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Decorarea Drapelelor de Luptă
cu ocazia împlinirii a 163 de ani
de la Unirea Principatelor Române
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În fiecare an, la 24 ianuarie,
românii sărbătoresc Unirea
Principatelor Române din anul
1859, realizată sub conducerea
domnitorului Alexandru Ioan
Cuza, un act de voinţă politică
a celor două principate româneşti, Moldova şi Ţara
Românească, prima etapă în
crearea statului unitar român
modern.
Cu ocazia sărbătoririi a 163
de ani de la Unirea Principatelor Române, președintele
Klaus Iohannis a decorat
drapelele de luptă ale
unităților militare care poartă
nume legate de Unirea de la
1859.
Ziua de 24 ianuarie a fost
declarată zi de sărbătoare
legală în urma unei propuneri
legislative semnată de 106
parlamentari, aparținând mai
multor partide politice, care
a fost avizată favorabil la 18
martie 2014, de către Comisia
pentru Cultură a Senatului.
În expunerea de motive se
arată că „24 ianuarie
semnifică, practic, ziua de
naștere a statului național
modern român și trebuie ca
românii să nu uite acest
lucru.”
(continuare în pagina 3)

Concursul anual de istorie al
Fundației „Mareșal Alexandru
Averescu” - ediția a XII-a
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Ședinţa de analiză a ordinii şi disciplinei
în Garnizoana Buzău

Miercuri, 12 ianuarie,
la sediul comandamentului Diviziei 2 Infanterie
„Getica”, a avut loc şedinţa de analiză a ordinii
şi disciplinei în Garnizoana Buzău pe anul
2021, la care au luat parte
cadre militare din conducerea diviziei, comandanţi ai unităţilor militare
din garnizoana Buzău şi
reprezentanţi ai instituţiilor Sistemului de Apărare,
Ordine Publică şi Siguranţă Naţională.
Ordinea de zi a cuprins
analiza stării disciplinei
militare pe garnizoană în
anul 2021 şi discutarea
programului activităţilor
pe anul 2022.
Totodată, în cadrul analizei stării disciplinei militare, comandantul Comenduirii Garnizoanei Buzău,
căpitan Nedea Cătălin a
prezentat modul de îndeplinire a activităților

prevăzute în planul de colaborare între unitățile militare ale Ministerului
Apărării Naționale și cele
ale celorlalte structuri din
sistemul de apărare, ordine publică și siguranță
națională, relațiile dintre
unitățile militare din garnizoană, dintre acestea și
autoritățile administrației
publice locale/operatorii
economici, precum și dintre militari și populația civilă.
Perioada analizată s-a

caracterizat prin executarea în bune condiţii a activităţilor specifice în
toate unităţile şi instituţiile din garnizoană, fiind
foarte bine apreciată de
către colonelul magistrat
Octavian Toma, procuror
militar în cadrul Parchetului Militar de pe lângă
Tribunalul
Militar
București, prezent la activitate.
Analiza de la nivelul
garnizoanei confirmă întărirea coeziunii în cadrul
structurilor militare şi afirmarea spiritului camaraderesc, aplicarea cu corectitudine şi obiectivitate a
măsurilor de recompensare şi a celor de coerciţie,
dar şi valoarea profesionalismului militarilor din
această structură reprezentativă a Armatei Române.
Text și foto: maistru
militar principal Iulian
Cadulencu

Acțiune de donare de sânge!

Militari din cadrul Batalionului 3 Geniu „General
Constantin Poenaru” au participat azi la o acțiune de
donare de sânge la sediul
Centrului de transfuzii sanguine Buzău.
Din dorința de a veni în
ajutorul celor care au
nevoie urgentă de sânge,
dar și a conștientizării
nevoii acute de sânge pentru transfuzii din spitale , 40
de militari s-au mobilizat
voluntar și au mers să
doneze sânge. Astfel, pe

lângă beneficiile donării de
sânge regulate, aceștia vor
putea avea mulțumirea că
gestul lor va salva una sau

ACTUALITATEA MILITARĂ

Predarea - primirea comenzii și a Drapelului de
Luptă la Batalionul 43 Aprovizionare și
Transport „Roman I Mușat”

În data de patru ianuarie
a.c., la sediul Batalionului
43 Aprovizionare și Transport „Roman I Mușat” a
avut loc predarea-primirea
comenzii și a Drapelului de
Luptă.
Locotenent-colonelul
Bîrjovanu Nicolae a predat
comanda și Drapelul de
luptă, locotenent-colonelului Ungureanu NicolaeSorin.
Activitatea s-a desfăşurat
la sediul unității din garnizoana Roman, în prezenţa
comandantului Bazei 3
Logistică „Zargidava”,
colonelul inginer Kicsi acestuia, colonelul SilviuSursa: Baza 3 Logistică
Gabriel și a locțiitorului Ionel Puluc.
„Zargidava”

Sfințirea troiței ridicată în memoria ostașilor
căzuți la datorie, pe Dealul Sasului!

Militarii Batalionului
30 Vânători de Munte
„Dragoslavele” au participat, cu ocazia zilei de 24

datorie pe câmpurile de
luptă pentru reîntregirea
neamului românesc, de
pe Dealul Sasului din comuna Dâmbovicioara.
La activitate a participat comandantul Batalionului 30 Vânători de
Munte „Dragoslavele”,
locotenent - colonelul
Liviu-Costin Bălăceanu,
alături de reprezentanții
autorităților publice locale și ai Arhiepiscopiei
Argeșului și Muscelului.

