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Ziua Drapelului Național
Ziua Drapelului Naţional este marcată în fiecare

an, la 26 iunie, fiind instituită prin Legea 96/1998.
Cu acest prilej, în garnizoanele subordonate Diviziei
2 Infanterie Getica, au fost organizate ceremonii pu-
blice de înălţare a Drapelului Naţional. 

Drapelul este, alături de stemă, sigiliu şi imn, un
simbol naţional, aşa cum prevede Constituţia României
din 1991 modificată şi completată prin Legea de re-
vizuire nr. 429/2003. În forma actuală, Constituţia
stabileşte, prin Articolul 12, că drapelul României
este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în ordi-
nea următoare, începând de la lance: albastru, galben,
roşu.

Drapelul Naţional a fost decretat, pentru prima
dată ca simbol naţional, de Guvernul revoluţionar
provizoriu din Ţara Românească, la 14/26 iunie
1848, având deviza Dreptate - Frăţie înscrisă pe el.

În anul 1861, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a
decretat tricolorul ca drapel oficial al Principatelor
Unite, afirmând că: Steagul este familia, ogorul fie-
căruia, casa în care s-au născut părinţii şi unde se
vor naşte copiii voştri. Steagul este, încă, simbolul
devotamentului, credinţei, ordinei şi al disciplinei ce
reprezintă oastea.

Drapelul Național se arborează în mod permanent
pe edificiile şi în sediile autorităţilor şi instituţiilor
publice, la sediul partidelor politice, al sindicatelor,
al instituţiilor de învăţământ şi cultură, la punctele
pentru trecerea frontierei, precum şi la aeroporturile
cu trafic internaţional şi ca pavilion pentru navele de
orice fel şi alte ambarcaţiuni ce navighează sub pa-
vilion românesc.

(continuare în pagina 6)
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În data de 9 iunie a.c.,
comandantul Diviziei 2 In-
fanterie Getica, general-
maior Ciprian Marin, a dat
citire ordinului de numire
în funcția de comandant al
Brigăzii 282 Blindată
Unirea Principatelor a

colonelului Gabriel-
Constantin Turculeț.
Activitatea a avut loc la se-
diul comandamentului
structurii.

Ofițerul este veteran al
teatrelor de operații din
Afganistan și Irak, și-a

desfășurat pregătirea în
instituții de prestigiu din
țară și din străinătate și
are o bogată experiență
profesională, dobândită
în cadrul Statului Major
al Forțelor Terestre și al
unor structuri subordo-
nate acestuia.

Rezultatele deosebite
obținute de-a lungul tim-
pului i-au fost răsplătite
cu diverse medalii, cea
mai înaltă distincție fiind
Emblema de Onoare a
Armatei României, cu în-
semn de război. 

Sursa: Arhiva Brigăzii
282 Blindată „Unirea
Principatelor”

Numire în funcție la Numire în funcție la 
Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor”Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor”

Miercuri, 15 iunie, la
sediul Regimentului 52 Ar-
tilerie General Alexandru
Tell, a avut loc ceremoni-
alul militar organizat cu
prilejul predării-primirii
comenzii unității. 

Activitatea a avut loc pe
platoul Regimentului 52
Artilerie General Alexandru
Tell, în prezența coman-
dantului Diviziei 2 Infan-
terie Getica, general-maior
Ciprian Marin și a
comandanților unităților
militare din garnizoană. 
Cu această ocazie, coman-

dantul diviziei a dat citire
ordinului de împuternicire
la comanda regimentului a
colonelului Florin Coteț  și
a prezentat principalele
repere din cariera militară a
noului comandant. 

În alocuțiunea sa,
colonelul Florin Coteț, a
mulțumit comandantului
Diviziei 2 Infanterie Getica
pentru încrederea acordată
și a prezentat principalele

sale obiective în calitate de
comandant de regiment.

Activitatea s-a încheiat
cu defilarea unității.

Text și foto:plutonier-
adjutant Liviu Gherghescu

Predarea-primirea comenzii Regimentului 52 ArtileriePredarea-primirea comenzii Regimentului 52 Artilerie
„General Alexandru Tell”„General Alexandru Tell”

Comandamentul Brigăzii
2 Vânători de Munte
Sarmizegetusa a fost
evaluat la instrucția
alpină de vară, în Cheile
Râșnoavei.

Militarii au executat
cățărarea artificială la
coardă simplă și dublă,
coborârea în rapel, pre-
cum și traversarea pe fu-
nicular între doi versanți. 

Locotenentul Corvin
Iacob, împreună cu mili-
tari din cadrul Batalionu-
lui 21 Vânători de Munte
General Leonard Mociulschi
din Predeal, a fost respon-
sabil cu instalarea
traseelor de evaluare. Ne-
a dezvăluit că: Vânătorii
de munte trebuie să fie în
măsură să execute

cățărarea pe stâncă prin
găsirea prizelor de
cățărare, să execute
corect modul de coborâre
în rapel.

Text și foto: plutonier-
major Constantin Itu

Evaluare la instrucția alpinăEvaluare la instrucția alpinăLa finalul lunii mai, mi-
litarii care fac parte din
Detașamentul de Apărare
Antiaeriană - rotația a XII-
a au început pregătirea
pentru misiune. Luna
aceasta s-au aflat în poli-
gon, unde au executat tra-
geri cu armamentul indi-
vidual și pe terenul de
instrucție, participând la
primul STX (Situational
Tactical Exercise) din
această etapă a pregătirii.

Detașamentul de Apă-
rare Antiaeriană – rotația
a XII-a, structură generată
de Batalionul 288 Apărare
Antiaeriană Milcov din
Focșani, va fi dislocat, în

Detașamentul de Apărare Antiaeriană - rotația a XII-aDetașamentul de Apărare Antiaeriană - rotația a XII-a
a început pregătirea pentru misiunea început pregătirea pentru misiune

luna octombrie, în baza
militară Bemowo Piskie
din Polonia și va face par-
te din Grupul de luptă
NATO cu misiunea de asi-
gurare a prezenței înaintate

consolidate pe flancul Nord-
Estic al Alianței (enhanced
Forward Presence – eFP).

Text și foto: locotenent
Cornelia Dumitru 

Ceremonie de trecere în rezervă la Ceremonie de trecere în rezervă la 
Brigada 9 Mecanizată „Mărășești”Brigada 9 Mecanizată „Mărășești”

Ziua de 3 iunie va rămâne
în memoria colegului nostru,
colonelul Alexandru Jugaru,
drept ultima ca militar activ
în cadrul Armatei României. 

