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Marți, 12 ianuarie a.c.,
a fost citit Ordinul de
detașare și împuternicire
a comandantului Brigăzii
2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”, gener-
alul de brigadă Cristian
Teglaș, pe funcția de
locțiitor al șefului de stat
major pentru planuri în
cadrul Comandamentului
Corpului Multinațional
Sud-Est.

Activitatea a avut loc
în prezența comandantu-
lui Diviziei 2 Infanterie
„Getica”, generalul-
maior Dragoș-Dumitru
Iacob, iar comanda
brigăzii a fost preluată de
către locțiitorul coman-
dantului Brigăzii 2
Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”, colonelul
Vasilică Grădinaru.

Cu emoție, generalul
de brigadă Cristian
Teglaș s-a adresat militar-
ilor din formație și per-
sonalului prezent la
activitate: Când am aflat
că o să predau comanda

Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”,
mi-am reamintit de ziua
în care am pășit la sediul
acestei mari unități. Se
întâmpla acum patru ani.
Vă mărturisesc că mă
încearcă aceleași senti-
mente și acum, când
urmează să plec. Reflec-
tând, mi-am dat seama
cât de norocos am fost
pentru că am avut șansa
să lucrez cu oameni ca
voi și cât de mult v-ați im-
plicat în misiunile și

sarcinile încredințate. Am
apreciat determinarea,
spiritul de corp, lucrul în
echipă și dăruirea pentru
îndeplinirea proiectelor
complexe, în care am fost
implicați. Sunt conștient
de sacrificiile pe care le
faceți în fiecare zi, cunosc
provocările anului 2021
pentru brigadă și sunt
convins că o să le faceți
față la cele mai înalte
standarde. Știu că ați ex-
celat sub presiune, așa
cum doar un vânător de
munte poate să o facă.
Misiunea mea a fost mai

ușoară datorită vouă. Vă
mulțumesc și vreau să
știți că a fost o mare
onoare și un privilegiu să
lucrez cu voi și să fiu co-
mandantul Brigăzii 2
Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”. 

Generalul-maior Dragoș-
Dumitru Iacob i-a
mulțumit generalului de
brigadă Cristian Teglaș
pentru toată activitatea
desfășurată: Faptele
vorbesc despre generalul
de brigadă Cristian

Teglaș, în cei aproximativ
patru ani în care a co-
mandat brigada. A fost
alături de voi la activități
de instrucție și nu numai.
Puțini ofițeri au șansa să
pună mâna pe un Drapel
de luptă și să își asume
comanda unei unități.
Generalul de brigadă
Cristian Teglaș este un
ofițer norocos pentru că a
avut șansa să comande
Batalionul 385 Artilerie
„Iancu de Hunedoara” și
Brigada 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”.

Vreau să vă mulțumesc
în numele meu și al
comandanților Diviziei 2
Infanterie „Getica”, cu
care ați lucrat ca și co-
mandant de brigadă, pen-
tru modul în care ați
înțeles să vă execuți
atribuțiile. Totodată vă
doresc succes în noua
funcție, care nu va fi
ușoară. Vouă, celor din
formație, vă mulțumesc
pentru modul în care v-
ați îndeplinit misiunile
sub comanda generalului
de brigadă Cristian
Teglaș.

În cadrul activității,
Adrian Leonard Mociulschi,
nepotul generalului Leonard
Mociulschi, i-a înmânat
generalului de brigadă
Cristian Teglaș trofeul „Gen-
eral Leonard Mociulschi”:
Am avut onoarea de a în-
mâna generalului de
brigadă Cristian Teglaș
trofeul „General Leonard
Mociulschi”, pentru
modul deosebit în care a
gestionat Brigada 2
Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”, pentru
faptul că a fost tot timpul
activ și a fost alături de
subordonați și nu în ul-
timul rând, pentru
performanțele obținute de
structurile subordonate
brigăzii.

Succes în cariera
militară!

Text și foto: căpitan
Mariana Dinu

Schimbarea comenzii Schimbarea comenzii 
Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”

Militarii detașamentului
de Apărare Antiaeriană
„Sky Guardians” au inten-
sificat activitățile de
instrucție specifice misiu-
nii din Polonia. În această
lună, rachetiștii și
artileriștii vrânceni au ex-
ecutat un exercițiu de re-
zolvare a unei situații
tactice de nivel secție
care a avut ca scop
testarea capacității de
reacție și perfecționarea
modului de soluționare a
incidentelor create, care
pot apărea pe câmpul de
luptă.

Echipajele care
încadrează complexele
antiaeriene GEPARD au
acționat întrunit în cadrul
secțiilor de tragere, con-
tribuind la consolidarea

cunoștințelor, îmbunătățirea
coeziunii de grup și a
relațiilor de comandă-
control la nivelul
subunității. 

„Puternici, rapizi” de-
viza Batalionului 288
Apărare Antiaeriană
„Milcov”, structura care
generează Detașamentul

de Apărare Antiaeriană
„Sky Guardians” s-a
dovedit a fi emblematică
pentru dinamismul cu
care s-au desfășurat
activitățile pe terenul de
instrucție.

Foto și text: locotenent
Mădălina Boboc

„Sky Guardians” continuă instrucția!„Sky Guardians” continuă instrucția!

Unitate de sprijin de
luptă, specializată în du-
cerea acțiunilor de luptă
în teren muntos-împădurit,
structură destinată NATO
în vederea participării la
acțiuni militare în sistem
integrat, pe teritoriul
național, la acțiuni de
menținere și impunere a
păcii, în teatrele de
operații, Batalionul 206
Artilerie „General Mihail
Lăcătușu” este una dintre

unitățile de top ale artile-
riei române.

