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Miercuri, 2 noiembrie,
locțiitorul comandantului
Diviziei 2 Infanterie Getica,
general de brigadă Iulian
Daniliuc, a dat citire ordinului
de numire în funcția de
comandant al Batalionului
3 Geniu General Constantin
Poenaru a locotenent-
colonelului Dan Crauciuc.

Activitatea a avut loc
la sediul structurii, unde,
în alocuțiunea rostită,

generalul de brigadă Iulian
Daniliuc a prezentat acti-
vitatea militară a noului
comandant, l-a asigurat
că dispune de un colectiv
bine pregătit și i-a urat
mult succes în continuare
în îndeplinirea sarcinilor
și obiectivelor specifice
funcției.

Text: locotenent Nicoleta
Pană

Foto: Lucian Ghioca

eșalonului superior în
exercitarea actului de co-
mandă.

Text: Ancuța Spoială
Foto: Marius Dulea

Joi, 3 noiembrie a.c., în
contextul aniversării
Zilei Armatei României
și în semn de apreciere
pentru rezultatele deosebite
obținute în îndeplinirea
cu responsabilitate și pro-
fesionalism a misiunilor
încredințate, locțiitorul

comandantului Diviziei 2
Infanterie Getica, generalul
de brigadă Iulian Daniliuc
a înmânat Emblema de
Merit în Slujba Păcii,
clasa a III-a colonelului
Florin Coteț, comandantul
Regimentului 52 Artilerie
General Alexandru Tell.

Numire în funcția de comandant Numire în funcția de comandant 
la Batalionul 3 Geniula Batalionul 3 Geniu

„General Constantin Poenaru”„General Constantin Poenaru”

Tot miercuri, 2 noiembrie,
la sediul Batalionului 47
Comunicații și Informatică
General Nicolae Petrescu
din Buzău a avut loc cere-
monia de predare-primire
a comenzii și Drapelului
de Luptă al unității.

Locotenent-colonelul
Ovidiu-Florentin Fieraru
a fost promovat  în funcția
de comandant, preluând
astfel comanda și Drapelul
de Luptă de la locotenent-
colonelul Liviu Nedelcu,
împuternicit pentru a asigura
îndeplinirea atribuțiilor
funcției de comandant  în
perioada 22 august - 31
octombrie 2022.

Ceremonia s-a desfășurat
în prezența locțiitorului
comandantului Diviziei 2
Infanterie Getica, generalul
de brigadă Iulian Daniliuc,
care i-a felicitat pe cei
doi ofițeri pentru realiză-
rile profesionale și le-a
urat succes în îndeplinirea
atribuțiilor în noile funcții.

Cu prilejul numirii în
funcția de comandant,
locotenent-colonelului
Ovidiu-Florentin Fieraru
i-a fost înmânată scri-
soarea comandantului
Diviziei 2 Infanterie Getica,
prin care generalul-maior
Ciprian Marin l-a asigurat
de întreg suportul

Schimbarea comenzii la BatalionulSchimbarea comenzii la Batalionul
47 Comunicații și Informatică 47 Comunicații și Informatică 
„General Nicolae Petrescu”„General Nicolae Petrescu”

rolul unui centru de
operații tactice (TOC) de
nivelul unui corp de
armată, fiind astfel
integrați într-o operație
întrunită cu scopul de a
planifica și conduce o
acțiune militară de răspuns
în cazul invocării Articolului
5 din Tratatul Atlanticului
de Nord.

Brigada 2 Vânători de
Munte Sarmizegetusa este
afiliată, din punct de
vedere al exercițiilor și
instrucției, Corpului de
Dislocare Rapidă din Grecia
încă din anul 2014.

Text: locotenent Gabriel
Constantin

Foto: NRDC-GR

În data de 15 noiembrie,
un detașament de militari
din Regimentul 52 Arti-
lerie General Alexandru
Tell din Bârlad a participat
la ceremonia militară și
religioasă, organizată cu
prilejul comemorării a 90
de ani de la trecerea în
neființă a sergentului
Constantin Țurcanu și a
celor 9 dorobanți căzuți
în Războiul de Independență
din 1877. 

Sergentul Peneș Curcanul,
pe numele său adevărat
Constantin Țurcanu, a par-
ticipat în patru campanii
de război purtate de Armata
Română, fiind cel mai
reprezentativ luptător pentru
Patrie și Neam al Războiului
de Independență din 1877.

El a intrat în conștiința

poporului român, grație
poeziei Peneș Curcanul,
scrisă de poetul Vasile
Alecsandri.

Activitatea a avut loc  la
Mausoleul Peneș Curcanul
din Cimitirul Eternitatea
din municipiul Vaslui, unde
reprezentanți ai Centrului
Militar Județean, ai
autorităților publice
județene, ai Asociației
Cadrelor Militare Femei în
Rezervă și Retragere
Sublocotenent Ecaterina
Teodoroiu au depus
coroane și jerbe de flori
la mormintele eroilor
căzuți la datorie.

Text:plutonier-adjutant
Liviu Gherghescu

Foto:plutonier-major
George Popovici

Să ne cinstim eroii!Să ne cinstim eroii!

Decorații acordate cu ocazia Decorații acordate cu ocazia 
Zilei Armatei RomânieiZilei Armatei României

Vânătorii de munte la exercițiulVânătorii de munte la exercițiul
„Gordian Knot 2022” din Grecia„Gordian Knot 2022” din Grecia

O celulă de răspuns
alcătuită din ofițeri ai
Brigăzii 2 Vânători de
Munte Sarmizegetusa și
condusă de colonelul
Cristian-Tiberiu Cristescu,
au participat în perioada
7-18 noiembrie, alături de
aliați din 15 țări NATO,

la exercițiul multinațional
Gordian Knot 2022, plani-
ficat și condus de Corpul
de Dislocare Rapidă din
Grecia (NRDC-GR), în
localitatea Assiros.

În cadrul acestui
exercițiu, vânătorii de
munte brașoveni au jucat

Tot în acest context,
vineri, 4 noiembrie a.c.,   în
semn de apreciere  pentru
rezultatele deosebite
obținute în îndeplinirea cu
responsabilitate și profe-
sionalism a misiunilor
încredințate, șeful de stat
major al  Diviziei 2 In-
fanterie Getica, colonelul
Ștefan-Claudiu Topor a

înmânat Emblema de
Merit în Serviciul Armatei
României,clasa a III-a
colonelului Eugen Călin,
comandantul Regimentu-
lui 53 Rachete Antiaeriene
Tropaeum Traiani.
Text: locotenent Nicoleta

Pană
Foto: Marius Dulea

Instrucție în comun a Instrucție în comun a 
vânătorilor de muntevânătorilor de munte

În data de 22 noiem-
brie, structuri din cadrul
Batalionului 21 Vânători
de Munte General
Leonard Mociulschi din
Predeal, au participat la
activități de instruire în
comun alături de vânătorii
de munte din Batalionului
22 Vânători de Munte

Cireșoaia din Sfântu
Gheorghe și militari din
Compania 206 Cercetare
a Brigăzii 2 Vânători de
Munte Sarmizegetusa, în
Poligonul de instrucție
Păiș din județul Covasna. 
Text și foto: locotenent

Anamaria Scarlat
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Cheile Râșnoavei din
apropierea Brașovului au
fost locația ideală pentru
vizita de documentare a
cursanților programului
postuniversitar de formare
și dezvoltare profesională
continuă Politici și strategii
de securitate națională, din
cadrul Colegiului Național
de Apărare, însoțiți de
colonelul Marius-Silviu
Tofan, șeful acestei
instituții de învățământ.

