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La sediul Batalionului
341 Infanterie ,,Constanţa”
a avut loc ceremonia de
predare-primire a comen-
zii. 

Locotenent-colonelul
Marcel Dreghici a predat
comanda şi Drapelul de
Luptă locotenent-colonelu-
lui Cătălin Ioan Covrig, în
prezenţa locţiitorului co-
mandantului Componentei
Operaţionale Terestre, gen-
eral de brigadă Florin -
Marian Barbu.

Locotenent-colonel
Marcel Dreghici a fost

felicitat de locţiitorul co-
mandantului Brigăzii 9
Mecanizată ,,Mărăşeşti”,
colonel Alexandru Jugaru,
pentru activitatea depusă în
cadrul brigăzii şi a batal-
ionului, urându-i mult suc-
ces în carieră.

Text: locotenent Andreea
Istrate

Foto: plutonier-adjutant
principal Gheorghe Gabără

Ceremonie de predare-primire a comenziiCeremonie de predare-primire a comenzii
Batalionului 341 Infanterie ,,Constanţa”Batalionului 341 Infanterie ,,Constanţa”

În data de 24 mai a.c.,
la sediul Brigăzii 9
Mecanizată ,,Mărăşeşti” a
avut loc ceremonia de
predare-primire a comen-
zii unităţii. Colonelul
Adrian Costaru, a preluat
comanda şi Drapelul de
luptă ale marii unităţi de
la locţiitorul comandantu-
lui, colonel Alexandru
Jugaru.

La eveniment au fost
prezenţi comandantul
Diviziei 2 Infanterie
„Getica”, general-maior
Dragoş-Dumitru Iacob,
prefectul municipiului
Constanţa, şefii
instituţiilor constănţene
din cadrul sistemului
naţional de apărare,
comandanţii unităţilor din
subordinea brigăzii şi
personal din Brigada 9
Mecanizată ,,Mărăşeşti”.

Comandantul Diviziei
2 Infanterie „Getica” a
prezentat pe scurt câteva
repere din evoluţia în

carieră a noului coman-
dant, urându-i succes în
activitate. De asemenea,
şi-a exprimat convingerea
că acesta va duce mai de-
parte tradiţiile de luptă
ale Brigăzii 9 Mecanizată
,,Mărăşeşti”.

Colonelul Adrian
Nicolae Costaru a ab-
solvit Institutul Militar de
Infanterie, Grăniceri şi
Chimie ,,Nicolae Bălcescu”

în anul 1995. Acesta a în-
deplinit funcţii de coman-
dant pluton, comandant
companie, ofiţer de stat
major în comandamentul
Brigăzii 81 Mecanizată
,,General Grigore Bălan”,
şef de stat major la
Batalionul 400 Sprijin
,,Feleacu”, locţiitor al co-
mandantului Batalionului
812 Infanterie ,,Bistriţa”,
comandant al Batalionu-
lui 811 Infanterie ,,Dej” şi
comandant al Batalionu-
lui 26 Infanterie ,,Neagoe
Basarab”.

Începând cu anul 2017,
a fost promovat pe
funcţia de şef G7-
Instrucţie în cadrul Com-
ponentei Operaţionale
Terestre.

Text: locotenent Andreea
Istrate 

Foto: plutonier-adjutant
principal Gheorghe Gabără

Predarea comenzii și a drapelului de luptă laPredarea comenzii și a drapelului de luptă la
Brigada 9 Mecanizată ,,Mărășești”Brigada 9 Mecanizată ,,Mărășești”

Locotenent-colonelul
Cristian Cristescu a pre-
dat Drapelul de luptă și
comanda Batalionului 21
Vânători de Munte „Gen-
eral Leonard Mociulschi”
locotenent-colonelului
Cristian-Miron Popa. Ac-
tivitatea a avut loc în
prezența comandantului
Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”,
colonelul Ilie-Marian
Dragomir.

În cadrul ceremoniei
nepotul generalului
Leonard Mociulschi,

domnul Adrian-Leonard
Mociulschi, i-a înmânat
locotenent-colonelului
Cristian Cristescu trofeul

„Genera l  Leonard
Mociu lsch i” pentru
profesionalismul în armă,
conducere științifică și
rezultatele de excepție
obținute la comanda
batalionului, în perioada
2016-2021.

Locotenent-colonelul
Cristian Cristescu a fost
detașat și împuternicit pe
funcția de locțiitor al co-
mandantului Brigăzii 2
Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”.

