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In memoriam sublocotenent (p.m.) Dan Ciobotaru
şi sublocotenent (p.m.) Paul Caracudă

Sergentul major Dan
Ciobotaru şi caporalul
Paul Caracudă, și-au
pierdut viața în data de
23 iunie 2010, pe timpul
executării unei misiuni
de luptă pe autostrada
A1 Kabul-Kandahar din
Afganistan. La aproximativ 30 de kilometri de
Qalat, autovehiculul de

tip HUMVEE în care se
aflau, a fost atacat cu un dispozitiv exploziv improvizat,
acţionat de la distanţă.
Pentru faptele lor de eroism au fost decorați cu Ordinul Național „Steaua
României” în grad de Cavaler, cu însemn de război.
Cinste și onoare memoriei lor!
Text și foto: căpitan
Mariana Dinu

Exercițiu în comun cu Inspectoratul pentru
Situații de Urgență din Brașov

Militarii Batalionului
228 Apărare Antiaeriană
„Piatra Craiului” au executat un exercițiu în
comun cu un detașament
de intervenție din cadrul
Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „Țara
Bârsei” din Brașov, în
data de 16 iunie 2021.
Exercițiile în comun
constituie un bun prilej de
revizuire și actualizare a
procedurilor de acțiune,
la care structurile Sistemului Național de

Apărare, Ordine Publică situații de urgență.
și Siguranță Națională pot
Text:plutonier-major
acționa cu forțe și mi- Constantin Itu
jloace în vederea spriFoto: sergent major
jinirii populației în Liviu Iliescu

Trecere în rezervă la comandamentul
Diviziei 2 Infanterie „Getica”

Marți, 29 iunie, la
sediul comandamentului
Diviziei 2 Infanterie
„Getica” a avut loc citirea
ordinului de trecere în
rezervă a colegului nostru, plutonier adjutant principal Ionel Dumbravă.
După o carieră militară
de excepție de peste trei
decenii, presărată și cu
alte repere importante
precum jurământul față
de țară, avansarea la
primul grad de subofițer,
peste 20 de ani de activitate în cadrul comandamentului marii unități a
ajuns și la acest moment
– trecerea în rezervă.
În prezența personalului Comandamentului Diviziei
2
Infanterie
„Getica”, proaspătul rezervist a fost felicitat de
către Șeful de Stat Major
al marii unități, colonelul
Adrian Popescu, care i-a

oferit cu această ocazie
câteva însemne onorifice,
ca
recunoaștere
a
loialității față de instituția
militară, pe care a slujit-o
atâta vreme cu credință și
devotament.
La primirea livretului
militar de către camaradul
nostru, ne considerăm
privilegiați că l-am

cunoscut și îi adresăm
cele mai sincere urări de
sănătate, fericire și prosperitate alături de cei
dragi.
Text și foto: maistru
militar principal Iulian
Cadulencu

ACTUALITATEA MILITARĂ

Competiţia „Subofiţerul / Soldatul anului 2021”,
etapa pe brigadă

La Brigada 9 Mecanizată
„Mărășești” competiţia
militară s-a desfăşurat în
perioada 14-18 iunie
2021, la sediul marii
unităţi şi în poligoanele
din subordine. Militarii
au parcurs probe teoretice
şi practice, constând în
verificarea cunoştinţelor
la pregătire militară
generală,
verificarea
cunoştiinţelor la limba
engleză, au executat
trageri cu armamentul din
dotare şi au fost fost
evaluaţi la pregătire
fizică.
Competiţia a fost
organizată şi condusă de
către subofiţerul de
comandă al marii unităţi,
plutonierul adjutant principal Ion Cristinel Cazacu
cu sprijinul subofiţerilor
de comandă de la
unităţile subordonate.

În data de 20 iunie au
fost desmnați câștigătorii
concursului.
La categoria „Subofiţerul
anului 2021” :
Locul I - Sergent George
Ghinea de la Batalionul
341 Infanterie „Constanţa”,
Locul II - Plutonier major
Mihai Gîrțu de la Batalionul
348
Apărare
antiaeriană „Dobrogea”,
Locul III - Sergent
Alexandru Bălan de la

Batalionul 345 Artilerie
„Tomis”.
La categoria „Soldatul
anului 2021”:
Locul I - Soldat Adrian
Daniel Ioan de la Batalionul
345 Artilerie
„Tomis”,
Locul II – Caporal
Dragoş Oprea de la Batalionul 911 Infanterie
„Capidava”,
Locul III - Soldat Ilie
Ionuţ Radu de la Batalionul 341 Infanterie
„Constanţa”.
Militarii
declaraţi
câştigători
au
fost
medaliaţi şi felicitaţi de
către şeful de stat major
al Brigăzii 9 Mecanizată
„Mărăşeşti”,
colonel
Marian Niculae.
Text și foto: plutonieradjutant principal Gheorghe
Gabără

La Brigada 2 Vânători
de Munte „Sarmizegetusa”
competiția a avut loc în perioada 17 – 18 iunie, la
Brașov.
Ca în fiecare an,
competiția are ca scop
identificarea, recompensarea și promovarea celor
mai bine pregătiți maiștri
militari,
subofițeri,
soldați
și
gradați
profesioniști din cadrul
Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”,
care să fie capabili să
lupte, să conducă, să
instruiască și să își motiveze camarazii pentru
îndeplinirea misiunilor ce
le revin.
În cadrul competiției
militarii selecționați din
structurile subordonate
brigăzii, au avut de parcurs următoarele probe:
proba de educație fizică
militară (alergare pe
distanța de 3 km, flotări și
abdomene) și probe teoretice și practice pentru
testarea cunoștințelor de
pregătire
militară
generală. Concurenții au
avut parte și de o probă

surpriză,
aruncarea
grenadelor la precizie.
La final competiției
clasamentul
a
fost
următorul:
La categoria „Subofițerul
Anului”:
Locul 1 - Sergent Dănuț
Ghelasă – Batalionul 21
Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”;
Locul 2 - Sergent major
Cătălin Lavric – Compania 391 Apărare CBRN;
Locul 3 – Sergent major
Gabriel Sidon – Batalionul 229 Sprijin Logistic
„Cumidava”.
La categoria „Soldatul
Anului”:
Locul 1 – Fruntaș Gabriel

