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Manifestări dedicate aniversării,
la 18 august 2021, a 105 ani de la
înființarea Armatei a 2-a, azi
Divizia 2 Infanterie „Getica”
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istoria militară a poporului român
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Ziua Imnului Naţional al
României a fost instituită în
anul 1998, prin Legea nr. 99,
care prevede că această zi va
fi marcată de către autorităţile
publice şi de către celelalte instituţii ale statului, prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative cu
caracter evocator şi ştiinţific,
în spiritul tradiţiilor poporului
român, precum şi prin ceremonii militare specifice, organizate în cadrul unităţilor
Ministerului Apărării Naţionale
şi ale Ministerului de Interne.
De asemenea, în municipiul
Bucureşti şi în municipiile-reşedinţă de judeţ trebuie organizate ceremoniale publice de
intonare a imnului naţional al
României şi de înălţare a drapelului naţional, pe baza normelor convenite între prefecturi, primării şi comenduirile
de garnizoană.
Cetăţenii sunt datori să manifeste respect faţă de drapelul
şi imnul naţional al României
şi să nu comită nici un act
prin care s-ar aduce ofensă
acestora. La ceremoniile de
arborare a drapelului, precum
şi la intonarea imnului naţional,
cu prilejul solemnităţilor, asistenţa trebuie să stea în picioare,
bărbaţii să se descopere, iar
militarii de toate gradele să
dea onorul conform regulamentelor militare.
(continuare în pagina 3)

Un alt început pentru pentru
Geparzii dobrogeni
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Vizită la comandamentul
Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor”

Miercuri, 7 iulie 2021,
comandamentul Brigăzii
282 Blindată „Unirea Principatelor” a primit vizita
șefului Statului Major al
Apărării din Bulgaria, amiral Emil Eftimov, și a
șefului Statului Major al
Apărării din România,
general-locotenent Daniel
Petrescu.
Comandantul
marii
unități, general de brigadă
Iulian Daniliuc, a prezentat
celor doi oficiali rolul și
misiunile marii unități
focșănene, ulterior membrii delegațiilor au avut
ocazia de a viziona o parte
din tehnica de luptă și
echipamente esențiale din
dotarea structurii.
La finalul activității, în
semn de recunoaștere a
profesionalismului de care

ACTUALITATEA MILITARĂ

Ceremonie de predare-primire a comenzii
Batalionului 228 Apărare Antiaeriană „Piatra Craiului”

Locotenent-colonelul
Robert-Ștefan Gödri a
predat
comanda
și
Drapelul de luptă al Batalionului 228 Apărare
Antiaeriană „Piatra Craiului” locotenent-colonelului Marius Muscalu,
locțiitorul comandantului
de batalion.
Activitatea a avut loc
în prezența comandantului Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”,
colonelul
Ilie-Marian
Dragomir.
Comandantul brigăzii
i-a mulțumit locotenentcolonelului
RobertȘtefan Gödri pentru
a dat dovadă, Brigada 282
Sursa: Brigada 282 întreaga
activitate
Blindată „Unirea Princi- Blindată „Unirea Princi- desfășurată în cadrul
patelor” a primit placheta patelor”
oficială a Statului Major al
Apărării din Bulgaria.

batalionului, iar locotenentcolonelului
Marius
Muscalu i-a urat mult sucîn
îndeplinirea
ces
atribuțiunilor funcționale
specifice comenzii batalionului, pentru a asigura

continuitatea nivelului de
profesionalism manifestat
în cadrul unității.
În semn de respect și
prețuire pentru modul în
care a condus Batalionul
228 Apărare Antiaeriană
„Piatra Craiului” locotenent-colonelul RobertȘtefan Gödri a primit din
partea camarazilor de
armă o plachetă cu
însemnele batalionului.
Text: sergent Alexandra
Ciolpan
Foto: caporal clasa a
III-a Sorin Daniluc

Micii cercetași acasă la
vânătorii de munte predeleni

„Nu trece ziua fără alergare sau bicicletă!”