Text: plutonier-major
ianuarie - Ziua Unirii
Principatelor Române, la Constantin Cătălin Itu
Foto: plutonier-major
sfințirea troiței ridicată în
memoria Eroilor căzuți la Ovidiu Cantea

Recompensarea voluntarilor INVICTUS

În semn de recunoaștere
a efortului depus de
voluntarii INVICTUS din
Regimentul 52 Artilerie
„General Alexandru Tell”
pe parcursul desfășurării
Ștafetei Veteranilor, în numele INVICTUS România
mai multe vieți, dacă va fi și a Alteței sale regale,
principele Radu, Șeful
nevoie.
Statului
Major al Apărării
Text: Nicoleta Pană
a
acordat
voluntarilor
Foto: Lucian Ghioca
Certificate de apreciere.
Activitatea s-a desfășurat
intr-un cadru festiv în
data de 3 ianuarie, pe platoul Regimentul 52 Artilerie „General Alexandru
Tell”.
Ștafeta Veteranilor s-a
desfăşurat în perioada 0125 octombrie 2021,
participanți fiind voluntari
din
Ministerul
Apărării Naţionale şi alte

structuri ale sistemului
naţional de apărare, din
asociaţii sportive şi
organizaţii nonguvernamentale.
Cele trei trasee au însumat peste 3800 de km,
iar pe parcursul lor
participanții au poposit la
fiecare monument ridicat
în memoria eroilor
români. Punctul final al

ștafetei a fost municipiul
Carei, la Monumentul
Ostașului Român, pe data
de 25 octombrie, de Ziua
Armatei României, unde
s-au întâlnit ștafetele
celor trei trasee.
Text: plutonier-adjutant Liviu Gherghescu
Liviu
Foto: plutonier-major
Daniel Dulgheru

EVENIMENT

Brașov

Luna ianuarie, are o
însemnătate istorică pentru poporul român, căci
pe 24 ianuarie se
sărbătorește înfăptuirea
Micii Uniri a Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru
Ioan Cuza.

Este un eveniment
definitoriu în istoria țării
noastre și în formarea
României așa cum o știm
astăzi.
Astfel, Unirea a avut
la
bază
apropierea
economică și culturală
între Țara Românească și
Moldova, sub conducerea lui Alexandru Ioan
Cuza, ales domnitor în
ambele principate.
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163 de ani de la Unirea Principatelor Române

Data de 24 ianuarie
1859 a constituit și evenimentul de bază predecesor Marii Uniri de la 1
decembrie 1918, formându-se un stat unitar
național. Ambele zile
sunt evenimente de
referință
în
istoria

României și reprezintă un
motiv de bucurie pentru
poporul nostru.
Important de menționat
este faptul că, înainte de
cele două evenimente istorice, procesul de unire a
început încă din 1848,
prin uniunea vamală
între Moldova și Țara
Românească, în timpul
domniilor lui Mihail
Sturdza și Gheorghe

Bibescu. Însă, cel care a
rămas în istorie ca figură
fundamentală a Unirii
este Alexandru Ioan
Cuza.
Domnia lui Alexandru
Ioan Cuza, deși scurtă
(1859-1866), a fost perioada
de
maximă

Cu ocazia sărbătoririi a 163 de ani de la Unirea Principatelor Române,
președintele Klaus Iohannis a decorat drapelele de luptă ale unităților militare
care poartă nume legate de acest eveniment.
Astfel, în semn de apreciere a înaltului profesionalism și a rezultatelor remarcabile obținute de personalul unității în îndeplinirea misiunilor specifice,
precum și pentru contribuția adusă la promovarea imaginii Armatei României,
Președintele României a conferit Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de
Cavaler, cu însemn de pace, pentru militari, Drapelului de Luptă al Brigăzii 282
Blindată „Unirea Principatelor”.
Totodată, Drapelul de Luptă al Batalionului 284 Tancuri „Cuza Vodă” a fost
decorat cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, cu însemn de pace,
pentru militari.
Activitatea s-a desfășurat în Pacul „Carol” din Capitală, la Monumentul
Ostașului Necunoscut, în cadrul ceremonialului militar prilejuit de împlinirii a
163 de ani de la Unirea Principatelor Române.

Galați

dezvoltare a României
moderne.
Prin
recunoașterea
Unirii depline, crearea
primului Parlament unic
al României si al primului
guvern unitar, prin reformele sale: adoptarea
primei
Constituții
românești, reforma electorala, secularizarea averilor mănăstirești, reforma domnia lui Alexandru
agrara, a învățământului, Ioan Cuza a pus bazele
dezvoltării moderne a
României.
Având în vedere

Polonia

Huși

3

evoluția ascendentă a Diviziei 2 Infanterie
infectărilor cu virsul pan- „Getica”, au avut un cardemic, manifestările or- acter restrâns.
ganizate în acest an, în
Redacția
garnizoanele subordonate
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INSTRUCȚIE

Deschiderea anului de instrucţie 2022
în unitățile subordonate Diviziei 2 Infanterie „Getica”

Buzău

Focșani

Luni, 10 ianuarie, în
toate marile unităţi şi
unităţi subordonate Diviziei 2 Infanterie „Getica”
s-au desfăşurat activităţi
ce marchează începerea
anului de instrucţie
2022.
Acestea au cuprins,
conform regulamentelor,
prezentarea de către comandanţi a bilanţului

anului de instrucţie anterior, obiectivele şi principalele activităţi pentru
anul 2022.
De asemenea, au fost
evidențiați militarii care
au obţinut rezultate
foarte bune în procesul
de instrucţie, a fost verificată baza materială de
instrucţie, documentele
de planificare şi executare a instrucţiei, precum
şi programul de instruire,
activitatea încheindu-se
cu defilarea subunităţilor.
La comandamentul
Diviziei 2 Infanterie
„Getica”, comandantul
diviziei, generalul-maior
Dragoș-Dumitru Iacob a
dat citire mesajului
Șefului Statului Major
al Apărării cu prilejul

La Batalionul 3 Geniu
,,General
Constantin
Poenaru”, în data de 10
ianuarie, s-au desfăşurat
activităţi ce marchează
începerea anului de instrucţie 2022.
Acestea au cuprins,
conform regulamentelor,
prezentarea de către comandant a bilanţului
anului de instrucţie anterior, obiectivele şi principalele activităţi pentru
anul 2022.
De asemenea, au fost
evidențiați militarii care
au obţinut rezultate

deschiderii anului de
instrucție 2022 și a făcut
un succint bilanţ al anului de instrucţie 2021,
axat pe importanţa nivelului de instruire atins,
datorat, în principal,
exerciţiilor majore, la

foarte bune în procesul
de instrucţie, a fost verificată baza materială de
instrucţie, documentele
de planificare şi executare a instrucţiei, precum