Această vizită de do-
cumentare a reprezentat,
pentru majoritatea
cursanților, primul contact
cu specialitatea militară
vânători de munte. 

La începutul activității,
șeful de stat major al
Brigăzii 2 Vânători de
Munte Sarmizegetusa,
colonelul Cătălin Matasă
a prezentat și descris, atât
rolul și locul, cât și bogata
istorie și tradiție a marii
unități de vânători de

munte de la momentul
înființării până în prezent.

Cu această ocazie,
Batalionul 21 Vânători
de Munte General Leonard
Mociulschi din Predeal
a organizat un exercițiu
de instrucție alpină, care
a cuprins întreaga gamă
a tehnicilor și proceduri-
lor de cățărare, coborâre,
traversare și evacuare a
răniților în teren stâncos
greu accesibil.

O surpriză a fost organi-
zată pentru cursanți și a
venit sub forma unui atelier
special amenajat pentru
începători, unde aceștia au
fost încurajați să își pună
la încercare abilitățile de
cățărători, sub stricta su-
praveghere a militarilor din
Compania 206 Cercetare,
subunitate de elită din com-
punerea Brigăzii 2 Vânători
de Munte Sarmizegetusa.

Text și foto:locotenent
Gabriel Constantin

aceștia au dat dovadă.
Text: căpitan Sebastian

Alupoaei
Foto: Sebastian Alupoaei,

Arhiva PAO HQ EUFOR

Pe meleaguri alese,
unde cele mai nobile
ființe par să trăiască,
unde pământul pare să
atingă cerul în cele mai
senine zile, aici, pe
pământ bucovinean, se
înalță o fortăreață a
științei și cunoașterii:
Colegiul Național Militar
Ștefan cel Mare. 

Astăzi, timpul se
oprește pentru o clipă în
loc, pentru a ne aminti că,
în urmă cu 98 de ani, în
Cernăuții Bucovinei lua
ființă Liceul Militar
Ștefan cel Mare. După
tradiție, în fiecare sfârșit
de toamnă, ne aducem
aminte de instituția care,
în 1924, prin Înalt Decret
Regal nr. 3889, semnat
de Regele Ferdinand, lua
naștere și care a stat
martoră atâtor generații
de elevi militari. Astăzi,
îmbracă hainele de
sărbătoare și este pusă la
loc de cinste! Astăzi, îi
urăm La Mulți ani!

Între aceste minunate

ziduri, se aud și acum,
pașii în cadență a celor
peste 12.000 de
absolvenți, toți cu vise și
destine mărețe. Aici a
rămas martor, al miilor
de chipuri zâmbitoare, al
anilor adolescenței și al
celor mai frumoase
povești scrise, o piatră de
temelie pentru ceea ce
înseamnă o onorabilă
carieră militară.

Aducem, cu acest
prilej, un omagiu tuturor
mușatinilor care s-au
dovedit a fi militari de
nădejde a Armatei
României, dar și tuturor
absolvenților care
servesc patria ca medici,
ingineri, profesori sau
economiști, fiecare con-
tribuind în felul său la
ceea ce astăzi reprezintă
Colegiul Național Militar
Ștefan cel Mare.

La mulți ani tuturor
celor care fac parte din
marea familie ștefănistă!

Text: Francesca Șindilar
Foto: Laurențiu Sbiera

Vizită de documentare la Brigada 2Vizită de documentare la Brigada 2
Vânători de Munte „Sarmizegetusa”Vânători de Munte „Sarmizegetusa”

În perioada 20 octom-
brie - 17 noiembrie, mili-
tari din cadrul Batalionului
33 Vânători de Munte
Posada, structură destinată
ca rezervă a Uniunii Euro-
pene pentru Operația UE
Althea și augmentată cu
militari din diferite struc-
turi ale Brigăzii 2 Vânători
de Munte Sarmizegetusa,
au participat la antrena-
mentul operațional de nivel
3 Quick Response 22.

Antrenamentul s-a

desfășurat în baza militară
Butmir din Teatrul de
operații din Bosnia și
Herțegovina, fiind planifi-
cat și condus de comanda-
mentul Operației EUFOR
Althea.

Batalionul 33 Vânători
de Munte, a participat cu
două celule de răspuns, o
celulă de nivel batalion și
una de nivel companie.

La finalul antrenamen-
tului, vânătorii de munte
argeșeni au fost apreciați

Vânătorii de munte argeșeni laVânătorii de munte argeșeni la
exercițiul ,,Quick Response 22exercițiul ,,Quick Response 22””

militarii Batalionului 33
Vânători de Munte
Posada, din Curtea de
Argeș, au desfășurat o cere-
monie militară pe
Transfăgărășan la alti-
tudinea de 2000 metri, în
zona cascadei Capra,
aducând un omagiu
vânătorilor de munte care
au participat la
construcția acestui drum
ce străbate munții
Făgăraș de la nord la sud.
Totodată ceremonia
militară a reprezentat un
bun prilej pentru resfințirea
plăcii comemorative.

În contextul aceleiași
aniversări, o echipă de
militari aparținând
Batalionul 30 Vânători

de Munte Dragoslavele
din Câmpulung au arborat
pe vârful Moldoveanu, la
altitudinea de 2.544 metri,
Drapelul Național al
României și steagul de
identificare al batalionului,
în semn de recunoștință
pentru sacrificiul suprem
adus de vânătorii de munte
în cele două conflagrații
mondiale, pe timpul misi-
unilor de menținere a păcii
și de combatere a teroris-
mului.

Recunoștință eternă
eroilor vânători de munte.

La mulți ani cavalerilor
florii de colț!

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

La mulți ani, spirit ștefănist!La mulți ani, spirit ștefănist!

Ziua vânătorilor de munteZiua vânătorilor de munte

Ziua de 3 noiembrie
1916 este atestată ca dată
a înființării primelor trupe
de vânători de munte din
Armata României, prin
transformarea Școlii de
Schiori din București în
Corpul Vânătorilor de
Munte.