Plutonierul Bogdan
Damian
din
cadrul
Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa” a
devenit campion național
la proba de Duatlon Standard, în urma participării
la „Campionatul Național
de Duatlon”, care a avut
loc în perioada 2 – 4 iulie,

în centrul orașului Târgu
Mureș.
La proba de Duatlon
Standard,
desfășurată
vineri 2 iulie, Bogdan a
avut de parcurs 10 km în
alergare, apoi 40 de km
pe bicicletă și la final,
încă 5 km în alergare,
reușind câștigarea acesteia cu timpul de
1:54:05.
După o zi de
refacere, duminică
4 iulie a luat startul
în cadrul probei de
Duatlon Sprint,
unde a reușit să
obțină locul 4, cu
timpul de 56:09,
după parcurgerea a
5 km de alergare,
urmată de 20 de
km pe bicicletă și
2,5 km de alergare.
Pregătirea lui
Bogdan
pentru
concursuri
este
foarte importantă,
iar pentru el nu
trece nici o zi fără
alergare
sau

bicicletă, indiferent de
ora la care își încheie programul de lucru sau
ajunge de la concursurile
aplicativ-militare la care
participă alături de
colegii lui.
Îi dorim mult succes în
continuare.
Text: plutonier-major
Constantin Itu
Foto: Ciprian Balanescu
și Radu Cristi

Batalionul 21 Vânători
de Munte „General
Leonard Mociulschi” a
fost gazdă pentru copiii
militarilor din cadrul
Brigăzii 9 Mecanizată
„Mărășești”, care au participat la tabăra „Micul
cercetaș”. Activitatea a
fost organizată de Batalionul
912
Tancuri
„Scythia Minor” din
Murfatlar, în perioada 59 iulie.
Pe timpul șederii în
curtea vânătorilor de
munte predeleni, micii
cercetași au avut ocazia
să ia contact cu mediul
cazon și cu viața militară.
Copiii au participat la
activități
specifice
instrucției alpine, intrând
în tainele tehnicilor de
cățărare
la
stânca
artificială și de traversare
pe funicular, precum și de
confecționare a principalelor noduri utilizate în

alpinism. În a doua parte
a zilei, aceștia s-au deplasat într-o drumeție pe
Valea
Leucii,
fiind
ghidați de cercetașii

batalionului.
Militarii batalionului
le-au prezentat principalele echipamente militare aflate în dotarea
vânătorilor de munte în
cadrul unei expoziții de
tehnică și armament,
făcând astfel cunoștință
cu armamentul utilizat de
aceștia, iar în poligonul
de instruire al vânătorilor
de munte le-au fost
prezentate mai multe
tipuri de focuri, respectiv
focul haiducesc, focul de
tip stea, focul de tip paravan și focul de tip scară
cu alimentare.
Text și foto: locotenent
Anamaria Scarlat
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EVENIMENT

29 I u lie - Ziu a I mn u lu i N ațion al

Buzău

Brașov

Sunt considerate contravenţii intonarea sau
publicarea imnului în altă
limbă decât cea română,
ori cu textul şi partitura
diferite de cele prevăzute
de lege, sau omisiunea interpretării sale în cazurile
obligatorii.
La originea acestuia
se află poemul patriotic

Un răsunet, scris de Andrei Mureşanu şi publicat
pentru prima dată în numărul 25 din 21 iunie
1848 al suplimentului
Foaie pentru minte,
inimă şi literatură, pe o
melodie compusă de
Anton Pann.
Potrivit documentelor

Polonia

3

vremii, la 29 iulie 1848
s-a intonat oficial pentru
prima dată, în cadrul unei
manifestări care a avut loc
în Grădina Publică din
Râmnicu Vâlcea (astăzi
Zăvoi), realizată la iniţiativa domnitorului Ştirbei
Vodă, de către un grup de
tineri revoluţionari paşoptişti

Militarii detașamentului
de Apărare Antiaeriană
participanți la misiunea
În baza militară Bemowo de asigurare a prezenței
Piskie din Polonia a ră- înaintate, au sărbătorit
sunat Imnul Național al această zi importantă
pentru poporul român,
României.