Batalionul s-a remarcat
în numeroase exerciții
naționale și multinaționale
(„Vârf de lance-15”,
„Sarmis 16”, “Sarmis 17”,
„Sarmis 18”, „Sarmis 19”,
„Sarmis 20”), prin parti-
ciparea la misiuni
internaționale în teatrele
de operații din Afganistan,
Irak și Kosovo, precum
și la misiunea din cadrul

Battle Group Enhanced
Presence din Polonia, dar
și la exerciții multinaționale
în Centrul Întrunit de In-
struire a Forțelor (NATO
Joint Foce Traning Centre)
din Hohenfels, Germania,
unitatea fiind apreciată,
atât pe plan național, cât
și de partenerii străini.

Text și foto: căpitan
Mariana Dinu

Batalionul 206 Artilerie Batalionul 206 Artilerie „„General MihailGeneral Mihail
Lăcătușu” la 52 de ani de la înființare!Lăcătușu” la 52 de ani de la înființare!



Militarii Batalionului 2
Infanterie „Călugăreni”
au executat primele tra-
geri cu armamentul indi-
vidual din anul 2021, în
poligonul „Viorel Mărceanu”
din Târgoviște.

Simultan, 19 soldați
profesioniști, din seria su-
plimentară 2020, se in-
struiesc la sediul unității,
pentru a îndeplini misiu-
nile specifice funcțiilor
pe care vor fi repartizați. 

Text și foto:locotenent
Sergiu Iosub
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Primele trageri din anul 2021Primele trageri din anul 2021 Schimb de generații la Batalionul 202 ApărareSchimb de generații la Batalionul 202 Apărare
C.B.R.N. ,,General Gheorghe Teleman” C.B.R.N. ,,General Gheorghe Teleman” 

Cercetașii Batalionului
206 Artilerie „General
Mihail Lăcătușu” din subor-
dinea Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”, au
executat un exercițiu de
orientare în teren muntos în
zona depresionară a Țării
Bârsei. 

Exercițiul a avut ca
scop îmbunătățirea
calităților necesare
orientării în teren mun-
tos cu ajutorul busolei,
precum și a abilităților
specifice militarilor din
cadrul structurilor ISR

(Intelligence, Surveil-
lance, Reconnaissance).

Text: locotenent Levente
Suciu, plutonier-major
Constantin Itu

Foto: sergent-major
Marian Dumitriu

Tabăra de instrucție la munteTabăra de instrucție la munte

Vineri, 22 ianuarie, Plu-
tonul de cercetare al Ba-
talionului 3 Geniu „Gene-
ral Constantin Poenaru” a
încheiat cu succes  Tabăra
de instrucție la munte pe
timp de iarna în localita-
tea Soveja. 

Timp de două săptă-
mâni, cercetașii geniști au
executat activități care au
urmărit dezvoltarea
capacității de a desfășura
acțiuni specifice cercetării
de geniu. 

Obiectivul taberei de
instrucție a fost aprofun-
darea cunoștințelor de to-
pografie militară,  antre-
narea orientării și
deplasării în teren în

condiții de izolare și cu o
cantitate limitată de mij-
loace de subzistență pre-
cum și întărirea
rezistenței fizice și psihice
la efort prelungit  în

condiții de teren montan
pe timp de iarnă.

Text: Nicoleta Pană
Foto: Florin Oprea 

Exercițiu de orientare în teren muntos Exercițiu de orientare în teren muntos 
în zona depresionară a Țării Bârsei în zona depresionară a Țării Bârsei 

Luni, 25 ianuarie a.c.,
recruții repartizați Batalio-
nului 202 Apărare
C.B.R.N. s-au prezentat la
sediul unității. Aceștia vor
parcurge, în următoarea
perioadă, procesul de for-
mare inițială a soldaților
și gradaților profesioniști,
împărțit pe două module:
instruire de bază și in-
struire de specialitate. 

Parcurgerea acestor mo-
dule le va asigura tinerilor
militari cunoștințele și ap-
titudinile necesare pentru
îndeplinirea sarcinilor spe-
cifice funcțiilor pe care
vor fi repartizați.

La aceeași dată caporalul
clasa a II-a Virgil – Cristinel
Andriescu și caporalul
clasa a III-a Florin Botez
și-au luat la revedere de

la camarazii lor. Coman-
dantul unității,  locote-
nent-colonel inginer.
Cristinel–Florin Girigan,
le-a mulțumit celor doi
militari pentru profesio-
nalismul și dăruirea de
care au dat dovadă  și le-a
înmânat diplome de
excelență. 

Toate activitățile s-au
desfășurat cu respectarea
normelor de prevenire și
răspândire a virusului
SARS-COV 2.

Text: capitan Andrei
Băhnăreanu 

Foto: sergent-major
Cătălin Cârlescu
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Luni, 11 ianuarie, în
toate marile unităţi şi
unităţi subordonate Divi-
ziei 2 Infanterie „Getica”
s-au desfăşurat activităţi
ce marchează începerea
anului de instrucţie
2021.

Acestea au cuprins,
conform regulamentelor,
prezentarea de către co-
mandanţi a bilanţului
anului de instrucţie ante-
rior, obiectivele şi princi-
palele activităţi pentru
anul 2021.

De asemenea, au fost
evidențiați militarii care
au obţinut rezultate
foarte bune în procesul
de instrucţie, a fost veri-
ficată baza materială de
instrucţie, documentele
de planificare şi execu-
tare a instrucţiei, precum
şi programul de instruire,
activitatea încheindu-se
cu defilarea subunităţilor.

La comandamentul
Diviziei 2 Infanterie
„Getica”, comandantul
diviziei generalul-maior
Dragoș-Dumitru Iacob, a
făcut un succint bilanţ al
anului de instrucţie
2020, axat pe importanţa
nivelului de instruire
atins, datorat, în princi-
pal, exerciţiilor majore,
la care au participat mili-
tarii diviziei, precum și
participarea militarilor
din cadrul marii unități la
activități de coordonare a
măsurilor de combatere a
virusului SARS COV-2.

