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Schimbare de comandă la Batalionul 3 Geniu
„General Constantin Poenaru”

Luni, 4 aprilie, la sediul Batalionului 3 Geniu
General Constantin Poenaru
a avut loc ceremonia militară de predare-primire
a comenzii unității. Astfel, locotenent-colonelul
Teodor Jipa a predat comanda și Drapelul de
Luptă locotenent-colonelului Dan Crauciuc.
Activitatea a avut loc
în prezența comandantului Diviziei 2 Infanterie
Getica, general-maior
Ciprian Marin, care i-a felicitat pe cei doi ofițeri

pentru realizările de până
acum în cariera militară,
urându-le totodată succes
în îndeplinirea atribuțiilor

comandanții contingentelor
britanic și croat, precum și
echipa pentru monitorizarea activității de predareprimire constituită din
membri ai Comandamentului Forțelor Întrunite și
ai Statului Major al
Forțelor Terestre, condusă
de colonelul Vasile Florean.
Pentru artileriștii antiaerieni dobrogeni, activitatea

Schimbare de comandă la
Batalionul 229 Sprijin Logistic „Cumidava”

La sediul Batalionul
229 Sprijin Logistic
Cumidava, printre raze de
soare și episoade răzlețe
de burniță, a avut loc
ceremonia militară de
predare-primire a comenzii batalionului.
După aproape cinci
ani la comanda structurii
și în prezența comandantului Brigăzii 2 Vânători
de Munte Sarmizegetusa,
noilor funcții încadrate. locotenent-colonelul Pavel
Text și foto: Nicoleta Nica a predat comanda și
Pană
Drapelul de luptă al unității,
locotenent-colonelului
Vasile Cerghedean.
Vizibil emoționat de
acest moment, locotenent-colonelul Pavel Nica
a mulțumit întregului

Schimbare de contingente în Polonia

În data de 19 aprilie, în
baza militară Bemowo
Piskie din Polonia, a avut
loc transferul de autoritate între Detașamentul
de Apărare Antiaeriană
rotația a X-a Gheparzii de
Fier,
comandat
de
maiorul Adam Moronescu
și Detașamentul de
Apărare
Antiaeriană
rotația a XI-a Gheparzii
Transilvani, comandat de
maiorul Cosmin Baciu.
La activitate au fost
prezenți
comandantul
Brigăzii 15 Mecanizată
Poloneze, comandantul
Grupului de Luptă din
Polonia, comandantul
bazei militare Bemowo
Piskie, atașatul adjunct
al apărării din cadrul
Ambasadei României în
Republica Polonă, maior
Cristian
Bărbulescu,

ACTUALITATEA MILITARĂ

a însemnat recunoașterea
valorii profesionale dobândite pe parcursul misiunii,
în timp ce pentru militarii
Detașamentului de Apărare
Antiaeriană
Gheparzii
Transilvani, ceremonia a
avut un impact mobilizator deoarece, din acest
moment, prin transferul
de autoritate, aceștia își
vor desfășura întreaga activitate sub coordonarea
Comandamentului Forțelor
Întrunite, având datoria
de a reprezenta cu succes
Armata României în
cadrul Grupului de Luptă
din Polonia.
Text și foto: căpitan Liviu
Burtică și locotenent Diana
Aioanei

colectiv al Batalionului
229 Sprijin Logistic
pentru
Cumidava
realizătile obținute pe plan
profesional și pentru sprijinul acordat îndeplinirii
obiectivelor
stabilite,

totodată reamintind tuturor despre coloana
vertebrală logistică a armatei, element indispensabil fără de care acțiunile
militare nu ar avea succes.
La finalul ceremoniei
militare, comandantul
Brigăzii 2 Vânători de
Munte Sarmizegetusa i-a
înmânat
locotenentcolonelului Pavel Nica o
plachetă reprezentativă
cu heraldica brigăzii
alături de un tablou cu
flori de colț, reamintindui acestuia de cariera
petrecută printre cavalerii
crestelor montane.
Text și foto: locotenent
Gabriel Constantin

Numire în funcție la
Batalionul 33 Vânători de Munte „Posada”

La sediul Batalionului
33 Vânători de Munte
Posada din Curtea de
Argeș, a avut loc ceremonia de numire în funcția
de comandant al unității a
locotenent-colonelului
Costinel Popa.
Activitatea s-a desfășurat
în prezența comandantului
Brigăzii 2 Vânători de Munte
Sarmizegetusa, colonelul
Ilie-Marian Dragomir și a
subofițerului de comandă,
plutonierul adjutant-principal Cristian Toma, care
i-au mulțumit locotenentcolonelului Costinel Popa
pentru profesionalismul
de care a dat dovadă de
când a luat în primire
Drapelul de Luptă al
unității și i-au urat mult

succes în continuare în
îndeplinirea sarcinilor și
obiectivelor
specifice
funcției.
Text: căpitan Sebastian
Alupoaei
Foto:plutonier Cătălin
Prâsneac
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Ziua Forțelor Terestre Române

