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În data de 12 martie
a.c., în prezenţa coman-
dantului Diviziei 2
Infanterie „Getica”,
general-maior Dragoș-
Dumitru Iacob, a avut loc
ceremonia de predare-
primire a comenzii Bazei
3 Logistică „Zargidava”.

Este ziua în care
colonelul inginer
Croitoru Petre și-a luat
rămas bun de la instituția
militară, o instituție pe
care a slujit-o cu același
devotament și abnegație,
pe parcursul a peste 30 de
ani de activitate.

Dincolo de realizările
în plan profesional, este
demn de subliniat de-
osebita colaborare
manifestată de colonelul
inginer, în relaționarea cu
personalul Comandamen-
tului Bazei 3 Logistică,

dar și cu personalul struc-
turilor subordonate.

Seriozitatea, onesti-
tatea, înțelegerea, aple-
carea spre un dialog
deschis, tenacitatea, sunt
doar câteva din trăsăturile
prin care a reușit să
conducă marea unitate
din Roman, făcând posi-
bil ca rezultatele efor-
turilor acestei structuri, să

fie adesea apreciate la
nivelul eșaloanelor supe-
rioare.

Atribuțiile funcției de
comandant al Bazei 3
Logistică și Drapelul de
luptă al unității, au fost
preluate de colonelul
Puluc Silviu-Ionel.

La final de carieră,
colectivul Comandamen-
tului Bazei 3 Logistică,  i-
a transmis colonelului
inginer Croitoru Petre,
alese gânduri de respect
și prețuire, sănătate și îm-
pliniri în plan personal, o
pensie frumoasă și lungă,
adresându-i totodată
invitația, de a fi alături la
diferitele momente im-
portante care se vor
desfășura în cadrul struc-
turii.

Sursa: Baza 3 Logistică
„Zargidava”

Ceremonie de trecere în rezervă la Ceremonie de trecere în rezervă la 
comandamentul Bazei 3 Logistică „Zargidava”comandamentul Bazei 3 Logistică „Zargidava”

Militarii Batalionului
229 Sprijin Logistic
„Cumidava” au sărbătorit
în data de 10 martie a.c.,
împlinirea a 79 ani de la
înființare. Cu acest prilej,
în cadrul unității, a fost
organizată o ceremonie
militară.

Comandantul Batalionu-
lui 229 Sprijin Logistic
„Cumidava”, locotenent-
colonelul Pavel Nica, a
recompensat personalul
militar și civil, care s-a
evidențiat prin activitatea
desfășurată în cadrul
batalionului, prin oferirea
de diplome și mulțumiri.
Totodată i-a felicitat pe
militarii care fac parte din
„familia” unității pentru
profesionalismul  de care
dau dovadă și le-a urat
succes în îndeplinirea mi-
siunilor și a obiectivelor
viitoare.

La data de 10 martie
1942, în contextul celui

de-Al Doilea Război
Mondial, prin „Ordinea
de bătaie la război a co-
mandamentului Brigăzii
2 Mixtă Munte” a luat
ființă „Comandamentul
Grup Servicii” prima
structură logistică de
nivel batalion din istoria
vânătorilor de munte.

Începând cu anul 1964,
structura de nivel batalion
este redusă la nivel de

companie, aceasta purtând
diverse denumiri, dar
având în esență aceeași
misiune: asigurarea spri-
jinului logistic pentru
unitățile luptătoare dar și
pentru comandamentul și
subunitățile Brigăzii 2
Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”. 

În anul 2001, necesi-
tatea reînființării unei
structuri de nivel batalion
de sprijin logistic în
cadrul marii unități tac-
tice, a condus la apariția,
la 1 aprilie 2001, a Batal-
ionului 229 Logistic, re-
denumit ulterior
Batalionul 229 Sprijin
Logistic, unitate care în
anul 2007 a fost
certificată și afirmată ca
structură logistică de
nivel batalion în cadrul
structurii de forțe NATO. 

Text și foto: căpitan
Andreea Muntean

Batalionul  229 Sprijin Logistic „Cumidava”  Batalionul  229 Sprijin Logistic „Cumidava”  
la ceas aniversar     la ceas aniversar     

În perioada 24 - 25 mar-
tie, Brigada 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa” a
sprijinit desfășurarea
exerciț iului  „CIMIC
Victory” în județul Brașov,
la care a participat o echipă
militară mixtă formată din
specialiști de cooperare
civili-militari (CIMIC) din
cadrul Batalionului 1
CIMIC al Statului Major
al Forțelor Terestre și Afa-
ceri Civile SUA (US Civil
Affairs). 

Activitățile desfășurate
au constat în întâlniri cu
autoritățile publice locale
din Brașov și Cincu și
acțiuni umanitare în co-
operare cu reprezentanți
ai Societății Naționale de
Cruce Roșie – filiala
Brașov și Făgăraș. 

În cadrul discuțiilor cu
autoritățile publice locale
au fost abordate aspecte

privind mijloacele și per-
sonalul din cadrul siste-
mului pentru gestionare a
situațiilor de urgență, pre-
gătirea populației pentru
situații de criză și asigu-
rarea asistenței medicale
de urgență a populației.

Prin intermediul
acțiunilor umanitare au

fost distribuite pachete cu
produse de protecție sa-
nitară și igienă personală
familiilor cu nevoi speciale
din Voila și Cincșor.

