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În perioada 25 iulie - 5
august, la cabana militară
Diham, are loc tabăra de
instruire în comun a mili-
tarilor din Batalionul 33
Vânători de Munte Posada
și Batalionul 30 Vânători
de Munte Dragoslavele,

alături de militari francezi
aparținând Regimentului
8 Parașutiști de Infanterie
Marină.

În perioada următoare,
parașutiștii francezi vor
face cunoștință cu stânca
de alpinism, cu procedeele

specifice de cățărare, cu
deplasarea în teren muntos
împădurit și cu tehnicile
de supraviețuire în mediu
montan.

Pe lângă instrucția spe-
cializată în teren muntos,
militarii români și francezi
vor executa ședințe de
tragere cu armamentul
din dotarea celor două
armate și exerciții tactice,
astfel punându-se bazele
unei mai bune înțelegeri și
cooperări între structurile
de vânători de munte și
cele de parașutiști.

Text: locotenent Gabriel
Constantin

Foto: plutonier-major
Rareș Drăgoi

O nouă etapă de instrucție multinațională O nouă etapă de instrucție multinațională 

Militarii Garnizoanei
Focșani au participat, în
perioada 22 – 24 iulie a.c.,
la manifestările dedicate
comemorării a 105 ani de
la Victoria Renașterii
Neamului Românesc din
vara anului de foc 1917,
manifestări ce au avut loc
la mausoleele din Mărăști
și Soveja. 

Activitățile au fost or-
ganizate de Asociația
Mărăști 1917 - Mareșalul
Averescu, în cooperare cu
militarii Brigăzii 282
Blindată Unirea Princi-
patelor și Brigăzii 8
R.O.T. Alexandru Ioan
Cuza, cu scopul de a
onora memoria celor care
și-au dat viața pe câmpul
de luptă, în timpul Primului
Război Mondial. 

La ceremonialele militare
și religioase organizate în
cele două locații au par-
ticipat și reprezentanți ai
instituțiilor de siguranță
și ordine publică, ai
autorităților publice

județene și locale, dar și
simpli cetățeni, care au
dorit, astfel, să aducă un
omagiu înaintașilor.

Sursa: Arhiva Brigăzii
282 Blindată „Unirea
Principatelor”

105 ani de la „Victoria Renașterii Neamului Românesc105 ani de la „Victoria Renașterii Neamului Românesc
din vara anului de foc 1917”din vara anului de foc 1917”

Căpitanul în retragere
Aurel Deteșan a fost
sărbătorit la frumoasa
vârstă de 103 ani, de
reprezentanți ai Brigăzii 2
Vânători de Munte
Sarmizegetusa. Aceștia l-
au vizitat pe domnul
Aurel Deteșan, unul dintre
cei mai în vârstă veterani
din România, la centrul
rezidențial pentru vârstnici
din apropierea Brașovului.

În semn de apreciere
pentru sacrificiile depuse
în timpul celui de-Al
Doilea Război Mondial
în luptele de la Cotul
Donului și în bătălia de la
Stalingrad, militarii
Brigăzii 2 Vânători de
Munte Sarmizegetusa i-au
dăruit cel mai de preț

simbol al lor, un tablou cu
flori de colț presate, o
floare rară și rezilientă
întâlnită numai în zonele
muntoase.

La fel de mult s-a bu-
curat și de bomboanele de
ciocolată, preferatele
domnului Aurel Deteșan,

dulciuri pe care a promis
să le împartă atât cu familia
care urma să îl viziteze
cât și cu colegii dânsului
de la centrul rezidențial
pentru vârstnici.

Text și foto: locotenent
Gabriel Constantin

Veteran de război sărbătorit la 103 aniVeteran de război sărbătorit la 103 aniÎn data de 20 iulie, în
Garnizoana Bârlad au fost
desfășurate o serie de
activități dedicate come-
morării Smarandei Brăescu,
prima femeie parașutist
din România și a Zilei
Aviației Române și
Forțelor Aeriene.

Astfel, la statuia Smarandei
Brăescu amplasată în Parcul
Teatrului Victor Ion Popa,
s-a desfășurat un moment
de evocare a personalității
Smarandei Brăescu, urmat
de depuneri de coroane
de flori.

Activitățile au continuat
la Cercul Militar unde a
fost organizată o expoziție
dedicată acestor importante
evenimente ale acestei zile.
Pe platoul Cercului Militar,

Manifestări dedicate comemorării Smarandei BrăescuManifestări dedicate comemorării Smarandei Brăescu

militari din cadrul Ba-
talionului 53 Comando
Smaranda Brăescu, din
Bacău, au prezentat tehnică
și echipamente specifice
aviației și parașutismului.

La aceste manifestări au
participat alături de coman-
dantul Garnizoanei Bârlad,
colonel Florin Coteț,
reprezentanții autorităților

publice locale, ai Societății
Numismatice Române,
Asociației Cercetașilor
Militari în Rezervă și
Retragere Buzău și Societății
Filatelice Tutova.

Text: plutonier-adjutant
Liviu Gherghescu

Foto:fruntaș Florin
Patrichi 

Tabăra de vară pentru cercetaşi, la PredealTabăra de vară pentru cercetaşi, la Predeal

Batalionul 21 Vânători
de Munte General Leonard
Mociulschi, din Predeal, a
fost locul unde 32 de copii,
participanți la cea de-a
XIV-a ediţie a Taberei de
vară pentru cercetaşi, au
avut ocazia să învețe și să
pună în practică tehnicile
esențiale de alpinism. 

Sub îndrumarea militarilor
predeleni, tinerii cercetași
au intrat pentru câteva zile

în bocanii vânătorilor de
munte. Aceștia s-au trezit
devreme, au făcut înviora-
rea de dimineață, au servit
micul dejun, au salutat
drapelul național și au ple-
cat la instrucția alpină. 

Elementele esențiale de
alpinism au fost învățate și
exersate la peretele artifi-
cial de alpinism din curtea
unității, ulterior copii pu-
nându-le în practică în

Cheile Râșnoavei, la
stânca naturală. Pe lângă
atelierele de cățărare la
manșă, copii au făcut
coadă și la traversarea pe
funicular, reușind astfel să
își depășească temerile și
fricile de înălțimi.

Tabăra de vară pentru
cercetași este organizată
de Ministerul Apărării
Naţionale, prin Direcţia
informare şi relaţii publice,
în parteneriat cu Ministerul
Familiei, Tineretului şi
Egalităţii de Șanse şi Aso-
ciaţia de Caritate din Armata
României Camarazii, fiind
sprijinită de Statul Major
al Forțelor Terestre și Clubul
Sportiv al Armatei Steaua.