Text și foto: căpitan
Mariana Dinu

Predarea-primirea comenzii Batalionului 21Predarea-primirea comenzii Batalionului 21
Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi”Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi”

În data de 12 mai, gen-
eralul de brigadă Valentin
Brînzei, comandantul
Brigăzii 1 Mecanizate
„Argedava”,  l-a primit pe
șeful de stat major al
NATO Rapid Deployable
Corps (NRDC) - Turkey,
generalul de brigadă
Ozkan Ulutaș.

Activitatea a cuprins o
scurtă prezentare despre
specificul marii unități,
precum și despre
activitățile desfășurate de
militarii brigăzii în spri-
jinul militarilor turci care
au participat la exercițiul
STEADFAST DEFENDER
21.

La finalul vizitei, gen-
eralul Ozkan Ulutaș a ac-
ceptat invitația de a
semna  în cartea de
onoare a Brigăzii 1
Mecanizate „Argedava”. Text: locotenent Emilia

Grăjdan
Foto: sublocotenent

Marius Cristea

Vizită de lucru la sediul comandamentului Vizită de lucru la sediul comandamentului 
Brigăzii 1 Mecanizate  „Argedava”Brigăzii 1 Mecanizate  „Argedava”

Performanță de excepție
pentru un militar din
cadrul Batalionului 341
Infanterie ,,Constanța” la
ultramaratonul de 24 de
ore de la Galați.

Veteran al teatrelor de
operații, caporalul clasa I
Dănuț Adrian Bărăceanu,
în vârstă de 46 ani, a
câștigat locul 2, urcând pe
podium cu impresionanta
distanță de 190 km. 

Text: locotenent
Alexandru Călin

Performanță de excepție pentru un militar dinPerformanță de excepție pentru un militar din
cadrul Batalionului 341 Infanterie ,,Constanța”cadrul Batalionului 341 Infanterie ,,Constanța”



Duminică, 9 mai, la Ci-
mitirul Eroilor din Buzău
s-a desfăşurat ceremonia
militară şi religioasă dedi-
cată Proclamării Indepen-
denţei de Stat a României,
Victoria Coaliţiei Naţiunilor
Unite în cel de-Al Doilea
Război Mondial şi Ziua
Uniunii Europene.

Ceremonialul a cuprins
un Te-Deum, un cuvânt de
pomenire a eroilor neamului
şi a conducătorilor acestuia,
discursul distinşilor invitaţi,
depuneri de coroane la Mo-
numentul Eroilor Războ-
iului pentru Indenpendenţă. 

În discursurile Prima-
rului municipiului Buzău,

al Preşedintelui Consiliu-
lui Judeţean, al Subpre-
fectului judeţului şi al Co-
mandantului Garnizoanei
a fost evidenţiată impor-
tanţa istorică deosebită a
acestei zile, prin prezentarea

evenimentelor celebrate
astăzi şi însemnătatea
acestora în istoria noastră
din diferite perspective. 

Astfel, au fost evocate
momentele de afirmare a
identităţii naţionale, prin
declararea şi recunoaşterea
independenţei, efortul de-
pus de Armata României
în Al Doilea Război Mon-
dial şi însemnătatea actului
de trecere a ţării noastre de
partea forţelor Coaliţiei Na-
ţiunilor Unite, precum şi
vocaţia europeană a popo-
rului nostru şi importanţa
apartenenţei în rândul co-
munităţii statelor din cadrul
Uniunii Europene.

Text și foto: maistru
militar principal Iulian
Cadulencu

În aceiași zi, militarii
Brigăzii 9 Mecanizată
,,Mărășești” au participat

la ceremonia militară şi
religioasă de depunere de
coroane, desfășurată în
Municipiul Constanța.

9 Mai - Ziua Independenţei de Stat a9 Mai - Ziua Independenţei de Stat a
României, Ziua Victoriei CoaliţieiRomâniei, Ziua Victoriei Coaliţiei

Naţiunilor Unite în Al Doilea RăzboiNaţiunilor Unite în Al Doilea Război
Mondial şi Ziua EuropeiMondial şi Ziua Europei

Text: locotenent Andreea
Istrate

Foto: plutonier-adjutant
principal Gheorghe Gabără

B u z ă uB u z ă u

Ziua Independenţei de
Stat a României, Ziua
Victoriei Coaliţiei Naţiu-
nilor Unite în cel de-Al
Doilea Război Mondial și
Ziua Uniunii Europene au
fost sărbătorite la Brașov
printr-o ceremonie mili-
tară, care a avut loc la Ci-
mitirul Eroilor Români -
Sprenghi din Brașov.

Militarii Brigăzii 2
Vânători de Munte
„Sarmizegetusa” au par-
ticipat la activitate alături

de reprezentanții structu-
rilor Sistemului Național de
Apărare, Ordine Publică și

Siguranță Națională din gar-
nizoana Brașov și de
autoritățile publice locale.