Text: căpitan Mariana
Dinu

Foto: plutonier-major
Constantin Itu

Cooperare civili-militari în cadrul exercițiuluiCooperare civili-militari în cadrul exercițiului
„CIMIC Victory”„CIMIC Victory”

Call center-ul organizat
în Brașov de Brigada 2
Vânători de Munte
„Sarmizegetusa” a în-
ceput din data de 15 mar-
tie să programeze la
vaccinare persoanele eli-
gibile pentru etapa a III-
a, stabilite prin Strategia
de vaccinare împotriva
COVID-19. 

Centrul are 12 linii
telefonice și funcționează

zilnic în intervalul orar
08.00 - 22.00, asigurând
suportul persoanelor pen-
tru programarea la vac-
cinare și sprijinul
direcțiilor de sănătate
publică județene. Media
zilnică a apelurilor prelu-
ate pentru programarea în
această etapă este de
1700.

Pentru a afla mai multe
detalii privind activitatea

colegilor noștri am stat de
vorbă cu sergentul
Alexandra Ciolpan, unul
dintre operatorii call cen-
ter-ului. 

Suntem un call center
la nivel național. În
aces moment, prin
apelarea numărului
unic 021.414.44.25
facem programări în
etapa a III-a. Numărul de
apeluri este foarte ridi-
cat. Acest lucru este nor-
mal la începutul fiecărei
etape de vaccinare. 

Durata unui apel poate
să fie și de 15 minute.
Dacă nu mai sunt locuri
disponibile, persoanele
care solicită să se vac-
cineze sunt trecute pe
liste de așteptare. În
foarte multe cazuri
cetățenii optează și pen-
tru un loc la vaccinare
într-un județ mult mai
îndepărtat de județul în
care își au domiciliul.

Text și foto: căpitan
Mariana Dinu

1700 de apeluri – media zilnică a apelurilor 1700 de apeluri – media zilnică a apelurilor 
preluate de call center-ul din Brașov preluate de call center-ul din Brașov 



Începutul de primăvară i-a găsit în
poligonul Centrului Național de In-
struire pentru Apărare Antiaeriană
„General de brigadă Ion Bungescu”,
Capu Midia, pe militarii detașamentului
de Apărare Antiaeriană din cadrul Bri-
găzii 282 Blindată „Unirea Principatelor”,
care vor fi dislocați în cadrul Grupului
de Luptă din Polonia.

Provocarea a fost combaterea cu suc-
ces a țintelor aeriene și terestre pe tim-
pul exercițiului cu trageri de luptă reale
„Thunder Guard 21”. Cunoștințele și
aptitudinile specifice pentru exploata-
rea  categoriei de tehnică, perfecționate

pe timpul perioadei de pregătire, au per-
mis operatorilor exploatarea la capaci-
tate maximă a sistemelor antiaeriene
Gepard, pentru îndeplinirea cu succes
a misiunilor și sarcinilor încredințate
pe durata desfășurării exercițiului.

Activitatea de instruire a marcat
finalizarea etapei de pregătire centrali-
zată în vederea dislocării
detașamentului în baza militară din
Bemowo Piskie, Polonia.

Text: locotenent Mădălina Boboc 
Foto: locotenent Anca Medrea și

locotenent Mădălina Boboc
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Ultimul examen al militarilor dinUltimul examen al militarilor din
Detașamentul de Apărare Antiaeriană,Detașamentul de Apărare Antiaeriană,

rotația a IX- a rotația a IX- a 

Tanchiștii dobrogeni în poligonul MurfatlarTanchiștii dobrogeni în poligonul Murfatlar
În perioada 09-10 martie, în poligo-

nul Murfatlar, militarii Batalionului
912 Tancuri ,,Scythia Minor” au exe-
cutat activătăți de instrucție în cadrul
etapei de instruire de nivel pluton.

Activitățile de instruire au vizat
perfecționarea capacității de planificare
și conducere a acțiunilor de luptă de
către comandanții de plutoane și
comandanții de tancuri, precum și an-
trenarea și evaluarea membrilor echi-
pajelor.

Este prima dată în istoria batalio-
nului când militarii se instruiesc până
la nivel companie, examenul maturităţii

depline urmând a fi dat în poligonul
Babadag pe timpul exerciţiului
,,Mărăşeşti 21”, unde Batalionul 912
Tancuri va conduce battle group-ul
Brigăzii 9 Mecanizată „Mărăşeşti”, a
precizat comandantul Batalionului 912
Tancuri, locotenent-colonel Iulian
Popa.

La finalul exercițiului, militarii au
fost felicitați de comandantul batalio-
nului pentru modul în care au executat
exercițiul.

Text și foto: plutonier-adjutant
principal Gheorghe Gabără
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În Centrul Secundar de In-
struire pentru Luptă al Forţelor
Terestre Române, din Smârdan,
în perioada 16-24 martie a.c.,
s-a desfășurat exerciţiul
multinațional Justice Eagle
21.1.

La acest exercițiu au parti-
cipat aproximativ 500 de
militari aparţinând Armatei
României, Statelor Unite ale
Americii şi Poloniei.  Divizia
2 Infanterie „Getica” a fost re-
prezentată de militarii din cadrul
Batalionului 341 Infanterie
,,Constanţa”, Batalionului 911
Infanterie ,,Capidava” și Ba-
talionului 168 Sprijin Logistic
,,Pontus Euxinus” din cadrul
Brigăzii 9 Mecanizate „Mărăşeşti”,
precum și militari din cadrul
Batalionului 285 Artilerie
,,Vlaicu Vodă” aparținând Bri-
găzii 282 Blindate „Unirea
Principatelor”.

