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În data de 18 octombrie,
în baza militară din Bemowo
Piskie a avut loc ceremonia
de predare-primire a mi-
siunii între Detașamentul
de Apărare Antiaeriană
Gheparzii Transilvani, co-
mandat de maiorul Cosmin
Baciu și Detașamentul de
Apărare Antiaeriană rotația

a XII-a, comandat de
maiorul Florian Ion.

La ceremonie au par-
ticipat o serie de invitați
printre care ambasadorul
României în Polonia,
excelența sa, domnul
Cosmin Onisii,  atașatul
militar al României în
Polonia, reprezentantul
C o m a n d a m e n t u l u i
Forțelor Întrunite,
locțiitorul comandantului
Brigăzii 15 Mecanizată
din Gizycko, comandantul

Grupului de Luptă din
Polonia, comandantul bazei
militare de instrucție din
Bemowo Piskie, precum
și comandanții contingen-
telor britanic și croat.

Pentru Gheparzii Tran-
silvani activitatea a însemnat
recunoașterea valorii pro-
fesionale dobândite pe

parcursul misiunii, în timp
ce pentru militarii
Detașamentului de Apărare
Antiaeriană rotația a XII-
a, ceremonia a avut un
impact mobilizator de-
oarece, din acest moment,
lor le revine datoria de a
reprezenta cu succes Armata
României în cadrul Grupului
de Luptă din Polonia.

Text și foto: locotenent
Cornelia Dumitru

Garnizoanei Huși la fotbal. 
Festivitatea s-a încheiat

cu defilarea militarilor ba-
talionului și participarea la
expoziția de echipamente
militare.

Sursa: Batalionul 202
Apărare C.B.R.N. „General
Gheorghe Teleman”

Batalionul 911 Infanterie
Capidava, a aniversat la
data de 1 octombrie, 111
ani de la înființarea Regi-
mentului 40 Infanterie
Călugăreni, unitate de
elită a Armatei Române,
ce a fost înființată la 1
octombrie 1911. Cu
acest prilej, la sediul
batalionului s-a organizat
o ceremonie militară în
cadrul căruia, comandantul
batalionului, locotenent-
colonel Irinel Ristea, le-a

mulțumit militarilor pentru
profesionalismul și de-
votamentul cu care
aceștia își îndeplinesc
misiunile încredințate.

Începând cu anul 2016,
Batalionul 911 Infanterie
Capidava a preluat tradițiile
de luptă ale Regimentului
40 Infanterie Călugăreni.
Text: căpitan Teodor

Lățcan
Foto: caporal Daniel

Guzu

Ceremonie de predare-primire a Ceremonie de predare-primire a 
misiunii în Poloniamisiunii în Polonia

Cu ocazia aniversării a
72 de ani de la înființarea
Batalionului 202 Apărare
C.B.R.N. General Gheorghe
Teleman, pe data de 20
octombrie, a avut loc la
sediul instituției o ceremonie
militară și religioasă la
care au participat
reprezentanți ai autorităților
locale, comandanți ai
unităților militare și din
sistemul național de apărare

și ordine publică din
județul Vaslui, rezerviști
militari, veterani de război
și elevi.

Slujba religioasă a fost
oficiată de preacucernicul
părinte protopop Marius
Antohi, însoțit de părintele
Iulian Corozel.

În cadrul ceremoniei
au fost oferite distincții
militarilor merituoși și
a fost înmânată Cupa

72 de ani de la înființarea 72 de ani de la înființarea 
Batalionului 202 Apărare C.B.R.N.Batalionului 202 Apărare C.B.R.N.

,,General Gheorghe Teleman”,,General Gheorghe Teleman”

celor prezenți reperele
marcante ale existenței
Regimentului 13 Artilerie
și a mulțumit întregului
personal pentru dăruința
și profesionalismul
demonstrat în activitățile
desfășurate, prilej cu care
s-au acordat distincții militare
și diplome de merit. De
asemenea, în cadrul cere-
moniei, comandantul
unității a oferit placheta

Batalionului 345 Artilerie
Tomis, generalului de
brigadă în retragere Nicolae
Gavrilă, comandant al
Regimentului 13 Artilerie,
în perioada 1977-1982,
acesta reprezentând un
moment încărcat de emoții
pentru întregul personal
prezent la eveniment.

Sursa: Batalionul 345
Artilerie „Tomis”

Batalionul 285 Artilerie
Vlaicu Vodă a aniversat,
la 1 octombrie a.c., 54 de
ani sub Tricolor!

Istoria unităţii a început
în anul 1968, prin
înființarea Regimentului
285 Artilerie, subordonat
Diviziei 67 Mecanizate și
dislocat în Garnizoana
Brăila. 

În data de 28.02.2006,
în baza ordinului Șefului
Statului Major General
nr. B5/S 440, unitatea
primește un nou stat de
organizare și denumirea
onorifică a domnitorului
Țării Românești Vlaicu
Vodă.

La activitate au participat
comandantul Brigăzii 282

Blindată Unirea Princi-
patelor, colonelul  Gabriel
Turculeț, foști comandanți
ai unității, și comandanți
ai unităților din Garnizoana
Braila. 

Cu această ocazie, pentru
îndeplinirea exemplară a
atribuțiilor de serviciu,
mai mulți militari au fost
înaintați în grad, iar altora
le-au fost înmânate
diplome de merit în semn
de respect și apreciere
pentru contribuția semni-
ficativa adusă procesului
de instruire si perfecționare. 
La mulţi ani, tuturor mili-

tarilor Batalionului 285
Artilerie Vlaicu Vodă!
Sursa: Batalionul 285

Artilerie „Vlaicu Vodă”

1 octombrie - Ziua Batalionului1 octombrie - Ziua Batalionului
285 Artilerie „Vlaicu Vodă”285 Artilerie „Vlaicu Vodă”

Zi aniversară la sediul BatalionuluiZi aniversară la sediul Batalionului
911 Infanterie „Capidava” 911 Infanterie „Capidava” 

Batalionul 345 Artilerie ,,Tomis” Batalionul 345 Artilerie ,,Tomis” 
la ceas aniversar!la ceas aniversar!

Joi, 29 septembrie, la
sediul din garnizoana
Medgidia, Batalionul 345
Artilerie Tomis a aniversat,
115 ani de la înființarea
Regimentului 13 Artilerie,
unitate emblematică ce a
luat ființă la data de
01.10.1907, conform or-
dinului Ministerului de
Război nr. 332, ale cărei
tradiții de luptă au fost
preluate de către Batalionul
345 Artilerie Tomis. 

Ceremonialul militar și
religios s-a desfășurat în
prezența comandantului
garnizoanei Medgidia,

colonel Eugen Călin, a
reprezentanților autorităților
locale și a celorlalte
instituții din sistemului
național de apărare din mu-
nicipiu, a reprezentanților
Brigăzii 9 Mecanizată
Mărășești și a unităților
subordonate acesteia și, nu
în ultimul rând, a foștilor
comandanți și militari care,
de-a lungul timpului, au
făcut parte din efectivele
celor două unități.

În cadrul evenimentului,
comandantul batalionului,
locotenent-colonel Ion
Ilie, a reamintit tuturor



În data de 26 octom-
brie, locotenent-colonelul
Vulpe Cirpian-Andrei a
luat în primire comanda
și Drapelul de luptă al
unității de la locotenent-
colonelul Bîrjovanu Nicolae.   