Cu prilejul sărbătoririi
a 106 ani de la înființare,
în Brașov și în garni-
zoanele și locurile cu o
însemnătate aparte pentru
trupele de munte, au avut
loc ceremonii militare și
religioase, cu depuneri
de coroane și jerbe de
flori la mormintele și

monumentele eroilor
vânători de munte.

În Brașov, ceremonia
s-a desfășurat la troița
ridicată în cinstea și
memoria tuturor eroilor
vânători de munte căzuți
la datorie, din fața co-
mandamentului Brigăzii
2 Vânători de Munte
Sarmizegetusa, ulterior
depunându-se o coroană de
flori și la mormântul gen-
eralului Ioan Dumitrache,
comandantul Diviziei 2
Munte în timpul celui de-
al Doilea Război Mondial.

Cu ocazia zilei
Vânătorilor de Munte,

Ziua Artileriei RomâneZiua Artileriei Române

La data de 10 noiembrie,
în Armata României se
sărbătorește Ziua Artileriei
Române. Anul acesta se
împlinesc 179 de ani de
când, prin „Porunca
Domnească nr.198”, în
anul 1843, domnul Ţării
Româneşti, prinţul Gheorghe
Bibescu, a legiferat
înfiinţarea primei baterii
de artilerie, comandată de
căpitanul Pavel Lenz. Ar-
tileria terestră este una
din cele mai puternice
arme ale Armatei
Române, destinată spri-
jinului cu foc în operaţii
şi constituie principalul
mijloc de lovire de la
distanță al inamicului.

Militarii structurilor de
artilerie din Garnizoana
Bârlad, Regimentului 52
Artilerie General Alexandru
Tell și Batalionul 83
LAROM Bogdan I, au
desfăşurat o ceremonie
militară și religioasă

dedicată acestei sărbători,
în cadrul căreia coman-
dantul regimentului,
colonelul Florin Coteț a
dat citire mesajelor Șefului
Statului Major al Forțelor
Terestre, general-maior
Iulian Berdilă, comandan-
tului Diviziei 2 Infanterie
Getica, general-maior
Ciprian Marin și a acordat
diplome de merit mili-
tarilor, în semn de
apreciere pentru profe-
sionalismul de care au
dat dovadă în exercitarea
atribuțiilor de serviciu. 

Cu prilejul acestei zile,
personalul Regimentului
52 Artilerie General
Alexandru Tell, urează
tuturor artileriştilor în
activitate, în rezervă și
retragere La Mulţi Ani!
Text: plutonier-adjutant

Liviu Gherghescu
Foto: plutonier-major

Daniel Dulgheru

de către comandantul EU-
FOR, generalul maior
Anton Wessely, pentru
profesionalismul și an-
gajamentul de care
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Am planificat și executat trei secvențe de instruire
și am validat procedurile existente la nivel grupă și
pluton, acțiunea fiind în permanență integrată, a de-
clarat comandantul Batalionului 280 Infanterie
Căpitan Valter Mărăcineanu, locotenent-colonel
Dan Nițu.

Această activitate majoră de instruire caracterizată
prin dinamism și care a angrenat numeroase forțe și
mijloace, a fost o oportunitate pentru militarii
participanți de a-și pune în valoare capabilitățile și
deprinderile însușite.

Particularitatea acestui exercițiu o reprezintă
faptul că sunt implicate structuri ale Brigăzii 282
Blindată „Unirea Principatelor” și structuri
aparținând Armatei S.U.A., ceea ce dă și caracterul
multinațional și întrunit. Ținând cont că ne aflăm în
ultima etapă a exercițiului, conform planificării și
matricei de sincronizare a acțiunilor tactice consider
că obiectivele au fost atinse la cel mai înalt nivel, a
precizat comandantul Batalionului 300 Infanterie
Sfântul Andrei, locotenent-colonel Remus Octavian
Popa.

(continuare în pagina 5)

Exercițiul Justice Sword 22.2 a avut un caracter
multinațional, întrunit și interarme şi a implicat
participarea a aproximativ 1.200 militari şi peste 400
de mijloace tehnice şi de luptă aparţinând structurilor
de manevră, sprijin prin foc şi logistice din organica
marii unităţi, dar şi o companie din cadrul Diviziei 101
Aeropurtată, aparținând Armatei S.U.A., dislocată pe
teritoriul României.

Ceremonia de deschidere a exercițiului a avut loc,
în data de 1 noiembrie a.c., la Centrul Național de
Instruire Întrunită, din Cincu, unde s-a dat startul celei
mai importante activitate de instruire, din acest an,
planificată și executată de către Brigada 282 Blindată
Unirea Principatelor.

Obiectivul principal al exercițiului la constituit
antrenarea și evaluarea structurilor subordonate marii
unități din punct de vedere al planificării, organizării,
conducerii și executării operațiilor tactice, concomitent
cu validarea procedurilor operaționale și confirmarea
viabilității sistemelor de comandă și control. 

Modul în care a fost conceput scenariul tactic al
exercițiului a creat condițiile necesare pentru a testa
atât profesionalismul militarilor, cât și deprinderile de
specialitate necesare pentru îndeplinirea misiunilor ce
le-au fost încredințate. 

În perioada 27 octombrie – 11 noiembrie
Centrul Național de Instruire Întrunită
Getica de la Cincu a găzduit exercițiul
multinațional „Justice Sword 22.2”, care
a fost cel mai mare eveniment de instruire
executat de către Brigada 282 Blindată
„Unirea Principatelor”, în acest an.

Justice Sword 22.2Justice Sword 22.2



Acest tip de exerciții, multinaționale și întrunite, au
un mare grad de  complexitate și se bazează pe o
planificare riguroasă. Structurile participante au
trebuit să respecte cadrul tactic al exercițiului, să-și
sincronizeze acțiunile, să comunice permanent cu
celelalte structuri și cu elementele de comandă și
control, să execute tragerile cu muniție reală și, nu în
ultimul rând, să se conformeze și regulilor de siguranță
impuse de poligon.

Este o secvență de trageri cu muniție reală, care a
testat abilitatea militarilor de a identifica și angaja cu
foc ținte în câmpul tactic. Militarii din subordine au
acționat atât pentru ducerea unor operații defensive,
cât și a unor operații ofensive, a precizat comandantul
Brigăzii 282 Blindată Unirea Principatelor, colonelul
Gabriel Turculeț, un veteran cu o vastă experiență de
luptă în teatrele de operații din Afganistan și Irak.

Militarii români și americani s-au instruit împreună,
nivelul de cooperare fiind unul foarte ridicat. 