Sărbătorirea Zilei Forțelor
Terestre Române reprezintă
un eveniment marcant în
cadrul evocării tradițiilor
Armatei României.
Istoria Forțelor Terestre
Române se identifică cu
istoria Armatei României,
iar astăzi Forțele Terestre
reprezintă forța care dă încredere populației că suntem în măsură să
răspundem adecvat și eficace oricăror situații.
Divizia 2 Infanterie
„Getica” a planificat și organizat, la nivelul garnizoanei Buzău, în perioada
12-14 aprilie, competiții
sportive dedicate sărbătoririi
Zilei Forțelor Terestre
Române.
Competiția a constat în
trei discipline sportive:
fotbal-tenis, tenis de masă
și cros.
La finalul competițiilor
clasamentul a arătat astfel:
Fotbal-tenis: Locul 1:
echipa formată din plutonier major Dumitru
Opriș, fruntaș Andrei
Goicea și fruntaș Alin
Brăiescu, Batalionul 200
Sprijin „Istrița”; Locul 2:
echipa formată din
căpitan Marcel Calița, caporal clasa a II-a Ionuț
Giurea și soldat Marius
Ioniță, Batalionul 3 Geniu
„General Constantin Poenaru”; Locul 3: echipa
formată din caporal clasa
a II-a Cătălin Drăgoiu,
fruntaș Marius Suditu și
fruntaș Tiberiu Chioașcă,
Batalionul 47 Comunicații
și Informatică „General
Nicolae Petrescu”.
Tenis de masă: Locul
1: caporal clasa a III-a
Florin Bobe, Batalionul 3
Geniu „General Constantin
Poenaru”; Locul 2:
fruntaș Marius Suditu,
Batalionul 47 Comunicații
și Informatică „General
Nicolae Petrescu”; Locul 3:

sergent Ciprian Bejenariu,
Batalionul 3 Geniu „General
Constantin Poenaru”.
Cros feminin: Locul 1:
sergent Alexandra Milu la
categoria - 35 ani și sergent Mădălina Nițu la
categoria + 35 ani,
Batalionul 200 Sprijin
„Istrița” ; Locul 2: soldat
Andreea Petcu la categoria - 35 ani, Batalionul 3
Geniu „General Constantin
Poenaru”; Locul 3: soldat
Mirela Arsene la categoria - 35 ani, Batalionul 3

Geniu „General Constantin
Poenaru”.
Cros masculin, categoria - 35: Locul 1: soldat
Alin Hoțescu, Batalionul
47
Comunicații
și
Informatică „General
Nicolae Petrescu”; Locul
2: fruntaș Alin Brăiescu,
Batalionul 200 Sprijin
„Istrița”; Locul 3: fruntaș
Alexandru Negoiță, Batalionul 47 Comunicații și
Informatică „General
Nicolae Petrescu”.
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Ziua Veteranilor de Război

Cros masculin, categoria +35: Locul 1: plutonier-major
Mihăiță
Maftei, Batalionul 47
Comunicații și Informatică
„General Nicolae Petrescu”;
Locul 2: plutonier-major
Laurențiu
Constantin,
Batalionul 3 Geniu „General Constantin Poenaru”;
Locul 3: plutonier-major
Sorin Ezaru, Batalionul
Geniu „General ConstanZiua veteranilor de răztin Poenaru”.
boi
este marcată anual la
Premierea a avut loc la
29
aprilie,
în semn de recomandamentul marii
cunoaştere a meritelor
acestora pentru apărarea
independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale
şi a intereselor României.
După Războiul de
Independență din 18771878 și după Primul Război Mondial (1916-1918),
prin diferite legi, s-a instituit titlul de veteran de
război, participanților la
campanii și urmașilor lor
fiindu-le acordate diferite
unități în prezența coman- drepturi și avantaje repadantului Diviziei 2 Infan- ratorii.
terie „Getica”, generalul- Prin Legea din 13 iamaior Ciprian Marin, care nuarie 1918, participanților
a transmis felicitări tu- la Primul Război Mondial
turor
participanților, decorați cu Medalia „Virtutea
apreciind valorificarea ap- Militară” de război clasa
titudinilor fizice într-un
sistem competițional organizat.
Compartimentul informare și relații publice/ Divizia 2 Infanterie
„Getica”

I li s-a acordat o pensie
viageră, iar prin Legea din
2 septembrie 1920,
participanților la Războiul
din 1916-1918 li s-au creat
condiții speciale de pensionare.
În 1927, prin Decretul
- lege nr. 1402 din 15 mai,
ofițerii activi și de rezervă
care participaseră la Primul Război Mondial și
fuseseră decorați cu Ordinul
„Mihai Viteazul”, au primit loturi de teren sau loturi de casă, precum și
anumite gratuități.
De-a lungul timpului,
veteranii de război, au primit o serie de drepturi și
avantaje, printr-o serie de
acte normative, dar pe parcurs aceste drepturi și
avantaje au fost revăzute,

unele fiind chiar anulate.
Ziua veteranilor de război a fost instituită prin
Hotărârea de Guvern nr.
1222/10.10.2007, publicată în M.O. nr.
699/17.10.2007, iar data
aleasă este cea la care, în
anul 1902, regele Carol I
a promulgat, la solicitarea
supravieţuitorilor Războiului de Independenţă
(1877-1878), Înaltul Decret prin care a fost instituit pentru prima dată titlul
de „veteran de război”, în
conformitate cu Convenţia
Statelor Europene de la
Geneva, în onoarea ostaşilor care au luptat în acest
război.
Foto: plutonier-major
Daniel Dulgheru
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Zile și nopți de foc în
poligonul Smârdan