Ceremonia a început cu
intonarea Imnului Național
al României și a Imnului
Europei și s-a încheiat cu
depunerea de coroane și
jerbe de flori la monumentul
comemorativ dedicat eroilor
români.

Ne înclinăm cu respect și
recunoștință în fața eroilor
neamului românesc.

Text: căpitan Mariana
Dinu

Foto: Plutonier-major
Constantin Itu

B r a ș o vB r a ș o v

C o n s t a n ț aC o n s t a n ț a

la misiunea de prezență
înaintată în Polonia, au
organizat o ceremonie,
care a avut ca scop să re-
memoreze faptele de
luptă ale înaintașilor și să

trezească în sufletul mili-
tarilor, patriotismul, dra-
gostea față de țară, curajul
și spiritul de sacrificiu.

Foto și text: locotenent
Mădălina Boboc

În această zi impor-
tantă, militarii din cadrul
detașamentului de apărare
antiaeriană care participă

PoloniaPolonia

Ziua de 9 Mai – zi cu
triplă semnificație pentru
România, a fost marcată
în garnizoana Bârlad, de
către reprezentanții Regi-
mentului 52 Artilerie
Mixtă „General Alexandru
Tell”, prin depunerea de
coroane de flori, alături de
reprezentanții autorităților
publice locale, la Monu-
mentul Eroilor Neamului
din Piața „Cerbul de Aur”
și la Monumentul Eroilor
din Cimitirul „Eernitatea”
din Bârlad.

Text: plutonier-adjutant
Liviu Gherghescu

Foto: Sursa R.52 Art.Mx.

B â r l a dB â r l a d
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În perioada 4-19 mai, în cadrul
Centrului Secundar de Instruire
pentru Luptă Smârdan, a avut
loc exercițiul multinațional „Jus-
tice Sword 21”, care a avut ca
obiectiv principal testarea
capacității de reacție și de luptă
a Brigăzii 282 Blindată „Unirea
Principatelor” din cadrul Diviziei
2 Infanterie „Getica”, ca structură
inclusă în pachetul unic de forțe
pus la dispoziția NATO.

La acest exercițiu au participat
peste 2.000 de militari și apro-
ximativ 500 de mijloace tehnice
de luptă din cadrul Batalionului
300 Infanterie Mecanizată „Petru
Andrei” și  Batalionului 284 Tan-
curi „Cuza Vodă” din Galați, Ba-
talionului 280 Infanterie „Căpitan
Valter Mărăcineanu” și Batalio-
nului 469 Sprijin Logistic „Putna”
din Focșani, Batalionul 285 Ar-
tilerie „Vlaicu Vodă” din Brăila,

precum și structuri din cadrul
Brigada de Informaţii Militare
„Mareşal Alexandru Averescu”.
De asemenea militarii Brigăzii
282 Blindată „Unirea Principa-
telor”, au avut în sprijin o com-
panie de infanterie poloneză din
cadrul Brigăzii Multinaționale
Sud-Est din Craiova, structuri
din cadrul Diviziei 4 Infanterie
„Gemina”, precum și mijloace
aeriene puse la dispoziție de către
Forțele Aeriene Române. 

„Justice Sword 21” a fost un
exercițiu planificat în scopul ve-
rificării capacității de luptă a
structurilor din cadrul Brigăzii
282 Blindată „Unirea Principa-
telor”, precum și a celor care
alături de aceasta sunt puse la
dispoziția NATO. În principal,
exercițiul a avut două mari etape.
Prima etapă, desfășurată în gar-
nizoanele de dislocare la pace,

etapă pe parcursul căreia s-a
desfășurat procesul de planificare
operațională și cea de a doua
etapă, evaluarea acțională, care
s-a desfășurat în cadrul Centrului
Secundar de Instruire pentru Lup-
tă Smârdan.

În cadrul exercițiului, în data
de 11 mai, a avut loc Ziua
Distinșilor Vizitatori, activitate
care s-a bucurat de prezența pre-
şedintele României Klaus Werner
Iohannis şi omologul său polonez,
Andrzej Duda. Totodată au fost
prezenți la activitate ministrul
Apărării Naționale Nicolae Ionel
Ciucă, alături de omologul său
polon Mariusz Błaszczak. De
asemenea au participat șeful Sta-
tului Major al Apărării, general-
locotenent Daniel Petrescu, șeful
Forțelor Terestre, general-maior
Iulian Berdilă, alături de șefi și
comandanți de structuri militare
din Armata României și cea a
Poloniei.