Acesta nu este primul exercițiu desfășurat aici în
ultima perioadă, alături de Divizia 2 Infanterie
„Getica” aparținând Forțelor Terestre Române. Suntem
astăzi aici, împreună cu Brigada 282 Blindată „Unirea
Principatelor” și ne instruim în comun, în cadrul unei
exercițiu urban. Încercăm să depășim astăzi provocările
date de diferențele dintre unitățile noastre, de bariera

lingvistică, în cadrul uneia dintre cele mai complexe
tipuri de luptă cu care ne putem confrunta, a precizat și
comandantul Brigăzii 2 Combat Team din cadrul
Diviziei 101 Aeropurtate, colonel Edwin Matthaidess
III.

În data de 9 noiembrie a fost organizată Ziua
Distinșilor Vizitatori (DVDay), în cadrul exercițiului
multinațional, întrunit și interarme Justice Sword 22.2.
Activitatea s-a desfășurat în prezența șefului Direcției
Instruire și Doctrină din Statul Major al Apărării,
general de flotilă aeriană Eugen Mavriș, a locțiitorului

comandantului Diviziei 2 Infanterie „Getica”, general
de brigadă Iulian Daniliuc și a comandanților de mari
unități. 

Exercițiul ,,Justice Sword 22.2”  a asigurat validarea
procesului de instrucție desfășurat, în anul 2022, de
către structurile din organigrama marii unități dar și
evaluarea nivelului de instruire atins de structuri de
poliție militară, apărare C.B.R.N. și logistice, aparținând
Diviziei 2 Infanterie „Getica”.

Text: locotenent-colonel Benone Mavriș
Foto: Arhiva Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor”

În slujba patriei 
Nr. 2 (30 noiembrie 2022)

INSTRUCȚIE                                                                               www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro
5



În slujba patriei  
Nr. 2 (30 noiembrie 2022)
www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro EVENIMENT

6

Galați.Ziua Veteranilor
din Teatrele de
Operații, sărbătorită în

fiecare an pe 11 noiembrie, a
fost marcată în Garnizoana Galați,
fiind adus un pios omagiu celor
trei eroi gălățeni căzuți la datorie
în Teatrul de Operații Afganistan:
sublocotenent (pm) Narcis Șonei,
sublocotenent (pm) Ionuț-Cosmin
Sandu și sublocotenent (pm)
Claudiu-Marius Covrig, la mor-
mintele cărora au fost depuse
jerbe de flori. 

1111  nnooiieemmbbrriiee  --   ZZiiuuaa  VVeetteerraanniilloorr  
Ziua Veteranilor a fost instituită prin Legea nr. 150 din 22.10.2014, privind

modificarea și completarea OUG nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor
personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi
acestuia și urmașilor celui decedat.

România se alătură, astfel, Australiei, Canadei, Statelor Unite ale Americii,
precum şi altor state din Europa care, la 11 noiembrie, îşi arată recunoştinţa
pentru militarii întorşi din misiuni şi îşi comemorează eroii.

Ziua de 11 noiembrie a fost aleasă pentru simbolistica ei şi intrarea în vigoare,
la 11 noiembrie 1918, ora 11.00, a Armistiţiului între Puterile Antantei şi Germania,
în urma căruia se punea capăt Primului Război Mondial şi se creau condiţiile
necesare realizării, în ţara noastră, a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Semnificaţia acestei zile pentru Armata României este legată şi de faptul
că, pe data de 11 noiembrie 2003, a căzut la datorie sublocotenentul p.m. Iosif
Silviu Fogoraşi, primul militar decedat în teatrul de operaţii din Afganistan.  

Buzău. Garnizoana
Buzău a organi-
zat, vineri, 11 no-

iembrie, ceremonii militare
și religioase dedicate Zilei
Veteranilor la Cimitirul
Eroilor din municipiul Buzău
și la Monumentul Eroilor
căzuți în Teatrele de
Operații din comuna
Smeeni, județul Buzău.

Manifestările au debutat
la Cimitirul Eroilor din mu-
nicipiul Buzău unde, după oficierea
serviciului religios, a avut loc depunerea
unui colan de flori la fiecare mormânt
de erou veteran.

Activitățile au continuat cu ceremonia
de depuneri de coroane de flori la
Monumentul Eroilor căzuți în Teatrele
de Operații din comuna Smeeni, în
timpul căreia, după momentul de re-
culegere și oficierea serviciului religios,
au fost rostite alocuțiunile locțiitorului
comandantului Diviziei 2 Infanterie
Getica, din partea Garnizoanei Buzău,
general de brigadă Iulian Daniliuc, precum
și cea a militarului rănit în teatrele de

operații, plutonier Bogdan Dragomir. 
Ceremonia s-a încheiat cu intonarea

de către Muzica reprezentativă a Diviziei
2 Infanterie Getica a Imnului Eroilor
și depunerea de coroane de flori, după
care, oficialităţi locale civile şi militare,
cadre militare din garnizoană active,
în rezervă şi retragere, veterani de
război, mass-media locală au luat parte
la un moment artistic al elevilor atelie-
rului muzical Ceata lui Ioniță, coordonat
de Diana Ioniță.

Text și foto: locotenent Nicoleta Pană

Constanța. În data
de 11 noiembrie,
militarii Brigăzii

9 Mecanizată Mărășești au
participat la ceremonialul
militar și religios de depu-
nere de coroane  la Cimi-
tirul Eroilor din Teatrele
de Operații și Misiuni cu
prilejul sărbătoririi Zilei
Veteranilor din Teatrele de
Operații.

În această zi, ne amintim
și aducem un pios omagiu

tuturor camarazilor care
purtând cu mândrie trico-
lorul în dreptul inimii, și
dragostea de țară în suflet,
și-au pierdut viața sau au
fost răniți pe timpul exe-
cutării misiunilor în teatrele
de operații unde, România,
alături de aliați, participă
pentru asigurarea securității
la nivel regional sau global.

Text: locotenent Cosmin
Marinescu

Foto: Soldat Alin Ioniță

Brașov.În fiecare an, la data de
11 noiembrie, omagiem, co-
memorăm și recunoaștem me-

ritele tuturor militarilor care au servit
și apărat interesele țării în teatrele de
operații din Kosovo, Irak și Afganis-
tan.

La sediul comandamentului Brigăzii
2 Vânători de Munte Sarmizegetusa
din Brașov cât și la batalioanele din
subordinea acesteia, s-au desfășurat
ceremonii militare și religioase cu de-
puneri de coroane și jerbe de flori la
troițele și monumentele ridicate în
cinstea și memoria tuturor celor care
au plătit sacrificiul suprem.

La Batalionul 21 Vânători de Munte
General Leonard Mociulschi din Predeal
a fost depusă o coroană de flori la
monumentul eroilor ridi-
cat în memoria și cinstea
sublocotenentului (pm)
Claudiu Chira și maio-
rului (pm) Vasile
Unguraș. 