Exercițiul Justice Sword
22.08, executat de către
structurile subordonate Brigăzii 282 Blindată Unirea
Principatelor, în cadrul Centruui Secundar de Instruire
pentru Luptă Smârdan, continuă într-un ritm susținut.
În cadrul acestor activități
de instruire unitățile de infanterie, tancuri și artilerie
și-au concentrat efeorturile
pentru perfecționrea deprinderilor de specialitate și realizarea coeziunii la nivel de
grupă/echipaj și pluton/secție.
Această etapa de instrucție
a început la 15 martie și se
va încheia pe data de 15
mai, structurile desfășurând

INSTRUCȚIE

În cadrul Centrului Secundar de
Instruire pentru Luptă Smârdan, din
județul Galați, unitățile subordonate
Brigăzii 282 Blindată „Unirea
Principatelor” participă la exercițiul
cu trageri de luptă „Justice Sword
22”. Exercițiul se desfășoară până
pe data de 15 mai și constă în instruirea
comună a structurilor de infanterie,
tancuri și artilerie. Instruirea interarme,
permite pregătirea militarilor în
condiții similare celor care ar putea
fi impuse de realitatea modernă a
câmpului de luptă.

prin rotație, pe durata a două
săptămâni, un proces de instruire interarme.
Instruirea interarme, executată concomitent cu structuri de infanterie, tancuri și
artilerie, permite pregătirea
militarilor în condiții similare celor care ar putea fi
impuse de realitatea modernă
a câmpului de luptă.
Joi, 7 aprilie, Batalionul
280 Infanterie Mecanizată
Căpitan Valter Mărăcineanu,
a încheiat etapa de pregătire
cu un exercițiu tactic întrunit,
executat, alături de Batalionul 284 Tancuri Cuza Vodă
și Batalionul 285 Artilerie
Vlaicu Vodă.
Constituiți într-un grup de
luptă, format dintr-o companie
de infanterie, o secție de
obuziere și un pluton de tancuri, militarii celor trei batalioane menționate anterior,
au încheiat exercițiul cu trageri de luptă reale, de nivel
pluton.
Aflat în poligon, alături
de subordonați, comandantul
Brigăzii 282 Blindată Unirea
Principatelor colonelul Gabriel
Turculeț, a declarat: … suntem pe drumul cel bun,
concepția de desfășurare a
exercițiului are ca obiectiv
integrarea structurilor de
nivel pluton de toate armele,
astfel încât, la finalul perioadei de instrucție, acestea
să fie în măsură să-și îndeplinească sarcinile specifice,
în comun și sub coordonarea
unui stat major de nivel batalion.
(continuare în pagina 5)
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În perioada imediat următoare, vom relua tot acest
proces de instrucție sub coordonarea Batalionului 300
Infanterie
Mecanizată
„Sfântul Andrei” din Galați,

care va desfășura etapa de
pregătire interarme, având
în componență structuri de
infanterie, tancuri și artilerie.
Militarii vor beneficia de
aceleași facilități și condiții

5

În data de 7 aprilie, militarii din Brigada 282 Blindată Unirea Principatelor,
au primit vizita șefului Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu.
Acesta a discutat cu militarii și s-a bucurat să-i găsească cu un moral bun, cu
satisfacția lucrului bine făcut și cu zâmbetul pe buze, în pofida zilelor încărcate
din poligon. Alături de ei, umăr la umăr, se instruiesc și militari americani.
Totodată a apreciat nivelul profesional al Brigăzii 282 Blindată Unirea
Principatelor și interesul manifestat pentru analiza conflictelor militare actuale
și aplicarea în procesul instruirii a lecțiilor învățate din acestea.
de pregătire, astfel încât la
jumătatea lunii mai, să putem raporta că structurile
de nivel pluton din cadrul
Brigăzii 282 Mecanizată
„Unirea Principatelor” sunt
gata să-și îndeplinească misiunile.
Astfel, având la bază un
scenariu fictiv și folosindu-se de experiența acumulată pe timpul participării
la operații în afara teritoriului național, militarii sau antrenat într-un cadru
întrunit, demonstrând profesionalism și implicare, dar
și capacitatea de a îndeplini
cu
succes
misiunile
încredințate.

Alături de artileriștii români a executat trageri și o
baterie de militari americani,
din cadrul battle group-ul dislocat la Baza Militară Mihail
Kogălniceanu.
Exercițiul Justice Sword
22.08 continuă însă, la Centrul Secundar de Instruire
pentru Luptă din Smârdan,
cu celelalte structuri din cadrul marii unități.
La realizarea acestui material au contribuit: Oana
Ieșan, Gina Chipăilă, Teodoru
Tilică, Petrică Mihalache
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2 apr ilie 2004

18 an i de la ader ar ea
Român iei la Alia n ța
N or d-Atlan tică

Bu z ău
În baza Legii nr. 390 din 28 septembrie 2004, Ziua NATO în România
se sărbătorește în fiecare an, în prima
duminică a lunii aprilie. Ziua NATO
este o sărbătoare dedicată democraţiei,
spiritului european şi euroatlantic.