(continuare în pagina 5)

Justice Sword 21Justice Sword 21 La Centrul Secundar de In-
struire pentru Luptă Smârdan,
în perioada 4-19 mai a.c., a
avut loc exercițiul „Justice
Sword 21”, exercițiu tactic în-
trunit cu trageri reale, executat
de Brigada 282 Blindată „Uni-
rea Principatelor” din cadrul
Diviziei 2 Infanterie „Getica”,
pentru verificarea capacității
de reacție și de luptă a marii
unități, ca structură inclusă
în pachetul unic de forțe pus
la dispoziția NATO.



În cadrul acestui eveniment,
participanții au putut vedea în
acțiune tancurile TR 85 M1 „Bi-
zonul” și mașinile de luptă a in-
fanteriei MLI 84 M „Jderul”, din
dotarea Brigăzii 282 Blindată
„Unirea Principatelor”, precum
și noile transportoare blindate
„Pirania” recent intrate în dotarea
Brigăzii Multinaționale Sud-Est
din Craiova. Au fost apreciate
acțiunile desfășurate practic în
teren, acest lucru demonstrând
capacitatea comandamentelor de
a exercita comanda și controlul
asupra structurilor subordonate.
Totodată a fost apreciat modul
în care s-a realizat sincronizarea
acțiunilor forțelor din cadrul Bri-
găzii 282 Blindată „Unirea Prin-
cipatelor”, cu cele primite în spri-
jin, în special cu militarii polonezi
și mijloacele aeriene alocate de
către Forțele Aeriene.

La expoziția de tehnică, orga-
nizată în cadrul aceluiași eveni-
ment, au fost expuse și cele mai
recente categorii de tehnică intrate
în dotarea Armatei României,
printre ele aflându-se sistemul
de rachete Patriot și sistemul de
rachete HIMARS. 

La finalul activității cei doi
președinți de stat, au apreciat
modul în care s-a desfășurat
exercițiul și au scos în evidență
utilitatea și modul de acțiune co-
mună a militarilor români  și po-
lonezi. 

Justice Sword 21 face parte
din complexul de exerciții de
mare amploare DACIA 21 LI-
VEX  care integrează secvențe
de pregătire a unor forțe
românești, aliate și partenere, în
context NATO, pentru executarea
unei operații de apărare.

Redacția
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Luna aceasta, la Centrul
Național de Instruire pentru
Apărare Antiaeriană „General
de brigadă Ion Bungescu” de la
Capu Midia, militarii Batalio-
nului 228 Apărare Antiaeriană
„Piatra Craiului” au desfășurat
exercițiul „Piatra Craiului
21.11”.

Activitatea s-a desfășurat în
perioada 10 – 21 mai și a constat
în executarea de exerciții cu
trageri de luptă cu complexul
antiaerian 2x35 mm Oerlikon,
de nivel secție și baterie, pe
bombe luminoase lansate la o
altitudine de peste 1500 de metri,
atât pe timp de zi cât și pe timp
de noapte.

Activitățile pe care le execu-
tăm în fiecare an la Centrul

Național de Instruire pentru
Apărare Antiaeriană „General
de brigadă Ion Bungescu” de
la Capu Midia, reprezintă cea
mai importantă etapă a
instrucției, pentru un batalion
de apărare antiaeriană. Aici
executăm tragerile cât mai
aproape de misiunile reale pe
care le avem de îndeplinit și ne
validăm procedurile de operare
pentru combaterea țintelor ae-
riene.” ne-a relatat comandantul
Batalionului 228 Apărare
Antiaeriană „Piatra Craiului”,
locotenent-colonel Robert
Gödri.

Text: căpitan Mariana Dinu
Foto: caporal Valentin Ciobanu,

plutonier-major Constantin Itu
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Piatra Craiului 21.11Piatra Craiului 21.11



Luna aceasta, în cadrul Centrului Se-
cundar de Instruire pentru Luptă Babadag,
a avut loc exercițiul ,,SWIFT RESPONSE
21”. La acest exercițiu multinațional
au luat parte militarii Brigăzii 9 Meca-
nizate ,,Mărășești” și militarii Batalio-
nului 495 Parașutiști „Căpitan Ștefan
Soverth”, alături de militari din Germania,
Olanda, SUA. Activitatea de instruire
a constat în realizarea unei operații de
asalt aeropurtat executată cu elicoptere
CH-47 „Chinook” și UH-60 „Black
Hawk”, din batalionul american dislocat
temporar în baza aeriană de la Mihail
Kogălniceanu, și cu IAR-330 „Puma”. 