După o carieră militară
de peste trei decenii, presă-
rată și cu alte repere im-
portante precum jurământul
față de țară, avansarea la
primul grad de ofițer sau
prima funcție de comandă,
a ajuns și la acest moment
- trecerea în rezervă.

După terminarea școlii

generale, fascinat fiind ca
mulți alții de vârsta lui de
cariera militară, în anul
1984 a fost admis la Liceul
Militar Mihai Viteazul din
Alba Iulia. În anul 1991 a
absolvit cu succes Școala
Militară de ofițeri activi
Nicolae Bălcescu din Sibiu,
arma infanterie, devenind
astfel un tânăr locotenent
gata să intre în vâltoarea
vieții, grea dar și frumoasă
de militar de carieră.

La acest eveniment a

fost prezent locțiitorul co-
mandantului Diviziei 2
Infanterie „Getica” generalul
de brigadă Iulian Daniliuc,
care i-a oferit cu această
ocazie câteva însemne
onorifice, ca recunoaștere
a loialității față de instituția
militară, pe care a slujit-o
timp de 38 de ani cu
credință și devotament. 

La primirea livretului
militar de către camaradul
nostru, ne considerăm
privilegiați că l-am cu-
noscut și îi adresăm cele
mai sincere urări de să-
nătate, fericire și prospe-
ritate alături de cei dragi.

Acum, se pregătește
pentru o nouă și frumoasă
etapă a vieții sale unde
prioritățile devin comune
cu ale familiei.

Text: sublocotenent
Cosmin Marinescu

Foto: soldat Alin Ioniță

Festivalul național de teatru Festivalul național de teatru 
„Tanța și Costel”, ediția a IX -a„Tanța și Costel”, ediția a IX -a

În perioada 24 - 26
iunie a.c., Regimentul 53
Rachete Antiaeriene
Tropaeum Traiani în co-
laborare cu Primăria mu-
nicipiului Medgidia și
sub coordonarea Statului
Major al Forțelor Terestre
și Biroului tradiții, cultură
și heraldică din Statul
Major al Apărării a
desfășurat Festivalul
național de teatru Tanța și
Costel, ediția a IX -a.

La festival au participat
formații de teatru de ama-
tori ale cercurilor militare
sau colaboratorilor acestora
din România, activitatea
constituind un foarte bun
prilej de consacrare

artistică a participanților,
cât și de încântare a
comunității locale, care a
avut oportunitatea să se
bucure de piese de teatru,

atât pentru adulți, cât și
pentru copii.

Sursa: Regimentul 53
Rachete Antiaeriene
„Tropaeum Traiani”



Joi, 2 iunie, Garni-
zoana Buzău, în partene-
riat cu Fundaţia Sfântul
Sava de la Buzău, In-
spectoratul Şcolar Jude-
ţean, Fundaţia Mareşal
Alexandru Averescu,
Consiliul Județean Buzău
şi Primăria municipiului
Buzău au organizat cere-
monii militare și reli-
gioase dedicate Zilei
Eroilor, prilej cu care au
fost cinstiţi eroii români
căzuţi de-a lungul veacu-
rilor pe toate câmpurile
de luptă pentru credinţă,
libertate, dreptate şi pentru
apărarea ţării şi întregirea
neamului.

Manifestările au înce-
put la Domul Central din
Cimitirul Eroilor cu o ce-
remonie de depuneri de
coroane de flori la care au
participat autorităţi locale
şi judeţene, reprezentanţi
ai instituţiilor şi ai unită-
ţilor militare din garni-
zoană, militari activi, în
rezervă sau retragere. 

Momentele principale
ale manifestării au fost
oficierea slujbei de mul-
ţumire şi laudă - Te
Deum, de către un sobor
de preoţi, alocuțiunile

oficialităților prezente la
eveniment, ceremonia de
depuneri de coroane de
flori.

Manifestările au conti-
nuat cu o ceremonie de
depuneri de coroane de
flori la Monumentul Eroi-
lor din Teatrele de
Operații, comuna Merei,
sat Dealul Viei, judeţul
Buzău, urmate de un

moment artistic al copii-
lor de la grădinița din lo-
calitate.

Activitățile dedicate
Zilei Eroilor, sărbătorită
la Buzău, s-au încheiat
printr-o ceremonie mili-
tară şi religioasă de
aprindere a unei candele
şi depunerea  unei flori
la fiecare cruce de erou
din Cimitirul Eroilor din

municipiul Buzău.
La activitate au partici-

pat oficialităţi locale civile
şi militare, reprezentanţi ai
instituţiilor publice, cadre
militare în activitate, în
rezervă şi retragere, vete-
rani de război şi elevi din
cadrul școlilor buzoiene

Text și foto: maistru
militar principal Iulian
Cadulencu 
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Ziua Eroi lor

Militarii aparținând
Brigăzii 2 Vânători de
Munte Sarmizegetusa au
comemorat Ziua Eroilor
prin ceremonii militare și
religioase organizate la
monumentele și cimi-
tirele eroilor căzuți la da-
torie în Primul Război
Mondial, Al Doilea
Război Mondial și, după
1990, în misiunile din
teatrele de operații din
Afganistan și Irak.

În semn de recunoștință
pentru sacrificiul lor, la
ceremoniile organizate au
participat veterani de
război, oficialități publice

locale, reprezentanți ai
structurilor Sistemului
Național de Apărare, Or-
dine Publică și Siguranță

Națională, împreună cu
elevi și profesori.

Sursa: Brigada 2
Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”

BuzăuBuzău BrașovBrașov

Anual, ziua Înălțării
Domnului este și ziua în
care ne plecăm capetele în
fața sacrificiului
înaintașilor noștri și
aducem un pios omagiu
celor care au plătit cu
viața pentru independența
și unitatea poporului
român.

Astfel, în semn de
recunoștință veșnică mili-
tarii Garnizoanei Focșani
au participat, la cere-
moniile militare și reli-
gioase organizate la
monumentele eroilor din
Focșani, Panciu și
Fitionești.

Curajul și abnegația lor
rămân repere de neclintit
pentru militarii de azi,
care au datoria morală de
a perpetua valorile pentru

care s-a scris cu sânge în
cartea de istorie a
României: onoare, demni-
tate și altruism.

Și pentru că această dată
este despre ei, despre eroi,
nu-i vom uita niciodată nici
pe cei care, sub stindardul
Brigăzii 282 Blindată
Unirea Principatelor, au

căzut la datorie în teatrele
de operații recente.

