„The Army Commendation Medal”, pentru modul în care a consiliat
forțele de securitate afgane din zona de sud a
Afganistanului, în cadrul
TAAC-S (Train Advise
Assist Command- South),
în perioada noiembrie
2019 - septembrie 2020.
Text: căpitan Mariana
Dinu
Foto: plutonier-major
Constantin Itu
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Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic
(NATO) este o alianţă formată din 30
de state din Europa şi America de Nord
care au aderat la Tratatul Nord-Atlantic.
Scopul esenţial al NATO este acela
de a asigura libertatea şi securitatea tuturor membrilor săi prin mijloace politice şi militare, în conformitate cu
Tratatul Nord-Atlantic şi cu principiile
Cartei Naţiunilor Unite.Tratatul NordAtlantic a fost semnat la data de 4 aprilie 1949. Acesta reprezintă baza legală
şi contractuală a Alianţei şi a fost stabilit în cadrul Articolului 51 al Cartei

EVENIMENT

Naţiunilor Unite, care reafirmă dreptul
inalienabil al statelor independente la
apărarea individuală sau colectivă.
Încă de la începuturile sale, Alianţa a
depus eforturi pentru stabilirea unei ordini
juste şi durabile de pace în Europa, bazată
pe valorile comune ale democraţiei,drepturilor omului şi în conformitate cu litera
legii.
Principiul fundamental care stă la
baza Alianţei este un angajament
comun faţă de cooperarea mutuală între
statele membre, axat pe indivizibilitatea securităţii acestora.

Ziua NATO în România

Solidaritatea şi coeziunea din cadrul
Alianţei susţin faptul că nici o ţară
membră nu poate fi forţată să se bazeze
doar pe propriile eforturi naţionale în
cazul apariţiei unor ameninţări asupra
securităţii sale. Fără a priva statele
membre de drepturile şi obligaţiile de
a-şi asuma responsabilităţile suverane
în domeniul apărării, Alianţa le ajută
să-şi atingă obiectivele de securitate
naţională în urma unui efort colectiv.
Preşedintele României a promulgat, la
1 martie 2004, Legea nr. 22/2004 de aderare a României la Tratatul Atlanticului
de Nord. La aceeaşi dată, secretarul general al NATO, a trimis ministrului
român al Afacerilor Externe, o scrisoare
prin care transmite Guvernului României,
în numele Părţilor la Tratat, invitaţia de
aderare a României la Alianţă. La 3 martie, Legea 22/2004 a fost publicată în
Monitorul Oficial al României, partea I.
Astfel la data de 29 martie 2004 România
devine membră a Organizaţiei Tratatului
Nord-Atlantic.
Ziua NATO în România este marcată, din 2005, în prima duminică a
lunii aprilie, conform Legii 390/2004.

În acest an, a fost sărbătorită la 4 aprilie.
Pentru instituirea acestei zile au fost
luate în considerare data oficială a aderării României la Alianţa Nord-Atlantică (29 martie 2004) şi momentul
arborării drapelului României la sediul
Alianţei Nord-Atlantice din Bruxelles
(2 aprilie 2004).
Cu acestă ocazie, duminică, 4 aprilie,
la sediul Comandamentului Diviziei 2 Infanterie „Getica”, s-a desfăşurat o ceremonie militară în cadrul căreia au fost
arborate drapelul naţional şi drapelul
NATO şi au fost intonate imnurile
României şi al Alianţei Nord-Atlantice.
Ceremonia s-a încheiat cu păstrarea
unui moment de reculegere în memoria militarilor căzuţi la datorie în teatrele de operaţii.
Și în celelalte garnizoane subordonate Diviziei 2 Infanterie „Getica” au
avut loc manifestări similare menite să
marcheze acest important eveniment.
Redacția

ACTUALITATEA MILITARĂ

23 aprilie - Ziua Forţelor Terestre

Constanța. În data de 23 aprilie

2021, la sediul Brigăzii 9 Mecanizată
,,Mărăşeşti”, s-a desfăşurat ceremonia
militară cu ocazia sărbătoririi Zilei Forţelor
Terestre. Pentru cinstirea memoriei eroilor căzuţi la datorie, cu această ocazie
s-a desfăşurat apelul solemn. La această
activitate a participat comandantul garnizoanei Constanţa, contraamiral de flotilă Valentin Iacoblev.
În cadrul ceremoniei, militari ai brigăzii
au fost avansaţi în gradul următor şi au
primit diplome pentru meritele deosebite,
profesionalismul exemplar şi contribuţia
remarcabilă adusă în mod permanent în
cadrul activităţilor Brigăzii 9 Mecanizată
,,Mărăşeşti”.
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Emoții, respect și recunoștință

