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Șefii Apărării din România și Grecia, au participat la
un exercițiu al vânătorilor de munte din Predeal

Șeful Statului Major
al Apărării, generalullocotenent Daniel Petrescu
și șeful Statului Major
General din Republica
Elenă, generalul Konstantinos
Floros, au participat
miercuri, 7 octombrie, în
Cheile
Râșnoavei,
Brașov, la un exercițiu
tactic în teren muntos
greu accesibil, executat
de militarii Batalionului
21 Vânători de Munte.
În cadrul evenimentului de instruire, oficialii
militari au observat tehnicile de cățărare ale
vânătorilor de munte pentru ocuparea de poziții favorabile organizării unei

ambuscade, precum și
La finalul exercițiului,
procedurile specifice de cei doi șefi ai apărării au
evacuare a unui rănit în mulțumit militarilor prezona montană.
deleni pentru profesionalismul și dăruirea acestora,
ocazie cu care comandantul Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”,
colonelul
Ilie-Marian
Dragomir a înmânat placheta de onoare a marii
unități brașovene generalului
Konstantinos
Floros.
Text și foto: locotenent
Gabriel Constantin

ACTUALITATEA MILITARĂ

Bazei 3 Logistică „Zargidava”
are un nou comandant

Ziua de 22 octombrie
aduce un eveniment deosebit de important pentru comandamentul Bazei
3 Logistică „Zargidava”.
Colonelul inginer Kicsi
Gabriel a fost investit în
funcția de comandant al
acestei mari unități.
Ofițer cu o pregătire
profesională deosebită,
colonelul inginer Kicsi
Gabriel a parcurs cu un
real succes diferite etape
ale carierei militare,
plecând de la șef
A.R.T.M. la Brigada 15
Mecanizată, până la comandant al unei mari
unități logistice. Este absolvent al Academiei
Tehnice Militare și al
altor forme de pregătire
în domeniul logistic și
domeniul audit public intern. A acumulat o
experiență
deosebită,
pentru
tot ceea ce

înseamnă
actul
de
comandă, mai ales în perioada celor 4 ani, cât a
îndeplinit funcția de comandant al Centrului 83
Mentenanță „Est”. Avem
convingerea fermă că,
pregătirea profesională pe
de o parte și abilitățile în
conducerea unei structuri
militare pe de altă parte

„Rapsodii de Toamnă” la Cercul Militar Câmpulung

În data de 29 septembrie,
orașul Câmpulung a
răsunat pe acorduri de
romanțe și poezie. Festivalul Național de Romanță
și Poezie, „Rapsodii de
Toamnă”, ediția a XV-a, a
fost organizat de Cercul
Militar Câmpulung, în colaborare cu Casa de Cultură
a Sindicatelor Câmpulung
și cu sprijinul Batalionului
30 Vânători de Munte.
Amploarea festivalul a
adus laolaltă cercurile militare din Buzău, Curtea de
Argeș, Pitești, Școala
Militară de Maiștri Militari
și Subofițeri a Forțelor
Aeriene „Traian Vuia” de
la Boboc, Școala Militară
de Maiștri Militari a
Forțelor Navale „Amiral
Ion
Murgescu”
din
Constanța, cât și numeroși

reprezentanți ai vieții culturale civile din mai multe
regiuni ale țării.
Concursul s-a desfășurat
pe două secțiuni, romanță
și poezie. La final au fost
desemnați și câștigătorii
ediției cu numărul XV ai
Festivalului Național de
Romanță și Poezie, „Rapsodii de Toamnă”.
La secțiunea poezie
primul loc a fost ocupat de
Elena Iuliana Tudor (Școala
Militară de Maiștri Militari
a Forțelor Navale „Amiral
Ion
Murgescu”
din
Constanța) iar la secțiunea
romanță primul loc a fost
ocupat de Georgeta Plută
(Alba Iulia).
A mai fost acordat premiul special, al Cercului
Militar Câmpulung, doamnei Andreea Iordache

(Cercul Militar Buzău).
Premiul special al Casei de
Cultură a Sindicatelor a fost
acordat doamnei Maria
Neag (Târgu Mureș).
Premiul special „Tudor
Mușatescu” a fost atribuit
doamnei
Daniela
Bărbuceanu
(Bascov,
Argeș). Trofeul „Vulturii
Carpaților”, înmânat de comandantul Brigăzii 2
Vânători
de
Munte
„Sarmizegetusa”, a fost
acordat domnului Cristache
Belu (Urlați, Prahova) și
trofeul „Nae Leonard” care
a fost atribuit doamnei
Viorica Rusu (Timișoara).
Felicitari
tuturor
participanților la acest
eveniment!
Text și foto: locotenent
Gabriel Constantin

ale colonelui inginer, vor
contribui semnificativ la
bunul mers al activităților
și misiunilor specifice
Bazei 3 Lagistică.
Ceremonialul organizat cu prilejul predăriiprimirii funcției de
comandant al Bazei 3
Logistică, s-a desfășurat
în prezența comandantului Divizei 2 Infanterie
„Getica”, general-maior
Iacob Dragoș.
Totodată, la activitate ,
au participat Părintele
Protopop de Roman Antoce Dan, primarul Municipiului
Roman,
Achiriloaei Leonard, precum și șefii structurilor
din sistemul național de
apărare, dislocate în garnizoana Roman.
Redacția

„Gheparzii de fier” au ajuns în formulă
completă în Polonia!