În localitatea Râșnov,
unde își doarme somnul
de veci sublocotenentul
(pm) Claudiu Chira, a
fost constituită o gardă
de onoare din militari
aparținând Bazei 42

Comunicații și Tehnologia
Informației General de divizie
Traian Moşoiu și au fost depuse
coroane de flori în memoria
acestuia.

În garnizoana Curtea de
Argeș, coroane și jerbe de flori
au fost depuse de Batalionul
33 Vânători de Munte Posada
atât la mormântul sublocote-
nentului (pm) Aurel Marcu,
primul militar căzut la datorie
aparținând Brigăzii 2 Vânători

de Munte Sarmizegetusa cât și la locul
de veci al sublocotenentului (pm) Florin
Bădiceanu.

Cu această ocazie au fost comemorați
toți cei opt eroi ai Brigăzii 2 Vânători
de Munte Sarmizegetusa căzuți la datorie
în teatrul de operații Afganistan:su-
blocotenentul (pm) Aurel Marcu, su-
blocotenentul (pm) Dragoş Traian
Alexandrescu, sublocotenentul (pm)
Claudiu Chira, maiorul (pm) Iuliu-
Vasile Unguraş, sublocotenentul (pm)
Florin Bădiceanu, sublocotenentul
(pm) Valerică Leu, sublocotenentul
(pm) Dan Ciobotaru și sublocotenentul
(pm) - Paul Caracudă.

Text: locotenent  Gabriel Constantin
Foto: Brigada 2 Vânători de Munte

„Sarmizegetusa”
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Din punct de vedere psihologic,
creierul are nevoie de douăzeci și una de
zile pentru a accepta și forma un obicei.
Fie că vorbim de mâncatul sănătos, un
program de exerciții fizice, ori
renunțarea la un obicei dăunător, avem
nevoie de circa trei săptămâni pentru a
ne obișnui cu schimbările din viața
noastră.

Dar o fi general valabilă această
ipoteză? Poate fi ea aplicată în absolut
fiecare nouă situație în care ne aflăm?
Și, când vine vorba de depărtare și dor
de familie, mai are acest studiu un sens?
Durează doar trei săptămâni să ne
obișnuim cu absența celor dragi? Sau
doar ne oprim din numărat zile și ne
concentrăm cu toate puterile asupra
instrucției?

În ciuda competențelor universale ale
cercetătorilor, am decis să aflu singură
răspunsul la aceste întrebări. Așadar,
după prima lună de la dislocarea
detașamentului din baza de instrucție
din Bemowo Piskie, Polonia, am tras
linie și mi-am întrebat colegii: ne
încadrăm în statisticile altora sau le
avem pe ale noastre?

Ce-i drept, prima luna de misiune a
trecut extrem de repede, iar activitățile
s-au succedat într-un ritm de-a dreptul
amețitor: ceremonia de predare-primire
a misiunii, Ziua Armatei României,
exerciții în teren, primele trageri cu ar-
mamentul individual, evaluări la
educație fizică militară și, cel mai re-
cent, un marș tactic pe o distanță de cin-
cisprezece kilometri. Și, pe fondul
ultimei activități, am adunat opinii la
cald, atât de la cei aflați la prima misi-
une, cât și de la cei care au deja
experiența unui teatru de operații.

Caporalul Răzvan Gabriel Pustianu
este, la bază, specialist tehnică de calcul
și instalații periferice. În cadrul
detașamentului, îndeplinește funcția de
radiotelefonist al comandantului de ba-
terie. Sunt radiotelefonistul comandan-
tului de baterie și consemnez
rapoartele. Cel mai important rol al
funcției mele este acela de a veni în spri-
jinul comandantului de baterie și de a
raporta incidentele apărute pe traseu.
Se află la prima misiune și a ales să facă
acest pas pentru a dobândi experiență:
Am ales să plec în misiune deoarece este
o experiență nouă, pentru instruirea în
comun cu partenerii străini și pentru
dezvoltarea personală.

Care a fost, însă, cea mai mare provo-
care de până acum? Consider că, până
la acest moment, provocarea principală
a fost marșul tactic. Cu toate acestea,
oboseala s-a simțit mai mult psihic.

Într-adevăr, a fost primul marș al
detașamentului, iar de elementul de stres
a fost responsabilă grupa de poliție
militară, comandată de sergentul major
Ștefan Gabriel Dobrică. Grupa sa a jucat
cu succes rolul inamicului, iar inciden-
tele organizate de aceștia pe traseu au
pus la încercare toți militarii din
detașament. Deși noi am reprezentat
inamicul, colegii mei au luat activi-
tatea în serios și au răspuns foarte bine
provocărilor. 

Subofițerul mai are la activ două mi-
siuni în Afganistan, tocmai de aceea a
știut la ce să se aștepte. Prima lună a
trecut, aparent, foarte repede, și nu pot
spune că am întâmpinat greutăți de
nedepășit. În cadrul detașamentului
asigur, împreună cu grupa de poliție
militară, securitatea perimetrelor
poligoanelor de tragere, misiuni de în-
drumare, respectarea regulamentelor
militare și tot ce ține de circulație: co-
ordonarea traficului la traversarea
căilor rutiere de către sistemele anti-
aeriene Gepard.

Se pare că, pentru cei cu experiență,
timpul trece mai repede. Este și cazul
plutonierului adjutant Cristian Velișcu,
subofițer de stat major în cadrul
detașamentului. Mai are două misiuni în
Bosnia-Herțegovina și patru în Afganistan:
Prima lună de misiune a trecut repede,
nu a fost grea, având în vedere că am și
alte misiuni, acomodarea este simplă și,

atâta timp cât ne-am asumat să fim mili-
tari, suntem obligați să ne acomodăm in-
diferent de situație. 

În celelalte misiuni, subofițerul a în-
deplinit funcțiile de comandant grupă.
Acum este parte din elementul de
comandă, o trecere mai complicată

Militarii din Detașamentul de Apărare AntiaerianăMilitarii din Detașamentul de Apărare Antiaeriană
Sky Guardians, structură generată de BatalionulSky Guardians, structură generată de Batalionul
288 Apărare Antiaeriană „Milcov”, din Focșani,  și288 Apărare Antiaeriană „Milcov”, din Focșani,  și
care se află sub coordonarea Comandamentuluicare se află sub coordonarea Comandamentului
Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”,,
au trecut deja de prima piatră de hotar a misiunii: oau trecut deja de prima piatră de hotar a misiunii: o
lună de la dislocare.lună de la dislocare.

decât ne-am fi așteptat: Trecerea de
la teren la birou a fost grea. În teren,
când plecai în misiune, erau mo-
mente în care nu te puteai gândi la
nimic altceva, erai concentrat doar
pe ce ai de făcut. În momentul în care
ajungi la birou, stresul este de altă
natură. 

