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În data de 20 decembrie,
la sediul comandamentului
Diviziei 2 Infanterie Getica
s-a desfășurat ședința de au-
toevaluare a structurii pe
anul 2022.

Activitatea s-a desfășurat
în prezența locţiitorului şe-
fului Statului Major al

Apărării, general-locotenent
Gheorghiță Vlad, locţiitoru-
lui pentru resurse al şefului
Statului Major al Apărării,
contraamiral Ion-Cristian
Lișman și a locţiitorului
şefului Statului Major al
Forţelor Terestre, general-
maior Cristian-Daniel Dan.

Statul major al comanda-
mentului Diviziei 2 Infan-
terie Getica a prezentat
principalele activități
desfășurate,  modul de în-
deplinire a obiectivelor
pentru perioada evaluată,
precum și direcțiile de
acțiune stabilite pentru
anul următor.

Reprezentanții eșaloanelor
superioare au mulțumit,
personalului comanda-
mentului și al structurilor
subordonate, pentru pro-
fesionalismul demonstrat
pe timpul exercițiilor din
acest an și le-a urat succes
în îmbunătățirea capacității
de luptă a structurilor pe
care le conduc.

Text și foto:locotenent
Nicoleta Pană

La sediul Batalionului
300 Infanterie Mecanizată
Sfântul Andrei a avut loc, în
data dececembrie 2022,
ceremonia de predare-
primire a comenzii unității,
între locotenent-colonel
Remus-Octavian Popa și
locotenent-colonel Bogdan
Crintea.

Activitatea s-a desfășurat
în prezența comandantului
Brigăzii 282 Blindată
Unirea Principatelor,
general de brigadă Gabriel-
Constantin Turculeț, a
comandanților unităților
aflate în subordinea marii
unități și ai structurilor
Sistemului Național de
Apărare și Ordine Publică
din Garnizoana Galați, pre-
cum și a reprezentanților
autorităților și instituțiilor
publice locale. 

În cadrul activității, co-
mandantul brigăzii, a dat
citire ordinului de numire
în funcție a locotenent-
colonelului Bogdan Crintea,
i-a mulțumit locotenent-
colonelului Remus-Octavian
Popa pentru întreaga ac-
tivitate desfășurată la co-
manda batalionului,
remarcând devotamentul,
implicarea și dedicarea
demonstrate prin actul de
comandă ireproșabil. În
încheierea alocuțiunii, și-
a exprimat convingerea
că locotenent-colonel

Bogdan Crintea va în-
deplini cu succes sarcinile
și provocările ce îi vor
reveni în noua funcție. 

Ca urmare a schimbării
comenzii Batalionului 300
Infanterie Mecanizată
Sfântul Andrei, comanda
Garnizoanei Galați a fost
preluată de comandantul
Batalionului 284 Tancuri
Cuza Vodă, locotenent-
colonel Robert-Ciprian
Gaschler.  

Locotenent-colonel
Bogdan Crintea este ab-
solvent al Colegiului
Național Militar Ștefan cel
Mare, al Academiei
Forțelor Terestre Nicolae

Bălcescu și al Universității
Naționale de Apărare
Carol I. 

A absolvit numeroase
cursuri de carieră și de
specializare, iar partici-
parea la exerciții naționale
și multinaționale, dar și la
patru misiuni în Teatrele
de Operații din Irak și
Afganistan nu a făcut
decât să contribuie la con-
solidarea cunoștințelor
pentru viitoarele provocări! 

Sursa: Arhiva Brigăzii
282 Blindată „Unirea
Principatelor”

În data de 5 decembrie,
în garnizoana Murfatlar,
la sediul Batalionului 348
Apărare Antiaeriană,
Dobrogea, a avut loc de-
schiderea etapei de
pregătire pentru misiune
a Detașamentului de
Apărare Antiaeriană,
rotația a XIII-a,  activitate
la care a participat și
locțiitorul comandantului
Brigăzii 9 Mecanizată

Mărășești, colonel Eugen
Popescu.

Pentru militarii dobro-
geni urmează o perioadă
în care vor parcurge o
serie de etape de pregătire
pentru a atinge capaci-
tatea operațională
completă.