În data de 26 octombrie, ultimul eșalon
de militari aparținând
Detașamentului
de
Apărare
Antiaeriană
rotația a X-a a fost dislocat în Polonia cu o
aeronavă de transport C130 Hercules.
Pentru următoarele 6
luni artileriștii antiaerieni
dobrogeni vor executa

misiunea de asigurare a
prezenței înaintate consolidate în flancul nordestic al alianței NATO, în
cadrul Grupului de Luptă
din Polonia, alături de
partenerii americani, britanici, croați și polonezi.
Detașamentul
de
Apărare
Antiaeriană
„Gheparzii de fier”, generat de Batalionul 348

Apărare Antiaeriană „Dobrogea” din subordinea
Brigăzii 9 Mecanizată
„Mărășești”
participă
pentru prima dată la acest
tip de misiune pe care o
desfășoară sub comanda
operațională a Comandamentului Forțelor Întrunite.
Text și foto: locotenent
Diana Aioanei

ACTUALITATEA MILITARĂ
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Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu” –
bilanțul activităților pe anul 2021

Luni, 4 octombrie, la
sediul Diviziei 2 Infanterie „Getica” a avut loc
ședința Consiliului Director al Fundației „Mareșal
Alexandru Averescu”,
ocazie cu care generalulmaior Dragoș-Dumitru Iacob,
președintele fundației, l-a
prezentat membrilor consiliului pe generalul de
brigadă Iulian Daniliuc,
numit în funcția de
locțiitor al comandantului.
La această activitate, au
fost prezentate principalele
activități desfășurate în
cadrul și cu concursul
fundației din ultimele
luni, o prezentare a
bilanțului financiar și nu
în ultimul rând, au fost
acordate bursele de merit
„General de corp de
armată Nicolae Ciupercă”
unui număr de șase elevi
de pe raza județului
Buzău, declaraţi admişi la
Colegiul Naţional Militar
„Dimitrie Cantemir” din
Breaza și Colegiul Național
Militar „Alexandru Ioan
Cuza” din Constanța.
Printre cele mai importante
evenimente desfășurate cu
concursul fundației, au
fost: plantare de pomi în
localitățile Berca și Siriu;
campania
națională
„Alături de veterani”;
Ziua Veteranilor de
Război; Ziua Eroilor;
Ziua Drapelului; simpozioane și ceremonii
premergătoare aniversării
a 105 ani de la înființarea

Armatei a 2-a în
localitățile
Focșani,
Mărăști, Siriu, Mateiaș,
Câmpulung, Medgidia și
Buzău;
editarea
numărului 29 al revistei
„Străjer în calea furtunilor”, editarea Albumului
retrospectiv
al
fundației și ceremonia de
împlinire a 105 ani de la
înființarea unității.
Fundația a reușit și în
acest an să dezvolte
proiecte de conservare şi

restaurare
a
monumentelor istorice, amintind în acest sens,
dezvelirea unei plăci
comemorative la Cimitirul Militar din RoşiaSibiu.
Una din activitățile importante la care a participat fundația, în colaborare
cu primăria Buzău, a fost
conferința internațională
„O nouă Europă Centrală100 de ani de la crearea
primului sistem defensiv
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Cu ocazia aniversării
unui secol de viață, veteranul de război Radu Negrici
din localitatea Eforie Nord
a fost sărbătorit vineri, 22
octombrie, de către familie și militarii Batalionului
341 Infanterie ,,Constanța”.
La doar 22 de ani, eroul
nostru lupta pe front în cel
de-Al Doilea Război Mondial, unde a fost rănit de
către artileria inamică.
onoare pentru generațiile
Text: locotenent Alexandru
Venerabilul veteran următoare.
Călin
Radu Negrici este un
Cinste și onoare vetera- Foto: soldat Mirela Rusu
exemplu
de
patriotism
și
nilor
de război!
regional”, organizată în
garnizoana noastră de
către Institutul pentru de
Veteran de război din garnizoana Huși
Studii Politice de Apărare
și Istorie Militară.
aniversat la 99 de ani
La capitolul diverse au
fost propuse noi proiecte
Militarii din cadrul Bade ajutorare a copiilor talionului 202 Apărare
cadrelor militare decedate CBRN „General Gheorghe
în teatrele de operații și Teleman", împreună cu
organizarea, anul viitor, a primarul comunei Bunești
unor evenimente prile- - Averești, Tărăgan Vasile,
juite de împlinirea a 140 l-au sărbătorit pe veterade ani de la nașterea gen- nul de război Constantin
eralului de corp de armată V. Chetran la împlinirea
vârstei de 99 de ani.
L-am cunoscut pe veteranul Constantin Chetran
la începutul acestui an în
cadrul campaniei ,,Recuperarea istoriei naționale –
Voci de dincolo de veac”, cu poveștile sale care sunt iconiță cu Sf. Nicolaie care
atunci când ne-a impresio- adevărate lecții de viață. i-a fost alături. Moartea l-a
nat prin luciditatea sa și A luptat pe Frontul de Ră- pândit la orice pas. Niciomai ales prin dragostea sărit, iar de acolo a venit dată nu puteai ști când o
cu armata română și cea să mori. A fost lăsat la
față de neam și țară.
rusă
împotriva nemților vatră în septembrie 1946,
La 99 de ani, domnul
până
în
Cehoslovacia. De chiar dacă războiul s-a
Constantin Chetran este el
acolo
a
mers
pe jos 3 luni terminat mai devreme.
însuși o filă de istorie în
de
zile
până
în
țară. Nu a
Ne închinăm cu respect
adevăratul sens al cuvânavut
frică
de
moarte
și
a
în
fața dumneavoastră!
tului. Bravul veteran de
avut
cu
el
întotdeauna
o
Redacția
Nicolae Ciupercă, fost co- război ne-a impresionat
mandant al Armatei a 2-a.
Atât
evenimentele
Cinste și recunoștință veteranilor!
desfășurate, cât și cele
propuse
au
scopul
realizării unei legături
credibile între oştire şi so- În urmă cu aproape un
cietatea civilă şi pentru secol, mai exact în 2 ocdezvoltarea unui spirit de tombrie 1922, se năștea
corp al organismului mil- veteranul de război Andrei
Gheorghe Popescu.
itar.
În 2 octombrie 1942 veText și foto: maistru
teranul
Andrei Gheorghe
militar principal Iulian
Popescu
împlinise vârsta
Cadulencu
de 20 de ani iar cu exact o
lună după, a fost luat în armată, obligatoriu, de pe
băncile liceului.
Acesta a fost repartizat la
Batalionul 2 Instrucție și
Reparații Auto din localita- ocazii ajungând până în este un exemplu de patriotea Buzău, unde s-a pregătit Cehoslovacia.
tism și onoare pentru
ca șofer în așteptarea dislo- La data de 30 mai 1945 generațiile următoare.
cării pe front. În 1944 a a fost lăsat în rezervă, pri- „Îmi iubesc țara pentru
urmat Școala de Subofițeri lej ce l-a adus pe vetera- că sunt român!” a declaTehnici Auto din București nul Popescu la Brașov rat acesta cu ocazia unei
și începând cu 1945 a efec- unde acesta a ales să se întâlniri precedente.
tuat diferite curse spre front facă mecanic de locomo- Cinste și recunoștință
transportând alimente, ar- tivă la CFR.
veteranilor!
mament dar și aducând în- Venerabilul veteran
Text și foto: locotenent
apoi militari rănți, cu câteva Andrei Gheorghe Popescu Gabriel Constantin
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25 Octombrie
Ziua Armatei României