Totodată, comandatul
marii unități a transmis o
primă prioritate a in-
strucţiei şi exerciţiilor
pentru anul de instrucţie
2021, care va fi intensifi-
carea instrucţiei în sco-
pul ridicării nivelului
stării operaţionale, prin
exerciţii desfăşurate pre-
ponderent în teren, cu
trageri de luptă, în sistem
interarme, intercategorii

şi multinaţional.
Participarea la exerci-

ţiile „Getica 21” și
„Dacia 21”, dar și cele-
lalte evenimente de in-
struire majore planificate
de către fiecare mare
unitate și unitate, vor
constitui centrul de greu-
tate al pregătirii pentru
luptă în acest an, a trans-
mis la finalul alocuțiunii
generalul-maior Dragoș-
Dumitru Iacob. 

În încheiere, coman-
dantul marii unități a su-
bliniat necesitatea
respectării cu strictețe a
măsurilor de protecție
împotriva infectării cu
virusul SARS COV 2,
precum și a vaccinării
pentru îndeplinirea
obiectivelor stabilite în
cadrul evenimentelor de
instruire planificate.

Text și foto: maistru
militar principal Iulian
Cadulencu 

cadrul exercițiilor și
activităților planificate
de fiecare structură su-
bordonată brigăzii, cât și
în cadrul exercițiilor
multinaționale.

În contextul pandemiei

COVID-19, sprijinim în
continuare autoritățile
publice locale și Direcția
de Sănătate Publică
Brașov, prin asigurarea
funcționării unui call-
center în Brașov, asigurat

Deschiderea noului an de instrucţie Deschiderea noului an de instrucţie 
în unitățile subordonate Diviziei 2 Infanterie „Getica”în unitățile subordonate Diviziei 2 Infanterie „Getica”

de către  militari din ca-
drul Brigăzii 2 Vânători
de Munte și Școlii de
Aplicație a Forțelor pen-
tru Operații Speciale. 

Text și foto: capitan
Mariana Dinu

BuzăuBuzău

La Focșani deschide-
rea noului an de
instrucție, în cadrul Bri-
găzii 282 Blindată
„Unirea Principatelor”,
s-a executat în prezența
locțiitorului comandan-
tului, colonelul Gabriel –
Turculeț, iar la structurile
subordonate, în prezența
comandanților de bata-
lioane.

Comandanții unităților
au trecut în revistă rezul-
tatele anului de instrucţie
2020, mulțumind între-
gului colectiv pentru în-
deplinirea cu succes a
sarcinilor și obiectivelor
stabilite şi au prezentat
obiectivele de instrucţie
pentru anul 2021.

Noul an va aduce noi

provocări pentru militarii
brigăzii prin prisma
activităților de instruire
pe care le vor desfășura,
cele mai importante
fiind: exercițiul „Justice
Sword 21” din primăvara
acestui an și pregătirea

detașamentului GBAD
(Ground Based Air De-
fence), rotația a IX-a din
Polonia.

Text și foto: locotenent
Roxana Vasilache

Militarii Brigăzii 2
Vânătorii de Munte
„Sarmizegetusa” au în-
ceput un nou an de
instrucție. Anul 2020 a
fost un an plin de provo-
cări, în care ne-am adap-
tat toate activitățile astfel
încât să fie respectate re-
gulile și măsurile de pre-
venire a răspândirii
virusului SARS-COV-2.

Vânătorii de Munte
continuă să se instruiască
în teren muntos-împădu-
rit pentru a-și îndeplini
obiectivele de performanță.
Procesul de instrucție

este dezvoltat în
permanență astfel încât
militarii să implemen-
teze și standardele și
procedurile NATO, care
vor duce la creșterea

interoperabilității cu ar-
matele celorlalte state. 

Fiecare etapă din ca-
drul instrucției este valo-
rificată prin multe ore
petrecute în teren, atât în

BraşovBraşov

FocșaniFocșani



La ceremonia de des-
chidere a nului an de
instrucție, organizată la-
Batalionului 2 Infanterie
„Călugăreni”   au partici-
pat șeful Statului Major
al Forțelor Terestre, gene-
ralul-maior Iulian Berdilă
și comandantul Brigăzii
1 Mecanizate, generalul
de brigadă Valentin Brînzei.

2020 a fost un an cum
nu a fost altul în istoria
armatei române. Un an
aflat sub semnul pande-
miei COVID-19. Un an
care ne-a schimbat ca
oameni și ca militari,
prin măsurile aferente
de protecție și prevenire
a răspândirii SARS-
COV-2.

Batalionul 2 Infanterie
„Călugăreni” a ieșit cu
capul sus din acest an.
Am executat și executăm
misiuni în sprijinul
autorităților locale și
centrale pentru limitarea
și managementul pande-
miei: fie că vorbim de pa-
trule mixte cu forțele MAI
de pe timpul stării de
urgență, paza obiective-
lor speciale preluate de la
Jandarmeria Română,
call centerul în sprijinul
DSP sau amenajarea și
paza spitalului de campa-
nie de la Ana Aslan.

În pofida acestor
condiții speciale, B2 a
participat la exercițiul
multinațional Saber
Junction 20, în centrul de
instruire din Hohenfels,
Germania, cu o echipă de
stat major, o companie de
infanterie, un pluton de
mentenanță și 20 de vehi-
cule ca tehnică de luptă.

Personalul din statul
major a participat la
exercițiul Brigăzii 1 Me-
canizate „Argedava”,
ARGEDAVA 20, iar
structurile ISR ale bata-
lionului au participat la

SENZORUL 20. Mai
mult, am primit misiunea
de a genera și
operaționaliza o compa-
nie de infanterie, Compa-
nia 1 ORF, în rezerva
operațională a Comanda-
mentului JFC Napoli,
pentru TO Balcani.