Vorbind, însă, de marșul tactic, ad-
jutantul crede că a fost cea mai mare
provocare, pe care întreg
detașamentul a depășit-o cu brio:
Toată lumea a ajuns la linia de
sosire. Nu este surprinzător, dar este
o provocare psihică mai mult decât
una fizică, pentru că distanța a fost
medie spre mare, au fost incidente
pregătite pe traseu. Epuizarea fizică
duce și la epuizare psihică. 

Și, iată, dacă tot apare în discuție
cuvântul provocare, care o fi cea mai
mare provocare a unei misiuni
internaționale? Cea mai mare provo-
care într-o misiune este să te de-
scoperi pe tine și să nu-ți mai fie
frică. Să faci față provocărilor, să
încerci să-ți ajuți colegii. Fiind o mi-
siune de instruire, nu de luptă, ele-
mentul de risc este scăzut, iar
paradoxal, coeziunea de grup se face
mai greu. Trebuie să ținem cont întot-
deauna că a fi militar înseamnă a fi
pregătit și, atunci când sunt probleme,
să-ți asumi cariera pe care o ai.

Mariana Dima este soldat și a
îmbrăcat uniforma în urmă cu doi
ani. Este servant în cadrul secției doi
la bateria Gepard și, după prima lună
de misiune, Mariana este optimistă:
Misiunea a fost o provocare, iar
susținerea familiei a fost completă.
Dorul față de familie este în creștere,
mai ales că am o fetiță de paisprezece ani
și toate gândurile și bucuriile reușitelor

mele se îndreaptă către ea. Plecarea a
fost puțin stresantă pentru ea, dar cred
că s-a obișnuit până la momentul
acesta. Mi se pare că timpul trece
foarte repede aici. Până acum mi s-a
părut ușor, pentru că mă așteptam ca
stresul să fie mai mare. Sunt convinsă
că vor veni provocări din ce în ce mai
mari, însă le vom face față cu brio.

Militarii din Detașamentul de
Apărare Antiaeriană Sky Guardians
au trecut cu brio de prima lună de mi-
siune. Realitatea bate statistica, iar
cele douăzeci și una de zile necesare
formării unui obicei nu se aplică și în
cazul lor. N-au nevoie de atât de mult
timp, căci, în ADN-ul carierei
militare, capacitatea de adaptare
ocupă un loc fruntaș. 

Urmând un model matematic, se
poate concluziona că ipoteza a fost
infirmată. Instruirea continuă și
moralul este ridicat. Cu toate acestea,
la lăsarea întunericului, când vestele
tactice se întorc în dulap și bocancii
sunt curățați de noroiul adunat pe
terenul de instrucție, fiecare dintre
noi numără, pe furiș, câte zile au
rămas până când ne vom întoarce
acasă.

Text și foto: locotenent Cornelia
Dumitru

„Sky Guardians”, prima„Sky Guardians”, prima
piatră de hotarpiatră de hotar

Caporal Răzvan Gabriel Pustianu

Sergent-major Ștefan Gabriel Dobrică.

Plutonier-adjutant Cristian Velișcu

Soldat Mariana Dima
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În data de 18 noiembrie, Grupul de
Luptă eleno-bulgaro-româno-cipriot a
finalizat cu succes una dintre cele
mai importante etape de instruire,
exerciţiul de certificare multinațională
TALOS-22, conectat cu exercițiul EU
INTEGRATED RESOLVE 22, plani-
ficate și conduse de comandamentul
din Larissa, Grecia. 

România a fost reprezentată de un
detaşament format din 28 de militari
ai Batalionului 49 Apărare CBRN
Argeş, Batalionului 1 CIMIC General

de Corp de Armată Ştefan Holban şi
ai Centrului de Operații Psihologice
Samoilă Mârza, care s-au instruit în
comun cu parteneri din Grecia, Serbia,
Bulgaria, Cipru şi Macedonia de
Nord. 

Exercițiul TALOS-22 a vizat atât
exersarea şi îmbunătățirea interope-
rabilităţii structurilor participante,
cât şi antrenarea privind activarea şi
dislocarea în zona de operaţii desemnată
a pachetului de forțe ce alcătuiesc
Grupul de Luptă. 

Exercițiul multinațional Exercițiul multinațional 
TALOS-22TALOS-22

scenariu fictiv, dar adaptat actualei
situații geopolitice, scopul acestuia
fiind executarea tragerilor de luptă cu
armamentul de artilerie la suprafața
apei, trageri executate în condiții de

maximă siguranță și precizie.
Text: locotenent Cosmin Iscru

Cosmin
Foto: soldat Vasile Burghelea

Exercițiul tactic cu trageri Exercițiul tactic cu trageri 
de luptă „TOMIS 22.11.2”de luptă „TOMIS 22.11.2”

În perioada 07- 09 noiembrie, Bata-
lionul 345 Artilerie Tomis a desfășurat,
în poligonul Capu Midia, exercițiul tac-
tic cu trageri de luptă TOMIS 22.11.2,
aceasta reprezentând a doua secvență

de instruire majoră din acest an de
instrucție, după participarea la
exercițiul tactic cu trageri de luptă
Mărășești 22.

Exercițiul s-a derulat în baza unui

Pe parcursul exerciţiului, trupele
implicate au fost antrenate pentru a
răspunde la incidente cu grad variat
de complexitate, precum atacuri ci-
bernetice, crize mediatice, atacuri
cu arme de distrugere în masă, acţiuni
de infiltrare sau sabotaj. Exerciţiul
a beneficiat de sprijinul structurilor
Forţelor Aeriene ale partenerului
grec, care au intervenit cu aeronave
de tip CH-47 Chinook, AH64 Apache,
UH-1H Huey şi OH-58D Kiowa. 

Cu ocazia Zilei Distinşilor Vizi-
tatori (DVDay), desfășurată în data
de 18 noiembrie, la Centrul de In-
struire pentru Lupta Urbană din
Camp Argiroupoli/Grecia, vizitatorii

şi presa au vizionat un exerciţiu de-
monstrativ bazat pe un scenariu
tactic fictiv. 

Activitatea s-a desfășurat cu prezenţa
a numeroase oficialități din partea UE,
a naţiunii gazdă şi reprezentanţi militari
ai armatelor statelor aliate și partenere. 

Militarii români s-au integrat în
acest proces de instruire, au avut o
bună colaborare cu partenerii străini
şi au dovedit profesionalism în în-
deplinirea misiunilor ordonate, la
nivel operaţional și tactic.

Text: căpitan Eugenia Popa
Foto: plutonier-adjutant Iulian

Mocanu
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HOROSCOP DECEMBRIE

J
- Bărbate, ce-mi dăruești de Crăciun?
- Nimic, dar tu mie?
- Tot nimic...
- Na, ai văzut, avem aceleși gusturi!