Buzău

Luni, 25 octombrie, zi
de mare sărbătoare pentru Armata României, în
a doua garnizoană ca
mărime a țării, Buzăul, a
avut loc ceremonia militară organizată cu acest
prilej.
La Cimitirul Eroilor
din municipiu, militari
activi, în rezervă și în retragere au sărbătorit
Ziua Armatei. Invitați de
seamă au ținut să aducă,
prin cuvintele rostite,
omagiile lor militarilor
de ieri și de astăzi și
instituției militare.

Astfel, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, președintele
Consiliului
Județean
Buzău, ec. Petre-Emanoil

Brașov

Ziua Armatei României
a fost sărbătorită de către
militarii Brigăzii 2
Vânători de Munte
prin
„Sarmizegetusa”
ceremonii militare de
depunere de coroane și
jerbe de flori la Monumentul Eroilor din Cimitirul Șprenghi din Brașov,
la Mausoleul Eroilor de la
Mateiaș din Câmpulung
Muscel, dar și la monumentele ridicate în cinstea
eroilor din Predeal,
Sinaia, Ghimbav și
Săcele.
La evenimente au luat
parte militarii Brigăzii 2
Neagu,
subprefectul Vânători de Munte,
județului,
Marieta reprezentanții structurilor
Boloș, s-au adresat
asistenței, iar comandatul Diviziei 2 Infanterie

Sistemului Național de
Apărare, Ordine Publică și
Securitate Națională și
reprezentanții autorităților
publice locale.
Activitățile
s-au
desfășurat cu respectarea
regulilor de prevenire și
combatere a răspândirii
virusului Sars-CoV-2.
În campaniile celui deAl Doilea Război Mondial,

Focșani

„Getica”, general-maior
Dragoș-Dumitru Iacob a
dat citire mesajului
Șefului Statului Major al
Apărării cu acest prilej.
Ceremonialul a mai
constat și într-un „Te
Deum”, oficiat de un
sobor de preoți și depuneri de coroane la Domul
Central din Cimitirul
Eroilor.
Ceremonia s-a organizat cu respectarea normelor naţionale referitoare la
aplicarea şi respectarea
măsurilor privind prevenirea şi limitarea infectării cu virusul
SARS
CoV-2.
La mulți ani militarilor, la mulți ani Armatei
României!
Text și foto: maistru
militar principal Iulian
Cadulencu

EVENIMENT

România își cinstește
astăzi, 25 octombrie
2021, Armata și pe cei
care au fost sau sunt în
slujba ei, sărbătoarea
fiind instituită prin Decretul 381 din 01 octombrie 1959.
În urmă cu exact 77 de
ani, Armata României a
eliberat Transilvania de
Nord după câștigarea
Bătăliei de la Carei, ziua

efortul de război a implicat dislocarea pe front a
aproximativ 540.000 de
militari, dintre care peste
90.000 și-au pierdut viața,
aproape 60.000 au fost
dați dispăruți, iar peste
330.000 au fost răniți în
luptă. După eliberarea
teritoriului național, la 25
octombrie 1944, Armata
României a continuat să

lupte pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei și
Austriei, alături de trupele aliate, contribuind,
prin noi jertfe și sacrificii,
la marea victorie obținută
la 9 mai 1945, ce a marcat
sfârșitul celui de-Al
Doilea Război Mondial
în Europa.
La mulți ani tuturor
militarilor care slujesc
sub drapelul național al
României!
Cinste și onoare eroilor
noștri!

