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Sărbătorilor de IarnăSărbătorilor de Iarnă
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 par-
curse 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 unitățile și
marile unități 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 trans-
mit, cele mai sincere urări de sănătate, satisfacţii şi împlinire a tuturor
aspiraţiilor. Crăciun fericit şi un An Nou cât mai bun! La mulţi ani!” 

General-maior Dragoș-Dumitru Iacob

Ziua Națională a RomânieiZiua Națională a României
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În data de 9 decembrie,
la sediul Batalionului 33
Vânători de Munte „Posada”
din Curtea de Argeș, s-a
desfășurat, în prezența
Șefului Statului Major al
Forțelor Terestre, general-
maior Iulian Berdilă și a
comandantului Brigăzii 2
Vânători de Munte „Sar-
mizegetusa”, colonel Ilie-
Marian Dragomir, cere-
monia de predare-primire
a Drapelului de Luptă și
a comenzii batalionului,
între locotenent-colonelul
Antonio-Daniel Alexe,
care a fost promovat în ca-
drul Comandamentului
Componenetei Terestre și
locotenent-colonelul
Costinel Popa.

Cu această ocazie, co-
mandantul Brigăzii 2 Vâ-
nători de Munte a oferit,
în semn de mulțumire și
apreciere pentru întreaga
activitate desfășurată la co-
manda Batalionului 33 Vâ-
nători de Munte „Posada”,

locotenent-colonelului
Antonio-Daniel Alexe, o
plachetă onorifică. 

La activitate, care s-a
desfășurat cu respectarea
măsurilor de prevenire a
răspândirii SarsCoV-2, au
participat și reprezentanții
instituțiilor din cadrul Sis-
temului de apărare, ordine
publică și siguranță
națională.

Locotenent-colonelul
Antonio-Daniel Alexe a
parcurs toate treptele ca-
rierei militare până la
această funcție. În decursul

carierei a ocupat funcții
de execuție si conducere
în cadrul Brigăzii 2 Vână-
tori de Munte ,,Sarmize-
getusa”. 

Absolvent al masteru-
lui de conducere la Uni-
versitatea Națională de
Apărare ,, Carol I” în anul
2012, s-a aflat la comanda
unității din anul 2017. 

Veteran al teatrelor de
operații din Irak și Afga-
nistan, locotenent-colonelul
Costinel Popa, a parcurs
toate treptele carierei mi-
litare până la această
funcție.

După absolvirea maste-
rului de conducere la Uni-
versitate de Apărare ,,Carol
I” în anul 2018 a ocupat
funcții de șef birou în ca-
drul Statului Major al
Forțelor Terestre și șef al
operațiilor și instrucției la
Comandamentul Brigăzii
2 Vânători de Munte.

Text și foto: locotenent
Gabriel Constantin

Predarea-primirea comenzii Predarea-primirea comenzii 
Batalionului 33 Vânători de Munte „Posada”Batalionului 33 Vânători de Munte „Posada”

Joi, 2 decembrie,  pen-
tru colonelul Eduard
Borhan, redactorul-șef al
ziarului „În Slujba Patriei”,
editat de Divizia 2 Infan-
terie „Getica”, a venit
momentul când a spus,
după 37 de ani în slujba
Armatei Române: „Adio
arme!”

De formație rachetist
antiaerian și-a început
cariera militară în cadrul
unei brigăzi de rachete
antiaeriene, apoi a lucrat
ca ofițer de stat major în
cadrul comandamentelor
Brigăzii 15 Mecanizată
„Podu Înalt”, a Corpului
10 Armată Teritorial și a
Comandamentului 10
Operațional. Din anul
2006 este redactor-șef al
ziarului „În Slujba Patriei”.

O perioadă fructuoasă
în care a fost alături de
militarii Brigăzii 15
Mecanizată și apoi de cei
ai Diviziei 2 Infanterie la
multe acțiuni de instruire,
în poligoane, exerciții

internaționale și naționale
și a prezentat publicului
larg modul în care mili-
tarul se pregătește, in-
diferent de vreme sau
anotimp, de pe crestele
munților, până în Delta
Dunării.

De asemenea, este veteran
al teatrelor de operații din
Irak și Afganistan. A
urcat treaptă cu treaptă
cariera militară, începută
la 14 ani la Colegiul
Național Militar „Ștefan
cel Mare” de la Câmpulung
Moldovenesc. Este un
ofițer ce s-a implicat mult
în fiecare funcție pe care
a ocupat-o, indiferent de
locul unde a lucrat. 

Acum, la trecerea sa în
rezervă, odată cu
avansarea la gradul de
colonel, toți cei care am
lucrat împreună cu
ofițerul Eduard Borhan îi
urăm multă sănătate și
bucurii alături de familie.

Redacția

Final de carieră Final de carieră 

Locotenent-colonelul
Narcis Cătălin Smeureanu
a fost numit locțiitor al
comandantului Batal-
ionului 2 Infanterie
„Călugăreni”, începând
cu data de întâi decem-
brie.

Ofițerul este veteran al
Teatrelor de Operații, cu
patru misiuni executate în
Afganistan și Irak iar
cariera militară și-a
clădit-o în cadrul
aceluiași batalion. 

Acesta a îndeplinit
funcțiile de comandant
pluton, comandant com-
panie, șef compartiment
planificare logistică și șef
al informațiilor. Timp de
trei ani și-a desfășurat ac-
tivitatea în Oficiul
Național pentru Cultul
Eroilor iar în anul 2018 a

fost avansat la gradul de
locotenet-colonel.

„Sunt conștient și onorat
de responsabilitatea pe
care mi-o asum în cadrul
batalionului în care am
crescut ca ofițer.

