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În data de 26 ianuarie, la
sediul Regimentului 61
Rachete Antiaeriene Pele-
nedava din garnizoana
Craiova, în prezența șefului
de Stat Major al Diviziei 2
Infanterie  Getica, colonelul
Ștefan-Claudiu Topor, a
avut loc ceremonia de pre-
dare-primire a comenzii
regimentului și împuterni-
cirea pe funcție a noului
comandant, colonelul
G h e o r g h e - B o g d a n
Dumitrescu.

Colonelul Ștefan-Claudiu
Topor a dat citire ordinului
șefului Statului Major al
Apărării de împuternicire a
colonelului Gheorghe-
Bogdan Dumitrescu pen-
tru a asigura îndeplinirea
atribuțiilor funcției de co-
mandant  la Regimentul
61 Rachete Antiaeriene
Pelendava al Diviziei 2
Infanterie Getica. Șeful de
Stat Major al Diviziei 2
Infanterie Getica l-a feli-
citat pe colonelul Jan
Moța pentru modul

exemplar în care a asigurat
interimatul la comanda re-
gimentului. De asemenea,
a trecut succint în revistă
parcursul în carieră a noului
comandant, exprimându-și
convingerea că acesta va
continua cu succes tradițiile
și misiunile unității.

Ceremonia s-a încheiat
cu defilarea efectivului
Regimentului 61 Rachete
Antiaeriene Pelenedava.

Colonelul Gheorghe-
Bogdan Dumitrescu a ab-
solvit Colegiul Național
Militar Dimitrie Cantemir
în anul 1992 și studiile

universitare de licenţă în
cadrul Institutului Militar
de Rachete Antiaeriene
General Bungescu în anul
1996. Între anii 2011-
2012 parcurge programul
de master Conducere In-
terarme Forţe Terestre
specializarea Rachete și
Artilerie Antiaeriană în
Cadrul Universității Naţio-
nale de Apărare Carol I.
Și-a  perfecționat pregăti-
rea militară absolvind nu-
meroase cursuri de carieră
și de specializare. Printre
numeroasele funcții înde-
plinite de-a lungul carie-
rei, în anul 2013 a înca-
drat funcția de ofițer de
Stat Major în cadrul
G5/CJTF în Teatrul de
Operații Afganistan, iar
între anii 2021-2022 a
ocupat funcția de Ofițer
de Legătură în Comanda-
mentul Forțelor Terestre
al SUA în Europa.

Sursa: Regimentul 61
Rachete Antiaeriene
„Pelenedava”

Începând cu dimineața
zilei de 28 ianuarie, Divizia
2 Infanterie Getica a
acționat cu  detașamente de
intervenție în situații de
urgență în diverse localități
afectate de precipitațiile din
ultimele 24 de ore.

La Buzău, un efectiv
de 50 de militari și 5 uti-
laje tehnice, din cadrul
batalioanelor 200 Sprijin
și 3 Geniu  au sprijinit
autoritățile locale la
deszăpezirea a zeci de au-
tovehicule rămase blocate
pe  DN 2 (E 85), între
localitățile Buzău și Râmnicu
Sărat.

La Focșani, Brigada
282 Blindată Unirea
Principatelor a acționat, la
solicitarea autorităților
publice locale, cu

detașamente de intervenție,
constituite atât la nivelul
marii unități, cât și la
nivelul unităților subor-
donate, pe teritoriul
județelor Vrancea și
Buzău. 

Militarii vor fi prezenți
atât timp cât situația o im-
pune și se vor asigura că
toți cei înzăpeziți vor
putea sâ-și reia drumul în
siguranță.

Text: locotenent Nicoleta
Pană

Foto: Batalionul 200
Sprijin „Istrița”, Batalionul
3 Geniu „General Constantin
Poenaru”

În data de 12 ianuarie,
militarii din cadrul com-
paniei de manevră
Althea, care se află în pe-
rioada de pregătire pentru
misiune, la Batalionul
341 Infanterie Constanța,
au executat un exercițiu
tactic cu trageri de luptă
de nivel grupă, în Centrul
Secundar de Instruire
pentru Luptă Babadag.

Executarea acestui
exercițiu de către militari
a reprezentat evaluarea și 
încheierea etapei de in-
struire la nivel grupă.
Pregătirea pentru misiune
a companiei de manevră
se desfășoară în mai
multe etape, evaluarea
finală fiind în luna martie
pe timpul desfășurării
exercițiului de repetare a
misiunii.

Misiunea EUFOR
Althea a Uniunii Eu-
ropene se desfăşoară pe
teritoriul Bosniei şi
Herţegovinei începând cu
anul 2004, în baza unui
mandat al Organizației
Națiunilor Unite.

Participarea României
la Operația EUFOR
Althea reflectă atât

consolidarea angaja-
mentului asumat în cadrul
Uniunii Europene, cât şi a
parteneriatului NATO-
UE, reprezentând, în
același timp, un element
de menținere a securității
şi stabilității în regiune.

Text și foto:  locotenent
Andreea Istrate

În data de 18 ianuarie, la
sediul comandamentului
Brigăzii 9 Mecanizată
Mărășești, s-a desfășurat o
activitate de informare-
documentare a cursanților
din cadrul Colegiului
Național de Apărare.
Cursanților programului
postuniversitar de formare
și dezvoltare profesională
continuă Securitate și bună
guvernare le-au fost prezen-
tate rolul și misiunile
brigăzii. 

De asemenea, cursanții
au vizitat Muzeul Militar
Național Regele Ferdinand
I, filiala Constanța, unde
muzeograful Costin Scurtu
le-a prezentat o scurtă lecție
de istorie militară.