Peste 20 de elicoptere, din România
și SUA, au participat la acest exercițiu
multinațional de asalt aeropurtat,
secvența din Babadag fiind coordonată
de militarii olandezi. Între obiectivele
exercițiul s-au regăsit intensificarea

În slujba patriei  
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SWIFT RESPONSE 21SWIFT RESPONSE 21

pregătirii de luptă și a interoperabilității
forțelor armate participante. Cele trei
tipuri de aeronave amintite, au aterizat
succesiv în raionul de desantare, trans-
portând rapid mijloace tehnice și de
luptă și combatanți din baza aeriană de
la Mihail Kogălniceanu în poligonul
din Babadag. Între aceștia s-a regăsit
și militarii Batalionului 495 Parașutiști
„Căpitan Ștefan Soverth”, comandați
de locotenent-colonelul George Miron.

Text și foto: locotenent Alexandru
Călin
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În perioada 3-11 mai, artileriștii antiaerieni vrân-
ceni au participat, împreună cu aliații din cadrul Gru-
pului de Luptă și cu forțe aparținând Brigăzii 15
Mecanizată din Polonia, la exercițiul „Orzel Wojenny
II”, care a cuprins o secvență de instruire de tip
CALFEX (Combined Arms Live Fires Exercice), în
cadrul căreia, militarii români au executat trageri de
luptă de nivel secție cu complexul antiaerian Gepard.  

Misiunea sistemelor de apărare antiaeriană a fost
de a asigura securitatea spațiului aerian și de a facilita

protecția forțelor de manevră în toate fazele
operației. Pe timpul desfășurării acestui exercițiu
complex s-au executat probleme de tragere, atât pe
timp de zi cât și pe timp de noapte, asupra unor ținte
aeriene simulate prin bombe luminoase, lansate de
către plutonul de aruncătoare de 120 mm al partene-
rului american. 

Această activitate majoră de instruire, caracteri-
zată prin dinamism și care a angrenat numeroase
forțe și mijloace, a fost o oportunitate pentru militarii

Zile și nopți de foc pentruZile și nopți de foc pentru
artileriștii antiaerieni dinartileriștii antiaerieni din

PoloniaPolonia

Luna mai a început
într-un ritm alert pentru
militarii detașamentului
de Apărare Antiaeriană
rotația a IX-a care par-
ticipă la misiunea de
asigurare a prezenței
înaintate consolidate în
Polonia. 

bateriei Gepard de a-și pune în valoare
capabilitățile. Prin rezultatele obținute, au
demonstrat că sunt aliați de încredere, pe
care partenerii se pot baza în orice moment.

Împreună suntem mai puternici!

Text și foto: locotenent Mădălina Boboc
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HOROSCOP UL IUNIE

J
- Tată, tu mi-ai povestit că odată te-au dat afară de la școală?
- Da fiule. Dar de ce mă întrebi?
- Pentru că istoria se repetă!

J
- Măi copile, de ce tot te învârți prin casă? Nu ai școală online?
- Ba da...dar astăzi suntem în excursie.

J
Soția urlă:
- Eu am cumpărat casa, mobila, mașina! Tu ce-ai avut înainte de

căsătorie?!
Soțul:
- Liniște!

J
– De ce te cerți mereu cu nevastă-ta și pe soacră o respecți?
– A fost singura care s-a opus căsătoriei!

J

U M O R

Mistere ale Pământului
Cascada „de sânge”. Se pare că Antarctica este centrul întâmplărilor

misterioase! Găsită în 1911 de geologul aus-
tralian Griffith Taylor, Blood Falls își ia cu-
loarea roșie din fierul oxidat din apa sărată.
Procesul este cel despre care am citit cu toții
în școală: fierul devine roșu atunci când intră
în contact cu oxigenul din aer. Motivul pentru
culoarea roșie puternică, considerată a fi algă
roșie, a fost ulterior confirmat a fi rezultatul
oxizilor de fier.

Munții Curcubeu din China. Dacă v-
ați întrebat vreodată ce îi inspiră pe oameni
să creeze picturi, trebuie să vedeți Munții
Curcubeu din China. Situați în Parcul Geo-
logic Landform Zhangye Danxia, aceștia
sunt cu adevărat creația minunată a naturii.
Declarați ca sit al patrimoniului UNESCO
în 2009, se spune că și-au primit culorile
din minerale, oxid de fier și alte astfel de
substanțe.

Înflorirea bioluminiscentă. Litoralul acesta este luminat atât de frumos!
Se spune că înflorirea bioluminiscentă din
Hong Kong, cunoscută și sub numele de
strălucire marină, s-a format din poluarea fer-
melor, care poate fi devastatoare pentru viața
marină și pescuitul local. Astfel, oricât de fru-
mos ar părea, este alarmant și are nevoie de o
atenție imediată.