Glorie eternă eroilor
neamului! 

Sursa: Brigada 282
Blindată „Unirea Princi-
patelor”

FocșaniFocșani

Ziua Eroilor este
celebrată în fiecare an,
odată cu sărbătorirea
Înălțării Domnului,
sărbătoarea creștină care
simbolizează Înălțarea la
cer a Domnului Iisus
Hristos, la 40 de zile de
la sărbătoarea Învierii
Domnului.

Prin Decretul nr. 1913
din 4 mai 1920, s-a sta-
bilit ca Ziua Eroilor să
fie sărbătorită în fiecare
an, odată cu sărbătoarea
Înălțarii Domnului. 

Cu acest prilej person-
alul militar din garni-
zoana Bârlad, a  adus un
pios omagiu eroilor mar-
tiri, care s-au jertfit pe
câmpurile de luptă pen-
tru apărarea țării, liber-
tate, dreptate și credință. 

În acest sens, militarii
bârlădeni au participat la
depunerea de coroane de
flori, împreună cu
reprezentanții autorităților
publice locale, la Monu-
mentul Eroilor Neamului
din Piața Cerbul de Aur,
din Bârlad. 

Text: plutonier-adju-
tant Liviu Gherghescu 

Foto: plutonier-major
Daniel Dulgheru 

BârladBârlad

În data de 2 iunie, la
Monumentul Eroilor din
Cimitirul Eternitatea din
Municipiul Roman, s-a
desfășurat un ceremonial
militar și religios, cu pri-
lejul aniversării Zilei
Eroilor. La această activi-
tate au participat efective

ale structurilor militare
din garnizoana Roman,
reprezentanți ai
autorităților publice locale
și un numeros sobor de
preoți. 

În cuvântul rostit, co-
mandantul Garnizoanei
Roman, colonel inginer
Gabriel Kicsi, a arătat
semnificația deosebită a
zilei de 2 iunie, zi în care

sărbătorim eroii neamului
românesc.

Această zi reprezintă
un prilej deosebit,  pentru
a rememora faptele lor,
care rămân în memoria
națională ca o dovadă in-
contestabilă a jertfei de
sine.

Avem obligația să îi
cinstim cum se cuvine și
să le păstrăm vie memo-
ria. Este datoria noastră
să ne ridicăm la înălțimea
idealurilor pe care, prin
eroismul și jertfa lor,
acești oameni le-au apă-
rat.

Activitatea s-a încheiat
cu defilarea gărzii de
onoare.

Sursa: Baza 3 Logistică
„Zargidava”

RomanRoman
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Prin acest exercițiu s-a urmărit antrenarea co-
mandamentului Diviziei 2 Infanterie „Getica” și
a comandanților unităților/subunităților partici-
pante în pregătirea și executarea misiunilor pri-
mite, prin validarea cursurilor de acțiune elaborate
prin utilizarea programelor software de simulare
constructivă a conflictelor pe câmpul de luptă,
precum și utilizarea aplicațiilor informatice
funcționale de comandă-control specifice.

De asemenea, pe timpul desfășurării exercițiului
s-a urmărit creșterea nivelului de instruire a per-
sonalului comandamentului Diviziei 2 Infanterie
„Getica” și structurilor subordonate implicate,
precum și crearea premiselor pentru obținerea
succesului în planificarea și desfășurarea exercițiilor
viitoare.

În perioada de pregătire a exercițiului (mai
mult de șase luni) personalul din cadrul coman-
damentului Diviziei 2 Infanterie „Getica” au pla-
nificat și condus cu minuțiozitate activitățile
premergătoare exercițiului, iar la final rezultatele

nu au întârziat să apară, realizându-se succesul
efortului întrunit de organizare prin executarea
activităților atât administrative, cât și de instruire
concomitent cu desfășurarea procesului de pla-
nificare operațională. 

Totodată, exercițiul a fost conceput astfel încât
să corespundă obiectivelor și nevoilor de instruire
a structurilor desemnate, asigurând un cadru
imaginar, dar realist, de executarea a misiunilor,
în condițiile declanșării unui conflict armat.

La finalul exercițiului, comandantul Diviziei
2 Infanterie „Getica”, generalul-maior Ciprian
Marin a apreciat modul în care s-a planificat și
condus operația ofensivă, care a produs efecte
vizibile în diminuarea puterii de luptă a inami-
cului, considerând că efectele operațiilor
multieșalon sunt mult mai mari decât efectele
care ar fi fost obținute de fiecare componentă în
parte analizată separat. 

Este de apreciat modul în care comandanții
structurilor din toate categoriile de forțe parti-
cipante la exercițiu au găsit modalități de folosire
a mijloacelor proprii în avantajul reciproc, sub
coordonarea planificatorilor.

(continuare în pagina 5)

Exercițiul „Getica 22.07”Exercițiul „Getica 22.07” În perioada 23 mai - 2În perioada 23 mai - 2
iunie, la comandamentuliunie, la comandamentul
Diviz ie i  2  InfanterieDiviz ie i  2  Infanterie
„Getica” s-a desfășurat„Getica” s-a desfășurat
exercițiul „Getica-22”.exercițiul „Getica-22”.

Exercițiul de comanExercițiul de coman--
dament în teren asistatdament în teren asistat
de calculator, de nivelde calculator, de nivel
tactiv, multieșalon a fosttactiv, multieșalon a fost
planificat și condus deplanificat și condus de
către Divizia 2 Infanteriecătre Divizia 2 Infanterie
„Getica”.„Getica”.



Perfecționarea deprinderilor indivi-
duale și de lucru în echipă ale perso-
nalului în conducerea acțiunilor a fost
realizată prin integrarea tuturor
operațiilor din spațiul de luptă, rezultând
o vizualizare completă a acestuia, fiind
clare relațiile dintre forțele proprii, ra-
portate la factorul timp și resurse avute
la dispoziție, exercițiul reprezentând
un plus valoare și experiență atât la
nivel tactic, cât și operațional.

La final apreciem că integrarea
forțelor și mijloacelor puse la dispoziție
a fost realizată în toate spectrele de
misiune, obiectivele exercițiului fiind
atinse, iar lecțiile identificate vor sta
la baza planificării și executării
exercițiilor viitoare.

Text și foto: maistru militar principal
Iulian Cadulencu
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Duminică, 26 iunie
a.c., la Monumentul Eroi-
lor Neamului din Buzău,
s-a desfăşurat ceremonia
publică dedicată Zilei
Drapelului Naţional. 