Boga – Compania 249
Comunicații și Informatică;
Locul 2 – Caporal clasa a
III-a Cristian Năstase –
Compania 206 Cecetare;
Locul 3 – Fruntaș George
Orzan – Batalionul 206
Artilerie „General Mihail
Lăcătușu”.
La finalul competiției,
comandantul Brigăzii 2
Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”, colonelul
Ilie-Marian Dragomir, lea înmânat câștigătorilor
diplome și cupe şi i-a felicitat pentru rezultatele
obţinute.
Text și foto: plutoniermajor Constantin Itu
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EVENIMENT

Ziu a Er oilor

Buzău

Joi, 10 iunie, Garnizoana
Buzău a organizat ceremonii militare și religioase dedicate Zilei
Eroilor, prilej cu care au
fost cinstiţi eroii români
căzuţi de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile
de luptă pentru credinţă,
libertate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi întregirea neamului.
Manifestările au debutat la „Domul Central”
din Cimitirul Eroilor cu o
ceremonie de depuneri de
coroane de flori la care au
participat autorităţi locale
şi judeţene, generalul de
flotilă aeriană Ovidiu
Bălan, din partea Garnizoanei Buzău, reprezentanţi ai instituţiilor şi ai
unităţilor militare din garnizoană, militari activi, în
rezervă sau retragere.
Momentele principale
ale manifestării au fost
oficierea slujbei de mulţumire şi laudă - Te
Deum, de către un sobor
de preoţi, alocuțiunile
oficialităților prezente la
eveniment, ceremonia de
depuneri de coroane de
flori, precum şi survolul
avioanelor şi elicopterelor Bazei Aeriene „Aurel
Vlaicu” Boboc.
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Brașov

În semn de recunoştinţă pentru eroii patriei
care au căzut în Primul
Război Modial, autorităţile statului român au hotărât, prin Decretul-lege
nr. 1.693 din 4 mai 1920,
ca Ziua Eroilor să fie decretată sărbătoare naţională şi să fie celebrată,
„cu mare fast religios,
şcolar, militar şi naţional", în Ziua Înălţării
Domnului. Decizia a fost
preluată de Parlamentul
României în anul 1995,
iar în anul 2003, prin
Legea privind regimul
monumentelor şi operelor
comemorative de război,
sărbătoarea
Înălţării
Domnului a fost proclamată drept sărbătoare naţională a poporului
român.
În această zi, se face pomenirea şi cinstirea tuturor

Polonia

În baza militară Bemowo Piskie, militarii
Detașamentului de Apărare Antiaeriană rotația a
IX-a au organizat o ceremonie dedicată Zilei
Eroilor. La această activitate au participat echipa
de comandă a Grupului
de Luptă precum și
comandanții contingentelor britanic și croat.
Evenimentul a debutat cu
prezentarea semnificației și
importanței acestei zile
pentru poporul român. Ulterior, s-a executat apelul
solemn și s-a ținut un moment de reculegere în memoria eroilor care și-au
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sacrificat viața pe câmpurile de luptă pentru
credință, libertate și pentru
apărarea neamului.
În această zi importantă se cuvine să ne îndreptăm atenția către
faptele de vitejie ale

eroilor români căzuţi dea lungul veacurilor pe
toate câmpurile de luptă
pentru credinţă, libertate,
dreptate şi pentru apărarea ţării şi întregirea neamului.
În toate lăcaşele de cult
s-au tras clopotele la ora
12.00, iar în instituţiile
publice şi unităţile de învăţământ s-a păstrat un
moment de reculegere în
semn de omagiu pentru
eroii patriei.
Cimitirul Eroilor din
Buzău, inaugurat la 8 octombrie 1931 şi reamenajat în anul 2018, este cel
mai mare de acest fel din
ţară. Aici se odihnesc rămăşiţele pământeşti a
7.867 de eroi necunoscuţi
şi a altor 1786 eroi: 134
români, 753 germani, 744
austro-ungari, 136 ruşi şi
bulgari, 14 turci şi cinci
italieni.
Manifestările dedicate
Zilei Eroilor, sărbătorite
la Buzău, s-au încheiat
printr-o ceremonie religioasă de aprindere a unei
candele la fiecare cruce
de erou din Cimitirul
Eroilor din Municipiul
Buzău.
Text și foto: maistru
militar principal Iulian
Cadulencu

înaintașilor noștri și să
aducem un pios omagiu
jertfei lor.
Text:locotenent Mădălina
Boboc
Foto:locotenent Mădălina
Boboc, MAJ Ivan Grgic

în garnizoanele Brașov,
Text și foto: plutonierCâmpulung major Constantin Itu
Predeal,
Muscel și Curtea de
Avem datoria de a Argeș.
menține vie memoria
celor care s-au jertfit pentru neam, credinţă şi ţară.
În această zi ne
aducem aminte, mai mult
ca niciodată, de cei care
și-au pierdut viața în
războaiele vremii sau în
teatrele de operații.
semn
de
În
recunoștință pentru sacrificiul suprem al eroilor
căzuți la datorie, militarii
Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa“,
au depus coroane și jerbe
de flori la monumentele
ridicate în cinstea eroilor,