The Black Crack in the White Rim Trail.
Crăpătura neagră este o fisură naturală în Parcul
Național Canyonlands. Se spune că White Rim
Trail, unde se află fisura, a fost folosită de cow-
boy și mineri în vremurile anterioare. În 1918,
a fost transformată într-o potecă de către un
grup de crescători de vite și a fost lărgită de
minerii de uraniu în anii 1950. Crăpătura este o
formațiune naturală, iar aspectul său intimidant
atrage mulți oameni. Traseul a devenit acum
unul dintre cele mai interesante drumeții pentru
turiști. 

Misteriosul izvor din China în anul 2013. S-a întâmplat într-o noapte
în China în anul 2013. Dintr-o dată, ceva
ciudat și mirositor a început să curgă din
mijlocul drumului. După puțin timp,
această spumă care curgea a început să
revină în aceeași crăpătură de 1 cm. S-
au făcut multe speculații pentru a defini
această scurgere, dar niciuna nu a putut
fi confirmată. Guvernul a făcut un anunț
oficial potrivit căruia scurgerea a apărut

datorită unui șantier de metrou din apropiere, dar mulți oameni nu credeau
că acesta este adevărul.

Sursa: stiai.net

Berbec. Este posibil să treci mai des prin stări de emotivitate crescută sau
momente de interiorizare. Ar fi bine să îți asculți emoțiile și să încerci să
eviți enervările și agitația inutilă. Perseverența și meticulozitatea te pot con-

duce, încet și sigur, spre sporirea și/sau consolidarea veniturilor. Din punct de
vedere financiar se pot întâmpla multe și nu toate bune, dacă nu ești atent la cât
cheltui. Este momentul să adopți un stil de viață mai sănătos. 

Taur. Subiectul banilor este sensibil în iunie, iar în încercările tale de a
obține siguranță financiară riști să destabilizezi anumite relații personale și
profesionale importante. Poate că vrei prea mult dintr-o dată, mai ales în

prima jumătate a lunii, și începi să faci presiuni asupra ceilorlalți. Este posibil să
primești sprijin pentru o investiție ori pentru achitarea unei datorii.

Gemeni. Este o perioadă bună pentru reevaluarea resurselor personale, a
talentelor de care dispui și a modului în care le pui în valoare pentru a-ți
câștiga existența și pentru a te afirma din punct de vedere profesional.În

luna iulie banii reprezintă o prioritate, un subiect care poate conduce, însă, la
agitație și certuri. Este momentul cel mai bun pentru a te ocupa de probleme finan-
ciare mai vechi și de reorganizarea cheltuielilor pe care le consideri prioritare.

Rac. Se poate spune că ai spor mai degrabă în activități individuale, care
presupun utilizarea talentelor personale, dar poate fi vorba și despre un
hobby care are șanse mari să devină o sursă (suplimentară) de câștig. Se

recomandă prudență în negocieri, amânarea cheltuielilor sau a investițiilor mari
și revizuirea modului în care îți gestionezi resursele proprii. Te poți simți mai bine
și îți poți reîncărca bateriile emoționale, dar și pe cele fizice.

Leu. Ar fi bine să fii deschis spre schimbări radicale, spre surprize și
răsturnări de situație. Toate acestea te pot conduce spre ceva mai bun și nu
are rost să te agăți de trecut, de colaborări nefuncționale sau de un loc de

muncă nesatisfăcător. Resimți nevoia de mai multă libertate și autoritate în plan
profesional și ai putea pune bazele unei afaceri pe cont propriu. Beneficiezi de
resursele emoționale necesare pentru a-ți depăși o serie de temeri mai noi. 

Fecioară. Începi să primești sprijin și încurajări de la perechea de viață, de
la colaboratori, asociați și devii mai încrezător în propriile forțe și
competențe. Se recomandă mai mult calm în relațiile cu colegii, șefii și

subalternii.Este cel mai bun moment să îți reformulezi obiectivele profesionale
și să pui punct unor proiecte care îți consumă timp și nervi fără să îți aducă beneficii
pe măsură. Merită să fii atent și prudent în tot ce faci.

Balanţă. Apar oportunități de dezvoltare și de colaborare cu grupuri influ-
ente sau cu companii mari, dar aceste relații trebuie gestionate cu grijă.
S-ar putea să constați la un moment dat că anumite proiecte individuale se

află în conflict cu proiecte de la locul de muncă. Să dai dovadă de răbdare și de
perseverență și să nu renunți la ceea ce ți-ai propus.

Scorpion. În luna iunie, activitatea profesională este intensă și se
preconizează tensiuni și enervări. S-ar putea să constați că reușești cu greu
să te faci înțeles de partenerii de afaceri sau de superiorii ierarhici. Este

vremea să explorezi noi teritorii profesionale, să privești pe termen lung și să
nu te lași prins în tracasări mărunte. Este recomandabil să îți gestionezi relațiile
profesionale cu mai multă grijă și cu mai multă flexibilitate. 