În plus, Batalionul 2
Infanterie a fost centru de
selecționare pentru viito-
rii SGP, pe garnizoana
București și implicit cen-
tru de instruire pentru
aceștia, pentru a doua
serie, noiembrie-decem-
brie 2020, având peste 60
de viitori soldați
profesioniști la instrucție.

Cel mai important este
faptul că toate obiectivele
stabilite au fost îndepli-
nite iar rezultatele la
toate aceste activități au
fost bune și foarte bune,
demonstrând încă o dată
înalta calitate profesio-
nală a Călugărenilor. 

2021 se anunță un an
la fel de provocator ca
2020. Instrucția va conti-
nua cu respectarea măsu-
rilor de protecție specifice
COVID-19. Cu siguranță
nu va fi un an ușor dar,
oricum, Călugărenii sunt
căliți și adaptabili la pro-
vocările Armatei Româ-
niei, a precizat
comandantul Batalionului
2 Infanterie „Călugăreni”,
locotenent-colonel Iulian
Sărățeanu.

Urmează un an 2021
cu așteptări destul de
mari pe linia instruirii și a

exercițiilor multinaționale.
Faceți parte dintr-un
batalion cu un colectiv
foarte bine închegat,
care a avut mereu capa-
citatea de a face
performanță.

Înființarea Batalionului
2 Infanterie „Călugăreni”, în
urmă cu peste 25 de ani,
marca începutul unui
proces de instruire și par-
ticipare la misiuni
internaționale care avea
să faciliteze, în timp,
evoluția în carieră a ca-
drelor militare din unitate
până în vârful ierarhiei
militare.

Dacă încă nu v-ați
convins unde vă aflați,
voi, militarii noi din uni-
tate, va trebui să lucrați
la mentalitatea dumnea-
voastră. Vă aflați într-o
unitate care, de foarte
multe ori, a depășit
așteptările, Călugărenii
fiind mereu înconjurați
de o aură de profesiona-
lism.

Vă mulțumesc pentru
tot ce ați făcut în anul
2020, continuați și în
2021 cu aceeași atitudine
și am încredere că vă veți
îndeplini toate misiunile
încredințate în noul an, a
precizat Șeful Statului
Major al Forțelor Teres-
tre, generalul-maior
Iulian Berdilă.

Text: locotenent Sergiu
Iosub

Foto: plutonier-major
Laurențiu Turoi

La nivelul unităţilor
subordonate Brigăzii 9
Mecanizată „Mărăşeşti”
d in  garn izoanele
Constanţa, Topraisar,
Murfatlar şi Medgidia s-
au desfăşurat ceremonii
militare ce au marcat
deschiderea anului de in-
strucţie 2021.

Comandanţii unităţilor
au trecut în revistă rezul-
tatele obţinute în anul de
instrucţie 2020 chiar
dacă a fost un an cu
multe restricţii şi obiectivul

fundamental pentru noul
an de instrucție.

Pentru anul 2021,
Brigada 9 Mecanizată
„Mărăşeşti” îşi propune
să îşi consolideze pregă-
tirea pentru realizarea
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capabilităţilor operaţio-
nale şi să îşi îndepli-
nească misiunile
încredinţate.

Text și foto: locotenent
Andreea Istrate 

Deschiderea noului an de instrucţie Deschiderea noului an de instrucţie 
în unitățile subordonate Diviziei 2 Infanterie „Getica”în unitățile subordonate Diviziei 2 Infanterie „Getica”

BucureștiBucurești ConstanțaConstanța

Luni, 11 ianuarie a.c.,
pe platoul de adunare a
Regimentului 52 Artile-
rie Mixtă din Bârlad s-a
desfăşurat Ceremonia de
deschidere a anului de
instrucţie 2021.

Comandantul regimen-
tului , colonelul Costel
Sorin Balan a transmis
principalele activităţi
pentru anul 2021, princi-
palele direcţii de efort,
obiectivele şi standardele
de performanţă pe care
trebuie să le îndepli-
nească militarii marii
unități.

S-a executat revista de
front a trupelor, s-au ve-
rificat documentele de
conducere şi planificare,
ceremonia încheindu-se
cu defilarea unităţii.

Subunităţile s-au deplasat

în poligoanele de in-
strucţie unde au desfăşu-
rat STX-uri cu piesele de
artilerie.

Text și foto: plutonier-
adjutant Liviu Gherghescu

BîrladBîrlad
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Pentru următoarele șase săptămâni, militarii Ba-
talionului 30 Vânători de Munte „Dragoslavele” se
vor instrui, prin rotație, în tabăra de la Prislop.

Este o perioadă în care vânătorii de munte își dez-
voltă abilitățile, în ceea ce privește instrucția schiului
și instrucția alpină pe timp de iarnă. Acest lucru pre-
supune executarea unor marșuri și exerciții tactice
în condiții vitrege. Totodată, pe lângă calitățile de
luptători și supraviețuitori, militarii cu bereta verde
își îmbunătățesc și abilitățile de salvatori, fiind
organizați în echipe de căutare-salvare (ECS), care
acționează pentru a scoate de sub zăpezile masivului
Leaota victime ale unei eventuale avalanșe. 

Vânătorii de munte câmpulungeni sunt obișnuiți
să își desfășoare activitatea în medii mai puțin prie-
tenoase. Cei mai mulți au cel puțin șase luni petre-
cute în teatrul de operații din Afganistan. De
experiența lor se bucură și militarii la început de ca-
rieră, sosiți de puțin timp în familia cavalerilor florii
de colț, care, fiind la prima experiență de acest fel,
se împrietenesc cu muntele. 