Acestea au fost sentimentele trăite
de reprezentanții Regimentului 52 Artilerie Mixtă „General Alexandru Tell”
Bârlad, când au fost alături de veteranul de război, lt.col (rtr) Voiculescu
Gheorghe, la împlinirea venerabilei
vârste de 101 ani.
La ceas aniversar am dorit să-i fim
alături veteranului de război, să-i urăm
sănătate și viață liniștită alături de cei
dragi și să-i acordăm respectul și
recunoștința noastră.
Lt.col (rtr) Voiculescu Gheorghe este
Şeful de stat major, colonel Marian
unul
din puținii supraviețuitori ai bătăNiculae, le-a mulţumit tuturor camaraliei
de
la Cotul Donului din cel de-al
zilor şi i-a felicitat pentru efortul depus
Doilea
Război
Mondial, fiind prizonier
şi modul de îndeplinire a sarcinilor.
Text: locotenent Andreea Istrate
Foto: locotenent Gabriel Bejinariu

Bârlad. Cu ocazia sărbătoririi Zilei
Forţelor Terestre, al căror patron spiritual
este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe –
Purtătorul de Biruinţă, la sediul la sediul
Regimentului 52 Artilerie Mixtă „General
Alexandru Tell”, s-a desfășurat un ceremonial militar și religios, cu toate unitățile
militare din garnizoană.
La această activitate comandatul regimentului, domnul colonel Costel Sorin
Balan, a recompensat, pentru profesionalismul de care au dat dovadă în îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu,
cu „Diplome de excelență”, personalul
medico-sanitar, implicat în campania de
La Mulți Ani dragi camarazi din
vaccinare împotriva COVID 19 și cu Forțele Terestre!
„Certificate de apreciere” militarii care sText:plutonier-adjutant Liviu Gherghescu
au evidențiat la exercițiile cu trageri de
Foto: plutonier-major Daniel Dulgheru
luptă.
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de război, timp de aproape 4 ani, întrun lagăr din fosta URSS.
Cu această ocazie, în semn de
prețuire și aleasă considerație i-au fost
acordate din partea conducerii Garnizoanei Bârlad, un album foto cu amintiri, o diploma de excelență, o
șampanie, alături de un tort oferit de
autoritățile publice locale.
Lt.col (rtr) Voiculescu Gheorghe, sa bucurat de prezența noastră și ne-a
împărtășit experiențele pe care le-a trăit
în timpul războiului la Cotul Donului.
Text: plutonier-adjutant Liviu
Gherghescu
Foto: Sursa R. 52 Art. Mx.

A încetat din viață unul dintre cei mai longevivi
veterani de război din județul Buzău

Locotenentul (rtr.) Gheorghe N.
Bădulescu, veteran din timpul celui deAl Doilea Război Mondial, pe frontul
de est şi prizonier de război timp de
nouă ani în Rusia, a încetat din viață
miercuri, 7 aprilie 2021, înconjurat de
familia care i-a ascultat de nenumărate
ori poveștile adunate pe front.
Mai avea două zile până la împlinirea venerabilei vârste de 102 ani, locotenentul (rtr.) Gheorghe N. Bădulescu
fiind unul dintre cei mai longevivi veterani de război din județul Buzău.
Militarii Garnizoanei Buzău îi prezintă onorul pentru modul în care, din
anii războiului şi până astăzi, a depăşit
cu fruntea sus vicisitudinile vieţii, oferind de-a lungul vieții noilor generaţii
un imens model de tărie sufletească şi
frumuseţe morală.
Locotenentul (rtr.) Gheorghe N.
Bădulescu a luptat în cadrul Regimentului 8 Infanterie din Buzău și ne-a învaţăt că datoria noastră morală este
aceea de a cinsti memoria înaintaşilor
care au plătit cel mai scump preţ, acela
al vieţii, şi al celor care au trăit în condiţii grele, în prizonierat, departe de
cei dragi, având un singur ideal de a
obţine şi păstra pentru toţi independenţa naţională şi demnitatea de român.
În urmă cu doi ani, la împlinirea venerabilei vârste de 100 de ani, Consiliul
Județean Buzău i-a acordat titlul de
Cetățean de Onoare al județului Buzău,
în semn de recunoaștere publică a participării sale la apărarea independenței,

suveranității, integrității teritoriale și
pentru onorabila vârstă împlinită.
Vineri, 9 aprilie, locotenentul (rtr.)
Gheorghe N. Bădulescu va fi înmormântat cu onoruri militare, acordândui, noi militarii Garnizoanei Buzău, un
ultim onor și înclinându-ne cu respect.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Text și foto: maistru militar principal
Iulian Cadulencu
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Exercițiul „Bizonul Negru 21”

Militari din cadrul Regimentului 52 Artilerie Mixtă „General
Alexandru Tell”, au executat, în cadrul etapei de instruire de
nivel secție, exerciții cu trageri de luptă, în Centrul Național de
Instruire pentru Apărare Antiaeriană, Capu Midia.
După un marș tactic de peste 400 km, artileriștii au ocupat
pozițiile de lansare din poligon și au demonstrat că au deprinderi
practice foarte bune în executarea misiunilor de luptă. Tragerile
cu muniție reală din poligon, au vizat testarea nivelului
capacității de reacție la misiunile primite, a capacității de planificare și conducere a acțiunilor de luptă de către comandanții
secțiilor de tragere și a comandanților instalațiilor de lansare.
La sfârșitul activităților, comandantul regimentului, colonelul
Costel-Sorin Balan, a apreciat faptul că militarii sunt în măsură
să îndeplinească misiunile primite în baremele stabilite, chiar
dacă vremea nu a fost de partea militarilor.
Text și foto: plutonier-adjutant Liviu Gherghescu