Săgetător. Este o perioadă foarte bună pentru a face ordine în plan financiar,
pentru a te gândi serios la competențele pe care le ai, la resursele de care
dispui în mod real și la modul în care le folosești pentru a te pune în valoare

și pentru a-ți câștiga sau consolida independența financiară. Dacă ai un loc de
muncă, în această perioadă ai posibilitatea să îți impresionezi superiorii și să
primești o promovare sau promisiunea unui bonus. Prin urmare, este vremea să te
apuci serios de treabă. Evită deciziile financiare majore și amână  negocierile!

Capricorn. Un proiect vechi legat de carieră ar putea să se încheie, lăsând
loc unuia nou. Noul proiect presupune, însă, noi negocieri financiare, care
se mișcă mai greu decât te-ai așteptat. Nu este momentul să faci împrumu-

turi. Prietenii pot fi un sprijin de nădejde în momentele de criză. Se recomandă
să depui mai mult efort pentru a deveni independent financiar sau pentru a-ți ges-
tiona mai eficient veniturile.

Vărsător. Este posibil să ia avânt o colaborare cu un grup sau cu niște pri-
eteni, dar te sfătuim să rămâi prudent în ceea ce privește asocierile, asociații,
concurența, colaboratorii. Este recomandabil să eviți deciziile finale și să

nu încerci să forțezi lucrurile în direcția dorită de tine. Este momentul să fii
atent dacă nu cumva un coleg sau un asociat își arogă rol de lider, fără să aibă vreun
drept. Apelează la metode de liniștire și reechilibrare.

Peşti. În plan profesional și financiar se impun o serie de schimbări pe care
poate că nu ești pregătit să le faci, dar nu prea ai de ales. Dacă reușești să
te mobilizezi, mai ales la nivel psihic și să îți domolești un pic frustrările și

nervozitatea, ai putea să schimbi în bine multe lucruri. Este posibil ca anumite
colaborări profesionale cu persoane/firme de peste hotare să se deblocheze. Ai face
bine să încerci să fii mai tolerant și să vezi ce mai poți șlefui la tine.  
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Două eleve de la Colegiul Național
Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpu-
lung Moldovenesc au realizat o

performanță de excepție la nivel euro-
pean, s-au clasat pe primul și al doilea
loc la Olimpiada Forumului Școlilor
Militare Secundare din Europa. 

Olimpiada a fost organizată de către
Colegiul European de Securitate și Apă-
rare (ESDC), instituție care
funcționează pe lângă Comisia Euro-
peană, sub patronajul Înaltului Repre-
zentant al Uniunii pentru Afaceri
Externe și Politica de Securitate al
președintelui Comisiei Europene. La

această competiție s-au înscris 11 licee
militare din Uniunea Europeană și a re-
prezentat o adevărată provocare pentru
concurenți. Invitația de a participa la
olimpiadă a fost lansată în rândul ele-
vilor de clasa a XI-a în luna octombrie
a anului trecut. Dintr-un număr de 36
de lucrări au fost selectate cele mai
bune trei eseuri, iar tema aleasă de ele-
vele câștigătoare este The future of the
European Union and the role of the ac-
tive citizen in shaping it. Eleva sergent
Daria Balahura a obținut 95,3 puncte
din 100, astfel clasându-se pe locul I al
competiției europene, urmată îndea-
proape de eleva sergent Irina Puiu care
s-a situat pe locul al II-lea. 

Considerăm că această competiție
ne-a oferit oportunitatea de a ne
îmbunătăți abilitățile de a scrie în
limba engleză și ne-a lărgit orizonturile
în ceea ce privește viziunea noastră
asupra Uniunii Europene și a
cetățenilor ei. Rezultatul a fost unul
surprinzător, însă cel mai important as-
pect a fost drumul nostru parcurs până
în acest punct al olimpiadei și toată
munca depusă. Le mulțumim profeso-
rilor care ne-au sprijinit și îndrumat
de-a lungul acestei provocări și suntem
mândre că am avut ocazia să reprezen-
tăm colegiul, au menționat elevele
ștefăniste. 

Munca de cercetare, studierea diver-
selor probleme referitoare la Uniunea

Europeană, căutarea de soluții originale
și viabile, organizarea ideilor astfel
încât să respecte cerințele de redactare
a unui eseu academic sunt doar câteva

Performanțe de excepție la nivel european, Performanțe de excepție la nivel european, 
obținute de elevii militari câmpulungeniobținute de elevii militari câmpulungeni

din elementele care fac din această
competiție o oportunitate valoroasă de
a crește calitatea actului educațional
din colegiu. Rezultatele meritorii
obținute de  cele două eleve constituie
o bună oportunitate de promovare a
învățământului militar românesc la ni-
velul Uniunii Europene. 