Activitatea s-a desfășurat în

facilitățile de instruire ale Cen-
trului Secundar de Instruire
pentru Luptă al Forţelor Terestre
Române, din Smârdan și a ur-
mărit creşterea interoperabilităţii
forţelor armate membre NATO:
USA, Polonia şi România, men-
ţinerea capabilităţii de dislocare
şi instruire în comun prin exer-
sarea sprijinului logistic, dez-
voltarea unui mediu regional
favorabil cooperării militare
multinaţionale şi creşterea pro-
fesionalismului militarilor.

Deschiderea exercițiului a
avut loc în data de 16 martie,
în prezența șefului de stat major
al Brigăzii 9 Mecanizată
,,Mărășești”, colonelul Marian
Niculae și a subofițerului de
comandă, plutonierul-adjutant
principal Cristinel Cazacu. Ac-
tivitatea s-a desfășurat într-un
cadru restrâns pentru a se limita
răspândirea Covid-19.

(continuare în pagina 5)

Exerciţiul multinaţional „Justice Eagle 21.1”Exerciţiul multinaţional „Justice Eagle 21.1”



Grupul de luptă constituit
pentru desfășurarea exercițiului
a fost comandat de locotenent-
colonelul Neil Hollenbeck, iar
funcția de locțiitor a fost asi-
gurată de comandantul Bata-
lionului 341 Infanterie
,,Constanța”, locotenent-colo-
nel Marcel Drăghici.

În această perioadă, militarii
participanți la exercițiul
multinațional ,,Justice Eagle
21.1”, au executat ședințe de
tragere, cu scopul de a permite
militarilor americani, români
şi polonezi să se familiarizeze
cu armamentul naţiunilor par-
ticipante. Astfel, în data de 23
martie, aceștia au executat un
exerciţiu tactic cu trageri de
luptă reale, interarme, pentru
antrenarea şi evaluarea struc-
turilor participante. Tragerile
de luptă cu muniţie reală s-au
executat cu tancuri TR-85, ve-
hicule de luptă ,,Bradley”,

transportoare blindate
,,Rosomak”, MLI-84 ,,Jderul”
şi obuziere calibru 152 mm. 

Activitatea a avut loc în pre-
zenţa şefului Statului Major al
Forţelor Terestre, general-maior
Iulian Berdilă, şefului de stat
major al Brigăzii 9 Mecanizată
,,Mărăşeşti”, colonel Marian
Niculae, personalului militar
din cadrul comandamentelor
naţiunilor membre NATO şi
reprezentanţilor din cadrul uni-
tăţilor participante la exerci-
ţiu.

Chiar dacă vremea nu a fost
de partea militarilor, ploaia,
noroiul şi temperaturile scăzute
nu i-au împiedicat să-și înde-
plinească misiunea.

Text: locotenent Istrate
Andreea, locotenent Călin
Alexandru

Foto: plutonier-adjutant
principal Gabără Gheorghe
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Prima jumătate a lunii martie i-a găsit pe cercetaşii
Regimentului  528 ISR „Vlad Țepeş” la pregătire, în
tabăra de instrucție de iarnă, desfășurată la poalele
Bucegilor, la cabana militară a vânătorilor de munte
Diham.

Pe parcursul celor două săptămâni, zăpada și te-
renul accidentat au contribuit la ridicarea nivelului
de pregătire al militarilor, aceștia perfecționându-și
deprinderile necesare orientării în teren muntos-îm-
pădurit, executării deplasărilor pe schiuri, cu și fără
hartă, acordării primului ajutor, executării tragerilor
în condiții de iarnă, luării legăturilor radio și trans-
miterii rapoartelor specifice la distanțe mari.

Pe timpul taberei de instrucție cercetaşii au parti-
cipat la un concurs de orientare pe un traseu necu-
noscut, dar au avut și posibilitatea verificării
rezistenței fizice şi psihice pe timpul executării unui
marş pe distanţă medie. 

Nu în ultimul rând, exercițiul tactic specific le-a
oferit, printre altele, posibilitatea petrecerii unei
nopți sub cerul liber, folosind mijloace procurate din
zona de acțiune pentru subzistență.

Într-o permanentă întrecere cu ei înșiși, pentru a
fi mereu acolo unde le este locul, dar şi unde
Dumnezeu le poartă pașii, pe timpul instrucției, cer-
cetaşii brăileni au întâlnit o familie cu doi adulți cu
un copil, care au rămas înzăpeziți cu propria maşină.
Militarii s-au mobilizat şi au scos maşina din nămeți

iar apoi, cu un mic zâmbet pe chipuri, şi-au continuat
instrucția ştiind că au făcut o faptă bună. Până la
urmă, nimeni nu rămâne în urmă!

Chiar dacă la poalele Bucegilor nu sunt încă
semne clare de sosire a primăverii, mărțişorul nu a
făcut diferența şi a ajuns la timp, acolo unde îi este
destinat să fie. La mulți ani, femeilor cercetaş!