Activitatea s-a desfăşu-
rat la sediul unității din
garnizoana Roman, în
prezenţa comandantului
Bazei 3 Logistică Zargidava,
colonelul inginer Kicsi
Gabriel. 

După predarea-primirea
comenzii și a Drapelului
de luptă, colonelul inginer
Kicsi Gabriel a rostit o
alocuțiune, prin care a
adresat cuvinte de apre-
ciere și mulțumire pentru
activitatea desfășurată de
locotenent-colonelul
Bîrjovanu Nicolae la co-
manda batalionului, subli-
niind faptul că, deși
parcursul a fost dificil și
nivelul standardelor a
fost unul ridicat, unitatea
a obținut rezultate
excepționale, datorită si-
nergiei dintre un leader-
ship de calitate și

profesionalismul colecti-
vului.

De asemenea, în cadrul
acestui ceremonial, a fost
prezentat și noul șef de stat
major al Batalionului 43
Aprovizionare și Trans-
port Roman I Mușat, ma-
iorul Maftei Cătălin.

Comandantul Bazei 3
Logistică Zargidava și-a
exprimat încrederea că și
în viitor, sub comanda
locotenent-colonelului
Vulpe Cirpian - Andrei,
Batalionul 43 Aprovizio-
nare și Transport Roman
I Mușat va continua să

fie o structură de încre-
dere, care își va îndeplini
cu succes misiunea în
cadrul Bazei 3 Logistică.

Activitatea s-a încheiat
cu defilarea efectivelor
batalionului.

Urăm succes deplin atât
noului comandant al struc-
turii cât și șefului de stat
major, pentru îndeplinirea
tuturor obiectivelor de
performanță specifice
actului de comandă.

Text: locotenent-colonel
Cosmin Bibire 

Foto:plutonier-major
Claudiu Ivan
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Schimbare de comandă la Batalionul 43 Aprovizionare Schimbare de comandă la Batalionul 43 Aprovizionare 
și Transport „Roman I Mușat” și Transport „Roman I Mușat” Susținem excelența tinerei generații de militari!Susținem excelența tinerei generații de militari!

În contextul manifestări-
lor prilejuite de sărbătorirea
Zilei Armatei României, în
data de 24 octombrie, co-
mandantul Diviziei 2 infan-
terie Getica, general-maior
Ciprian Marin a conferit, în
semn de mulțumire, înaltă
apreciere și recunoștință

pentru îndeplinirea
ireproșabilă a misiunilor
și obținerea de rezultate
meritorii în procesul de
instruire, o serie de
distincții militare și di-
plome de merit unor
cadre militare, soldați
gradați profesioniști și

personal civil contractual,
astfel: Emblema de onoare
a Forțelor Terestre, Em-
blema de merit în Slujba
Păcii, clasa a III-a și Em-
blema de Merit Acțiuni
Umanitare, clasa a III-a.  

Totodată, în cadrul cere-
moniei militare au fost
premiați și militarii co-
mandamentului Diviziei 2
Infanterie Getica, Batalio-
nului 47 Comunicații și In-
formatică General Nicolae
Petrescu și Batalionului
200 Sprijin Istrița care au
participat, în perioada
19-21 octombrie, la
competițiile sportive de
tenis de masă, fotbal-
tenis și cros din cadrul
Cupei 25 Octombrie orga-
nizate cu aceeași ocazie.

Text și foto: locotenent
Nicoleta Pană

Voie bună cu Armata Română!Voie bună cu Armata Română!

În seria activităților
dedicate Zilei Armatei
Române, sâmbătă 22 oc-
tombrie, la Cercul Militar
Huși a avut loc un spec-
tacol de divertisment în
care, timp de aproximativ
o ora și jumătate, specta-
torii au fost încântați cu
poezie, muzică, cântece
patriotice, dansuri și mo-
nologuri artistice.

Au fost momente de
neuitat, alături de copii
talentați, care au reușit să
atingă scopul acestui
spectacol și anume acela
de a aduce voie bună.

Foto: sergent-major
Cârlescu Cătălin

Vineri, 21 octombrie,
veteranul de război Chetran
Constantin a împlinit
venerabila vârsta de 100
de ani.

Reprezentanți ai Bata-
lionului 202 Apărare
C.B.R.N. împreună cu
autoritățile județene și
locale l-au vizitat, în co-
muna Bunești-Averești,
pentru a fi alături de el în
această zi deosebită.

Cu această ocazie, îi
dorim veteranului de război

sănătate și mulți ani
fericiți !

Sursa: Batalionul 202
Apărare C.B.R.N. „General
Gheorghe Teleman”

Veteran la centenarVeteran la centenar

Ceremonie militară la sediul comandamentului Ceremonie militară la sediul comandamentului 
Diviziei 2 Infanterie „Getica”Diviziei 2 Infanterie „Getica”

Devenită deja o tradiție,
în data de 26 octombrie, în
cadrul ședinței consiliului
director al Fundaţiei Mareşal
Alexandru Averescu, a avut
loc festivitatea de premiere
a șase elevi buzoieni admiși
la colegiile naționale militare.

Bursele oferite de Fun-
daţia Mareşal Alexandru
Averescu au menirea de a
susține excelența tinerei
generații de militari,
recunoașterea efortului depus
de aceștia pentru a-și vedea
visul îndeplinit, cât și stimu-
larea acestora de a continua
acest drum.

Acest stimulent, denumit
Bursa General de corp de
armată Nicolae Ciupercă,
este menit, totodată, a
recunoaște devotamentul,

abnegația și energia gene-
ralului de elită al Armatei
Române, născut la Râmnicu-
Sărat, comandant al Arma-
tei a II-a în perioada
12.09.1939-22.09.1940,
care a participat la Războ-
iul de Întregire a neamului
(inclusiv în cadrul

operațiilor militare din vara
anului 1917, sub comanda
generalului Averescu, ca
șef al biroului operații al
Armatei a II-a). 

Text: locotenent Nicoleta
Pană

Foto: plutonier-major
Florin Stanciu

Respect și recunoștință pentru eroi!Respect și recunoștință pentru eroi!

În perioada 11 - 12 oc-
tombrie 2022, militari din
cadrul Garnizoanei Focșani
au îngrijit mormintele
eroilor situate în Cimitirul
Nordic din municipiu, iar
în data de 13 octombrie,
împreună cu elevi de la
Liceul de Artă Gheorghe
Tattarescu, au depus câte
o floare și au aprins câte o
lumânare, în semn de res-
pect și recunoștință pentru
că și-au sacrificat viețile
în numele Patriei.  

Activitatea s-a desfășurat
în prezența comandantului
Garnizoanei Focșani, colo-
nel Gabriel - Constantin

Turculeț, a prefectului
județului Vrancea și a repre-
zentantului administrației
județene. 

Acțiunile s-au înscris în

lista manifestărilor dedicate
Zilei Armatei României.

Sursa: Brigada 282
Blindată „Unirea Princi-
patelor”
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Ziua de 25 Octombrie
este cea în care poporul
român îşi omagiază ar-
mata, faptele ei de arme
din trecutul mai depărtat
şi mai apropiat, pe toţi
cei care astăzi, în haină
militară, sunt permanent
la datorie.

Cu acest prilej, marți 25
octombrie, Garnizoana
Buzău a organizat ceremo-
nia militară și religioasă de
depuneri de coroane și
jerbe de flori la Cimitirul
Eroilor, din localitatea

Siriu, județul Buzău, la
care au participat autori-
tăţi locale şi judeţene, re-
prezentanţi ai instituţiilor
şi ai unităţilor militare
din garnizoană, militari
activi, în rezervă sau
retragere.