Text: plutonier-major
Constantin Itu
Foto: căpitan Mircea
Alda, plutonier-major
Constantin Itu, caporal
Ciprian Irimia, caporal
Olimpiu Baba

de 25 octombrie rămânând
în conștiința noastră, a
românilor, ca simbol al
împlinirii naționale.
Cu
o
rezonanță
specială în inimile tuturor, Ziua Armatei
României este un prilej
de cinstire a eroismului
și jertfelor soldaților
români, care și-au dus la
îndeplinire misiunea de a
apăra unitatea națională
și integritatea teritorială
a României!

La Focșani, la Mausoleul
Eroilor Sud, a fost
organizată o scurtă ceremonie, cu depuneri de
coroane de flori, la care
au participat comandantul
garnizoanei
și
reprezentanți
ai
autorităților publice.
La mulți ani, Armatei
României! La mulți ani,
militarilor români!
Sursa: Arhiva Brigăzii 282
Blindată „Unirea Principatelor”
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25 Octombrie
Ziua Armatei României

Roman

25 octombrie, Ziua
Armatei Române, o zi
frumoasă de toamnă cu
valoare de referință, atât
pentru cei care poartă cu
onoare și demnitate uniforma militară, cât şi
pentru întregul nostru
popor.
Ca în fiecare an, efective ale Bazei 3 Logistică
au fost prezente la Monumentul Eroilor din Cimitirul Eternitatea din
Municipiul
Roman,
acolo unde s-a organizat
un ceremonial militar și
religios dedicat Zilei Armatei României. La
această activitate, au participat comandantul Garnizoanei Roman colonel
inginer Kicsi Gabriel,
primarul Municipiului
Roman domnul Achiriloaei Leonard, șefi ai
structurilor din sistemul
național de apărare, dislocate în garnizoana
Roman,
precum
și
reprezentanți ai Asociației

cadrelor militare în rezervă Roman.
În cuvântul rostit, comandantul Garnizoanei
Roman domnul colonel
inginer Kicsi Gabriel, a
arătat semnificaţia deosebită pe care o are ziua
de 25 octombrie în conştiinţa poporului român.
O zi în care, aducem cu
toții, un profund omagiu
eroilor neamului nostru,
care şi-au dat viaţa pentru a apăra unitatea naţională şi integritatea
teritorială a statului
român. O zi care, se
constituie într-un bun
prilej, pentru ca noi cei
de astăzi, să ne arătăm

respectul deosebit față
de istoria neamului românesc.
Armata României, percepută a fi un real garant
al unității, integrității și
suveranității teritoriale,
este o structură de forțe
modernă, care se bucură
de încredere deplină din
partea populației. Ea a demonstrat și continuă să
demonstreze hotărârea și
capacitatea de reacție, pentru protejarea cetățenilor
față de amenințările actuale
și
asigurarea
integrității teritoriale a
României.
Ceremonialul s-a încheiat cu depunerea de
coroane de flori la Monumentul Eroilor, ca
simbol al unei pioase
aduceri aminte, față de
bravii ostași români, care
și-au dat viața pe câmpurile de luptă, pentru realizarea idealurilor de
libertate ale neamului
nostru.
Redacția

Bârlad

În semn de recunoştinţă şi respect pentru sacrificiu făcut de înaintaşii
noştri, luni 25 octombrie,
pe platoul Regimentului
52 Artilerie Mixtă „General Alexandru Tell” din
Bârlad, a avut loc într-un
cadru restrâns, impus de
respectarea măsurilor de
limitare a infectării şi
răspândirii
virusului

SARSCoV-2, ceremonialul militar dedicat
acestei zile.
La Mulți Ani dragi camarazi, fiți mândri,
demni și responsabili de
misiunea pe care o avem,
aceea de ne sluji țara.
Text: plutonier-adjutant
Liviu Gherghescu
Foto: plutonier-major
Daniel Dulgheru
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Polonia

În data de 25 octombrie,
militarii Detașamentului de
Apărare Antiaeriană rotația
a IX-a împreună cu camarazii de arme aparținând
Detașamentului de Apărare Antiaeriană „Gheparzii de fier”- care vor
asigura cea de-a X-a
rotație națională a contingentului românesc,
aflat sub comanda
operațională a Comandamentului Forțelor Întrunite, au sărbătorit, alături
de aliații din cadrul Grupului de Luptă din Polonia,
Ziua Armatei României,
printr-o ceremonie militară.
În cadrul activității, sa dat citire mesajului
Șefului Statului Major al
Apărării transmis cu
această ocazie și totodată
le-au fost prezentate partenerilor, importanța și
semnificația acestei zile.
Pentru modul în care

București

și-au îndeplinit atribuțiile
pe timpul misiunii în cadrul eFP (enhanced forward presence) Polonia,
cinci soldați gradați
profesioniști din cadrul
Detașamentului de Apărare Antiaeriană rotația a
IX-a, au fost înaintați în
gradul următor.
În aceste momente,
gândurile de stimă ale militarilor români dislocați în
cadrul Grupului de Luptă
din Polonia, se îndreaptă

spre toți militarii Armatei
României care și-au servit patria sub drapelul tricolor, în țară sau în
teatrele de operații de-a
lungul timpului.
La mulți ani tuturor
militarilor! La mulți ani,
camarazi!
Text:
locotenent
Mădălina Boboc
Foto: Echipa de relații
publice a Grupului de
Luptă din Polonia