Vom duce mai departe
moștenirea solidă a
generațiilor de militari
care au făcut sacrificii în
Batalionului 2 Infanterie
și vom demonstra că sun-
tem în măsură să ne în-
deplinim misiunile, la
cele mai înalte standarde,
indiferent de provocări.

Mulțumesc pentru în-
crederea acordată și am
certitudinea că fiecare
militar din această unitate
va demonstra, în contin-
uare, profesionalism, im-
plicare și spirit de

camaraderie.” a precizat
locotenent-colonelul Narcis
Cătălin Smeureanu.

Text și foto: locotenent
Sergiu Iosub

Echipa de comandă a Batalionului 2 InfanterieEchipa de comandă a Batalionului 2 Infanterie
„Călugăreni” în formulă completă„Călugăreni” în formulă completă

În perioada cadourilor și
a atmosferei festive, mili-
tarii Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa” s-
au alăturat campaniei de
donare de sânge „Fii Erou
Alături de Noi!”, dăruind
un cadou  mai puțin
convențional, viață.

Donarea de sânge este
menită să ajute spitalele în

Campania de donare de sângeCampania de donare de sânge
„Fii Erou Alături de Noi!”„Fii Erou Alături de Noi!”

această perioadă când
numărul donatorilor scade
din raționamente obiective.

Tichetele de masă rezul-
tate din această activitate au
fost și ele donate la rândul
lor pentru sprijinirea unei
cauze sociale.

Text și foto: plutonier-
major Itu Constantin



În perioada 13-17 de-
cembrie, peste 400 de mil-
itari ai Grupului de Luptă,
împreună cu cei din
cadrul Brigăzii 4 Apărare
Teritorială a Poloniei au
intrat în cursa pentru
dobândirea „German
Armed Forces Badge for
Military Proficiency”.

Complexul de probe
desfășurate în vederea
obținerii calificării pentru
embleme a constat în:
proba de înot în uniformă
militară, un test de evalu-
are a capacităților motrice
printr-o serie de 3 probe
(menținerea poziției de
tracțiune, alergare de tip
sprint, alergare de
rezistență pe o distanță de
1 km), trageri cu pistolul
de tip M17 și un marș în

teren variat pe distanța de
6, 9 sau 12 km, militarii
purtând pe timpul
marșului un rucsac militar
de 15 kg. Toate probele
au avut bareme presta-
bilite pentru a încadra mil-
itarii în diferite categorii
ale emblemelor. 

În urma participării la

acest complex de probe,
militarii Detașamentului
de Apărare Antiaeriană
„Gheparzii de fier” au
obținut următoarele em-
bleme, astfel: locotenent
Cătălin Stareț, emblema
de bronz; caporal Cristian
Albu, emblema de argint;
plutonier-major Ionuț
Mocanu, emblema de aur.

Toți militarii participanți
la activitate și-au testat
abilitățile în vederea
obținerii emblemei,
consolidării relațiilor cu
aliații și a creșterii nivelu-
lui multinațional al
pregătirii fizice.

Text:locotenent Diana
Aioanei

Foto: Echipe de relații
publice a Grupului de
Luptă din Polonia
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Militari români decorați cu embleme aleMilitari români decorați cu embleme ale
Forțelor Armate GermaneForțelor Armate Germane Daruri de Crăciun oferite din suflet!Daruri de Crăciun oferite din suflet!

Anul acesta, ajutoarele
Moşului au ajuns la Casa
Speranța din Constanța,
centru care servește nevoi-
lor de dezvoltare și matu-
rizare ale copiilor
abandonați și cu infecție
HIV.

În spirit creștinesc, mi-
litarii Brigăzii 9 Mecani-
zată ,,Mărășești” au inter-
pretat un set de colinde,
sub îndrumarea preotului
militar, fiind acompaniați
de copiii și personalul cen-
trului.

Cei mai mici, dar și cei
mari au primit hăinuțe,
dulciuri și jucării.

Zâmbetul și bucuria
acestor copii a fost cea

mai mare răsplată pentru
militarii Brigăzii 9 Meca-
nizată ,,Mărășești”.

Text: locotenent Andreea
Istrate

Foto: soldat Alin Ioniță

Ediția cu numărul VII a „Festivalului de Datini și Ediția cu numărul VII a „Festivalului de Datini și 
Obiceiuri de Crăciun”, în garnizoana Curtea de ArgeșObiceiuri de Crăciun”, în garnizoana Curtea de Argeș

Ne apropiem cu pași
repezi de sărbătoarea
Crăciunului și de finalul
de an. Cu această ocazie,
pe 09 decembrie, a avut

loc în garnizoana Curtea
de Argeș, ediția cu
numărul VII a „Festivalu-
lui de Datini și Obiceiuri
de Crăciun”. 

Festivalul a fost organi-
zat de Cercul Militar
Curtea de Argeș în colabo-
rare cu Centrul de Cultură
și Arte „George
Topîrceanu” și avându-l
invitat special pe Șeful
Statului Major al Forțelor
Terestre, generalul-maior
Iulian Berdilă.

La acest festival au par-
ticipat reprezentanți a 11
Cercuri Militare din în-
treaga țară, 6 instituții mil-
itare de învățământ și 7
ansambluri folclorice de
cântăreți, colindători, dansatori și călușari

îmbrăcați în frumoase
straie populare.

Cele mai bune
reprezentări au fost premi-
ate, la final, de Șeful Stat-
ului Major al Forțelor
Terestre și de către coman-
dantul Brigăzii 2 Vânători
de Munte „Sarmizege-
tusa”.

Ca urmare a acestor
reprezentări deosebite,
cele mai bune formații
artistice aparținând Cercu-
lui Militar Curtea de

Argeș au fost invitate, în
data de 23 decembrie, la
sediul Statului Major al
Forțelor Terestre pentru
susținerea unui spectacol

dedicat sărbătorilor de
iarnă.