La nivelul unităţilor
din organica Brigăzii
282 Blindată „Unirea
Principatelor”, din garnizoanele Focşani, Galaţi,
București şi Brăila, s-au
desfăşurat ceremonii militare şi religioase ce au
marcat deschiderea anului de instrucţie 2022.
La Focşani, festivitatea a avut loc în cazarma
care au participat milita- marii unităţi, în prezenţa
rii diviziei, precum și comandantului Brigăzii 282 Blindată „Unirea
participarea militarilor
din cadrul marii unități la
activități de coordonare a
măsurilor de combatere a
virusului SARS COV-2.
Totodată, comandatul
marii unități a transmis o
primă prioritate a instrucţiei şi exerciţiilor
pentru anul de instrucţie
2022, care va fi intensificarea instrucţiei în scopul ridicării nivelului
stării operaţionale, prin
exerciţii desfăşurate preponderent în teren, cu
trageri de luptă, în sistem
interarme, intercategorii
şi multinaţional.
Text şi foto: maistru
militar principal Iulian
Cadulencu
10 ianuarie marchează
începutul unui nou an de
instrucție, atât pentru militarii Brigăzii 2 Vânători
de Munte „Sarmizegetusa” cât și pentru ceilalți
militari români.
Începutul anului de
instrucție 2022 a fost
marcat prin organizarea
de festivități specifice în
garnizoanele de dislo- șefului Statului Major al
care ale comandamentu- Apărării, s-a făcut o
lui
brigăzii
și scurtă trecere în revistă a
batalionelor
din rezultatelor obținute și a
componența acesteia. În activităților de instrucție
cadrul acestor festivități desfășurate în anul preşi programul de instruire, a fost prezentat mesajul cedent, cât și prezentarea
activitatea încheindu-se
cu defilarea subunităţilor.
Text și foto: Nicoleta Pană

Braşov

Principatelor”, colonel
Gabriel-Constantin
Turculeț.
Anul 2022 reprezintă,
pentru militarii Brigăzii
282 Blindată „Unirea
Principatelor”, o nouă
etapă în consolidarea
pregătirii pentru realizarea capabilităţilor militare, pentru a putea
păstra cei mai înalţi parametri de calitate şi eficienţă în îndeplinirea
sarcinilor şi misiunilor
încredinţate.
Sursa: Brigada 282
Blindată „Unirea Principatelor”,

obiectivelor și a principalelor activități pentru
anul curent.
Cu această ocazie, colonelul Ilie-Marian Dragomir,
comandantul
Brigăzii 2 Vânători de
Munte, a înmânat în numele Alteței Sale Regale,
Principele Radu, al
șefului Statului Major al
Apărării, generalul Daniel Petrescu și Invictus
România, certificate de
apreciere participanților
la Ștafeta Veteranilor INVICTUS pentru efortul
depus și dedicarea acestora cauzei asociației.
Text și foto: plutoniermajor Constantin Cătălin
Itu
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Deschiderea anului de instrucţie 2022
în unitățile subordonate Diviziei 2 Infanterie „Getica”

Constanţa

Bîrlad

La comandamentul
Brigăzii 9 Mecanizată
„Mărăşeşti” și la nivelul
unităţilor subordonate,
din garnizoanele Constanţa, Topraisar, Murfatlar, Medgidia și
Târgoviște, s-au desfăşurat ceremonii militare ce
au marcat deschiderea
anului de instrucţie 2022.
Comandanţii unităţilor

au trecut în revistă rezultatele obţinute în anul de
instrucţie 2021 şi obiectivele de îndeplinit pentru noul an de instrucție.
Pentru anul 2022, Brigada 9 Mecanizată „Mărăşeşti” îşi propune să îşi
consolideze pregătirea
pentru realizarea capabilităţii operaţionale şi să
îşi îndeplinească misiunile încredinţate.
Succes în noul an de
instrucţie, militarilor brigăzii!
Sursa: Brigada 9 Mecanizată „Mărăşeşti”

București

Luni, 10 ianuarie, la
sediul Brigăzii 1 Mecanizată „Argedava”, în
prezența comandantului
brigăzii, generalul de brigadă Ovidiu Lungu, a
avut loc festivitatea deschiderii
anului
de
instrucție 2022.
„Perfecționarea continuă rămâne una dintre
cele mai importante
responsabilități ale noastre, ale tuturor. Nu vă
opriți să vă perfecționați,
să vă instruiți, să căutați
întotdeauna următorul
nivel de competență.
Este adevărat că tehnica și capabilitățile moderne reprezintă active
semnificative pentru o
unitate, dar dezvoltarea
cu adevărat a unei unități

La Bârlad, pe platoul
de adunare a Regimentului 52 Artilerie „General
Alexandru Tell”, s-a desfăşurat ceremonia de
deschidere a anului de
instrucţie 2022.
În mesajul de deschidere a anului de
instrucție, comandantul
regimentului, colonelul
Savin Marius-Lucian a
amintit principalele realizări pentru anul 2021,
principalele direcţii de
efort, obiectivele şi standardele de performanţă
pe care trebuie să le

îndeplinească militarii
Regimentului 52 Artilerie „General Alexandru
Tell” în anul 2022.
Ceremonia s-a încheiat cu defilarea unităţii.
La finalul activității
subunităţile regimentului

s-au deplasat în poligoanele de instrucţie pentru
executarea instrucției
conform planificării.
Text: plutonier-adjutant Liviu Gherghescu
Foto: plutonier-major
Daniel Dulgheru

foarte bune în procesul
de instrucţie, a fost verificată baza materială de
instrucţie, documentele
de planificare şi executare a instrucţiei, precum
şi programul de instruire,

activitatea încheindu-se
cu defilarea subunităţilor.
Sursa: Batalionul 202
Apărare CBRN „General
Gheorghe Teleman”