INSTRUCȚIE
În perioada 12 - 16 aprilie în Poligonul
Complex de Trageri Capu Midia s-a
desfășurat exercițiul tactic cu trageri de luptă
„Bizonul Negru 21”, executat de Regimentul
52 Artilerie Mixtă „General Alexandru Tell”,
din Bârlad

EVENIMENT

Militarii din ultimul eșalon al
Detașamentului de Apărare Antiaeriană
rotația a IX-a au ajuns în Polonia.
Contingentul românesc este acum în
formulă completă și pentru următoarele
șase luni, eforturile principale
desfășurate de militarii detașamentului
vor viza instruirea în comun cu partenerii NATO în cadrul misiunii de asigurare a prezenței înaintate consolidate
pe flancul Nord-Estic al Alianței.
La baza militară Bemowo Piskie din
Polonia, a avut loc transferul de autoritate
între Detașamentul de Apărare Antiaeriană „Geparzii Transilvani”, comandat
de maiorul Cosmin Baciu și
Detașamentul de Apărare Antiaeriană
rotația a IX-a, comandat de maiorul
Mircea Zemțev.
La eveniment au participat
reprezentanții Comandamentului
Forțelor Întrunite și ai Statului Major al Forțelor Tereste, condusă de
colonelul Ștefan Cernat, comandantul
Grupului de Luptă din Polonia, locotenent-colonelul James Adler, atașatul
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Schimbare de
contingente în
Polonia

adjunct al apărării din cadrul Ambasadei României în Republica Polonă, maiorul Liviu Piticari, atașatul militar al
Ambasadei SUA în Republica Polonă,
maiorul Elizabeth Evans, precum și
comandanții contingentelor britanic și
croat.
Pentru „Geparzii Transilvani” activitatea a însemnat recunoașterea valorii
profesionale dobândite pe parcursul misiunii, în timp ce pentru militarii
detașamentului de apărare antiaeriană

rotația a IX-a, ceremonia a avut un impact mobilizator deoarece, din acest
moment, prin transferul de autoritate,
lor le revine datoria de a reprezenta
cu succes Armata României în cadrul
Grupului de Luptă din Polonia.
Text: capitan Liviu Burtică, locotenent Mădălina Boboc
Foto: Efp-BGP PAO Team
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Comemorarea și
omagierea eroilor căzuți
în luptă pentru țară

EVENIMENT

În perioada 19-20 aprilie, militarii din garnizoana
Buzău au participat în localitățile Berca și Siriu, aflate
în județul Buzău, la o acțiune de plantare a unor copaci în memoria eroilor căzuți în luptă pentru țară.
Aceste acțiuni se înscriu într-o serie de manifestări
şi ceremonii militare care se vor desfășura în acest an,
pentru sărbătorirea la 18 august a 105 ani de la
înființarea Armatei a 2-a, mare unitate ale cărei tradiții
au fost preluate de Divizia 2 Infanterie „Getica”.
Totodată, aceste activități se înscriu în programul
manifestărilor desfăşurate cu prilejul sărbătoririi Zilei
Forțelor Terestre - 23 aprilie și a Zilei Veteranilor de
Război – 29 aprilie.
Prin implicarea noastră ne dorim ca, așa cum dintro ghindă se naște un stejar falnic, așa și din munca
noastră de astăzi va răsări un spirit civic, demonstrând localitățile Berca și Siriu constituie un gest de adâncă Buzău când stejarilor plantați în Parcul Crâng le-au
legătura vie dintre armată şi societate.
recunoștință față de sacrificiul eroilor noștri, el con- fost atribuite numele unor eroi din Primul Război
Înființarea parcelelor de copaci cu nume de eroi din tinuă programul început anul trecut în municipiul Mondial.
De asemenea, suntem prezenți la aceste acțiuni
pentru a ne arăta respectul pentru veteranii de război,
pentru a arăta tinerei generații tradițiile de luptă ale
Armatei României și ale înaintașilor noștri pe care îi
prețuim pentru spiritul de sacrificiu și exemplele de
camaraderie cu care și-au servit țara cu credință.
Noi, militarii, vom fi prezenți oriunde este nevoie
de sprijin, speranță, încredere și solidaritate așa cum
am demonstrat-o și în această perioadă de pandemie
pe care o trecem împreună.
Participarea elevilor la aceste acțiuni ne dă încredere că viitorul verde este prezent în sufletul multor
tineri, iar noi, militarii, avem datoria de a contribui la
educația civică și patriotică a tinerei generații, asigurându-i totodată pe tinerii prezenți că acești copaci
vor deveni un simbol al prieteniei noastre puternice
pentru mulți ani de acum înainte.
La activitate au participat voluntari din unitățile militare buzoiene, elevi ai școlii gimnaziale din localitatea Siriu, reprezentanți ai Prefecturii Județului
Buzău, Consiliului Județean Buzău, autorități publice
locale și fețe bisericești.
Text și foto: maistru militar principal Iulian Cadulencu

MOZAIC
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Berbec. Odată cu sosirea acestei luni, energia va crește continuu. Datorită
vremii frumoase, veți prefera să vă concentrați asupra timpului liber. Universul va începe să vă ofere situații și opțiuni atipice. În ce privește situația
financiară trebuie să fiți atenți la cheltuieli excesive. Trebuie să vă
supravegheați finanțele.