Text și foto: Sebastian
Alupoaie
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Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990,
ziua de 1 decembrie a fost adoptată ca
Zi Națională și sărbătoare publică în
România.

1 decembrie 1918 reprezintă eveni-
mentul principal din istoria României,
dată la care Marea Adunare de la Alba
Iulia a votat unirea Transilvaniei cu
România, totodată cerându-se un sin-
gur stat naţional.

Adunarea Naţională de la Alba Iulia,
constituită din 1228 de delegaţi şi sus-
ţinută de 100.000 de persoane, adoptă
o rezoluţie care consfinţeşte unirea tu-
turor românilor din Transilvania şi
Banat cu România. La 1 decembrie
1918, Vasile Goldiş citeşte rezoluţia
Unirii: „Adunarea națională a tuturor
românilor din Transilvania, Banat și
Țara Ungurească, adunați prin
reprezentanții lor îndreptățiți la Alba
Iulia în ziua de 18 noiembrie/ 1decem-
brie 1918, decretează unirea acelor ro-
mâni și a tuturor teritoriilor locuite de
dânșii cu România. Adunarea pro-
clamă îndeosebi dreptul inalienabil al
națiunii române la întreg Banatul, cu-
prins între Mureș, Tisa și Dunăre.”

La Adunarea de la Alba Iulia s-a
constituit și Marele Consiliu Naţional
Român, în fapt un organism legislativ,
format din 200 de membri aleși și 50
de membri cooptaţi.

Ziua Națională a fost sărbătorită în
toate garnizoanele subordonate Divi-
ziei 2 Infanterie ,,Getica”, prin ceremo-
nii militare și religioase la care au
participat reprezentanți ai autorităților
publice locale, veterani de război, pre-
cum și un numeros public.

La Buzău, Ziua Națională a României,
a fost sărbătorită printr-o ceremonie
militară și religioasă și defilare cu per-
sonal și tehnică militară care a avut loc
pe Calea Eroilor.

Ceremonia din acest an a fost orga-
nizată de către Garnizoana Buzău în
colaborare cu Instituția Prefectului,

Consiliul Județean și Primăria Munici-
piului Buzău.

Manifestarea a debutat cu intonarea
Imnului Național al României de către
Corala bărbătească Ortodoxă „Credo in
Deo”.

Anul acesta, defilarea a fost deschisă
de către aviația militară buzoiană ur-
mată de aproximativ 400 de militari şi
specialişti din Ministerul Apărării Na-
ţionale și celelalte instituții din cadrul
Sistemului Național de Apărare, Or-
dine Publică și Siguranță Națională, cu
peste 70 de mijloace tehnice și circa 10

aeronave, au participat la defilarea cu
personal și tehnică militară.

La ceremonia militară de Ziua
Națională a României, buzoienii au
fost încântați de maşinile de luptă ale
infanteriei MLI - 84 M – „Jderul”
aflate în dotarea Brigăzii 282 Blindată
„Unirea Principatelor”, urmate de

echipamente ale Sistemului Lansator
Multiplu de Rachete cu bătaie mare -
HIMARS, precum și alte echipamente
din dotarea marilor unități și unități din
Garnizoana Buzău.

Unul dintre invitații oficiali, la cere-
monia din acest an, a fost și veteranul
de război Constantin Orzaru, care a îm-
plinit 99 de ani, chiar de Ziua României.
Veteranul a luptat pe frontul de vest,
trecând prin Ungaria, Cehoslovacia,
străbătând munții Tatra.

Militari din cadrul Bazei Aeriene de
Instruire și Formare a Personalului Ae-
ronautic ,,Aurel Vlaicu” au alergat pe
traseul Boboc-Buzău, pentru a promova
motto-ul „Alergăm pentru România

1 Decembrie -  Ziua Națională a României1 Decembrie -  Ziua Națională a României

noastră!”, militari care au încheiat ce-
remonia dedicată Zilei Naționale a Ro-
mâniei.

Tot dedicat Zilei Naționale a Româ-
niei a fost și lansarea numărului 30 al
revistei „Străjer în calea furtunilor”,
editată de Fundația „Mareșal Alexan-
dru Averescu” cu sprijinul Consiliul
Județean Buzău.

Ceremonia militară din acest an s-a
desfășurat în condiții de siguranță sa-
nitară, în contextul evoluției pande-
miei, Ministerul Apărării Naționale
luând toate măsurile impuse pentru
prevenirea răspândirii și contaminării
cu virusul SARS COV-2.

(continuare în pagina 5)

Buzău
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1 Decembrie -  Ziua Națională a României1 Decembrie -  Ziua Națională a României
La Brașov, participanții s-au putut

bucura, cu ocazia Zilei Naționale a
României, de un ceremonial militar și
religios care a avut loc în centrul
orașului, pe Bulevardul Eroilor.

Finalul ceremonialului a fost mar-
cat, în fața unui public numeros, prin
defilarea celor 250 de militari
organizați în blocuri de defilare,
aparținând Ministerului Apărării

Naționale și Ministerului Afacerilor
Interne, urmați de tehnica de luptă și
cea specializată din dotarea unităților
de vânători de munte, jandarmeriei și
Inspectoratului pentru Situații de
Urgență.

Prezenți la activitatea prilejuită de
sărbătorirea Zilei Naționale au fost,
prefectul județului Brașov, coman-
dantul Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”, colonelul Ilie-Ma-
rian Dragomir, președintele Consiliu-
lui Județean Brașov și primarul
municipiului Brașov. 