Huşi

militare se realizează
prin perfecționarea pregătirii profesionale a oamenilor care o compun.
Este de asemenea vital
ca toate acestea să se
desfășoare într-un climat

organizațional optim.
Vă urez succes în noul
an de instrucţie, să vă
atingeți obiectivele de
instruire stabilite și să nu
uitați că în profesia noastră Safety is first!
Aveți în atenție că protejarea subordonaților de
riscuri inutile în serviciu
și în afara acestuia conservă puterea de luptă,
asigură pregătirea și salvează vieți!” a transmis
comandantul brigăzii,
domnul general de brigadă Ovidiu Lungu, în
alocuțiunea sa.
Foto și text: locotenent
Emilia Grăjdan

Deschiderea anului de
instrucţie la Batalionul
202 Apărare CBRN
(Intervenție la Dezastre)
„General Gheorghe Teleman”a fost marcată printro serie de activităţi ce
au cuprins, conform regulamentelor, prezentarea de către comandant a
bilanţului anului de instrucţie anterior, obiectivele şi principalele
activităţi pentru anul
2022.
De asemenea, au fost
evidențiați militarii care
au obţinut rezultate
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Deschiderea anului de instrucţie 2022
în unitățile subordonate Diviziei 2 Infanterie „Getica”

Brăila

În cadru festiv, luni,
10 ianuarie a.c., pe platoul Regimentului 528
ISR „Vlad Țepeș” a avut
loc ceremonia militara
prilejuită cu ocazia deschiderii oficiale a anului
de instrucție.
La festivitate au participat militari și personal
civil din cadrul comandamentului
și
subunităților
marii
unități. Activitatea a fost
condusă de către comandantul Regimentului 528
ISR „Vlad Țepeș”, colonel Valentin Cioranu.

Craiova

Noul an de instrucție
reprezintă
pentru
cercetașii brăileni, o
nouă etapă în consolidarea pregătirii specifice,
pentru îndeplinirea mi-

Pitești

La sediul Batalionului
49 Apărare CBRN
,,Argeș”,
activitățile
desfășurate cu acest prilej au cuprins prezentarea de către locțiitorul
comandantului batalionului, locotenent-colonelul Sorin Burnei, a unui
bilanț
al
tuturor
activităților în care batalionul a fost implicat dea lungul anului 2021,
precum contribuția cu
forțe în gestionarea, la
nivel național, a crizei
generate de virusul pandemis, operaționalizarea
Plutonului Decontaminare CBRN participant
la Forța de Răspuns
NATO/ NRF și participarea acestei structuri,
alături de alte state membre ale Alianței, la
exercițiul multinațional
,,TOXIC DRAGOON
21”, susținerea sprijinului de apărare CBRN pe
timpul unor exerciții
naționale și, nu în ultimul rând, îndeplinirea
cerințelor și sarcinilor rezultate în urma controalelor
efectuate
de
eșaloanele superioare.

De asemenea, au fost
prezentate obiectivele și
principalele activități
planificate de unitatea
militară pentru anul
2022, una dintre cele mai
importante
fiind
operaționalizarea Grupului Tactic de Luptă al
UE/ EUBG HELBROC,
în primul semestru al
anului 2022.
Pentru anul care tocmai a început și care, cu
siguranță nu va fi lipsit
de provocări, ne dorim
ca obiectivele propuse să
fie îndeplinite prin
desfășurarea instrucției
și exercițiilor la standardele așteptate, concomitent cu asigurarea, la
ordin, a sprijinului de

siunilor militare și pentru
a păstra la standarde înalte de eficiență și calitate
sarcinile
încredințate.
Activitatea s-a încheiat cu defilarea efectivelor
participante
la
ceremonie.
Ceremonialul
s-a
desfășurat cu respectarea
tuturor măsurilor impuse
pentru prevenirea și
combaterea răspândirii
noului coronavirus.
Text: plutonier-adjutant
Marius Papadopol
Foto:plutonier-adjutant
Fănel Novac

apărare CBRN în folosul
forțelor Diviziei 2 Infanterie ,,Getica”.
Seria activităților organizate cu prilejul deschiderii
anului
de
instrucție s-a încheiat cu
desfășurarea unei reviste
de front pe parcursul căreia reprezentanți din cadrul comandamentului
batalionului au verificat
documentele de planificare și conducere a
instrucției, documentele
personale, ținuta militarilor, baza materială pentru
instrucție
și
programul de instruire.
Text: căpitan Eugenia
Popa
Foto: caporal Cosmin
Ittu

La sediul Regimentului 61 Rachete Antiaeriene
„Pelendava”,
deschiderea anului de
instrucție s-a desfășurat
în prezența comandantului Regimentului 61 Rachete
Antiaeriene
„Pelendava”, colonel
Mihai-Doru Funeru.
În alocuțiunea comandantului marii unități sau prezentat rezultatele
deosebite obținute în
anul de instrucție 2021.
De asemenea, militarilor

Regimentului 61 Rachete Antiaeriene „Pelendava” li s-a urat
succes în îndeplinirea
obiectivelor și cerințelor

pentru noul an de
instrucție.
Sursa: Regimentul 61
Rachete
Antiaeriene
„Pelendava”

către Centrul Național
Secundar de Instruire
pentru Luptă Smârdan
unde au desfășurat o
serie de ședințe de tragere individuale cu armamentul din dotare.
Cunoașterea armamentului din dotarea, verificarea
preciziei
tragerii, pregătirea și

cunoașterea tehnicii executării ședințelor de tragere
cu
armament
individual sunt obiectivele vizate în cadrul
acestor ședințe de tragere.
Text și foto: sergentmajor Nicușor Comănescu

Galați

La două săptămâni de
la deschiderea anului de
instrucție
2022,
infanteriștii Batalionului
300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei”,
consecvenți și încrezători, au făcut deja prima
„vizită” în poligonul de
tragere.
Marți, 25 ianuarie,
încă de la primele orele
ale dimineții la o temperatură de -8° C resimțită
ca -12° C cauzată de
vântul tăios, militarii
Companiei 1 Infanterie
„Panters” își ajustau
echipamentul și armamentul individual din
dotare în vederea executării unui marș tactic
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Competiția sportivă
„Norwegian Foot March”