Focșani

În semn de recunoștință,
militarii unităților și
subunităților vrâncene ale
Brigăzii 282 Blindată
„Unirea Principatelor” au
participat, la ceremoniile
militare și religioase organizate la mausoleele din
Focșani, Mărășești și
Mărăști, dar și la monumentele eroilor din Rîmniceni, comuna Măicănești
și municipiul Tecuci, din
județul Galați.
La mausoleele din
Mărășești și Mărăști, în
cadru solemn, au fost citite
nume ale eroilor care își
dorm somnul de veci în
criptele celor două monumente, jertfa lor fiind un
reper de neclintit în
conștiința
tuturor
românilor.
Și pentru că astăzi este
despre ei, despre eroi, nu-i

Bârlad

vom uita niciodată nici pe
cei care, sub stindardul
Brigăzii 282 Blindată
„Unirea Principatelor”, au
căzut la datorie în teatrele
de operații recente, numele
lor rămânând veșnic înscrise cu litere de aur în
cartea de istorie a neamului românesc.
Cu pioșenie, plecăm
capetele în fața sacrificiului

înaintașilor noștri, dar
privim cu încredere în viitor, pentru că este de datoria noastră să transmitem
mai
departe,
noilor
generații, valorile pentru
care ei au plătit cu viața:
onoarea, demnitatea și altruismul.
Sursa: Brigada 282
Blindată
„Unirea
Principatelor”

din Piața „Cerbul de
Foto: plutonier-major
Aur”, din Bârlad.
Daniel Dulgheru
Text:plutonier-adjutant
Liviu
Gherghescu
Prin Decretul nr. 1913
din 4 mai 1920, s-a stabilit ca Ziua Eroilor să
fie sărbătorită în fiecare
an,
la
sărbătoarea
Înălțarii Domnului.
Cu acest prilej personalul militar din garnizoana Bârlad, a adus un
pios omagiu eroilor martiri, care s-au jertfit pe
câmpurile de luptă pentru apărarea țării, libertate, dreptate și credință.
Acest moment a fost
marcat în garnizoana
Bârlad, de către personalul
militar,
prin
depunerea de coroane de
flori,
alături
de
reprezentanții autorităților
publice locale, la Monumentul Eroilor Neamului
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INSTRUCȚIE

ARGEDAVA 21

În perioada 24 mai-9 iunie, s-a desfășurat exercițiul
„Argedava 21” conectat la
complexul de exerciții „DACIA
21 LIVEX”, planificat de către
Divizia 2 Infanterie „Getica”
și condus de către Brigada 1
Mecanizată „Argedava” care
a avut ca scop instruirea întrunită a unităților participante,
în context multinațional, în
Centrul Secundar de Instruire
pentru Luptă Smârdan, Poligonul
de Instrucție la Apă Vărsătura și
Raionul Frecăței.
Prima secvență de instruire
a avut loc în perioada 24-27
mai, în Centrul Secundar de
Instruire pentru Luptă Smârdan
unde au fost dislocate unitățile
de infanterie mecanizată, tancuri și artilerie, din cadrul Brigăzii 1 Mecanizată „Argedava”,
o companie din cadrul Batalionul

300 Infanterie „Sfântul Andrei”
și cadeți ai Academiei Militare
a Forţelor Armate „Alexandru
cel Bun” din Republica Moldova,
constituiți într-un pluton de infanterie.
Astfel, Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni”, întărit cu
o companie din Batalionul
300 Infanterie „Sfântul Andrei”
și plutonul de cadeți ai Academiei Militare a Forţelor Armate
„Alexandru cel Bun”, au executat un exercițiu de antrenament în teren având ca
temă ofensiva din mișcare.
Simultan militarii Batalionului 114 Tancuri „Petru
Cercel” au executat un
exercițiu de rezolvare a unei
situații tactice de nivel pluton, iar cei din Batalionul
113 Artilerie „Bărăganul”
un exercițiu de rezolvare a

unei situații tactice având ca
temă alegerea, recunoașterea
și ocuparea unei poziții de
tragere. Aceste exerciții au
fost urmate de cele cu trageri
de luptă reale, atât pe timp
de zi cât și pe timp de noapte,
pe scenariul exercițiului
multinațional „Argedava 21”.
A doua etapă de instruire
s-a desfășurat în perioada 28
mai-3 iunie, în poligonul de
instrucție Vărsătura, unde militarii și tehnica structurilor
din organica Brigăzii 1 Mecanizată „Argedava” și a Regimentului 528 ISR Cercetare
„Vlad Țepeș” au executat mai
multe treceri ale Fluviului
Dunărea, prin mai multe procedee.
(continuare în pagina5)
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INSTRUCȚIE

ARGEDAVA 21

Astfel, au fost executate treceri prin plutire cu transportoarele amfibii blindate din
dotarea Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni” și Regimentului 528 ISR Cercetare „Vlad
Țepeș”. Trecerea prin plutire
a unui curs de apă cu transportoarele amfibii blindate este
o activitate de instruire cu grad
ridicat de risc și a impus toate
măsurile pentru executarea
activităților în maximă
siguranță. Transportoarele au
fost atent pregătite iar militari
din cadrul Secției de scafandri
fluviali, EOD și geniu din Divizionul 176 Nave Scafandri
au însoțit în permanență tehnica de luptă în apă.
Totodată au fost desfășurate
exerciții de îmbarcare, transport

și debarcare cu bacul, treceri
pe portiță și treceri pe pod
executate de către militarii și
tehnica Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni”, Batalionului
114 Tancuri „Petru Cercel”,
Batalionului 113 Artilerie
„Bărăganul” și Regimentului
528 ISR Cercetare „Vlad
Țepeș”.
Activitățile au fost sprijinite
de către un element de comandă și control din cadrul
Batalionului Nave Treceri Fluviale, care a organizat platformele de instrucție, cu sprijinul Batalionului 72 Geniu
„General Constantin Savu” și
de către tehnica și personalul
Batalionului Nave Treceri Fluviale „Danubius”.
Cadeții Academiei Militare a