Taur. Este un moment minunat să vă întoarceți la lucruri la care ați refuzat
să credeți că sunteți suficient de buni. S-ar putea să fiți foarte plăcut surprinși
de data asta. Problemele financiare pot apărea pe parcursul lunii, însă ele
nu vor fi majore, dar fără îndoială este un avertisment că trebuie să aveți
prudență și management atunci când vă cheltuiți banii.

Gemeni. Mai este o lună absolut ideală pentru consolidarea relațiilor cu cei
apropiați. Nativii acestei zodii vor încerca să compenseze prin toate
modalitățile conflictele pe care le-au provocat în lunile precedente. Veți avea
adesea tendința de a face achiziții uriașe de lucruri pe care nu le veți folosi de
fapt. Energia voastră imensă va fi molipsitoare pentru cei din jur și datorită ei,
petrecerea timpului împreună cu voi va fi o adevărată bucurie.

Rac. În luna mai veți avea tendința de a rezolva problemele, amânându-le
și rezolvându-le ulterior. Pe de altă parte, instinctul protector va fi mai puternic decât de obicei. În această perioadă, nu veți avea stare, deoarece veți
fi atras de o cantitate infinită de opțiuni. Veți fi capabili să combinați diferite
domenii ale vieții și să acordați o atenție suficientă fiecăreia dintre ele. Este un moment de fructificare pentru că luna mai va fi extrem de productivă.
Leu. Luna mai va aduce cu sine stări de liniște, în sensul că veți simți o
pace interioară. Este ca și cum toate se așază la locul lor, fie că este vorba
despre relații, despre carieră sau despre dezvoltarea personalității. Responsabilitatea este cheia acestei luni.Vă poate copleși la început, dar asta vă va
face să crești ca persoană și pe termen lung veți fi o persoană mult mai bună în
toate domeniile vieții tale.

Fecioară. Mai este o lună ideală pentru orice activitate fizică. Starea voastră
sufletească va fi la apogeu și, prin urmare, se recomandă utilizarea acesteia
în timp ce faceți sport și diverse activități fizice. O lună bună pentru voi să
puneți bazele unor acorduri sau negocieri bune. În această lună se văd negocieri
excelente și un bun management al contractelor.

Balanţă. Luna mai va aduce idei interesante, care vor fi utilizate în mare
măsură și cu prioritate în zona provocărilor profesionale. Probabil, v-ați
gândit la un proiect interesant, pe care v-ar plăcea să-l puneți în practică,
pentru câteva luni. Veți avea parte de prosperitate în toate aspectele vieții. Veți
obține o schimbare excelentă în viața, se analizează noi proiecte pe care le veți îndeplini cu răbdarea și responsabilitatea cuvenite.
Scorpion. Este ideal să faceți doar achizițiile de care aveți cu adevărat
nevoie, nu este timpul să faceți cheltuieli inutile care vă vor pune în pericol
stabilitatea financiară. Vă veți descurca foarte bine la serviciu. Ideile apar
ușor, și veți profita de oportunitate și veți merge înainte, totul va fi un succes.

Săgetător. Luna mai va fi una dintre cele mai productive luni. Oamenii
apropiați vor observa acest lucru rapid și s-ar putea chiar să vă urmeze exemplul. Acest lucru ar putea fi măgulitor pentru voi, cu toate acestea,
încearcați să evitați comportamentul arogant. Puteți pune bazele viitoarelor afaceri,
care vă pot oferi rezultate financiare extraordinare.

Capricorn. În luna mai, nativii acestei zodi ar putea să-și atingă obiectivele
mai repede. Chiar dacă anul calendaristic este abia la jumătate, ați dori să
aveți realizat deja tot ce v-ați stabilit pentru acest an. Ar trebui să aveți grijă
să nu cheltuiți bani. Luna mai va fi o provocare pentru voi să știți cum să vă
gestionați banii, nu este momentul potrivit pentru a vă cheltui iresponsabil capitalul.
Datorită excesului de energie, nu veți putea sta deloc.

Vărsător. Cei apropiați vor simți că există, într-adevăr, ceva special în ideile
vostre și le veți prezenta cu o așa mare convingere, încât îi veți atrage de
partea voastră. Profitați de acest timp care vă stimulează încrederea pentru
a vă îmbunătăți relațiile, la urma urmei, contactul social este cel care ne face umani.
În această lună veți avea rezultate economice excelente.