Alături de militari, la această sărbă-
toare națională, a participat și vetera-
nul de război în vârstă de 99 de ani,
domnul colonel (r) Isac Juravsch.

La Constanța, anul acesta, militarii
din cadrul Brigăzii 9 Mecanizată
,,Mărășești” au sărbătorit Ziua
Națională a României alături de
cetățenii municipiului Constanța.

Ziua a debutat cu participarea mili-
tarilor brigăzii alături de marinarii mi-
litari la ceremonia de depunere de
coroane la Monumentul Eroilor căzuți
în Primul Război Mondial, în Cimitirul
Central.

De asemenea, militarii și tehnica mi-
litară din Armata României și Ministe-
rul Afacerilor Interne au prezentat
onorul și au defilat prin fața cetățenilor.

Ziua Națională a României a fost
sărbătorită la Focșani, în fața Palatu-
lui Administrativ, în prezența
reprezentanților autorităților publice și
a celor din sistemul de ordine publică
și siguranță națională, dar și a
focșănenilor sosiți cu mic cu mare, flu-
turând cu mândrie Drapelul Tricolor, la
sărbătoarea de suflet a neamului româ-
nesc.

În orașul de pe Milcov a răsunat
Imnul Național, iar militari din cadrul
Brigăzii 282 Blindată „Unirea Princi-
patelor”, ai Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „Anghel Saligny”
al județului Vrancea și ai Inspectoratu-
lui de Jandarmi Județean Vrancea „Ge-
neral de Divizie Eracle Nicoleanu” au
defilat în Piața Unirii, marcând astfel
momentul istoric de la 1 Decembrie
1918, când se forma România Mare și
un singur popor, unit în spirit, limbă și
valori.  

În Polonia, în baza de antrenament
din Bemowo Piskie, militarii
Detașamentului de Apărare Antiae-
riană „Gheparzii de fier” au organizat

o ceremonie dedicată Zilei Naționale a
României la care au invitat
reprezentanți ai aliaților Grupului de
Luptă și ai națiunii gazdă. 

Pe timpul acestei activități, coman-
dantul contingentului românesc, maio-
rul Adam Moronescu, a dat citire
mesajului șefului Statului Major al
Apărării. Intonarea imnului național al
României a reprezentat, de asemenea,

un moment important în cadrul cere-
moniei. Totodată, cei mai buni militari
participanți la competițiile sportive,
organizate cu ocazia zilei festive, au

fost premiați cu medalii și cupe. 
La finalul ceremoniei artileriștii an-

tiaerieni dobrogeni au prezentat onorul
României.

La realizarea acestui material au
contribuit: maistru militar principal
Iulian Cadulencu, locotenent Diana
Aioanei, locotenent Andreea Istrate,
locotenent Gabriel Constantin

Brașov

Constanța

Focșani

Polonia

Polonia



În slujba patriei  
Nr. 3 (31 decembrie 2021)
www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro INSTRUCȚIE  

6

Militari ai Detașamentului de Apărare
Antiaeriană „Gheparzii de fier”, care
participă la misiunea de asigurare a
prezenței înaintate consolidate împreună
cu aliații Grupului de Luptă NATO din
Polonia, au fost invitați de către militarii
națiunii-gazdă din cadrul unei unități
de apărare antiaeriană la o expoziție de
tehnică.

În cadrul activității, s-au purtat discuții
despre misiunile specifice, echipamentele
și mijloacele folosite și a avut loc un
schimb de experiență în domeniul
întrebuințării echipamentelor de apărare
antiaeriană ale celor două națiuni.

Text: locotenent Diana Aioanei
Foto: sergeant Bartosz Grądkowski

Cooperare între „GheparziiCooperare între „Gheparzii
de fier” și aliații polonezide fier” și aliații polonezi

contingentului românesc este de asi-
gurare a prezenței înaintate consolidate
în flancul nord-estic al alianței NATO,
alături de partenerii americani, brita-
nici, croați și polonezi, în conformitate

cu măsurile adoptate în cadrul
Summit-ului de la Varșovia.

Text și foto: locotenent Diana
Aioanei

„Gheparzii de fier” se „Gheparzii de fier” se 
instruiesc împreună cu aliațiiinstruiesc împreună cu aliații

Militarii Detașamentului de Apărare
Antiaeriană „Gheparzii de Fier” au exe-
cutat, în această săptămână, ultimele
ședințe de tragere cu armamentul ușor
de infanterie din acest an. 

Artileriștii antiaerieni dobrogeni i-au
invitat și pe militarii americani, din
cadrul companiei Cobra, să participe la
această activitate. Aliații au executat
trageri cu pușca automată calibru 5,45
mm și pistol calibru 9 mm, fiind

impresionați de precizia armamentului
și efectul la țintă pe care acesta îl are. 

Acest schimb de experiență contribuie
semnificativ la menținerea unui nivel
ridicat de interoperabilitate între aliații
Grupului de Luptă din Polonia.

Începând cu luna octombrie, timp
de șase luni, militarii români participă,
sub comanda operațională a Coman-
damentului Forțelor Întrunite, în cadrul
Grupului de Luptă din Polonia. Misiunea
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20 de ani de tradiții20 de ani de tradiții

Aniversarea celor două decenii de
existenţă a unităţii buzoiene a avut loc
vineri, 10 decembrie, în cazarma bata-
lionului, unde s-a organizat o ceremo-
nie militară şi religioasă la care au
participat cadre militare în activitate şi
în rezervă, precum şi reprezentanţi ai
eşaloanelor superioare batalionului.

După intonarea Imnului Naţional al
României, comandantul Batalionului
200 Sprijin „Istrița”, a dat citire mesajului

şefului Statului Major al Forţelor Terestre,
generalul-maior Iulian Berdilă, cu pri-
lejul aniversării. 