Activitatea a fost
condusă de comandantul
brigăzii, colonel Adrian
Costaru.

Text și foto: locotenent
Andreea Istrate
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Luna ianuarie, are o
însemnătate istorică pen-
tru poporul român, căci pe
24 ianuarie se sărbătorește
înfăptuirea Unirii Princi-
patelor Române sub con-
ducerea lui Alexandru
Ioan Cuza. 

Este un eveniment
definitoriu în istoria țării
noastre și în formarea
României așa cum o știm
astăzi.

Astfel, Unirea a avut
la bază apropierea
economică și culturală
între Țara Românească și
Moldova, sub conducerea
lui Alexandru Ioan Cuza,
ales domnitor în ambele
principate.

Data de 24 ianuarie
1859 a constituit și eveni-
mentul de bază predece-
sor Unirii de la 1
decembrie 1918, for-
mându-se un stat unitar
național. Ambele zile
sunt evenimente de
referință în istoria
României și reprezintă un
motiv de bucurie pentru
poporul nostru.

Important de menționat
este faptul că, înainte de
cele două evenimente is-
torice, procesul de unire a
început încă din 1848,
prin uniunea vamală
între Moldova și Țara
Românească, în timpul

domniilor lui Mihail
Sturdza și Gheorghe
Bibescu. Însă, cel care a
rămas în istorie ca figură
fundamentală a Unirii
este Alexandru Ioan
Cuza.

Domnia lui Alexandru
Ioan Cuza, deși scurtă
(1859-1866), a fost perioada
de maximă       dezvoltare a

României moderne. 
Prin recunoașterea

Unirii depline, crearea
primului Parlament unic
al României si al primului
guvern unitar, prin re-
formele sale: adoptarea
primei Constituții
românești, reforma
electorală, secularizarea
averilor mănăstirești, re-
forma agrară, a

învățământului, domnia
lui Alexandru Ioan Cuza
a pus bazele dezvoltării
moderne a României.

La Buzău, cei 164 de
ani de la Unirea Princi-
patelor Române au fost
sărbătoriți, la Buzău,
prin programul cultural-
educativ Hai să dăm
mână cu mână la

Muzeul Judeţean, ediția
a VI-a. 

Consiliul Judeţean
Buzău alături de
Muzeul Judeţean
Buzău, Teatrul George
Ciprian și Centrul
Judeţean de Cultură şi
Artă au organizat
evenimentele cultural-
artistice care s-au
desfășurat la sediul
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164 de ani de la 164 de ani de la Unirea Principatelor RomâneUnirea Principatelor Române

Centrului Muzeal I.C.
Brătianu. 

Muzica Diviziei 2 In-
fanterie Getica a răspuns
invitației de a participa
și a deschis programul
manifestărilor care a
continuat cu o scenetă
de teatru, un spectacol
folcloric și bineînțeles Hora
Unirii, care a marcat bucu-
ria și însemnătatea acestei
sărbători.

La Focșani, activi-
tatea s-a desfășurat în
prezența președintelului
Camerei Deputaților,
Marcel Ciolacu, a pre-
mierului României,
Nicolae Ciucă, con-
silierului de stat în
Administrația Prezidențială,
Constantin Ionescu, mini-
strului Apărării Naționale,
Angel Tîlvăr, șefului
Statului Major al

Apărării, general Daniel
Petrescu, comandantului
Diviziei 2 Infanterie
Getica, general-maior
Ciprian Marin, Am-
basadorului Franței în
România, Excelența Sa
Laurence Auer, Arhiepisco-
pului Buzăului și Vrancei,
Înaltpreasfințintul părinte
Ciprian, reprezentanților
Ministerului Afacerilor In-
terne, autorităților publice
și  a numeroși cetățeni.

Cu această ocazie, a
fost evocată personalitatea
domnitorului Alexandru
Ioan Cuza și momentul is-
toric de la 1859, iar la fi-
nalul ceremoniei a avut
loc retragerea cu torțe a
militarilor din cadrul
Brigăzii 8 R.O.T.
Alexandru Ioan Cuza. 

În garnizoana Brașov,
sărbătorirea Unirii Princi-
patelor Române a fost
marcată printr-o cere-
monie militară și
religioasă la care au par-
ticipat oficialități publice
locale, comandanții de
unități, alături de
brașoveni și turiști.

La finalul ceremoniei,
toți cei prezenți s-au
prins în tradiționala
Horă a Unirii
interpretată de muzica
militară a Academiei
Forțelor Aeriene Henri
Coandă.

La Bârlad, în cadrul
Cercului Militar, personalul

Regimentului 52 Arti-
lerie General Alexandru
Tell, a participat la cere-
monialul militar și reli-
gios organizat în cinstea
acestui eveniment. 

La această activitate au
participat reprezentanții
autorităților publice cen-
trale și locale, mass-mediei
locale, cadre militare ac-
tive, în rezervă și retragere,
veterani de război, precum
și cetățenii municipiului
Bârlad.

Ceremonialul s-a
încheiat cu defilarea
militarilor în aplauzele
asistenței și prinderea
participanților în Hora
Unirii. 

În Polonia, la baza de
instruire din Bemowo
Piskie, militarii din
Detașamentul de
Apărare Antiaeriană Sky
Guardians au sărbătorit
Ziua Unirii Principatelor
prin tradiționala Horă a
Unirii. Cu aceeași
ocazie, s-a citit
semnificația istorică a
zilei de 24 Ianuarie.