Forţelor Armate „Alexandru cel
Bun”, din Republica Moldova, sau instruit, alături de militarii Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni”,
pentru executarea trecerilor prin
plutire pe Fluviului Dunărea, cu
tehnica din dotare.
Pe lângă activitățile din poligonul Vărsătura, aceștia au
executat instruirea pe bărci de
asalt, în raionul Frecăței, alături
de militarii călugăreni și operatorii din cadrul Brigăzii 282
Blindată „Unirea Principatelor”.
De asemenea, Batalionul 341
Infanterie „Rechinii Albi” sau instruit pentru a juca rolul
forțelor adversarului în teren,
conform scenariului exercițiului.
(continuare în pagina 6)
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INSTRUCȚIE

ARGEDAVA 21

Un alt eveniment important
a avut loc în data de 2 iunie
când, aproximativ 100 de militari din cadrul Comandamentului Corpului Aliat de Reacție
Rapidă (HQ ARRC), din
Marea Britanie, sub comanda
locțiitorului comandamentului
ARRC, general-maior Lorenzo
D’Addario, au vizitat militarii
Diviziei 2 Infanterie „Getica”,
dislocați în raionul Frecăței. În
cadrul vizitei au participat la
un briefing de informare privind istoricul, rolul și sarcinile
Diviziei 2 Infanterie „Getica”.
Totodată, comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, general-maior Dragoș-Dumitru
Iacob le-a făcut o scurtă prezentare a misiunilor și obiectivele exercițiului „Getica 21” la
care marea unitate a luat parte,
iar la final le-a fost prezentat

modul de instruire a militarilor
pentru acțiunea de forțare a
Fluviului Dunărea.
Cea de a treia etapă a
exercițiului „Argedava 21” ,
desfășurată în raionul Frecăței,
în perioada 4-9 iunie, a fost
una de anvergură, reunind
peste 1300 de militari și sute
de mijloace tehnice din cadrul
Diviziei 2 Infanterie „Getica”,
Brigada 10 Geniu „Dunărea de
Jos”, Flotila Fluvială „Mihail
Kogălniceanu, Centrul 39 Scafandri și Forțele Aeriene. La
exercițiu a luat parte și plutonul de cadeți ai Academiei Militare a Forţelor Armate
„Alexandru cel Bun”, din
Republica Moldova, constituit într-un pluton de infanterie.
(continuare în pagina 7)
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INSTRUCȚIE

ARGEDAVA 21

În data de 8 iunie, în prezența
ministrului Apărării Naționale,
domnul Nicolae Ionel Ciucă,
forțele și mijloacele tehnice de
luptă, au acționat întrunit în cadrul unui exercițiu de antrenament în teren cu tema: Ofensiva
cu forțarea fluviului Dunărea pentru cucerirea unui cap de pod de
nivel brigadă.
În cadrul exercițiului s-a urmărit instruirea întrunită a unităților
din subordine, în context
multinațional, astfel cadeții Academiei Militare a Forţelor Armate
„Alexandru cel Bun”, s-au instruit, alături de militarii români,
pentru executarea trecerilor prin
plutire pe Fluviului Dunărea, cu
tehnica din dotare.
La finalul activității, ministrul Apărării Naționale, domnul
Nicolae-Ionel Ciucă a transmis
că astfel de exerciții contribuie
la antrenarea comandamentelor,
unităţilor și subunităților, fiind un
bun prilej pentru verificarea
capacității de comandă și control,

precum și pentru creșterea nivelului de interoperabilitate dintre
unități și comandamente.
Totodată a felicitat pe toți militarii participanți la exercițiu pentru efortul depus, pentru
dedicarea și profesionalismul de
care au dat dovadă și și-a manifestat bucuria să constate că
exercițiul a fost foarte bine pregătit iar militarii sunt instruiți pentru
executarea cu succes a misiunilor
încredințate.
Exercițiul a făcut parte din
seria de exerciții „DACIA 21
LIVEX” unul dintre cele mai
complexe evenimente de instruire
ale Armatei României din ultimele trei decenii care integrează
secvențe de pregătire a unor forțe
românești, aliate și partenere, în
context NATO și al parteneriatului româno-american, deopotrivă.
La realizarea acestui material
au contribuit:locotenent Sergiu
Iosub, maistru militar principal
Iulian Cadulencu, caporal Florin
Matei
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EVENIMENT

26 iu n ie - Ziu a D r apelu lu i N ațio n al

Buzău

Sâmbătă, 26 iunie, în
Piaţa Dacia din Buzău, au
avut loc manifestări dedicate Zilei Drapelului Naţional al României.
Manifestările au debutat vineri, 25 iunie, când,
la ora 21.30 a avut loc ceremonia de coborâre a
Drapelului României și
depunerea acestuia la Catedrala Arhiepiscopală
Înălțarea Domnului din
municipiul Buzău și au
continuat sâmbătă, 26
iunie, cu oficierea slujbei
de sfințire a Drapelului
României de către părintele protopop Ciobotă
Marius, preoții militari
Tudose Alexandru și
Neagu Constantin.
A urmat ceremonia în
Piaţa Dacia din Buzău,