conduşi de Anton Pann,
cântecul revoluţionar Deşteaptă-te române!.
La Buzău, joi, 29 iulie,
începând cu ora 09.00, pe
Platoul din Piața Dacia a
municipiului Buzău s-a
desfășurat ceremonialul
militar organizat cu această ocazie.
Activitatea a cuprins,
alături de momentele specifice ceremonialului militar și religios, rostirea
unei alocuțiuni privind
simbolistica versurilor imnului, precum și intonarea
Imnului Național de către
întreaga asistență.
Text și foto: Manolache
Laurențiu

alături de aliații din cadrul Grupului de Luptă
multinațional.
Text:locotenent Mădălina
Boboc

românesc. Împreună cu
Text: plutonier-major
drapelul şi stema, imnul Constantin Itu
reprezintă simboluri ale Foto: caporal Tudor
Militarii Brigăzii 2 valorilor şi idealurilor Daniel și caporal Valentin
Ciobanu
Vânători de Munte poporului român.
„Sarmizegetusa” au paralături
de
ticipat
reprezentanții structurilor
Sistemului Național de
Apărare, Ordine Publică
și Securitate Națională
și
de
(SNAOPSN)
autoritățile publice locale
la ceremonia prilejuită cu
ocazia Zilei Imnului
Național al României,
care a avut loc în Piața
Tricolorului din Brașov.
De fiecare dată când
auzim sau cântăm Imnul
Național ne aducem aminte de istoria neamului

Focșani

Militarii Brigăzii 282
Blindată „Unirea Principatelor” au sărbătorit în
data de 29 iulie a.c., Ziua
Imnului Național al
României.
În cazărmile de dislocare
la pace sau în spațiul public, pe timpul ceremoniilor
militare desfășurate în

Bârlad

La sediul Regimentului 52 Artilerie Mixtă
„General
Alexandru
Tell”, unitățile militare
din garnizoana Bârlad,
au participat la ceremonialul militar dedicat
sărbătoririi Zilei Imnului
Naţional.
Conform Constituţiei
României,
Imnul
Naţional este considerat
simbol naţional, alături
de Ziua Națională a
României, drapelul tricolor, stema ţării şi sigiliul statului.
Text:plutonier-adjutant
Liviu Gherghescu
Foto: plutonier-major
Daniel Dulgheru

prezența reprezentanților
autorităților publice locale și ai inspectoratelor
județene aparținând Ministerului Afacerilor Interne, versurile Imnului
Național al României au
fost intonate de întreaga
asistență, în semn de
apreciere a simbolurilor
și valorilor naționale.
Sursa: Brigada 282
Blindată „Unirea Principatelor”
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EVENIMENT

Manifestări dedicate aniversării, la 18 august
2021, a 105 ani de la înființarea Armatei a 2-a,
azi Divizia 2 Infanterie „Getica”

La 18 august 2021, Divizia 2
Infanterie „Getica” sărbătorește 105
ani de la constituirea marilor unităţi
ale Armatei Române şi intrarea în
războiul pentru împlinirea idealului
naţional de reîntregire a neamului
românesc. Evenimentul este un prilej
de promovare a simbolurilor şi a
tradiţiilor militare, cu o înaltă încărcătură emoţională.
În acest context, Divizia 2 Infanterie „Getica”, continuatoarea tradiţiilor de luptă ale Armatei a 2-a
române, organizează o serie de
activități pentru evocarea faptelor
de arme și omagierea sacrificiului
suprem al înaintașilor, care au plătit
cu sânge pentru renașterea României.
Manifestările au debutat pe meleaguri vrâncene pe 21 iulie, cu o
frumoasă lecție de istorie, în cadrul
unui simpozion care a avut loc la
Teatrul Municipal „Maior Gheorghe

Pastia” din Focșani. În cadrul
activității, participanții au descoperit
drumul Armatei a 2-a Române,
înființată odată cu intrarea în război
a României de partea Antantei, în
1916, când ostaşul român nu a precupeţit nici un moment să plece la
luptă, să apere integritatea şi suveranitatea patriei.
Cuvântul comandantului Diviziei
2 Infanterie „Getica”, general maior
Dragoș-Dumitru Iacob, de deschidere a simpozionului, a fost urmat
de prelegeri susținute de specialiști
în istorie militară: colonel (r.) dr.
Mircea Tănase, profesor dr. Horia
Dumitrescu, colonel Neculai Șerban,
comandor (r.) lector universitar dr.
Jănel Tănase, colonel (r.) dr. Mihai
Goia.
Simpozionul s-a încheiat cu prezentarea Diviziei 2 Infanterie „Getica” din perioada 2010-2021,
susținută de general maior Dragoș-