În funcție de evoluția epidemiolo-
gică, premierea elevilor câștigători va
avea loc la Bruxelles în perioada 7-8
septembrie.

Daria și Irina au fost îndrumate de
profesor Monica Buculei, coordonator
pe programe și proiecte europene și
profesor Petrică Ciocan, consultant
științific și specialist în istorie contem-
porană și politică comunitară.Totodată,
cadrele didactice au fost și evaluatori la
nivel internațional, secretariatul ESDC
repartizând un număr de lucrări fiecă-
ruia. 

Georgiana Lupu

Eleva sergent Daria Balahura

Eleva sergent Irina Puiu

Seria performanțelor școlare în rân-
dul elevilor Colegiului Național Militar
„Ștefan cel Mare” continuă cu o meda-
lie de argint, obținută de elevul sergent
Nicolai Gaitan, la Olimpiada Națională
„Gazeta Matematică”. 

La etapa I a olimpiadei au participat
1500 de elevi suceveni, 580 dintre ei
calificându-se la etapa a II-a, etapă pre-
liminară fazei naționale. Nicolai  este
unul dintre elevii militari care s-au pre-
gătit intens în toată această perioadă și
a continuat să rezolve probleme chiar și
în vacanță, iar rezultatele nu au întârziat
să apară. În urma participării la etapa a
II-a a olimpiadei, tânărul matematician
a obținut cel mai bun rezultat, din
județul Suceava, la nivelul clasei a XI-
a, și medalia de argint. 

Participarea lui Nicolai la această
olimpiadă a devenit deja tradiție,
reușind să se califice la etapa finală doi
ani consecutiv.  Cu un spirit autodidact
ieșit din comun, adolescentul ștefănist

Medalie de argint obținută de un elev al Medalie de argint obținută de un elev al 
Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”

a dovedit că face performanță la toate
competițiile la care participă.  Elevul
ștefănist îmbină cu succes pasiunea
pentru matematică și liceul militar fă-
cându-se remarcat, încă din clasa a IX-
a, când a obținut premiul al II-lea la
concursul național „Dimitrie Pompeiu”
și premiul al III-lea la concursul
interjudețean „Memorial Ștefan Dîrțu”.
De asemenea, în clasa a X-a, a conti-
nuat reușitele în cadrul competițiilor de
matematică „Ștefan Dârțu” și „Mate-
matica de drag”, obținând Mențiunea I,
respectiv premiul al II-lea.

Sub îndrumarea directorului adjunct
al Colegiului Național Militar „Ștefan
cel Mare”, profesor Vladimir Cerbu,
Nicolai promite că va face performanță
în continuare. 

Georgiana Lupu



În perioada 25-26 mai 2021, în poli-
gonul de specialitate Valea Poienii a
avut loc un exercițiu tactic cu trupe în
teren destinat evaluării și certificării
naționale a Plutonului Decontaminare
CBRN din subordinea Batalionului 49
Apărare CBRN ,,Argeș”, din cadrul
Forței de Răspuns NATO.

Militarii plutonului au fost evaluați
operațional pe diverse domenii de
capabilități în conformitate cu cerințele
NATO, de către o echipă de specialiști
din cadrul Comandamentului Forțelor
Întrunite ,,General Ioan Emanoil Flo-
rescu”, având ca obiective vizate relațiile
de comandă-control, fluxul informațional
existent la nivelul structurii și capacitatea
de reacție a militarilor, respectiv instalarea
și funcționarea punctelor de deconta-
minare în cadrul zonei de operații, în
folosul forțelor care acționează în

condiții/medii contaminate chimic, bio-
logic, radiologic și nuclear, în vederea
executării decontaminării operaționale,
totale și finale a personalului, tehnicii
și echipamentelor de luptă, precum și a
porțiunilor de teren cu importanță tactică
și operativă. 

Eforturile depuse zilnic de militari
pe parcursul perioadei de pregătire pentru
misiune s-au reflectat în nivelul de
performanță atins de către structură.

În urma solicitării partenerului francez,
Pluton Decontaminare CBRN va parti-
cipa la exercițiul de certificare
multinațională ,,TOXIC DRAGOON
21”, care se va desfășura în perioada
iunie-iulie a.c., în Camp de Ruchard,
Franța.

Text: căpitan Eugenia Popa
Foto: plutonier-adjutant Daniel Gheorghe,

caporal Cosmin Ittu.
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