Brașov

Militarii Brigăzii 2
de
Munte
Vânători
„Sarmizegetusa” au paralături
de
ticipat

Buzău, viceprimarul municipiului Buzău și din
partea
Garnizoanei
Buzău, general de flotilă
aeriană Ovidiu Bălan, activitatea s-a încheiat cu
înălțarea Drapelului pe
catarg, intonarea Imnului Național al României și defilarea gărzii
de onoare pe acordurile
muzicii militare a Diviziei 2 Infanterie „Getica”.
Ziua Drapelului (cunoscută şi ca Ziua Tricolorului), a fost stabilită prin
Legea nr. 96 din 20 mai
1998.
Drapelul tricolor a fost
adoptat ca simbol al naţiunii în prima zi a victoriei
Revoluţiei de la 1848,
când Guvernul provizoriu
de la Bucureşti a promulgat decretul de instituire a
Drapelului Naţional. Astfel, s-a stabilit ca Tricolorul - roşu, galben şi
albastru - să reprezinte
steagul naţional al tuturor
românilor, purtând deviza
Dreptate şi Frăţie, acordându-i-se şi denumirea
de „stindard al libertăţii”.
Totodată, drapelul naţional este şi simbolul trecutului glorios, sub care
astăzi Armata României,
militarii români participă
la misiuni în teatrele de
operaţii din Afganistan,
Balcanii de Vest sau la
cele desfăşurate sub egida
NATO, UE şi ONU ca un
consens ale îndeplinirii
angajamentelor pe care
România şi le-a asumat ca
membru al comunităţii internaţionale.
Text și foto: maistru
județului
unde Liliana Manole, in- prefectul
spector principal în ca- Buzău, vicepreședintele militar principal Iulian
Județean Cadulencu
drul Serviciului Județean Consiliului
al Arhivelor Naționale a
prezentat
pe
scurt
semnificația acestei zile,
afirmând că: Drapelul
Național al României este
unul
din
reperele
naționale care ne definesc și ne oferă unicitate
în lume, fiind un atribut și
simbol al patriei, în el

reprezentanții structurilor
Sistemului Național de
Apărare, Ordine Publică și
Națională
Securitate
și
de
(SNAOPSN)
autoritățile publice locale
la ceremonia prilejuită cu

ocazia Zilei Drapelului
Național, care a avut loc în
Piața Tricolorului din
Brașov.
Text și foto: căpitan
Mariana Dinu

fiecare generație identificându-se trecutul, prezentul
și
viitorul
neamului. Tricolorul a
fost, este și nu va înceta să
fie simbolul românismului, reprezintă unitatea,
independența și tăria românilor, alături de istoria,
limba și credința lor.
După salutarea Drapelului României de către,

Constanța

Militarii Brigăzii 9
Mecanizată ,,Mărăşeşti”
au participat la ceremonia
militară defășurată cu
ocazia sărbătoririi Zilei
Drapelului Naţional, pe
faleza din faţa Comandamentului Flotei.
„Steagul e România!
Acest pământ binecuvântat al Patriei, stropit
cu sângele străbunilor
noştri şi îmbelşugat cu
sudoarea muncitorului.
El este familia, ogorul
fiecăruia, casa în care sau născut părinţii, unde
se vor naşte copiii
noştri! ...Steagul e

Focșani

totodată trecutul, prezen- Alexandru Ioan Cuza în
tul şi viitorul ţării, în- 1863.
treaga
istorie
a
Text și foto: locotenent
României” - colonel Andreea Istrate

În Piața Unirii din municipiul Focșani, militarii
Brigăzii 282 Blindată
„Unirea Principatelor” au
participat la activitățile
prilejuite de sărbătorirea
Zilei Drapelului Naţional
al României, zi instituită
prin Legea 96 din 1998.
Drapelul,
simbol
național al României
alături de stemă și imn, a
fost coborât în seara zilei
de 25 iunie și păstrat peste
noapte în biserica militară
a Garnizoanei Focșani,
fiind sfințit în această
dimineață de preotul miliActivitatea s-a încheiat
Sursa: Brigada 282
tar Ionel Vrânceanu și apoi cu defilarea gărzii de
Blindată
„Unirea
arborat pe catargul din fața onoare.
Principatelor”
Palatului Administrativ.

MOZAIC
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HOROSCOP UL IULIE

Berbec. Creativitatea și dorința de afirmare te ajută să ai realizări importante în plan profesional și să te faci remarcat prin ideile tale originale și
îndrăznețe. În ceea ce privește veniturile, se pare că nu stai deloc rău, cu
condiția să nu îți asumi riscuri inutile în prima jumătate a lunii. Poți să te
răsfeți puțin, dar având grijă să nu întreci măsura. Pentru a reuși ceea ce ți-ai propus, se recomandă prudență și moderație.

Taur. Situația este mai liniștită în plan profesional și te bucuri de o perioadă
foarte bună pentru a analiza și a medita la tot ceea ce s-a petrecut luna
trecută sau la tot ceea ce s-a schimbat prea brusc în viața ta profesională în
ultima vreme. În ceea ce privește banii, nu se întrevăd schimbări majore, ești moderat și nu te arunci în cheltuieli nesăbuite.

Gemeni. Reușitele și clarificările în plan profesional sunt foarte posibile,
dar totul se petrece mai lent decât ai vrea. Este vremea să ai mare grijă la
reputație și să nu le dai celorlalți motive de bârfă ori de suspiciune. Se
recomandă să previi o astfel de situație cultivând calmul și moderația. Încearcă
să te odihnești cât mai mult, nu te implica în proiecte noi și evită confruntările!
Sinceritatea și dialogul calm te ajută mult mai mult decât încăpățânarea.

Rac. Luna iulie se anunță extrem de dinamică în ceea ce privește veniturile.
Este foarte posibil ca veniturile tale să cunoască o creștere substanțială dar,
pe de altă parte, crește și cheful de a cheltui. Ai ambiții mari și este vremea
să începi prin a face o reorganizare în plan profesional, dacă vrei să fii eficient în
munca pe care o desfășori.

Leu. În plan profesional, reușești să faci valuri încă din primele zile ale lunii
iulie. Ești dispus să te iei de piept cu toată lumea. Trebuie să dai dovadă de
autocontrol și să încerci să înțelegi de unde provine această nevoie de a contesta tot ce fac ceilalți, pentru că nu este o strategie bună pentru a te afirma și
pentru te pune în valoare. În ceea ce privește veniturile, lucrurile par să meargă mai
bine. Ai grijă la tendința de a vrea prea mult dintr-odată, de a dori totul pentru tine!