Hu ș i

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 Nord-

În urmă cu 18 ani, la 29
martie 2004, România a aderat în
mod oficial la NATO, prin depunerea
instrumentelor de ratificare la
Departamentul de Stat al Statelor
Unite ale Americii, statul depozitar
al Tratatului Alianţei Nord-Atlantice,
urmând ca, la 2 aprilie 2004, să
aibă loc ceremonia arborării oficiale
a drapelului românesc la sediul
N ATO .

Br aș ov

Atlantic 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 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.
Cu acestă ocazie, duminică 3 aprilie
2022, la sediul Comandamentului Diviziei

Con s tan ța

2 Infanterie „Getica” s-a desfăşurat
o ceremonie militară în cadrul căreia
au fost arborate drapelul naţional şi
drapelul NATO, după care au fost
intonate imnurile României şi al
Alianţei Nord-Atlantice.
Manifestarea dedicată Zilei NATO
are loc pentru a sublinia un aspect
fundamental al identităţii noastre,
acela de militari aparţinând unui stat
membru NATO, totodată constituindu-se un prilej de a reafirma angajamentul nostru de care suntem mândri
şi care ne responsabilizează încă şi
mai mult.
Și în celelalte unități subordonate
diviziei Diviziei 2 Infanterie „Getica”
au avut loc ceremonii militare dedicate
acestui eveniment.
Redacția

ACTUALITATEA MILITARĂ

De la proiecte la fapte

Am venit cu drag în mijlocul oamenilor din Depozitului 164 Intendență
Moldavia din Hemeiuş. Militari și civili
au reușit, cu sprijinul eșaloanelor superioare și cu imensa lor dedicație, să
reînvie un proiect așa de util, croitoria
militară. Pe lângă aceasta, fiecare clădire a unităţii a fost renovată, continuitatea proiectelor și a spiritului
gospodăresc a dat roade. Era o oază de
verdeață ce urma să explodeze odată cu
primăvară la care se adaugă dorința tuturor din unitate de munci, de a performa. Nu e unitate de prima linie, dar
conștienți de misiunea lor, militarii și
civilii fac tot ce le stă în putință să
transforme proiectele în fapte.
Am fost la inaugurarea croitoriei militare. Am văzut personal pregătit, utilaje performante și noi. Am revenit și
…. primul proiect este pe finalizare.
Împreună cu comandantul unității, locotenent-colonelul Daniel Patrania, am
făcut un tur al croitoriei, unde se muncea din plin. Pe umerașe, frumos aliniate, multe costume erau deja gata.
L-am găsit pe șeful formaţiunii croitorie militară din cadrul Depozitului
164 Intendență, plutonierul-adjutant
principal Marius Cojocaru implicat alături de subordonații săi în plin proces
de producție. A luat o mică pauză și am
aflat mai multe detalii despre el și ceea
ce se întâmplă în structura pe care o comandă. Este subofiţer de intendenţă
promoţie 1993, are 49 de ani şi a îndeplinit mai multe funcţii specifice: administrator de companie la diferite
unități, după care a ocupat poziţii de
subofiţer de stat major. În ultima perioadă,
a lucrat și la Baza 95 Aeriană, după
care a venit aici.

Adriana Moisă

Am în subordine 16 civili dintre care
un bărbat și restul femei. Sunt veniți din
mediul civil și s-au adaptat cu ușurință
mediului militar fiind în măsură să-și
îndeplinească sarcinile. Şi eu m-am
schimbat, am căutat să comunic mai
bine cu ei, mai ales că înainte lucram
doar cu militari, iar acum doar cu civili. Am reușit să încheg o echipă ce are
deja rezultate, chiar dacă am avut de
trecut încercările pandemiei. Există întelegere și totul merge foarte bine, a
spus plutonierul-adjutant principal Marius
Cojocaru
La croitoria militară a Depozitului
164 Intendență se lucrează intens. Am
discutat cu una dintre cele implicate în
producția costumelelor. Adriana Moisă
este personal civil contractual și lucrează aici de doi ani și jumătate pe
funcția de croitor. Soțul ei lucrează în
alt minister și este obișnuită cu regulile
din viața militară. Are aproape 20 de
ani de experiență, a lucrat până acum
numai în croitorie, începând de la faza
de primire a produsului până la produsul final.
Este destul de mare diferența dintre
mediul civil și cel militar. A fost chiar
o provocare să vin aici, dar, ușor, m-am
adaptat. Sunt regulamente pe care le
respectăm. Am avut posibilitatea să
alegem să lucrăm fiecare în domeniul
lui. Nu mi s-a părut nimic greu, iar cel
mai frumos lucru este colectivul mai
ales că la început nu cunoșteam pe nimeni, a afirmat Adriana Moisă.
Am continuat periplul prin croitorie.
Fiecare era la locul său demuncă, cu o
atmosferă plăcută de lucru, iar rezultatele muncii erau vizibile. Am aflat mai
multe detalii de la comandantul unității,
„Ne place ceea ce facem, chiar este
puțină concurență între noi pentru a realiza un produs finit cât mai frumos și
așteptăm noi provocări. Să lucrăm și
altora alte modele de uniformă. Am fost
la deja o primă probă și am fost
încântați. Este o senzație plăcută când
vedem că rezultatele sunt pe măsura
așteptărilor. Suntem mulțumiți și noi și
după cum arăta la final. Lucrând în
domeniu rezultatul este mult peste
așteptări.”
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La sfârşitul anului trecut participam la Depozitul
164 Intendență „Moldavia” din Hemeiuş, judeţul
Bacău la inaugurarea unei structuri, croitoria
militară ce își propunea ca în scurt timp să înceapă
producția. Am revenit la început de primăvară și am
găsit aproape finalizată prima mare comandă,
realizarea ținutei de oraș pentru o promoție de
subofițeri.