Text: locotenent Gabriel
Constantin

Foto: căpitan Anamaria
Scarlat

Instrucție în cadul exercițiului ,,Thunder Storm”Instrucție în cadul exercițiului ,,Thunder Storm”

În perioada 5-6 iulie
a.c., militarii din cadrul
Batalionului 911 Infanterie
Capidava s-au instruit
alături de militari americani
din cadrul Batalionului de
Elicoptere de Asalt 3-227,
staționați în Baza Aeriană
Mihail Kogălniceanu. 

Activitățile de instruire
s-au concentrat prepon-
derent pe instrucția la eli-
copter și asalturi aeriene
urmate de executarea
unor FTX-uri în
Poligonul Tortoman și
Babadag. La activitate au
participat și structuri de
cercetare din cadrul
Brigăzii 9 Mecanizate,
militarii din cadrul

Batalionului 345 Arti-
lerie, elicoptere aparținând
aviației române de la Baza
57 Mihail Kogălniceanu
precum și un detașament

de OPFOR din cadrul
Batalionului 341 Infanterie.

Sursa: Brigada 9
Mecanizată „Mărășești”
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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 organi-
zarea unor programe şi ma-
nifestări cultural-educative
cu caracter evocator şi
ştiinţific, în spiritul tradi-
ţiilor poporului român,
precum şi prin ceremonii
militare specifice, organi-
zate în cadrul unităţilor
Ministerului Apărării
Naţionale şi ale Ministerului
de Interne. De asemenea,
în municipiul Bucureşti şi
în municipiile-reşedinţă
de judeţ trebuie organi-
zate ceremoniale publice
de intonare a imnului na-
ţional al României şi de
înălţare a drapelului na-
ţional, 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.

Sunt considerate con-
travenţii intonarea sau
publicarea imnului în altă
limbă decât cea română,
ori cu textul şi partitura
diferite de cele prevăzute
de lege, sau omisiunea in-
terpretării 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 su-
plimentului Foaie pentru
minte, inimă şi literatură,
pe o melodie compusă de
Anton Pann.

Potrivit documentelor
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 (as-
tăzi Zăvoi), realizată la
iniţiativa domnitorului
Ştirbei Vodă, de către un
grup de tineri revoluţio-
nari paşoptişti conduşi de
Anton Pann, cântecul re-
voluţionar Deşteaptă-te
române!.

La Buzău, această zi a
fost celebrată la Monu-
mentul Eroilor Neamului
unde a avut loc un cere-
monial militar la care au
participat locțiitorul co-
mandantului garnizoanei,
general de brigadă Iulian
Daniliuc și reprezentanții
autorităților locale și
județene.

Solista Alessia Drăgoiu
a interpretat Imnul
Național al României
acompaniată de Muzica
Militară a Diviziei 2 In-
fanterie Getica, Ansam-
blul folcloric „Ceata lui
Ioniță” a susținut un pro-
gram artistic cu tematică
specifică, iar garda mili-
tară constituită cu acest
prilej a dat onorul.

La Focșani, manifestă-
rile dedicate Zilei Imnului
Naţional au avut loc în
Piața Unirii unde au par-
ticipat, alături de coman-
dantul Garnizoanei
Focșani, colonel Gabriel -
Constantin Turculeț,
reprezentanți ai

autorităților publice și ai
celorlalte structuri
aparținând sistemului
național de apărare.

La Constanța, militarii
din garnizoană, au sărbă-
torit împreună cu cetăţe-
nii municipiului Ziua
Imnului Naţional. 

Această zi este o sărbă-
toare a conştiinţei naţio-
nale, este un prilej să ne
aducem aminte, o dată în
plus, de valorile ce ne
unesc pe noi, toţi românii.
Să fim mândri de istoria
noastră, amintită şi pre-
ţuită în versurile Imnului
Naţional unul din simbo-
lurile principale ale statu-
lui şi poporului român.
„Deşteaptă-te Române!”
a parcurs alături de popor
şi armată principalele
momente de cumpănă din
istoria modernă şi con-
temporană a României.

La Brașov, În Piața
Tricolorului din inima
Brașovului, a avut loc un
ceremonial militar și reli-
gios prilejuit de sărbători-
rea Zilei Imnului
Național „Deșteaptă-te
române!”.

La ceremonia de sărbă-
torire a Imnului Național
au fost invitați
reprezentanți ai autorităților
publice brașovene, coman-
dantul garnizoanei Brașov,
comandanți și personal ai
unităților militare din loca-
litatea Brașov aparținând
Ministerului Apărării
Naționale și Ministerului
Afacerilor Interne, precum
și cetățeni ai urbei de sub
Tâmpa.

La realizarea acestui
material au contribuit:
locotenent Gabriel Con-
stantin, soldat Alin Ioniță 

29 Iul ie  -  Ziua Imnului  Național
BuzăuBuzău

BrașovBrașov

BuzăuBuzău

FocșaniFocșani

ConstanțaConstanța
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Concurenții s-au întrecut în cadrul a două
probe, de patrulă și ștafetă, demonstrând că
această competiție reprezintă pentru toți o întrecere
entuziastă, plină de determinare și de dorința de
a dovedi că pot duce misiunea până la capăt.

Competiția, reprezentativă deja pentru structurile
cu specific de cercetare din armată, valorifică și
dezvoltă spiritul de echipă, camaraderia și deprinderile
specifice de militar ale participanților, oferind
constant, pe lângă activitățile de instruire ale fiecărei
structuri, prilejul evaluării și autoevaluării nivelului
de pregătire al militarilor și echipelor din unitățile
și marile unități militare ale diviziei.

După trei zile de foc, competiția desfășurându-se
la temperaturi toride de vară, militarii loturilor
participante au primit rezultatele efortului lor, în
cadrul ceremoniei de premiere și de închidere a
acestei ediții a competiției. 

Premierea s-a desfășurat în prezența locțiitorului
comandantului Diviziei 2 Infanterie, generalul
de brigadă Iulian Daniliuc, cel care a și înmânat
premiile și diplomele câștigătorilor și care a

transmis că: prin această competiție se demonstrează
că un bun cercetaș nu trebuie sa aibă doar
calități de bun atlet, ci el trebuie să aibă un
cumul de calități și aici atribuindu-se calitatea
de bun trăgător, bun sanitar, bun genist, bun
transmisionist - toate aceste abilități dându-le
alura de cât de compleți pot fi acționând atât
individual, cât și în echipă. 

Ați dovedit încă o dată că specialitatea din
care faceți parte necesită oameni experimentați
și maturi, cu abilități speciale care să vă deosebească
de ceilalți, așa că este vizibil timpul pe care îl
acordați pentru dezvoltare personală.