Dumitru Iacob, și vizionarea filmului
aniversar – Calea Învingătorilor:
Armata a 2-a, astăzi Divizia 2 Infanterie „Getica”.
Activitățile au continuat în data
de 22 iulie, la Mausoleul Mărăști,
unde a avut loc ceremonialul militar
și religios dedicat aniversării a 105
ani de istorie a Diviziei 2 Infanterie
„Getica”, continuatoarea tradițiilor
Armatei a 2-a Române, la care au
participat inclusiv elevi pasionați
de istoria greu încercată a țării noastre.
Eroismul ostașilor români în luptele de la Mărăști a fost evocat de
președintele Asociației Mărăști 1917,
comandor (r.) lector universitar dr.
Jănel Tănase, primarul municipiului

Focșani, Cristi-Valentin Misăilă,
primarul comunei Răcoasa, Vladimir
Păun, președintele Consiliului
Județean, Cătălin-Dumitru Toma,
subprefectul județului Vrancea,
Lavinia-Claudia Serafimciuc și comandantul Diviziei 2 Infanterie
„Getica”, general maior dr. DragoșDumitru Iacob.
Evenimentul s-a încheiat cu depuneri de coroane în memoria celor
care s-au jertfit în luptele eroice
purtate la Mărăști, pentru împlinirea
idealului naţional de reîntregire a
neamului.
Text și foto: plutonier-major Oana
Ieșan

EVENIMENT

Afganistan, un capitol
din istoria militară a
poporului român

Timp de aproape două decenii peste 32 000 de militari
au participat la misiuni în teatrul de operații Afganistan,
alături de militarii ai celorlalte state membre NATO și
partenere. Ei au acționat în rotații a câte șase luni, atât în
cadrul unor elemente de comandă și control de nivel brigadă, cât și în cadrul unor structuri de nivel batalion,
companie, pluton, echipe operaționale de consiliere și legătură, detașamente din cadrul Forțelor pentru Operații
Speciale, echipe de specialiști pentru antrenarea forțelor
armate și de securitate afgane, subunități tip CIMIC. De
asemenea, au fost și elemente de sprijin logistic, din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit, subunități din
cadrul Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii,
structuri din cadrul Forțelor Navale, personal de stat
major încadrat în comandamente NATO și
multinaționale.
Divizia 2 Infanterie „Getica” și-a adus din plin
contribuția la misiunea Armatei României din Afganistan. Dovadă stau cei 15 eroi, căzuți la datorie în teatrul
de operații din Afganistan. Marea unitate a sprijinit efortul misiunii Armatei României cu multe structuri, dar și
militari foarte bine pregătiți care au acționat în cadrul comandamentelor misiunii. A fost un efort uriaș, personal
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și colectiv, un sprijin puternic asigurat din spate, plecând
de la pregătirea individuală până la reușita activităților
desfășurate în praful afgan.
Pentru a marca încheierea misiunii din Afganistan, în
data de 21 iulie a.c., a fost organizată o ceremonie militară în Piața Arcului de Triumf, din București. În timpul
ceremonialului au defilat pe sub impozantul monument
detașamente pedestre reprezentând structurile militare
ale Armatei României care au îndeplinit misiuni în teatrul de operații Afganistan, iar pe deasupra au trecut aeronave ale Forțelor Aeriene Române ce au transportat
militari români în și din țara asiatică.
În cadrul ceremoniei au fost decorate drapelele de
luptă ale unor comandamente, mari unități și unități care
au condus și executat misiuni în teatru de operații. Din
Divizia 2 Infanterie „Getica”, au fost decorate cu Ordinul
„Virtutea Militară” în grad de MARE OFIȚER, cu însemn de război pentru militari, drapelele Batalionului
280 Infanterie Mecanizată „Căpitan Valter Mărăcineanu”, Batalionului 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul
Andrei” și Batalionul 495 Parașutiști „Căpitan Ştefan

Soverth”. De asemenea, au fost decorate cu Ordinul
„Virtutea Militară” în grad de COMANDOR, cu însemn
de război pentru militari, drapele de luptă ale Batalionului 21 Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi”, Batalionului 30 Vânători de Munte
„Dragoslavele” și Batalionului 33 Vânători de Munte
„Posada” și Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni”.
Ordinul „Virtutea Militară” în grad de OFIȚER, cu
însemn de război pentru militari, a fost acordat drapelului de luptă aparținând Batalionului 341 Infanterie
„Constanța”.
Au fost emoții, amintiri despre tot ce a însemnat a
rămas după cei 19 ani de misiune. Pentru mulți dintre
militarii români participanți, Afganistanul a fost o sursă
de inspirație în alegerea carierei militare, pentru alții
acest teatru de operații le-a marcat evoluția în carieră.
Experiențele trăite aici, poveștile, greutățile, dorul de
casă și de cei dragi, mândria de a face parte din cea mai
puternică alianță politico-militară a lumii, au rămas în
inimile lor și sunt convins că, peste ani, acestea vor fi povestite nepoților.
Foto: Valentin Ciobîrcă, Laurențiu Turoi și Bogdan
Pantilimon

