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Luni, 7 martie, la se-
diul comandamentului
Diviziei 2 Infanterie „Ge-
tica” a avut loc vizita de
informare-documentare a
cursanților din seria 33 a
Colegiului Național de
Apărare.

Principalele teme abor-
date pe parcursul vizitei,
de către generalul-maior
Ciprian Marin, comandan-
tul Diviziei 2 Infanterie
„Getica”, precum şi de cadre
din comandament, au fost
legate de rolul şi locul ma-
rii unităţi, structura şi
zona de responsabilitate. 

Totodată, au fost prezen-
tate misiunea și principalele

activități executate de că-
tre militarii marii unități,
discuțiile făcând referire
și la exercițiile
desfășurate în comun,
precum și facilitățile de

instruire de pe teritoriul
național.

Text și foto:maistru
militar principal Iulian
Cadulencu

Vizita cursanților Colegiului Național de ApărareVizita cursanților Colegiului Național de Apărare
la comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica”la comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica”

Într-o atmosferă
solemnă și alături de
supraviețuitori ai lagărelor
comuniste, la Monumen-
tul Luptătorilor din
Rezistența Anticomunistă
din piața teatrului ”Sică
Alexandrescu”, a avut loc
o ceremonie militară și
religioasă prilejuită de
Ziua Deținuților Politici
Anticomuniști din Pe-
rioada 1944-1989.

În cadrul ceremoniei
au fost rostite alocuțiuni
de către prefectul
județului Brașov și de
către Reprezentantul
Secretariatului de Stat
pentru Recunoașterea
Meritelor Luptătorilor Îm-
potriva Regimului Comu-
nist Instaurat în Perioada
1945-1989.
Finalul activității a fost

marcat de depuneri de
coroane de flori din
partea instituțiilor publice
locale, a garnizoanei
Brașov și a unor instituții

de învățământ liceal din
Brașov.

Text și foto: locotenent
Constantin Gabriel

Ziua deținuților politici anticomuniști din Ziua deținuților politici anticomuniști din 
perioada 1944-1989 comemorată la Brașovperioada 1944-1989 comemorată la Brașov

Militarii Batalionului
206 Artilerie „General
Mihail Lăcătușu”
împreună cu un
detașament de intervenție
din cadrul Inspectoratului
pentru Situații de Urgență
„Țara Bârsei” din Brașov,
au desfășurat un exercițiu
de rezolvare a unei
situații în cazul unor
urgențe civile. 

Activitatea s-a
desfășurat în condiții
bune punându-se accent
pe îmbunătățirea proce-
durilor de acțiune în comun,
precum și pe sincronizarea

la nivel interinstituțional
a procesului de planifi-
care cu structurile din

cadrul Inspectoratului
General pentru Situații de
Urgență.

Exercițiile în comun
constituie un bun prilej de
revizuire și actualizare a
procedurilor de acțiune,
la care structurile Sis-
temului Național de
Apărare, Ordine Publică
și Siguranță Națională pot
acționa cu forțe și mi-
jloace în vederea spri-
jinirii populației în
situații de urgență.

Text și foto: căpitan
Levente Suciu

Exercițiu în comun cu I.S.U. BrașovExercițiu în comun cu I.S.U. Brașov
În data de 7 martie, la

sediul Batalionului 911
Infanterie ,,Capidava” și
Batalionului 345 Arti-
lerie ,,Tomis” au avut loc
ceremonii de predare-
primire ale comenzii și
Drapelului de Luptă. De
asemenea, au avut loc
ceremoniile de trecere în
rezervă ale celor doi
comandanți de batalion și
avansarea la gradul de
colonel.

La Batalionul 911 In-
fanterie, locotenent-
colonelul Cristian
Manoliu a predat co-
manda și Drapelul de
Luptă maiorului Irinel

Numiri în funcțieNumiri în funcție

Ristea, iar la Batalionul
345 Artilerie locotenent-
colonelul Ovidiu Axente
a predat locotenent-

colonelului Ilie Ion.
Cu această ocazie

deosebită, comandantul
Brigăzii 9 Mecanizată
,,Mărășești”, colonel
Adrian Costaru, le-a
mulțumit celor doi ofițeri
pentru întreaga activitate
desfășurată în cadrul
brigăzii, dar și pe parcursul
întregii cariere militare și
le-a urat mult succes în
noua etapă a vieții. De
asemenea, noilor
comandanți le-a urat
succes în conducerea
batalioanelor.

Text: locotenent Andreea
Istrate

Foto: soldat Alin Ioniță



Militarii Batalionului
202 Apărare C.B.R.N.
,,General Gheorghe Tele-
man” au răspuns apelului
Asociației  ,,Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie Izvorâ-
torul de Mir”, prin care s-
a solicitat strângerea de
alimente și materiale de
igienă personală pentru
campania umanitară de
ajutorare a refugiaților
din Ucraina. Donațiile au
fost direcționate către
Tabăra de permanență din
Zona Recea a municipiu-
lui Huși.

Text și foto: Biroul In-
formare și relații publice
/ Batalionul 202 Apărare
C.B.R.N. ,,General Gheo-
rghe Teleman”
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Campanie umanitară de ajutorare Campanie umanitară de ajutorare 
a refugiaților din Ucrainaa refugiaților din Ucraina Militar decedat în Poligonul SmârdanMilitar decedat în Poligonul Smârdan

Plutonierul Sebastian
Șerban din Batalionul 284
Tancuri „Cuza Vodă” din
Galați a decedat, în data
de 18 martie, pe timpul
activităților de instruire,
în Poligonul Smârdan din
județul Galați.

Militarul coordona ma-
nevrele de deplasare ale
unui tanc, moment în care
a fost prins între tancul

aflat în mișcare și una din-
tre laturile amplasamentu-
lui.

Militarul avea 35 ani,
era angajat al MApN din
anul 2008 și era căsătorit.