În urma centralizării punctajelor, au fost stabilite
următoarele rezultate:

La proba de ștafetă: locul I a fost atribuit
lotului Regimentului 528  ISR Vlad Țepeș, urmat
la mică distanță de lotul Brigăzii 2 Vânători de
Munte Sarmizegetusa, iar locul III de lotul
Brigăzii 282 Blindată Unirea Principatelor.

La proba de patrulă clasamentul a arătat astfel:
pe locul I, lotul Regimentului 528  ISR Vlad
Țepeș, locul II, lotul Brigăzii 2 Vânători de
Munte Sarmizegetusa, iar locul III a fost adjudecat
de  lotul Brigăzii 282 Blindată Unirea Principatelor.

(Continuare în pagina 5)

„Roza cercetașilor” 
și-a desemnat câștigătorii

În perioada 27-30 iunieÎn perioada 27-30 iunie
s-a desfășurat, în garnizoanas-a desfășurat, în garnizoana
Buzău, ediția de vară aBuzău, ediția de vară a
competiției militar-aplicativecompetiției militar-aplicative
„Roza cercertașilor”, faza pe„Roza cercertașilor”, faza pe
Divizia 2 Infanterie „Getica”.Divizia 2 Infanterie „Getica”.

Constituiți în șapte loturi,Constituiți în șapte loturi,
56 de militari din cadrul56 de militari din cadrul
marilor unități și unitățilormarilor unități și unităților
din compunerea Diviziei 2din compunerea Diviziei 2
Infanterie „Getica” au partiInfanterie „Getica” au parti--
cipat la o nouă ediție a concipat la o nouă ediție a con--
cursului dedicat militarilorcursului dedicat militarilor
din structurile de cercetaredin structurile de cercetare. . 



Clasamentul general s-a prezentat astfel: locul
I a fost ocupat de lotul Regimentului 528 ISR
Vlad Țepeș, locul II, lotul Brigăzii 2 Vânători de
Munte Sarmizegetusa, locul III lotul Brigăzii 282
Blindată Unirea Principatelor, urmate de loturile
Batalionului 49 Apărare CBRN Argeș,  Batalionul
202 Apărare CBRN și Intervenție la Dezastre
General Gheorghe Teleman, Brigada 9 Mecanizată
Mărășești și Regimentul 53 Rachete Antiaeriene
Tropaeum Traiani.

Au mai fost acordate diplome de excelență
pentru participare constantă (maiorului Constantin
Cațaonu de la Regimentul 53 Rachete Antiaeriene
Tropaeum Traiani), pentru fair-play (sublocote-
nentului Robert Filimon de la Brigada 282 Blindată
Unirea Principatelor), pentru cel mai bun timp la
ștafetă (sublocotenentului  Alexandru Alungulesă
de la Brigada 2 Vânători de Munte Sarmizegetusa),
pentru cel mai bun punctaj la aruncarea grenadelor
(sublocotenentului  Alexandru Alungulesă de la

Brigada 2 Vânători de Munte Sarmizegetusa și
fruntașului Ionuț Iordache de la Regimentul 528
ISR Vlad Țepeș), precum și pentru cel mai bun
punctaj la tragerea cu armamentul de infanterie
(fruntașului Octavian Bulancea de la Regimentul
528 ISR Vlad Țepeș și fruntașului Cătălin Șerban
de la Brigada 282 Blindată Unirea Principatelor).

Apreciem atât felul în care s-au prezentat echipele
în concurs, nivelul de pregătire, efortul și spiritul
de fair-play al acestora, cât și modul de organizare
a acestei ediții, rodul muncii unei echipe coordonate
de locotenent-colonelul Mario Marinescu și colegii
săi din cadrul modulului G-2 Informații al
comandamentului diviziei, precum și al militarilor
din cadrul Batalioanelor 200 Sprijin, 3 Geniu și
47 Comunicații și Informatică, care au asigurat
buna desfășurare a activităților.

Text și foto: miastru militar principal Iulian
Cadulencu
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Militarii Brigăzii 2 VânătoriMilitarii Brigăzii 2 Vânători
de Munte „Sarmizegetusa”,de Munte „Sarmizegetusa”,

câștigătorii alpiniadei decâștigătorii alpiniadei de
varăvară

de militari participanți la competiție și a
reprezentanților Serviciul Public Local
Salvamont Zărnești.

Alpiniada vânătorilor de munte reprezintă
cea mai importantă activitate cu caracter
militar-sportiv din anul de instrucție
pentru unitățile de vânători de munte și
comandamentele brigăzilor de vânători
de munte.

Această competiție a vânătorilor de
munte promovează tradițiile și spiritul

trupelor de munte prin probele specifice
celor două anotimpuri, vară și iarnă, respectiv
alpinismul și schiul. Datorită dificultății
și a specificului probelor, competiția
aduce împreună cei mai buni militari și
cei mai pregătiți în specificul probelor
de concurs, reprezentând o oportunitate
pentru aceștia să își testeze abilitățile
dobândite pe parcursul anului de instrucție.

Text și foto: locotenent Gabriel Constantin

Încă o dată, militarii Brigăzii 2 Vânători
de Munte Sarmizegetusa au dovedit că
sunt pregătiți la cele mai înalte standarde
de performanță, fiind desemnați
câștigătorii alpiniadei de vară, care a
avut loc în perioada 11-15 iulie, în zona
Brașovului.

La startul competiției s-au aliniat opt
loturi sportive, reprezentative pentru
unitățile de vânători de munte din Brigăzile
2 Vânători de Munte Sarmizegetusa și
61 Vânători de Munte General Virgil
Bădulescu.

Militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte
Sarmizegetusa au ocupat locul întâi încă
din prima zi de competiție, care a debutat
cu probele de cățărare rapidă și cățărare
artificială la coardă dublă cu doi secunzi.
Cele două probe de alpinism s-au
desfășurat lângă localitatea Zărnești, în
Prăpăstiile Zărneștiului.

În cazul primei probe, cea de cățărare
rapidă, reprezentanții celor opt loturi au
trebuit să escaladeze un traseu de difi-
cultate medie, în cea mai mare viteză,
cu asigurare la manșă, finish-ul fiind
reprezentat de un clopoțel ce trebuia
atins pentru oprirea cronometrului.

Militarii brașoveni au avut cel mai
bun timp la a doua probă din cadrul
primei zile de competiție - cățărarea arti-
ficială la coardă dublă cu doi secunzi.
Această probă a constat în cățărarea
succesivă a trei militari, pe un traseu dificil,
prin procedee specifice de asigurare și
autoasigurare. Capul de coardă, adică
primul cățărător, a fost cel mai greu
încercat militar din echipa de trei, acesta
având responsabilitatea de a deschide
drumul pentru cei doi secunzi ai săi.
Dificultatea acestei probe a fost dată și
de obligativitatea executării ascensiunii
cu rucsacii de instrucție, încărcați cu ma-
teriale specifice de alpinism, materiale
specifice continuării misiunilor de luptă
și a armamentului din dotare. 