În perioada 18-22 octombrie, la sediul Comandamentului Brigăzii 1
Mecanizate ,,Argedava” sa desfășurat competiția
,,Cupa 25 Octombrie” la
minifotbal, activitate organizată cu prilejul sărbătoririi Zilei Armatei
României.
La startul competiției
s-au aliniat loturile a
patru unități militare:
Comandamentul Brigăzii
1 Mecanizate „Arge- CIMIC „General de corp Holban”, Batalionul 96
dava”, Batalionul 1 de armată General Ștefan Geniu și Batalionul 495
Parașutiști
„Căpitan
Ștefan Soverth”.
Premierea câștigătorilor
a fost făcută de comandantul Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava”, colonel
Ovidiu Lungu, care a
adresat felicitări tuturor
participanților
la
competiție.
Text: maior Ciprian
Smârcea
Foto: locotenent Emilia
Grăjdan
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Cea de- a VI I I --a
a ediție a Ș tafetei Veter aan
n ilo
ilorr !

Mărășești

Buzău

Medgidia
Ziua de 25 Octombrie constituie cel
mai bun prilej pentru a aduce un pios
omagiu bravilor apărători ai neamului
românesc și, totodată, de a evoca faptele
de eroism ale oamenilor pentru care
datoria față de țară a reprezentat crezul
suprem în viață.
Dragostea de țară și respectul față de
veteranii și eroii de ieri și de azi ai
României ne unesc, în fiecare an, la
Ștafeta Veteranilor!
„Ștafeta veteranilor INVICTUS” a
ajuns la cea de-a VIII-a ediție și este un
eveniment organizat de Invictus
România.
Evenimentul se înscrie în seria de
manifestări premergătoare aniversării
Zilei Armatei Române, sărbătoare militară și populară stipulată prin Decretul
nr. 381 din 1959.
Anul acesta evenimentul sportiv a
presupus purtarea a trei ștafete, pe trei
trasee diferite, a căror culoare coincide
cu culorile Drapelului Național – albastru, galben, roșu.
La această manifestare, au participat
alergători și cicliști, civili și militari,
traseele însumând peste 3500 de km.
Traseul roșu a plecat anul acesta,

Brașov

pentru prima dată de când se organizează
ștafeta, din Chișinău. Alergarea a început
pe 12 octombrie. Traseul galben a plecat
din Făgăraș, iar anul acesta a unit și
localitățile Boița, Tălmăcel și Săliște.
Startul s-a dat în 9 octombrie. Traseul
albastru a pleacat din fața Mausoleului
de la Mărășești. Ștafeta a plecat în 1
octombrie pe acest traseu, fiind și cel
mai lung, iar toate cele trei ștafete s-au
întâlnit, în 25 octombrie, de Ziua Armatei
Române, la Carei, la Mausoleul Ostașului
Român, acolo unde au format drapelul
românesc.
Regula este ca, în permanență, cel
puțin doi participanți, alergător și ciclist,
să se afle în cursă, ducând, în acest
mod, ștafeta mai aproape de destinație.
În încercarea de a reconstitui, în mod
fidel, trei dintre drumurile bătătorite
odinioară de vitejii luptători, participanții
au poposit la fiecare monument edificat
în memoria străbunilor eroi, care s-au
jertfit pentru libertatea și independența
patriei.
Redacția

Va s l u i

ACTUALITATEA MILITARĂ
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Schimbare de contingente
în Polonia

În data de 27 octombrie, în baza militară Bemowo Piskie din Polonia, a
avut loc transferul de autoritate între
Detașamentul de Apărare Antiaeriană
rotația a IX-a, comandat de maiorul
Mircea Zemțev și Detașamentul de
Apărare Antiaeriană rotația a X-a
„Gheparzii de Fier”, comandat de maiorul Adam Moronescu.
La eveniment au participat: echipa
pentru monitorizarea activitatii de predare-primire constituită din membri ai

Comandamentului Forțelor Intrunite
și ai Statului Major al Forțelor Tereste,
condusă de locotenent-colonel Marius
Benza, comandantul Grupului de
Luptă din Polonia, locotenent-colonel
Craig Broyles, comandantul bazei militare Bemowo Piskie , atașatul adjunct
al apărării din cadrul Ambasadei
României în Republica Polonă, maior
Cristian Bărbulescu precum și
comandanții contingentelor britanic și
croat.

Pentru artileriștii antiaerieni vrânceni,
activitatea
a
însemnat
recunoașterea valorii profesionale dobândite pe parcursul misiunii, în timp
ce pentru militarii detașamentului de
apărare antiaeriană „Gheparzii de
Fier”, ceremonia a avut un impact mobilizator deoarece, din acest moment,
prin transferul de autoritate, aceștia își
vor desfășura întreaga activitate sub

comanda operațională a Comandamentului Forțelor Întrunite, având datoria de a reprezenta cu succes Armata
României în cadrul Grupului de Luptă
din Polonia.
Text: locotenent Mădălina Boboc și
locotenent Diana Aioanei
Foto: Echipa de relații publice a
Grupului de Luptă din Polonia.
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„Cavalerii albi”, final de etapă!