Începând cu luna
aprilie 2023, militarii
români vor participa  în
cadrul Grupului de Luptă

din Polonia, pentru asigu-
rarea prezenței înaintate
consolidate în flancul
Nord-Estic al Alianței
NATO, alături de aliații
americani, britanici,
polonezi și croați, în con-
formitate cu măsurile
adoptate în cadrul Summit-
ului de la Varșovia, din
anul 2016.

Text:  Gabriela Nohai
Foto:  Gabriel Casapu

La comandamentul
Brigăzii 282 Blindată
Unirea Principatelor s-a
dat citire astăzi, 6 decem-
brie 2022, Decretului
Prezidențial prin care co-
mandantul marii unități,
colonel Gabriel – Constan-
tin Turculeț, a fost înaintat
la gradul de general de
brigadă cu o stea. 

Activitatea s-a desfășurat
în prezența comandantului
Diviziei 2 Infanterie Getica,
general – maior Ciprian
Marin. 

Generalul de brigadă
Gabriel - Constantin Turculeț
a fost numit la comanda
Brigăzii 282 Blindată
Unirea Principatelor, în
luna august 2021. Și-a
desăvârșit pregătirea în
instituții de învățământ
militar de prestigiu din țară
și din străinătate și are o
bogată experiență
profesională dobândită în
cadrul Statului Major al
Forțelor Terestre și al mai
multor structuri subordo-
nate acestuia. 

Este veteran al teatrelor

de operații din Afganistan
și Irak, iar pentru rezultatele
deosebite obținute în activ-
itatea profesională, a fost
distins de-a lungul timpului
cu diverse medalii, cea mai
înaltă distincție fiind Em-
blema de Onoare a Armatei
României, cu însemn de
război. 

La Brașov, în cadrul unei
ceremonii militare, la sediul
comandamentului Brigăzii
2 Vânători de Munte
Sarmizegetusa, generalul-
maior Ciprian Marin, co-
mandantul Diviziei 2 Infan-
terie Getica a dat citire De-
cretului Prezidențial de

acordare a gradului de gen-
eral de brigadă cu o stea
colonelului Ilie-Marian
Dragomir, comandantul
marii unități.

La ceremonie a partici-
pat personalul comanda-
mentului și subunităților de
brigadă alături de
comandanții și subofițerii
de comandă ai batal-
ioanelor din compunerea
Brigăzii 2 Vanători de
Munte.

Generalul de brigadă Ilie-
Marian Dragomir este ab-
solvent al Institutului Mili-
tar Nicolae Bălcescu,
promoția 1992.

De-a lungul carierei a în-
cadrat funcții de comandă
și execuție în structuri de
vânători de munte și funcții
de conducere atât în Statul
Major al Forțelor Terestre,
cât și în Statul Major al
Apărării.

Din anul 2021 este co-
mandant al Brigăzii 2
Vânători de Munte
Sarmizegetusa.

Redacția
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În data de 19 decem-
brie, copiii din clasele a
VII-a și a VIII-a de la
Școala Gimnazială Prof.dr.
Ion Anghel din localitatea
Luciu, au participat la
Lecția de istorie: Armata a
2-a – Tradiție, Cultură,
Continuitate, care a avut
drept scop promovarea
valorilor militare și a pro-
fesiei de militar în rândul
elevilor din mediul rural,
cultivarea patriotismului,
valorilor militare și
naționale în rândul tine-
rilor, informarea elevilor
pentru a urma o carieră
militară, cât și prevenirea
abandonului școlar în
rândul tinerilor aflați în
dificultate.

Activitatea a fost orga-
nizată la inițiativa Fundației
Mareșal Alexandru Averescu

în colaborare cu comanda-
mentul Diviziei 2 Infanterie
Getica și Inspectoratul
Școlar Județean Buzău.
Aceasta nu s-ar fi putut
organiza, însă, fără spri-
jinul Consiliului Județean
Buzău și a sponsorilor
fundației.

Copiii au vizitat Bise-
rica Militară Pogorârea

În perioada 24 noiembrie
- 9 decembrie, reprezentanți
ai comandamentului Di-
viziei 2 Infanterie Getica
au participat ca celulă de
răspuns, pentru Coman-
damentul Corpului
Multinațional Sud Est,
Țintă Secundară de  In-
struire, la exercițiul de co-
mandament multinațional
LOYAL LEDA 22,
găzduit de Centrul de In-
struire al Forțelor În-
trunite (Joint Force

Training Center - JFTC)
din Bydgoszcz, Polonia.