Conducerea MApN își
exprimă profundul regret
pentru tragicul eveniment
și este alături de familia
îndoliată.(www.mapn.ro) 

Batalionul 229 Sprijin Logistic „Cumidava” a împlinit 80 ani de la înființareBatalionul 229 Sprijin Logistic „Cumidava” a împlinit 80 ani de la înființare

Astăzi, Batalionul 229
Sprijin Logistic „Cumi-
dava” a împlinit frumoasa
vârstă de 80 ani. Alături de
distinși invitați, precum
prefectul județului Brașov,
primarul orașului Brașov,
vice președintele Consiliu-
lui Județean Brașov, ge-
nerali, cadre militare în
rezerva și în retragere și
comandanții altor structuri
militare, la sediul batalionu-
lui a avut loc o ceremonie
militară și religioasă de
sărbătorire a tradițiilor
militare.

În cadrul ceremoniei
au fost prezentate
mesajele de felicitare
adresate batalionului de
către șeful Statului Major
al Forțelor Terestre și de

către comandantul Di-
viziei 2 Infanterie „Ge-
tica”. În cadrul aceluiași
ceremonial a fost decorat
Drapelul de Luptă al
Batalionului 229 „Cumi-
dava” cu emblema de

onoare a Statului Major al
Apărării, cu prilejul
aniversării celor 80 de ani
de existență.

În semn de apreciere a
profesionalismului în în-
deplinirea cu responsabili-
tate a misiunilor
încredințate și a rezul-
tatelor meritorii obținute
în activitatea desfășurată,
comandantul Brigăzii 2
Vânători de Munte
„Sarmizegetusa” a înmâ-
nat următoarele distincții
personalului Batalionului
229 Sprijin Logistic
„Cumidava:

La data de 10 martie
1942, în contextul celui de-
Al Doilea Război Mondial,

prin „Ordinea de bătaie la
război a comandamentului
Brigăzii 2 Mixtă Munte” a
luat ființă „Comandamen-
tul 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 mi-
siune: asigurarea sprijinu-
lui logistic pentru unitățile
luptătoare dar și pentru co-
mandamentul 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 tactice, a con-
dus la apariția, la 01
Aprilie 2001, a Batalionu-
lui 229 Logistic, redenu-
mit ulterior Batalionul 229

Sprijin Logistic, unitate
care în anul 2007 a fost
certificată și afirmată ca
structură logistică de nivel
batalion în cadrul struc-
turii de forțe NATO. 

Deși nu a fost dislocat
într-un teatru de operații,
ca structură de sprijin lo-
gistic, un număr însemnat
de militari din cadrul
batalionului a participat la
misiuni atât în teatrele de
operații din Irak, Afga-
nistan și Balcani cât și în
misiuni pe continentul
African sub egida ONU.

Text și foto: locotenent
Constantin Gabriel

Omagiu la comandantOmagiu la comandant

Trecut în nefiinţă fulge-
rător şi mult prea de-
vreme, vineri, 25 martie,

de ziua sa de naștere,  ge-
neralul de brigadă Adrian
Soci a fost comemorat la

sediul Batalionului 300
Infanterie Mecanizată
„Sfântul Andrei” în fața
bustului omagial de către
colegii din colectivul
unității precum și foștii
colegi trecuți în rezervă.
Om de o înaltă ținută, ge-
neralul Adrian Soci a fost
un militar deosebit de
apreciat, un militar
desăvârșit și de un profe-
sionalism aparte. 

Odihnă veșnică în ar-
mata cerurilor!

Foto și text:sergent-
major Nicusor Comănescu
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Aproximativ 900 de militari
români și americani, cu peste
70 de mijloace tehnice, s-au
instruit în comun, în perioada
2-10 martie, la Centrul Secun-
dar de Instruire pentru Luptă
al Forţelor Terestre Române
(CSIL), din Smârdan, judeţul
Galaţi, în cadrul exerciţiului
„Justice Eagle 22.1”.

Militarii români fac parte
din unități ale Brigăzii 9 Me-
canizată „Mărăşeşti” (Batalio-
nul 341 Infanterie „Constanţa”,
Batalionul 911 Infanterie „Ca-
pidava”, Batalionul 912 Tancuri
„Scythia Minor”, Batalionul
114 Tancuri „Petru Cercel” și
Batalionul 168 Sprijin Logistic
„Pontus Euxinus”).

Scopul acestui exercițiu a
fost demonstrarea capacității
de reacție la acțiunea unui ad-

versar, pe baza unui scenariu
fictiv.

Obiectivele au constat în
verificarea capacității de di-
slocare/ redislocare a forțelor
și tehnicii de luptă din dotare,
integrarea forțelor în contextul
multinațional, punerea în apli-
care a procedurilor standard
în vigoare, creșterea coeziunii
forțelor și interoprabilitate.

Exerciţiul „Justice Eagle
22.1”, organizat de Brigada 9
Mecanizată „Mărăşeşti”, s-a
desfăşurat pe baza unui sce-
nariu unic, imaginar, dar adap-
tat ameninţărilor operaţionale
posibile, în scopul dezvoltării
relaţiilor funcţionale între
structurile participante şi ar-
monizării procedurilor opera-
ţionale specifice operaţiilor
ofensive. 

CCooooppeerraarree  șșii  iinntteerrooppeerraabbiilliittaattee  îînn  ccaaddrruull  

eexxeerrcciițțiiuulluuii  ,,,,JJuussttiiccee  EEaaggllee  2222..11””



În data de 10 martie, în
cadrul evenimentului media,
s-a desfășurat un LFX (Live
Fire Exercise, exerciţiu tactic
cu trageri de luptă reale)

interarme, de nivel companie,
în Centrul Secundar de In-
struire pentru Luptă Smârdan
cu scopul de a antrena unităţile
şi de a evalua modul în care

este îndeplinită misiunea. Tra-
gerile de luptă în cadrul
exercițiului s-au executat cu
tancuri T-55, transportoare
amfibiu blindate TAB-77,

vehicule de luptă „Bradley”
și transportoare blindate Stry-
ker.