La manifestările organi-
zate de Instituţia Prefectu-
lui, în colaborare cu
Garnizoana Buzău, au fost
prezenţi reprezentanţi ai
autorităţilor administraţiei
publice locale, ai asociaţii-
lor de revoluţionari, vete-
rani de război, militari
activi şi în rezervă, cetă-
ţeni ai municipiului.

După salutarea Drape-
lului României de către
Daniel Marian Țiclea,
prefectul județului Buzău,
Petre Emanoil Neagu,
președintele Consiliului
Județean Buzău, Constantin

Toma, primarul munici-
piului Buzău și generalul
de brigadă Iulian Daniliuc,
locțiitor al comandantului
Garnizoanei Buzău, acti-
vitatea a continuat cu
înălțarea Drapelului pe
catarg, intonarea Imnului
Național al României și
binecuvântarea Drapelu-
lui.

Cu această ocazie au
fost rostite alocuţiuni, iar
Clubul Drăgăicuțelor din
comuna Berca a prezentat
un moment cultural-artistic. 

Ceremonia s-a încheiat
cu defilarea gărzii de

onoare şi a muzicii mili-
tare reprezentative a Divi-
ziei 2 Infanterie „Getica”.

Activitatea a fost pre-
cedată, în seara zilei de
25 iunie, de o scurtă cere-
monie de coborâre a drape-
lului naţional, care ulterior
a fost depus la Biserica Mi-
litară „Pogorârea Duhului
Sfânt”. 

Drapelul tricolor a fost
adoptat ca simbol al na-
ţiunii în prima zi a victo-
riei Revoluţiei de la 1848,
când Guvernul provizoriu
de la Bucureşti a promul-
gat decretul de instituire a
Drapelului Naţional. Ast-
fel, s-a stabilit ca Tricolo-
rul - roşu, galben şi
albastru - să reprezinte
steagul naţional al tuturor
românilor, purtând deviza
Dreptate şi Frăţie, acor-
dându-i-se şi denumirea
de „stindard al libertăţii”. 

Totodată, drapelul na-
ţional este şi simbolul tre-
cutului 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
militar principal Iulian
Cadulencu

26 iunie -  Ziua Drapelului  Național

Militarii Brigăzii 2
Vânători de Munte
„Sarmizegetusa” au par-
ticipat alături de
reprezentanții structurilor
Sistemului Național de
Apărare, Ordine Publică și
Securitate Națională și

alături de reprezentanți ai
autorităților publice locale,
la ceremonia prilejuită cu
ocazia Zilei Drapelului
Național, care a avut loc în
Piața Tricolorului din
Brașov.

Poetul, dramaturgul și
prozatorul Tudor Mușatescu
spunea că: „În drapelul unei
națiuni flutură sufletul

colectiv al neamului!”
Pentru aceasta, Tricolorului
trebuie să i se acorde
onorul permanent și să fie
păstrat cu sfințenie. El
reprezintă Unitatea,
Independenţa şi Tăria
românilor, alături de isto-
ria şi credinţa lor. 

Text și foto: plutonier -
major Constantin Itu

BuzăuBuzău BrașovBrașov

Militarii Brigăzii 9
Mecanizată ,,Mărășești”
au participat la ceremonia
militară defășurată cu
ocazia sărbătoririi Zilei
Drapelului Naţional, pe
faleza din faţa Comanda-
mentului Flotei.  

„Steagul e România!
Acest pământ binecuvân-
tat al Patriei, stropit cu
sângele străbunilor noştrii
şi îmbelşugat cu sudoarea
muncitorului. El este fa-
milia, ogorul fiecăruia,
casa în care s-au născut

părinţii, unde se vor naşte
copii noştrii!...Steagul e
totodată trecutul, prezentul
şi viitorul ţării, întreaga is-
torie a României” spunea

colonelul Alexandru Ioan
Cuza în anul 1863

Text: sublocotenent
Cosmin Marinescu

Foto: soldat Alin Ioniță

ConstanțaConstanța

În Piața Unirii din mu-
nicipiul Focșani și la Mau-
soleul Eroilor Mărășești,
militarii Brigăzii 282
Blindată „Unirea Princi-
patelor” au participat la
activitățile prilejuite de
sărbătorirea Zilei Drapelu-
lui Naţional al României, zi
instituită prin Legea 96 din
1998.

De asemenea, caporalul
Laurențiu Cobzaru,
susținător al Asociației
Caritabile „Totul va fi
bine”, a încheiat în Piața
Unirii ultramaratonul
umanitar Galați - Focșani,
în cadrul campaniei „Fii tu
un erou”. În semn de înaltă
apreciere a simbolurilor
naționale, acesta i-a oferit
comandantului Garnizoanei
Focșani, colonel Gabriel -

Constantin Turculeț,
Drapelul României.

Ziua Drapelului Naţional
reprezintă pentru români,
dar mai ales pentru noi,
militarii, un moment de
sărbătoare. Este un sim-
bol al luptei poporului
român pentru libertate și
aminteşte fiecărui militar
datoria sfântă de a servi
cu credinţă patria, de a
apăra cu orice preţ unitatea,

suveranitatea şi independenţa
României! 

Albastrul semnifică
seninul cerului, credința și
libertatea, galbenul
simbolizează dreptatea și
virtutea, iar roșul - sângele
celor care și-au dat viața
pentru neam și țară.

Sursa: Brigada 282
Blindată „Unirea Princi-
patelor”

FocșaniFocșani
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Un detașament format din 29 de
militari din Batalionului 30 Vânători de
Munte Dragoslavele din Câmpulung,
sprijiniți de doi ofițeri din cadrul celor-
lalte batalioane de manevră ale Brigăzii
2 Vânători de Munte Sarmizegetusa, au
participat în perioada 30 mai - 3 iunie,
în poligonul Askos-Profitis de lângă
Salonic din Grecia, la exercițiul
multinațional Golden Fleece 22. 

Cu această ocazie, militarii câmpu-
lungeni s-au antrenat alături de parteneri
din Grecia, Bulgaria și Albania pentru
atingerea obiectivelor comune de instruire.

Misiunea plutonului de vânători de
munte, în etapa finală a exercițiului, a
fost aceea de a respinge atacurile adver-
sarului și de a captura o serie de obiec-
tive din poligon, cu sprijinul aviației și
alături de un pluton de infanterie
mecanizată din Bulgaria.

În data de 2 iunie, în cadrul
aceluiași exercițiu, a avut loc Ziua
Distinșilor Vizitatori, ocazie ce a per-
mis comandantului Brigăzii 2 Vânători
de Munte Sarmizegetusa să își observe
subordonații în acțiune alături de
partenerii străini. 