Fecioară. În plan profesional și în ceea ce privește veniturile, se întrevede
o perioadă foarte bună, în care munca îți este răsplătită așa cum se cuvine.
Pe la mijlocul lunii este posibil să ți se recunoască meritele pentru anumite
rezultate obținute în trecut și care, la acel moment, păreau că sunt trecute cu
vederea. Beneficiezi de o intuiție financiară foarte bună. Oricât de puternic și de
inspirat te simți, nu îți asuma riscuri inutile și nu forța lucrurile!

Balanţă. Te avantajează bunele relații cu colegii și ai posibilitatea să te promovezi mai bine pentru că în acest fel îți poți spori veniturile. Ești mult mai
productiv dacă lucrezi în echipă și dacă te implici în proiecte comune. În
prima jumătate a lunii se recomandă să fii foarte prudent cu banii, să eviți cheltuielile exagerate. Nu încerca să îți ridici moralul mergând la cumpărături!

Scorpion. Ai ambiții foarte mari în plan profesional și ești foarte hotărât să
te afirmi, să dai lovitura, să te evidențiezi printre colegi ori să preiei conducerea unui proiect de anvergură. Rezolvi orice problemă mult mai ușor
dacă apelezi la tact și la diplomație și dacă lași deoparte vanitatea. Este recomandabil să eviți investițiile de anvergură și speculațiile financiare. Tempereazăte și ai grijă cum îți folosești energia!

Săgetător. Luna aceasta ești predispus către nervozitate și agitație și riști
să provoci conflicte cu colegi. Oricât de dificil ți s-ar părea, trebuie să
accepți că ai ce să înveți de la ceilalți și să te străduiești să dobândești cât
mai multe deprinderi practice. În ceea ce privește banii, se recomandă să fii
mai strâns la pungă, în special la începutul lunii, și să te gândești serios cum ai
putea economisi. Ar fi bine ca pe parcursul lunii să îți rezervi mai mult timp pentru
introspecție, pentru odihnă, pentru diverse clarificări cu tine însuți/însăți.

Capricorn. Luna iulie are un potențial conflictual destul de mare. Nu este
exclus ca o situație favorabilă să se răstoarne brusc, sau să constați că anumite parteneriate nu sunt chiar așa de frumoase cum păreau și, în consecință,
merită să le pui punct. În plan profesional ai posibilitatea să atragi destul de
ușor sprijinul unor oameni importanți, ceea ce te face să te simți mai puternic decât
oricând. Oricât de mari ar fi ambițiile tale profesionale, păstrează simțul măsurii!

Vărsător. Se întrevede o perioadă de muncă susținută, în care spiritul organizatoric este la cote foarte bune și te ajută să faci ordine în plan profesional, la locul de muncă și în relațiile de muncă. Este posibil ca banii să
vină mai greu sau ca tu să faci erori în gestionarea lor, din cauză că ești predispus la excese și la cheltuieli inutile. Este recomandat să analizezi cu atenție ofertele și să fii precaut și moderat. Trebuie să-ți rezervi mai mult timp pentru odihnă.

Peşti. Este o perioadă favorabilă pentru a-ți revizui planurile pe termen lung
și pentru a ajunge la zi cu anumite proiecte, îndatoriri ori etape de lucru pe
care le-ai neglijat în ultima vreme sau cu care ești în întârziere. Ai face bine
să nu iei decizii importante sub impulsul momentului, la începutul lunii, și
să eviți certurile legate de bani. Evită crizele de autoritate și nevoia de a dicta
celorlalți!
Sursa: eastrolog.ro

Nr. 9 (30 iunie 2021)
www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro

9

Transalpina de Apuseni, cea mai noua
atracție pentru turiști

Transalpina de Apuseni este cea mai
noua atracție pentru turiștii care vor
alege să meargă în vacantă în Vestul
țării. Spectaculosul drum turistic de 80
de kilometri este în plin proces de
modernizare și va facilita traversarea
munților de la est la vest. Chiar dacă
turiștii vor putea să străbată oficial
acest traseu din 2022-2023, doritorii
trebuie să știe că se poate circula bine
pe toată lungimea drumului, procesul
de asfaltare urmând a fi demarat în
următoarea perioadă.
Transalpina de Apuseni este localizată la peste 1.000 de metri altitudine.
Va avea inclusiv piste de biciclete – în jur de 6.700 de metri pătrați, 21 stații
de autobuz, peste 12.000 de metri pătrați de trotuare, 14 poduri noi și 200
de podețe. Noul drum turistic va reprezenta un nou tablou din ansamblul
pitoresc românesc, magnet pentru turiști, în special pentru străini, fascinați
deja de Transfăgărășan, Transalpina și Transrarău.
Cât de curând, însă, țara noastră se mai îmbogățește cu o transalpină, și
anume cea din Munții Apuseni. Acesta este unul dintre cele mai frumoase
trasee din România, însă nu multă lume are acces din cauza infrastructurii.
Transalpina și Transfăgărășanul sunt recunoscute în întreaga lume și i-au
impresionat pe mulți turiști străini în ultima vreme. Iar acestora li se va
adăuga un traseu superb din Munții Apuseni, care va fi mult mai accesibil
pentru turiști. În momentul de față, Transalpina de Apuseni se află în faza
de modernizare și va fi gata în doi ani. Drumul are o lungime de aproape
80 de kilometri și va străbate Carpații Occidentali de la est la vest. Traseul
rutier de 78,5 kilometri va crea acces la destinații turistice importante, până
acum inaccesibile autoturismelor.
În prezent, drumul poate fi parcurs doar cu mașina de teren. Odată cu
modernizarea drumului, frumusețile locului vor putea fi mult mai accesibile
tuturor. În zonă sunt Cheile Mânăstirii, Cheile Geogelului, Cheile
Râmețului, dar și numeroase locuri care oferă priveliști până spre Retezat,
Șureanu sau Muntele Mare. Tot în această regiune se află Pădurea Sloboda,
o rezervație naturală pe o suprafață de 20 de hectare. Aici, vegetația
forestieră este alcătuită din specii de stejar, carpen și conifere. Așadar, până
când va fi gata Transalpina din Apuseni nu ne rămâne decât să ne stabilim
locurile de vizitat.
România este recunoscută în
Europa, dar și în lume pentru
frumusețea peisajelor naturale și
sălbatice. Printre cele mai celebre
astfel de locuri au fost construite
căi de acces pentru a le putea admira în voie. Și amintim aici
Transfăgărășanul care traversează
Munții Făgăraș ori Transalpina
din Munții Parâng. De asemenea,
un astfel de drum celebru este și
Transrarăul din nordul Moldovei.
J