O companie de tancuri (14 blindate) dislocată în Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Babadag, a parcurs, cumulat, aproximativ 1500 de km, A tras peste 450 de proiectile care au nimicit
țintele dispuse în poligon. Acestea sunt câteva repere din ceea ce a
înseamnat validarea nivelului maxim de atins de către militarii Batalionului 912 Tancuri ,,Scythia Minor”.
Acest ciclu de instruire a început în septembrie 2020 odată cu
brevetarea mecanicilor conductori în poligonul Murfatlar și s-a încheiat cu un LFX (exercițiu tactic cu trageri de luptă) de nivel companie în Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Babadag.

INSTRUCȚIE

Activitatea a fost condusă de comandantul Batalionului 912 Tancuri ,,Scythia Minor”,
locotenent-colonel Iulian Popa, și evaluată de comandantul Brigăzii 9 Mecanizată
,,Mărășești”, colonel Adrian Costaru și de șeful instrucției din cadrul Diviziei 2 Infanterie ,,Getica”, colonel Viorel Bușcu.
Militarii batalionului au fost felicitați de către comandantul brigăzii pentru rezultatele remarcabile obținute, fiind evidențiate curajul, tenacitatea și spiritul de echipă al
cavalerilor albi.
Text și foto: locotenent Alexandru Călin

MOZAIC

HOROSCOP UL LUNII NOIEMBRIE
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Semnal editorial:

ȘAPTE POVEȘTI AFGANE
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Berbec. Noiembrie va aduce o energie mentală puternică și vă veți simți
foarte motivat, veți avea tot felul de idei noi și un comportament altruist și
Joi, 21 octombrie, la Cercul Militar din Iași, a avut loc un eveniment
voluntar. Veți resimți o cantitate copleșitoare de inspirație, iar cei apropiați editorial de suflet prilejuit de lansarea volumului Șapte povești afgane scrisă
vor observa asta repede. Veți încerca să dezvoltați modalități de a obține un de jurnalistul militar Lucian Irimia.
venit mai mare și să puneți deoparte niște bani. S-ar putea să subestimați situația și
Autorul, plutonierul-ajutant principal Irimia Lucian, își desfășoară activsă acționați în grabă, așa că nu ezitați să cereți sfatul cuiva de încredere.
itatea la Trustul de Presă al Armatei și este un cunoscut redactor al ziarului
Taur. În noiembrie, nativi acestei zodii, vor tinde să scape de îndatoririle Observatorul Militar și totodată membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști
lor și să-și schimbe stilul de viață. Luați în considerare toate avantajele și din România.
Din anul 2007, de când activează în presa militară, a scris peste 1000 de
dezavantajele și încercați să scăpați de probleme. Fiți deosebit de atenți cu
privire la efectele sale asupra sănătății dvs. În această perioadă, veți fi articole despre militari și viața acestora. A fost alături de aceștia la instruție,
predispuși la stări de neliniște interioară, prin urmare este necesar să faceți totul în poligoane, pe aerodromuri, în aer și pe
pentru a le reduce la minimum.
mare, în misiuni naționale și internaționale.
Cei care au citit articolele sale, au putut reGemeni. În această perioadă, onestitatea deplină nu va fi o problemă pentru marca că mai întotdeauna și-a îndreptat
nativii zodiei. Dacă cineva vă cere o părere, nu veți ezita să spuneți întregul
adevăr. Noiembrie va aduce o comunicare simplă care va fi valorificată la atenția către militarii de la baza ierarhiei
nivel maxim. Energia voastră ar putea atrage oameni care împărtășesc aceleași militare și a scos în evidență modul în care
valori, cu toate acestea, feriți-vă de persoanele false care doresc să vă manipuleze se instruiesc, performanțele dar și problemele
acestora.
în beneficiul lor. Trebuie să face-ți diferența între autenticitate și falsitate.
În cei 28 de ani de carieră militară a parRac. Noiembrie este o perioadă excelentă pentru echilibrul viață-muncă, ticipat la patru misiuni externe, devenind
efortul tău va da roade, iar abilitățile accentuate de leadership te pot duce astfel un veteran al teatrelor de operații.
spre cele mai înalte culmi. Vă veți urmări obiectivele în mod persistent și Prima misiune, la care a participat, a fost
energic, veți putea să vă planificați bine timpul și nu veți fi lipsit de ingenioz- cea din Bosnia-Herțegovina din anul 2004, iar următoarele trei au fost în
itate. Cu toate acestea, ai grijă ca succesul să nu ți se urce la cap. Apropiaţii ar putea Afganistan în anii 2006, 2012 și 2021.
fi speriaţi de comportamentul tău arogant cauzat de stres.
Aceste trei misiuni, din teatrul de operații Afganistan, au fost și motivul
Leu. Pe parcursul lunii noiembrie te vei simți foarte obosit, chiar dacă care a dus la apariția volumului Șapte povești afgane. Această carte este deaparent nu există niciun motiv evident. Poate că presiunea întregului an spre veteranii teatrele de operații, cei care și-au făcut datoria în Bosnia,
cade acum asupra ta pentru că, la urma urmei, nu a fost un an ușor pentru Afganistan, Irak și Angola, unde au slujit țara sub faldurile drapelului româtine. Fiecare nativ ar trebui să trăiască în această perioadă într-un ritm încetinit nesc.
și să nu își facă prea multe griji. Este o perioadă de integrare. Înainte de a putea
Sunt niște povești mai altfel despre militarii români așa cum i-a simțit autorul,
străluci din nou, este necesar să îți reîncarci puțin bateriile.
care a trăit lângă ei, povești în care se găsește multă emoție, mult dor, luptă,
Fecioară. Opinia dumneavoastră va avea un impact deosebit în noiembrie. dar în același timp și multă motivație de a-și face datoria ca militar român
Creativitatea dumneavoastră va ieși la iveală, și astfel veți veni continuu cu și ca militar NATO.
În paginile acestei cărți o să descoperiți militarul dincolo de uniformă,
noi modalități de a-i uimi pe ceilalți. Abilitățile de observare vor fi intendincolo
de vesta antiglonț, dincolo de cască și de armă. O să găsiți un om
sificate și veți descoperi foarte repede cum stau de fapt lucrurile. Socializarea
nu va fi o problemă pentru tine acum, totuși, când vine vorba de decizii mai se- care iubește, dar care și luptă și nu uită niciodată datoria față de țară chiar
și la mii de kilometri depărtare de casă.
rioase, ar fi bine să stai deoparte.
A doua lansare a cărții a avut loc în data de 1 noiembrie, la Brașov, unde sBalanţă. În această perioadă, veți fi o sursă de inspirație nesfârșită pentru au aflat și militari din cadrul Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”
cei apropiați. În ultimele luni, ați acumulat o mulțime de informații și veți alături de care autorul a participat, în anul 2012, la misiunea din teatrul de
avea tendința de a le transmite mai departe. Fiți înțelegător și nu vă băgați
cu forța în viața nimănui pentru că veți putea pierde chiar și prietenii vechi. operații Afganistan, în provincia Zabul.
Redacția
Luna noiembrie va gravita în jurul alegerilor privind modul de abordare a
informațiilor.
Scorpion. În această perioadă, veți avea atât de multe îndatoriri încât va fi
foarte greu să faceți față presiunii. Dependența de muncă nu este o soluție,
de aceea ar trebui să încetinești puțin ritmul. Evenimentele își vor continua
ciclul și fără tine pentru o vreme dar sănătatea ta este cea mai importantă. În
orice caz, această perioadă va fi perfectă pentru a studia și a dobândi cunoștințe.
Acestea te vor ajuta să-ți rezolvi problemele, iar luna aceasta va fi mult mai relaxată.