Locotenentul Paul Neculoiu, capo-
ralul Ionuț Gheorghe și subofițerul de
legătura grec, sergentul major Aikaterini

Vânătorii de munteVânătorii de munte
români în Greciaromâni în Grecia

Papageorgiou, au primit de la coman-
dantul brigăzii, moneda (coin-ul)
Brigăzii 2 Vânători de Munte
Sarmizegetusa, în semn de apreciere
pentru modul exemplar în care și-au
îndeplinit atribuțuiile.

În semn de mulțumire pentru
parteneriatul de durată dintre Brigada
2 Vânători de Munte și armata elenă,
colonelul Ilie-Marian Dragomir a
făcut schimb de însemne heraldice și
simboluri ale structurilor cu șeful
Statului Major al Forțelor Terestre
din Grecia, generalul-locotenent
Haralampos Lalousis și cu generalul
-locotenent Sotirios Kostakoglou,
comandantul Corpului NATO cu
Dislocare Rapidă din Grecia

(NRDC-GR), discutând cu aceștia și
despre perspectivele activităților de
instruire în comun.

Exercițiul Golden Fleece 22 a
fost planificat și organizat de Statul
Major al Republicii Elene, cu scopul
îmbunătățirii cooperării militare dintre
statele participante, sporirea
interoperabilității și dezvoltarea
capabilităților operaționale de
răspuns la situații de criză sau a con-
flictelor cu potențial de deteriorarare
rapidă a situației.

Text: locotenent Gabriel Constantin
Foto: Brigada 2 Vânători de

Munte „Sarmizegetusa”, Hellenic
Army
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Cu prilejul aniversării a 150 de ani de
la înființarea Regimentului 11 Dorobanți
„Siret”, Batalionul 300 Infanterie Meca-
nizată „Sfântul Andrei”, continuatorul is-
toriei și tradițiilor de luptă ale marii unități,
a organizat în perioada 2-6 iunie o serie
de activități cultural-educative cu caracter
evocator și științific, expoziții de
picturi/desene istorice, concert de muzică
militară, expoziție de tehnică, armament
și echipamente militare, precum și cere-
monii militare specifice în garnizoana
Galați (comuna Oancea și municipiul
Galați). 

Din seria activităților organizate, un
moment aparte l-a constituit ceremonialul
militar religios din Comuna Oancea, lo-
calitate ce găzduiește Cimitirul Eroilor
Regimentului 11 Dorobanți „Siret” - „22
iunie 1941”. 

În prezența cetățenilor onceni și a mili-
tarilor Batalionului 300 Infanterie Meca-
nizată „Sfântul Andrei” s-a oficiat serviciul

religios și s-au depus coroane de flori la
monumentul eroilor căzuți în luptele pentru
eliberarea Basarabiei. 

Simbolic, lotul sportiv al unității a aprins
o torță și a prarcurs în alergare distanța de
aproximativ 60 de kilometri de la Oancea
la Galați, ajungând seara la ora 19.00 la
monumentul Regimentului 11 Dorobanți
„Siret” aflat pe strada cu același nume,
unde, într-o atmosferă și o încărcatură
emoțională profundă, au aprins torțele co-
legilor și astfel au marcat începutul cere-
monialului religios pe locul fostei cazarme
a Regimentului 11 „Siret”. 

În prezența autorităților publice locale,
a comandantului Brigăzii 282 Blindată
„Unirea Principatelor”, colonel Gabriel
Constantin Turculeț, a foștilor comandanți
ai Batalionului 300 Infanterie Mecanizată
„Sfântul Andrei”, a sutelor de gălățeni
prezenți la ceremonial și cu participarea
fanfarei militare a Brigăzii 10 Geniu „Du-
nărea de Jos”,  memoria înaintașilor noștri

Batalionul 300 InfanterieBatalionul 300 Infanterie
Mecanizată „Sfântul Andrei”Mecanizată „Sfântul Andrei”

- 150 de ani de tradiții -- 150 de ani de tradiții -

ce s-au jertifit pentru îndeplinirea idealurilor
și independenței naționale au fost reme-
morate faptele lor de vitejie și ne îndato-
rează să păstrăm vie amintirea lor și pe
viitor.

Luni, 6 iunie, la sediul Batalionului
300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei”,
a avut loc ceremonialul militar aniversar
de împlinire a 150 de ani de la înființarea
Regimentului 11 Dorobanți „Siret”. 

La această mare sărbătoare, militarii
gălățeni au prezentat onorul șefului Statului
Major al Forțelor Terestre, generalul-maior
Iulian Berdilă, alături de care s-au aflat
locțiitorul comandantului Diviziei 2 In-
fanterie „Getica”, generalul de brigadă

Iulian Daniliuc și comandantul Brigăzii
282 Blindată „Unirea Principatelor”,
colonelul Constantin Gabriel Turculeț. 

La activitate au luat parte reprezentanții
instituțiilor publice locale, invitați ai
asociațiilor militare precum și foști militari
ai unității, acum pensionați.

În cadrul activității s-a dat citire Ordi-
nului ministrului Apărării Naționale cu
privire la anivesarea a 150 de ani de la
înființarea unității, s-au conferit embleme
de onoare, precum și plachete aniversare.

Text și foto: George Nica și Nicușor
Comănescu
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HOROSCOP IULIE

J
Doi ardeleni stau pe marginea unei strazi:
- Mă crezi că pot trece strada asta în 10 minute ?
- Dar ce, mă, ești fulger ???

J

J
La examenul de Drept Penal:
- Ce este înșelăciunea?
- Înșelăciunea este dacă m-ați pica la examen.
- Cum așa?!
- Potrivit Dreptului Penal, cine se folosește de lipsa de cunoștințe a

unei persoane vătămate pentru a-i produce un prejudiciu săvârşeşte o
infracţiune de înșelăciune!              J

- Doctore, după ce-mi pun ochelarii pe care mi i-aţi recomandat, voi
putea citi?

- Desigur.
- Ah, ce bine. Până acum n-am ştiut să citesc!

U M O R

Știați că?
Curiozități despre Groapa Marianelor – locul misterios, care continuă

să atragă foarte mulți cercetători!
1. În Groapa Marianelor poate încăpea complet Chomolungma. Cu toții

știm că vârful Everest sau Chomolungma este cel mai înalt punct al
Pământului, fiind situat la 8.850 de metri înălțime. Pentru a-ți face o
închipuire mai exactă despre adâncimea efectivă a Groapei Marianelor, dacă
am scufunda muntele Everest în ea, atunci vârful lui ar fi la 2183 de metri
adâncime!