Sursa: Regimentul 528 ISR „Vlad Țepeş”

Cercetași laCercetași la
înălțimeînălțime



Instrucția continuă la Batalionul 300
Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei”.
În facilitățile de instrucție ale unității,
subunitățile de infanterie și sprijin luptă
au executat în această perioadă exerciții
de tip FCX (fire control exercise) an-
trenarea echipelor de conducerea focu-
lui în vederea sincronizării rapide a fo-
cului pe câmpul de luptă, exersarea
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procedurilor și tehnicilor de manevră
precum și coordonarea focului. Pe baza
unui scenariu bine stabilit, plecând de
la șefii de echipe din cadrul grupelor și
ajungând până la comandantul de com-
panie, aceștia, au avut în vedere o serie
de aspecte pentru atingerea obiectivelor:
analiza terenului din raionul exercițiului,
executarea rock-drill-uri (repetiții la

Demnitate,Demnitate,
Disciplină,Disciplină,

DăruireDăruire

macheta terenului) pentru o mai bună
percepție a fazelor exercițiului, execu-
tarea recunoașterilor, transmiterea ra-
poartelor în timp util și cu acuratețe. 

Aceste tipuri de exerciții sunt un
foarte bun prilej de antrenament pentru
tinerii infanteriști școlarizați în modu-
lele de pregătire și încadrați în cadrul

subunităților în prima funcție dar și
pentru omogenizarea și închegarea
echipelor, grupelor, plutoanelor cât și
a companiei de infanterie sau sprijin
luptă.

Text și foto: sergent-major Nicușor
Comănescu



Teatrul de operații este o mare provocare
pentru orice militar, cât și pentru familia sa.
Mama, soția, iubita sau fiica ajung să cunoască
multe din sacrificiile vieții de militar. Jurământul
depus de militar se răsfrânge și asupra celor dragi
acestora. La început de primăvară, femeile din
viața noastră se reinventează de fiecare dată, dar
în sufletele lor... 

Mama reprezintă ceva unic în fiecare familie.
Ea este cea care se sacrifică cel mai mult, suferă,
speră, crede, se roagă, luptă pentru reușita alor ei.
S-a bucurat când a auzit că băiatul sau fiica a ales ar-
mata. A fost mândră când a fost la jurământ și a vrut
neapărat să facă prima poză cu copilul ei îmbrăcat în
uniformă. A suferit în tăcere când îi spunea la telefon
că îi este greu la instrucție, că bocancii îi fac bătături,
că urechea țiuie după trageri. Îi punea un bănuț de-
oparte, să aibă copilul acolo, chiar dacă acesta avea
soldă. Mergea la biserică și se ruga să îi fie bine, să
reușească în carieră. Suferea în tăcere când copilul
venea rar acasă. Lui(ei) să îi fie bine!!! Apoi...

Mamă, unitatea mea urmează să plece în mi-
siune în Afganistan. M-am hotărât, plec și eu!, i s-a
spus la telefon. Instantaneu, lacrimile au început să-i
curgă pe obraz. A privit spre icoana din cameră și a
început să se roage. Se gândea că poate se
răzgândește, că poate nu se mai pleacă în misiune, că
... Și a venit ziua când ușa s-a deschis și... Mămica
mea scumpă, iartă-mă, dar trebuie să plec, am venit
să-mi iau la revedere, i-a spus copilul. L-a strâns în
brațe!! Nu mai dorea să se dezlipească de lângă el!
L-a crescut cu greu, a avut grijă de el când era bolnav,
când se lovea, i-a făcut de multe ori prăjiturile prefe-
rate, i-a dat un bănuț pe ascuns. Și acum...el pleacă la
război. A strâns din dinți și l-a binecuvântat!! Desco-
perea că... misiunea este mai importantă decât ea. Ar-
mata l-a transformat din fiu (fiică) în camarad. Primea
telefoane, afla că e bine, chiar dacă la televizor auzea
că acolo se luptă. Și da, uneori, se moare!!! Se ruga
zilnic în biserică. Privea spre icoane și se ruga. Soa-
rele pătrundea mai greu prin vitraliile bisericii. Razele
soarelui atingeau cu blândețe icoanele. Ajută-l
Doamne!! Adu-l sănătos acasă, se ruga zilnic cu ar-
doare mama.

Suferea, dar se bucura imens când îl auzea la
telefon. Iar acum cu tehnologia asta e mult mai bine.
Îl vedea și mângâia ecranul. După ce termina de vor-
bit, îl săruta. Doamne, departe e dus. Și e la război!
Zilele se scurgeau cu greu, dar a venit și timpul când
militarul s-a întors acasă sănătos și cu misiunea înde-
plinită. Zilele cu greutăți și suferință au trecut ca prin
farmec. A venit, e acasă! Îți mulțumesc Doamne, că

s-a întors acasă sănătos!, a spus mama privind spre
icoane. L-a strâns în brațe și nu mai dorea să-i dea
drumul. A plâns iar! 

Mamă, știu că te-ai rugat mult pentru mine și
camarazii mei. Am simțit puterea rugăciunilor tale!
Îți mulțumesc cum m-ai crescut și să știi că acolo de-
parte, am făcut mult bine. Îți sărut mâinile bătătorite
de muncă și cu care m-ai crescut! Nu e nevoie să fie
8 Martie să-ți spun cât de mult țin la tine!, i-a spus
militarul. 