Săgetător. În această perioadă, vă veți simți pregătit să emiți energie
pozitivă și plină de tandrețe. Empatia voastră este acum în plină desfășurare
și oamenii vor veni la voi pentru sfaturi - vor simți că sunteți persoana ideală
pentru a-i ajuta să se pună pe picioare. Săgetătorul este în această perioadă
psiholog și terapeut pentru alții. Noiembrie va fi, prin urmare, o perioadă plăcută,
în timpul căreia vă veți consolida relațiile cu prietenii și familia.

Capricorn. Combativitatea și voința vor ajunge la apogeu, dar uneori s-ar
putea să vă poticniți și să aveți impresia că nimic nu contează. În aceste momente, capricornul trebuie să-și amintească că drumul spre succes nu este
ușor. Puteți depăși toate aceste obstacole cu un pic de disciplină și noiembrie
vă va duce mai aproape de muncă, fericire și împlinire. Deși anul acesta a fost o
reală provocare, veți începe să vă gândiți la lucrurile mărunte care vă fac fericiți.
Viața dumneavoastră ar trebui să fie în echilibru absolut.

Vărsător. Vărsătorul va simți o dorință puternică de a cheltui excesiv dacă nu puteți controla acest impuls, a-ți putea avea probleme mari. Înainte
de a cumpăra orice lucru, opriți-vă și întreabați-vă dacă aveți cu adevărat
nevoie de el. Dacă nu veți avea nici cea mai mică idee despre bugetul vostru
acesta ar putea ieși de sub control. Vă recomandăm să cumpărați numai bunurile
de care aveți cea mai mare nevoie.

Peşti. Veți fi mai aproape de familie în noiembrie. Totuși, nu uitați de rudele
din afara cercului familial intim, deoarece nu i-ați mai văzut de mult timp.
Veți avea o dispoziție ideală pentru a reconstrui niște relații uitate și sigur
v-ar plăcea tuturor să vă amintiți vremurile de demult. Situațiile jenante nu
vă vor descuraja și nici măcar nu vă vor deranja oamenii dificili. Sunteți copleșit
de muncă, dar trebuie să știți că sănătatea ar trebui să fie prioritatea voastră. Vă
recomandăm să faceți mișcare, cum ar fi plimbările în natură sau dans.

Un copil plânge pe hol. Profesoara îl vede:
- Copile, de ce plângi?
- Un copil mi-a furat plăcinta!
- A fost cu intenție?
- Nu, cu brânză...
J

U M O R

La farmacie:
- Un nurofen,vă rog.
- Răceală și gripă?
- Sper!