Și în cea de a doua zi de concurs,
militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte
Sarmizegetusa au ocupat un loc pe podium,
clasându-se pe locul al doilea la proba
de ștafetă alpină 4 x 4 km, care a presupus
deplasarea concurenților în zona Munților
Grohotiș. Dificultatea acestei probe a
fost, de această dată, reprezentată de
parcurgerea în cel mai scurt timp a
unui traseu de 4 kilometri, cu diferențe
considerabile de altitudine și de atelierele
de aruncare a grenadelor de exercițiu
la precizie și tragerea în condiții de
efort.

Militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte
Sarmizegetusa au ocupat locul întâi la
regina probelor de la alpiniadă - combinata
alpină sau patrula, cum este denumită în
rândul militarilor. Aceasta s-a desfășurat
în cea de a treia zi de concurs, având o
lungime aproximativă de 20 km, cu o
diferență de nivel cumulată de 1200
metri. Proba a avut startul din dreptul
grădinii zoologice din Brașov și a avut
linia de sosire în poligonul Măgurele,
lângă Brașov, trecând prin una dintre
cele mai frecventate atracții pentru turiști
și localnici, Pietrele lui Solomon. Pe parcursul
probei de patrulă, cei șapte militari din
lotul brigăzii au fost evaluați și punctați
la atelierele de topografie, funicular,
cățărare, rapel, evacuare a unui rănit prin
mijloace improvizate, aruncarea la precizie
a unor grenade de exercițiu și tragere în
condiții de efort.

Festivitatea de închidere a alpiniadei
de vară și de premiere a militarilor
participanți, s-a desfășurat în cazarma
Batalionului 228 Apărare Antiaeriană
Piatra Craiului din Brașov, în prezența
comandantului Brigăzii 2 Vânători de
Munte Sarmizegetusa, locțiitorului acestuia,
șefului de stat major al Brigăzii 61 Vânători
de Munte General Virgil Bădulescu,
comandanților batalioanelor de vânători
de munte din care au făcut parte loturile

La final, în urma calculării punctelor câștigate și a penalizărilor aplicate,
militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte Sarmizegetusa au fost declarați
câștigători ai alpiniadei de vară, clasamentul pe probele de concurs
și clasamentul general arătând în felul următor:
Proba de cățărare rapidă:

Locul I: Brigada 2 Vânători de Munte Sarmizegetusa; 
Locul II: Batalionul 22 Vânători de Munte Cireșoaia; 
Locul III: Batalionul 30 Vânători de Munte Dragoslavele.

Proba de cățărare artificială la coardă dublă:
Locul I:  Brigada 2 Vânători de Munte Sarmizegetusa;
Locul II: Batalionul 21 Vânători de Munte General Leonard 

Mociulschi;
Locul III: Batalionul 33 Vânători de Munte Posada;

Proba de ștafetă alpină 4x4 km:
Locul I: Batalionul 22 Vânători de Munte Cireșoaia;
Locul II: Brigada 2 Vânători de Munte Sarmizegetusa;
Locul III: Brigada 61 Brigada 2 Vânători de Munte General Virgil 

Bădulescu;
Proba de combinată alpină:

Locul I: Brigada 2 Vânători de Munte Sarmizegetusa;
Locul II: Batalionul 22 Vânători de Munte Cireșoaia;
Locul III: Brigada 61 Brigada 2 Vânători de Munte General Virgil 

Bădulescu;.
Clasamentul general care a desemnat și câștigătorii alpiniadei:

Locul I: Brigada 2 Vânători de Munte Sarmizegetusa;
Locul II: Batalionul 22 Vânători de Munte Cireșoaia;
Locul III: Batalionul 33 Vânători de Munte Posada.
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Centrul Național de Instruire
Întrunită Getica din Cincu, a fost locul
unde, în perioada 27-30 iunie, Batalionul
SRF ALTHEA a desfășurat exercițiul
de repetare a misiunii (MRE). Acest
batalion s-a constituit pe structura
Batalionului 33 Vânători de Munte
Posada și este o unitate de rezervă
strategică, este pus la dispoziția Uniunii
Europene pentru operațiunea militară
ALTHEA (EUFOR ALTHEA) în
Bosnia și Herțegovina. 

În cele patru zile, cei aproximativ
660 de militari și 110 mijloace tehnice
din compunerea Batalionului SRF
ALTHEA, au participat la exerciții de
rezolvare a unor situații tactice și la
exerciții de antrenament în teren. Planifi-
carea misiunilor și modul de executare al
acestora au fost evaluate de o comisie
aparținând Comandamentului Forțelor
Întrunite din Statul Major al Apărării.

Tipurile de acțiuni pentru care militarii
s-au pregătit și le-au executat pe timpul
celor patru zile s-au axat pe misiuni
specifice teatrelor de operații pentru
care se pregatesc să fie dislocati, la
nevoie. Printre aceste misiuni s-au
numărat atât cele de escortă VIP,

Exercițiu de repetare a misiuniiExercițiu de repetare a misiunii
pentru Batalionul SRF ALTHEApentru Batalionul SRF ALTHEA

escortă convoi, misiuni de
relaționare cu liderii locali
(KLE), control al mulțimilor
cât și misiuni de patrulare și
securizare a rutelor, pază a
bazelor de dislocare și control
al accesului în obiectivele
militare.

În cadrul Batalionului SRF
ALTHEA se regăsește și o com-
panie cu dublă întrebuințare,
pusă la dispoziția NATO, ca
rezervă pentru operațiunea
KFOR din Kosovo, iar în cazul
activării, urmând să intre în
compunerea unui batalion
multinațional. 

EUFOR ALTHEA este o
operațiune militară care se

desfășoară în Bosnia și
Herțegovina din anul 2004 și
se află sub comanda Uniunii
Europene. Misiunea EUFOR
ALTHEA este aceea de a crea
un mediu sigur și securizat.

Misiunea KFOR din Kosovo
reprezintă o operațiune de
sprijin a păcii, care se află sub
comanda NATO încă din 12
iunie 1999 și care se încadrează
în eforturile comunității
internaționale de a     construi
un mediu pașnic și stabil în
regiune.

Text și foto: locotenent
Gabriel Constantin



Ce înseamnă a fi Senior
Național Reprezentativ al
României în teatrul de
operații și ce implică această
poziție?