18 „Gheparzi de fier” au luat startul
la competiția sportivă „Norwegian
Foot March”, care s-a desfășurat luna
aceasta, în apropierea bazei de antrenament din Bemowo Piskie. Militarii
participanți au avut dispoziție 4 ore și
30 de minute pentru a finaliza un marș
pe distanța de 30 de km, pe un teren
ușor accidentat, având asupra lor un
rucsac militar cu o greutate de 11 kilograme. Toți militarii români au ajuns
la finalul competiției, iar cei care s-au
încadrat în timp au primit din partea
organizatorilor, aliații americani, din
cadrul Grupului de Luptă din Polonia,
insigna specifică „Norwegian Foot
March”. Iată câteva dintre părerile
participanților români la această
competiție.
Pentru mine Norwegian Foot March
a reprezentat o nouă provocare, după

ce săptămâna trecută am participat la
un maraton de orientare în teren pe o
distanță de 50 km. A fost o cursă interesantă la care mi-am propus, încă de
la start, să mă bucur mai mult de călătorie și mai puțin de destinație, o
cursă în care mi-am testat limitele. Terenul înghețat, greutatea din rucsacul
pe care a trebuit să îl avem asupra
noastră și temperatura scăzută nu au
făcut altceva decât să mă ambiționeze
și mai mult și să mă conducă către o
nouă reușită. - a precizat caporal Lucian
Sandu, primul clasat dintre militarii români.
Norwegian Foot March a fost o
experiență frumoasă la care am participat împreună cu colegii și aliații
Grupului de Luptă din Polonia. Pe tot
parcursul concursului ne-am testat limitele, atât psihice, cât și fizice. Am

avut de parcurs distanța obligatorie
de 30 km, având asupra noastră un
rucsac militar cu greutatea de 11 kilograme, iar temperatura destul de
scăzută a aerului, -9°grade a făcut și
mai dificilă competiția.
Datorită
încurajărilor
celor
prezenți am reușit să depășesc toate
momentele dificile pe care le-am întâmpinat pe timpul marșului. A fost
greu, dar a fost frumos.- a declarat
plutonierul-adjutant principal Mircea
Sobaru
Cu toate că nu sunt străină de
marșuri pe distanțe ca aceasta, Norwegian Foot March a fost o
experiență unică, cu multe provocări,
atât fizice, cât și psihice. Momentele
de dinaintea startului au fost încărcate cu multe emoții, dar au fost constructive. Nu s-a pus nicio secundă
problema abandonului, nu e firea
mea. Sunt o persoană ambițioasă și
care atunci când își propune ceva face
orice pentru a reuși. Mi-am propus să
mă încadrez în baremul pe care l-au
avut și colegii mei, bărbați, din categoria

mea de vârstă, 4 ore și 30 de minute,
și am reușit. Pentru mine, temperatura
scăzută a fost un avantaj în timpul
cursei, deoarece a contracarat temperatura ridicată a corpului datorată
efortului fizic și mi-a permis să duc la
bun sfârșit această cursă fără probleme, ne-a transmis sublocotenent
Maria Chirca.
A fost o experiență frumoasă pe
care aș mai repeta-o cu plăcere. La
renunțat, nu m-am gândit nicio clipă.
Datorită antrenamentului executat cu
o săptămână mai devreme am știut sămi dozez energia pe durata întregului
concurs, fapt care m-a făcut să am un
timp mult mai bun decât mă așteptam.
Vremea nu mi-a pus probleme, totuși
dacă erau câteva grade în plus, cred
că aș fi putut să am un timp mult mai
bun. Mulțumesc tuturor celor care sau implicat și ne-au susținut, a precizat caporalul Bogdan Ioan.
Text: locotenent Diana Aioanei
Foto: Echipa de relații publice a
Grupului de Luptă din Polonia, locotenent Gabriel Bejinariu
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Cercetașii în tabără
de instrucție

În perioada 10-21 ianuarie, structurile
de cercetare din cadrul Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” au
participat la tabăra de instrucție la munte-iarna, în zona Diham din Munții Bucegi.
Pe parcursul celor două săptămâni,
militarii și-au perfecționat deprinderile
în ceea ce privește instrucția pe schiuri,
astfel încât, la finalul taberei, aceștia
și-au însușit tehnicile de urcare și coborâre pe schiuri și modul de deplasare

în teren muntos. Totodată, aceștia au
îmbinat instrucția pe schiuri cu instrucția
tactică, traiul în condiții de izolare,
orientarea în teren muntos și acordarea
primului ajutor în teren accidentat.
Aceste tabere, pe lângă perfecționarea
deprinderilor specifice cercetașilor militari, au ca obiectiv și creșterea coeziunii
în cadrul structurilor, astfel încât aceștia
să poată acționa ca un tot unitar pe
timpul îndeplinirii misiunilor.
Text și foto: căpitan Anamaria Scarlat

Cinci batalioane, din compunerea Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”, s-au întrecut la poalele Munților
Bucegi, pe Muntele Diham, în cadrul
campionatului militar de schi pentru
unități de instrucție, etapa pe brigadă.
Prima etapă a constat în parcurgerea
unei distante de 12 km în teren muntos
cu pante de dificultăți diferite, atât la
urcare cât și la coborâre, aruncarea grenadelor de mână, de exercițiu, la precizie
și sprintul către linia de sosire purtând
masca contra gazelor.
O parte din dificultățile pe care
concurenții le-au avut de depășit, pe
parcursul traseului, au fost greutatea
rucsacului, temperaturile geroase și efortul susținut purtând masca contra gazelor.
Militarii au făcut față cu succes provocărilor și toți au ajuns cu bine la linia

de sosire.
La finalul celei de-a doua etape, și
ultima, au fost desemnate echipele
câștigătoare. În cadrul acestei etape militarii au executat trageri asupra unor
ținte aflate la o distanță de 100 m,
fiecare glonț ratat reprezentând un minut
de penalizare la calculul final al timpului.
După executarea tragerilor de către
cele 5 echipe reprezentative ale batalioanelor și după calcularea penalizărilor
aplicate, clasamentul final este următorul:
locul 1 - Batalionul 21 Vânători de
Munte „General Leonard Mociulschi”;
locul 2 - Batalionul 33 Vânători de
Munte „Posada”; locul 3 - Batalionul
206 Artilerie „General Mihail Lăcătușu”;
locul 4 - Batalionul 228 Apărare Antiaeriană „Piatra Craiului”; locul 5 - Ba-