În mesaj s-au amintit condițiile
complexe în care a evoluat și s-a dez-
voltat batalionul fiind solicitate perma-
nent responsabilitatea, devotamentul și
pasiunea, care prin valoare individual,
spirit de echipă și dăruire, au dat sens
realizărilor colective și personale.

A urmat apoi oficierea serviciului

religios, după care comandantul
Batalionului 200 Sprijin, locotenent-
colonelul Dănuț Mihu, a trecut în re-
vistă principalele realizări ale unităţii. 

Din partea eşalonului superior a luat
cuvântul comandantul Diviziei 2 In-
fanterie „Getica”, generalul-maior
Dragoș-Dumitru Iacob, ocazie cu care
acesta a amintit că, aniversarea a 20
de ani de la înființarea Batalionului
200 Sprijin reprezintă o muncă perma-
nentă, iar sprijinul logistic înseamnă
multă dăruire și multe cunoștințe în
domeniul logistic care este plin de
provocări și de modificări legislative.

Rolul și importanța structurilor de
sprijin logistic în ansamblul forțelor

diviziei a fost fructificat prin
recunoașterea meritelor personalului
în sprijinul activităților comandamen-
tului, iar prin misiunile încredințate de
fiecare dată, militarii batalionului s-au
remarcat printr-un ridicat simţ al da-
toriei şi prin profesionalism, sprijinul
lor a fost esențial pentru ca la final să
putem spune fără ezitare „Misiune
îndeplinită!”

Le dorim putere de muncă, sănătate
și La Mulți Ani!

Text: plutonier adjutant principal
Sandu Popa, 

Foto: caporal clasa a III-a
Laurențiu Manolache

La 1 decembrie 2001 lua fiinţă la Buzău, Batalionul 200La 1 decembrie 2001 lua fiinţă la Buzău, Batalionul 200
Sprijin „Istrița”, structură aflată în subordinea Diviziei 2Sprijin „Istrița”, structură aflată în subordinea Diviziei 2
Infanterie ,,Getica”.Infanterie ,,Getica”.



Semnal editorial: Semnal editorial: 
A apărut numărul 30 al revistei A apărut numărul 30 al revistei 

„Străjer în calea furtunilor”„Străjer în calea furtunilor”

Numărul 30, cel mai recent al re-
vistei Străjer în calea furtunilor, a
fost prezentat publicului la Ceremonia
Militară organizată de Ziua Naţională a
României, la 1 Decembrie 2021, în
garnizoana Buzău.

Sub titlul Ziua Naţională a României,
reper al unităţii şi jertfei de sine, ge-
neralul-maior Dragoş-Dumitru Iacob,
comandantul Diviziei 2 Infanterie
„Getica” şi preşedintele  Fundaţiei
„Mareşal Alexandru Averescu”, sub
egida căreia apare revista de la înce-
puturile sale în anul 2007, subliniază:
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918
este încununarea nu numai a efortu-
rilor militare şi diplomatice ale anilor
Primului Război Mondial, ci şi rezul-
tatul sacrificiilor şi muncii tuturor
acelor generaţii de când a fost sădită
sămânţa ideii conştiinţei naţionale şi
încă şi mai de demult, de când oame-
nii acestor meleaguri au preţuit ce în-
seamnă să fii acasă, printre cei de-un
neam cu tine.

În cuvântul de întâmpinare a aces-
tui al treizecilea număr al revistei, re-
ferindu-se la colecţia ei ca la un
adevărat bun de patrimoniu cultural,
cu care, după câte ştim, nici o altă
garnizoană din ţară nu se poate lăuda,
colonelul (r) dr. Mircea Tănase, re-
dactor-şef al publicaţiei încă de la pri-
mul număr al acesteia, menţionează:
Aşa cum am mai spus-o şi în Argu-
mentul la Almanahul retrospectiv al
revistei, pe care l-am editat în anul
2020, când s-au împlinit 15 ani de la
înfiinţarea Fundaţiei „Mareşal Ale-
xandru Averescu” - o altă împlinire
editorială cu care ne mândrim! - te-
zaurul depozitat în paginile revistei
va îmbogăţi patrimoniul local şi na-
ţional al oştirii române, ca parte in-
contestabilă a patrimoniului cultural
românesc. Iar cine va fi obligat, sau
doar curios, să cerceteze peste ani
evoluţia oştirii române şi pe coordo-
nata sa socio-culturală, nu va putea
evita Fundaţia „Mareşal Alexandru
Averescu” şi revista acesteia, „Stră-
jer în calea furtunilor”, care, prin
aria sa de exprimare, a depășit de

mult nu doar granițele convenționale
ale garnizoanei Buzău, ci și pe cele
ale zonei de responsabilitate ale

marii unități cu comandamentul în
orașul nostru.

Ne-au fost alături şi la întocmirea
acestui număr istorici şi publicişti
consacraţi care, prin studiile trimise,
au ridicat şi de această dată nivelul

ştiinţific şi punctul de interes al revis-
tei la cotele înalte ale acestora, cu
care, de altfel, ne-am obişnuit citito-
rii. 

Materialele subsumate domeniului
Istorie şi cultură sunt semnate şi în
acest număr de nume de mult cunos-
cute cititorilor noştri, dar nu numai:
colonelul (rtr) dr. Ion Giurcă (Mobi-
lizarea Comandamentului Armatei a
2-a în august 1916), colonel dr. Vasile
Cerbu (Timpul revanșei: iulie-august
1917), colonel (r) dr. Mircea Tănase
(Noile arme consacrate pe fronturile
Primului Război Mondial şi impactul
lor asupra securităţii europene şi artei
militare interbelice), dr. Alin Spânu
(Atacurile aeriene sovietice asupra
României - 22 iunie-16 octombrie
1941), profesorii Petre Abiaboeru
(General de corp de armată Gheor-
ghe R. Gheorghiu - calvarul datoriei

împlinite), Mihai Ştefan (Satele Ţin-
teşti şi Pogonele în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial), Relu Stoica
(Militari buzoieni, victime ale repre-
siunii comuniste).  