În data de 7 decembrie,
atașatul apărării, militar,
aero și naval al României
în Republica Polonia,
colonelul Iulian Alin Done
a vizitat centrul și a purtat
discuții cu personalul
prezent la exercițiu.

LOYAL LEDA 22 a fost
organizat și condus de
LANDCOM, prin inter-
mediul Centrului de Instru-
ire al Forțelor Întrunite din

Polonia (Joint Force
Training Center-JFTC), și
reprezintă o activitate de
instruire desfășurată con-
form unui scenariu fictiv
care urmărește planificarea
și conducerea fazei de
execuție a unei operații
majore întrunite, în cazul
activării Articolului 5.

Sursa :  Radoslawa KU-
BICZEK (Joint Force
Training Centre)
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Muzica Militară a
Garnizoanei Buzău, în
colaborare cu soliști lo-
cali, a susținut, astăzi, 21
decembrie, cea de-a II-a
ediție a concertului
Poveste de Crăciun la
Sala Consiliului Județean
Buzău.

Cadrele militare în ac-
tivitate, retragere sau
rezervă și buzoienii
alături de familii și pri-
eteni au asistat la un
spectacol  tematic care

ne-a transpus sufletele în
atmosfera magică a
sărbătorilor de iarnă.

Text și foto: locotenent
Nicoleta Pană

Grupa Waldorf și
Grupa Gărgărițelor de la
Grădinița cu Program
Prelungit nr. 9 din Buzău
au adus bucuria nașterii
Domnului  în atmosfera
caldă și sfântă a Bisericii
Militare Pogorarea

Sfântului Duh în
prezența părinților, buni-
cilor, cât și a cadrelor
militare ale Diviziei 2 In-
fanterie Getica.

Copiii au pus în scenă
Nașterea Pruncului
Sfânt, au cântat colinde

tradiționale, iar la sfârșit
au avut parte de mult
așteptata întâlnire cu
Moș Crăciun.

Text și foto: locotenent
Nicoleta Pană

La doar câteva zile
distanță de vizita lui Moș
Crăciun, la comandamen-
tul Brigăzii 2 Vânători de
Munte Sarmizegetusa a
fost organizată, în pre-
mieră, Cupa Moșului la
instrucție alpină.

În absența zăpezii, vână-
torii de munte au improvi-
zat și s-au adaptat situației
organizând o ședință de
instrucție alpină, ușor dife-
rită față de cele cu care
aceștia sunt obișnuiți.

Pentru că a fost vorba de
o competiție, bineînțeles că
nu au putut lipsi premiile
care și acestea au avut

caracter cazon, echipa
câștigătoare plecând
acasă cu o rație de luptă
un fes kaki, cinci perechi
de șosete în aceeași
nuanță de camuflaj, o
cravată pentru ținuta de
oraș și desigur, cupa care
va deveni transmisibilă.

Concursul a avut carac-
ter de ștafetă, cele două
echipe fiind formate din
militari ai comandamen-
tului Brigăzii 2 Vânători
de Munte Sarmizegetusa,
aceștia punând în aplicare
cunoștințele teoretice și
practice pentru a surclasa
competiția.

Probele au variat de la
cunoștințe teoretice despre
diferite tipuri de zăpadă,
avalanșe și diferențele
dintre molid și brad, până
la probe practice de exe-
cutare a diferitelor noduri
folosite în alpinism,
modul de folosire a son-
dei de avalanșă, echipa-
rea corespunzătoare și
simularea unei coborâri
în rapel, încălțarea schiu-
rilor și alte probe care au
adus zâmbete largi pe
fețele colegilor.

Text și foto: locotenet
Gabriel Constantin

Cupa Moșului la instrucție alpinăCupa Moșului la instrucție alpină
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Este vremea colindelor!Este vremea colindelor!