Competiția
Vânătorilor de Munte

talionul 30 Vânători de Munte „Dragoslavele”.
Cupele și diplomele au fost înmânate
câștigătorilor și participanților la
competiție de către comandantul Brigăzii 2 Vânători de Munte, colonelul

Ilie-Marian Dragomir. Acesta i-a felicitat pe câștigători și în spiritul
îmbunătățirii performanțelor, i-a impulsionat pe pierzători.
Text și foto: plutonier-major Constantin Itu

MOZAIC
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Grădina Zmeilor

Berbec. Luna februarie trezește în nativi capacitatea de a empatiza cu
ceilalți, ceea ce creează o prietenie puternică cu oameni foarte interesanți.
Aria protejată Grădina Zmeilor este situată la doar 70 km de Cluj şi este
Capacitatea voastră de a asculta și a-i înțelege pe ceilalți va fi, de asemenea, considerată a fi una dintre cele mai frumoase rezervații naturale din Tranmult mai puternică. Acest lucru vă poate determina să vă gândiți la scopul și silvania. Faima acestei arii protejate a luat naștere odată cu poveștile
la modul în care merge propria dvs. viață. Este o perioadă bună pentru voi să învățați născocite de localnici pentru a face cunoscut acest ansamblu neregulat de
lucruri noi sau chiar să se orienteze din punct de vedere profesional.
stânci, de culori diverse de la cenușiu închis până la diferite nuanţe de galTaur. Februarie va fi o lună plină de muncă. Motivația ta de a lucra se va ben. Fiecare stâncă îşi are propria poveste şi propriul nume.
multiplica, iar munca va deveni principala ta activitate de viață în această
Ceea ce este cu adevărat fascinant la această rezervație naturală aflată în
perioadă. Datorită unei doze mari de determinare în domeniul muncii, vei inima Transilvaniei sunt numeroasele povești care se țes pe marginea stânobține venituri financiare mai mari, care vă vor aduce o mică bucurie și vei cilor cu forme bizare din interiorul Grădinii. Dincolo de frumusețea peisajumerge în mod constant înainte. Mănâncă sănătos și nu uita să te relaxezi. Prietenii lui și aerul tare de munte, turiștii vin pentru a vedea cu ochii lor locurile
tăi vor dori să petreacă timp cu tine în această lună, așa că nu îi refuza.
care au dat naștere atâtor povești.
Una dintre poveștile vehiculate despre Grădina Zmeilor este legenda
Gemeni. Va fi o perioadă mohorâtă.Vei munci din greu și atunci nu vei avea
timp pentru hobby-urile și prietenii. Acest lucru nu înseamnă neapărat ceva zmeilor din Gâlgău Almașului. Se spune că aici și-ar fi găsit refugiu câțiva
rău, dar nu lăsa o atitudine negativă să te domine, ai putea pierde ceva im- zmei care luau tot ce își doreau, chiar și fetele localnicilor din zonă.
portant.Vei fi ceva mai sensibili, bolnăvicios și te vei confrunta cu simptome Într-una din zile unul din zmei decide să fure soarele de pe cer convins că
neplăcute, astfel că ar fi bine să fiți mai atenți atunci când vine vorba despre acesta, ca orice alt lucru de pe acest pământ, i se cuvine lui. Supărat pe fapta
sănătate. Corpul tău va trebui să-și petreacă mai mult timp în natură.
zmeului, un voinic care locuia în apropiere vine să îl înfrunte pe zmeu și să
îi
ceară soarele înapoi. Voinicul s-a luptat cu zmeul până l-a învins și a reușit
Rac. În aceasta perioadă, vei surprinde cu creativitatea și ideile proaspete
la locul de munca și-n viața personală. Luna februarie vă aduce o anumită la finalul luptei să recupereze soarele și să îl arunce sus pe cer pentru a se
cantitate de încredere în sine, mai ales la locul de muncă. Nu îți va mai fi bucura din nou toți oamenii de el.
frică să spui ce îți place și ce nu. Cu toate acestea, succesul tău va aduce și
După ce a luat soarele înapoi, voinicul a vrut sa elibereze toate fetele fumai multă responsabilitate. Nu vă fie frică să o acceptați.
rate de zmei, iar când a găsit-o pe cea dintâi, acesta a fost suprins de prietenii
zmei ai fostului său adversar. Orbiți de soarele care acum strălucea pe cer,
Leu. Leii găsesc mai multe surse de bani în luna februarie și își dau seama aceștia au fost derutați și păcăliți de fata eliberată de voinic care a aruncat
că încep să își permită tot mai multe lucruri. Este o perioadă, în care acești asupra lor o vrajă și i-a transformat în stane de piatră.
nativi pot face câteva schimbări pe plan personal, fiindcă își dau seama că
Povestea n-a fost dovedită nici până azi, însă formele neregulate care se
nu mai pot accepta unele condiții sau obiceiuri. În a doua jumătate a lunii feb- alfă în Grădina Zmeilor dau naștere la numeroase legende și speculații cu
ruarie, leii au posibilitatea să atragă atenția asupra unui talent pe care îl au de ceva privire la originea lor. Indiferent de natura stâncilor, poveștile fac deliciul
timp. Mare grijă la alimentație!
vizitei la rezervația Grădina Zmeilor și merită ascultate din gura localnicilor
pentru
a prinde mai mult farmec.
Fecioară. În luna februarie, fecioarele găsesc mai multe surse de bani și își
fac o stabilitate financiară, la care visau de ceva timp. Stelele mai arată că
ceva se întâmplă în viața lor personală, fiindcă în a doua jumătate a lunii
acești nativi vor simți ceva nou. De asemenea, la locul de muncă fecioarele
nu vor mai accepta vechile condiții și vor veni cu propriile idei. Astrologii sfătuiesc
să evitați excesele de orice fel.
Balanţă. Balanțele depășesc chiar și propriile așteptări în luna februarie,
fiindcă se apucă de unele lucruri pe care în trecut nu le puteau suporta. Este
o perioadă mai deosebită pentru acești nativi, întrucât apar schimbări pe
plan personal, financiar și profesional. Iar în a doua partea lunii februarie,
balanțele pot achiziționa un obiect extrem de scump, dar care le aduce multă fericire. La final de lună lucrurile se vor calma pentru nativii din zodia balanță.