Domeniul Teorie militară este susţinut

în acest număr de colonelul dr. Vasile
Cerbu (Un punct de vedere privind
abordarea geopolitică a relaţiilor din-
tre state în contextul actual al securi-
tăţii României) şi de către colonelul
(r) Alexandru Rusu (Învăţământul în
domeniul informaţiilor militare).

În seria relatărilor memorialistice,
semnalăm prezenţa şi în paginile
acestui număr al revistei a lucrării
preotului Nicolae V. Hodoroabă (Din
Războiul de Reîntregire. Note și im-
presii din campania 1916-1918), dar
și ineditele şi emoţionantele consem-
nări ale buzoianului veteran de război
Ștefan Suhaciu (Propria epopee a răz-
boiului şi  prizonieratului). 

Publicistul Viorel Frâncu, statornic
colaborator, ne oferă o emoţionantă
evocare a celui care a fost unul dintre
cei mai prolifici creatori şi devotaţi
susţinători ai revistei noastre, publi-
cistul şi poetul buzoian de anvergură
naţională Emil Niculescu, de curând
plecat dintre noi. A contribuit la cre-
ionarea portretului publicistic al aces-
tuia şi poetul Tudor Cicu. 

În nota deja consacrată a revistei,
de cadran militar buzoian şi magazin
al Fundaţiei „Mareşal Alexandru
Averescu”, vom găsi şi în acest
număr rubricile Agenda fundaţiei,
susţinută de maistrul militar principal
Iulian Cadulencu, cu referire la mani-
festările ocazionate de împlinirea a
105 ani de la înfiinţarea Armatei a 2-
a, dar şi desfăşurarea, la Buzău, la 22
septembrie 2021, a Conferinţei Inter-
naţionale „O nouă Europă Centrală -
100 de ani de la crearea primului sis-
tem defensive regional”. Sub aceiaşi
semnătură găsim consemnate, în Mo-
zaic Buzoian, relatări despre manifes-
tările prilejuite de împlinirea a 105
ani de la atacul de noapte din Dealul
Rotenberg -Daia, Sibiu, Competiţia
„Roza Cercetaşilor”, Ziua Armatei
României în garnizoana Buzău, iar lo-
cotenent Nicoleta Pană relatează so-
sirea Ştafetei veteranilor la Buzău şi
depunerea Jurământului militar de
către o nouă serie de soldaţi şi gradaţi
profesionişti.

Din Arealul Buzoian, plutonierul
adjutant principal Sandu Popa ne
aduce în atenţie Muzeul Chihlimbarului
- piatra magică din judeţul Buzău. 

Revista a fost tehnoredactată cu pa-
siune şi pricepere de maistrul militar
principal Iulian Cadulencu şi tipărită,
în condiţii grafice deosebite, la Edi-
tura Editgraph din Buzău.

Revista poate fi accesată pe site-
ul Fundației „Mareșal Alexandru
Averescu”, http://www.fundatia-ave-
rescu.ro/revista/revista30.pdf 

Colonel (r) dr. Mircea Tănase,
redactor-șef al revistei Străjer în
calea furtunilor
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HOROSCOP UL ANULUI 2022

J

- Ce-mi dăruiești de Crăciun?
- Nimic, dar tu mie?
- Tot nimic.
- Na, ai văzut... avem aceleași gusturi!

J

J
Mămico ce ţi-ai dori de Crăciun?
- Să am un băieţel cuminte.
- Uraaa! Asta înseamnă că o să am un frăţior!

J
- Tăticule, de ce Moș Crăciun e bărbat și nu femeie?
- Unde ai văzut tu femeie să poarte aceleași haine în fiecare an?

J

U M O R

Istoria Bradului de Crăciun         

Pomii au fost un simbol al vieţii cu mult înainte de creştinism. În cea mai
scurtă zi a anului, în decembrie, egiptenii antici duceau în casele lor ramuri
verzi de palmier, care simbolizau triumful vieţii asupra morţii. În aceeaşi
perioadă a anului, preoţii druizi serbau solstiţiul de iarnă decorând stejarii
cu mere aurii. Până în secolul al XII-lea, pomii de Crăciun erau atârnaţi de
tavan ca un simbol al creştinătăţii. Mai târziu, în Evul Mediu, în luna de-
cembrie, în copaci erau atârnate mere roşii. Acestea erau un simbol al lui
Adam şi al Evei (alungaţi din Paradis din cauza unui măr), iar pomii erau
numiţi Copacii Paradisului.

Prima referire la un brad decorat pentru Crăciun apare la Riga, în Litua-
nia, în 1510. În 1521, prinţesa Helene de Mecklembourg a împodobit primul
brad de Crăciun din Paris, după căsătoria cu ducele de Orleans. O altă
menţiune scrisă referitoare la împodobirea unui pom de Crăciun, în Germa-
nia, datează din 1531.

În 1601, un vizitator al oraşului german Strasbourg (astăzi în Franţa)
consemnează o familie care decora un copac cu „napolitane şi beţe de zahăr
aurii răsucite şi flori de hârtie de toate culorile”. Coloniştii germani şi mer-
cenarii, care au luptat în Războiul de Secesiune au dus obiceiul bradului de
Crăciun peste Atlantic. Documentele menţionează că, în 1804, soldaţii
americani de la Fort Dearborn au dus copaci din pădure în barăcile lor.
Marea Britanie a făcut cunoştinţă cu brazii de Crăciun abia în 1841, când
soţul german al reginei Victoria, Prinţul Albert, a dus la castelul Windsor
un brad pentru familia regală.