2. În marile adâncuri ale șanțului există viață. În ciuda faptului că în Groapa
Marianelor lipsește absolut lumina, iar condițiile acide nu sunt potrivite pen-
tru viață, acolo a fost găsit un număr mare de organisme. În această zonă
există mai mult de 200 de microorganisme și creaturi mici, inclusiv crustacee
și amfipode. În 2016, acolo a fost descoperită o nouă specie de melci!

3. Pentru prima dată, de Groapa Marianelor s-a aflat în secolul al XIX-lea.
Groapa Marianelor a fost descoperită în anul 1875, în timpul expediției de 4
ani în jurul Pământului a vasului maritim Challenger. Această călătorie și
cercetare a fost una revoluționară în domeniul oceanografiei. În acest timp,
nava a trecut aproape 130 mii de km și au fost făcute 4700 de descoperiri.
Iar șanțul poartă acest nume datorită insulelor din apropiere!

4. Cel mai adânc punct din Groapa Marianelor poartă numele de Chal-
lenger Deep. Unele puncte ale Groapei Marianelor sunt mai adânci decât al-
tele. Și cel mai adânc este Groapa Challenger. Aceasta a fost numită în cinstea
celor două nave, care au explorat profunzimea zonei cu ajutorul unui sonar.
Conform celor mai recente date, adâncimea Groapei Challenger este de
aproximativ 11 km!

5. Apa din Groapa Marianelor nu este doar rece. Datorită adâncimii sale,
temperatura apei este de doar câteva grade peste punctul de îngheț. Însă, pre-
cum este caracteristic mediului acvatic, straturile sunt etajate, cele calde for-
mându-se prin răspândirea plăcilor tectonice. Temperatura în jurul orificiilor
poate ajunge până la 300 grade Celsius. Deși suportă o temperatură foarte
mare, apa nu ajunge la fierbere din cauza temperaturilor scăzute ale valurilor
din jur!

6. Primele fotografii la marea adâncime au fost făcute de un regizor de la
Hollywood. Groapa Marianelor poartă titlul de Monument Național al SUA.
În anul 2009, președintele SUA George Bush a semnat ordinul, potrivit căruia
Groapa Marianelor este parte a tezaurului monumental maritim american!

7. Creaturile care trăiesc la adâncime sunt incredibil de longevive. Multe
dintre aceste organisme au o durată de viață de peste o sută de ani, acestea
fiind unic concepute pentru a supraviețui într-un mediu extrem. Aceste forme
de viață nu sunt rezultatul evoluției, ci mai degrabă al adaptibilității!

Sursa: Stiatica.ro

Berbec. Luna iulie va aduce o dorință puternică de a călători și de a
cunoaște oameni noi. Datorită muncii neterminate, veți simți o oboseală
ușoară și o ușoară demotivare la locul de muncă. Poate veți organiza

împreună cu colegii o vacanță sau o excursie mult așteptată. În acest fel veți
dobândi un tonus mai bun, imaginație și originalitate. Vă veți lărgi orizonturile și
veți lua contact cu oameni minunați.  

Taur. Iulie va fi o luna armonioasă pentru nativi, vă veți simți complet con-
fortabili și vă veți bucura de fiecare moment pe care vă va aduce această
lună. Empatia se va trezi în voi și veți deveni un sprijin important pentru

cei dragi. În același timp, veți fi plini de energie, așa că să nu vă fie frică să o
utilizați la maxim. Se anunță bani, că poate abia acum se găsește finantare și o să
faceți planuri de vacanță c-aveți nevoie de mare, munte. 

Gemeni. Nativii acestei zodii se pot aștepta la schimbări majore în viața
personală dar și în carieră. Această lună de vară vă va oferi multă încredere,
datorită căreia veți străluci cu energie pozitivă și veți deveni foarte atractivi.

Locul de muncă rămâne o provocare pentru tine și dezvoltarea ta personală,
căci vor veni mult mai multe proiecte și trebuie să fii pregătit să le acceptați sau să
le respingeți. Veți avea multă energie și s-ar putea să simțiți adrenalină. 

Rac. Luna aceasta este, de asemenea, un moment minunat ca să poți încerca
noi hobby-uri și să-ți găsești talentul ascuns. Deoarece starea dvs.
emoțională va fi destul de imprevizibilă, vă puteți strecura cu ușurință într-

o vulnerabilitate de care colegii sau chiar prietenii ar putea profita. Mai bine
ar trebui să evitați să lucrați la proiecte mari la locul de muncă. Alții ar fi lăudați,
iar eforturile dvs. ar fi subestimate sau chiar uitate.

Leu. Luna iulie îi va sprijini pe nativi în comportamentul afectat. Veți
ajunge în situații care vă veți înfuria și vor trezi în voi emoții foarte puter-
nice la care nu veți putea face față. Veți avea un mare potențial, așa că

folosiți-l și încercați să intrați într-o competiție. Veți avea probleme să rezistați
negativității celorlalți și să rămâneți calm. Cu toate acestea, ar trebui să aveți grijă
să nu faceți prea multe simultan, deoarece s-ar putea să nu le faceți față în viitor.

Fecioară. Iulie nu va fi o lună foarte fericită pentru Fecioară. Veți fi
deprimați pentru că nu vă puteți adapta nicăieri și chiar dacă încercați să
faceți tot posibilul să vă schimbați gândirea veți avea mai degrabă stări de

demotivare și nervozitate. Vă va afecta în principal performanța la lucru, pe
care o veți reduce la minim. Mustrarea doar va înrăutăți întreaga situație și s-ar
putea să vă întrebați dacă această slujbă este potrivită pentru dvs.

Balanţă. Nativii se vor bucura de o lună relaxantă și norocoasă. Balanțele
vor avea parte de multe vești bune, iar banii și alte împliniri vor veni ușor,
fără efort, ca și când li se cuvine totul. Tocmai de aceea susținem că astrele

le vor aduce noroc, iar acești nativi trebuie doar să se gândească la ceea ce își
doresc cu adevărat. Se vor ocupa de propria persoană, se vor răsfăța, se vor întâlni
cu prieteni vechi, își vor lua zile de concediu în care se vor relaxa cu adevărat.  