Scorpion. Nativi acestei zodii sunt răsplătiți în această lună pentru implicarea de care dau dovadă pe plan profesional și personal. Luna februarie
este destul de productivă și plină de surprize legate de bani. În această lună,
scorpionii vor pierde mulți bani, dar și vor câștiga sume impresionante. În a
doua partea lunii, acești nativi vor risca foarte mult și pot afecta, cu deciziile lor,
oamenii importanți din viața lor.

Săgetător. Este o lună în care săgetătorii reușesc să facă mai multe lucruri
și combină foarte bine viața personală cu cea profesională. Muncesc din
greu în luna februarie, întrucât apar în calea lor tot mai multe propuneri și
colaborări. Este o perioadă în care acești nativi vor câștiga mai mulți bani, dar
și vor cheltuii sume destul de mari. Iar cei care au o relație de lungă durată, trebuie
să se pregătească la schimbări majore în luna februarie.

Capricorn. În luna februarie, capricornii iau mai multe decizii ciudate și
spontane legate de viața lor personală și profesională. Cu toate acestea, astrele arată că aceștia au un mare noroc în tot ce fac. Iar faptul că sunt spontani și imprevizibili, îi ajută foarte mult. În a doua jumătate a lunii beneficiază
de mai multe oferte sau oportunități grozave, care pot să le îmbunătățească situația
materială și în același timp, emoțională. În ce privește sănătatea, pot apărea dureri
de cap și insomnii chiar de la început de lună.

Vărsător. Ntivii au parte de cea mai fericită lună din tot anul, întrucât sunt
alături de oamenii speciali și frumoși. În luna februarie, vărsătorii au mai
mult timp liber și se pot ocupa de niște hobby mai vechi sau își pot îndeplini
niște vise din copilărie. La mijloc de lună, se pot trezi cu mai multe propuneri
în legătură cu niște sărbători sau evenimente. Nu este exclus că persoanele născute
în zodia vărsător să plece întro vacanță sau călătorie spontană.

Peşti. Peștii au parte de o lună magică în care totul merge foarte bine și chiar
sunt gata să facă o schimbare pe plan profesional. Astrele arată că acești
nativi sunt înconjurați în această lună de oamenii potriviți, care știu să
intervină la momentul potrivit. La final de lună peștii se pot trezi cu o propunere legată de un nou loc de muncă sau lucru suplimentar, care le poate aduce
bani în buzunar. Luna aceasta va fi, de asemenea, o oportunitate excelentă pentru
a vă concentra asupra sănătății. Trebuie să faceți schimbări în bine în stilul de viață.

J
O femeie care vrea cu orice preț să slăbescă merge la nutriționist.
- Ați mâncat fructe?
- Sigur, domnule!
- Ce fel de fructe?
- Cireșe.
- Unde ați găsit cireșe pe vremea asta?
- Cum unde? Pe tort!
J

U M O R

Doi amici:
- Soția mea nu îmi mai vorbește de trei zile!
- Ai mare grijă de ea! Asemenea femei nu prea mai găsești!
J
– Tată, mai ții minte că mi-au spus cândva că ai rămas corigent la
istorie, în clasa a VII-a?
– Da, dar de ce-mi reamintești asta acum?
– Voiam doar să-ți spun că e mare adevăr în zicala „istoria se
repetă”!
J
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Concursul anual de istorie al
Fundației „Mareșal Alexandru
Averescu” - ediția a XII-a

În perioada 14-16 ianuarie 2022 s-a
desfășurat la Buzău a XII-a ediție a
Concursului anual de istorie al
Fundației „Mareșal Alexandru Averescu”, organizat de Fundația „Mareșal
Alexandru Averescu”, în parteneriat cu
Divizia 2 Infanterie „Getica” și cu sprijinul nemijlocit al Consiliului Județean
Buzău.
La concursul de anul acesta s-au prezentat șase instituţii de învăţământ din
judeţul Buzău: Colegiul Naţional „B.P.
HASDEU”, Liceul Teoretic „ALEXANDRU MARGHILOMAN”, Colegiul Național Pedagogic „SPIRU
HARET”, Liceul de Arte „MARGARETA STERIAN”, Liceul Tehnologic
„GRIGORE C. MOISIL”.
Elevilor buzoieni li s-au alăturat
echipe din partea Colegiului Naţional
Militar „ȘTEFAN CEL MARE” din
Câmpulung Moldovenesc, Colegiului
Naţional Militar „DIMITRIE CANTEMIR” din Breaza, Colegiul Naţional
Militar „TUDOR VLADIMIRESCU”
din Craiova, Colegiului Naţional Militar „MIHAI VITEAZUL” din Alba
Iulia și Colegiului Național Militar
„ALEXANDRU IOAN CUZA” din
Constanța.
Concursul s-a desfășurat la Baza
Aeriană de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu”,
instituţie militară de formare continuă,
subordonată Statului Major al Forţelor
Aeriene, continuatoare a tradiţiilor militare ale primei Şcoli Militare de Pilotaj din România.
La deschiderea oficială a concursului au participat generalul-maior
Dragoș-Dumitru Iacob, președintele
Fundației, generalul de flotilă aeriană
Ovidiu Bălan, comandantul Bazei Aeriană de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu”,
colonelul Liviu Corciu, directorul Arhivelor Militare Naţionale Române și
membru în consiliul director al