6

În slujba patriei

Nr. 10 (31 iulie 2021)
www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro

INSTRUCȚIE

„Team Leader Academy”- O nouă provocare
pentru artileriștii antiaerieni din Polonia

În
această
lună,
comandanții de grupă din
cadrul detașamentului de
apărare antiaeriană rotația
a IX-a au participat la
cursul de „Team Leader
Academy” organizat de
partenerul american. Cursul a venit în sprijinul
„micilor comandanți”
pentru a-i ajuta pe aceștia
să-și dezvolte și să-și
perfecționeze deprinderile
în arta conducerii militarilor.
În primele module de
pregătire, participanții
au avut oportunitatea de
a se familiariza cu principalele sisteme de armament, comunicații și

informatică precum și cu
echipamentele medicale
întrebuințate în luptă de
către partenerii NATO.
În etapa finală a cursului, militarii au executat
un marș tactic pe distanță
medie și au exersat procedurile specifice pentru
traversarea unui curs de
apa. A fost o activitate
solicitantă care i-a pus pe
tinerii comandanți în
situația de a comanda un
pluton, de a lua decizii,
de a acționa rapid, dar au
facut față cu brio tuturor
provocarilor.
Această activitate a fost
un schimb de experiență
inedit pentru micii

comandanți, aflați la început de carieră. Un plus
a fost faptul că instructorii
au fost asigurați de fiecare
națiune în parte, astfel că
participanții au avut sansa
de a vedea prin intermediul
experiențelor
împartășite și prin „puterea exemplului” cum gândesc și cum acționează
comandanții din alte armate NATO.
Text: locotenent Mădălina
Boboc
Foto: locotenent Mădălina
Boboc, Spc. Osvaldo Fuentes
(US)

INSTRUCȚIE

Aproximativ 240 de militari români și aliați, cu 94 de mijloace
tehnice au participat la exercițiul
multinațional TOXIC DRAGOON
21 (TODR21), condus de Regimentul 2 Dragoni, ce s-a
desfășurat în Camp Ruchard,
Franța în perioada 28 iunie - 8
iulie a.c.
Pentru Plutonul de Decontaminare CBRN din cadrul Batalionului 49 Apărare CBRN
,,Argeș”, condus de sublocotenentul Alexandru-Robert Radu,
exercițiul a constituit o oportunitate de a se instrui alături de
unitățile afiliate din Franța, Bulgaria, Ungaria, Spania și Polonia,
participante la Forța NATO Întrunită cu Nivel de Reacție Foarte
Ridicat (VJTF).
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Exercițiul
multinațional
TOXIC DRAGOON 21

Exercițiul a debutat cu prezentarea
capabilităților tuturor statelor contributoare la Forța de Răspuns
NATO (NRF) cu specialiști în
apărare chimică, biologică, radiologică și nucleară (CBRN), urmată de desfășurarea unor
activități de instruire în comun cu
trupe în teren, prin crearea unor
condiții specifice unui mediu
CBRN, având ca scop atingerea
unui nivel ridicat de interoperabilitate a forțelor implicate.
Text și foto: căpitan Eugenia Popa
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Un alt început
pentru pentru
Geparzii dobrogeni
Aflați în plină pregătire
pentru misiune, militarii
Detașamentului de Apărare
Antiaeriană, rotația a X-a, au
desfășurat joi, 22 iulie, un
exercițiu de antrenament în
teren de nivel secție, în poligonul Murfatlar.
În cadrul exercițiului,
artileriștii antiaerieni dobrogeni au fost evaluați la
modul de reacție în diferite
situații similare cu cele reale.
De asemenea, militarii au
fost evaluați, pe parcursul
exercițiului, la aplicarea tehnicilor, tacticilor și procedurilor standard învățate și
perfecționate pe parcursul
pregătirii pentru misiune.