Activitatea a început
cu oficierea slujbei de
mulţumire şi laudă - Te
Deum, de către un sobor
de preoţi, continuată cu
alocuțiunile oficialităților

prezente la eveniment,
ceremonia de depuneri
de coroane de flori, urmată
de spectacolul literar-
muzical susținut de către
elevii şcolilor gimnaziale
din localitatea Siriu.

Începând cu ora 19.00,
militarii Garnizoanei
Buzău au mărșăluit cu
cântec și torțe aprinse
sub privirile curioase ale
copiilor și adulților deopo-
trivă. Defilarea a început la

Catedrala Arhiepiscopală
Înălțarea Domnului și s-
a  încheiat pe Calea Eroilor,
nu înainte de a saluta
oficialitățile civile și
militare din fața coman-
damentului Diviziei 2
Infanterie „Getica”.

Zâmbete, emoții și ro-
pote de aplauze au primit
militarii buzoieni în drumul
lor de retragere către uni-
tatea militară. 

Ceremonia de retragere

cu torțe a fost cea care a
încheiat activitățile orga-
nizate în județul Buzău,
cu ocazia sărbătoririi
Zilei Armatei României.

La mulți ani militarilor,
la mulți ani Armatei
României!

Text și foto: locotenent
Nicoleta Pană

Ziua de 25 octombrie a
fost sărbătorită prin cere-
monii militare și în garni-
zoanele unităților
subordonate Brigăzii 2
Vânători de Munte
Sarmizegetusa. 

La Predeal, această zi a
fost sărbătorită printr-o
ceremonie militară şi
religioasă cu depunerea
coroanelor şi jerbelor de
flori, de către militarii
Batalionului 21 Vânători
de Munte General
Leonard Mociulschi și ai
Bazei de Perfecționare
pentru Vânători de Munte
Bucegi, la activitate fiind
prezenți și reprezentați ai
autorităților publice locale,
Inspectoratului General
pentru Situații de
Urgență, precum și adulți
și copii din orașul-
stațiune Predeal.

O ceremonie militară și
religioasă similară a avut
loc și în localitatea
Săcele, eveniment la care
au luat parte militarii
Batalionului 206 Artilerie
General Mihail Lăcătușu
din Ghimbav.

În garnizoana Câmpu-
lung, Batalionul 30
Vânători de Munte
Dragoslavele în colabo-
rare cu Muzeul Municipal
Câmpulung și cu sprijinul
primăriei municipiului, s-
a organizat evenimentul
intitulat Ostașii noștri,
eroii noștri la Mausoleul
Eroilor din comuna Valea

Mare-Pravăț, eveniment
organizat în semn de
recunoștință pentru toți
ostașii români.

Pe terasa din fața
mausoleului, vânătorii
de munte câmpulungeni
au amenajat standuri de
prezentare a tehnicii
militare, armamentului și
materialelor specifice de
alpinism din dotare. Spre
bucuria celor mici, pe
spațiul verde din zona
mausoleului a fost
amenajată o tiroliană de
care aceștia s-au putut
bucura sub atenta
supraveghere a militarilor.

Ceremonii militare și
religioase cu depunere de
coroane și jerbe de flori
au fost organizate atât în
Piața Jurământului din
centrul municipiului
Câmpulung cât și la
Mausoleul Eroilor din
comuna Valea Mare-
Pravăț. 

La ceremoniile organi-
zate au luat parte și trupe
de reconstituire a istoriei
Primului Război Mondial
aparținând Detașamentului
Mateiaș.

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

25 Octombrie25 Octombrie
Ziua Armatei României Ziua Armatei României 

B u z ă uB u z ă u

B r a ș o vB r a ș o v

Ziua Armatei României
a fost sărbătorită, de
militarii Garnizoanei
Focșani, în cadrul unui
ceremonial militar și
religios desfășurat la
Mausoleul Eroilor Sud,
din municipiu.

La activitate au partici-
pat comandantul Garni-
zoanei Focșani, colonel

Gabriel-Constantin Turculeț,
comandantul Brigăzii 8
ROT Alexandru Ioan
Cuza, colonel Daniel
Condruz, reprezentanți ai
autorităților locale și mili-
tari aparținând Armatei
SUA, dislocați în
garnizoană.

Manifestările dedicate
acestei zile s-au încheiat
cu retragerea cu torțe a
militarilor Brigăzii 8
ROT Alexandru Ioan

Cuza, executată pe traseul
Cercul Militar -Teatrul
Municipal - Catedrala
Cuvioasa Parascheva-
Palatul Administrativ -
Cazarmă.

La mulți ani, militari
activi, în rezervă și în
retragere!

Sursa: Brigada 282
Blindată „Unirea Princi-
patelor”

F o c ș a n iF o c ș a n i
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Ziua de 25 reprezintă
un moment simbolic în
istoria poporului român,
este ziua eliberării ultimei
brazde de pământ românesc
de sub ocupație străină.
Este ziua în care ne arătăm
respectul față de soldații
români care s-au jertfit
pe fronturile datoriei
pentru a îndeplini misiunea
nobilă de a apăra unitatea
națională și integritatea
teritorială a statului
român.

Cu această ocazie,
Brigada 9 Mecanizată
Mărășești a sărbătorit
prin o serie de
manifestații, incluzând
ceremoniale militare și
relegioase și expoziții de
tehnică, armamente și
echipamente militare. 

Mai mulți copii au
trecut pragul unităţiilor
militare din localitățile
Topraisar și Târgoviște,
cu ocazia Zilei Porţilor
Deschise dedicate Zilei
Armatei României. 

Evenimentul a fost
unul entuziast pentru cei
mici, pentru că au putut
vedea tehnica din dotare,
dar s-au putut implica şi
în activităţile special
pregătite pentru ei. La
prezentarea statică din
poligonul automatizat
Topraisar, au participat și
parteneri americani din
cadrul Batalionului 1-
502 Parașutiști, dislocați
la Baza 57 Aeriană Mihail
Kogălniceanu, dar și un
detașament al IGSU
Tulcea care au prezentat
un exercițiu demonstrativ
de stingere al unui incediu.

Sursa: Brigada 9
Mecanizată „Mărășești”

25 Octombrie25 Octombrie
Ziua Armatei României Ziua Armatei României 

C o n s t a n ț aC o n s t a n ț a

Această sărbătoare
dedicată Zilei Armatei,
este stipulată în Decretul
nr.381 din 1 octombrie
1959. La data de 25 oc-
tombrie 1944, în bătălia de
la Carei, Armata Română,
a eliberat ultima palmă
de pământ românesc de
sub ocupaţia horthystă.
Aceste fapte eroice s-au
obţinut prin lupta eroică
a 525.000 militari şi prin
jertfa supremă a aproxi-
mativ 58.500 eroi.

În semn de recunoştinţă
şi respect pentru sacrificiul
făcut de înaintaşii noştri,
la Monumentul Eroilor
Neamului din Piața Cerbul
de Aur, militarii din
Garnizoana Bârlad, au
organizat un ceremonial
militar și religios.

La acest eveniment au
participat militarii din
garnizoană, reprezentanți
ai autorităților publice
locale, ai Ministerului

Afacerilor Interne, ai Bi-
sericii Ortodoxe Române,
ai Asociație cadrelor
militare în rezervă și retra-
gere precum și cetățeni ai
Municipiului Bârlad.