Fundației, Laurențiu Gavrilă, secretarul general al județului Buzău, profesorul Ionel Meiroșu, inspector școlar
general, și, desigur, membrii juriului,
Manuel Stănescu și Sorin Turturică,
împreună cu președintele juriului, colonelul Florin Șperlea, recunoscute
personalități în domeniul istoriei militare.
Activitatea a debutat cu prezentarea
generalului-maior Dragoș-Dumitru
Iacob a activităților Fundației, legate în
principal de comemorarea eroilor și
readucerea în atenția societății actuale
a acestora, precum și a concursului, a
echipelor și a juriului. În cuvântul său,
președintele Fundației a adus

mulțumiri celor care au contribuit și au
făcut posibil acest concurs, precum și
participanților, apreciind că acest concurs are un rol important în rememorarea jertfei istorice a neamului nostru.
De asemenea, președintele juriului,
colonelul Florin Șperlea, a apreciat
efortul pe care Fundația „Mareșal Alexandru Averescu” și autoritățile
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județene îl fac pentru a susține acest
concurs și ceea ce reprezintă el, dar și
al profesorilor și elevilor care s-au
aplecat asupra acestei frumoase și necesare științe sociale - istoria și care sau pregătit pentru a se prezenta
onorabil la un acest nivel.

După concurs, în așteptarea rezultatelor, prin grija gazdelor, echipele participante, respectiv elevii și profesorii
însoțitori, au avut parte de o prezentare
detaliată a Bazei Aeriene. Comandantul acesteia, generalul de flotilă aeriană
Ovidiu Bălan, a făcut o prezentare interesantă și de substanță a istoriei
Bazei, precum și prezentarea unei
expoziții statice cu aeronave aparţinând Forţelor Aeriene.
De asemenea, însoțiți de instructori
ai bazei, au putut vizita turnul de control și zona pistelor de decolare aterizare-linie de start a aeronavelor din
dotarea Bazei, Simulatorul de zbor al
aeronavei IAR99 Standard, unic în România, vizitarea Bisericii Militare cu
hramul Sfântul Ilie Tesviteanul și
Sfinții Martiri Brâncoveni. La finalul
turului le-a fost prezentată o expoziție
statică cu aeronavele din dotarea
Bazei: elicopterele IAR316-B, aeronava IAR99 STANDARD și avionul
școală IAK-52.
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Ziua Na=ională a României

Dragi camarazi, ne pregătim să întâmpinăm sfânta sărbătoare a naşterii
Domnului Isus Hristos şi să trecem împreună pragul spre noul an, 2022.
Se încheie un an în care fiecare militar al Diviziei 2 Infanterie „Getica”
a fost parte importantă a echipei marii noastre unităţi. A fost o perioadă cu
multe realizări datorită efortului tuturor celor care se regăsesc în structurile
subordonate Diviziei 2 Infanterie „Getica”.
Exerciţiile, antrenamentele, tragerile şi celelalte forme de instruire parcurse au adus militarilor noştri un binevenit plus în bagajul de cunoştinţe
şi deprinderi. Astfel, am demonstrat că suntem o mare echipă, o mare unitate
profesionistă ce se străduieşte să facă mereu paşi înainte, să depășească
orice provocare şi asta numai prin dăruirea, eficienţa şi coeziunea acţională
de care am dat dovadă în misiunile care ne-au fost încredinţate.
În acelaşi timp, am continuat şi în acest an tradiţia noastră de a ne face
simţiţi cât mai mult în comunităţile locale în care funcţionează unită1ile și
marile unită1i subordonate. Chiar dacă și acest an a fost marcat de efectele
pandemiei, ceremoniile militare, concertele Muzicilor militare, proiectele
culturale, sociale sau umanitare, la care am fost parte, ne-au apropiat de
cetăţeni fiind foarte apreciate de către aceştia.
Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului şi în pragul Anului
Nou, vă rog să-mi îngăduiţi să-mi exprim bucuria creştinească şi să vă transmit, cele mai sincere urări de sănătate, satisfacţii şi împlinire a tuturor
aspiraţiilor. Crăciun fericit şi un An Nou cât mai bun! La mulţi ani!”
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General-maior Dragoș-Dumitru Iacob

„Gheparzii de fier” se
instruiesc împreună cu alia=ii

Semnal editorial

22 decembrie - „Ziua Victoriei
Revolu=iei Române și a Libertă=ii
din Decembrie 1989”

La final, rezultatele s-au prezentat
astfel:
La secțiunea dedicată instituțiilor de
învățământ preuniversitar din județul
Buzău: locul I a fost câștigat pentru
prima dată de două eleve - Suditu Ana
- Colegiul Național „Bogdan Petriceicu
Hașdeu”, Zota Irina - Liceul de Arte
„Margareta Sterian”, locul III - Stroe
Cristina - Colegiul Național „Bogdan
Petriceicu Hașdeu”, mențiunea I - Paraschiv Alexandra - Liceul Teoretic
„Radu
Vlădescu”
Pătârlagele,
mențiunea a II-a - Matei Emilia Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” Pătârlagele.
La secțiunea dedicată colegiilor
naționale militare: locul I - Sabo Rareș
- Colegiul Național Militar „Dimitrie
Cantemir” din Breaza, locul II Cotora Dragoș - Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, locul III - Tuderoiu George Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, mențiunea I Jugănaru Andrei - Colegiul Național
Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, mențiunea a II-a - Bănulescu
Radu - Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, premiul
special al juriului - Harfzos Călin - Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.
Felicitări tuturor elevilor și profesorilor care i-au pregătit și însoțit!
Toți participanții au primit cărți și
reviste din partea partenerilor concursului, Editura Militară, Revista Historia și Arhivele Militare Naționale
Române, cărora le mulțumim cu multă
recunoștință.
Mulțumim și doctorandei Radu
Ioana, voluntar la fiecare ediție a concursului din anul 2015, care a dorit să
ne fie alături și să ne sprijine în
activitățile noastre, din pasiune pentru
istorie și din respect pentru valorile pe
care le promovăm sau pentru instituția
militară.
Text și foto: m.m.pr. Iulian
Cadulencu
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