La realizarea acetui
material au contribuit:
locotenent Nicoleta Pană,
locotenent Camelia
Dumitru, locotenent
Gabriel Constantin,
plutonier-adjutant Liviu
Gherghescu, plutonier-
major Daniel  Dulgheru

BuzăuBuzău

FocșaniFocșani

BrașovBrașov

PoloniaPolonia

BârladBârlad
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Luni, 16 ianuarie, s-au
desfășurat ceremonii
militare cu prilejul des-
chiderii anului de in-
strucţie 2023 în toate
marile unităţi şi unităţi
subordonate Diviziei 2
Infanterie Getica.

La sediul comanda-
mentului Diviziei 2 In-
fanterie Getica, s-a dat
citire mesajului șefului
Statului Major al Apărării,
iar comandantul diviziei,
generalul-maior Ciprian
Marin a mulțumit pentru
efortul comun care a dus
la îndeplinirea obiective-
lor asumate în anul 2022

și a transmis îndemnul
de a valorifica toate eve-
nimentele de instruire
din acest an pentru a
deveni mai buni, capabili
sa ne indeplinim misiu-
nile. 

Succes tuturor cadre-
lor militare, soldaților și

gradaților profesioniști,
precum și personalului
civil contractual pentru
îndeplinirea obiectivelor
și sarcinilor ce le revin în
anul 2023!

Text și foto: locotenent
Nicoleta Pană

În Garnizoana Focșani,
activitatea s-a desfășurat
în cazarma marii unități,
în prezența comandantu-
lui Diviziei 2 Infanterie
Getica, general-maior
Ciprian Marin, și a co-
mandantului Brigăzii
282 Blindată Unirea
Principatelor, general de
brigadă Gabriel-Constantin
Turculeț. La ceremoniile
desfășurate în celelalte
garnizoane Focşani, Galaţi,
București şi Brăila,au parti-
cipat ofițeri desemnați din
partea comandamentului
marii unități. 

Anul 2023 vine cu noi
provocări în consolida-
rea pregătirii personalu-
lui Brigăzii 282 Blindată
Unirea Principatelor,
astfel încât sarcinile și
misiunile încredințate să

Deschiderea anului de instrucţie 2023Deschiderea anului de instrucţie 2023
în unitățile subordonate Diviziei 2 Infanterie „Getica”în unitățile subordonate Diviziei 2 Infanterie „Getica”

fie îndeplinite la cei mai
înalţi parametri de cali-
tate şi eficienţă.

Sursa: Brigada 282
Blindată „Unirea Princi-
patelor”

BuzăuBuzău

Tot în data de 16 ia-
nuarie, la comandamen-
tul Brigăzii 9 Mecanizată
Mărăşeşti și în cazărmile
unităţilor subordonate,
din garnizoanele Constanţa,
Topraisar, Murfatlar,
Medgidia și Târgoviște,
s-au desfăşurat ceremo-
nii militare ce au marcat
deschiderea anului de in-
strucţie 2023. Coman-
danţii unităţilor militare
au trecut în revistă rezul-
tatele obţinute în anul de
instrucţie 2022 şi obiec-
tivele de îndeplinit pen-
tru noul an de instrucție.

Din partea Direcției
Operații a Statului Major

al Apărării la activitățile
din garnizoanele Constanța
și Topraisar a participat ge-
neralul de brigadă Florin
Barbu, iar din cadrul co-
mandamentului Diviziei
2 Infanterie Getica a

participat șeful de stat
major colonelul Ștefan-
Claudiu Topor.

Text: locotenent 
Andreea Istrate

Foto: locotenent 
Cosmin Marinescu

ConstanţaConstanţa
Festivități prilejuite cu

ocazia începerii noului
an de instrucție 2023 au
avut loc în toate garni-
zoanele aflate în subordi-
nea Brigăzii 2 Vânători
de Munte Sarmizege-
tusa, festivități la care a
participat întregul efectiv
de cadre militare, soldați
gradați profesioniști și
personal civil contrac-
tual.

La sediul comandamen-
tului Brigăzii 2 Vânători de
Munte Sarmizegetusa din
Brașov, festivitatea s-a
desfășurat în prezența
comandantului Comanda-
mentului Componentei
Terestre, generalul maior
C o n s t a n t i n - A d r i a n
Ciolponea, însoțit de

locțiitorul comandantului
Diviziei 2 Infanterie Getica,
generalul de brigadă
Iulian Daniliuc.

Comandantul brigăzii,
generalul de brigadă Ilie-
Marian Dragomir a tre-
cut în revistă obiectivele
asumate și îndeplinite în
decursul anului prece-
dent, făcând astfel o pa-
ralelă cu provocările și

misiunile încredințate
pentru anul de instrucție
2023.

La începerea anului de
instrucție, locțiitorul co-
mandantului Diviziei 2
Infanterie Getica, gene-
ralul de brigadă Iulian
Daniliuc a citit mesajul
șefului Statului Major al
Apărării.

La finalul festivității,
comandantul brigăzii a
mulțumit întregului per-
sonal din subordine pen-
tru modul în care acesta
a înțeles să se mobilizeze
pentru îndeplinirea
obiectivelor stabilite și
pentru seriozitatea cu
care acestea au fost duse
la bun sfârșit. 