În altă parte, o soție plângea în spatele ușii
tocmai închise de un alt militar ce pleca în Afganistan.
Cu toate că nu mai era la prima misiune, nu s-a putut

obișnui. Iubitul ei, soțul ei a plecat iar împreună cu
camarazii săi în misiune. A știu de la început cu cine
se mărită, dar a crezut că poate... La prima a rămas
singură, la a doua era copilul mic, acum... Lasă mamă
nu plânge, ne descurcăm noi doi! Apoi, nu e un capăt
de țară șase luni și se întoarce el acasă. Știi că ne
iubește ca pe lumina ochilor!, a îmbărbătat-o copilul. 

Ochii soției au jucat în lacrimi și l-a strâns pu-
ternic în brațe. O altă primăvară, o altă misiune, o altă
despărțire pentru șase luni. Știa că de fiecare dată pe
8 Martie venea cu un buchet de frezii, florile ei pre-
ferate. Acum..., el e plecat. Și iar i-au jucat ochii în
lacrimi. Și-a adus aminte de fiecare întâlnire cu el,

fiecare sărut, fiecare clipă de dragoste. Bea cafeaua
singură. Îi e dor de îmbrățișările lui, de mângâierile
lui, de tot ce reprezintă el. Copilul o face să mai uite.
Și totuși... el e plecat în misiune. Vorbește cu el zilnic,
copilul e fericit, că îl vede! Îi simte încordarea, citește
în fiecare zi ce se întâmplă pe acolo și tresare de fie-
care dată când aude cuvântul Afganistan. Apoi o bă-
taie în ușă. Copilul a venit de la școală. Îi deschide
ușa și...

În pragul ușii, copilul era cu un buchet de fre-
zii în mână și i-a spus: La mulți ani, mămico! Noi,
bărbații din viața ta îți urăm multe sănătate și feri-
cire! Și am un mesaj și din partea lui tata, Te iubesc,
iar îmbrățișarea ți-o dau eu!  

Într-o bază militară din Afganistan, o soție, o
mamă era la datorie. A trebuit să plece în misiune. Ca-
marazii ei au fost foarte atenți cu ea. Au îmbărbătat-
o de fiecare dată. Și ea le-a fost alături. Face parte
dintr-o echipă și nu a dat înapoi. A acceptat provo-
carea denumită sec Afganistan. Se aștepta la acest
lucru din momentul în care a decis să vină în armată. 

I-a fost greu când a hotărât să plece în misi-
une. A venit acasă și i-a îmbrățișat lung pe copii. Soțul
a înțeles-o din priviri. Mami, știu că ne iubești, dar
de ce ne îmbrățișezi așa de lung?, au întrebat-o cei
mici. O să pleci o perioadă cu soldățeii tăi?, a între-
bat-o cel mare. A salvat-o soțul. Da, mami o să fie de-
parte o perioadă, iar noi trebuie să fim uniți și
cuminți. Ea o să se întoarcă foarte repede acasă, cum
termină misiunea.

Bine, mami, dar cum o să-ți dăruim flori de 8
martie?, a spus cel mic. Facem noi cumva, a răspuns
soțul.

Și a plecat în misiune cu ochii în lacrimi. Ca-
marazii au înțeles-o și au sprijinit-o. A înțeles mult
mai multe când a văzut un coleg cu ochii în lacrimi
după ce a vorbit cu ai săi. Indiferent de sex, ascuns
de uniformă, stă o inimă care iubește. Acasă îi
așteaptă cineva. Acum, la început de primăvară, e
pentru prima dată în misiune.

Telefonul a zbârnâit. Era de acasă. A deschis
apelul video. Soțul și copiii au salutat-o și… Mami,
La mulți ani de 8 martie!! Te iubim mult! Știu că ești
departe de noi, dar uite, avem un cadou pentru tine,
au spus ei în cor. Apoi, i-au arătat un desen mare cu
un imens buchet de flori desenat de copii. Noi l-am
făcut. Am muncit două zile la el, dar e frumos și să
știi că are mult suflet pus în fiecare floare din buchet.
La mulți ani, mămica noastră!

Vă mulțumesc, iubiții mei! a răspuns ea. Vă
iubesc mult!! Îmi dați multă putere să îmi fac treaba
aici! Nu mai este mult și vin acasă, lângă voi. Au vor-
bit mult, le-a spus cum e prin bază, cum sunt colegii
săi. Apoi, a terminat convorbirea. Era primul 8 martie
departe de ai ei. Greu, tare greu, dar merg mai de-
parte, nu mai este mult, s-a gândit ea.

La început de primăvară, 8 martie este ceva
special pentru militarii aflați la datorie. Oriunde ar fi
în lumea asta, aproape sau departe cei dragi, noi, cei
în uniformă vă urăm un sincer La Mulți Ani!!!!

Text: plutonier-adjutant principal Lucian Irimia
lucian.irimia@presamil.ro

De trei  ori  femeieDe trei  ori  femeie
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HOROSCOP UL APRILIE
Berbec.Vei simți că ai renăscut. Aprilie îți va oferi multă energie mentală.
Probabil că vei încerca să îți atingi obiectivele atât în viața personală, cât și
în carieră. Este un moment excelent pentru a începe să participii la un curs

și să organizezi întâlniri de mare importanță. 

Taur. În aprilie, viața va fi plină de pozitivitate în multe aspecte ale vieții. 
Este un moment ideal pentru a decora o casă sau a-i schimba aspectul.