Exerciţiul multinaţional
„Justice Eagle” se desfăşoară
anual pe teritoriul României
şi are ca obiective creşterea
interoperabilităţii forţelor ar-
mate membre ale NATO,
menţinerea capabilităţii de
dislocare şi instruire în comun
prin exersarea sprijinului lo-
gistic aferent și dezvoltarea
unui mediu regional favorabil
cooperării militare multina-
ţionale.

Militarii americani partici-
panţi la exerciţiul „Justice Ea-
gle 22.1” fac parte din
detașamentele dislocate în
România ca parte a măsurilor
de consolidare a posturii aliate
pe întreg flancul estic al
NATO, ca formulă defensivă
de asigurare a securității
aliaților și de descurajare a
acțiunilor agresive în regiunea
Mării Negre.

Text: locotenent Andreea
Istrate

Foto: Cristina Miia
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Tehnica și militarii au afluit
către poligon atât pe șosele,
cât și pe calea ferată. La Cen-
trul Secundar de Instruire pen-
tru Luptă Smârdan, Brigada
282 Blindată „Unirea Princi-
patelor” din Focșani a dislocat
pentru această activitate. peste
1000 de militari cu aproximativ

100 de mijloace tehnice de in-
fanterie, artilerie și tancuri ce
se instruiesc în comun pentru
atingerea obiectivelor planifi-
cate.

,,Justice Sword 22.08” se
înscrie în sfera activităților de
instruire, planificate a se
desfășura în anul 2022 la nivelul

marii unități, conform scena-
riilor tactice specifice
exercițiului. S-a urmărit rea-
lizarea interoperabilității între
structurile marii unități, astfel
încât aceasta să fie în măsură
să îndeplinească misiunile
încredințate.

Sarcina principală a fost
evaluarea secției tunuri anti-
tanc din cadrul batalionului,
într-un mediu interarme, îm-
preună cu o companie de in-
fanterie, una de tancuri și o
baterie de artilerie, a declarat
locotenent-colonel Vasile Mitrea,
locțiitor al comandantului Ba-
talionului 285 Artilerie. 

(continuare în pagina 7)

Exercițiul „Justice Sword 22.08”Exercițiul „Justice Sword 22.08” În această perioadă,
la Centrul Secundar
de Instruire pentru
Luptă Smârdan, din
județul Galați, militarii
din cadrul Brigăzii
282 Blindată „Unirea
Principatelor” participă
la un amplu exercițiu
cu trageri de luptă,
denumit „Justice
Sword 22.08”.



S-a lucrat mult la coeziunea
echipelor, grupelor, secției,
plutoanelor, companiilor, astfel
încât ele să lucreze închegat,
dar și cu eficiență maximă.
Nu a fost ușor, dar planificarea
inițială, precum și instrucția
din cazărmi și-a spus cuvântul.  

Rând pe rând, militarii din
structurile subordonate au exe-
cutat diferite exerciții tactice,
folosind eficient capabilitățile
puse la dispoziție de poligonul
din Smârdan. Au fost zile și
nopți de misiuni, de trageri
de luptă, de atenție, implicare
și efort. Vremea a deranjat
doar cu un vânt puternic.  

În cadrul unei secvențe de
instruire am acționat conform
scenariului tactic pe care co-
mandamentul l-a creat pentru
ofensiva din contact și res-
pingerea unui inamic. Aceste
tipuri de manevre în poligon
au un grad ridicat de pericol,
pentru succesul lor, priceperea
și munca în echipă sunt
esențiale, a specificat șeful

compartimentului operații și
instrucție din Batalionul 280
Infanterie Mecanizată, căpitan
Ciprian Buture.

În aceste activități s-a putut
observa cu ușurință nivelul ridicat

de pregătire, coeziunea mili-
tarilor, dorința lor de a performa,
dar și binomul om-mașină de
luptă. Aceste capabilități se
creează în timp, urmare a pro-
cesului complex de instruire

care își arată rezultatele aici, în
praful poligonului din Smârdan.
Da, sunt cuvinte, dar în spatele
acestora stă un efort uriaș, atât
fizic, cât și psihic a tuturor
celor implicați, indiferent de

grad, de la soldat la coman-
dant. 

Text: Redacția
Foto: Arhiva Brigăzii 282 Blin-

dată „Unirea Principatelor”
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Luna aceas ta ,  mi l i tar i iLuna aceas ta ,  mi l i tar i i

Detașamentului de ApărareDetașamentului de Apărare

Antiaeriană „Gheparzi i  deAntiaeriană „Gheparzi i  de

f ier” au part icipat ,  alăturif ier” au part icipat ,  alături

dd e aliații Grupului de Luptăe aliații Grupului de Luptă

și  de mil i tari i  Brigăzi i  15și  de mil i tari i  Brigăzi i  15

Mecanizată din Polonia, laMecanizată din Polonia, la

exerci ț iul  „PUMA-22”.exerci ț iul  „PUMA-22”.

La finalul activității, militarii
detașamentului românesc au fost
apreciați de către aliați pentru profe-
sionalismul și nivelul de pregătire
de care au dat dovadă pe tot parcursul
misiunii, dar mai ales în cadrul

exercițiilor multinaționale la care au
participat. 

Text: locotenent Diana Aioanei
Foto: Echipa de relații publice a

Grupului de Luptă din Polonia

Exercițiul tactic interarme cu trageri
de luptă s-a desfășurat atât pe timp
de zi, cât și pe timp de noapte, în po-
ligonul South Hills, aflat în proximi-
tatea bazei de antrenament Bemowo
Piskie. În cadrul exercițiului au fost
folosite și aparate de zbor de tip F-16
„Fighting Falcon” și Mi-24 „Hind”.

Experiența dobândită pe parcursul
misiunii desfășurată în comun cu aliații
americani, britanici, croați și polonezi a
contribuit semnificativ la obținerea unor
rezultate foarte bune, „Gheparzii de fier”
angajând cu precizie și rapiditate toate
țintele aeriene materializate de plutonul
de aruncătoare al aliaților americani.

Profesional ismProfesional ism
și  experiență înși  experiență în

pol igonulpol igonul
South Hil ls  dinSouth Hil ls  din

PoloniaPolonia
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HOROSCOP APRILIE

J
– Fiţi amabil, cum ajung la spital?
– Vedeţi curba aia?
– Da.
– Ţineţi-o drept înainte!