Pești. În luna mai lucrurile s-ar putea schimba pentru o vreme. Veți fi mai
îndrăzneți, iar astrele vă vor conferi abilități bune de comunicare, astfel
încât să nu fiți intimidați de aceste provocări, s-ar putea chiar să fiți surprinși
din cauza asta. În această lună puteți avea surprize, nu veți putea economisi
bani, pot apărea cheltuieli neprevăzute.
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Mistere ale Pământului

Erupția vulcanului în timpul Fulgerelor în Chile. Dacă se întâmplă să

vedeți acest fenomen în realitate, veți simți pe
pielea voastră cum ar putea fi o apocalipsă. Părea
îngrozitor, deoarece erupția vulcanului a fost
însoțită de fulgere. Motivul acestui eveniment
magnific a fost electrificarea particulelor de
magmă. Fulgerele se observă în general în partea
inferioară a unui panou de cenușă în curs de dezvoltare. Vulcanul a erupt împreună cu un fulger
care a părut că a rupt cerul, provocând multă
teroare. Guvernul a început procesul de evacuare la timp pentru a evita daunele.

Cascada subacvatică. Adăugându-se frumuseții
pitorești din Mauritius, o cascadă subacvatică a sfidat
toate legile fizicii și curge ca un mister. Cum se poate
forma o cascadă sub apă? Adevăratul motiv din spatele
ei este iluzia. Nu apa care cade, ci nisipul de pe plaje
fiind îndepărtat de pe platou de curenții oceanici. Dar
arată minunat!

Pyura chilensis – roca vie. Pyura chilensis, așa cum o numesc în Chile, este

ciudată pentru ochi și delicioasă pentru gură.
Înainte de a întreba de ce ar mânca cineva o piatră,
ar trebui să știi că nu este o piatră. Este un animal
marin nevertebrat, dar fără creier sau organe senzoriale. Se naște mascul, dar produce organe
feminine și apoi se reproduce singură. Se hrănește
trecând apa prin structura sa specială de filtre,
oprind particulele care se află în apă. Sângele său
conține un metal numit vanadiu și este o
delicatesă pentru localnicii din Chile și Peru.

Vulcanul Ijen. Albastrul nu mai înseamnă
cool aici. Vulcanul Ijen, renumit pentru lava sa
albastră, este o altă minune a naturii. Situat în
Java de Est, Indonezia, este un grup de vulcani
compuși. Culoarea albastră strălucitoare este
rezultatul arderii gazelor sulfurice la o
temperatură foarte ridicată de peste 360 ° C. Pe
măsură ce aceste gaze intră în contact cu oxigenul prezent în aer, devin albastre. Alături de
Ijen se află cel mai mare lac de crater din acid
sulfuric din lume, care a fost format din lava
albastră. Măreția sa se vede cel mai bine noaptea.

Pădurea strâmbă. La prima vedere, copacii aceștia par să iasă direct dintr-

o carte Harry Potter sau dintr-un basm. Plantați în
1930, sunt în jur de 400 de pini care se îndoaie
ciudat spre nord. Și este încă un mister de ce sunt
așa. S-a presupus că au fost aplecați de intervenția
umană. Dar motivul adevărat nu va fi niciodată
cunoscut.
Sursa:https://stiai.net

– Vai, dragă, ce a slăbit soţul tău!
– De la pescuit i se trage?
– Nu ştiam, pescuitul slăbeşte?
– Păi mănîncă ce prinde…
- Cum îl răsfeți pe soțul tău?
- Câteodată tac...

J

J

U M O R

- Ce este pentru tine fericirea?
- Să mănânc.
- Mă refer la ceva mai spiritual.
- Să mănânc din tot sufletul...

J

J
– Iubi, ţi-am făcut prăjitura ta preferată, ca să mă ierţi că am făcut
praf maşina.
– Ce-ai făcuuut?!
– Prăjitura ta preferată!!!!
J
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ALMA MATER

Colegiul Național Militar
„Ștefan cel Mare” prin ochii elevilor

A devenit deja clișeu când
spunem că liceul militar este
unul atipic. De ce spunem asta?
Pentru că, de cele mai multe
ori, în ochii unui candidat se
poate sesiza dorința acerbă de
a face parte din marea familie
a ștefăniștilor, iar în ochii
absolvenților se regăsește nostalgie, indiferent de vremuri.
Când vine vorba despre elevii
din ziua de astăzi marea lor
majoritate nu conștientizează
faptul că dușmanul lor comun
este timpul, iar în fața acestuia
sunt egali, indiferent de gradele
de pe umeri, care se potrivesc
perfect cu nasturii strălucitori
ai vestonului.
Aventura numită adolescență
începe aici, în cetatea în care
încă răsună ecoul pașilor miilor
de elevi care și-au împletit destinul cu Armata Română. Ei au
ales să creadă în visul lor și,
pas cu pas, zi de zi, mai pun o
cărămidă spre atingerea lui.
Pentru că da, visul este ceea ce
îi unește și îi motivează pe toți
cei care îmbracă uniforma cu
vipușcă roșie. Elevii din anul
terminal sunt cuprinși de nostalgia specifică și sunt
conștienți că au deslușit tainele
„liceului labirint” de acum
patru ani. Au reușit să își alinieze brațele, să țină cadența

pasului, să învețe terminologia
specifică, iar după patru ani
numărați în teste, teze, diplome și emoții generate de
fiecare revistă de front au realizat că infinitul conturat de ei
este finit, ca orice alt fenomen.
Tot ce am vrut a fost ca timpul să mai stea... Aici timpul a

devenit unitatea de măsură a
sentimentelor, pentru unii a
trecut prea repede, pentru alții
prea încet, însă cu siguranță
pentru elevii ștefăniști până și
timpul este camuflat. Parcă
ieri veneam plini de curiozitate
la primul apel de seară din liceul militar, iar acum am ajuns