Scorpion. În iulie, astrele vor oferi un avantaj nativilor, care au abilități
organizatorice. În prima jumătate a lunii, veți simți o veselie și încredere în
sine neobișnuite, care vă vor ajuta să rezolvați cu ușurință orice problemă.

Să nu uitați de cei dragi care au nevoie de sprijinul vostru. Ar trebui să petreceți
mai mult timp în natură.

Săgetător. Nativii acestei zodii vor avea în luna iulie o transformare
spirituală și o reinnoire energetică. Atitudinea  față de viață se va schimba,
veți fi gata să găsiți armonia interioara. Așadar, urmațivă obiectivele și nu

lăsați pe nimeni să vă descurajeze, acum este momentul în care aveți cele mai
mari șanse să atingeți succesul. Ați putea descoperi că succesul nu este atât de de-
parte pe cât pare la prima vedere, iar efortul dumneavoastră se va multiplica.

Capricorn.  În iulie, probleme din trecut vor ieși la suprafață și vor trebui
rezolvate definitiv. Nu-l priviți negativ și încearcați să le luați ca pe o provo-
care pentru a remedia relațiile din familie. Totul se poate comunica, dar este

necesar să fii deschis să o faceți. Dacă unii simt nevoia că trebuie să in-
vesteasca niște bani, vor renunța la o distracție. 

Vărsător. Luna iulie va stabili o mulțime de provocări. Veți fi destul de
agitați și veți petrece cea mai mare parte a timpului liber în cadrul unor ex-
cursii sportive sau activități cu familia și prietenii. Hobby-urile vor fi pe

primul plan. Sportul vă va oferi un impuls în această lună, ceea ce va avea un
efect pozitiv asupra stării de spirit și a condiției fizice. Vara asta s-ar putea să fie
perioada cu momentul oportun pentru a vă pune în aplicare aceste plăceri. Atenție
la sănătate! 

Peşti. În iulie, nativii nu se vor recunoaște pe ei înșiși din cauza reacțiilor
lor impulsive, care vor fi susținute de pozițiile planetare din această lună.
Ar trebui să fiți atenți și să încercați să nu spuneți ceva ce ați putea regreta

mai târziu. Încearcați să evitați situațiile care implică un schimb de opinii
tăioase.  O plimbare în pădure sau în parc vă va ajuta la echilibrul interior. Mai
degrabă petreceți mult timp singur și dedicați-vă timpul unor activități creative. 
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După ce ieși din Prisaca și
cotești la stânga ți se proptește
în fața ochilor un tablou splen-
did, splendid de verde, de
înălțător și comun în același
timp: abruptul Rarăului. Este,
poate, cea mai frumoasă
acuarelă, pe care poți să o vezi
pe traseul culoarului transcarpatic
dintre Humor și Satele Unite
ale Bârgăului. Pe măsură ce te
apropii de el, tabloul îți
dezvăluie, treptat, felurite de-
talii. Iar la un moment dat se
ghicește, printre coroanele
amestecăturii de copaci,
acoperișul unei clădiri
impunătoare: Grădina Zmeilor. 

Pentru mulți este un fel de
poiană tainică. S-au țesut multe
povești despre minunile care se
întâmplă acolo. Nu intri oricum
și oricum nu mai ieși cum ai in-
trat. Ești altul, băiatul devine
bărbat în doar 4 ani, până și
fetițele, da alea cu codițe,
devin... soldați. 

Și cică toți numără... unu -
doi, unu - doi, alteori unu- doi
– trei – patru  sau șiruri mai
lungi, numite amereuri. Și
merg și numără. Și după ce
termină încep alt șir. Cică așa
le cresc aripi, ca să poată zbura,
iar de acolo, de sus, să ne
păzească. Mai sunt grădini și în
alte poieni tainice. Iar teritoriul
păzit de zmei se cheamă... țară.
Nu-i vedem tot timpul, dar știm
de ei și le simțim prezența.
Asta ne dă liniște..  Unii rămân
deghizați în copiii. Încât la un
moment dat nu mai știi care
este copil și care este comandant

Mușatinii, elevi, instructori
militari dascăli și  comandanți
au coborât din cetate, venind
în agora. I-au întâmpinat câm-
pulungeni uimiți și curioși, i-
au așteptat parinți și frați
mândri și nerăbdători, i-au ad-
mirat de la balcoane bătrâni
nostalgici cu ochii privind la ei
către tinerețea și rosturile de
altădată, i-au aplaudat trecători
surprinși de ineditul culorilor
și ritmurilor care se desfătau
prin urbe.

O zi frumoasă și mândră s-
a plimbat peste oraș, învăluind
totul într-o energie... cum n-
am mai simțit de mult și de
care ne era la toți dor, dar nu
știam asta. Am asistat de-a lun-
gul vremii la multe căderi de
cortină peste povestea unui an
de școală, dar parcă anul
acesta a fost altceva. 

Era nevoie să privim către
noi...dinspre afară. Să ieșim
din armură, să ne eliberăm de
percepțiile imediate care ne
poticnesc cărarea și să ne

Grădina ZmeilorGrădina Zmeilor
înțelegem privind oglindirea
noastră în ochii celorlalți.
Brusc (și emoția aceasta mi-au
împărtășit-o și alți colegi) am
înțeles cât suntem de
importanți pentru alții, că le
suntem datori să mergem mai
departe, că activitatea noastră
didactică a devenit între timp
misiune, că un maestru de
matematică devenit anul acesta
profesorul anului ...este de fapt
un bun național ...că foarte
mulți dintre noi ceilalți suntem
resurse naționale, iar misiunea
omului, dascălului și militaru-
lui care ne comandă este de
fapt patriotică și istorică. 

Aveam nevoie să înțelegem
aceasta. De mult nu am mai
simțit atât de clar mândrie pen-
tru ceea ce fac, pentru ceea ce
reprezentăm. Și privind uimit
către colegii mei diriginți și in-
structori am văzut ....prieteni.

Iar în fața noastră ...ei zmeii.
La rândul lor mândri că sunt
mușatini, că erau acolo, atunci,
că sunt în uniformă, că îi văd
părinții că primesc recunoaștere,
o largă recunoaștere pentru
faptele lor de școală, de artă, de
disciplină, voluntariat,  de
adolescență. Și poate și mai
mândri că în fața lor sunt
mușatini de altădată generali,
comandanți, profesori, români
de seamă  în România acestor
zile de care suntem responsabili
cu toții, inclusiv tu cititorule. 

Mulțumim domnului general
doctor Daniel Petrescu care ne-
a onorat cu  prezența clădind o
punte de suflet și încredere între
noi cei de aici și conducerea ar-
matei.