Bradul de Crăciun este
un obicei occidental care a
căpătat amploare, începând
cu a doua jumătate a sec-
olului al XlX-lea. 

În zilele noastre, îm-
podobirea bradului de
Crăciun a devenit unul din-
tre cele mai iubite datini
atât în mediul urban, cât şi
în mediul rural. 

În 1866 documentele ne
dau de veste despre primul
brad împodobit de Crăciun
în România, bradul de la
palatul regal din București,
un brad ce era împodobit cu
flori de hârtie și cu fructe, la
nici opt luni de la venirea în
România a principelui
Carol I. 

Pe la 1900, bradul regal
era adus la București de pe
domeniul Peleș, iar în el se
puneau lămpi electrice.  

Sursa:Agerpres

Berbec. Intrarea în noul an va fi pașnică, veți accepta modificările aduse
de ultimele luni și vă veți obișnui cu ele. Acest lucru vă va permite să vă
concentrați în totalitate pe viitor. Vă petreceți cea mai mare parte a timpului

cu cei dragi, ceea ce vă întărește legătura cu ei. Acest lucru va avea un efect
pozitiv asupra psihicului, vă veți simți echilibrat și vă va fi mai ușor să faceți față
capcanelor pe care le poat aduce în viață. 

Taur. Începutul anului 2022 va fi foarte armonios. Veți avea ocazia să
finalizați un proiect pe care l-ați amânat la nesfârșit în trecut. Anul 2022
este, în multe privințe, revoluționar pentru nativi acestei zodii. Vor fi obligați

să facă față obstacolelor în viața lor personală și profesională. Ei își vor recon-
sidera hobby-urile și poate vor găsi unul despre care nici nu știau că există în ei. În
a doua jumătate a anului, vă veți confrunta cu probleme legate de muncă. 

Gemeni. Deschiși, prietenoși și ambițioși, așa sunt indivizii din zodia
Gemeni. Și tocmai aceste trăsături de caracter ar trebui să se dezvolte cel
mai mult în acest an. Nu trebuie să se lase controlați de sentimente negative

și să-și piardă motivația pentru a-și atinge obiectivele. Anul 2022 va fi
revoluționar pentru dvs. în multe privințe. Mergeți la evenimente sociale, unde veți
avea ocazia să faceți cunoștințe noi mai ales pe plan profesional. 

Rac. Vă așteaptă un an foarte bun și se anunță un an foarte fericit. Cel mai
bun moment pentru carieră vine în luna martie. Este momentul să
socializați, să cumpărați haine noi și să găsiți modalități de a vă îmbunătăți

aspectul. Puțini vor rezista farmecului pe care îl veți emana. Regândirea com-
portamentului și obiceiurilor lor va fi cheia pentru nativi zodiei. Aruncați tot ceea
ce este negativ față de anul precedent și concentrați-vă gândurile doar spre viitor.  

Leu. În prima jumătate a anului, vor culege succes în domeniul muncii, iar
în a doua jumătate, vor avea o perioadă fericită în ceea ce privește relațiile.
În primăvară, veți reuși în tot ceea ce faceți. Începeți să vă implementați

propriul proiect.  Sfârșitul anului poate fi mai complicat și pot apărea probleme
minore de sănătate. Răsfățați-vă cu multe vitamine și faceți mișcare pentru a preveni
bolile. Veți avea atât de multă forță încât cei din jur vor fi atrași de aceasta. 

Fecioară. Anul 2022 va fi plin de noi oportunități și depinde de
dumneavoastră cum îl abordați. Horoscopul vă sfătuiește să faceți suficient
sport în primele luni ale anului. În ceea ce privește cariera, fiți pregătiți pen-

tru 2022 deoarece poate fi un an cu eforturi mari și succese. Veți avea o ocazie
unică de a vă îndeplini visul. În ce privește relațiile și cariera, veți fi foarte mulțumiți
și veți transmite acest sentiment de armonie și altora. 

Balanţă. Horoscopul pentru 2022 vă sfătuiește să petreceți cât mai mult
timp liber cu cei dragi în primele luni ale anului, deoarece primăvara va fi
foarte agitată. Relaxați-vă cum trebuie și câștigați forță din care vă veți

încărca bateriile în următoarea perioadă. Lunile de iarnă vor fi puțin mai so-
licitante din punct de vedere financiar. La sfârșitul anului, veți avea ocazia să
câștigați timp și să-l dedicați celor dragi.

Scorpion. Multă vreme te-ai concentrat asupra carierei  și a vieții profe-
sionale, dar la finalul lui 2021 ai început să-ți schimbi ușor planurile pentru
a aduce un echilibru în sufletul tău. Acum intri într-un an ceresc, liniștit și

profund, unul care îți va aduce o schimbare vizibilă. Te vei bucura de unul
dintre cei mai glorioși ani din viața ta pentru relaxare și creativitate. Deși vor exista
unele suișuri și coborâșuri, aveți un an grozav!

Săgetător. Anul 2022 va fi un an profund diferit. Deși anul acesta va fi mai
concentrat pe latura interioară, privată a ta decât pe fața ta publică, vei avea
oportunități de a-ți face un nume. Vă puteți implica mai mult în rețelele so-

ciale, crescând mesajul, prietenii și contactele. O mare parte din ceea ce ați
făcut în trecutul  va fi acum răsplătit, sporindu-vă reputația. Aveți atât de multe de
ce să vă entuziasmați pentru anul care urmează!