Aceste impulsuri ar putea duce și la o sesiune de cumpărături. Aprile va trezi
mari sensibilități morale în tine. N-ar strica să planifici o scurtă escapadă în

natură. Te va ajuta să îți recapeți puterile și să îți pui ordine în gânduri.

Gemeni. Aprilie este despre energia mentală și nu vei avea probleme de
organizare. Creierul tău va funcționa la capacitate maximă, totuși, ferește-
te să spui ceva ce ai putea regreta mai târziu. Ai capacitatea să asimilezi în

mod eficient informațiile, de aceea se recomandă să vă dedicați timp studiului
individual, experiențelor culturale sau călătoriilor în țări încă neexplorate.

Rac. În aprilie, va trebui să ai mai mult control asupra ta. Vei fi predispus
la explozivitate atât la locul de muncă, cât și acasă. Inspirația va fi la fiecare
colț și deci este un moment ideal să înceapi un nou proiect. Îți va merge

foarte bine la locul de muncă, o promovare s-ar putea ivi la orizont. Înainte de
fiecare decizie serioasă, fă o evaluare judicioasă a argumentelor pro și contra și
abia ulterior acționează. Cititul vă poate ajuta să vă calmați.   

Leu. Luna aprilie va fi o lună de independență și schimbare pentru tine. Fie
că este vorba de o schimbare în comportamentul tău, în stilul de viață, la
locul de muncă sau o schimbare a înfățișării, te vei bucura din plin. Dacă

sunteți atras de științele alternative, luna aceasta este un moment excelent pen-
tru a le aprofunda deoarece vei avea un talent excepțional, care poate să nu dureze
mult.  

Fecioară. În această lună veți străluci de gânduri pozitive. Te vei trezi cu
entuziasm și vei gestiona toate responsabilitățile cu ușurință și umor. Dar
ferște-te de colegi, care pot gândi că o asemenea dispoziție seamănă cu opor-

tunismul și te-ar putea vedea ca pe o amenințare. În privința carierei, vei
străluci puternic, pentru că ritmul tău va câștiga un avânt de neoprit. 

Balanţă.Vei fi în culmea fericirii în această lună. Totul va funcționa în ar-
monie acasă și la locul de muncă și va fi o perioadă minunată pentru a merge
într-o scurtă vacanță. Încercați să organizați o excursie de familie pentru

câteva zile. Este un moment ideal pentru a face un pas înainte în viață. Efor-
turile îți vor fi apreciate cu siguranță. Provocarea lunii aprilie va fi să te concentrezi
asupra corpului tău. 

Scorpion.Prima jumătate a lunii aprilie este benefică pentru tine. Te simți
bine și asta se vede! Oamenii din jurul tău îți remarcă pofta de viață și en-
ergia pozitivă pe care o emani. Cu un efort minim, arăți spectaculos, iar

farmecul tău este imposibil de ignorat. Evită totuși să faci schimbări radicale. 

Săgetător. Aprilie îți va aduce o grămadă de energie mentală care va fi
folosită cel mai bine în viața profesională. Muncești mult, însă tot efortul
depus te duce cu un pas mai aproape de atingerea obiectivelor stabilite la

începutul anului. Ai norocul să atragi în jurul tău oameni frumoși și să legi noi
prietenii. Luna aprilie va fi o perioadă excelentă pentru a vă întoarce la valorile
familiei.  Mulțumită ție, o mulțime de idei interesante ar putea ieși la lumină.  

Capricorn. Aprilie te va face să acorzi mai multă atenție familiei tale. Din
păcate, probabil că nu vei putea evita conflictele, care îți vor zdruncina
destul de serios relațiile. În această perioadă îți va fi greu să rămâi obiectiv.

Deși ai prefera să fii imparțial, s-ar putea ca acest lucru să fie imposibil de re-
alizat. Încearcă să te relaxezi cât mai mult posibil. Dacă simțiți că nu ești capabil
să te relaxezi, poți începe să meditezi.

Vărsător. Aprilie va trezi neliniște în tine, și astfel vei simți că nu poți sta
într-un singur loc.Vei fi foarte ocupat luna aceasta. Efortul și succesul tău
vor tinde să fie mai mari, ceea ce ar putea fi o oportunitate excelentă de a

profita de asta și de a obține o mărire salarială. Îți vei pune gândurile în ordine,
iar când te vei simți pregătit, se va întoarce la ritmul standard al vieții tale. Atenție
mare la economii.  

Pești. Aprilie vine cu vești bune pentru tine, te numeri printre nativii
răsfățați ai lunii. Te simți bine în pielea ta și acorzi o atenție deosebită mod-
ului în care arăți.  Prietenii îți sunt aproape și te susțin atunci când te simți

depășit de situație. Poți începe acum să îți organizezi viitoarea vacanță. Sunt
multe detalii de pus la punct și ai nevoie de timp pentru a face lucrurile ca la carte. 

J
M-a sunat soția. Zice:
- Trei colege au primit flori de 1 martie. Sunt minunate!
Imediat i-am răspuns și eu:
- Probabil de-aia au primit flori! 

J
– Cum se numește atunci când îți merge totul bine?
– Halucinații!

J

- Bună frumosule, ce faci?
- Bine frumoaso, ne cunoaștem?
- Sunt diriginta ta, ai zis că n-ai internet să intri la ore!

J
Un filozof ajunge la o stână și se adresează ciobanului:
- Pastore ancestral, ale tale sunt aceste mirifice ovine care se

autofurajează pe acest mioritic plai?
Ciobanul de pe bâtă, dând din cap, cu calm, răspunde:
- Indubitabil!