Glorie eternă eroilor
neamului care s-au jertfit
pentru independența
țării.

La Mulți Ani dragi
camarazi, fiți mândri,
demni și responsabili de
misiunea pe care o avem,
aceea de a sluji țara.

Sursa: Regimentul
52 Artilerie „General
Alexandru Tell”

B â r l a dB â r l a d

La Monumentul Eroilor
din Cimitirul Eternitatea
din Municipiul Roman,
s-a desfășurat ceremonialul
militar și religios, cu prilejul
aniversării Zilei Armatei
României. La această
activitate au participat
efective ale structurilor
militare din garnizoana
Roman, reprezentanți ai
autorităților publice lo-
cale și un sobor de
preoți. Activitatea a fost
organizată de Baza 3
Logistică Zargidava.

În cadrul alocuțiunii
rostite, comandantul
Garnizoanei Roman,
colonel inginer Gabriel
Kicsi, a scos în evidență
semnificația deosebită a
zilei de 25 octombrie, ca zi
de referință pentru Armata
Română. 

Data de 25 octombrie
a anului 1944 a însemnat
o zi de glorie în istoria
României. Este data la
care armata română a
repurtat victoria finală în
sângeroasele lupte duse
pentru eliberarea de sub
ocupația horthystă. Noi
cei de astăzi, ne înclinăm
cu respect și manifestăm
profundă prețuire, pentru
sacrificiul celor care au
dus la îndeplinire această
misiune nobilă.

Comandantul garni-
zoanei a mai subliniat și
faptul că armata a fost şi
a rămas, una dintre com-
ponentele fundamentale
ale statului, ocupând un
loc privilegiat și anume
acela de apărător al
valorilor fundamentale
ale poporului român, iar
militarii continuă să se
instruiască cu seriozitate
și devotament, pentru
îndeplinirea misiunii
fundamentale a Armatei,
aceea de a apăra suvera-
nitatea și libertatea țării.
Cu prilejul acestei zile

au fost aduse mulțumiri,
felicitări si urări de succes
întregului personal al
Armatei României, precum
și celor aflați in rezervă
sau în retragere.

De asemenea, importanța

deosebită a zilei Armatei
României a fost frumos
conturată, prin alocuțiunea
rostită de către primarul
municipiului Roman,
Leonard Achiriloaei.

Ca semn de prețuire și
profund respect pentru
jertfa eroilor neamului
nostru, au fost depuse la
Monumentul Eroilor
coroane de flori, din partea
Garnizoanei Roman și
din partea Primăriei
municipiului Roman.

Ceremonialul s-a înche-
iat cu defilarea gărzii de
onoare.

La mulți ani Armatei
României!

Text:locotenent-colonel
Cosmin Bibire

Foto:plutonier-major
Claudiu Ivan

R o m a nR o m a n

Militarii Detașamentului
de Apărare Antiaeriană -
Rotația a XII-a, structură
generată de Batalionul
288 Apărare Antiaeriană
Milcov din Focșani, au
sărbătorit Ziua Armatei
României în baza de
instrucție din Bemowo
Piskie, Polonia. Eveni-
mentul a fost marcat
printr-o ceremonie militară
în cadrul căreia a avut
loc și premierea
competițiilor sportive
desfășurate cu aceeași
ocazie.

La activitate au participat
comandantul Grupului

de Luptă NATO, coman-
dantul bazei de instrucție
din Bemowo Piskie și
reprezentanți ai aliaților
croați și britanici.

La finalul ceremoniei,
participanții au putut vizita
expoziția statică a tehnicii

de luptă din dotarea
detașamentului.

Începând cu luna oc-
tombrie a acestui an, timp
de aproximativ 6 luni,
militarii Detașamentului
de Apărare Antiaeriană -
Rotația a XII-a, structură
generată de Batalionul
288 Apărare Antiaeriană
Milcov din Focșani, sunt
dislocați în baza de
instrucție Bemowo Piskie
din Polonia, unde se vor
instrui într-un mediu
multinațional alături de
aliații americani, britanici,
croați și polonezi sub
coordonarea Comandamen-
tului Forțelor Întrunite. 

Text și foto: locotenent
Cornelia Dumitru

P o l o n i aP o l o n i a
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Terestre, general-maior Iulian Berdilă, comandantul
Diviziei 2 Infanterie „Getica”, general-maior
Ciprian Marin, oficialități ale autorităților publice
și locale și comandanți ai unitaților din Dobrogea. 

Mărășești 22.2 este un exercițiu de tip
LIVEX și a vizat dislocarea forțelor și mijloacelor
tehnice a tuturor unităților din componența
Brigăzii 9 Mecanizată Mărășești, în Centrul
Secundar de Instruire pentru Luptă Babadag și
executarea graduală de la simplu la complex a
exercițiilor de tip STX, FTX și LFX, începând
de la nivel grupă, pluton, companie până la
nivelul de Battle Group.

Etapa de planificăre a exercițiului a cuprins
trei conferințe, conferința inițială de planificare
în luna iulie, conferința principală de planificare
în luna august și conferința finală de planificare
în luna septembrie. 

În cadrul exercițiului, partenerii americani
au participat cu o companie din cadrul Batalionului
1-502 Parașutiști al Brigăzii 2 Parașutiști,
dislocată în Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. 

(continuare în pagina 7)

ExercițiulExercițiul
multinaționalmultinațional

„Mărășești 22.2”„Mărășești 22.2”

În cadrul Centrului Secundar de Instruire
prin Luptă Babadag, în perioada 10-21 octombrie
s-a desfășurat exercițiul multinațional  Mărășești
22.2.

Ceremonia de deschidere a exercițiului a
avut loc în data de 11 octombrie și a fost
condusă de către comandantul brigăzii colonelul
Adrian Costaru.

La ceremonie au luat parte detașamentele
reprezentative ale structurilor subordonate Brigăzii
9 Mecanizată Mărășești și un detașament de
militari americani aparținând  Diviziei 101
Parașutiști dislocați la Baza 57 Aeriană Mihail
Kogălniceanu.

Timp de două săptămâni, aproximativ 800
de militari români și americani, cu peste 70 de
mijloace tehnice, s-au instruit în comun, la
Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă din
Babadag, din județul Tulcea, în cadrul exerciţiului
Mărășești 22.2.

În data de 20 octombrie, a avut loc DVDay
(Ziua Distinșilor Vizitatori). În calitate de
invitați de onoare, la această activitate  au
participat, șeful Statului Major al Forțelor



Este principalul eveniment de instruire al
Brigăzii 9 Mecanizată „Mărășești”, din acest
an. A fost un exercițiu bilateral la care au participat
structurile brigăzii împreună cu militarii Batalionului
1-502 Parașutiști al Brigăzii 2 Parașutiști.

Pe parcursul celor două săptămâni am executat
exerciții de rezolvare a unor situații tactice (STX-
Situational Training Exercise), exerciții tactice
de antrenament în teren (FTX - Field Training
Exercise) și exerciții tactice cu trageri de luptă
(de tip LFX - Live Fire Exercise).

Exercițiul a fost unul complex, în ultima etapă
fiind utilizată muniția de război de către toate
structurile participante.

Din compunerea acestui Battle Group au făcut
parte subunități de tancuri, infanterie, artilerie,
apărare antiaeriană, subunități de cercetare,
logistice, o companie de parașutiști aparținând
partenerului american, plus susținerea aeriană
realizată cu elicoptere Black Hawk și Puma, a
declarat comandantul brigăzii colonelul Adrian
Costaru.