Capricorn. Horoscopul pentru 2022 se va învârti în principal în jurul
relațiilor. Învățați din greșelile anterioare și nu vă temeți să vă susțineți
punctul de vedere. Puteți începe un proiect nou și foarte important pentru

voi care implică scriere, publicitate, marketing. Și datorită unei minți deschise
și a unui flux constant de gânduri, veți fi și un bun mentor. La locul de muncă, aveți
grijă să nu acordați prea multă atenție bârfelor. Vă recomand să acordați o atenție
deosebită sănătății.  

Vărsător. Fiți entuziasmați pentru că 2022 este un an plin de poezie, liniștit
și cu multe recompense pregătite. Este un an incredibil de pozitiv. Sunteți
pe cale să intrați întro perioadă financiară fabulos de generoasă, posibil cea

mai bună pe care ați avut-o în ultimii ani. Veți avea oportunități de a călători,
de a găsi soluții și de a negocia contracte profitabile. Veți simți o dorință puternică
de recunoaștere și succes. Nu vă va lipsi motivația pentru a vă atinge obiectivele. 

Peşti. Acesta va fi un an de referință pentru voi, unul de care vă veți aminti
pentru totdeauna ca fiind plin de surprize, datorită unei multitudini de as-
pecte care vă sporesc șansele de a reuși în fiecare domeniu al vieții voastre.

Sunteți pe punctul de a intra în cel mai bun an financiar din deceniu – posibil
din întreaga viață. Acum vin prea multe oportunități de carieră de care puteți să
profitați deodată, așa că va trebui să faceți o selecție și să fiți pretențios: acceptați
sau riscați. Aveți un an destul de strălucitor în 2022.
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Miercuri, 22 decembrie, la Monu-
mentul Eroilor Revoluţiei din Decem-
brie 1989, aflat în Piaţa Dacia din
Buzău, s-a desfășurat la împlinirea a
32 de ani de la Revoluţia din Decembrie
1989, un ceremonial militar şi religios
în memoria eroilor martiri. 

În cadrul evenimentului a fost ofi-
ciată o slujbă de pomenire a eroilor mar-
tiri buzoieni căzuţi la datorie în acele
zile. 

Despre evenimentele care s-au derulat
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22 decembrie - „Ziua Victoriei Revoluției Române 22 decembrie - „Ziua Victoriei Revoluției Române 
și a Libertății din Decembrie 1989”și a Libertății din Decembrie 1989”

în urma cu 32 de ani în municipiul Bu-
zău a susținut o alocuțiune, reprezenta-
tul organizaţiilor de revoluţionari de la
Buzău „Asociației Luptătorilor din De-
cembrie’89 și „Clubului 22 Buzău”,
domnul Lionel Zosmer.

La ceremonial, desfășurat în cadru
restrâns determinat de situația epide-
miologică au participat reprezentanţi ai
autorităţilor publice locale, cadre mili-
tare din garnizoană, lideri politici, re-
prezentanţi ai societăţii civile ai muni-
cipiului Buzău.

Text şi foto: maistru militar principal
Iulian Cadulencu

BuzăuBuzău

La împlinirea a 32 de ani de la
revoluție, eroii martiri ai Revoluției din
decembrie 1989 au fost comemorați la
Brașov, printr-o ceremonie militară și
religioasă organizată în Parcul Eroilor,
locul unde își duc somnul de veci.

În cadrul ceremoniei, au fost depuse

coroane și jerbe de flori la Monumentul
eroilor martiri ai revoluţiei din decem-
brie 1989, iar la finalul activității,
reprezentanții autorităților publice lo-
cale au susținut alocuțiuni adresate tu-
turor celor prezenți și familiilor celor
căzuți la revoluție.

Text și foto: plutonier-major Constantin
Cătălin Itu

BrașovBrașov

La împlinirea a 32 de ani de la
Revoluția Română, militarii Brigăzii
9 Mecanizată ,,Mărășești”, alături de
militari din garnizoana Constanța, au

comemorat victimele revoluției prin par-
ticiparea la ceremonia de depunere de
coroane în Cimitirul Eroilor Revoluției
din Decembrie 1989.

Text: locotenent Andreea Istrate
Foto: soldat Alin Ioniță

Militarii din Garnizoana Bârlad au
adus un pios omagiu eroilor martiri ai
comunității, Sublocotenent Post Mor-
tem Olaru Cristian și Sublocotenent
Post Mortem Marin Lucian, precum și
celorlalți eroi martiri pentru sacrificiul
suprem pe care l-au făcut în timpul
Revoluției din decembrie 1989.

Cu acest prilej, la mormintele celor
doi eroi martiri aflate în Cimitirul „Eter-
nitatea”, s-a desfășurat un ceremonial

militar și slujba parastasului. 
La ceremonial au participat reprezen-

tanţi ai autorităţilor publice locale și
Asociației Revoluționarilor, cadre mili-
tare active, în rezervă şi retragere, vete-
rani de război din garnizoană și repre-
zentanţii societăţii civile ai municipiului
Bârlad care au depus coroane, jerbe și
buchete de flori la mormintele eroilor
martiri.

Text: plutonier-adjutant Gherghescu
Liviu

Foto: plutonier-major Dulgheru Daniel

BârladBârlad

ConstanțaConstanța

urmașilor victimelor Revoluției din
1989, au participat în data de 22 decem-
brie 2021, la ceremonialul militar și re-
ligios organizat la Monumentul Eroilor
Revoluției Române din Decembrie
1989 din municipiu. 

Redacția

Militarii garnizoanei Focșani, alături de
reprezentanții autorităților administrației
publice, ai șefilor structurilor județene
din cadrul Ministerului Afacerilor In-
terne, precum și ai revoluționarilor și

FocșaniFocșani