J

J
Un hoţ, la tribunal:
– Ai avut neruşinarea să te apuci de furat ziua în amiaza mare?
– Domnule judecător, noaptea, cu atâţia bandiţi ce mişună prin oraş,

mă tem să ies din casă!
J

– Ce bine că ai venit bunico, o să vedem cascadoriile lui tati!
– Ce cascadorii, dragă?
– A zis că, dacă mai vii pe la noi, se urcă pe pereți!                                 

J

U M O R

Perla Carpaților

Staţiunea Borsec supranumită „Perla Carpaţilor” este situată la o distanţă
de 26 km de oraşul Topliţa, pe drumul naţional Topliţa – Piatra Neamţ, în
depresiunea Borsec, din nord-vestul judeţului Harghita, la o altitudine de
900 m faţa de nivelul mării.

Printre punctele turistice locale de seamă aflate în pădurile de brazi, care
oferă bolnavilor şi turiştilor posibilitatea unor plimbări zilnice prescrise de
medici, se numară: şapte Izvoare aflat la 1550 m de centrul staţiunii. Prin
factorii naturali ai locului (aer, apa şi mediu) precum şi prin procedurile
fizico-terapeutice speciale pot fi ameliorate o serie de afecţiuni ale meta-
bolismului, aparatului circulator, sistemului nervos, precum şi de nutriţie.

Vechea staţiune (cunoscută din 1804), deschisă tot timpul anului, cu nu-
meroase izvoare de ape minerale carbo-gazoase, sau conţinând calciu, mag-
neziu, sunt cunoscute pentru efectul lor benefic încă din a doua jumatate a
secolului al XVI-lea. Efectele terapeutice ale acestor izvoare de ape min-
erale au fost recunoscute pe plan internaţional – medalia Târgului
Internaţional de la Viena (1873), medalia de argint şi diploma de onoare la
expoziţiile organizate în 1876 la Berlin şi respectiv, Trieste, diploma de
onoare a Expoziţiei de la Paris (1878).

Staţiunea Borsec este recomandată în tratamentul bolilor cardiovasculare
(însuficienţă mitrală compensatorie şi insuficienţă cardiacă, hipertensiune,
varice), al bolilor endocrine (hipertiroidie, boala Basedow, starea de prepu-
bertate la copii supraponderali), dischinezie biliara, boli digestive (gastrită
cronică hipoacidă, constipaţie cronică, colită cronică nespecifică), colicistită
cronică necalcaroasă, tulburări renale şi ale aparatului urinar, nevroză
astenică, boli dermatologice, metabolice şi de nutriţie etc.

La Borsec există
instalaţii pentru băi
fierbinţi în cadă sau
bazine acoperite cu
ape minerale carbo-
nate, izvoare de ape
minerale pentru cură
internă, aparatură pen-
tru electroterapie şi
hidroterapie, instalaţii
pentru băi cu ierburi,
împachetări cu
parafină, săli de
gimnastică. Staţiunea

oferă largi posibilităţi de petrecere a timpului liber (cărări de munte neum-
blate, terenuri de sport, săli de cinema, piste de schi și săniuș etc.).

În Borsec există peste 15 izvoare de apă minerală carbogazoasă naturală,
având compoziţie chimică apropiată, stabilă în timp, cu debite variabile,
cele mai importante calitativ şi ca debit fiind izvoarele 1 şi 2.  Localitatea
este de asemenea favorabilă atât pentru odihnă cât şi pentru amatorii de
sporturi de iarnă dar şi amatorilor de pecuit sportiv în lacul Bicaz sau apele
Bistricioarei. Printre obiectivele turistice din staţiune Borsec se numără:
Izvorul Străvechi (Mofeta), Izvorul Pierre Curie, Cetatea Bufniţelor, Peştera
de Gheaţă, Muzeul Apelor Minerale, precum și Peştera cu stalactite.                                            

Un segment care ia din ce în ce mai multă amploare şi în această regiune
este agroturismul, pensiunile de acest tip fiind din ce în ce mai prezente în
oferta de cazare a localităţii. 

Sursa: http://www.cazaretransilvania.ro

Berbec. Odată cu sosirea primăverii, veți simți o doză mare de motivație
de a face mișcare și, datorită voinței voastre puternice, de care nu veți duce
lipsă în această perioadă, veți simți schimbări majore într-o clipă. Aprilie

vă va oferi multă energie mentală. Probabil că veți încerca să vă atingeți
obiectivele atât în viața personală, cât și în carieră. Este un moment excelent pentru
a începe să participați la un curs și să organizați întâlniri de mare importanță. 

Taur. Luna aprilie va aduce multă energie. Veți fi mai spontani, așa că nu
vă fie teamă să profitați din plin de fiecare oportunitate, dar o anumită can-
titate de prudență ar fi potrivită. De asemenea, veți fi plini de energie fizică,

pe care o veți folosi în activități sportive. Dar aveți grijă să nu exagerați. Prin
urmare, acordați atenție unei diete nutritive și unei aprovizionări suficiente de vit-
amine. În aprilie, viața nativilor va fi plină de pozitivitate în multe aspecte ale vieții. 

Gemeni. Veți întâmpina această perioadă cu multe reușite pe plan personal.
Încercați să vă  desprindeți de aceste tragedii cu care v-ați înconjurat de-a
lungul timpului, însă schimbarea va veni treptat. Nu renunțați și încearcați

să vă amintiți la fiecare pas de ce ați luat această decizie. Pe plan profesional
lucrurile merg într-o direcție dorită de voi, asta pentru că ați muncit îndelung pentru
schimbările de acum. 

Rac. Luna aprilie trezește emoții puternice, pe care acest semn zodiacal nu
le va putea controla la început. Vă puteți aștepta la o izbucnire necontrolată
ale emoțiilor care pot provoca probleme semnificative atât în viața

personală, cât și în cea profesională. Comportamentul vostru va fi în mare
parte impulsiv, așa că în această perioadă, încearcați să vă  concentrați mai mult pe
pacea interioară și să gândiți lucrurile înainte de a spune ceva. 