Text și foto: Brigada
2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa” 

FocșaniFocșani

BraşovBraşov



Așa cum ne-am
obișnuit, luna ianuarie
aduce un moment deosebit
de important pentru Baza
3 Logistică Zargidava și
anume deschiderea unui
nou an de instrucție. La
activitate a participat, din
partea Statului Major al
Apărării,  șeful Direcției
Logistică, general-maior
Liviu Marian Mazilu.
Acesta a prezentat mesa-
jul șefului Statului Major
al Apărării, a conturat un
bilanț al realizărilor din
anul precedent, a pus ac-
cent pe liniile directoare
specifice noului an de
instrucție și a formulat
îndrumări necesare reali-
zării obiectivelor pro-

puse.
În cuvântul adresat

personalului, comandan-
tul Bazei 3 Logistică, co-
lonelul inginer Kicsi
Gabriel a arătat că
schimbările multiple și
rapide din mediul de se-
curitate internațional și
cu precădere în zona de
proximitate a frontierei
de Est a României, de-
monstrează încă o dată,

că trebuie să ne pregătim
cu seriozitate și profesio-
nalism astăzi, pentru a
putea face față provocă-
rilor de mâine. 

Totodată acesta a su-
bliniat succint obiecti-
vele realizate pe
parcursul anului 2022,
precum și coordonatele
definitorii care vor ca-
racteriza noul an de
instrucție, cu accent de-
osebit pe continuarea
realizării sprijinului lo-
gistic, în scopul asigură-
rii optime și eficiente a
resurselor materiale și
mentenanței echipamen-
telor militare. 

Text: locotenent-colonel
Cosmin Bibire

Foto: plutonier-major
Ivan Claudiu

Luni dimineața, pe
platoul Regimentului
528 ISR Vlad Țepeș, a
avut loc ceremonia mili-
tară prilejuită de deschi-
derea oficială a anului de
instrucție 2023.

La activitate au parti-
cipat militarii și persona-
lul civil contractual din
cadrul comandamentului
și subunităților regimen-
tului.

Activitatea a fost con-
dusă de către șeful de stat
major al Regimentul 528
ISR Vlad Țepeș, locote-
nent-colonel Condurache
Ioan Marius, care a prezen-
tat în deschiderea anului de
instrucție, retrospectiva

principalelor activități la
care au luat parte
cercetașii brăileni și
performanțele obținute
în anul 2022, dar și
obiectivele stabilite pen-
tru anul 2023, ocazie cu
care s-a dat citire și me-
sajului șefului Statului
Major al Apărării.

Din partea eșalonului
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superior a participat loco-
tenentul-colonel Suduc
Dumitru-Darie, care a
citit mesajul comandatu-
lui Divizie 2 Infanterie
Getica, cu ocazia deschi-
derii noului an de
instrucție.

Text și foto: Marius
Papadopol

Deschiderea anului de instrucţie 2023Deschiderea anului de instrucţie 2023
în unitățile subordonate Diviziei 2 Infanterie „Getica”în unitățile subordonate Diviziei 2 Infanterie „Getica”
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Într-o atmosferă  so-
lemnă, la Regimentului
61 Rachete Antiaeriene
Pelendava, s-a desfășurat
ceremonia militară care
marchează începerea
noului an de instrucție
în prezența colonelului
Petraru Constantin, di-
rectorul de manage-
ment al Diviziei 2
Infanterie  Getica.

În cadrul activității,
colonelul Petraru Con-
stantin a dat citire mesa-
jului șefului Statului
Major al Apărării și me-
sajului comandantului
Diviziei 2 Infanterie  Getica,
cu ocazia deschiderii

noului an de instrucție.
Comandantul regimentu-
lui colonelul Moța Jan, a
prezentat subordonaților
rezultatele obținute pe
parcursul anului anterior
și a expus obiectivele și
principalele activități de
instruire pentru anul
2023.

Tot cu această ocazie,
au fost evidențiate efor-
turile depuse de persona-
lul regimetului pentru
executarea cu profesio-
nalism a misiunilor
încredințate. Activitatea
s-a încheiat cu defilarea
militarilor.

Le urăm multă putere
de muncă tuturor milita-
rilor regimetului care vor
urma și în 2023 un pro-
gram de instruire com-
plex, adaptat cerințelor
operaționale actuale ce
presupun pregătirea perma-
nentă pentru îndeplinirea
misiunilor încredințate!

Text: Elena Vlad
Foto: Alexandru 

Piscureanu

CraiovaCraiova

BrăilaBrăila

La sediul Regimentului
53 Rachete Antiaeriene
Tropaeum Traiani a avut
loc festivitatea prilejuită
de începerea anului de
instrucție 2023.

Comandantul regi-
mentului, colonel Eugen
Călin, a reamintit cele
mai importante activități
și rezultate din anul 2022
și a prezentat principa-
lele obiective ale structu-
rii în anul 2023 în

prezența reprezentantului
comandantului Diviziei 2
Infanterie Getica, colonel
Bogdan Tudorache.

Text și foto: Ionuț
Chiosea

MedgidiaMedgidia

La sediul Regimentu-
lui 52 Artilerie General
Alexandru Tell, unitățile
militare din Garnizoana
Bârlad au participat la
ceremonia de deschidere
a anului de instrucţie
2023.

La această activitate
au participat, din partea
Diviziei 2 Infanterie Ge-
tica colonelul Liviu-Cos-
tin Bălăceanu, iar din
partea Brigăzii 8 ROT Ale-
xandru Ioan Cuza colone-
lul Gelu Perju, care au
transmis mesajele co-
mandanților eșaloanelor
reprezentative cu ocazia
deschiderii anului de
instrucție.