Sfântului Duh, expoziția
de tehnică militară, apoi
s-au bucurat de concertul
de colinde al Fanfarei
Militare, la urma căruia
au primit un cadou dulce
însoțit de un ghiozdan
echipat cu rechizitele
necesare pentru a merge
la școală. După servirea
mesei de prânz, elevii au
mai vizitat și Muzeul
Parașutiștilor Militari,
unde au aflat informații
interesante despre această
specializare.

Le urăm mult succes la
învățătură, sărbători cu
bucurie și liniște alături
de cei dragi!

Text și foto: locotenent
Nicoleta Pană
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Joi, 1 decembrie, pe
Calea Eroilor, buzoienii
au sărbătorit împreună
Ziua Națională a României,
sărbătoarea de suflet a
tuturor românilor, printr-
o ceremonie militară și
religioasă la sfârșitul că-
reia a avut loc  defilarea
cu personal și tehnică
militară.

Ceremonia a fost orga-
nizată de către Garnizoana
Buzău în colaborare cu
Instituția Prefectului,
Consiliul Județean și
Primăria Municipiului
Buzău.

Anul acesta, la ceremo-
nia de la Buzău au parti-
cipat aproximativ  450
de militari şi specialişti
din Ministerul Apărării
Naţionale, Ministerul
Afacerilor Interne, Ser-
viciul Român de Infor-
maţii și Direcția Poliției
Locale,  precum și  circa
70 de mijloace tehnice.

Pe timpul defilării, au
putut fi vizionate maşinile

de luptă ale infanteriei MLI
- 84 M – Jderul, sistemele
antiaeriene Ghepard, sis-
teme de artilerie reactive
cu bataie mare HIMARS,

aruncătoarele de proiec-
tile reactive nedirijate cu
bătaie mare LAROM,
precum și alte echipa-
mente din dotarea mari-
lor unități și unităților
subordonate Diviziei 2
Infanterie Getica.

Elementul de noutate,
privind defilarea din acest
an, a fost participarea cu
militari și tehnică străină
aparținând partenerului

strategic SUA, care a di-
slocat în România  un
Task Force format din
militari ai celebrei Divi-
zii 101 Aeropurtate.

Parte din acești militari
derulează un program
consistent de exerciții
împreună cu militarii Di-
viziei 2 Infanterie Getica
și cu alți militari aliați
dislocați  pe teritoriul
țării noastre.

Text și foto: locotenent
Nicoleta Pană

Într-o atmosferă de un
înalt grad de solemnitate,
cu prilejul aniversării
Zilei Naționale a României,
în Piața Roman Mușat
din Municipiul Roman,
s-a desfășurat un ceremo-
nialul militar și religios. La
această activitate, au par-
ticipat efective ale struc-
turilor militare din
garnizoana Roman, ale
Detașamentului de Jan-
darmi , ale Inspectoratului
pentru Situații de Urgență,
reprezentanți ai autorităților
publice locale și un sobor
de preoți. 

După prezentarea ono-
rului persoanelor oficiale,
însoțite de comandantul
garnizoanei Roman co-
lonelul inginer Kicsi
Gabriel, a urmat intonarea
imnului de stat al României
și ulterior s-a oficiat servi-
ciului religios. 

Au urmat o serie de
frumoase alocuțiuni, prin
rostirea cărora, a fost
pusă în lumină
semnificația deosebită a
zilei țării noastre. 

Din anul 1990, România,
eliberată de dictatură, a
sărbătorit în fiecare an
ziua de 1 decembrie, ca
zi națională a țării. 

Acest moment crucial
al simbiozei noastre ca
națiune, crearea statului
național unitar român,
rămâne ca punct de
referință major în memo-
ria colectivă a
generațiilor de ieri și de
astăzi, fiind expresia cea
mai elocventă a triumfu-
lui solidarității de neam

și țară a celor ce vorbeau
și simțeau românește, în
pofida tuturor vicisitudi-
nilor vremurilor și a
ocupației străine. Ca
atare, ziua de 1 decem-
brie a fost aleasă, după
revoluția dramatică din

decembrie 1989, ca semn
de înaltă prețuire și
adânc omagiu adus pre-
decesorilor noștri, ca zi
de unitate națională, săr-
bătorită pe întreg teritoriul
României.