Plutonierul-major Ovidiu Cantea servește patria
de mai bine de 20 de ani și se ocupă de planificarea
operațiilor batalionului, dar și de relațiile publice.
Cunoaște fiecare militar din curtea unității și știe
toate procedurile, el a fost cel care ne-a explicat, pas
cu pas, ce se întâmplă în tabăra din munți, fie că a
fost vorba de reacția la contactul cu inamicul, de
modul de acțiune într-o misiune de căutare-salvare
sau de atelierele de supraviețuire. Subofițerii sunt oa-
menii de bază și la instrucție, și la planificarea
operațiilor. 

Deși batalionul se confruntă cu un deficit de per-
sonal, iar cumulul de funcții își face simțită prezența,
în diferite forme, o mână de ofițeri tineri, dar cu o
experiență deja impresionantă, gestionează cu succes
atât sarcinile administrative, cât și cele operative. 

Căpitanul Nicolae Sima, de pildă, este comandan-
tul companiei care se află în această perioadă la
instrucție, în tabăra de la Prislop. Deși are doar 31
de ani, comandă peste 120 de militari și spune că
experiența dobândită în teatrul de operații îi este
acum, de mare folos. Dar recunoaște că pentru înde-
plinirea cu succes a tuturor sarcinilor companiei, se 

bucură de ajutorul sublocotenentului Alexandru
Neagu, comandant de pluton și absolvent al cursului
românesc de rangeri. 

În costumele lor de camuflaj, vânătorii de munte
apar și dispar după bunul lor plac pe crestele masi-
vului Leaota. Iar dacă sunteți pasionați de drumeții
pe timp de iarnă, îi puteți întâlni lângă Dragoslavele,
ascunși în adăposturi improvizate, exersând, repe-
tând și iubind muntele.

Text: Observatorul Militar
Foto: caporal clasa a III - a Ciprian Irimia

Reîntâlnire cu muntele! Reîntâlnire cu muntele! 



În fiecare an, la 24 ianuarie, în în-
treaga ţară este sărbătorită Ziua Unirii
Principatelor Române, fiind marcat mo-
mentul unirii Moldovei cu Ţara Românească
(1859) sub conducerea domnitorului
Alexandru Ioan Cuza (1859-1866).
Acest eveniment major în istoria ţării
noastre a reprezentat primul pas făcut
pentru realizarea unui stat naţional uni-
tar român.

În anul 1854 revin pe tron Barbu
Știrbei (în Țara Românească) și Grigore
Al. Ghica (în Moldova). Primul va ma-
nifesta o atitudine defavorabilă mișcării
unioniste, dar domnitorul Ghica a în-
lesnit editarea unor publicații precum
„România literară” și „Steaua Dunării”,
cu rol important în formarea conștiinței
naționale. Spre sfârșitul domniei lor se
întorc în țară tot mai mulți revoluționari
exilați în urma Revoluției de la 1848-
1849. Ei s-au organizat în câte o
formațiune politică denumită „Partida
Națională”. În ambele principate s-au
constituit Comitete ale unirii, iar în pri-
mele luni ale anului 1857 s-a înființat
un Comitet Central al Unirii, care a fă-
cut o largă popularizare a programului
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politic: autonomia și neutralitatea Prin-
cipatelor, Unirea, prinț străin, guvern
reprezentativ cu o singură adunare ge-
nerală în care interesele să fie reprezen-
tate interesele tuturor forțelor politice
și ale societății românești.

În zilele de 7-8 octombrie 1857, adu-
nările ad-hoc ale Moldovei și Țării
Românești au votat Rezoluții asemănă-
toare, exprimând unanim voința lor de
unire.

La 5 ianuarie 1859, Adunarea elec-
tivă a Moldovei s-a întrunit pentru a-l
alege pe domn, cu vot deschis. Alexandru
Ioan Cuza a întrunit unanimitatea celor
48 de deputați prezenți.

În dimineaţa zilei de 24 ianuarie
1859, la ora 11.00. În numele Partidei
Naţionale, avocatul Vasile Boerescu a
cerut o şedinţă secretă, în cadrul căreia
a pledat în favoarea principiului Unirii
şi a propus alegerea lui Alexandru Ioan
Cuza ca domn al Ţării Româneşti.

S-a realizat astfel unirea de fapt a
celor două Principate. Prin acest act
politic al dublei alegeri, fără a se în-
călca formal prevederile Convenţiei de
la Paris, naţiunea română a obţinut o

victorie importantă în realizarea statului
modern român.

Proiectul de lege pentru declararea
zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor
Române, zi de sărbătoare naţională, a
fost adoptat de Senatul României la 2
iunie 2014. Camera Deputaţilor a adop-
tat, la 3 decembrie 2014, Legea nr.
171/2014 pentru declararea zilei de

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor
Române.

În garnizoanele subordonate Diviziei
2 Infanterie „Getica”, ceremoniile or-
ganizate cu această ocazie, au avut ca-
racter restrâns datorită măsurilor de pre-
venire a răspândirii virusului
SARS-Cov 2.

Redacția

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române

BrașovBrașov

BârladBârlad

GalațiGalați

FocșaniFocșani

ConstanțaConstanța



Personalul medical din cadrul Diviziei
2 Infanterie „Getica” se află la datorie
în aceste zile, începând campania de
vaccinare împotriva virusului SARS-
CoV-2 pentru persoanele eligibile din
etapa a II-a incluse în campanie. 

Cadrele medicale sunt prezente la
centrul de vaccinare instituit la Căminul
Militar din Garnizoana Buzău pentru
imunizarea militarilor, pentru militarii
rezervişti sau cei în retragere dar şi
pentru familiile acestora, activitate ce

se înscrie în cadrul celei de a II-a etape
de vaccinare. 