Elev sergent-major Andreea-Bianca Ionică

Elev sergent-major Ștefan Sandu

Elev plutonier Ștefania Șopu

ÎN SLUJBA PATRIEI

să ne gândim cu emoție la ultimul apel de seară al
promoției.
În calitate de elev plutonier
al anului IV sunt alături de colegii mei la fiecare pas, le observ motivația și dorința de a
reuși,
în
fiecare
zi
conștientizând rapiditatea cu
care se apropie finalul acestei
perioade. Pot spune că suntem
o promoție a schimbărilor, dar,
totodată, suntem capabili să
facem față tuturor provocărilor. Acum, când momentul absolvirii se apropie cu pași
repezi, putem doar să privim
înapoi cu nostalgie și, în același timp, să ne bucurăm din
plin de clipele care au mai
rămas pentru că aceste momente nu se vor mai întoarce.elev plutonier Ștefania Șopu.
Da, liceul militar este o
adevărată provocare! În clasa
a VIII-a am decis să îmi îndrept pașii spre cariera militară, deoarece sunt un adept al

ISSN - 2359 - 9898

ordinii și disciplinei, și nu în
ultimul rând, al respectului.
Inițial, această alegere a fost o
provocare uriașă, dar s-a
transformat, ușor, ușor, într-un
vis împlinit. Timpul pe care lam petrecut în colegiu a fost
unul plin de experiențe, aici
am legat prietenii, aici am
învățat să fim oameni, aici neam descoperit cu adevărat pasiunile. Zilele au trecut, una
câte una, și am ajuns în clasa
a XII-a, aproape fără să ne
dăm seama. Urmează cea mai
încărcată perioadă din viața
unui
licean,
examenul
maturității, și nu în ultimul
rând, examenul de admitere
pentru academia militară dorită. Îmi doresc să avem putere
de muncă și seriozitate în ceea
ce privește pregătirea pentru
aceste examene, iar la final ne
putem bucura de rezultatele
noastre! – elev sergent major
Ștefan Sandu.
Retrospectiva e mereu mai
clară. Aproape mă aud cântând, printre lacrimi, Gaudeamus Igitur și Vis piedut ... mă
văd deja aruncând o ultimă
privire nostalgică spre amalgam. Nu mai există reciprocă
pentru traiectorie, dar nici nu
îmi trebuie: colegiul mi-a predat, cu multă seriozitate,
importanța și ireversibilitatea
timpului, mai ales în anul terminal... Aici am scris primul
articol, primul interviu, prima
poezie, prima prezentare în
fața unui amfiteatru plin de
oameni; am pășit sfioasă, ri-

gidă, pe amplul drum al
sensibilității - literare, și nu
numai. Am cunoscut succesul,
afirmarea, resemnarea, răbdarea, empatia... Punctul culminant al adolescenței mele s-a
desfășurat în acest spațiu al
atâtor generații. După imediata articulare a Colegiului
Național Militar „Ștefan cel
Mare” transformi realitatea în
parte imaginară: fiecare elev
are propria variantă a liceului,
conturată din apogeuri, amintiri, puncte de inflexiune, minime și maxime locale. Ei bine,
Liceul meu e un spațiu în care
am crescut, care a avut răbdare cu mine, pe care l-am caracterizat
prin
prisma
propriilor gânduri. Aici mi-am
lăsat amprentele și am construit o cetate din cuvinte. –
elev sergent major AndreeaBianca Ionică.
Colegiul Național Militar
„Ștefan cel Mare” le arată
adolescenților cât de lung este
drumul spre succes, cât de
grele sunt urcușurile, dar mai
ales cât de pline de satisfacții
sunt treptele urcate alături de
cadrele didactice și militare.
Toate experiențele, adunate cu
grijă pe parcursul celor patru
ani de studiu, reprezintă calea
firească în dezvoltarea acestora și le oferă resursele necesare pregătirii lor, oferindu-le
mediul propice pentru ca visele adolescenței să prindă
contur.
Georgiana Lupu
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Campionatul militar de cros,
e t a p a p e Div i z ia 2 I n f a n te r i e „ Ge ti c a ”

Luna aceasta, Cabana Prislop a fost gazda „Campionatului
militar de cros”, etapa finală pe Divizia 2 Infanterie „Getica”,
desfășurat în perioada 21 – 23 aprilie.
În urma desfășurării probelor de alergare pe distanța de 6
km - feminin și pe distanța de 10 km – masculin, militarii
aparținând Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”
s-au clasat pe locul I, atât la feminin cât și la masculin,
câștigând astfel competiția.