În ceea ce privește di-
mensiunea militară, tre-
buie subliniat rolul
armatei române, sacrifi-
ciile și eroismul soldaților
români pe fronturile de
luptă ale Primului Război
Mondial. Lupta pentru

eliberarea fraților noștri
din teritoriile aflate sub
dominație străină, jertfa
de sânge și spiritul de sa-
crificiu pentru împlinirea
acestui ideal, a oferit un
fundament solid în defi-
nirea noastră națională.

În continuare, au fost
rostite alocuțiuni și au
fost depuse coroane de
flori la cea mai cunos-
cută statuie din Munici-
piul Roman, respectiv
statuia Domnitorului
Roman Mușat.

Ceremonialul s-a încheiat
cu defilarea detașamentului
de onoare.

Text :locotenent-colonel
Cosmin Bibire

Foto: plutonier-major
Claudiu Ivan 

1 Decembrie 1 Decembrie 
Ziua Națională a RomânieiZiua Națională a României

B u z ă uB u z ă u

R o m a nR o m a n

Militarii Garnizoanei
Focșani au sărbătorit
Ziua Națională a României
în Piața Unirii din orașul de
pe Milcov, în prezența
reprezentanților autorităților
publice locale și a
focșănenilor sosiți cu
mic, cu mare la sărbătoa-
rea de suflet a neamului
românesc.

După susținerea
alocuțiunilor, au defilat pe

Bulevardul Unirii perso-
nal și tehnică din cadrul
Brigăzii 282 Blindată

Unirea Principatelor,
Brigăzii 8 Rachete Ope-
rativ Tactice Alexandru
Iona Cuza, Inspectoratu-
lui de Poliție Județean
Vrancea, Inspectoratului
de Jandarmi Județean
Vrancea, Inspectoratului
pentru Situații de
Urgență Anghel Saligny
al județului Vrancea, Pe-
nitenciarului Focșani și
SALVAMONT Vrancea. 

Sursa: Arhiva Brigăzii
282 Unirea Principatelor

F o c ș a n iF o c ș a n i
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Militarii din cadrul Bri-
găzii 9 Mecanizată
Mărășești au participat la
activitățile organizate cu
ocazia Zilei Naționale a
României, în garnizoana
Constanța și Murfatlar. 

Sursa: Brigada 9 Meca-
nizată „Mărășești”

1 Decembrie 1 Decembrie 
Ziua Națională a RomânieiZiua Națională a României

C o n s t a n ț aC o n s t a n ț a

Deși se află departe de
casă, militarii din
Detașamentul de Apărare
Antiaeriană Sky Guardians
dislocați în baza de
instrucție din Bemowo
Piskie, au sărbătorit Ziua
Națională a României
alături de partenerii ame-
ricani, britanici, croați și
polonezi din cadrul Gru-
pului de Luptă NATO
din Polonia.

Cu această ocazie, a fost
organizată o ceremonie
militară în cadrul căreia a

avut loc și premierea
câștigătorilor competițiilor
sportive ce
au avut loc la începutul
săptămânii. De aseme-
nea, pentru cinci dintre

militarii detașamentului

a fost o zi specială, deoa-
rece au fost avansați la
gradul următor.

Text și foto: Cornelia
Dumitru

P o l o n i aP o l o n i a

Brașovenii și turiștii s-
au adunat în centrul
orașului, pe Bulevardul
Eroilor, pentru a asista la
ceremonia militară și reli-
gioasă prilejuită de sărbă-
torirea Zilei Naționale a
României, ce marchează
104 ani de la votul una-
nim pentru unirea regiuni-
lor Transilvania, Crișana,
Banat și Maramureș cu
România.

Ceremonia militară și
religioasă a debutat cu
întâmpinarea prefectului
județului Brașov, domnul
Mihai Cătălin Văsii, și a
locțiitorului Brigăzii 2
Vânători de Munte Sarmi-
zegetusa, colonel Cristian-
Tiberiu Cristescu.

Un moment emoționant
pentru toți cei prezenți a

fost reprezentat de into-
narea Imnului Național
al României atât de mili-
tarii din detașamentele
de defilare cât și de
ceilalți participanți la
eveniment. Printre aceștia
s-au numărat veteranul
de război Andrei Popescu
și elevi ai Colegiului Mili-
tar Național Dimitrie
Cantemir din Breaza.