Prima persoană vaccinată a fost co-
lonelul (r.) Dumitru Baranga, fost șef
Planificare Operații în cadrul Coman-
damentului 2 Operațional Întrunit
„Mareșal   Alexandru Averescu”, care
a dovedit încă o dată că reprezintă un
exemplu de responsabilitate pentru toți
și numai printr-un spirit comun de so-
lidaritate vom învinge criza provocată
de COVID-19.

„Împreună vom reuşi! Vaccinarea şi
respectarea măsurilor de protecţie îm-
potriva răspândirii virusului SARS-
CoV-2 ne vor ajuta să revenim la o

viaţă normală!”, este mesajul transmis
de militarii Garnizoanei Buzău.

Text și foto: maistru militar principal
Iulian Cadulencu
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Brigada 2 Vânători de Munte „Sar-
mizegetusa” a organizat două centre de
vaccinare în Brașov și Curtea de Argeș,
la sediul Batalionului 228 Apărare An-
tiaeriană „Piatra Craiului” și la Cercul
Militar Curtea de Argeș. 

Campania de vaccinare împotriva vi-
rusului SARS-CoV-2, din cadrul celor

două centre, a început în această săptă-
mână prin imunizarea pensionarilor mi-
litari cu vârsta peste 65 de ani. 

Plutonierul major Gurău Monica, asis-
tent medical în cadrul centrului de vac-
cinare de la Brașov, ne-a prezentat mai
multe detalii privind activitatea
desfășurată: În acest centru se vaccinează

persoanele eligibile etapei a II-a de
vaccinare. Activitatea am demarat-o în
cursul zilei de luni, 25 ianuarie, prin
imunizarea pensionarilor militari cu
vârste peste 65 de ani. Planificarea se
face de către Centrul Militar Județean
Brașov, noi solicităm vaccinurile de la

Direcția de Sănătate Publică Brașov în
funcție de lista cu persoanele planificate
și le pregătim pentru a fi injectate.

Text: căpitan Mariana Dinu
Foto: locotenent Alexandru Helerea

Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”
a organizat două centre de vaccinarea organizat două centre de vaccinare

Startul campaniei de vaccinare Startul campaniei de vaccinare 
la Centrul de vaccinare al la Centrul de vaccinare al 

Diviziei 2 Infanterie „Getica”Diviziei 2 Infanterie „Getica”
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HOROSCOP UL FEBRUARIE
Berbec. În februarie se amplifică interacţiunile cu prietenii şi intervenţia ta
în diverse grupuri, organizaţii, asociaţii cu care intri în contact. Te concen-
trezi asupra implicaţiilor financiare ale proiectelor tale. Este posibil să fii

aşteptat la un eveniment între prieteni, care îţi impune cheltuieli, dar care îţi
poate aduce şi unele avantaje de viitor. 

Taur. Eşti atras într-o suită de contacte cu persoane aflate în poziţie de au-
toritate sau ţi se cere să preiei tu însuţi unele poziţii oficiale şi să te adresezi
unor grupuri mari de oameni. Se recomandă să acorzi atenţie imaginii tale

publice, astfel încât să transmiţi naturaleţe, responsabilitate. Eşti creativ, iar
acest lucru te poate ajuta să rezolvi  unele aspecte legate de cămin.

Gemeni. Interacţionezi cu oameni din depărtări, care te aduc în contact cu
o filosofie de viaţă nonconformistă.Cariera îţi solicită mai multă atenţie şi
implicare, este posibil să simţi că voinţa ta se confruntă cu reguli şi principii

de viaţă ale altor oameni, impunând renunţare şi unele sacrificii în ce te
priveşte. Este bine să îţi asumi responsabilităţi, dar să laşi lucrurile să se şi aşeze
de la sine, pentru că nu poţi controla totul.

Rac. Ai curajul de a lămuri cu sinceritate subiecte incomode, este posibil
să apară unele discuţii legate de bani. Este bine să meditezi la cât de echili-
brate sun schimbările  din viaţa ta. Planurile tale de viitor s-ar putea să intre

în contradicţie cu intenţiile sau posibilităţile materiale ale partenerilor. Este
bine să acorzi atenţie sistemului tău de valori, să îţi cântăreşti bine investiţiile şi să
fii creativ în gestiunea resurselor de orice fel.

Leu. Relaţiile reprezintă un subiect de maxim interes pentru tine luna
aceasta, începi să atragi mai multe interacţiuni cu oameni ce se remarcă
printr-un stil neconvenţional şi care te impulsionează să priveşti în jurul tău

cu prietenie, egalitate şi fraternitate. Pui la punct neînţelegeri mai vechi, astfel
încât să rezulte consens în cadrul echipelor de care aparţii.

Fecioară. Te concentrezi intens pe sectorul profesional şi a relaţiilor de
muncă. În acest domeniu apar situaţii noi şi se impun soluţii ce vorbesc de-
spre modernizare şi progress. Pot apărea unele discuţii tensionate la locul

de muncă. Lupţi cu mai multă convingere în acest sens, este bine să depui
efort suplimentar pentru a te face cât mai bine înţeles de către cei cu care colaborezi.
Totodată, este nevoie să te concentrezi şi asupra sănătăţii.

Balanţă. În februarie pot să apară şi chestiuni legate de speculaţii financiare
sau de investiţiile impuse de pasiunile tale, de unele idei creative pe care
doreşti să le valorifici. Poţi profita de conjunctură pentru a-ţi dezvolta inge-

niozitatea în activităţi care te fac fericit. Este bine să te concentrezi pe serviciu
şi pe îndatoririle de zi cu zi. Urmează o perioadă dedicată muncii, dezvoltării
competenţelor profesionale, atenţiei la detalii. 