Referindu-se la colaborarea cu militarii americani,
acesta a precizat că:  ...am cooperat foarte bine,

atât pe timpul procesului de planificare cât și în
etapa de execuție. Limba engleză nu este o
problemă pentru militarii brigăzii, fiind chiar un
obiectiv în cadrul exercițiului și anume
îmbunătățirea abilităților de comunicare.

Un alt obiectiv propus a fost acela de a verifica
nivelul de coeziune al subunităților dar și cel al
„Battle Group”-lui, creșterea nivelului de interope-
rabilitate, verificarea procedurilor de operare în
vigoare, adaptarea acestora la situația curentă
și dezvoltarea încrederii reciproce între militari.

Obiectivele propuse au fost atinse în totalitate
și asta datorită încrederii și profesionalismului
de care au dat dovadă militarii din subordine.

Exerciţiul Mărășești se desfăşoară anual pe
teritoriul României şi are ca obiective creşterea
interoperabilităţii cu partenerul strategic dislocat
la Baza 57 Aeriană din Mihail Kogălniceanu,
menţinerea capabilităţii de dislocare şi instruire
în comun prin exersarea sprijinului logistic aferent
și dezvoltarea unui mediu regional favorabil în
vederea cooperării militare multinaţionale.

Text și foto: locotenent Cosmin Marinescu
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În data de 6  octombrie, la Cimitirul
Militar din localitatea Deleni, județul
Iași, a avut loc un ceremonial militar
și religios cu depuneri de coroane la
mormântul eroilor Regimentului 48
Infanterie Buzău, căzuţi la datorie în
iarna anului 1916-1917.

Ceremonia a fost organizată de co-
mandamentul Diviziei 2 Infanterie Getica,
Fundaţia Mareşal Alexandru Averescu,
cu sprijinul Brigăzii 15 Mecanizate Podu
Înalt și al Primăriei comunei Deleni.

La activitate au participat coman-
dantul Diviziei 2 Infanterie Getica
şi preşedinte al Fundaţiei Mareşal
Alexandru Averescu, general-maior
Ciprian Marin, comandantul Brigăzii
15 Mecanizate Podu Înalt, colonel
Claudiu Tamaș, reprezentanți ai
autorităților locale din Buzău, Iași,
Deleni, comandanți din structurile
sistemului de apărare, ordine publică
și siguranță națională, un sobor de
preoți, care a oficiat serviciul religios,
precum și numeroși locuitori și elevi
ai comunei Deleni.

…Suntem astăzi aici să-i cinstim pe
cei care si-au dăruit viața pentru un
scop mai de preț decât viața. Este
vorba de apărarea patriei. Au fost
vremuri tulburi, grele, în care pe lângă
război, boala a fost un alt inamic dur
și nevăzut, dar simțit cu multă durere.
Spre deosebire de alți eroi, aici sunt

cei care au căzut nu răpuși de gloanțe,
ci de nevoi și de boală. Ei au fost vic-
timele epidemiilor de tifos exantematic
şi febră recurentă, boli cumplite și
dureroase...a transmis în cuvantul sau
generalul-maior Ciprian Marin.

Cimitirul Militar Deleni a fost reabilitat
în octombrie 2012 la iniţiativa Fundaţiei
Mareşal Alexandru Averescu din Buzău,

Comemorarea eroilor 
Regimentului 48 Infanterie

la Deleni

cu sprijinul primăriei Deleni, în amintirea
şi întru pomenirea eroilor peste veacuri,
a sacrificiului vieţilor lor tinere, săvârşit
pentru libertatea neamului românesc. 

Cimitirul are o suprafaţă de 480
m.p. şi are delimitate 8 parcele cu
câte două cruci fiecare, în total 16
cruci din piatră de Năieni.

Ansamblul mai cuprinde o troiţă

din lemn de stejar sculptată de Maricel
Potoroaca din Iaşi, o placă comemorativă
pe care stă scris: 

În iarna 1916/1917, în timp ce aflau
în refacere, cantonaţi în bordee săpate
în pământ la marginea satelor Deleni
şi Maxut, peste 600 de militari din
Regimentul 48 Infanterie Buzău au
fost răpuşi de epidemiile de tifos exan-
tematic şi febră recurentă, care au
făcut ravagii în rândurile armatei
române, dar mai ales în rândul popu-
laţiei din greu încercata Moldova.
Parte dintre ei se afla înhumaţi aici,
în gropi comune, în şanţuri paralele
săpate la marginea cimitirului comunal,
ca într-o camaraderie de arme, începută
odată cu Marele Război şi continuată
dincolo de mormânt.

De asemenea, în cimitirul militar
mai există şi Monumentul eroilor
comunei Deleni din cel de-Al Doilea
Război Mondial, datat 1992.

Regimentul 48 Infanterie Buzău a
participat la acțiunile militare pe frontul
românesc, pe toată perioada războiului
și prin jertfa supremă dată de ostașii
săi, în Primul Război Mondial, a
contribuit, alături de întreaga armată
română, la făurirea României Mari. 

Redacția
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HOROSCOP NOIEMBRIE

J
Două gospodine stau de vorbă. Una zice:
- Bine că au scumpit ăștia mâncarea și băutura! Acu e mai bine ...
- De ce?
- Cu trei sacoșe veneam mai greu... Așa cu una, e altceva!

J

J
- Șefu, pot să merg acasă cu două ore mai devreme? Vrea nevastă-

mea să mergem la cumpărături.
- Nici vorbă! Ba chiar facem ore suplimentare azi.
- Mulțumesc șefule! Știam că nu mă lăsați la greu.

J
- Să nu zici că nu te-am avertizat!
- Ce vrei să spui?
- Nevastă-mea şi-a cumpărat o blană nouă şi acum s-a dus la a ta să

i-o arate!   
J

U M O R

Știați că?
În fiecare an, peste trei milioane de turiști fac turul palatului construit pentru Regele

Soare, Ludovic al XIV-lea. Unele dintre cele mai mari atracții de la palat sunt Sala
Oglinzilor, Capela Regală și Salonul lui Venus. În incintă se află opere de artă neprețuite,
precum și mobilier de epocă și statui. Iar pentru iubitorii plimbărilor în aer liber există
zeci de mii de flori și sute de fântâni, canale și statui ce pot fi admirate explorând grădinile
luxuriante. Ca în cazul altor structuri opulente și semnificative din punct de vedere istoric,
istoria Palatului Versailles este plină de anecdote interesante, cum ar fi episodul cu meșterii
venețieni care au fost uciși pentru că și-au făcut treaba prea bine. 

Palatul are 700 de camere, 67 de scări și 1.200 de șeminee și se întinde pe mai bine
de 800 de hectare. În partea de vest a grădinilor de la Versailles există un canal cu lungimea
de aproximativ 1.5 kilometri și lățimea de 70 de metri. Luciul de apă este atât de mare,
încât era adeseori folosit pentru demonstrații navale, iar Ludovic al XIV-lea naviga aici
cu diverse ambarcațiuni, inclusiv cu gondole. Marele Canal este cel mai mare corp de apă
de pe terenurile de la Versailles. Acesta și cele două bazine dreptunghiulare din apropiere
conțin peste 15 elemente decorative. 