Sursa: bzi.ro

Soţul îşi întreabă soţia:
– Dragă, ce-ţi place mai mult la mine: trupul meu perfect sau faţa mea
masculină?
Soţia răspunde:
- Simţul umorului!
J

U M O R

J
– Mamă, m-am îndrăgostit!
– Cum o cheamă? Gătește bine? Dar cine-i sunt părinții? Ce studii
are? Măcar e frumoasă? V-ați pupat? De ce nu mi-ai spus mai devreme?!
– Tată, m-am îndrăgostit!
– Femeie?
– Femeie!
– Bine!
J
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ALMA MATER

Momente emoționante la
final de an școlar

Au trecut patru ani ca patru clipe, iar
pentru liceenii militari a Promoției
2021 „Regele Mihai I - 100” de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel
Mare” au fost ultimile momente când
au stat în formație în această formulă.
Ultimul apel de seară și Festivitatea de
închidere a anului școlar 2020-2021
sunt două etape importante din șirul
evenimentelor ce marchează încheierea
perioadei liceului militar.
Apelul de seară este un moment din
programul zilnic al elevilor militari și
se execută numeric pe subunități de
către elevii gradați. La terminarea numărătorii, aceștia raportează elevului
plutonier adjutant efectivul prezent și

de până acum. Sunt mândru că am
ajuns în formula aceasta până aici” – a
afirmat Marius, elevul care a fost admis
cu cea mai mare medie și s-a menținut
pe aceeași linie a excelenței până la absolvire.
Miruna, absolventa care a fost adabsent. Elementul ineditului de anul misă la Academia Militară „West
acesta a fost faptul că gradul onorific Point” din SUA, ne-a mărturisit că:
de elev plutonier adjutant a fost deținut „Nu mai sunt prietena, colega sau eleva
de doi elevi. Acest lucru se datorează
rezultatelor de excepție obținute de
absolvenții Marius-Cătălin Mariș și
Miruna Duracu.
„Cu toții știm că finalurile nu sunt
momente fericite, ne luăm rămas bun
de la colectivul alături de care am crescut, alături de care am trăit provocarea
numită liceul militar dar, totodată, ne
dorim să rămână în urma noastră amintirea unei companii pline de viață și încrezătoare. Din postura de elev
plutonier adjutant, privesc finalul de an gradat din fața plutonului. Acum simt
școlar ca pe cel mai emoționant moment că sunt parte din mine, familia mea lemistă. Tot ce am trăit până acum a fost
un vis frumos devenit realitate. Au trecut patru ani de zile care ne-au demonstrat că liceul militar înseamă nu numai
o instituție de învățământ, înseamnă o
familie alături de care am crescut și am
trăit cea mai frumoasă perioadă din
viața noastră. Le mulțumim tuturor cadrelor militare și didactice, care ne-au
ajutat să ajungem până aici”.
Alături de elevii militari, la Festivitatea de închidere a anului școlar, au
fost colonel dr. Mihai Burlacu, reprezentant al Statului Major al Apărării,
colonel Cezar Cucoș, reprezentant al
Statului Major al Forțelor Terestre, colonel Vasile Timofte, șef reprezentant
al Direcției Audit Intern, cadrele didactice
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și instructorii militari care le-au îndrumat pașii pe parcursul celor patru ani
de studiu. Un moment important din
cadrul festivității a fost acela în care absolvenţii promoţiei 2021 au predat
cheia colegiului, reprezentanţilor claselor a XI-a, drept simbol al continuităţii
tradiţiilor şi valorii generaţiilor de elevi
ai Colegiului Național Militar „Ștefan
cel Mare”.

Șeful Statului Major al Apărării, domnul general-locotenent Daniel Petrescu
le-a transmis absolvenților să fie puternici
și să înfrunte cu mult curaj obstacolele
vieții. Momentul festiv s-a încheiat în
aplauzele părinților, cadrelor didactice și
a personalului militar.
Puțin câte puțin, absolvenții
ștefăniști conștientizează că au trecut
de pragul adolescenței și visele chiar
pot deveni realitate. Finalul liceului le
deschide acestora noi drumuri pe care
vor porni încrezători. Suntem convinşi
că spiritul „ştefănist” va dăinui şi prin
rezultatele pe care absolvenţii
promoției 2021 le vor obţine la examenul de bacalaureat şi la admiterea în
învățământul militar superior.
Georgiana Lupu
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INSTRUCȚIE

Ce r c e t a ș i i î n t a b ă r ă d e i n s t r u c ț i e l a a p ă

Cercetaşii Brigăzii 9 Mecanizată
,,Mărășești” cu sprijinul Divizionului
175 Scafandri, au desfășurat în perioada
07 - 18 iunie a.c., modulul de instrucție
la apă în sistem integrat.
Activitatea de instruire a avut ca
obiective creșterea coeziunii la nivelul
grupurilor de cercetare și formarea deprinderilor necesare desfășurării
acțiunilor în diferite medii, precum și
integrarea rapidă a soldaților gradați
profesioniști recrutați în acest an.
Militarii au exersat în raionul Babadag exercițiile tactice de tip FTX. Temele abordate de cercetași sunt acțiunile
plutonului de cercetare pentru ocuparea
unui porțiuni de plaja ambarcați pe bărci
de asalt, ocuparea unei poziții înaintate,
precum și executarea unor misiuni de
recunoaștere și cercetarea unor plaje,
după identificarea zonelor propice pentru debarcare, tehnici de înot.