Leu. Luna aprilie va fi o lună de independență și schimbare pentru nativii
acestei zodii. Fie că este vorba de o schimbare în comportamentul dvs., în
stilul de viață, la locul de muncă sau o schimbare a înfățișării, vă veți bucura

din plin. Cu toate acestea, va aduce și unele lucruri negative. Veți dori să scăpați
de obligațiile dvs. actuale și să vă bucurați de libertate. 

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

tunismul și v-ar putea vedea ca pe o amenințare. În același timp, veți fi
predispuși să alcătuiți scenarii, ceea ce poate duce adesea la dezamăgire. Bucurați-
vă de momentul prezent și lasați-vă purtați de ceea ce vă oferă viața. 

Balanţă. Luna aprilie va aduce o îmbunătățire semnificativă a abilităților
de comunicare. O veți folosi cel mai mult la locul de muncă, unde veți
prinde în sfârșit curaj, vă veți diferenția de mulțime și vă veți dicta

condițiile. În același timp, veți fi motivat să studiați o limbă străină, în care
veți excela, și veți începe să căutați oportunități de a comunica cu vorbitori nativi.
Este un moment ideal pentru a face un pas înainte în viață.

Scorpion. Stările de spirit vor fi schimbătoare și chiar și lucrurile minore
v-ar putea dezechilibra. De aceea, este indicat să învățați să lucrați cu
emoțiile voastre, pentru că altfel, stările schimbătoare ar putea să vă descu-

rajeze prietenii și familia să petreacă timp cu voi. Încercați să faceți un sport.
Este o modalitate excelentă de a folosi excesul de energie. 

Săgetător. Luna aprilie va avea un efect pozitiv și asupra condiției voastre
fizice. Veți fi motivați să faceți tot felul de sporturi și exerciții, dedicate pos-
turii corpului și a sănătății generale. Acordați-vă timp să vă odihniți și nu

uitați să mănâncați sănătos. Luna aprilie va fi o perioadă excelentă pentru a
vă întoarce la valorile familiei. Nativi acestei zodii vor fi predispuși la melancolie,
care nu va avea o cauză anumită.

Capricorn. În această lună, poziția planetelor nu va fi în favoarea
investițiilor mari. Luna aprilie le va aduce nativilor o motivație puternică
pentru muncă și o dorință de câștiguri mari. Veți putea să vă dedicați max-

imul de energie muncii. Nu veți avea nicio problemă cu nicio activitate și,
prin urmare, vă veți întări poziția de autoritate. Dar nu exagerați cu regulile stricte!

Vărsător. Nativii acestei zodii vor fi foarte ocupați luna aceasta. Efortul și
succesul dumneavoastră vor tinde să fie mai mari, ceea ce ar putea fi o opor-
tunitate excelentă de a profita de asta și de a obține o mărire salarială sau

de a obține un beneficiu pentru angajați care v-a fost refuzat în trecut. Vă veți
descurca mai bine decât se așteaptă șeful dumneavoastră, iar acesta va fi uimit de
realizările voastre. Stima de sine va crește și veți ajunge să fiți în centrul atenției.
Probabil că veți avea parte de unele remarci răutăcioase și priviri neprietenoase din
partea colegilor geloși care vor să fie în locul vostru. 

Peşti. Aprilie va fi luna în care nativii vor simți o dorință pentru cunoaștere
și învățare. Memoria voastră va fi capabilă să asimileze o cantitate
incredibilă de informații; chiar și voi veți fi surprinși de acest lucru. La locul

de muncă totul pare că merge ca pe roate, iar gândurile negre nu vă mai agită
atât de mult acum. Chiar dacă veți avea abilități de comunicare uimitoare, dorința
de a obține cele mai bune rezultate ar putea afecta unele dintre prieteniile voastre,
indiferent de circumstanțe.  
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În contextul invadării
Ucrainei de către armata
Rusiei, NATO a activat
pentru prima dată în istorie
Forța de Reacție Rapidă,
prin care pot fi mobilizați
rapid până la 40 de mii
de militari. Decizia a fost
luată după ce România și
alte țări aliate au activat
Articolul 4, care indică
faptul că se simt
amenințate. Ca parte din
activarea Forței de Reacție
Rapidă, deja au fost  di-
slocate echipamente de
luptă și o parte din cei
40.000 de militari cu sco-
pul de a întări flancul estic
al alianței.

Decizia a fost luată la
25 februarie 2022, cu pri-
lejul summitului extraor-
dinar al NATO, desfăşurat
prin videoconferinţă, pe
fondul situaţiei militare
din Ucraina. Anunțul a
fost făcut de secretarul ge-
neral al Alianţei Nord-At-
lantice, Jens Stoltenberg.

Forţa de Reacţie Rapidă
a NATO (NRF) este des-
tinată să intervină în baza
unei decizii prin consens
a Consiliului Nord-Atlan-
tic. În 2022, comanda
NRF este asigurată de Co-
mandamentul JFC Brun-
ssum, comandant fiind ge-
neralul Jorg Vollmer. La
nivel tactic, Comandamen-
tul JFC Brunssum este
sprijinit de numeroase co-
mandamente specifice din
state NATO. 

Componenta terestră
este asigurată de Coman-
damentul de reacţie rapidă
de la Lille (Franţa), cea

maritimă, de Comanda-
mentul maritim Strike
Force din Marea Britanie,
iar cea aeriană este ge-
stionată de Comandamen-
tul aerian al NATO de la
Ramstein (Germania),
sprijinit de Componenta
aeriană a forţei (JFAC)
din Franţa, potrivit
https://jfcbs.nato.int/ şi
https://shape.nato.int/.