Grădinile de la Versailles sunt unele dintre cele mai mari din lume și includ 372 de
statui, 600 de fântâni și peste 30 de kilometri de canale. În fiecare an, acolo sunt plantate
210.000 de flori. Însă mirosul grădinilor era considerat deosebit de puternic în secolul al
XVII-lea, iar oaspeții de la palat erau copleșiți. 

În Sala Oglinzilor există 357 de oglinzi. La vremea la care a fost construită încăperea,
Veneția avea monopolul în fabricarea oglinzilor, dar Franța nu s-a lăsat descurajată de
acest fapt și i-a contractat pe producătorii de oglinzi venețieni să facă unele special pentru
palat. Meșterii au fost ulterior asasinați de italieni pentru că le-au dezvăluit francezilor se-
cretele.

În 1768, Ludovic al XV-lea a construit Opera Regală, care ascundea o caracteristică
deosebită. Era prevăzută cu un mecanism ce permitea ridicarea, odată cu scena, a plat-
formei pe care se afla orchestra. Această zonă era folosită pentru banchete și dansuri și
avea capacitatea de 1.200 de persoane. Pentru funcționarea operei erau arse mii de
lumânări, făcând-o o distracție deosebit de costisitoare. De asemenea, avea o acustică
deosebită, deoarece fusese construită aproape în totalitate din lemn, vopsit astfel încât să
semene cu marmura. 

Francezii de rând detestau Palatul Versailles, văzând în acesta culmea extravaganței.
La acea vreme, cei mai mulți parizieni erau săraci, o situație ce contrasta puternic cu luxul
în care trăia familia regală. În timpul Revoluției Franceze, locuitorii Parisului au distrus
poarta palatului, care fusese realizată în totalitate din aur. În 2008, poarta a fost restaurată
și decorată cu 100.000 de frunze de aur. Reconstrucția sa a costat 8 milioane de dolari.

Berbec. Luna noiembrie va aduce multe impedimente pentru nativi și va
trebui să le facă față. Pot exista neînțelegeri la locul de muncă și va trebui
să vă apărați opinia personală. Veți încerca să dezvoltați modalități de a

obține un venit mai mare și să puneți deoparte niște bani. S-ar putea să
subestimați situația și să acționați în grabă, așa că nu ezitați să cereți sfatul cuiva
cu încredere. Toamna este, de asemenea, critică din punct de vedere al sănătății. 

Taur. Luna aceasta va aduce nativilor multă motivație pentru a-și schimba
viața. Veți pune mare accent pe sănătatea, deoarece vă veți confrunta și cu
probleme minore de sănătate în această perioadă. În același timp, această

perioadă este ideală pentru îmbunătățiri minore ale locuinței, deoarece veți fi
plini de idei creative. Fiți deosebit de atent cu privire la efectele lunii pline  asupra
sănătății dvs. Petreceți timpul relaxându-vă.

Gemeni. Nativii acestei zodii pot aștepta cu nerăbdare multe evenimente
sociale care vor avea loc luna aceasta. În ceea ce privește starea fizică, veți
fi în formă. Prin urmare, nu vă fie teamă să încercați activități sportive și

mai solicitante, dar cu siguranță nu uitați să luați un supliment de vitaminele.
Din punct de vedere financiar, veți fi foarte rezervați, responsabili și atenți. Cu toate
acestea, nu trebuie să economisiți bani. 

Rac. În noiembrie, veți fi foarte răbdători și veți reuși să vi se  îndeplinească
toate obiectivele. Motivația și determinarea vor fi mari în această perioadă,
așa că nu vă fie teamă să vă apucați de ceva ce amânați de mult timp. Nativii

vor fi plini de energie în cursul lunii noiembrie. Vă veți urmări obiectivele în
mod persistent și energic, veți putea să vă planificați bine timpul și nu veți fi lipsit
de ingeniozitate. Vă veți descurca de două ori mai mult decât în mod normal. 

Leu. Luna aceasta va aduce nativilor o stare de spirit deprimantă. Leii vor
avea nevoie de multă relaxare. Dormiți suficient sau mergeți la spa. Fără
îndoială, corpul nostru are nevoie de asta.

Performanța dvs. de lucru nu va fi remarcabilă și veți aștepta cu nerăbdare
sfârșitul anului. Prin urmare, evitați schimbările și evenimentele semnificative în
carieră, deoarece este posibil să nu le abordați cu angajamentul tipic.

Fecioară. Luna noiembrie trezește în nativi capacitatea de a comunica. Veți
deveni centrul atenției în compania prietenilor voștri. Toți prietenii vor fi
bucuroși să vă asculte opiniile și poveștile și veți câștiga simpatie de la mulți

oameni. În această perioadă, veți fi foarte sinceri, ceea ce este un beneficiu și,
în plus, veți putea găsi o modalitate de a vă exprima opinia. Fecioarele vor fi, de
asemenea, mentori excelenți în această lună.  

Balanţă. În această lună, vă veți afla în situații care trebuie gestionate cu
mintea limpede și rațional, ceea ce va fi floare la ureche pentru voi iar
colegii vor aprecia acest lucru. Veți putea rezolva cu ușurință toate con-

flictele, și toți cei implicați vor fi extrem de recunoscători. Mulțumită acestui
lucru, autoritatea voastră va fi mai puternică și vă vor considera mentorul care le
poate oferi mereu un sfat.

Scorpion. Nu vă va lipsi simțul umorului în noiembrie și îi veți distra pe
ceilalți cu o mulțime de povești și experiențe amuzante. Mercur va fi mo-
tivul pentru care abilitățile dumneavoastră de vorbire vor fi excelente și veți

comunica bine. Pe de altă parte, în unele situații, ați putea fi prea sincer și
cinic. În orice caz, această perioadă va fi perfectă pentru a studia și a dobândi
cunoștințe. Veți fi foarte concentrat, iar mintea dumneavoastră va fi neobosită.

Săgetător. În această lună ar trebui să încercați să vă limitați cât mai mult
posibil utilizarea dispozitivelor electronice, deoarece vă poate afecta negativ
psihicul. Deși poate părea puțin probabil, rețelele sociale vă pot perturba

dramatic concentrarea și productivitatea. Acest lucru ar putea să îți afecteze
atât starea de spirit, cât și starea psihică. Dacă aveți un proiect important de finalizat,
încercați să vă relaxați plimbându-vă într-un parc. 

Capricorn. În noiembrie, nativii vor fi plini de fericire. Mintea  vă va fi
foarte creativă, așa că veți simți nevoia de a experimenta în multe aspecte
ale vieții. Această lună vă va aduce multă energie pe care o puteți folosi

pentru a face sport, singurul lucru de care veți avea nevoie este motivația.
Pozițiile planetelor vă îndeamnă să nu vă mai gândiți prea mult și să faceți ceea ce
simți. Veți începe să vă gândiți la lucrurile mărunte care vă fac fericit. 

Vărsător. În noiembrie, nativii acestei zodii nu își vor opri nici o clipă
procesul de gândire. Veți intra într-o bulă de gândire excesivă și vă va fi
greu să mai ieși de acolo. Nu vă lăsați doborâți din cauza acestor stări. Veți

încerca să compensați starea proastă de spirit și subestimarea de sine prin
colectarea de bunuri. Nu veți putea să vă opriți din cumpărat și veți cumpăra practic
tot ce vă iese în cale.