Scorpion. În februarie au loc o serie de reflecţii, discuţii şi interacţiuni care
te ajută să lămureşti tensiuni mai vechi din familie, să te reconectezi la
rădăcini şi trecut. Se recomandă să te concentrezi asupra acelor activităţi

care te bucură asemeni unui copil şi care totodată te ajută să îţi dezvolţi cre-
ativitatea. 

Săgetător. Luna aceasta pentru tine este legată de comunicare, învăţare,
aprofundarea unor informaţii complexe care presupun aplicare practică la
locul de muncă. Este posibil să resimţi şi presiunea de a reveni asupra unor

informaţii mai vechi, de a găsi soluţii pentru unele neînţelegeri şi erori legate
de mijloacele de comunicare. Este nevoie să dedici mai mult timp căminului şi fam-
iliei, dar şi momentelor de atenţie la propria fiinţă şi la propriile emoţii. 

Capricorn. În această lună te orientezi spre aspecte foarte practice, spre
alegeri de investiţie şi spre elaborarea unor strategii menite să îţi aducă o
gestiune cât mai inteligentă a resurselor materiale. Poţi da dovadă de inge-

niozitate sporită, îţi poţi pune în aplicare unele talente artistice sau poţi investi
în pasiuni ce se pot transforma într-o activitate productivă. Este bine să analizezi
foarte bine orice cheltuială în această perioadă. 

Vărsător. Te afli printre vedetele acestei luni, îţi pui în valoare stilul per-
sonal, intervii ca un agent al schimbării şi progresului – roluri care ţi se
potrivesc în mod natural, poţi emite un magnetism foarte atrăgător pentru

ceilalţi. Totodată, este bine să te concentrezi asupra corpului tău fizic, să acorzi
atenţie sănătăţii şi vitalităţii. Se recomandă să eviţi unele discuţii rebele cu cei din
familie. De altfel, toată luna presupune unele tensiuni între voinţa ta şi voinţa celor
din preajma căminului.

Peşti. Încă din prima zi a lui februarie devii receptiv la emoţiile colective,
poţi conştientiza brusc anumite informaţii pe care până atunci nu le-ai văzut
foarte clar. Se recomandă să păstrezi atenţie la comunicare şi să nu proiectezi

asupra unor persoane nevinovate unele tensiuni interioare, este bine să acorzi
atenţie unor activităţi care aduc frumosul în viaţa ta, îţi sporesc atractivitatea fizică
şi îţi pun în valoare şarmul.

„În cazul în care crezi că nimănui nu îi pasă dacă ești sau nu în viață,
încearcă să te eschivezi de la câteva plăți pe care trebuie să le faci”.

J
„Întotdeauna ajung târziu la birou, dar mă revanșez plecând mai de-

vreme”.
J

„În fiecare dimineață mă uit în Forbes la lista cu cei mai bogați oa-
meni ai Americii. Dacă nu sunt acolo, plec la muncă”.

J
„Un om de succes este unul care face mai mulți bani decât poate

cheltui soția sa. O femeie de succes este o femeie care poate găsi un
astfel de bărbat”.

U M O R

Există: „7 minuni ale lumii antice” ele sunt: Marea Piramidă de la Giza,
Grădinile suspendate ale Semiramidei, Templul zeiței Artemis din Efes,
Statuia lui Zeus din Olimpia, Mausoleul din Halicarnas, Colosul din Rodos,
Farul din Alexandria.

Sunt definite și „7 minuni naturale ale lumii” și anume: muntele Everest,
cascada Victoria, Marele Canion, Marele Recif de Corali, Aurora Boreală,
vulcanul Paricutin, portul Rio de Janeiro.

Există „7 continente”: Europa, America de Nord, America de Sud,
Africa, Asia, Antarctica, Australia sau Oceania.

„Cerul este împărțit în 7”: atmosfera, exosfera, ionosfera, termosfera,
mezosfera, stratosfera și troposfera.

Cele „șapte virtuți” ale omului sunt: smerenia, dărnicia, bunătatea,
răbdarea, modestia, abstinența și sârguința.

În Biblie se descriu cele „7 zile” în care Dumnezeu a creat lumea.
Grupul de „7 stele” denumit „Pleiade” este singura constelație cunoscută

în fiecare cultură de pe Pământ, actuală sau dispărută, datând de cel puțin
40.000 de ani; în mitologia greacă, Pleiadele erau șase surori împreună cu
mama lor, care au fost fugărite prin păduri de Orion Vânătorul până ce Zeus
s-a îndurat de ele și le-a transformat în stele; Aborigenii numesc această
constelație „Wurunna” și o asociază cu zeul vânătorii, iar amerindienii o
cunosc sub numele de „Constelația celor șapte Fecioare” urmărite de un
urs; Pleiadele se regăsesc și în legendele aztecilor, ale incașilor, polinezie-
nilor, chinezilor, hindușilor, africanilor, precum și la egipteni.

Cobra de la Angkor Wat din Cambogia are „7 capete”, copacul cosmic
al șamanilor are 7 ramuri și tot 7 sunt sferele sau treptele cerești.

Există „7 zile” ale săptămânii denumite după cei 7 zei romani, care au
dat numele lor celor 7 planete.

„7” este considerat un „număr norocos” în mai multe culturi; de
exemplu, în Japonia, mitologia vorbește despre Cei șapte Zei ai Norocului
(Shichifukujin).

În cultura chinezilor, numărul 7 este proeminent; de exemplu, a șaptea
zi după prima lună plină din an este Ziua Omului; această zi este
considerată ziua universală a tuturor ființelor umane de pe planetă; de aceea
fiecare chinez își sărbătorește ziua de naștere la data respectivă (nu
înseamnă totuși că nu o sărbătorește și în ziua calendaristică în care a apărut
pe Pământ).