Clasament individual feminin:
Locul I - sergent Diana Salman și soldat Andreea Vlădulescu,
Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”;
Locul ll - caporal Veronica Budileanu, Brigada 282 Blindate
„Unirea Principatelor” ;
Locul lll - caporal Ozana Boga, Brigada 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”.

Clasament individual masculin:
Locul l - plutonier Bogdan Damian, Brigada 2 Vânători
de Munte „Sarmizegetusa”;
Locul ll - sergent Andrei Dragoș, Brigada 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”;
Locul lll - caporal Ionel Zimbru, Brigada 282 Blindată
„Unirea Principatelor”.
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Clasament echipe masculin:
Locul l - Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”;
Locul ll - Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor” ;
Locul lll - Regimentul 61 Rachete Antiaeriene
„Pelenedava”.

Clasament echipe feminin:
Locul l - Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”;
Locul ll - Brigada 9 Mecanizată ,,Mărăşeşti”;
Locul lll - Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor”.

Clasament general:
Locul l - Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”;
Locul ll - Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor”;
Locul lll - Regimentul 61 Rachete Antiaeriene
„P elenedav a”;
Locul lV - Brigada 9 Mecanizată ,,Mărăşeşti”;
Locul V - Brigada 1 Mecanizată „Argedava”.
Felicitări tuturor participanților!
Text: plutonier-major Constantin Itu
Foto: plutonier-adjutant Daniel Dodan
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INSTRUCȚIE

Exerciții cu trageri de luptă
în poligonul Smârdan

Compania 1 ORF din Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni”
a executat, în perioada 13-14
aprilie, exerciții cu trageri de
luptă, de nivel pluton, în poligonul Smârdan.
„Exercițiile cu trageri de
luptă sunt parte a procesului
de menținere a capacității
operaționale a structurii.
S-au pus în practică lecțiile
învățate la instrucție și în teatrele de operații, militarii
acționând procedural, pe baza

Trageri cu armamentul de pe tanc

În perioada 6 -15 aprilie 2021,
militarii Batalionului 912 Tancuri ,,Scythia Minor” au executat trageri de instrucţie cu
armamenul de pe tanc, în Centrul Secundar de Instruire pentru
Luptă Smârdan.
Aceste activităţi de pregătire
sunt premergătoare executării
tragerilor de luptă ce vor avea
loc în poligonul Babadag în
cadrul exerciţiului ,,Mărășești
21”.
La finalul activităţilor, militarii au fost felicitaţi pentru rezultatele obţinute de comandantul batalionului, locotenentcolonel Iulian Popa.
Text: locotenent Evans Sîrbu
Foto: maistru militar Ştefan
Şerban

unor scenarii și situații tactice
specifice misiunilor în sprijinul
păcii.
Rolul comandanților de plutoane și de grupe este esențial
în pregătirea și executarea
unor astfel de activități. Calitatea liderilor tineri se observă
în modul cum dau misiunile de
foc și conduc manevra.
Am încredere că, în situația
activării, compania este în măsura să îndeplinească misiunile încredinţate”, a precizat

comandantul batalionului, locotenent-colonelul Dan-Laurenţiu
Popescu.
În acest an, Compania 1
ORF se află în rezerva
operațională NATO KFOR și
se instruiește pentru a fi în măsură să se disloce, la ordin, în
zona de operații stabilită și să
execute misiunile încredințate,
în vederea respectării angajamentelor asumate de România
la nivel internațional.
Text: locotenent Sergiu Iosub
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EVENIMENT

29 aprilie - Ziua Veteranilor de Război

Buzău. Joi, 29 aprilie, militarii Gar-

nizoanei Buzău, în colaborare cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război
- filiala Buzău şi autorităţile administraţiei publice locale, au sărbătorit
„Ziua Veteranilor de Război” - o zi specială, un moment de referinţă pentru a
cinsti şi omagia venerabilii ostaşi ai ţării.
În acest an se împlinesc 80 de ani de
la intrarea României în cel de-Al Doilea
Război Mondial. Sacrificiul militarilor
români, sub misiunea sacră a eliberării
teritoriului național, nu trebuie uitat,
iar noi militarii avem datoria morală
de a fi alături de veteranii de război,
adevărate istorii vii, față de care
instituția militară își îndreaptă aprecierea și respectul.
România sărbătorește, în data de 29
Aprilie, Ziua Veteranilor de Război. Numărăm astăzi 2.610 supraviețuitori ai
celui de-Al Doilea Război Mondial, cărora trebuie să le mulțumim pentru