La finalul exercițiului, calificativele obținute au fost
bune și foarte bune, astfel
încât scopul exercițiului a
fost atins cu succes.
Începând cu luna octombrie 2021, militarii români
vor participa în cadrul Grupului de Luptă, din Polonia,
pentru asigurarea prezenței
înaintate consolidate, în flancul Nord-Estic al alianței
NATO, alături de partenerii
americani, britanici, croați și
polonezi, în conformitate cu
măsurile adoptate în cadrul
Summit-ului de la Varșovia.
Text și foto: locotenent
Diana Stăneiu

MOZAIC

HOROSCOP UL LUNII AUGUST

Berbec. Luna august este în general perioada concediilor, însă cei mai mulți
nativi rămân pe „baricadele” muncii, mai ocupați decât oricând. Este vremea să comunici și să colaborezi cu colegii, să demonstrezi prin fapte că
ești competent, hotărât și serios. Veniturile pot înregistra creșteri importante
și, poate, chiar neașteptate, începând cu a doua jumătate a lunii. Se recomandă să
dai tot ce poți – și ceva în plus!
Taur. Pe tot parcursul lunii august te bucuri de multă energie, ești optimist,
te simți în formă și, poate, chiar predispus la diverse excese. Se recomandă
să eviți excesele, pe cât posibil. În ceea ce privește banii, se recomandă
prudență, evitarea cheltuielilor impulsive ori care nu sunt cu adevărat necesare, precum și evitarea oricăror investiții. Nu ți-ar strica să cauți surse alternative de venit.

Gemeni. În viața profesională par să predomine contradicțiile și contrazicerile. Se recomandă să te străduiești să îți pui gândurile în ordine și să fii
cât mai realist și pragmatic, mai ales în ceea ce privește planurile și
proiectele pe termen lung. În ceea ce privește banii, nu se întrevăd schimbări
notabile. Este vremea să îți măsori cuvintele, să nu emiți pretenții materiale exagerate și să nu încerci să obții mai mult decât ți se cuvine.

Rac. Luna august se anunță foarte bună pentru discuții constructive, negocieri și explorarea unor noi direcții în plan profesional. În ceea ce privește
banii, se întrevede o perioadă de stabilitate, dacă nu te apuci de cheltuieli
excesive. Nu ți-ar strica să investești în promovarea ta ca persoană. Este vremea să
îți manifești latura grijulie, caldă, protectoare.

Leu. În ciuda faptului că în plan profesional anumite lucruri nu merg atât
de repede pe cât ți-ai dori, nu stai rău în ceea ce privește banii. S-ar putea
să ai parte de un bonus neașteptat ori de o mărire de salariu, sau să ți se
ofere ocazia să îți suplimentezi veniturile. Ca să îți meargă mai bine, nu ți-ar
strica să ții cont de ideile și sfaturile celor din jur, în special ale celor apropiați, care
te cunosc și țin la tine.
Fecioară. În această perioadă, se recomandă să îți analizezi pe îndelete parcursul profesional și să faci o evaluare lucidă a competențelor tale profesionale. Beneficiezi de numeroase oportunități de a-ți face cunoscute ideile
și valorile, de a te face remarcat, de a te afirma. Ai posibilitatea să devii mai
independent, inclusiv din punct de vedere financiar. S-ar putea să ai, în sfârșit,
ocazia să faci anumite schimbări la care te gândești de ceva vreme.

Balanţă. În plan profesional nu se întrevăd mari schimbări sau progrese. Ai
șanse mari să devii mai vizibil, să faci impresie bună, să îți pui în valoare
cunoștințele și exeperiența și să te faci remarcat. Poate că rezultatele nu apar
repede, dar poți fi sigur că nu treci neobservat și, mai devreme sau mai târziu, se
va ține cont de tine. Încearcă să eviți deciziile radicale și frământările!
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Lacul Albastru, tablou unic
maramureșean