Locotenent-colonel Daniel Patrania

„Personalul civil a venit cu experiență
și s-a adaptat foarte repede cerințelor sistemul militar. Ne-au prezentat chiar
diferite variante de lucru și modalități de
abordare a fluxului tehnologic al
producției. Au văzut rigorile sistemului
militar, s-au adaptat, personalul este
foarte mulțumit datorită faptului că toate
spațiile în care lucrează sunt reabilitate
din anul 2021. Tehnica din dotare este
modernă de fabricație 2020 și personalul
este foarte mulțumit de activitatea pe care
o desfășoară. Cunosc bine oamenii, am
mai lucrat și înainte cu ei și după ce am
revenit în această unitate. Succesul poate
fi corectitudinea, relația interumană și
colegialitatea de care dau dovadă.”

locotenent-colonelul Daniel Patrania.
Prima misiune a croitoriei militare primită de la eșaloanele superioare a fost
realizarea a 426 de costume militare
de oraș, vară și iarnă, necesare echipării unei promoții de subofițeri. S-a deplasat o echipă la sediul școlii militare
de la Pitești, unde s-au luat datele antropometrice. S-au asigurat materiile
prime în proporție de 98%, iar activitatea de confecționare decurge normal.
La începutul lunii iunie activitate va fi
finalizată. Specificațiile tehnice au fost
realizate chiar de personalul din cadrul
croitoriei militare, cu cunoștințe vaste
în domeniu.
Locotenent-colonelul Daniel Patrania este un ofițer cu multă experiență
în intendență. Are o experiență de
peste 30 de ani în domeniul logistic,
ceea ce l-a ajutat să închege acest colectiv care să funcționeze foarte bine.
Coordonează un colectiv bine închegat.
Are peste 23 de ani de când muncește
în acest depozit. A fost ofițer cu depozitul de alimente, cu achiziții, șef de
logistică după care o perioadă de șapte

ani a lucrat la Baza 3 Logistică, unde a
îndeplinit diferite funcții. A revenit
aici în 2017 și a participat la procesul
de modernizare care s-a finalizat în
2021, inclusiv prin punerea în
funcțiune a croitoriei militare.
Avem un plan de producție cu o
normă de timp repartizată pentru fiecare
costum. Personalul se încadrează și
vom reuși să asigurăm la termenul ordonat ținuta pentru subofițeri. Avem în
plan următoarea comandă. Vom face
150 de costume militare de culoare
albă și 150 de costume militare de culoare albastră pentru muzicile militară din zona de responsabilitate a
Diviziei 2 Infanterie „Getica”, inclusiv pentru Brigada 61 Vânători de
Munte, a declarat locotenent-colonelul
Daniel Patrania.
Prin munca unor oameni dedicați, la
Depozitul 164 Intendență „Moldavia”,
proiectele se transformă în fapte.
Text și foto: plutonier-adjutant
principal Lucian Irimia
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Trageri de luptă în poligonul
Valea Iașului

Militarii din cadrul Batalionului 33
Vânători de Munte „Posada” au fost
evaluați în poligonul de tragere Valea
Iașului prin exerciții cu trageri de luptă.
Exercițiile au fost concepute pe baza
unor scenarii complexe realizate în cooperare cu două aeronave de tip I.A.R.
330 Puma , puse la dispoziție de Baza
90 Transport Aerian Otopeni „Comandor

aviator Gheorghe Bănciulescu”.
Pe timpul exercițiilor, plutoanele comandate de locotenentul Artur Diconeasa
și locotenentul Andrei Tîrziu au executat
infiltrarea în dispozitivul inamic pe
cale aeriană, continuând cu executarea
asaltului asupra obiectivului.
Text și foto: plutonier Cătălin Prâsneac

În perioada 11-21.04.2022 în poligonul temporar Prislop, militari din
Batalionul 30 Vânători de Munte „Dragoslavele”, o grupă de cercetare din
cadrul Diviziei Multinaționale Sud-Est
și vânători de munte din armata franceză
aparținând Batalionului 27 Chasseurs
Alpin, au desfășurat activități de instruire
în comun.
Programul de instruire a cuprins
activități de alpinism, ședințe individuale

de tragere cu armamentul din dotarea
fiecărei structuri participante și exerciții
de nivel pluton tip STX (exercițiu de
rezolvare a unei situații tactice), FTX
(exercițiu de antrenament în teren) și
LFX (exercițiu tactic cu trageri de
luptă).
Scopul instrucției în comun este acela
de a demonstra capacitatea de reacţie
într-un scenariu de apărare colectivă şi
de promovare a stabilităţii şi securităţii