Brașov. În data de 28 aprilie, mili-

tarii Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa” în colaborare cu
Academia Forțelor Aeriene „Henri
Coandă” și Colegiul Național Militar
„Dimitrie Cantemir” au distribuit pachetele cadou pregătite pentru veteranii
de război din Tărlungeni, Teliu, Lunca
Câlnicului, Feldioara și Ungra.
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credința și bărbăția cu care au rezistat
în vremurile de încercare.
Ceremonia militară dedicată Zilei
Veteranilor de Război s-a desfăşurat la
Domul Central din „Cimitirul Eroilor”
din Buzău și au participat veterani de
război, reprezentanţi ai autorităţilor locale, reprezentanţi ai societăţii civile,
cadre militare în activitate, retragere
şi rezervă.
După ceremonie, veteranilor de război, prezenți la activitate, le-a fost vernisată, la sediul comandamentului
Diviziei 2 Infanterie „Getica”, colecția
privată a pictorului Ioan Ștefan
Sălăgean de exponate și efecte militare
din perioada celor două conflagrații
mondiale.
În semn de recunoaştere a meritelor
veteranilor de război pe câmpurile de
luptă, pentru apărarea independenţei,
suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a
intereselor României, s-a instituit, prin
Hotărârea Guvernului nr. 1222 din 10

octombrie 2007, „Ziua Veteranilor de
Război”, care se organizează anual, pe
29 aprilie. La 29 aprilie 1902, Regele
Carol I a instituit prin Înalt Decret titlul-calitatea de veteran de război pentru
foştii luptători din Războiul de
Independenţă.
În seria manifestărilor dedicate „Zilei
Veteranilor de Război”, miercuri 28
aprilie, militarii din Garnizoana Buzău
au participat în cadrul proiectului „Alături de veterani”, la distribuirea în
județul Buzău a plicurilor cu scrisorile
semnate de ministrul Apărării
Naționale și a cadourilor cu ocazia Zilei
Veteranilor de Război.
Campania „Alături de veterani”
inițiată de Ministerul Apărării
Naționale, și-a propus, ca noi militarii,
să fim alături de veteranii de război,
adevărate istorii vii, față de care
instituția militară își îndreaptă aprecierea și respectul.
Această activitate, desfășurată în parteneriat cu Asociația „Alături de eroi”,

împreună cu mediul de afaceri și societatea
civilă, s-a desfășurat pe parcursul mai
multor zile și a inclus o acțiune de distribuire a unor pachete cadou cu ocazia
Sărbătorilor de Paște pentru toți cei
2.610 veterani de război de pe teritoriul
României, precum și pentru cei opt din
Republica Moldova.
Text și foto: maistru militar principal
Iulian Cadulencu

Activitatea face parte din seria de
manifestări dedicate „Zilei Veteranilor de Război - 29 Aprilie”, care își propune să readucă în atenția publicului
pe veteranii de război, eroi care și-au
servit țara pe câmpul de luptă.
Text: căpitan Mariana Dinu
Foto: plutonier-major Constantin Itu

Constanța. În cadrul campaniei
,,Alături de veterani”, în data de 28
aprilie a.c. militarii din cadrul comandamentului Brigăzii 9 Mecanizată
,,Mărăşeşti” şi unităţilor subordonate
au demarat acţiunea de distribuire a pachetelor-cadou pentru veteranii de
război din municipiul Constanţa şi alte

localităţi din judeţ.
Eroii dobrogeni s-au bucurat nespus
şi nu au ezitat să dea frâu liber amintirilor de pe front.
Respect şi recunoştinţă veteranilor
de război!
Text și foto: locotenent Andreea
Istrate
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Schimbarea comenzii la
Batalionul 47 Comunicații și Informatică
„General Nicolae Petrescu”

Marți, 27 aprilie, la sediul
Batalionului 47 Comunicații și
Informatică „General Nicolae
Petrescu” din Buzău a avut loc
ceremonia de predare-primire
a comenzii unităţii și Drapelului de Luptă.

Maiorul Ovidiu Florentin
Fieraru a preluat comanda şi
Drapelul de Luptă ale unităţii
de la locotenent-colonelul
Costel Maftei, care a fost promovat în cadrul Comandamentului Apărării Cibernetice.
La eveniment au fost
prezenţi comandantul Diviziei
2 Infanterie „Getica”, generalmaior Dragoș-Dumitru Iacob,
comandanții unităților militare
din garnizoana Buzău și personal din cadrul batalionului.
În alocuţiunea rostită de
către comandantul diviziei,
generalul-maior Dragoș-Dumitru Iacob a subliniat spiritul
de corp şi camaraderia de care
a dat dovadă locotenentcolonelul Costel Maftei în timpul în care a fost la comanda

batalionului şi a urat succes
maiorului Ovidiu Fieraru în
noua funcţie, totodată l-a asigurat că dispune de un colectiv
bine pregătit, care îşi
desfăşoară misiunile cu pasiune şi devotament, fiind o
structură gata oricând pentru
îndeplinirea ordinelor primite.
În cuvântul de încheiere, fostul
comandant al batalionului, locotenent-colonelul
Costel
Maftei a adresat mulțumiri întregului personal pentru sprijinul acordat de-a lungul
perioadei cât a comandat
Batalionul 47 Comunicații și
Informatică „General Nicolae
Petrescu”.
Text și foto: maistru militar
principal Iulian Cadulencu
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