Seniorul National Re-
prezentativ al unei țări în
teatrul de operații, în cazul
nostru al României, este
prevăzut de legislația
națională și de procedurile
de operare standard al mi-
siunii Resolute Support.
În practică, este militarul
cu cel mai înalt grad din
teatrul de operații. Seniorul
Național Reprezentativ al
României asigură coordo-
narea tuturor contigentelor
românești în întreg teatrul
de operații, indiferent în
ce bază sunt ele și, de ase-
menea, asigură o interfață
între aceste contigente și
misiunea Resolute Support,
precum și între aceasta și
autoritățile militare
naționale din țară.

Cât de importantă
considerați că a fost
contribuția Armatei
României în cei 19 ani
de misiune din Afganistan
și cum au fost priviți mi-
litarii noștri în cadrul
Resolute Support?

Pe întreaga durată a
misiunii, cei 19 ani în
care noi am acționat aici,
Armata Română a fost
unul dintre cei mai
importanți contributori cu
forțe în teatrul de operații
din Afganistan. Și la ora
actuală suntem a șasea
țară ca nivel de contribuție
cu forțe. Militarii români
sunt priviți de către colegii
lor de alianță, de către
comandanții misiunilor
Resolute Support, ca fiind
niște militari profesioniști,
desăvârșiți și trebuie să
vă mărturisesc că apre-
cierile laudative la adresa
tuturor militarilor români
au venit nu doar de la
comandanții de baze mi-
litare și de la cei ce co-
mandau TAAC West  res-
pectiv, TAAC South, dar
și de la șefii de direcții
din cadrul comandamen-
tului misiunii Resolute
Support și chiar de la co-
manda misiunii.

Considerați că Armata
Română și-a îndeplinit
toate obiectivele aici, au
fost militarii români
buni ambasadori aici în
Afganistan?

Cu certitudine, Armata
Română și-a îndeplinit
toate obiectivele și misiu-
nile primite pe timpul
desfășurării activității în
acest teatru de operații,
mergând de la consilierea
forțelor de securitate afgane,
care a dus la perfecționarea

Domnule general, v-ați
format în perioada de
preaderare a României
la NATO. Ce a însemnat
pentru dumneavoastră și
ce considerați că a fost
cel mai important la acel
moment?

Perioada de preaderare a
României la NATO a fost
una din cele mai importante
în evoluția Armatei României
din ultimii 30 de ani. A
fost perioada în care eu
personal m-am format ca
tânăr comandant de
subunități diferite, apoi
ofițer de stat major, iar
Armata României a trecut
prin transformări structurale
profunde, reorganizări ale
întregului efectiv al armatei,
transformări funcționale
și acționale care au condus
la îndeplinirea condițiilor
de aderare la Alianța
Nord-Atlantică.

De ce ați ales să veniți
în Afganistan și ce a în-
semnat pentru cariera
dumneavoastră acest teatru
de operații?

Teatrul de operații din
Afganistan a reprezentat

foarte mult pentru cariera
mea. Am venit în prima
misiune 2012-2013 ca tânăr
comandant de batalion,
unde am comandat în
condiții de război una din
cele mai bune unități ale
armatei române, iar în cea
de a doua misiune am
îndeplinit funcția de
locțiitor al șefului Ope-
rational Support Division
în Combined Security
Transition Command – Af-
ghanistan (CSTC-A), mi-
siunea Resolute Support. O
funcție diferită de prima,
în care m-am maturizat
profesional în acest teatrul
de operații.

Cum vedeți evoluția mi-
litarului român din anul
2004, atunci când România
a aderat la NATO și până
în prezent?

Evoluția militarului român
și a armatei române, în
ansamblu, a fost una po-
zitivă. Acesta a învățat
multe începând chiar din
perioadă de preaderare,
dar mai ales după 2004 și
în mod deosebit în teatrele
de operații externe. A

învățat să opereze arma-
ment, tehnică și echipamente
foarte moderne. A înțeles
valorile NATO, a lucrului
bine făcut în echipă și în
mediul multinațional, a
conștientizat că nu este
niciodată singur pe câmpul
de luptă.

În 2013 ați comandat
un batalion în Afganistan.
Cum a fost în acea mi-
siune?

Misiunea din 2012-
2013, cea de comandant
de batalion, a fost cea mai
provocatoare și cea mai
dificilă din întreaga mea
carieră de ofițer. Atunci
am văzut concretizate re-
zultatele unui proces în-
delungat de instruire a
comandamentului și
subunităților. Am văzut
puse în practică toate
lecțiile învățate privind
realizarea securității într-
o zonă deosebit de im-
portantă a provinciei Zabul,
în sud-estul Afganistanului.
A fost o misiune în care
s-au obținut rezultate
foarte bune în combaterea
insurgenței din zonă.

organizării și acțiunea aces-
tor forțe până la realizarea
securității în anumite zone
sau baze. Cele mai im-
portante au fost cele din
Kandahar și Zabul, pe în-
treaga noastră durată de
participare în misiune. De
asemenea, cei 19 ani în-
seamnă și reflectă cel
mai bine evoluția Armatei
Române din perioada de
preaderare, pentru că tre-
buie să amintim că și
noi am venit aici în anul
2002, când nu eram
membri NATO. Acești 19
ani de misiuni ale armatei
române în Afganistan des-
criu foarte bine evoluția
armatei române de la pe-
rioada de preaderare până
la armata modernă de
acum, o armată în măsură
să planifice, organizeze și
să execute în condiții de
excelență operații întrunite
într-un mediu multinațional.
De asemenea, cei 19 ani de
zile înseamnă și cei 27 de
militari români căzuți la da-
torie și cei peste 200 de
militari răniți în Afganistan.
Aceștia sunt eroii români
de astăzi, ei și familiile lor
merită recunoștința noastră
eternă și să-i asigurăm că
nu-i vom uita niciodată!

De când sunteți aici în
Afganistan spuneți-ne cel
mai frumos moment pe
care l-ați trăit, dar și unul
mai puțin plăcut de care
ați avut parte?

Au fost destul de multe
momente dificile. Poate
cele mai grele au fost
atunci când bazele erau
atacate de insurgenți. Nu
pot să uit momentul, în
timp ce eram comandant
de batalion, când auzeam
că ofițerul numit Battle
Captain striga: Coman-
dantul în TOC! Pe drum,
alergând spre TOC, reali-
zam că acel moment poate
să vină doar atunci când

O altă pagină de istorie militară!O altă pagină de istorie militară!

Interviu cu Interviu cu generalul de brigadă Iulian Daniliucgeneralul de brigadă Iulian Daniliuc,,
locțiitor al comandantului Diviziei 2 Infanterie „Getica”locțiitor al comandantului Diviziei 2 Infanterie „Getica”
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trupele noastre au intrat
în contact cu adversarul.
Astfel, conștientizam că
de modul în care se exercită
comanda din TOC și nivelul
performant în care s-au
instruit comandanții de
subunități, aflați la fața
locului, depinde viața mi-
litarilor implicați în mi-
siune. 