J

J
- Ce elegantă ești! De unde ai mereu bani de haine?
- De la soțul meu. Zilnic îl ameninț că plec la mama și el îmi dă bani

de tren!
J

- Mă, Gheorghe! Ai auzit că triburile din Africa își vând nevestele?
- Tu m-ai vinde pe mine?
- Ce tot vorbești acolo, tu! Te-aș face cadou!

J
- Se vede că ești însurat, ai mereu cămășile perfect călcate!
- Da, este primul lucru pe care soția m-a învățat să-l fac!

U M O R

Știați că?
- Biblioteca Universității din Indiana, S.U.A., se scufundă în fiecare an

cu circa 2,5 centimetri. Acest fenomen este posibil din cauza unei erori a
constructorilor care au omis să calculeze și greutatea cărților care vor fi de-
pozitate în uriașă clădire. 

- În prezent, pentru prima dată în istoria planetei, numărul persoanelor
cu vârste de peste 60 de ani îl depășește pe cel al copiilor cu vârstă sub 5
ani. 

- În Santa Fe, New Mexico, legea impune că animalele de casă să poarte
centură de siguranță în mașină. 

- O singură vacă poate produce într-un an mai mult lapte decât poate
consumă un singur om, circa 200.000 de pahare pline cu lapte. 

- Rechinii sunt singurele animale despre care se știe că nu se pot
îmbolnăvi de cancer. 

- Balenă albastră este animalul care produce cele mai puternice sunete
(până la 188 de decibeli). Un astfel de sunet poate fi receptat prin apă la o
distanță de până la 850 de kilometri. 

- Te-ai gândit câtă benzină ți-ar trebui ca să poți înconjura planetă cu
propriul automobil? Ei bine, în rezervorul unui avion Boeing poate încăpea
suficient combustibil încât să poți face acest lucru de patru ori. 

- Cei mai tineri părinți din istorie (doi copii cu vârste de 8, respectiv 9
ani) au trăit în China. Copilul lor s-a născut în anul 1910. 

- Circa 12 copii sunt oferiți zilnic, în maternități, altor mame decât cele
naturale. Această statistică include toate țările lumii. 

- Dacă vorbiți la telefonul mobil timp de o oră, numărul bacteriilor din
urechea voastră va crește de cel puțin 700 de ori. 

- O persoană are în medie 1.460 de vise în fiecare an.
- Michael Jordan, celebrul baschetbalist american, câștigă anual din

reclamele pentru compania Nike mai mult decât toți muncitorii din fabricile
Nike, luați la un loc, din Malaezia.

- Durerea are și ea o unitate de măsură. Această se numește „dol”, iar
instrumentul menit să măsoare durerea se numește dolorimetru.

- Un sfert dintre oasele unui organism uman se află numai în picioare.
- Unghiile de la degetele mâinilor unui om cresc de patru ori mai repede

decât cele de la picioare. 
- Cel mai mare şarpe veninos din lume este Cobra Regală. Acesta poate

atinge lungimi de până la 5,5 metri. 
- Forma cea mai veche a filosofiei chineze este reprezentata de „Cartea

Oracolelor ” – I Ging. Scopul acestei filosofii este de a dezvolta o viață
armonioasă prin intermediul înțelepciunii.

- Magna Charta, impusă regelui Ioan, în anul 1215, de către baronii en-
glezi, este primul document al libertății.  Acesta conținea  o lista de libertăți
pe care regele a promis să nu le încalce. Conform Chartei ,„omul liber” era
persoana care nu putea fi întemnițată sau deposedată de averea sa, decât în
urma unei judecăți bazate pe „legea pământească „.

- În ciuda faptului că România era un stat totalitar, în decembrie 1989
deținea una dintre vicepreședințiile Comisiei pentru Drepturile Omului de
la O.N.U.

Sursa: stiatica.ro

Berbec.  Decembrie nu este doar o lună a sărbătorilor de Crăciun, ci este și
o lună a stresului. Veți fi nervos cu privire la cumpărăturile de Crăciun, dar
mai ales cu privire la întâlnirea cu rudele. În decembrie, gândurile și senti-

mentele acumulate pe tot parcursul anului vor ieși la suprafață. Lăsați-vă gân-
durile să curgă, încercați yoga sau masajul și relaxați-vă. Încearcă să planificați un
weekend frumos și să vă răsfățații.

Taur. În decembrie, nativii acestei zodii vor fi purtați de starea de spirit de
Crăciun și va pune toate grijile în spatele lor. Vă veți întâlni vechi prieteni
pe care nu i-ați văzut de mult timp și vă veți bucura de multe petreceri

nebune petrecute împreună. Taurii se vor simți complet lipsiți de griji în ultima
lună a anului. Ei nu vor ezita să-și exprime sentimentele și asta îi va ajuta să-și
găsească echilibrul interior. 

Gemeni. Nativii acestei zodii nu vor sta deloc în decembrie. Veți fi mereu
atenți cu cei dragi și veți fi gazde excelente în timpul sărbătorilor, dar ar
trebui să vă dați seama că sărbătoarea Crăciunului este în principal o

sărbătoare a bunăstării și răsfățați-vă cu asta. Simțiți-vă liber și faceți o
călătorie numai cu partenerul și lăsați orice altceva în urmă. Veți fi cuprins de
dorința unei îmbrățișări calde care să te umple de iubire și nimic altceva. 

Rac. Decembrie trezește o mulțime de emoții. În această perioadă, veți fi
foarte sensibili, uneori poate chiar suprasensibili. Cu toate acestea, acesta
nu este un lucru rău. În același timp, această abilitate aduce multă creativi-

tate în viață. Va trebui să petreceți mult mai mult timp cu familia și prietenii
și să aveți mai multă grijă de voi. Cu toate acestea, nu vă faceți griji cu privire la
trecut, ci priviți înainte. 

Leu. În ultima lună a anului, nativii se vor bucura din plin de spiritul
Crăciunului. După o lungă perioadă de timp, vă veți revedea familia, așa
că acordați atenție și ascultați-i, vă vor fi recunoscători pentru asta. Leii vor

deveni mai îngăduitori și vor realiza că anumite uși pe care nu au putut să le
deschidă nu le erau destinate. În această perioadă, imaginația nu vă va lăsa să
dormiți și va trebui să implementați noile idei. 

Fecioară. Decembrie va fi o lună de bunăstare. În cele din urmă, veți avea
timp pentru o activități pașnice, creative, cum ar fi pictura sau cântatul la
un instrument muzical, unde vă puteți exprima și vă puteți relaxa. Dar ceea

ce vă va aduce beneficii, va fi timpul petrecut cu cei dragi. Vă veți simți în
siguranță cu ei și exact de asta aveți nevoie în acest moment. Fecioarele ar trebui
să aleagă să se relaxeze în confortul propriei case cu ocazia sărbătorilor.  