U M O R

Curiozități
Planeta pe care trăim este ciudată. Mai ciudată decât ne-am putea imagina

vreodată! Pământul este plin de mistere și întâmplări uimitoare, care ne fac să cre-
dem în puterile magice pe care le are Mama Natură. Uneori sunt frumoase; alteori,
doar o privire asupra lor poate să-ți dea fiori pe șira spinării. 

Trandafirul deșertului. Deci, cântărețul popular Sting nu greșea în melodia
sa „Desert rose”- trandafirii deșertului chiar
există! Într-o notă serioasă, acești trandafiri de
deșert sunt formațiuni de grupuri de cristale de
gips sau baryte, care includ o mulțime de boabe
de nisip. În medie, dimensiunea unei roci de
trandafir are un diametru cuprins între 1,3 cm și
10 cm în diametru. Cel mai mare a fost un grup
de roci de trandafiri care avea o înălțime de aprox-
imativ 99 cm și cântărea mai mult de 454 kg.

Curcubeul alb sau arcul de ceață. De aseme-
nea, cunoscut popular sub numele de curcubeu
alb, arcul de ceață este cauzat de picături de apă
foarte mici, mai mici de 0,05 mm. Aceste
frumuseți au mai multe inele palide cauzate de
difracție și sunt, de asemenea, populare printre
marinari (ei le numesc câini de mare).

Ploaie roșie în Kerala. În 2001, statul Kerala din sudul Indiei a rămas uimit.
Se revărsa o ploaie roșie care păta hainele tuturor
în roz. La început, s-a crezut că de vină ar fi
anumiți meteoriți. Cu toate acestea, studiile ulte-
rioare au confirmat: culoarea roșie era cauzată de
sporii algelor verzi terestre prolifice din genul
Trentepohlia transportați în aer. Fenomenul a
reapărut ulterior în 2012 în India și Sri Lanka.

Gogoși de zăpadă sau role de zăpadă. Uneori arată ca niște gogoși mari sau
ca niște cauciucuri de gheață, de parcă natura
însăși ar veni să se joace cu bulgări de zăpadă
cu noi. Este un fenomen meteorologic rar, care
are în general o formă cilindrică. Motivul pentru
care sunt goi în mijloc este că acestea sunt
primele straturi care se formează și, astfel, sunt
slabe și fragile și sunt ușor suflate de vânt,
făcându-l să arate ca o gogoșă. Acestea pot fi fie
la fel de mici ca o minge de tenis, fie la fel de
mari ca o mașină.

Gaura de gheață din Antarctica. Misterioasa gaură din Antarctica a apărut în
octombrie 2017, lăsând oamenii de știință uimiți.
Este aproape de 30.000 de mile pătrate și a fost
detectată de un robot plutitor capabil să
funcționeze sub gheață marină. Potrivit Centrului
Național de Date privind Zăpada și Gheața, acest
fenomen este numit și „polynya”, care este o zonă
de apă deschisă persistentă în care ne-am aștepta
să găsim gheață marină solidă.

Sursa: https://stiai.net
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Eleva plutonier major Miruna
Gabriela Duracu este prima elevă
de la Colegiul Național Militar
„Ștefan cel Mare” admisă la cea
mai prestigioasă instituție de
învățământ militar din Statele
Unite ale Americii - Academia
Militară „West Point”. Pentru
eleva ștefănistă oportunitatea de
a se forma ca ofițer în SUA repre-
zintă mai mult decât un vis împli-
nit.

Ambițioasă, perfecționistă și
determinată, Miruna a reușit să
răzbată într-o competiție destul
de dură și să își depășească toate
limitele în cursa pentru singurul
loc alocat pentru România. S-a
antrenat în fiecare zi, și-a
perfecționat abilitățile de comu-
nicare în limba engleză și a luptat
până în ultimul moment pentru a
demonstra că poate trece peste
toate probele eliminatorii din
această competiție.

Adolescenta în uniformă mi-
litară a reprezentat un exemplu
demn de a fi urmat încă din
școala gimnazială, deoarece este
una dintre cele două șefe de
promoție (2013-2017) ale școlii
gimnaziale din comuna Costești,

județul Vaslui. Ea a fost admisă
în colegiul militar printre primii
elevi, cu media 9,80, iar pe par-
cursul celor patru ani de liceu s-
a menținut pe acceași linie de
excepție în ceea ce privește re-
zultatele școlare. A reușit, sub
semnul atipicității, să îmbine
înclinația către sport, abilitățile
de lider și performanțele școlare.
Drept exemplu i-a avut pe cole-
gii ei, din promoția 2019,
Răzvan Moldovanu, Bogdan
Daniliuc și Mădălin Savin  care
sunt cadeți la Academia Militară
a Forțelor Aeriene, Academia
Militară a Forțelor Terestre West
Point și respectiv Academia
Militară Annapolis Maryland
din SUA.

Întrebată de ce a ales liceul
militar, cu un zâmbet nostalgic
pe chip, Miruna ne-a mărturisit
„Eram destul de mică, nu îmi
amintesc exact ce vârstă aveam,
dar am văzut la televizor parada
militară de Ziua Națională a
României și i-am spus mamei că
vreau în armată. Nu m-am răz-
gândit nicio clipă, iar în clasa a
VII-a am început să mă pregă-
tesc intens pentru admitere”.