În cadrul ceremoniei
de deschidere a anului de
instrucție, locțiitorul co-
mandantului Regimentu-
lui 52 Artilerie General
Alexandru Tell, colonelul
Marius-Lucian Savin, a
dat citire mesajului

șefului Statului Major al
Apărării  cu ocazia des-
chiderii anului de
instrucție, a amintit prin-
cipalele obiective înde-
plinite de unitățile din
garnizoană în anul 2022,
a precizat principalele
activităţi pentru anul
2023, principalele direc-
ţii de efort, obiectivele şi
standardele de perfor-
manţă pe care trebuie să
le îndeplinească militarii
din structurile garnizoa-

nei.
Activitatea a continuat

cu defilarea unităților din
garnizoană, executarea
revistei de front a trupe-
lor, verificarea documen-
telor de conducere şi
planificare, după care
unitățile au trecut la
desfășurarea instrucției.

Text: plutonier-adjutant
Liviu Gherghescu 

Foto: plutonier-major
Daniel Dulgheru 

BârladBârlad
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Munții Leaota, din Carpații Meridionali,
au reprezentat arealul montan cel mai potrivit
pentru ediția din acest an a competiției mili-
tare Roza Cercetașilor, faza de iarnă, etapa
pe Divizia 2 Infanterie Getica.

La startul competiției s-au aliniat opt loturi,
șapte reprezentative pentru structurile de
cercetare aparținând diviziei și, în premieră,
o echipă a Batalionului 1-502 Infanterie
aparținând Diviziei 101 Aeropurtată a Statelor
Unite ale Americii.

Prima zi de competiție a fost reprezentată
de cea mai dificilă probă, cea de patrulă.
Cele opt echipe înscrise la start au trebuit
să parcurgă un traseu de 28 de kilometri, cu
o diferență totală de nivel de 1200 metri, în
cel mai scurt timp, totodată trecând prin

șapte puncte obligatorii de verificare a
cunoștințelor specifice structurilor și ele-
mentelor de cercetare, de la verificarea
noțiunilor de topografie, trecerea printr-un
culoar contaminat CBRN, identificarea pe-
ricolelor dintr-un sector minat, acordarea
primului ajutor unui membru al echipei care
a suferit un „accident”, până la executarea
tragerilor asupra unor ținte dispuse la diferite
distanțe, în condiții de efort susținut.

Ștafeta a reprezentat cea mai dinamică
dintre cele două probe ale competiției Roza
Cercetașilor și a avut loc în cea de-a doua
zi a concursului. De această dată, distanța
lungă și dificilă a patrulei a fost înlocuită
cu viteza de alergare și precizia militarilor
la aruncarea grenadelor de exericțiu din cele
patru schimburi ale probei. Fiecare alergător
din echipa de câte patru a fiecărui lot repre-
zentativ a trebuit să parcurgă o distanță de
800 de metri, să arunce grenade defensive
de exercițiu la distanță și grenade ofensive
la precizie. 

(continuare în pagina 7)

„Roza Cercetașilor”,  determinare și fair-play

În perioada 16-20 ianuarie aÎn perioada 16-20 ianuarie a
avut loc, în zona Munților Leaota,avut loc, în zona Munților Leaota,
competiția militară „Rozacompetiția militară „Roza
Cercetașilor”, faza de iarnă,Cercetașilor”, faza de iarnă,
competiție care a reunit la startcompetiție care a reunit la start
șapte loturi reprezentative pentrușapte loturi reprezentative pentru
structurile de cercetare din Diviziastructurile de cercetare din Divizia
2 Infanterie „Getica” și, în pre2 Infanterie „Getica” și, în pre--
mieră, pentru acest  gen demieră, pentru acest  gen de
competiți i ,  un lot aparținândcompetiți i ,  un lot aparținând
Batalionului 1/Regimentul 502Batalionului 1/Regimentul 502
Infanterie din renumita DivizieInfanterie din renumita Divizie
101 Aeropurtată a Statelor Unite101 Aeropurtată a Statelor Unite
ale Americii.ale Americii.



Toate acestea au trebuit executate în cel
mai scurt timp posibil pentru a preda ștafeta
colegului său care aștepta la linia de start.

La finalul competiției și după calcularea
tuturor penalizărilor aplicate pe timpul celor
două probe de concurs, comisia de organizare
a competiției a stabilit câștigătorii cupei
transmisibile Roza Cercetașilor și a locurilor
de pe podium.

Locul I: Brigada 2 Vânători de Munte
Sarmizegetusa din Brașov;

Locul II: Regimentul 528 ISR Vlad Țepeș
din Brăila;

Locul III: Brigada 282 Blindată Unirea
Principatelor din Focșani;

Locul IV: Batalionul 3 Geniu General
Constantin Poenaru din Buzău;

Locul V: Batalionul 202 Apărare CBRN General Gheorghe Teleman din Huși;
Locul VI: Regimentul 61 Rachete Antiaeriene

Pelendava din Craiova;
Locul VII: Batalionul 1/Regimentul 502

Infanterie/Divizia 101 Aeropurtată din Statele
Unite ale Americii;

Locul VIII: Batalionul 49 Apărare CBRN
Argeș din Pitești.

Festivitatea de închidere a competiției mi-
litare Roza Cercetașilor, faza de iarnă, s-a
desfășurat la sediul Batalionului 30 Vânători
de Munte Dragoslavele din localitatea Câmpulung.
Premierea câștigătorilor și a participanților
a fost făcută de șeful de stat major al Diviziei
2 Infanterie Getica, colonelul Ștefan Claudiu
Topor, care cu această ocazie a oferit diplome
individuale militarilor care au obținut cele
mai bune rezultate, atât la proba de patrulă,
cât și la cea de ștafetă.