Și cercetașii Regimentului 52 Artilerie Mixtă „General Alexandru Tell”, în
perioada 14-25 iunie, au desfășurat cu
sprijinul cercetaşilor Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor” din Focşani,
„Tabăra de instrucție la apă”, în raionul
Călimăneşti-Pădureni.
Activitățile desfășurate au reprezentat
o nouă etapă în programul de pregătire
al cercetașilor bârlădeni. Acestea au cuprins exersarea tehnicilor specifice în
perfecționarea
deprinderilor
de
supraviețuire în condiții de izolare, de
traversare a cursurilor de apă cu mijloace din dotare, mijloace improvizate
și înot, executarea unor misiuni de
recunoaștere și cercetarea unor zone ale
cursurilor de apă, precum și executarea
marșurilor tactice.
La realizarea acestei pagini au contribuit plutonier-adjutant principal
Gheorghe Gabără și plutonier-adjutant
Liviu Gheghescu
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INSTRUCȚIE

SARMIS 21

Aproximativ 700 de militari
din cadrul Brigăzii 2 Vânători
de Munte „Sarmizegetusa” și
Batalionului 47 Comunicații și
Informatică „General Nicolae
Petrescu” cu peste 100 de mijloace tehnice au participat pentru
două săptămâni la exercițiul
„Sarmis 21”.
În cadrul exercițiului s-a testat
capacitatea de reacție și instruirea
militarilor în mediu montan, validarea procedurilor standard de
operare și perfecționarea deprinderilor specifice executării tragerilor reale în mediu montan.
Pe
timpul
desfășurării
exercițiului SARMIS 21 a fost
prezentă și o echipă de observatori
din cadrul Brigăzii 27 Infanterie
Montană din Franța. Scopul
schimbului de experiență cu militarii

Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa” a fost de a
cunoaște facilitățile de instruire
ale vânătorilor de munte români,
în vederea stabilirii unui cadru
comun de pregătire pentru
activitățile viitoare.
Instrucția vânătorilor de munte
constă în parcurgerea mai multor
etape de pregătire în teren muntos-împădurit, în orice condiții
meteo, de-a lungul anului.
Exercițiul SARMIS 21 conectat
la DACIA 21 LIVEX a fost
exercițiul major al Brigăzii 2 Vânători de Munte “Sarmizegetusa”,
care se desfășoară anual și integrează evaluarea structurilor subordonate marii unități, în cadrul
unui scenariu fictiv.
Astfel, ultima etapă a constat
în executarea de exerciții cu trageri

de luptă de către militarii Batalionului 21 Vânători de Munte
„General Leonard Mociulschi”,
Batalionului 30 Vânători de Munte „Dragoslavele” și Batalionului
206 Artilerie „General Mihail
Lăcătușu”, în poligonul Grohotiș.
Închiderea exercițiului SARMIS
21, a avut loc în data de 9 iunie la
sediul Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”, unde colonelul
Ilie-Marian Dragomir le-a transmis
militarilor: SARMIS 21 și-a atins
scopul, iar brigada și-a îndeplinit
obiectivele de instruire. Vă felicit
și vă urez multă putere și mult
succes pentru toate activitățile
care vor urma.
Text:căpitan Mariana Dinu
Foto: plutonier-major Constantin
Itu
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Detașamentul de Apărare Antiaeriană
aparținând Grupului Multinațional din
Polonia continuă instrucția
Pentru militarii detașamentului de
Apărare Antiaeriană aparținând Grupului Multinațional din Polonia, luna
iunie a debutat cu participarea la
exercițiul PUMA 21. Acest exercițiu
s-a desfășurat în comun cu aliații britanici, americani, croați și polonezi,
sub conducerea comandamentului Brigăzii 15 Mecanizate și a avut ca principal obiectiv testarea capacității
forțelor de a acționa întrunit și sincronizat.
Etapele de instruire vizate au presupus alertarea structurilor, ocuparea
unui dispozitiv de luptă și securizarea
ariilor de operații repartizate. Militarii
români s-au remarcat prin implicare,
profesionalism și o foarte bună capacitate de reacție, la finalul exercițiului
fiind apreciați de către comandantul
Grupului de Luptă pentru efortul comun prin care s-au mobilizat rapid și
au îndeplinit cu succes misiunile
încredințate.

Tot luna aceasta, în perioada 15-18
iunie, o parte din militarii
detașamentului de apărare antiaeriană
rotația a IX-a din Polonia, au participat
împreună cu partenerii britanici din
Grupul de Luptă și cu forțe aparținând
armatei poloneze la exercițiul
„AMBER DESIRE”. Acest exercițiu
a fost condus de către comandamentul
Diviziei Multinaționale Nord-Est și a
avut ca principal obiectiv testarea
capacității trupelor de a se disloca rapid.
Militarii au executat cu succes etapele de marș combinat, atât pe roți cât
și pe apă și s-au antrenat în comun la
punerea în aplicare a procedurilor de
îmbarcare și debarcare a mijlocelor tehnice pe o navă de luptă asigurată de
partenerul polonez. A fost o experiență
inedită
pentru
majoritatea
participanților și o bună oportunitate
de a testa interoperabilitatea între
forțele NATO.
Foto și text: locotenent Mădălina Boboc
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