Se spune că dacă visezi „cifra 7” îți vei întâlni sufletul pereche.
Cultura hindusă vedicăsusține că omul are „7 puncte energetice” sau

chakre.
Bushido sau „calea războinicului” din cultura japoneză este un cod care

ajută samuraii să însușească „7 virtuți”.
În legendele budiste se spune că după ce s-a născut, Buddha s-a ridicat

în picioare și a făcut „7 pași”.
Consiliul suprem al babilonienilor se compunea din „7 zei”, fiecare legat

de un astru.
În folclorul irlandez, al 7-lea fiu al celui de-al 7-lea fiu are puteri mag-

ice.
În folclorul iranian, pisica are 7 și nu 9 vieți și își poartă pisoii de șapte

ori în șapte locuri diferite.
Potrivit mai multor credințe, există „șapte trepte” ale Raiului care core-

spund celor șapte corpuri cerești (Pământ, Soare și celelalte 5 planete care
se pot vedea cu ochiul liber); în iudaism și mahomedanism, al „șaptelea
Rai” este denumit Araboth și este casa Tronului Gloriei, care este păzit de
cei „șapte arhangheli”.

La nunșile evreiești, există „șapte zile” de binecuvântări (Sheva 
Brachot).

Dintre multele denumiri pe care vechii evrei le aveau pentru Dumnezeu,
cele „șapte nume” ale acestei Divinități pe care scribii trebuiau să se
îngrijească să le scrie corect erau: El, Elohim, Adonai, Yhwh (Yehova),
Ehyeh-Asher-Ehyer, Shaddai și Zebaot.

Templul lui Solomon avea „7 trepte”.
Roma a fost construită pe „șapte coline”: Palatina, Capitolina, Quirinal,

Viminal, Esquilina, Caelan, Aventina; Roma a fost de asemenea condusă,
la început, de o linie de „7 șapte împărați”.

CURIOZITĂȚI
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Eleva plutonier major Miruna
Gabriela Duracu de la Colegiul
Național Militar „Ștefan cel
Mare” a primit, în semn de
recunoaștere a performanțelor
școlare, un premiu pe care
orice elev de liceu militar și l-
ar dori - basorelieful domnito-
rului Ștefan cel Mare. Școala

Gimnazială „Sfântul Ierarh
Luca” din satul Costești,
județul Vaslui, unde eleva
ștefănistă a studiat, în partene-
riat cu Asociația Costești – co-
muna mea dragă, au decis să o
răsplătească pe Miruna pentru
performanța de a se afla în faza
finală de selecție pentru Acade-
mia Militară „West Point” din
Statele Unite ale Americii. 

Miruna Gabriela Duracu
este una dintre cele două șefe
de promoție (2013-2017) ale

școlii gimnaziale din satul
Costești. Ambele eleve au
optat pentru Colegiul Național
Militar „Ștefan cel Mare” și s-
au menținut pe aceeași linie de
excepție în ceea ce privește
reușitele școlare. Pentru eleva
ștefănistă oportunitatea de a se
forma ca ofițer la Academia

Militară West Point din SUA
reprezintă un vis împlinit.
Abilitățile de atlet au ajutat-o
pe Miruna să treacă prima
peste probele sportive rigu-
roase pentru admiterea la aca-
demia din SUA, luptându-se
pentru sigurul loc repartizat
pentru elevii de liceu militar
din România. 

Au fost patru ani plini de
privațiuni pe care numai un
elev sau un absolvent de liceu
militar le pot înțelege. Au fost

patru ani în care Miruna a ales
să se numere printre cei mai
buni, să își depășească pro-
priile așteptări și să ducă peste
hotare numele Colegiului
Național Militar „Ștefan cel
Mare”, instituție de
învățământ care i-a pus bazele
pregătirii viitoarei cariere de
ofițer al Armatei Române. 

Acum, Miruna începe să
culeagă roadele muncii sale.
Performanța este răsplătită și
emoțiile ei cresc pe zi ce trece.
Oferirea basoreliefului lui
Ștefan cel Mare a avut loc într-
o zi deloc întâmplătoare, mai
exact, cu ocazia împlinirii a
546 de ani de la Bătălia de la
Vaslui. Acesta a fost înmânat
de profesor Diana Dadanogu,

Un premiu pe care Un premiu pe care 
orice elev de liceu militarorice elev de liceu militar

și l-ar doriși l-ar dori

director al Școlii Gimnaziale
„Sfântul Ierarh Luca” și mem-
bru fondator al asociației.
După spusele președintelui
Asociației Costești – comuna
mea dragă, colonel (r.) Didel
Bădărău, lucrarea a fost con-
cepută după opera sculptoru-
lui Pavel Mercea și matrița
artistului plastic profesor
Mugur Vrînceanu. 

„Încă nu reușesc să trec
peste emoțiile pricinuite de
primirea basoreliefului dom-
nitorului Ștefan cel Mare. O să
îl păstrez ca pe o amintire
dragă ce mă leagă atât de
școala gimnazială, cât și de li-
ceul militar, instituțiile care au
pus bazele a ceea ce sunt as-
tăzi. Le mulțumesc și le sunt

profund recunoscătoare mem-
brilor asociației și doamnei di-
rector pentru această onoare” -
a menționat eleva plutonier
major Miruna Duracu. 

Dintre toți cadeții români
admiși în ultimii patru ani la
academiile militare din Statele
Unite ale Americii, mai mult de
jumătate sunt absolvenți ai li-
ceului militar câmpulungean.
An de an performanța școlară
este dusă la cel mai înalt nivel,
iar rezultatele obținute de elevii
ștefăniști dau consistență actu-
lui educațional realizat în Co-
legiul Național Militar „Ștefan
cel Mare” din Câmpulung
Moldovenesc.

Georgiana Lupu