Foto și text: locotenent Gabriel Constantin
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Ministrul apărării naționale, Angel
Tîlvăr, însoțit de șeful Statului Major al
Apărării, generalul Daniel Petrescu și
șeful Statului Major al Forțelor Terestre,
generalul-locotenent Iulian Berdilă, a
efectuat vineri, 6 ianuarie, vizită de in-
formare în garnizoanele Buzău și
Focșani.

La Buzău, personalul și echipa de
conducere a Diviziei 2 Infanterie Getica
au prezentat conducerii MApN
condițiile de muncă, infrastructura și
starea tehnicii din dotare. 

La Focșani, echipa de comandă a
Brigăzii 282 Blindată Unirea Princi-
patelor,  a prezentat principalele misiuni

români dislocați în baza de la Bemowo
Piskie. A fost emoționant să fiu
alături de detașamentul de militari
din România care, alături de aliații
noștri, contribuie la păstrarea unui
climat de pace și normalitate pe
flancul estic al NATO. 

Am avut o discuție foarte bună și
cu omologul meu, Mariusz Błaszczak,
despre situația de securitate din
regiune, în contextul agresiunii Rusiei
asupra Ucrainei. Atât România, cât și
Polonia au dat dovadă de solidaritate
în raport cu milioanele de refugiați
ucraineni care au fost nevoiți să își

părăsească casele și țara și să fugă
din calea războiului. Trebuie să fim
uniți în fața agresiunii Rusiei, iar
Ucraina trebuie să rămână un stat
suveran și independent, în granițele
recunoscute la nivel internațional a
declarat ministrul apărării la sfârșitul
vizitei, Angel Tîlvăr.

Vizita oficialilor români în Republica
Polonă reprezintă o dovadă a relațiilor
excelente de cooperare dintre cele
două țări, atât în cadru bilateral, cât şi
aliat.

Sursa: Biroul de presă al MApN

Conducerea MApN, în vizităConducerea MApN, în vizită
de lucru la Buzău  și Focșanide lucru la Buzău  și Focșani

Vizită în PoloniaVizită în Polonia

și activitățile planificate pentru perioada
următoare, pe domenii de responsabili-
tate, precum și sistemele de armament și
echipamente din dotare.

Ministrul apărării naționale s-a in-
teresat de modalitățile de îmbunătățire
a condițiilor de instruire și de angajarea
deplină în procesul de instrucție a
noilor capacități tehnice.

Angel Tîlvăr a declarat că a fost
impresionat de starea excelentă a
unităților vizitate și i-a felicitat pe
militari pentru modul în care au exe-
cutat misiunile în anul 2022. Ministrul
a precizat că vor fi depuse toate efor-
turile pentru continuarea înzestrării cu
tehnică modernă, având în vedere
creșterea bugetului apărării pentru
acest an de la 2 la 2,5 la sută din PIB.

De asemenea, a exprimat determinarea
echipei de conducere a MApN de a
găsi soluții cât mai rapide pentru
îmbunătățirea condițiilor de muncă și
de viață ale întregului personal al
Armatei României, care să sporească
atractivitatea carierei militare la toate
nivelurile.

Șeful Statului Major al Apărării le-a
mulțumit militarilor pentru excelenta
colaborare cu celelalte structuri de
forțe ale armatei și cu partenerii din
țările aliate, în cadrul evenimentelor de
instruire naționale și multinaționale de
anul trecut, subliniind că ...anul 2023
va fi chiar mai important pentru
pregătirea militarilor români cu
tehnica nouă intrată în dotare.

Sursa: Biroul de presă al MApN

Ministrul apărării naționale, Angel
Tîlvăr, însoțit de șeful Statului Major al
Apărării, generalul Daniel Petrescu, a
efectuat marți, 10 ianuarie, o vizită
oficială în Republica Polonă.

Programul vizitei a cuprins întâlniri
bilaterale cu ministrul polonez al
apărării, Mariusz Blaszczak, și cu

reprezentanți ai conducerii Statului
Major General al Forțelor Armate
Poloneze, precum și cu militarii
detașamentului românesc de apărare
antiaeriană Sky Guardians din com-
punerea Grupului de Luptă NATO, dis-
locat în Bemowo Piskie Training Area.

M-am întâlnit în Polonia cu militarii
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HOROSCOP UL LUNII FEBRUARIE

J
La oftamolog:
- Ce literă vă arăt eu acum?
- Da, dumneavoastră unde sunteți?                                                 

J
- Poate o femeie să-l facă pe un bărbat milionar?
- Da, dacă el este miliardar!

J
- Azi mi-am făcut CV-ul. L-am scris, l-am redactat, l-am citit de

câteva ori, apoi m-a bufnit plânsul.
- De ce?
- Este păcat să trimiți un asemenea om la muncă.                                                  

J
- Cu ce te ocupi?
- Lucrez la SRI.
- Spune-mi ceva interesant!
- Despre mine sau despre tine?

J

U M O R

Știați că?
Lebedele albe sunt un simbol al iubirii eterne și al devotamentului.

Se crede că lebedele, la fel ca porumbeii, formează perechi pe viață, în ciuda
faptului că durata medie de viață a unui porumbel este de 20 de ani, iar o
lebădă poate trăi până la 100 de ani. Lebedele o adevarata întruchipare a
perfecțiunii: frumoase, elegante, tandre, iubitoare. Lebedele, la fel ca oa-
menii, se recunosc prin vedere. Iubita lui lebădă nu va fi confundată
niciodată cu alta! Dar, spre deosebire de oameni, nu vor înșela nici nu vor
trăda. Aceste păsări sunt fidele între ele până la sfârșitul zilelor lor ...
Credința lebedelor este un simbol al iubirii frumoase, adevărate și pure. Nu
există o uniune mai perfectă decât uniunea unei lebede și a celeilalte  lebede
consacrate reciproc. Afecțiunea lor emoționantă nu cunoaște granițe și este
puțin probabil ca o relație atât de pură și strălucitoare să poată fi văzută ori-
unde în natură. Familia de lebede este inseparabilă. Construirea cuiburilor,
adunarea hranei, zborul peste iarnă și creșterea puilor se fac împreună.