Au fost multe momente
frumoase, atât în prima
misiune cât și în aceasta.
Deși departe de casă, îm-
preună cu colegii și ca-
marazii mei, am sărbătorit
Crăciunul, Paștele. A fost
chiar mișcător de 1 De-
cembrie 2020, să vezi că
o întreagă bază NATO,
cum era baza militară
Hamid Karzai de pe Kabul,
a fost alături de noi, la
ceremonie. De asemenea,
la întoarcerea din Afganistan,
unul din cele mai frumoase
momente a fost acela în
care la ceremonia de în-
apoiere vezi că drapelul
de luptă al unității primește
o decorație de război. E
un moment care nu poate
fi uitat niciodată!

Acum, la finalul mi-
siunii, cu ce sentiment veți
pleca din Afganistan?

Ca și toți camarazii mei
voi pleca cu sentimentul
datoriei îndeplinite. Vedeți,
noi militarii suntem una
din categoriile socio-
profesionale care avem
acest sentiment și simțim
nevoia exprimării acestuia,
al datoriei îndeplinite față
de țară, față de români.
Acest lucru este mândria,
privilegiul și onoarea
noastră!

Interviu realizat de
p l u t o n i e r - a d j u t a n t
principal Lucian Irimia

Acum un an militarii români își încheiau activitateaAcum un an militarii români își încheiau activitatea
din Afganistan, după 19 ani de prezență neîntreruptădin Afganistan, după 19 ani de prezență neîntreruptă
îîn acest teatru de operații. Ultimul Senior Naționaln acest teatru de operații. Ultimul Senior Național
Reprezentativ în această misiune a fost actualulReprezentativ în această misiune a fost actualul
locțiitor al comandantului Diviziei 2 Infanterielocțiitor al comandantului Diviziei 2 Infanterie
„Getica”„Getica” , generalul de brigadă Iulian Daniliuc., generalul de brigadă Iulian Daniliuc.
Interviul a fost realizat în ultimele zile ale militarilorInterviul a fost realizat în ultimele zile ale militarilor
români pe tărâm afgan.români pe tărâm afgan.
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HOROSCOP AUGUST

J
Doi ardeleni stau de vorbă:
- Auzi, mă Ioane, o zis că astăzi o să fie 42 de grade la umbră!
- No, dar cine te pune să stai la umbră???

J

J
- Cum e să fii însurat, Mitică?
- Păi, cum să fie? N-am voie să beau, n-am voie să fumez, n-am voie

să merg cu amicii la o bere, n-am voie să mă uit după vreo femeie pe
stradă.

- Înseamnă că regreți pasul pe care l-ai făcut?
- Nici asta n-am voie!

J
Un fizician îi spune soției sale:
- Draga mea, ești din ce în ce mai atrăgătoare!
- Aiurezi! Tu nu vezi cât m-am îngrășat?
- Cu cât crește masa, crește și forța de atracție...

U M O R

Știați că?
În România există un tunel, unic în Europa, numit tunelul calendar.

Acest proiect unic în Europa îl găsim în staţiunea montană Straja din Valea
Jiului și are o lungime de 54 de metri. Acest loc a devenit în timp o
adevărată atracţie turistică. 

Ce este deosebit la acest tunel este faptul că pe interiorul lui sunt pictați
365 de sfinți din calendarul ortodox. O candelă este veșnic aprinsă și mutată
în fiecare zi , în fața icoanei sfântului care marchează data curentă din calendar.
Pe tavan sunt pictate scene din Vechiul şi Noul Testament .

Pentru fiecare zi din an a fost ales câte un sfânt preluat din calendarul
ortodox. Turiștii care vin pentru prima dată aici își caută ziua de naștere să
observe și sfântul care are grijă de ei.  La ambele capete ale tunelului sunt
porţi masive din lemn. 

Ideia acestui proiect unic ia venit cabanierului Emil Părău, în timp ce
căuta o soluție pentru turiştii credincioşi să poată ajunge uşor la schitul de
lemn din staţiune şi pe timp de iarnă. Tunelul face legătura între drumul
principal din stațiunea Straja și bisericuța din lemn ce poartă hramul
Sfinților Apostoli Constantin și Elena. Lucrările de construcţie ale tunelului
s-au încheiat în anul 2006 și a fost nevoie de doi ani de zile pentru ca tunelul
sa fie finalizat in totalitate.

Turiştii care ajung pentru prima oară în acest loc sunt de-a dreptul
impresionaţi. Tot în această zonă, în apropiere, aceștia pot admira Crucea
Eroilor care, prin dimensiunile sale, este comparabilă cu cea de pe
Caraiman. 

Stațiunea Straja se află la o altitudine de 1.445 de metri, în inima munților
Vâlcan. Cu toate că este relativ nouă, dispune de multe pârtii de ski echipate
cu instalații de transport pe cablu, cinci dintre acestea fiind iluminate și în
timpul nopții. Pârtiile de la Straja totalizează un număr de 26 de kilometri,
cea mai lungă având opt kilometri. Tunelul, bisericuța și crucea au devenit
adevărate simboluri ale stațiunii și adevărate atracții turistice.

Sursa: Stiatica.ro

Berbec. Luna aceasta intervin unele evenimente pe plan profesional. Este
posibil să constatați că vă este destul de greu să faceţi față presiunii la care
sunteţi supuşi(se) la locul de muncă, iar responsabilitatea care vă revine

atârnă destul de greu pe umerii voştri. Nu vă va fi deloc ușor în această
perioadă, dar dacă perseveraţi, vă veţi demonstra valoarea. August ar putea aduce,
o promovare la locul de muncă și laude și datorită efortului depus. 

Taur. Pe tot parcursul lunii august, energia ta va atrage o mulțime de oa-
meni, cu toate acestea, ai grija la prietenii falși. În luna august, te poți aștepta
la stabilitate la locul de muncă. Cel mai bine ar fi să mergeți undeva în

vacanță în acastă lună. Cu siguranță o meriți din plin după tot anul. Nu te teme
de necunoscut. Experiențele pe care le vei dobândi de la locurile și activitățile
neobișnuite îți vor rămâne în minte toată viața.

Gemeni. Va fi o perioadă care va aduce cu sine o mare putere creativă.
Acum este momentul ideal pentru a-ți lăsa imaginația să zburde și să începi
să-ți dedici timpul activităților artistice sau oricărei alte activități care

stimulează creativitatea. Abilitățile tale de leadership vor fi amplificate,
făcându-te un adevărat profesionist în domeniu. August este plin de energie pozitivă
în toate domeniile. Aceast lucru poate fi utilizat cu succes, de exemplu, în carieră. 