J

J
- Bună ziua, am venit pentru terapia de cuplu.
- Și partenerul dumneavoastră?
- Am crezut că-mi dați unul aici!
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ALMA MATER

Elevi militari în
mobilitate Erasmus

După o perioadă în care au avut
parte doar de întâlniri on-line cu colegii
lor din școlile partenere, elevii Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”
au participat la o mobilitate în Bulgaria.
Timp de o săptămână, 5 elevi împreună
cu două cadre didactice și-au concentrat
eforturile în vederea dezvoltării
competențelor cheie și a schimbului de
bune practici, în cadrul proiectului
ERA+ Integrated Learning Challanges,
alături de elevi și profesori din Spania,
Grecia și Slovacia.
Participanții au fost întâmpinați la
școala gazdă „Dimiter Popnikolov” din
Sofia, conform obiceiurilor bulgărești,
cu pâine tradițională (Pitka), sare și
miere. După ce s-au familiarizat cu
școala, programul zilelor următoare a
continuat cu o serie de prezentări și
workshop-uri pe diverse teme, printre
care și cunoașterea datinilor și a culturii

naționale. În următoarele zile petrecute
în capitala Bulgariei, gazdele le-au pregătit elevilor militari vizite în locuri
inedite. Printre cele mai reprezentative
obiective vizitate în Sofia se numără:
Catedrala Alexander Nevski, Biserica
Sfântul Gheorghe, Biserica Sfintei Nedelya, Muzeul Etnografic, Galeria
Națională de Artă, Teatrul Național
„Ivan Vasoz” și Muzeul Național de
Arheologie. Din spirit de camaraderie,
elevii participanți la activități au realizat un tur virtual ghidat pentru elevii
din Germania care nu au fost prezenți
fizic.
Temele abordate în cadrul
mobilității au vizat în principal
tradițiile care ajută la crearea conexiunilor între oameni din diferite culturi.
În acest sens, unul dintre cele mai de
succes ateliere a fost cel de dans popular. Elevii s-au lăsat purtați de ritmurile
muzicii tradiționale bulgărești și, sub
îndrumarea unui cadru didactic al
școlii gazdă, au învățat pași de dans
specifici diferitelor zone ale țării.
Ultima zi petrecută în capitala Bulgariei a însemnat o trecere în revistă a
schimbului cultural și a experiențelor
noi împărtășite de liceeni. Toți elevii
participanți au învățat să folosească
platforma Google SitesTM, iar lucrarea a fost încărcată pe platforma Twinspace din cadrul proiectului Earasmus.
În Colegiul Național Militar „Ștefan
cel Mare” participarea la programe și
mobilități internaționale a devenit
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tradiție. În semn de recunoaștere a
performanțelor obținute în activitatea
de cooperare europeană și a
contribuției aduse la dezvoltarea
dimensiunii europene, colegiul a
obținut trei titluri consecutive de
„Școală europeană”. Experiențele
împărtășite de elevi pe timpul
mobilităților reprezintă un bun prilej de
promovare și dezvoltare a dimensiunii
europene a educației și creează, totodată, un cadru propice de învățare, atât
pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.
Georgiana Lupu
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INSTRUCȚIE

Exercițiul „Măcin 21”
Luna aceasta, militarii Regimentului 528
ISR „Vlad Țepeș” au participat la exercițiul
Măcin 21.
Obiectivul exercițiului a fost acela de a
evaluare a nivelului de instruire la care a
ajuns regimentul cît și a celorlalte structuri
care au participat la exercițiu. Totodată
exercițiul a avut ca scop perfecționarea deprinderilor în culegerea informațiilor,
perfecționarea proceselor specifice domeniului ISR, și de asemenea exersarea proceselor de comandă și control, pentru
realizarea cooperării între toate structurile
implicate.
Exercițiul Măcin 21 a fost un exercițiu
întrunit la care au participat structuri din
Forțele Aeriene cu echipaje de elicoptere
IAR 330 PUMA și aeronave C-27 J SPARTAN, pentru pătrunderea și înapoierea pe
calea aeriană a elementelor de cercetare,
precum și pentru parașutarea cercetașilor în
raionul stabilit în scenariul exercițiului.
De asemenea, Forțele Navale prin Flotila
Fluvială au fost implicate cu nave de luptă,
nave de sprijin logistic, structuri ale infanteriei marine și scafandri.
Deplasarea tehnicii în raioanele de
desfășurare a exercițiului a fost asigurată
de către structurile Brigăzii 10 Geniu. Totodată au mai luat parte la exercițiu structuri

aparținând Brigăzii 9 Mecanizată
„Mărășești”, ale Forțelor pentru Operațiii
Speciale precum și din cadrul Agenției de
Informații Geospațiale ale Armatei și
Agenția de Cercetare și Tehnologii Militare.
Una din cele mai dificile etape de instruire, prevăzută în scenariul tactic al
exercițiului, a constituit-o infiltrarea
subunităților de cecetare, prin parașutare,
întrun anumit raion, precum și executarea
mai multor misiuni de procurare de date și
informații dintrun raion necunosct sau
parțial cunoscut.
Cercetașii militari, reprezintă cea mai
discretă forță a Armatei. Misiunea lor este
aceea de a culege informații despre inamic,
oriunde, oricând, indiferent de condițiile de
timp și vreme, ziua sau noaptea. Ei iau pulsul fierbinte al ariei de responsabilitate, se
infiltrează în spatele liniilor inamice și trebuie în permanență să-și perfecționeze procedeele și metodele pentru culegerea
informațiilor despre inamic, deoarece
deținerea informațiilor este elementul cheie
pentru succesul oricărei operații militare.
Text: Redacția
Foto: Centrul de Televiziune și Film al
M.Ap.N.
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