După oficierea servi-
ciului religios, locțiitorul
comandantului Brigăzii
2 Vânători de Munte
Sarmizegetusa a prezen-
tat cele mai importante
repere istorice referitoare
la semnificația Zilei
Naționale a României,
iar prefectul județului
Brașov a dat citire mesa-
jului prim-ministrului
Nicolae Ionel Ciucă.

Brașoveni și turiști de-
opotrivă au așteptat cu su-
fletul la gură constituirea
detașamentului de defilare
pe jos și pe tehnică.

Detașamentului de de-
filare a fost comandat de
colonelul Ioan-Cătălin
Matasă, șeful de stat
major al brigăzii.

În aplauzele publicului

au defilat 350 de militari
și 50 de mijloace tehnice,
reprezentând Ministerul
Apărării Naționale și Mi-
nisterul Afacerilor In-
terne, urmați de un
survol al aeronavelor
aparținând Aeroclubului
Teritorial Iosif Șilimon
din Brașov.

Ziua Națională este un
prilej de cinstire a me-
moriei tuturor românilor

care, în timpul Războiu-
lui pentru întregirea ne-
amului, și-au jertfit viața
pentru țară, pentru statul
național, independent și
unitar al românilor.

Militarii Batalionului
21 Vânători de Munte
General Leonard Mo-
ciulschi au sărbătorit
Ziua Națională a Româ-
niei alături de locuitorii
și turiștii de pe Valea
Prahovei, din localitățile
Predeal, Azuga, Bușteni
și Sinaia. La solicitarea

autorităților locale, vână-
torii de munte predeleni
au organizat ceremonii
militare și religioase la
care au participat cu
detașamente de defilare
pe jos și pe tehnică.

Ceremonii asemănătoare
au fost organizate și în
orașul Câmpulung, de
Batalionul 30 Vânători de
Munte Dragoslavele. În
Piața Jurământului și la
Mausoleul Eroilor de la
Mateiaș, câmpulungenii
s-au putut bucura de de-
filarea militarilor și pom-
pierilor, iar la lăsarea
serii, de solemnitatea re-
tragerii cu torțe.

În prima capitală a
Țării Românești, Curtea
de Argeș, au fost organi-
zate standuri de prezen-
tare a armamentului și
tehnicii de luptă,
intervenție și sprijin a
populației aparținând mi-
litarilor Batalionului 33
Vânători de Munte Posada,
Jandarmeriei Argeș,
Detașamentului de Pom-
pieri Curtea de Argeș și
Poliției municipiului
Curtea de Argeș. Punctul
culminant și cel mai
așteptat de cei prezenți a
fost reprezentat de defi-
larea detașamentelor pe
jos și pe tehnică prin fața
statuii lui Basarb I din
centrul orașului.

Text și foto: locotenent
Gabriel Constantin

B r a ș o vB r a ș o v

Data de 1 Decembrie
reprezintă un moment
crucial pentru istoria Ro-
mâniei. La 1 decembrie
1918, în Cetatea Alba
Carolina, Adunarea
Națională a Românilor a

semnat actul de naștere
a României Mari, reali-
zându-se astfel unirea
Transilvaniei, Crişanei
şi Maramureşului cu
România. 

La ceas aniversar, mili-
tarii Regimentului 52 Arti-
lerie General Alexandru
Tell, au participat la

manifestările organizate
pentru sărbătorirea Zilei
Naționale a României la
Monumentul Eroilor Ne-
amului din Piața Cerbul
de Aur din Bârlad. Mani-
festările au constat în or-
ganizarea ceremonialului
militar și religios TE
DEUM, scurte alocuțiuni
despre însemnătatea
acestei zile, depuneri de
corone și jerbe de flori în
memoria eroilor care s-
au jertfit pentru idealu-
rile României. 
Activitatea s-a încheiat
cu defilarea militarilor în
aplauzele asistenței.

Text: plutonier-adjutant
Liviu Gherghescu

Foto: plutonier-major
Daniel Dulgheru

B â r l a dB â r l a d
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coordonator Cerc de Dans al Cercului
Militar a avut dificila misiune de a
desemna câștigătorii.