Peşti. Peștii se pot relaxa în noiembrie pentru că nimic nu îi va deranja în
această lună și se vor putea bucura din plin de viață. În această perioadă,
cel mai bine ar fi să vă concentrați asupra persoanelor apropiate. Datorită

empatiei și bunăvoinței, veți putea ajuta pe oricine va avea nevoie, iar acest
lucru vă va încălzi inima. Nu va trebui să vă faceți griji în privința situației  finan-
ciare în această lună, așa că  puteți fii fericit și veți putea pleca într-o vacanță sau
vă puteți cumpăra ceva frumos.
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Militari din cadrul co-
mandamentului  Diviziei
2 Infanterie Getica, Bata-
lionului 47  Comunicații
și Informatică General
Nicolae Petrescu, Bata-
lionului 200 Sprijin
Istrița și reprezentanți ai
Biroului Informare-Recru-
tare Buzău au participat,
în perioada 19-20 octom-
brie, la cea de-a X-a
ediție a proiectului Ziua
Armatei României în școli
desfășurat în cadrul Liceu-
lui Teoretic Alexandru
Marghiloman și  Școlii
Gimnaziale nr. 11 Buzău.

Ne-au fost alături cama-
razi din cadrul Batalionu-
lui 52 Operații Speciale
Băneasa-Otopeni, elevi
ai Colegiului Național
Dimitrie Cantemir din

Breaza, un student al Aca-
demiei Forțelor Terestre din
Sibiu,  precum și colonelul
în rezervă dr.  Goia Mihai
care a prezentat importanța
și semnificația zilei de 25
Octombrie.

Elevii au avut ocazia să
afle  informații despre
viața, experiențele și mi-
siunile unui militar, direct
de la profesioniști care au
participat la numeroase
misiuni, atât pe teritoriul

național, dar mai ales în
teatrele de operații, în
special Afganistan, pre-
cum și informații, pentru
cei interesați, despre
modul în care pot să în-
ceapă o cariera militară.
Punctul culminant al
activității a fost expoziția
de tehnică și echipa-
mente militare, unde
copii au fost încântați să
descopere, să probeze, ba
chiar să mânuiască sin-
guri diverse dispozitive
din recuzita militarilor.

Activitatea face parte
din seria manifestărilor
dedicate Zilei Armatei
României și este derulată
în această perioadă de
Ministerul Apărării
Naţionale.

Text și foto: locotenent
Nicoleta Pană

Centrul Militar
Județean Brașov cu spri-
jinul Brigăzii 2 Vânători
de Munte Sarmizegetusa
au luat parte la eveni-
mentul Ziua Armatei
României în școli, ac-
tivitate aflată la a X-a
ediție.

Colegiul Nicolae Titulescu
din Brașov a fost gazda
unei prezentări și discuții
libere cu elevii liceului,
de toate vârstele, despre
importanța armatei și is-
toria acesteia în dez-
voltarea și evoluția țării. 

În cadrul aceleiași
prezentări, elevi militari
de la Colegiul Național
Militar Dimitrie Cantemir
din Breaza, studenți mil-
itari ai Academiei
Forțelor Aeriene Henri
Coandă din Brașov și
ofițeri ai Brigăzii 2

Vânători de Munte
Sarmizegetusa au prezen-
tat aspecte relevante legate
de sistemul de învățământ
liceal și superior, în același
timp răspunzând și
întrebărilor celor prezenți.

Pe platoul colegiului
au fost amenajate diferite
standuri de prezentare a
tehnicii și echipa-
mentelor specifice din
dotarea vânătorilor de

munte, artileriștilor,
poliției militare,
transmisioniștilor și
specialiștilor C.B.R.N.,
acestea captând întreaga
atenție a elevilor de toate
vârstele.

Text: căpitan Gabriel
Constantin

Foto: căpitan Gabriel
Constantin, Daniel
Gabriel Melinte

Armata României în școliArmata României în școli

B u z ă uB u z ă u

În perioada 17 - 18 oc-
tombrie, militari din Gar-
nizoana Focșani au
promovat imaginea Ar-
matei României la Cole-
giul Tehnic Gheorghe
Balș din Adjud și Liceul
Simion Mehedinți din
Vidra, iar în data de 19
octombrie, s-au întâlnit

cu elevii școlilor gimna-
ziale din Suraia și
Golești. 

Elevii au aflat de la
militari cu experiență ce
presupune o astfel de ca-
rieră, iar în exteriorul
unităților de învățământ
au putut viziona expoziții
de tehnică militară.  

Sursa: Brigada 282
Blindată „Unirea Princi-
patelor”

F o c ș a n iF o c ș a n i

B r a ș o vB r a ș o v

În perioada 17-20 oc-
tombrie, în cadrul eveni-
mentului Ziua Armatei
României în școli ediția
a X-a, militari aparținând
Batalionului 300 Infan-
terie Mecanizată Sfântul
Andrei, Batalionului 284
Tancuri Cuza Vodă,
Batalionului 285 Arti-
lerie Vlaicu Vodă precum
și ai elevilor și
studenților instituțiilor
militare de învățământ au
vizitat școlile gimnaziale
și liceele din municipiul
și județul Galați.

Reprezentanții Biroului
Informare Recrutare din
cadrul Centrului Militar
Județean Galați, alături
de militarii din unitățile
militare participante la
activitate, elevii și

studenții din instituțiile
militare de învățământ
au prezentat elevilor
importanța Zilei Armatei
României, misiunile
desfășurate de militari în
țară și în teatrele de
operații, precum și
informații privind oferta
educațională. 

Participanții la activitate

au fost interesați să afle
detalii despre cariera
militară și care sunt pașii
ce trebuie urmați pentru
a deveni elevi sau
studenți într-una din
instituțiile militare de
învățământ. 

Text și foto: sergent-
major Comănescu Nicușor

G a l a ț iG a l a ț i

În data de 19 oc-
tombrie, militari din
cadrul Batalionului 202
Apărare C.B.R.N.
General Gheorghe
Teleman, elevi și
studenți militari, alături
de reprezentanții Centru-
lui Militar Județean
Vaslui și  ai Batalionului
53 Comando Bacău,  au
fost prezenți la Colegiul
Național Cuza Vodă Huși
pentru a se întâlni cu ele-
vii.

Evenimentul a făcut
parte din proiectul Ziua

Armatei României în
școli și a fost un bun
prilej pentru militari de a
le împărtăși elevilor, as-
pecte legate de profesia
militară cât și de a le

prezenta echipamentele
din dotare.

Sursa:Batalionul202
Apărare C.B.R.N. ,,General
Gheorghe Teleman"

H u ș iH u ș i



Ziua de 25 Octombrie constituie cel
mai bun prilej pentru a aduce un pios
omagiu bravilor apărători ai neamului
românesc și, totodată, de a evoca faptele
de eroism ale oamenilor pentru care
datoria față de țară a reprezentat crezul
suprem în viață. 

Dragostea de țară și respectul față de
veteranii și eroii de ieri și de azi ai
României ne unesc, în fiecare an, la
Ștafeta Veteranilor!

„Ștafeta veteranilor INVICTUS” a
ajuns la cea de-a IX-a ediție și este un
eveniment organizat de Invictus
România.

Evenimentul s-a înscris în seria de
manifestări premergătoare aniversării
Zilei Armatei Române, sărbătoare mi-
litară și populară stipulată prin Decretul
nr. 381 din 1959.

Și anul acesta, voluntari Invictus din
toată țara, alergători și cicliști, militari
și civili, au purtat Ștafeta Veteranilor
pe 3 trasee, aducând astfel un omagiu
eroilor României, de ieri și de astăzi.