Lacul Albastru, arie
protejată de interes
național, este situat pe
teritoriul administrativ
al orașului Baia Sprie,
la poalele Munților
Gutâi. Format prin
prăbușirea unei vechi
galerii de mină, de pe
filonul Domnișoara, în
jurul anului 1920, lacul
a devenit cunoscut în întreaga lume prin intermediul poveștilor care-l înconjoară. Unele sunt rupte din imaginația bogată
a locuitorilor zonei iar altele se bazează pe informații reale. Deși Lacul
Albastru, surprinzătoarea comoară din Maramureș, reprezintă un ochi de
apă cu formă eliptică și cu o adâncime de aproximativ 4 metri, poveștile
susțin cu totul altceva. Se presupune că adâncimea ar fi cu mult mai mare
și, mai mult decât atât, lacul ar avea legături subterane cu Marea Neagră.
Apoi, pentru ca suspansul și senzaționalul să fie și mai mult accentuate,
unele voci ar spune că din cauza galeriilor de sub lac, orașul ar fi în pericol
să se scufunde.
În funcție de sezon, poziția soarelui sau temperatura apei, anotimpurile
se oglindesc diferit în luciul de apă din Baia Sprie. Primavara lacul are culoarea albastru deschis și albastru închis, vara are culoarea verde închis, uneori cu reflexe de smarald, iar toamna devine verde închis și uneori maro.
Traseul spre Lacul Albastru pornește din centrul orașului Baia Sprie, pe
lângă Biserica Adormirea Maicii Domnului, urcând pe străzile Minei apoi
pe Ghioceilor. Apoi, de la poalele pădurii se urmează poteca marcată. Pentru
cei mai aventuroși, se poate face această parte a traseului, pe jos. Cred că
ar dura în jur de 15-20 de minute. Înconjurat de pini falnici care-și reflectă
silueta în luciul spectaculos al apei, lacul e o adevărată oază de frumusețe
și relaxare. Pentru a surprinde frumusețea și unicitatea luciului de apă, trebuie să ajungi la Lacul Albastru atunci când e ceva mai frig. Poate
primăvara sau poate toamna, iar pentru aventuroși….în toiul iernii.
Sursa:tabaracuamintiri.ro

Scorpion. Colaborările profesionale ar putea fi mai dificile în prima
jumătate a lunii august. Oportunitățile de afirmare abundă în această
perioadă, așa că îți sugerăm să atragi oameni de valoare în jurul tău, să lucrezi în echipă și să dai dovadă de cât mai multă flexibilitate. În ceea ce privește
banii, este posibil să apară întârzieri la încasarea unor sume care ți se cuvin sau să
ai impresia că ceea ce câștigi nu este pe măsura eforturilor și meritelor tale.

Săgetător. Din punct de vedere astral, luna aceasta ai tot ce-ți trebuie pentru
a-ți găsi un job mai bun sau pentru a te face remarcat de superiori la locul
de muncă actual, pentru a fi apreciat, promovat, răsplătit pentru eforturile
depuse și pentru rezultatele obținute în ultima vreme. Este posibil să survină
schimbări neașteptate la locul de muncă sau, poate, chiar tehnologii sau metode
noi, pe care trebuie să le înveți de la zero. În ceea ce privește banii, ai face bine să
ai mai multă răbdare și să îți revizuiești strategia și planurile pe termen lung.

Capricorn. Eforturile pe care le-ai depus în ultima vreme dau rezultate din
ce în ce mai vizibile și sunt apreciate și răsplătite. În ceea ce privește situația
materială este necesar să dai dovadă de precauție. Este vremea să îți
revizuiești strategia și planurile pe termen lung în ceea ce privește sursele de
venit. Susține-ți ideile cu răbdare și cu argumente bine fondate. Nu te aștepta ca
cei din jur să le accepte orbește, dar nici nu încerca să le impui.

Vărsător. Tranzitele acestei perioade sugerează că te descurci mult mai
bine împreună cu alții, în colaborare atât în plan profesional, cât și în ceea
ce privește câștigurile. Dacă ești atent, s-ar putea să ai de învățat câte ceva
de la cei din jur în legătură cu banii. A venit vremea să te ocupi serios de reorganizarea priorităților financiare. Ar fi o idee bună să îți faci curat în viață, de obiceiurile care îți fac mai mult rău decât bine și proiectele care nu își mai au rostul.