Balanţă. Încă de la începutul lunii, veți fi absorbiți de atmosfera de Crăciun.
Nu vă veți gândi la nimic altceva decât la sărbătorile ce se apropie, pe care
le veți petrece în cercul familial. S-ar putea ca în această perioadă să vă

aștepte câteva surprize, așa că fiți cu ochii în patru și fiți deschiși. Starea
de sănătate va fi bună, astfel încât să vă puteți bucura din plin de sărbătorile
de Crăciun.

Scorpion. În această lună, ar trebui să renunțați la tot ceea ce vă deranjează
și să petreceți momente frumoase alături de familie. Crăciunul este cel mai
bun moment pentru consolidarea relațiilor cu familia, așa că nu lăsați să

treacă această ocazie. Calmați-vă mintea agitată și concentrați-vă pe pacea
interioară. Acest lucru va fi benefic pentru toți  și, de asemenea, pentru persoanele
din jurul vostru. 

Săgetător. În decembrie va fi o perioadă dificilă și veți fi super activi și
agitați. Ar trebui să evitați stresul în această lună. Așa că, încercați să nu vă
faceți griji pentru nimic și bucurați-vă de fiecare moment pe care îl va aduce

această lună. Deși veți fi bucuroși să ajutați la pregătirile de sărbători, reuni-
unile de familie nu vor fi pur și simplu preferatele dumneavoastră. Un sejur într-un
centru spa sau în mediul rural, ar putea ajuta să rezistați acestor perioade dificile.

Capricorn. Nativii vor fi cuprinși de spiritul Crăciunului încă de la în-
ceputul acestei luni. Veți dori să vă întâlniți cu întreaga familie și cu pri-
etenii. Vă veți simți fericiți și împliniți atunci când veți fi înconjurat de

oameni și veți dori să dăruiți multe cadouri celorlalți. Sunteți foarte mândri în
această lună, deoarece veți face față tuturor obligațiilor într-un mod strălucitor și
veți fi un sprijin real pentru cei dragi.

Vărsător. Reuniunile mai mari de familie vor fi mai mult sau mai puțin o
obligație pentru voi, dar vă veți bucura cu adevărat de timpul petrecut cu
cei apropiați și vă veți gândi la unele momente din trecut.Veți întâlni oameni

frumoși la finalul anului și veți avea mult de câștigat datorită acestui lucru.
Modul ideal de a vă  petrece timpul este să mergeți la un centru de relaxare sau la
un masaj, pentru că este un moment potrivit pentru a vă răsplăti după un an încărcat. 

Peşti. În decembrie, veți avea o stare de sănătate bună, care va fi rezultatul
bunei dispoziții. Profitați de ea și păstrați-vă mintea limpede și puneți-vă
în ordine prioritățile. Nu trebuie să vă grăbiți, încearcați să vă acordați puțin

timp și să abordați această situație ca pe o recapitulare a acestui an și să vă
gândiți ce cale să urmați în anul următor. Sărbătorile de iarnă vor fi o oportunitate
excelentă pentu a vă face planuri pentru anul viitor. 
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În perioada 18-20 noiembrie 2022, s-a
desfășurat la Buzău a XIII-a ediție a
Concursului de istorie organizat de
Fundația Mareșal Alexandru Averescu,
în colaborare cu Inspectoratul Școlar
Județean Buzău, în parteneriat cu Divizia
2 Infanterie Getica și Baza Aeriană de
Instruire și Formare a Personalului
Aeronautic Aurel Vlaicu din localitatea
Boboc, precum și cu sprijinul nemijlocit
al Consiliului Județean Buzău.

La concurs au participat nouă
instituţii de învăţământ din judeţul
Buzău: Colegiul Naţional B.P. Hașdeu,
Liceul Teoretic Alexandru Marghiloman,
Colegiul Național Mihai Eminescu,
Colegiul Național Pedagogic Spiru
Haret, Liceul de Arte Margareta Sterian,
Colegiul Agricol Dr. Constantin Angelescu,
Seminarul Teologic Ortodox Chesarie
Episcopul, Colegiul Național Alexandru
Vlăhuță din Râmnicu Sărat, și Liceul
Teoretic Radu Vlădescu din
Pătârlagele. Elevilor buzoieni li s-au
alăturat echipe din partea tuturor
Colegiilor Naţionale Militare.

Concursul s-a desfășurat la Baza
Aeriană de Instruire și Formare a
Personalului Aeronautic Aurel Vlaicu,
iar la deschiderea concursului au

participat generalul-maior Ciprian
Marin - președintele fundației, generalul
de flotilă aeriană Ovidiu Bălan -  co-
mandantul Bazei Aeriene, profesor
Daniela Lăptoiu – inspector școlar general
adjunct, colonelul Liviu Corciu -  direc-
torul Arhivelor Militare Naţionale
Române, și, desigur, membrii juriului
Manuel Stănescu și Sorin Turturică,
împreună cu președintele juriului,
colonelul Florin Șperlea.

La finalul competiției, în așteptarea
rezultatelor, echipele participante au
putut vizita  baza aeriană, unde elevii
au fost bucuroși să vadă expoziția
statică cu aeronavele din dotare și au
experimentat tainele zborului în cadrul
simulatorului de IAR-99 Standard.

La final, rezultatele s-au prezentat
astfel:

La secțiunea dedicată instituțiilor de
învățământ preuniversitar din județul
Buzău: locul I - echipa Colegiului
Național Pedagogic Spiru Haret, locul
II – echipa Colegiului Național Bogdan
Petriceicu Hașdeu, locul III – ehipa
Seminarului Teologic Ortodox
Chesarie Episcopul, mențiunea I –
echipa Colegiului Național Mihai
Eminescu, mențiunea a II-a – echipa

Concurs de istorie Concurs de istorie 
organizat de cătreorganizat de către

Fundația „MareșalFundația „Mareșal
Alexandru AverescuAlexandru Averescu” ” 

Liceului Teoretic Radu Vlădescu
Pătârlagele.

La secțiunea dedicată colegiilor
naționale militare: locul I – echipa
Colegiului Național Militar Tudor
Vladimirescu din Craiova, locul II –
echipa Colegiului Naţional Militar
Ștefan cel Mare din Câmpulung
Moldovenesc, locul III – echipa
Colegiului Național Militar Mihai
Viteazul din Alba Iulia, mențiunea I –
echipa Colegiului Național Militar

Dimitrie Cantemir din Breaza,
mențiunea a II-a – echipa Colegiului
Național Militar Alexandru Ioan Cuza
din Constanța.

Aducem mulțumiri tuturor celor
care au contribuit și au făcut posibilă
desfășurarea acestui concurs.
Felicităm  toate echipele participante
și profesorii coordonatori!

Text: locotenent Nicoleta Pană
Foto: Gabriela Șerban