Vânătorii de munte români și
francezi s-au instuit în
Munții Prislop

atât prin armonizarea procedurilor de planifica și acționa în cooperare cu
operare în mediu montan cât și prin forțele militare franceze și aliate.
întărirea parteneriatului şi a interopeText: plutonier-major Ovidiu
rabilităţii. Antrenamentele în comun Cantea
măresc vizibilitatea, credibilitatea și
Foto: caporal Ciprian Irimia
capacitatea vânătorilor de munte de a
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Berbec. Odată cu sosirea acestei luni, energia va crește continuu. Datorită
vremii frumoase, s-ar putea să vă simțiți copleșiți de lipsa de motivare penSărbătoarea Sfintelor Paști este cea mai mărită şi solemnă dintre
tru muncă și veți prefera să vă concentrați asupra timpului liber. Nu încercați sărbătorile anului, care aduce omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice,
să luptați pentru că vă veți simți fericiți doar dacă vă satisfaceți nevoile. Cele prin sacrificiul lui Iisus Hristos.
mai bune lucruri sunt cele neplanificate, iar această perioadă încurajează direct deCa orice mare eveniment creștinesc sărbătorit în țara noastră avem și de
ciziile spontane. Încercați să faceți ceea ce vă dictează intuiția în această perioadă. această dată obiceiuri moștenite din vremuri străvechi, în funcție de regiune:
- La Înviere este bine să te îmbraci cu o haină nouă, îmbrăcămintea nouă,
Taur. În luna mai, nativi acestei zodii își vor recâștiga încrederea în toate la fel ca şi apa, are un rol purificator;
aspectele vieții. Este un moment minunat să vă întoarceți la lucruri la care
- În ziua de Paşti nu este bine să dormi, pentru că în restul anului vei fi
ați refuzat să credeți că sunteți suficient de buni. S-ar putea să fiți foarte
plăcut surprins de data asta. Veți fi independent și ușor egocentric, așa că va somnoros, vei avea ghinion, viermii vor mânca semănăturile, recolta va fi
fi mai bine să vă ocupați chiar dvs. de ele. În această perioadă, noi oportunități ți distrusă şi te va prinde ploaia ori de câte ori vei vrea să lucrezi câmpul;
se vor deschide în plan personal și profesional.
- Lumânarea de la Înviere trebuie păstrata în casă şi aprinsă în caz de
Gemeni. Nativii Gemeni se pot bucura de o perioadă minunată, cu condiția boală, calamităţi naturale, supărări;
să fie atenți la detalii, căci în acestea stau multe răspunsuri. Dacă vor fi su- În dimineaţa Paştelui e bine să priveşti prima dată într-un vas cu apă
perficiali vor face alegeri greșite, vor cheltui inutil și vor pierde bani. Așadar, neîncepută. Se spune că vei avea vederea buna în restul anului;
dacă vor o viață bună în luna mai, este indicat să rămână ancorați în prezent,
- Se spune că e bine să te speli pe faţă cu apa neîncepută dintr-o cană
atenți la ce se întâmplă în jurul lor. Va trebui să își acorde suficient timp de odihnă,
nouă,
în care ai pus un ou roşu, unul alb, un bănuţ de argint şi un fir de iarbă
căci oboseala îi poate împinge către greșeli.
verde, semne ale sănătăţii, prosperităţii şi sporului în toate;
Rac. În luna mai, nativii acestei zodii se lasă duși de val către tot ceea ce le
- În ziua de Paşti nu se mănâncă oul cu sare, se spune că transpiri tot anul;
face plăcere, savurează micile bucurii și reușesc, pur și simplu, să își trăiască
viața la superlativ. Cei din jur pot observa că acești nativi înfloresc, radiază
- Pasca, crucea de pe ea sau anade voie bună, iubire și armonie, sunt echilibrați și fac față cu mare ușurință fura sunt considerate de leac, de
stresului. În plan financiar nu se vor arunca în orice oportunitate, ci vor alege doar aceea se păstrează bucăţi din ele
ceea ce le convine, ce le face plăcere, ce este relevant pentru viața lor.
peste an;
- Cocoşul sfinţit de Paşti se creLeu. În plan profesional, leii își setează scopuri înalte, își doresc să treacă
la un alt nivel în carieră lor și vor face tot ce le stă în putință pentru a da dea a fi o sursă de belşug, sănătate
curs acestor noi direcții. Pe de altă parte, luna mai reprezintă o perioadă şi dragoste. În vechime oamenii
propice să vă preocupați mai mult de evoluția personală. Per total, luna aceasta aduceau cocoşi la slujba de Înviere,
pe motiv că aceluia căruia îi va
va fi plină de fericire și pace, așa că bucurați-vă de timpul liber.
cânta primul cocoşul în acea noapte
va avea noroc tot anul. Apoi
Fecioară. Va fi o lună plină de provocări pentru nativii acestei zodii. Mai cocoşii erau daţi de pomană
ales în domeniul carierei, există multe obstacole pe care va trebui să le săracilor;
depășiți. Nu va fi ușor, dar vă veți descurca. Cu răbdare, puteți face multe
- La masa de Paşti e bine să
și, în plus, veți câștiga o experiență valoroasă. Pe plan profesional,
informațiile nou achiziționate vă pot ajuta să obțineți performanțe mai bune la locul mănânci mai întâi un ou, se crede
de muncă.
că acesta aduce sănătate trupului pe
parcursul anului, apoi peşte şi
Balanţă. Luna Mai se anunță liniștită și relaxantă pentru nativii, care pot pasăre, pentru a fi sprinten precum
declara că aceasta este prima luna din acest an în care simt că și-au stabilit
ritmul propriu, că lucrurile decurg după cum își doresc, că reușesc să își peştele şi uşor ca pasărea;
- Cu cine ciocneşti ouăle vopsite în ziua de Paşti, te vei întâlni în lumea
ducă la bun sfârșit responsabilitățile zilei în timp util, astfel încât le rămâne
suficient timp să petreacă alături de cei dragi, să aibă grijă de imaginea lor, să se cealaltă;
răsfețe și să se bucure de compania prietenilor.
- Dacă păstrezi un ou roşu 40 de zile după Paşti şi nu se strică, vei avea
Scorpion. Luna mai va fi o perioadă a iubirii. Ați putea folosi această noroc tot anul;
perioadă frumoasă pentru a merge cu cei dragi într-o vacanță, pentru că este
- De Paşti, există credinţa că cerurile se deschid, permiţând sufletelor
o ocazie unică de a petrece momente frumoase împreună. Nu vor exista celor morţi să se întoarcă acasă, pentru a-şi proteja rudele dragi;
probleme de rezolvat în luna mai și vă veți putea bucura exclusiv de momentul
- Se spune că cei ce mor în duminică de Paşti sunt scutiţi de Judecata
prezent. Veți radia multă energie pozitivă, iar cei din jur vor fi uimiți de ea.
divină, sufletele lor ajungând direct în rai;
- Copii născuţi de Paşti sunt binecuvântaţi, având o viaţa luminată şi
Săgetător. Luna mai va fi o lună a dezvoltării personale. Nativii zodiei își
vor ascuți toate simțurile, ceea ce îi va ajuta să se orienteze în toate aspectele presărată cu noroc toată viaţa.
vieții lor. Veți fi deschiși la informații și experiențe noi. Cu toate acestea,
este posibil să păreți un pic prea sensibil în anumite situații. Luna aceasta
este, de asemenea, momentul perfect pentru a vă gândi la obiceiurile proaste și penJ
tru a începe să vă luptați cu ele.
– O cafea, vă rog!
– Normală?
Capricorn. Nativii au nevoie să își îmbunătățească managementul stresului
– Mi-o faceți puțin zăpăcită, așa ca mine, să am cu cine râde!
în luna mai. Veți reuși să faceți tot ceea ce v-ați propus și nimic nu vă va
J
împiedica. Cel mai bun lucru pe care îl puteți face în această lună este să vă
concentrați pe obiectivele pe care vi le-ați propus. Va fi bine să adăugați niște
exerciții fizice în agendă, corpulvă va mulțumi mai târziu.