Cum se formează perlele? - Din durere se nasc perlele și de aceea ele
sunt atât de rare. Majoritatea perlelor veritabile se găsesc în muzee. Perlele
naturale iau naștere atunci când între cochilie și manta pătrunde un corp
străin (un parazit micro-organic sau un fir de nisip). Acesta irită mantaua
care începe să secrete sidef prin celulele epiteliale, pentru a se proteja de o
posibilă iritație. Molusca depune în jurul acelui corp mii și mii de straturi
concentrice de sidef, care este perla. Acest proces poate dura între 10 și 20
de ani. În timpul procesului de formare al perlelor, lumina pătrunde în stra-
turile foarte subțiri de sidef, producând fenomenul de irizație al perlei.
Fiecare moluscă secretă o culoare proprie de sidef. De aici rezultă unicitatea
și marea diversitate de culori și irizări ale perlelor, fiind extrem de greu de
găsit seturi de perle cu aceeași nuanță.

Delfinii - După cum relatează Discovery News, creierul mare al delfinului
este structurat pentru conștientizare și emoție. De fapt, creierul delfinilor
este mai complex din punct de vedere structural decât cel al oamenilor.
După cum a declarat Lori Marino, expertul în delfini de la Universitatea
Emory, pentru Discovery News, delfinii au un proces de vindecare extrem
de rapid, ceea ce înseamnă că nu fac hemoragii cauzatoare de moarte.
Delfinii concurează cu elefanții la cea mai buna memorie din regnul ani-
mal.

Elefanții - își transmit cunoștințele acumulate dea lungul vieții, din
generație în generație prin intermediul matriarhilor, iar acest schimb de
informații a fost benefic pentru supraviețuirea creaturilor. Ei sunt capabili
să-și amintească drumul către sursa de hrană și apă pe distanțe mari și cum
să ajungă la zone alternative în cazul în care apare nevoia. Elefanții își cin-
stesc morții. La mult timp după ce un elefant a murit, elefanții se vor în-
toarce și vor atinge oasele rămase cu picioarele și trompa.

Câini - Se știe că aceste animale învață sute de cuvinte și chiar știu
matematica. La fel ca oamenii, fiecare câine este diferit în felul lui. Unii
câini s-ar putea să fie mai prietenoși, alții ar putea fi abili la învățarea cu-
vintelor, în timp ce alții ar putea avea abilități excelente de ajutor în diferite
probleme. Din acest motiv câinii sunt folosiți de armată, poliție,
salvamontiști, pompieri sau pentru paza locuințelor.

Berbec. Luna februarie trezește în nativi capacitatea de a empatiza cu
ceilalți, ceea ce creează o prietenie puternică. În această perioadă, veți fi
mai predispus la probleme de sănătate, așa că nu trebuie să exagerați cu en-

tuziasmul față de lucrurile noi. Relaxeați-vă și acționați cu calm, cel puțin
veți avea timp să vă gândiți la tot și nu veți acționa impulsiv. Comunicarea este
cheia, nu lăsați obstacolele de acest fel să vă strice luna.

Taur. Februarie va fi o lună plină de muncă iar munca va deveni principala
activitate în această perioadă a anului. Datorită unei doze mari de deter-
minare în domeniul muncii, veți obține venituri financiare mai mari, care

vă vor aduce o mică bucurie și veți merge în mod constant înainte. Situația
financiară este din ce în ce mai prosperă luna aceasta și proiectele pe care le-ați pus
în aplicare încep să dea roade.  

Gemeni. Nativii acestei zodii vor fi predispuși la depresie în februarie. Vă
place să petreceți timpul cu prietenii în aer liber iar acest lucru va face ca
responsablitățile pe care le aveți să devină imposibile. Această stare proastă

s-ar putea reflecta în alte aspecte ale vieții dvs., așa că încercați să vă luați
timp liber pentru a avea grijă de bunăstarea dvs. mentală. Distrați-vă, experimentați
lucruri noi și bucurați-vă de fiecare aventură. 

Rac. Luna februarie va aduce nativilor o anumită cantitate de încredere în
sine, mai ales la locul de muncă. Veți ieși în evidență la locul de muncă, iar
superiorii dvs. vor fi foarte mulțumiți de ideile pe care le prezentați. Cu toate

acestea, succesul dvs. va aduce și mai multă responsabilitate. Nu vă fie frică
să o acceptați. Succesul în carieră se va reflecta și în viața privată și totul va decurge
fără probleme. Profitați de această perioadă prosperă.

Leu. În această lună ar fi bine să gândiți rațional și să luați în considerare
toate argumentele pro și contra înainte de a începe ceva. În această perioadă,
vă veți concentra în principal pe voi și vă va fi greu să socializați.  Bucurați-

vă de toate experiențele. Încercați să petreceți cât mai mult timp singur și să
vă organizați gândurile înainte de a vă angaja în viața altora. Riscul a dat de multe
ori roade, așa că ar trebui să vă gândiți încă odată dacă merită să riscați. 