Participanții au purtat în alergare/pe
bicicletă Drapelul Național, s-au oprit
la monumentele ridicate în cinstea celor

care au murit pentru ca noi astăzi să
existăm. 

Chiar dacă eforturile noastre nu vor
fi niciodată suficiente pentru a exprima
recunoștința față de sacrificiul eroilor
de ieri și de azi, a alerga sau pedala o
distanță mai mare decât cea de ultra-
maraton, într-un moment atât de repre-
zentativ pentru națiunea noastră, cum
este Ziua Armatei Române, reprezintă
un adevărat exemplu de spirit Invictus.

Punctul final al ștafetei, unde cele
trei trasee sau întâlnit, a fost municipiul
Carei la Monumentul Ostașului Român
pe data de 25 octombrie de Ziua Armatei
României. 

Regula a fost ca, în permanență, cel
puțin doi participanți, alergător și ciclist,
să se afle în cursă, ducând, în acest
mod, ștafeta mai aproape de destinație.

În încercarea de a reconstitui, în mod
fidel, trei dintre drumurile bătătorite
odinioară de vitejii luptători, participanții
au poposit la fiecare monument edificat
în memoria străbunilor eroi, care s-au
jertfit pentru libertatea și independența
patriei.

Redacția

Cea de-a IX-a edi ț ie  a  Ștafetei  VeteranilorCea de-a IX-a edi ț ie  a  Ștafetei  Veteranilor
B u z ă uB u z ă u C o n s t a n ț aC o n s t a n ț a

B r a ș o vB r a ș o v R o m a nR o m a n

F o c ș a n iF o c ș a n i
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Pentru prima dată, la SARMIS 22,
exercițiu emblematic al Brigăzii 2
Vânători de Munte Sarmizegetusa, a
fost conectat exercițiul de instruire
OLT al Brigăzii 61 Vânători de Munte
General Virgil Bădulescu.

Ca element de noutate, structura de
sprijin medical operațional încadrată
cu personal medical al Spitalului Militar
de Urgență Regina Maria din Brașov,
a fost dislocată în raionul Brădet pe
timpul întregului exercițiu și a acționat
în sprijinul brigăzii de vânători de
munte.

Elicoptere de la Baza 71 Aeriană
din Câmpia Turzii și Baza 90 Transport
Aerian din Otopeni au oferit cadrul
necesar atât instruirii, la îmbarcarea și
debarcarea din aeronavă, cât și la
introducerea în luptă, pe calea aerului,
a unui detașament de întoarcere.

Un alt element de noutate pentru
exercițiul multinațional SARMIS 22/
OLT 22 a fost reprezentat de transportul
unor piese de artilerie de calibrul 120
mm pe calea aerului și punerea acestora
în poziție de tragere. Piesele de artilerie
au fost mutate ulterior spre alte poziții
de tragere, tot prin transport aerian,
observarea efectului focului de artilerie
la țină și transmiterea corecțiilor necesare
făcându-se din aeronavă.

Penultima zi a exercițiului a fost
marcată de o serie de activități sportive
și aplicativ militare, la care au luat
parte echipe reprezentative ale structurilor
române, britanice și americane.

Ceremonia de închidere a exercițiului
multinațional SARMIS 22 / OLT 22 a
avut loc joi, 13 octombrie, la sediul
comandamentului Brigăzii 2 Vânători
de Munte Sarmizegetusa din Brașov și
a reprezentat prilejul oportun pentru
înmânarea de certificate de apreciere
și plachete cu însemnele exercițiului,
militarilor care s-au remarcat pe timpul
activităților de instruire.

Text și foto: Brigada 2 Vânători de
Munte Sarmizegetusa

În perioada 3-14 octombrie, a avut
loc exercițiul multinațional SARMIS
22 / OLT 22, planificat și condus de
Brigada 2 Vânători de Munte Sarmi-
zegetusa, acesta desfășurându-se în
zona Brădet-Grohotiș-Trăisteni-Valea
Doftanei. Timp de două săptămâni,
1500 de militari și 240 de mijloace
tehnice s-au instruit în zone cu altitudinea
medie de 1600 de metri.

Brigada 2 Vânători de Munte
Sarmizegetusa având în compunere,
pe timpul exercițiului, structuri din
Batalionul 2 Royal Gurka Rifles,
Regimentul 26 de Infanterie Blue
Spaders din Divizia 101 Aeropurtată,
Regimentul 317 ISR  Vlădeasa (culegere
de informații, supraveghere și cercetare)
și sprijiniți de elemente ale Forțelor
Aeriene Române, alături de Brigada
61 Vânători de Munte General Virgil
Bădulescu, a desfășurat timp de două
săptămâni instrucție în comun în vederea
atingerii obiectivelor stabilite. La
activitățile de instruire au participat
și doi observatori din armata turcă.

ExercițiulExercițiul
multinaționalmultinațional
„SARMIS 22”„SARMIS 22”
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La începutul lunii octombrie, militarii
structurilor ISR din cadrul Diviziei 2
Infanterie Getica , și-au perfecționat
deprinderile și abilitățile exersând pro-
cedee de cercetare și supraveghere, în
cadrul exercițiului Senzorul 22,
desfășurat în Centrul Secundar de
Instruire în Luptă Babadag.

Exercițiul Senzorul 22 a fost conectat
cu exercițiul Senzorul al Comanda-
mentelor Forțelor Întrunite. Prin
conectarea celor două exerciții, s-a
dorit verificarea fluxului informațional
la nivel operativ.

Tot odată un alt obiectiv al
exercițiului a fost acela de a utiliza
aplicațiile funcționale pe domeniul
informațiilor militare. 

Un al treilea obiectiv a fost partea de
verificare a structurilor acționale din
teren prin executarea a întregii plaje de
misiune specifice domeniului
informațiilor militare și vorbesc despre
cercetarea unei direcții, cercetarea unui
raion, executarea unui post de observare
cu specific de cercetare și specific de
cercetare apă.

Anul acesta s-a putut observa o creștere
a calității atât a documentelor cât și a

Exercițiul „Senzorul 22”Exercițiul „Senzorul 22”

relațiilor de comandă-control
în cadrul comandamentului tip
divizie, brigadă și batalion. S-a
observat o creștere a
abilităților de a acționa în teren
a structurilor care sunt generate
de către marile unități și unități
din compunerea diviziei.
Menționez faptul că, la momentul
acesta noi ne găsim în elementul
de comandă-control al struc-
turilor ISR dar, în teren, în mai
multe raioane sunt elementele
de culegere generate de către
marile unități și unități. Alte
trei elemente principale de in-
struire acționează ca elemente
de tip patrulă, detașamente de
cercetare sau detașamente cu
destinație specială. 

De asemenea sunt structuri
specializate de culegere de
informație organizate de către

structurile de apărare
antiaeriană, de către structurile
de cercetare de armă gen respectiv
CBRN.

Mai menționez că la acest
exercițiu au fost implicate forțe
de culegere și cu rol de sprijin
asupra ISR de la forțele aeriene
și de la forțele navale, a declarat
șeful G-2 informații din cadrul
Diviziei 2 Infanterie Getica,
colonelul Vasile Cerbu.

Exercițiul cu numele de
Senzorul 22, este un exercițiu
întrunit la care au participat
toate structurile ISR ale diviziei
și este organizat la fiecare doi
ani.

Foto: Arhiva Brigada 9
Mecanizată „Mărăşeşti”