Vărsător. Luna mai va stârni unele sentimente contradictorii. Ar trebui să
încercați să găsiți un echilibru interior și să vă deconectați pentru o vreme.
O plimbare în pădure, aerul curat și puțină mișcare vor face bine. Starea de
spirit este mai bună, primesc energie astrală și puterea de a rezolva o multitudine din responsabilitățile restante și vor simți că reușesc în tot ce și-au propus.
Sunteți dispuși să învățați lucruri noi, să cunoașeți oameni, să socializați, să vă
bucurați de viață și să faceți un pas înainte în carieră.
Peşti. Nativii sunt puși pe fapte mari, însă este posibil ca bugetul lor să fie
depășit. Așadar se vor vedea nevoiți să acționeze și pe alte căi, unele care
nu sunt chiar cele mai dorite, însă nu vor să încetinească ritmul evoluției în
ceea ce și-au propus. Luna Mai este fluctuantă, cu urcușuri și coborâșuri, cu
perioade de relaxare alternând cu unele stresante, însă cel mai mult îi va obosi faptul
că sunt nevoiți să își asume noi responsabilități.

U M O R

J
Un judecător iese din sala de judecată râzând în hohote. Un alt
judecător îl întreabă:
– Ce e? Ce râzi așa de tare, colega?
- Tocmai am auzit cel mai tare banc!
- Cum e?
- Nu pot să ți-l spun, dar tocmai i-am dat unuia 10 ani pentru el!
J
Nepotul îşi întreabă bunicul:
– La ce crezi că ai putea renunţa mai uşor: la vin sau la femei,
bunicule?
– Depinde de vechime!
J

10

În slujba patriei

Nr. 7 (30 aprilie 2022)
www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro

EVENIMENT

Aniversarea Batalionului 47 Comunicații și Informatică „General Nicolae Petrescu”

La 1 aprilie, Batalionul
47
Comunicații
și
Informatică
General
Nicolae Petrescu a
sărbătorit împlinirea a 90
de ani de la înființare. Cu
această ocazie, pe platoul
unității a avut loc ceremonialul militar la care au
participat comandantul
Diviziei 2 Infanterie Getica,
general-maior Ciprian
Marin, reprezentanți ai
autorităților locale și
Cu aceeași ocazie,
cadre militare în rezervă
și retragere care au făcut Drapelul de luptă al Bataparte din efectivele lionului 47 Comunicații
și Informatică General
unității.

Nicolae Petrescu a fost
decorat cu Ordinul Virtutea Militară în grad de
Comandor.