Câștigătorii trofeelor au fost:
Trofeul Obiceiuri de iarnă - Co-

legiul Național Militar Ștefan cel
Mare, Câmpulung Moldovenesc;

Trofeul Dans popular/stilizat - Aca-
demia Forțelor Aeriene Henri Coandă,
Brașov;

Trofeul Dans modern - Școala Militară
de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor
Aeriene Traian Vuia, Boboc;

Trofeul Interpretare corală - Co-
legiul Național Militar Ștefan cel
Mare, Câmpulung Moldovenesc;

Trofeul Interpretare soliști - Ganea
Ema, Cercul Militar Buzău - Liceul
de artă Margareta Sterian, Buzău;

Trofeul Festivalului  Iarna Buzoiană
- Colegiul Național Militar Ștefan cel

Mare, Câmpulung Moldovenesc;
Vă prezentăm, mai jos, câteva  dintre

impresiile celor care au participat la
festival:

Vă spun sincer că a fost un festival
minunat, unde am cunoscut colegi
care s-au ridicat la un nivel înalt. Ne-
am bucurat că ne-am văzut toți,
absolvenți, liceeni și am împărtășit
împreună bucuria Crăciunului, bucuria
Nașterii Domnului. A fost bucurie, a
fost pace, un sentiment de liniște, care
ne-a înconjurat pe toți. A fost o
experiență inedită și ne bucurăm că
am luat parte, astăzi, la acest eveni-
ment. – Profesor coordonator Horga
Iustina, Colegiul Național Militar Ștefan
cel Mare, Câmpulung Moldovenesc.

A fost o experiență deosebită parti-
ciparea la acest festival. A fost prima
oară când am participat în format
fizic și mă bucur că am putut fi alături
de voi aici. Mi-a plăcut că am putut
să transmit mai departe tradițiile
strămoșești cu care am venit de acasă,
de la părinți, de la bunici și sper că
am pus, în sufletele dumneavoastră,
câte puțin din spiritul Crăciunului și
magia sărbătorilor. – Botezat Diana
– studentă în anul III la Academia
Forțelor Aeriene Henri Coandă din
Brașov.

Așadar, Cercul Militar Buzău  și
Asociația Județeană Sportul pentru
toți se declară mulțumiți să fi adus
bucurie în sufletele tuturor
participanților, profesorilor, coordo-
natorilor și spectatorilor, deopotrivă. 

Misiunea de a promova tradițiile,
obiceiurile și portul popular a fost îde-
plinită cu succes!

Text și foto: locotenent Nicoleta
Pană.

Ca în fiecare decembrie, militarii
Diviziei 2 Infanterie Getica au participat
la un moment magic, adresat tuturor
vârstelor, care a avut drept scop reîn-
vierea vremurile, obiceiurile și tradițiilor
străvechi ale iernii din satele românești,
cât și prezentarea acestora intr-o versiune
contemporană.

Cercul Militar Buzău împreună cu
Asociația Județeană Sportul pentru toți,
cu sprijinul Consiliului Județean Buzău
au organizat, în data de 17 decembrie,
cea de-a XI-a ediţie a Festivalului
Naţional de Tradiţii lnterculturale şi
Cultural Sportive Iarna Buzoiană, în
Sala de Spectacole a Consiliului
Județean Buzău.

Festivalul este un prilej de promovare
a valorilor culturale – strămoșești prin
prisma obiceiurilor de iarnă, rămase
din bătrâni și perpetuate de generații,
în care participanți de toate vârstele au
cântat colinde  și dansat dansuri populare
românești sau contemporane pentru a-
și pune fiecare în valoare zona pe care
o reprezintă.

Ediția de anul acesta a găzduit peste
300 de participanți împărțiți în grupuri
şi formaţii vocale, de urători/colindători,
ansambluri corale sau de dansatori ale
diverselor case de cultură, cercuri mi-
litare, cluburi sportive şi de specialitate
ori instituţii de învăţământ din mai
multe judeţe.  