Fecioară. Luna februarie va trezi în nativi nevoia de a câștiga faimă și de a
avea dreptate cu privire la orice. Va fi un moment ideal pentru a reînnoi
contactul cu prietenii. Încearcați să experimentați și alte domenii, fără să vă

fie teamă de eșec. Uneori e bine să riscați și să mergeți bazați doar pe instinct.
Este un moment prosper în ceea ce privește viața profesională, profitați de asta și
depuneți eforturi mari  pentru a ajunge acolo unde v-ați propus.

Balanţă. În februarie, veți fi copleșiți de sarcinile de la muncă. Veți primi
de la superiori o mulțime de sarcini pe care nu le veți putea îndeplini, ceea
ce vă va stresa. Veți avea probleme din a vă opri să spuneți comentarii

neadecvate, totuși, ar trebui să așteptați o oportunitate mai bună.  Puțină
relaxare nu strică nimănui. Pregătiți totul dinainte, să nu aveți surprize pe ultima
sută de metri.

Scorpion. Chestiunile legate de carieră pot implica niște circumstanțe
delicate care necesită metode ingenioase de rezolvare. Sunteți în starea de
spirit potrivit la locul potrivit pentru a le găsi. Sunteți cu siguranță pregătiți

pentru o provocare și probabil că veți săpa direct la subiect și veți veni cu o
mulțime de idei grozave. Aceste concepte nu numai că vă vor ajuta să treceți peste
situația actuală, dar se vor dovedi utile în viitor.

Săgetător. Un eveniment social v-ar putea pune în contact cu alte persoane
interesante din domenii fascinante, unele venite din locuri îndepărtate.
Discuțiile ar putea să vă deschidă orizonturile către unul sau mai multe

interese noi, pe care probabil veți dori să le urmați mai târziu. Veți oferi timp
și spațiu pentru a vă concentra asupra oamenilor cărora le pasă cu adevărat de
dumneavoastră. Ați putea primi o invitație de a vizita un loc exotic. 

Capricorn. Luna aceasta nativii vor da dovadă de abilități de comunicare
și empatie uimitoare. În această perioadă, o mulțime de prieteni se vor
apropia de voi și vor avea tendința de a vă cere sfaturi, veți deveni o

persoană populară în rândul prietenilor voștri. Capricornii se concentrează
luna asta pe un stil de viaţă sănătos. Indiferent că e vorba despre o dietă nouă sau
despre mersul la sală, fac tot ce le stă în putere să aibă grijă de sănătatea lor.

Vărsător. Februarie va fi o lună a iubirii pentru nativii acestei zodii.
Petreceți împreună un weekend prelungit sau mergeți într-o vacanță, ori pur
și simplu faceți o excursie la un centru de relaxare unde vă veți simți ca într-

un paradis și vă veți bucura din plin de clipele minunate împreună. În această
lună pe plan financiar, încercați să aveți un anumit control, deoarece cheltuielile
excesive vă pot aduce probleme financiare serioase.

Peşti. Februarie va fi mai degrabă o lună calmă pentru nativii acestei zodii.
Abilitățile sociale nu vor fi punctul forte în această lună, așa că ar trebui
mai degrabă să petreceți ceva timp singuri. O schimbare de decor v-ar prinde

bine nativilor în luna aceasta. Starea dumneavoastră de sănătate nu a fost cea
mai bună pe parcursul iernii și, prin urmare, ar trebui să încercați să faceți schimbări
în bine în stilul de viață.
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Aflați la început de an și la mijlocul
perioadei de executare a misiunii,
militarii Detașamentul de Apărare
Antiaeriană Sky Guardians, dislocați în
baza de instruire din Bemowo Piskie,
Polonia, continuă instruirea întrun ritm
alert.

În prima săptămână a anului de
instrucție, militarii s-au concentrat pe
menținerea unui nivel ridicat al
pregătirii fizice și psihice, astfel încât
au executat un marș tactic pe o distanță
de aproximativ 25 de kilometri.

Printre obiectivele marșului s-au
numărat: creșterea rezistenței la efort
fizic și psihic prelungit; testarea
capacității de reacție la diferite inci-
dente și creșterea coeziunii de grup. În
timpul marșului, militarilor le-au fost
testate capacitatea de reacție la contact,

acordarea primului ajutor sau exe-
cutarea regrupării.

Activitățile de instruire au continuat
cu un exercițiu de rezolvare a unei
situații tactice care a integrat și struc-
tura de sprijin a detașamentului. 

Plutonul sprijin al detașamentului
este cel care reușește să gestioneze
situațiile neprevăzute cum ar fi:
evacuarea medicală și acordarea de
prim-ajutor, lucrări de mentenanță,
reaprovizionare, tractare și evacuare a
tehnicii de luptă la nevoie.

Tot luna aceasta au executat un
exercițiu de antrenament în teren de
nivel baterie, al doilea de acest tip. 

Un element de noutate pentru militarii
români a fost constituit de participarea
militarilor din contingentul britanic, are au
asigurat, în cadrul exercițiului, dronele

Început de anÎnceput de an
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pe care artileriștii antiaerieni trebuiau
să le găsească în cadrul secvenței de
cercetare a spațiului aerian.

Începând cu luna octombrie a anului
trecut, timp de aproximativ 6 luni,
militarii Detașamentului de Apărare
Antiaeriană Sky Guardians, structură
generată de Batalionul 288 Apărare
Antiaeriană Milcov din Focșani, sunt
dislocați în baza de instrucție Bemowo

Piskie din Polonia, unde se instruiesc
într-un mediu multinațional alături de
aliații americani, britanici, croați și
polonezi sub coordonarea Comanda-
mentului Forțelor Întrunite General
Ioan-Emanoil Florescu.

Text și foto: locotenent Cornelia
Dumitru