Procesul de transfor-
mare a Alianţei Nord-At-
lantice a impus adaptarea
la noul mediu de securi-
tate apărut după încheierea
războiului rece şi mai ales
după evenimentele tragice
de la 11 septembrie 2001
din Statele Unite ale Ame-
ricii. Schimbarea moda-
lităţii de a purta interven-
ţiile armate pe timp de
criză, în timp real, în baza
unei decizii unanim adop-
tate în Consiliul Nord-
Atlantic, a determinat li-
derii Alianţei să ia în dis-
cuţie imediat după sum-
mitul NATO de la Was-
hington din 1999, crearea
unei astfel de forţe expe-
diţionare. Astfel, cu pri-
lejul summitului NATO
de la Praga din noiembrie
2002 a fost anunţată ini-
ţiativa Forţei de Răspuns
a NATO (NRF), potrivit
www.nato.int.

La 15 octombrie 2003,
la Brunssum, în Ţările de
Jos, sediul Joint Force
Command, ca urmare a
hotărârii adoptate la sum-
mitul NATO de la Praga
privind înfiinţarea unei
unităţi militare care să
poată reacţiona prompt în

Forța de Reacție Rapidă a NATO, Forța de Reacție Rapidă a NATO, 
activată pentru prima dată în istorie.  activată pentru prima dată în istorie.  

situaţii de criză, a fost in-
augurată Forţa de Reacţie
Rapidă a NATO cu scopul
de a acţiona, ca urmare a
aprobării unei decizii a
Consiliului Nord-Atlantic,
acolo unde se înregistrea-
ză o ameninţare la adresa
intereselor de securitate
ale Alianţei Nord-Atlan-
tice, potrivit agenţiei As-
sociated Press.

În 13 octombrie 2004,
a avut loc, la Poiana Bra-
şov, reuniunea informală
a miniştrilor apărării din
statele membre ale NATO,
prilej cu care Comandan-
tul SACEUR şi secretarul
general al NATO anunţă
că Forţa de Răspuns a
NATO a atins capacitatea
operaţională iniţială şi este
pregătită pentru a putea
realiza tot spectrul de mi-
siuni pe care le poate des-
făşura Alianţa Nord-At-
lantică. 

Capabilităţile NRF au
fost testate în timpul am-
plului exerciţiu Steadfast
Jaguar 06, desfăşurat în
Insulele Capului Verde în
iunie 2006. Locul desfă-
şurării exerciţiului a fost
ales special pentru a de-
monstra capacitatea con-
ceptului NRF.

Cu prilejul summitului
NATO de la Riga, din no-
iembrie 2006, NRF a fost
declarată pe deplin ope-
raţională.

La 21 februarie 2013,
miniştrii apărării din sta-
tele membre NATO con-
vin asupra faptului că For-
ţa de Reacţie Rapidă tre-
buie să se afle în centrul

Iniţiativei Forţelor Con-
ectate pentru a menţine
capacitatea de pregătire
şi eficienţă în luptă a
Alianţei.

Summitul NATO din
Ţara Galilor, din 4-5 sep-
tembrie 2014, avea să joa-
ce un rol important în ce
priveşte transformarea
NRF prin stabilirea Forţei
Întrunite cu Nivel de
Reacţie Foarte Ridicat
(VJTF) care să fie capa-
bilă să desfăşoare contin-
gente în câteva zile la
adresa oricărei provocări
care ar putea apărea.

Reuniunea miniştrilor
apărării din 5 februarie
2015 stabileşte că VJTF
trebuie să aibă în com-
ponenţă o structură teres-
tră de 5.000 de militari la
care se adaugă unităţi ma-
ritime, aeriene şi de forţe
speciale. S-a stabilit de
asemenea ca pe baza prin-
cipiului rotaţiei Franţa,
Germania, Italia, Polonia,
Spania, Turcia şi Marea
Britanie să îşi asume rolul
de conducere operaţională
a VJTF.

La 9 iunie 2015, VJTF
a fost desfăşurată în Po-
lonia în cadrul exerciţiului
Noble Jump, la care au
luat parte peste 2.100 de
militari din nouă state
membre NATO.

Reuniunea ministerială
a apărării din 24 iunie
2015 stabilea ca NRF să
aibă 40.000 de militari.

În octombrie 2015, mi-
niştrii apărării din statele
NATO au dat undă verde
conceptului militar com-
plet pentru Forţa de Răs-
puns a NATO, inclusiv
în ceea ce priveşte com-
ponentele de comandă şi
control.

În timpul exerciţiului
Trident Juncture, de la fi-
nalul anului 2015, VJTF
a fost testată şi certifica-
tă.

Forţa de Reacţie Rapidă
a NATO este formată din:
Un element de comandă
şi control pentru comanda
operaţională, care alter-
nează anual între Coman-
damentele aliate întrunite
de la Brunssum (Ţările
de Jos) şi de la Napoli
(Italia); 

Elementul VJTF care
înseamnă o brigadă mul-
tinaţională terestră; grup
de forţe de susţinere care

pot fi desfăşurate imediat
după activarea VJTF şi
care sunt de mărimea a
două brigăzi multinaţio-
nale;

O componentă mariti-
mă;

O componentă de luptă
aeriană şi de suport ae-
rian;

O componentă de forţe
pentru operaţii speciale
şi un „task force” de apă-
rare în caz de atac chimic,
biologic, nuclear şi radio-
logic.

Această structură re-
prezintă o forță flexibilă,
credibilă în luptă, care
poate fi folosită în mai
multe moduri și le folo-
sim pe deplin agilitatea
inerentă. Aceste măsuri
de descurajare sunt pru-
dente și ne îmbunătățesc
viteza, capacitatea de
reacție și capacitatea de
a proteja cetățenii, a pre-
cizat Comandantul Su-
prem al Forțelor Aliate în
Europa (SACEUR), ge-
neralul Tod D. Wolters.

Reuniți la Bruxelles,
în data de 24 martie, la o
lună de la invazia Rusiei
asupra Ucrainei, șefii de
stat și de guvern din sta-
tele membre și-au reafir-
mat hotărârea de a
continua operațiunile de
apărare și descurajare a
oricărui potențial adver-
sar. 