Peşti. În prima jumătate a lunii s-ar putea să te trezești că altcineva încearcă
să își aroge meritele pentru realizările tale. Nu este deloc simplu să decizi
în cine să ai încredere și în cine nu. Dacă vrei să câștigi un ban în plus, este
necesar să fii dispus să accepți compromisuri și să împarți cu alții.
Se recomandă să nu te compari cu alții și să nu îți impui standarde prea înalte,
pentru că riști să te stresezi inutil, să îți provoci singur griji și insomnii.
Sursa:eastrolog.ro

J
– Cum ați ajuns să trăiți până la vârsta asta atât de relaxat?
– Am dat dreptate la toată lumea.
– Bine, dar asta este imposibil!
– Aveți dreptate!
J

U M O R
J

- Alo, Răzvane, hai la o bere!
- Păi acum o jumătate de oră, aveai o durere de cap îngrozitoare...
- Aveam, dar a plecat la coafor!
J
Am întrebat pe cineva însurat a doua oară:
- Cum îi?
Mi-a răspuns:
- Eh, același virus, altă tulpină...
J
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ALMA MATER

Instrucția de vară a elevilor din
Colegiul Național Militar
„Ștefan cel Mare”

În perioada 25 iunie – 02 iulie, elevii
claselor a XI-a din Colegiul Național
Militar „Ștefan cel Mare” au participat
la tabăra de instrucție care s-a
desfășurat pe malul lacului Colibița, din
județul Bistrița Năsăud.
Elevii ștefăniști, împreună cu instructori militari și cadre medicale, s-au
deplasat la poalele munților Călimani și
Bârgău, unde au pus în practică
noțiunile învățate în cei trei ani de liceu,
la orele de pregătire militară.
Activitățile au început cu un instructaj de protecția muncii, prezentarea tehnicilor de acordare a primului ajutor în
caz de fractură, luxație, mușcături provocate de șerpi sau înec și de transport
al răniților în diferite situații. După ce

și-au reamintit noțiunile de topografie
militară, a urmat un marș prin pădure
până la Vârful Bistriciorul - 1900 de
metri altitudine. Peisajul superb a compensat efortul acestora de a ajunge până
pe vârful muntelui. Ziua următoare a
fost ca o recompensă, după o vizită de
informare la barajul din Colibița, practic, toată ziua au petrecut-o plimbânduse pe lac, cu bărci pneumatice și
hidrobiciclete.
Tot în cadrul taberei de la Colibița,
elevii militari au participat la o prezentare de tehnică, echipament şi armament, aflate în dotarea cercetașilor de
la Brigada 81 Mecanizată ,,General
Grigore Bălan”. Cu acest prilej,
ștefăniștii au aflat informații noi despre
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armele şi specialităţile militare.
La activitatea de orientare în carieră,
condusă de comandantul colegiului, colonel dr. Romeo-Aurelian Popovici au
participat comandantul Brigăzii 81 Mecanizate „General Grigore Bălan”, colonel dr. Cornel Scurt, absolvent al
colegiului, promoția 1988 și sublocotenent Maria Gabriela Roșca, absolventă
a colegiului, promoția 2015. Surpriza
zilei a fost faptul căcerul a fost survolat, într-un zbor de antrenament, de aeronave aparținând Bazei 95 Aeriană
„Erou Căpitan Aviator Alexandru
Şerbănescu” și Bazei 71 Aeriană
„General Emanoil Ionescu”.
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Printre cele mai captivante activități
desfășurate pe parcursul zilelor petrecute la Colibița se numără și faptul că
au asistat la o tragere realizată de militarii Batalionului 812 Infanterie
Bistrița, în Poligonul Livezile. De asemenea, au învățat să amenajeze adăposturi, în funcție de nevoi și
materialele disponibile în pădure, au
descoperit noi metode de aprindere a
focului cu mijloace improvizate și au
învățat tehnicile de filtrare, purificare
și depozitare a apei în natură.
„Experiența din tabăra din instrucție
a fost una inedită. Nu mă așteptam să
acumulez atât de multe informații despre Forțele Terestre într-o singură săptămână și sunt sigură că toți colegii mei
care vor alege această categorie de
forțe vor alege din pasiune pură pentru
tot ceea ce reprezintă specializarea
aleasă. Totodată, consider că această
experiență ne-a unit și ne-a făcut să realizăm că anul care urmează va fi mult
mai ușor de parcurs dacă ne vom ajuta
și ne vom susține reciproc.” – a spus
eleva, înaintată la finalul anului școlar,
la gradul onorific de plutonier adjutant,
Daria Balahura.
Acest antrenament urmărește pregătirea teoretică și practică a elevilor
Colegiului Național Militar „Ștefan
cel Mare” pentru a-și forma și
perfecționa deprinderile ce vor sta la
baza alegerii viitoarei specializări
militare.
Georgiana Lupu
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