De la Câmpulung Moldove-
nesc, de aici din Gradina
Zmeilor  vă transmitem tuturor
că... Servim patria!

Pofesor Radu Ciumașu

sau general. Alteori chiar
comandanții sau generalii re-
devin copii.

Astăzi are loc o asemenea
transmigrație spirituală. Și ce
este și mai interesant, după
mulți, mulți ani, oamenii aces-
tor munți, numiți bucovineni,
îi vor putea vedea pe toți
deodată.  

E ceva unic. Dar tot
deghizați sunt: copiii în generali
și comandanți, iar aceștia la
rândul lor în copii.

În data de 9 iunie pe es-
planada din centrul municip-
iului Câmpulung
Moldovenesc s-a desfășurat
festivitatea de închidere a cur-
surilor anului școlar 2021-2022
pentru elevii Colegiului Național
Militar ,,Ștefan cel Mare”.
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Scopul acestui exercițiu a fost fa-
miliarizarea personalului în exe-
cutarea misiunilor de foc cu tehnica
nou intrată în dotarea regimentului
precum și pentru validarea capacității
operaționale a unei baterii LAROM.
Spirit de echipă, efort maxim, atenție
sporită, calcule matematice precise,
perseverența și tenacitate sunt câteva
din trăsăturile unui artilerist de care
depinde succesul unei misiuni de foc.

Militarii Regimentului 52 Artilerie
Mixtă General Alexandru Tell din
Bârlad au dovedit pe terenul de
instrucție că stăpânesc calculele
matematice, precizia și tactica. Ra-
chetele de calibrul 160 de mm au
țâșnit din lansatoare cu o viteză de 340
m/s și au nimicit țintele aflate la
suprafața apei în 45 de secunde. 

Comandantul regimentului, colonelul
Florin Coteț, a declarat că misiunea
din poligonul Capu Midia a fost
executată pentru familiarizarea mili-
tarilor cu acest nou sistem intrat în
dotarea structurilor din cadrul regi-
mentului, dar și pentru validarea ba-
teriei care a executat tragerile. 
Militarii au executat misiunile de foc
primite în bareme bune și foarte bune
și în condiții de siguranță, a precizat
colonelul Florin Coteț.

„Săgeți de foc” la malul mării„Săgeți de foc” la malul mării

Structurile din cadrul Regimentului
52 Artilerie Mixtă General Alexandru
Tell sunt destinate în principal angajării
țintelor inamice aflate la distanțe mari
față de dispozitivul propriu. Astfel, ra-
chetele LAR MK-4 au fost lansate
către ținte aflate la aflate la 17 km în
largul Mării Negre.

Misiunile executate de către mili-
tarii bârlădeni au fost unele complexe
având în vedere că la acestea au participat
mijloace aeriene din dotarea Bazei 57
Aeriene Mihail Kogălniceanu și mi-
jloace navale din dotarea Divizionului
176 Nave Scafandri de Mare
Adâncime.

Text:plutonier-adjutant Liviu
Gherghescu  

Foto: Arhiva Regimentului 52 Arti-
lerie Mixtă „General Alexandru Tell”

În perioada 17-24 iunie,În perioada 17-24 iunie,
structuri din organica Registructuri din organica Regi--
mentului 52 Artilerie „Generalmentului 52 Artilerie „General
Alexandru Tell” au executatAlexandru Tell” au executat
misiuni de foc în cadrulmisiuni de foc în cadrul
exercițiului „Bizonul Negruexercițiului „Bizonul Negru
22.11” la Centrul Național de22.11” la Centrul Național de
Instruire pentru ApărareInstruire pentru Apărare
Antiaeriană „General deAntiaeriană „General de
brigadă Ion Bungescu” dinbrigadă Ion Bungescu” din
Capu Midia, județul Constanța.Capu Midia, județul Constanța.
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Luna aceasta, aproximativ 250 de
militari și peste 50 de mijloace tehnice
din cadrul Brigăzii 1 Mecanizate „Ar-
gedava” au participat la exercițiul
„ARGEDAVA 22” în Centrul Secundar
de Instruire pentru Luptă Smârdan. 

Exercițiul a avut ca scop validarea
nivelului de instruire atins de forțele
Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava” în
anul 2022.

În cadrul misiunii, militarii din struc-
turile brigăzii, au executat atât exerciţii
tactice cu trupe în teren/FTX cât și
exerciţii tactice cu trageri de luptă/LFX.

Astfel, militarii parașutiști din cadrul
Batalionului 495 Parașutiști „Căpitan
Ștefan Soverth”, după o amplă pregătire
la macheta terenului, au fost dislocați
în raionul de desfășurare a exercițiului
pe calea aerului și parașutați în dispo-
zitivul de luptă al inamicului pentru

îndeplinirea misiunii.  După ce au exe-
cutat cu succes infiltrarea prin parașutare
în dispozitivul inamicului prin procedeul
combinat aceștia au reușit să cucerească
obiectivul stabilit prin misiunea pri-
mită.

Conform scenariului exercițiului,
militarii Batalionului 113 Artilerie „Bă-
răganul” au executat misiuni de luptă
de sprijin cu foc necesar operațiilor
parașutiștilor militari prin realizarea
unui baraj de foc în acțiunile de luptă
ale Brigăzii 1 Mecanizate „Argeda-
va”.

Nici misiunea militarilor din Bata-
lionul 117 Sprijin Logistic „Colonel
Alexandru Polyzu” nu a fost una ușoară.
Aceștia au asigurat sprijinul logistic
real pe toată perioada de desfășurare
aexercițiului în Centrul Secundar de
Instruire pentru Luptă Smârdan.  

Exercițiul „ARGEDAVA 22”Exercițiul „ARGEDAVA 22”

Militarii din structura logistică sunt
indispensabili oricărei operații militare,
aceștia participând la asigurarea suc-
cesului acțiunilor pe toată perioada
desfășurării acestora. 

Prezent la activitate comandantul
Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava”,
generalul de brigadă Ovidiu Lungu, a
apreciat că militarii și-au îndeplinit
obiectivele de instruire stabilite, aceștia

demonstrând deprinderile formate pe
timpul ședințelor de instrucție, prin
rezultate bune și foarte bune obținute
în Centrul Secundar de Instruire pentru
Luptă Smârdan. 

La realizarea acestui material au
contribuit: locotenent Valentin Florea,
plutonier-major Mihăiță Panait, ca-
poral Marius Chesaru,caporal Viorel
Angelescu. 