La fel cum nu a putut să o
facă nimeni să se răzgândească
în privința alegerii liceului, nici
de data aceasta nu a reuși nimeni
să o întoarcă din drumul spre
academia militară din SUA
„Am fost convinsă încă din clasa
IX-a că vreau să optez pentru
forțele terestre, faptul că am avut
oportunitatea să aleg o academie
militară din Statele Unite ale
Americii a venit ca un bonus.
Am fost anunțați că primii 11
elevi din companie suntem eli-
gibili pentru a ne înscrie la ad-
mitere. Nu am avut nicio
îndoială că asta este cea mai
bună alegere pentru mine. Am
avut parte de susținerea
părinților încă din prima clipă,
iar colegii îmi cunoșteau
înclinația către atletism. Au
urmat o serie de probe: examen
psihologic, testare medicală și o
probă sportivă, care a constat

Prima elevă de laPrima elevă de la
Colegiul Național Militar Colegiul Național Militar 

„Ștefan cel Mare” cadet în SUA„Ștefan cel Mare” cadet în SUA

într-un traseu utilitar aplicativ și
alergare de rezistență de o milă.
Apoi a urmat o testare ECL
(gramatică și vocabular) și un
interviu cu reprezentanți ai aca-
demiei din America care ne-au
analizat abilitățile de comuni-
care în limba engleză. 

Eleva, originară din Vaslui,
este un atlet desăvârșit. La
compețițiile susținute între cole-
giile militare a ocupat mereu
locul I la probele de viteză și să-
ritură în lungime. Abilitățile de
atlet au ajutat-o să treacă prima
peste probele sportive riguroase
pentru admiterea la academia
din SUA. 

Au fost patru ani plini de
privațiuni pe care numai un elev
sau un absolvent de liceu militar
le pot înțelege. Au fost patru ani
în care Miruna a ales să se nu-
mere printre cei mai buni, să își
depășească propriile așteptări și

să ducă peste hotare numele
Colegiului Național Militar
„Ștefan cel Mare”, instituție de
învățământ care i-a pus bazele
pregătirii viitoarei cariere de
ofițer al Armatei Române. Acum,
Miruna începe să culeagă roadele
muncii sale, iar performanța este
răsplătită. 

Dintre toți cadeții români
admiși în ultimii patru ani la aca-
demiile militare din Statele Unite
ale Americii, mai mult de jumă-
tate sunt absolvenți ai liceului
militar câmpulungean. An de an
performanța școlară este dusă la
cel mai înalt nivel, iar rezultatele
obținute de elevii ștefăniști dau
consistență actului educațional
realizat în Colegiul Național
Militar „Ștefan cel Mare” din
Câmpulung Moldovenesc.

    
    Georgiana Lupu



În poligonul Grohotiș, la temperaturi
foarte scăzute și o viteză a vântului de
70 km/h, militarii Batalionului 21
Vânători de Munte „General Leonard
Mociulschi” au executat exerciții cu tra-
geri reale în cadrul evaluării de nivel
pluton.

Situația tactică a permis militarilor
predeleni să simuleze executarea atacu-
lui de către plutonul de vânători de
munte asupra unei grupe aflate în
staționare pe o cotă dominantă, pentru
ocuparea acesteia, cota servind drept o
poziție ușor de apărat care facilita ob-
servarea și sprijinul cu foc asupra zonei
înconjurătoare.

În urma acestui exercițiu comandan-
tul de pluton și comandanții de grupe
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au realizat cât de importante sunt echi-
pamentul adecvat, pregătirea fizică și
psihică a militarilor și ce rol important
au mijloacele de comunicații în coor-
donarea forțelor.

Consider că participarea la acest
exercițiu a reprezentat o experiență ne-
cesară pentru fiecare militar din cadrul
plutonului și ne ajută să înțelegem rolul,
dar mai ales importanța fiecărui individ
în cadrul acestui mecanism complex pe
care îl reprezintă armata, a declarat lo-
cotenentul Florea Laszlo, comandant
de companie vânători de munte.

Sublocotenentul Corvin Iacob este
comandant de pluton vânători de munte
și ne-a spus cum s-au adaptat militarii
în cadrul exercițiului: Militarii

IInnss tt rruucc țț ii ee   îînn   ccoonnddii țț ii ii
eexx tt rreemmee

participanți au experiența teatrului de
operații. Am avut, însă, și subordonați
care s-au instruit pentru prima dată în
astfel de condiții. Abilitățile câștigate
aici cu siguranță le vor fi de folos tutu-
ror, atât în consolidarea deprinderilor
deja existente, cât și în antrenarea de
noi cunoștințe privind desfășurarea
acțiunilor în cadrul unui pluton. 

Condițiile în care s-a desfășurat
exercițiul, teren puternic frământat, ză-
padă înaltă, temperaturi scăzute și vis-
col, au constituit o provocare și o lecție
pentru militari, îngreunând mișcările
fiecăruia, cât și coordonarea dintre ei,
însă faptul că acest exercițiu s-a încheiat
cu succes denotă că militarii s-au adap-
tat corespunzător rigorilor apărute.
Toate astea sunt necesare în dezvoltarea
abilităților fiecăruia, iar rezultatele
avute în ceea ce privește dezvoltarea
nu pot fi obținute într-un alt fel de an-
trenament.

Text și foto: căpitan Răducu Narcis