Ca răspuns la
acțiunile Rusiei, pe
lângă, activarea planuri-
lor de apărare ale NATO,
și desfășurarea de ele-
mente ale forței de răs-
puns a NATO și plasarea
a 40.000 de soldați pe
flancul estic, s-a hotărât
înființarea a patru gru-
puri de luptă
multinaționale suplimen-
tare în Bulgaria, Ungaria,
România și Slovacia. 

În contextul celei mai
grave amenințări la
adresa securității transat-
lantice din ultimele dece-
nii, vor fi consolidate,  în
mod semnificativ progra-
mele de descurajare a
aversarului și apărarea pe
termen lung și vor fi dez-
voltate în continuare o
serie de capacități mili-
tare pentru a credibiliza
măsurile de descurajare
și de apărare. Acești pași
vor fi sprijiniți prin
exerciții militare

îmbunătățite, cu accent
sporit pe apărarea colec-
tivă și inter-operabilitate.

Tot în acest sens, luni
21 martie, la Bruxelles,
în cadrul unei sesiuni co-
mune a miniștrilor apără-
rii și a miniștrilor
afacerilor externe din sta-
tele membre, a fost adop-
tată Busola Strategică a
Uniunii Europene. 

Odată adoptată Bu-
sola Strategică devin
esențiale coordonarea și
cooperarea UE cu NATO
în vederea dezvoltării și
consolidării unui parte-
neriat strategic mai
ambițios între UE și
NATO, precum şi pentru
menținerea unității trans-
atlantice în abordarea
provocărilor globale.

Busola Strategică este
structurată pe patru mari
dimensiuni:

Dimensiunea acțională:
pentru a putea acționa
rapid și robust ori de câte
ori izbucnește o criză și
este necesar, singură ori
alături de parteneri;

Dimensiunea de securi-
zare: pentru a-și conso-
lida capacitatea de a
anticipa, descuraja și de a
răspunde amenințărilor și
provocărilor actuale și
care apar rapid și de a
proteja interesul UE în
materie de securitate;

Dimensiunea de
investiții: statele membre
s-au angajat să își conso-
lideze în mod substanțial
cheltuielile de apărare
pentru a  reduce lacunele
critice în materie de
capabilități militare și ci-
vile și de a consolida
baza  tehnologică și in-
dustrială europeană de
apărare;

Dimensiunea de parte-
neriat: pentru a aborda
amenințările și provocă-
rile comune UE va con-
solida colaborarea cu
partenerii strategici și va
dezvolta noi parteneriate.

Busola va contribui la
orientarea acțiunii vii-
toare a UE și la gestiona-
rea amenințărilor tot mai
mari, cum ar fi
concurența geopolitică,
rivalitățile economice,
dezvoltarea tehnologică
și dezinformarea, criza
climatică, precum și in-
stabilitatea regională și
mondială.    

   Redacția
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O secundă poate schimba vieți, o de-
cizie poate modifica tot cursul istoriei.
Trecutul ne-a învățat cât ecou poate
avea o acțiune de-o clipă în apasărea
unui trăgaci. O apăsare de trăgaci a dus
la asasinarea arhiducelui Franz Ferdi-
nand, iar ecoul a declanșat Primul Răz-
boi Mondial. Putem spune că glonțul
care a luat viața arhiducelui a ucis mi-
lioane de luptători de pe fronturile răz-
boiului. Iată câtă putere a avut o simplă
mișcare a unui deget. 

Tot apăsarea unui trăgaci a luat viața
președintelui american John Fitzgerald
Kennedy. Asasinatul a zguduit întreaga
lume, retragerea completă a trupelor
americane nu a mai avut loc, iar războ-
iul din Vietnam și-a luat nestingherit
tributul în vieți.

Când vine vorba despre conflictele
militare, lunetiștii au o putere inimagi-
nabilă într-un singur cartuș. Cu el pot
scoate din luptă ținte importante, iar
cursul războiului poate fi manipulat.

A devenit deja o tradiție pentru Di-
vizia 2 Infanterie Getica să instruiască
anual lunetiști. Programul de instruire
a militarilor pentru executarea misiuni-
lor specifice lunetiștilor este un modul
de instruire destinat militarilor din ma-
rile unități și unități din compunerea
Diviziei 2 Infanterie Getica ce sunt
încadrați pe funcțiile de lunetiști sau au
în dotare pușcă semiautomată cu lunetă
(PSL) și au fost selecționați, pe baza
criteriilor și standardelor stabilite, să se
formeze ca lunetiști pentru executarea
misiunilor specifice acestora.

Scopul programului este de a realiza
condiții optime pentru pregătirea, in-
struirea, antrenarea și executarea mi-
siunilor specifice lunetiștilor în diverse
medii, iar obiectivul general constă în
perfecționarea și evaluarea deprinde-
rilor necesare militarilor de a utiliza

sistemele de armament pentru neutrali-
zarea țintelor cu importanță deosebită,
dispuse în teren la distanțe mai mari
decât bătaia armamentului principal de
asalt al pistolarilor din plutoanele de in-
fanterie.

De la jumătatea lunii martie până la
începutul lunii aprilie, viitorii lunetiști
se instruiesc atât în sălile de clasă, cât
și în poligonul de la Mărăcineni,
Buzău, unde am avut ocazia să îi
vedem la treabă alături de instructorii
din teritoriu și de responsabilul de pro-
iect, plutonierul adjutant principal Ne-
culai Hulub. 

De unde, însă, ideea acestui curs?
Acest curs are la bază un manual de in-
struire al lunetiștilor din armata ame-
ricană, care include modulul de
selecție, de perfecționare și cel tactic,
având teme și ședințe de tragere speci-
fice, ne explică subofițerul. 

Importanța lunetiștilor ne este din
nou subliniată de plutonierul-adjutant
principal Neculai Hulub: Dacă ne
uităm la contextul și la formele de răz-
boi actuale, ne dăm seama că rolul
lunetiștilor este foarte important în
acțiunile militare. Rolul lor este să des-
copere și să neutralizeze ținte de va-
loare ridicată, deci nu trebuie
confundat lunetistul cu pistolarul sau
cu militarul infanterist. Lunetiștii au o
misiune foarte clară și sunt folosiți în
special pentru acțiuni în dispozitivul
inamicului. 