Rac. Lunile calde de vară vor aduce succes în carieră pentru nativi acestei
zodi. În timp ce alții se relaxează, ești capabil să te concentrezi la maximum.
De asemenea nu duci lipsă de idei interesante. Se recomandă să nu îți fie

frică să îți exprimi părerile în august. Noua siguranță dobândită poate fi
utilizată și în viața personală - preia inițiativa, partenerul va aprecia cu siguranță
acest lucru. Vei sta bine și la capitolul finanțe. 

Leu. Nu mai există restricții care au limitat acțiunile în trecut și care ți-au
scăzut moralul. Sunteți implicat în proiecte noi, dintre care unul din ele vă
poate transforma viața personală. A acționa alaturi de cei dragi îți crește

șansele de succes. Nu e cazul sa vă blocați activitățile la fel de mult ca bugetul.
Cea mai mică diferență sau modificare poate fi enervantă … și costisitoare. Fii mai
vigilent.

Fecioară. August va aduce o doză mare de creativitate căreia vei avea
tendința să-i dai frâu liber. Fie că este vorba de o pânză și o pensulă, o
agendă și un stilou sau un instrument muzical și mâinile tale, lasă-ți creativ-

itatea să se manifeste liber. Arta ajută la găsirea eului și este unul dintre puținele
lucruri care are potențialul de a schimba lumea. Ideile tale vor fi foarte inovatoare
și te vor face, cu siguranță, să ieși în evidență. 

Balanţă. Balanța tinde, în mod natural, să păstreze totul în echilibru şi atunci
când nu este în măsură să o facă, ar putea recurge la acţiuni de autodis-
trugere. Cu toate acestea, situația va fi din ce în ce mai bună, trebuie doar

să ai răbdare. August va aduce o ușoară atenuare a crizei emoționale, în orice
caz, asta nu înseamnă că nu veți fi loviți de schimbări bruște de dispoziție. Situația
va fi din ce în ce mai bună, trebuie doar să ai răbdare.

Scorpion. Înainte de a spune ceva, gândește de două ori, deoarece cuvintele
pot vindeca, dar, din păcate, pot și răni. August te va face să reflectezi asupra
sinelui și să realizezi că fiecare acțiune are consecințele sale ireversibile.

Dacă Scorpionul poate organiza timpul, vor avea o perioadă profitabilă în au-
gust. În carieră, obiectivul tău va fi aproape de a fi realizat. Doar puțin lucru și te-
ai descurcat. Nu uita de relaxare și să dormi suficient. 

Săgetător. Dacă nu ai fost în vacanță în acest an, luna august este absolut
ideală - trebuie să recunoști asta. Ai muncit din greu tot anul, așa că meriți
să mergi undeva și să te relaxezi puțin. În august, ar trebui să aibă grijă de

aspectul profesional din viața lor. Impactul oboselii pe care o vei acumula în
această lună te va face să greșești lucruri mărunte. Chiar dacă consecințele vor fi
minore, îți poți strica relația dintre tine și șeful tău. 

Capricorn. Dacă dorești ceva, în August ai o șansă să obții acel ceva. Să
nu îți fie teamă să ieși în evidență și să îți arăți talentele. Poate vei fi atât de
încântat încât vei începe să câştigi bani şi treptat să ajungi în punctul în care

această activitate să îţi asigure un trai decent. Orice este posibil. Capricornii
vor dedica această perioadă carierei. Acum e o șansă nouă, deci trebuie să revii pe
calea bună. Superiorii sigur îți vor aprecia creativitatea și ideile noi. 

Vărsător. Luna august îți va oferi liniștea necesară - după o lungă perioadă
de timp, va părea că totul este la locul potrivit. Vărsătorul se va bucura
foarte mult de aceasta armonie, dar ai grijă să nu devii prea leneș. De aseme-

nea, vei simți nevoia de a crea ceva și prin urmare, de a îți exterioriza trăirile
interioare. August va aduce multe evenimente în zona profesională din viața ta.
Dacă reușești să le rezolvi cu succes, vei fi lăudat din plin. 

Peşti. August te va face să analizezi cu atenție toate domeniile vieții în care
eșuezi. Vei fi înzestrat cu o viziune clară. În primul rând, va ieși la iveală
necesitatea rezolvării unor diverse probleme personale și vei face orice pen-

tru a scoate la lumină unele aspecte aflate în umbră. Situația se va redresa într-
un sfârșit pe plan profesional dar și în viața personală. Va urma o perioadă de
dezvoltare considerabilă a personalității și a educației. Întrebările psihologice și
filosofice vor fi acum mai importante decât oricând. 
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Joi, 21 iulie, militarii care fac parte
din Detașamentul de Apărare Antiaeriană
– rotația a XII-a au participat la un
exercițiu, de nivel secție, ocazie cu care
au avut de rezolvat mai multe situații

tactice, respectiv descoperirea și com-
baterea țintelor aeriene inamice, trecerea
printr-un raion contaminat și extragerea/
evacuarea unui militar rănit, cu ajutorul
grupei medicale.

calităților fizice și a deprinderilor
practice în executarea procedeelor de
înot și de traversare a cursurilor de apă
cu mijloace din dotare sau improvizate. 

În aceeași perioadă, specialiștii
CBRN din cadrul marii unități s-au
antrenat la Valea Poenii, ocazie cu
care le-au fost testate atât deprinderile
în folosirea corectă și eficientă a
echipamentelor de protecție individuală,

cât și modul de lucru cu sursele ra-
dioactive și aplicarea procedeelor de
decontaminare RBC a personalului și
tehnicii de luptă.  
Pe parcursul celor două săptămâni,

atât cercetașii, cât și specialiștii CBRN
au participat inclusiv la marșuri pe
distanțe medii și lungi.

Sursa: Arhiva Brigăzii 282 Blindată
„Unirea Principatelor”

Detașamentul de ApărareDetașamentul de Apărare
Antiaeriană - rotația a XII-a,Antiaeriană - rotația a XII-a,

continuă pregătirea continuă pregătirea 

„Pădureni 22”„Pădureni 22”

Detașamentul de Apărare Antiaeriană
- rotația a XII-a este generat de Bata-
lionul 288 Apărare Antiaeriană Milcov,
din Focșani, structură a Brigăzii 282
Blindată Unirea Principatelor, iar din
luna octombrie va face parte din Grupul
de luptă NATO dislocat în baza militară

Bemowo Piskie din Polonia, cu misiunea
de asigurare a prezenței înaintate con-
solidate pe flancul Nord-Estic al
Alianței (enhanced Forward Presence -
eFP).