La ceas aniversar,
doresc întregului personal
al unității, personal activ,
în rezervă sau în retragere, un sincer La
mulți ani! și să rămână
aceeași militari onești și
responsabili, le-a transmis
locțiitorul comandantului
batalionului, locotenentcolonel Ovidiu Fieraru.
Compartimentul informare și relații publice/
Divizia 2 Infanterie
„Getica”

Aniversarea a 1650 de ani de atestare documentară a Municipiului Buzău

Marți, 12 aprilie, în garnizoana Buzău a avut loc
aniversarea a 1650 de ani
de atestare documentară a
Municipiului Buzău care
coincide cu martirizarea
Sfântului Mare Mucenic
Sava de la Buzău, sau
Sava Gotul, cum mai este
cunoscut, în apele râului
Mousaios.
În primăvara anului
372, Sava Gotul, cunoscut
și ca Sfântul Sava de la
Buzău, a fost prins de goți
și schingiuit amarnic pentru că a refuzat să renunțe
la credința sa în Dumnezeu,
apoi a fost înecat în apele
râului Mousaios.
Cu acest prilej, Primaria Municipiului Buzau
a organizat în parteneriat
cu Divizia 2 Infanterie
Getica un eveniment de
lansare a seriei de
activitați cultural-artistice,
Buzau 1650.
Lansarea seriei culturalartistice intitulate Buzău
1650 a debutat la Biserica

militară
cu
hramul
Pogorârea Duhului Sfânt
din incinta Diviziei 2 Infanterie Getica cu interpretarea Imnului Naţional
al României, urmat de
alocuţiunile oficilităţilor
prezente la eveniment.
Evenimentul a continuat cu un moment artistic
oferit de Corul Lyra din
Buzău şi de către solista
Diana Ioniţă acompaniată
de muzica militară a comandamentului Diviziei 2
Infanterie Getica sub
bagheta dirijorului maior
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Sfântul Sava de la Buzău a
fost înecat de goți în apele
râului Mousaios.
Tot cu acelaşi prilej la
sediul comandamentului
Diviziei 2 Infanterie Getica a avut loc şi o activitate
educativă
prin
organizarea unor ateliere
de creaţie artistică, unde
peste 200 de elevi buzoieni au realizat lucrări
artistice cu tema 1650 de
ani de la martirizarea
Sfântului
Sava - ocrotiDănuţ Cristian Vulpe.
torul
judeţului
Buzău cu
După momentul artistic
scopul
de
a
marca
într-o
a avut loc prezentarea gamanieră
artistică
nevoia
de
leriei Buzău 1650 de către
istoricul Marius Nicoară.
În cadrul expoziției în aer
liber au fost prezentate
ipostaze adunate de-a lungul timpului despre orașul
și județul Buzău, pornind
de la prima atestare
documentară și până în
zilele noastre.
Ziua inaugurării Galeriei
foto Buzău 1650 în aer
liber, pe 12 aprilie, este
ziua în care, în anul 372,
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a cultiva şi întări în su- milenare de credinţă.
fletele elevilor buzoieni
Activitatea s-a încheiat
valorile
perene
ale la Biserica militară cu hraidentităţii
noastre mul Pogorârea Duhului
Sfânt cu vernisarea
expoziţiei de pictură cu
tematică religioasă 1650
de ani de la martiriul Sfântului Sava - ocrotitorul
județului Buzău organizată
de Cercul Militar Buzău,
Seminarul
Teologic
Ortodox Chesari.
Compartimentul informare și relații publice/
Divizia 2 Infanterie „Getica”
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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 ”

Campionatul militar de cros pentru unități de instrucție,
etapa pe Divizia 2 Infanterie Getica, a fost organizat și anul
acesta la Brașov, la sediul Batalionului 228 Apărare Antiaeriană Piatra Craiului.
Competiția de cros a fost organizată atât la feminin cât și
la masculin, fetele alergând un traseu de șase kilometi iar
băieții având de parcurs un traseu de zece kilometri.
Și în acest an, Brigada 2 Vânători de Munte Sarmizegetusa a
ocupat locurile întâi la toate categoriile.
Clasamentul final și podiumul pe categorii arătând astfel:
Individual feminin:
Locul I și ll - Brigada 2 Vânători de Munte Sarmizegetusa;
Locul lIl - Brigada 282 Blindate Unirea Principatelor.
Individual masculin:
Locul l - Brigada 2 Vânători de Munte Sarmizegetusa;
Locul ll și III - Brigada 282 Blindată Unirea Principatelor.
Echipe feminin:
Locul l - Brigada 2 Vânători de Munte Sarmizegetusa;
Locul ll - Brigada 282 Blindată Unirea Principatelor;
Locul lll - Regimentul 61 Rachete Antiaeriene Pelenedava.
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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 general:
Locul l - Brigada 2 Vânători de Munte Sarmizegetusa;
Locul ll - Brigada 282 Blindată Unirea Principatelor;
Locul lll - Regimentul 61 Rachete Antiaeriene Pelenedava.
Premierea câștigătorilor a fost făcută de colonelul TiberiuCristian Cristescu, locțiitor al comandantului Brigăzii 2 Vânători
de Munte Sarmizegetusa.
Primele două echipe clasate la general vor participa la
etapa de cros organizată de Statul Major al Forțelor Terestre.
Felicitări tuturor participanților!
Text și foto: locotenent Gabriel Constantin