Lunetist nu poate fi oricine. Militarii
trebuie să îndeplinească anumite crite-
rii: Câteva dintre cerințele care stau la
baza selecției sunt categoriile de vâr-
stă, este recomandat ca potențialul lu-
netist să aibă până în treizeci și cinci
de ani, să fie apt medical, să nu aibă
vicii, ca de exemplu fumatul. Un lune-
tist care este nevoit să stea nemișcat

zece sau douăsprezece ore ca să ne-
utralizeze ținta trebuie să aibă răb-
dare să nu fumeze, ceea ce pentru un
fumător bănuiesc că este foarte dificil.
Trebuie să adăugăm că, printre altele,
militarii lunetiști trebuie să aibă foarte
bune performanțe individuale fizice,
să obțină un anumit scor la evaluările
psihologice pe anumite direcții ca dis-
ciplina, echilibrul și stabilitatea
emoțională, să aibă o bună acuitate vi-
zuală, să nu fi avut aprecieri negative
în anii precedenți sau un istoric de in-
stabilitate și aplecare către conflict.

Caporalul clasa a II-a Cătălin Vlăs-
ceanu vine de la Batalionul 280 Infan-
terie Mecanizată Valter Mărăcineanu
din Focșani. Am ales să particip la

acest curs
pentru a de-
prinde cât
mai multe
tehnici pen-
tru a executa
trageri cu
pușca se-
miautomată
cu lunetă la
distanțe cât
mai mari, iar
focul să fie
cât mai pre-
cis. Până
acum am
executat atât

trageri, cât și pregătire teoretică. Am
învățat cât mai multe despre balistica
acestei arme din dotarea noastră și
am executat inclusiv trageri în funcție
de condițiile meteo. Informațiile sunt
foarte utile deoarece avem cei mai buni

instructori, care au făcut acest curs în
alte țări.

După finalizarea cursului, unii mi-
litari aleg să se întoarcă în poligon în
calitate de instructori, cum este și
cazul fruntașului Claudiu Alexandru
Bezea din Batalionul 280 Infanterie
Mecanizată Valter Mărăcineanu,
Focșani. Acum sunt instructor la cur-
sul de lunetiști, dar am fost la modulul
de instrucție lunetiști cu un an în
urmă. Este o trecere foarte importantă
de la a fi cursant la a fi instructor,
pentru că am ocazia să instruiesc și
alți militari, colegi de-ai noștri, ca să
poată să de-
vină niște
t r ă g ă t o r i
foarte buni și
niște lunetiști
excepționali.
La rândul
meu nu mă
așteptam să
devin instruc-
tor, dar mă
bucur că pot
să fac ceva
pentru cole-
gii mei.

Nu există excelență fără muncă. În
spatele preciziei stau ore întregi de tra-
geri în poligoane, iar lunetiștii de as-
tăzi sunt un exemplu de dedicare, căci
fiecare respirație le este antrenată. În
fond, simpla lor apăsare de trăgaci
poate decide soarta unui război.

Text: Locotenent Cornelia Dumitru
Foto: Maistru militar principal Iulian

Cadulencu

Mulți dintre noi am văzut filmul AmericanMulți dintre noi am văzut filmul American
Sniper și n-am putut să nu admirăm dedicarea,Sniper și n-am putut să nu admirăm dedicarea,
răbdarea și răbdarea și precizia de care dau dovadă lunetiștii. Cuprecizia de care dau dovadă lunetiștii. Cu
toate acesteatoate acestea, rareori am reflectat la toată munca, rareori am reflectat la toată munca
din spatele orelor de așteptare.din spatele orelor de așteptare.

„Acest curs a luat naștere la inițiativa comandantu-
lui diviziei de la acel moment, generalul-maior
Dragoș-Dumitru Iacob. Ne aflăm deja la cea de-a treia
serie de pregătire, care include trei module. 

Primul modul este selecționarea și se
organizează de către marile unități și unități în care
sunt încadrați militarii, iar modulele doi și trei se
execută în garnizoana Buzău cu instructori din terito-
riu și, la seria aceasta, cu instructori pe care am reușit
să îi brevetăm cu ajutorul Centrului de Pregătire
Instruire Parașutiști și JTAC.”Plutonier-adjutant principal 

Neculai Hulub. 

Caporal clasa a II-a 
Cătălin Vlăsceanu

Fruntaș Claudiu 
Alexandru Bezea
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27 Chasseurs Alpins și comandantului
Batalionului 21 Vânători de Munte
General Leonard Mociulschi.

La finalul acestei secvențe de in-
struire, militarii aparținând celor două
țări au participat la prezentarea tehnicii

și armamentului aferent fiecărei ar-
mate în parte, de la materiale de schi
până la sisteme Spike anti-tanc și
mitraliere.

Text și foto: plutonier-major Constantin
Itu

Militarii Batalionului 21 Vânători
de Munte General Leonard Mociulschi,
alături de omologii lor francezi din
Batalionul 27 Chasseurs Alpins,
desfășoară activități de instrucție la
nivel multinațional în zona munților
Diham.

Activitățile de instrucție a celor
două structuri se axează pe deplasarea
pe schiuri, de la elemente de bază
până la tehnici avansate, supraviețuire
în condiții potrivnice de iarnă și revi-
zuirea unor proceduri comune de
acțiune în teren muntos, acestea ducând

la o mai bună integrare a operațiilor
viitoare.

Sătămâna de instrucție în comun a
debutat cu planificarea și executarea
unei ambuscade asupra unor elemente
ostile aflate în deplasare. Ambuscada
a fost organizată într-o zonă propice

unui asalt pe schiuri asupra inamicului,
ulterior părăsirea zonei făcându-se cu
ajutorul unui snowmobil.

Exercițiul tactic a fost prezentat în
fața locțiitorului comandantului Bri-
găzii 2 Vânători de Munte Sarmize-
getusa, comandantului Batalionului

Instrucț ieInstrucț ie
mult inaț ionalămult inaț ională
în zona Dihamîn zona Diham