Text și foto: locotenent Cornelia
Dumitru

Cercetaşii Brigăzii 282 Blindată
Unirea Principatelor au participat, în
perioada 20 iunie - 01 iulie a.c., la
tabăra de instrucție la apă Pădureni 22,
ce s-a desfășurat pe râul Siret, în zona
Călimănești - Pădureni. 

Militarii au luat parte la exerciții
complexe pentru a-și antrena deprinderile
în vederea executării misiunilor de
culegere a datelor în teren de luncă și
cu amenajări de hidroameliorații. De
asemenea, s-a urmărit dezvoltarea
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În data de 30 iunie, la sediul
Regimentului 61 Rachete Antiaeriene
Pelendava s-au organizat activități cu
ocazia împlinirii a 40 de ani de la
înființarea unității.                              

Cu acest prilej, Regimentului 61
Rachete Antiaeriene Pelendava i-au fost
conferite Emblema de onoare a Armatei
României,  precum și Emblema de onoare
a Comandamentului Forțelor Întrunite.

Garnizoana Brăila, în parteneriat
cu Primăria Municipiului Brăila, a
organizat, în perioada 1 - 3 iulie 2022,
cea de-a XV-a ediție a Festivalului
Internațional al Muzicilor Militare, la
care au participat formații din șase
țări ale Europei: Bulgaria, Olanda,
Polonia, Portugalia, Ungaria și România.

Astfel, au concertat la Brăila:
Portuguese Army Fanfare - Portugalia,
Muzica Reprezentativă a Forțelor
Terestre Bulgare, Regimentul Fanfare
of the Garde Grenadiers - Olanda,
The Military Band in Cracow - Polonia,
Muzica Militară a Brigăzii 5 Infanterie

- Ungaria, Muzica Militară a Statului
Major al Forțelor Navale - România,
Muzica Militară a Diviziei 2 Infanterie
Getica, Muzica Militară a Brigăzii 30
Gardă Mihai Viteazul, Muzica
Militară a Brigăzii 81 Mecanizată
General Grigore Bălan, Muzica
Militară a Diviziei 4 Infanterie Gemina,
Muzica Militară a Brigăzii 282
Blindată Unirea Principatelor, Muzica
Militară a Brigăzii 10 Geniu Dunărea
de Jos.

Text: maistru militar principal Iulian
Cadulencu

Regimentul 61 Rachete AntiaerieneRegimentul 61 Rachete Antiaeriene
„Pelendava” a sărbătorit  40 de ani„Pelendava” a sărbătorit  40 de ani

de la înființare de la înființare 

Muzica militară a Diviziei 2 InfanterieMuzica militară a Diviziei 2 Infanterie
„Getica” prezentă la Festivalul„Getica” prezentă la Festivalul

Internațional al Muzicilor MilitareInternațional al Muzicilor Militare

La activitate au participat general-
maior Ciprian Marin, comandantul
Diviziei 2 Infanterie Getica, foști
comandanți ai unității, comandanți ai
unităților de rachete și artilerie
antiaeriană, comandanți ai unităților
din garnizoana Craiova și cadre
militare în retragere și în rezerva care
au făcut parte din efectivele unității
de-a lungul timpului.

Printre invitații de onoare prezenți
la festivitatea aniversară, s-a aflat
generalul-maior (r.) Marin Stafie,
primul comandant al Regimentului 51

Rachete Antiaeriene (actualmente,
Regimentul 61 Rachete Antiaeriene).
Pentru domnul general emoția a fost
foarte mare: în primul rând, pentru că,
după foarte mulți ani, se afla în uni-
tatea de care-l leagă multe amintiri
frumoase și, în al doilea rând, pentru
că nu a venit la festivitate singur, ci
însoțit de cei doi nepoți ai săi, elevi ai
Colegiului Național Militar Tudor
Vladimirescu din Craiova.

Text: locotenent Elena Vlad
Foto: sublocotenent Alexandru

Piscureanu

În perioada 1 - 3 iulie 2022, având
o reprezentație de excepție, muzica
militară a Diviziei 2 Infanterie Getica
a participat la cea de a XV-a ediție a
Festivalului Internațional al Muzicilor
Militare - Brăila 2022.

Show-ul militarilor buzoieni a debutat
pe imnul Diviziei 2 Infanterie Getica,
al cărui compozitor este maiorul Dănuț

Cristian Vulpe, pe versurile poetului
Corneliu Vișan, urmat de un colaj muzical
în care au fost abordate teme celebre
din Radetzky Marsh sau opera Aida de
Giuseppe Verdi. 

Finalul show-lui a fost unul dinamic,
plin de energie, îmbinând cu succes
ritmuri din America Latină cu virtuozitatea
celor 15 instrumentiști buzoieni.
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Ceremonie la sediul Ceremonie la sediul 
comandamentului Diviziei 2comandamentului Diviziei 2

Infanterie „Getica”Infanterie „Getica”

maistru militar principal Iulian Cadulencu. 
De-a lungul timpului acesta a prezentat

unele din cele mai frumoase imagini,
fotografii cu militarii Armatei României.
În poligoane, în Afganistan sau chiar în
centrul orașului Buzău. Nu a ratat niciun
eveniment, ce ne amintim sigur este că a
ratat zile de naștere și sărbători alături
de familia sa.

La trecerea în rezervă acesta ne-a
transmis următorul mesaj emoționant:

Sunt aproape 30 de ani de când s-a con-
turat acest vis frumos. Și la fel ca toate
visurile mărețe, trebuie sa se încheie,
chiar și pentru mine. Începând de astăzi
chiar daca bocancii vor fi puși în cui,
ținuta mea va rămâne alături de instituția
care mi-a oferit cele mai intense momente
din viața:  de la jurământul pentru tțară,
la citirea ordinului de trecere în rezervă.
Am onoarea să vă salut și vă asigur de
tot respectul meu!

Vineri, 29 iulie, la sediul comanda-
mentului Diviziei 2 Infanterie Getica a
avut loc o ceremonie în cadrul căreia au
fost avansați la următorul grad nouă mi-
litari. De asemenea, în cadrul aceleiași
festivități, s-a dat citire ordinului de
trecere în rezervă pentru cinci militari.

Cu ocazia trecerii în rezervă, personalul

comandamentului Diviziei 2 Infanterie
Getica le mulțumește pentru întreaga ac-
tivitate desfășurată, le transmite aprecierea
şi respectul pentru misiunea îndeplinită
şi le dorește pensie lungă, sănătate şi fe-
ricire în noua etapă a vieții.

Printre cei care au ajuns la finalul unei
frumoase cariere militare s-a numărat și