Fiecare participant și-a putut pune
în valoare priceperea, talentul și dăruirea
într-una dintre secțiunile festivalului,
iar juriul, format din președinte maior
Dănuţ Vulpe - şeful Muzicii Militare
reprezentative a Diviziei 2 Infanterie
Getica și membri Radu Viorica - pro-
fesor coordonator Cercul de Teatru al
Cercului Militar Buzău, Nicu Dinu -
profesor coregraf de dans popular în
cadrul Centrului Cultural Florica

Cristoforeanu Râmnicu Sărat, Liliana
Costache – profesor aplicant al proiectului

județean MOUSAIOS -  Datini din
Bătrâni, Mihaela Bălăceanu – profesor

Festivalul Național de Tradiții Interculturale și 
Cultural Sportive ,,Iarna Buzoiană”, Ediția 2022



Joi, 22 decembrie, au fost organi-
zate ceremonii militare și religioase
în memoria eroilor martiri căzuți la
Revoluția din Decembrie 1989. 

Manifestările au avut loc la Domul
Central din Cimitirului Eroilor, mu-
nicipiul Buzău, precum și la Bustul
Generalului Ștefan Gușă din locali-
tatea Spătaru, Comuna Costești.
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22 decembrie - „Ziua Victoriei Revoluției Române 22 decembrie - „Ziua Victoriei Revoluției Române 
și a Libertății din Decembrie 1989”și a Libertății din Decembrie 1989”

După intonarea Imnului Național
al României, oficierea serviciului
religios și alocuțiunea reprezentan-
tului organizaţiilor de revoluţionari
de la Buzău Asociația Luptătorilor
din Decembrie’89 și Clubul 22 Buzău,
ceremoniile s-au încheiat cu depune-
rea coroanelor de flori

Text și foto: locotenent Nicoleta
Pană

BuzăuBuzău

Atât în Brașov cât și în garnizoanele
batalioanelor din compunerea Brigăzii
2 Vânători de Munte Sarmizegetusa au
fost organizate ceremonii militare și re-
ligioase prilejuite de comemorarea eroi-
lor martiri căzuți pentru victoria
Revoluției Române din 22 decembrie
1989, respectiv Ziua Victoriei Revoluției
Române și a Libertății.

Eroii Revoluției au fost comemorați

prin slujbe religioase și depuneri de co-
roane și jerbe de flori la monumentele
și troițele ridicate în cinstea lor, memo-
ria acestora fiind păstrată vie de toți cei
prezenți la activități, de la
supraviețuitorii acelor evenimente și fa-
miliile celor căzuți, până la oficialități
publice locale, cadre militare, studenți
și elevi.

Recunoștință eternă eroilor
Revoluției din Decembrie 1989.

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

BrașovBrașov

La împlinirea a 33 de ani de la
Revoluția Română, militarii Brigăzii 9
Mecanizată Mărășești, alături de mili-
tari din garnizoana Constanța, au come-

morat victimele revoluției prin partici-
parea la ceremonia de depunere de co-
roane în Cimitirul Eroilor Revoluției
din Decembrie 1989. 

Text: locotenent Andreea Istrate

Militarii din Garnizoana Bârlad au
adus un pios omagiu eroilor martiri ai
comunității, sublocotenent (pm) Olaru
Cristian și sublocotenent (pm) Marin
Lucian, precum și celorlalți eroi ai
revoluției pentru sacrificiul suprem pe
care l-au făcut în timpul Revoluției din
decembrie 1989.

Cu acest prilej, la mormintele celor
doi eroi aflate în Cimitirul Eternitatea,
s-a desfășurat un ceremonial militar și
slujba parastasului pentru eroii martiri.

La ceremonial au participat
reprezentanții autorităților publice
centrale și locale, Asociației
Revoluționarilor, cadre militare ac-
tive, în rezervă și retragere și
reprezentanții societății civile ai muni-
cipiului Bârlad, care au depus coroane,
jerbe și buchete de flori la mormintele
eroilor martiri.

Activitatea s-a încheiat cu defilarea
Gărzii de Onoare.

Text: plutonier-adjutant Liviu
Gherghescu

Foto: plutonier-major Daniel Dulgheru

BârladBârlad

ConstanțaConstanța

Martiri ai Revoluției din centrul
orașului Galați, în prezența
reprezentanților autorităților și
instituțiilor publice locale,
comandanților structurilor militare din
garnizoană, precum și asociațiile de
revoluționari din județ.

Sursa: Brigada 282 blindată
„Unirea Principatelor”

Militarii Garnizoanei Galați au
participat la ceremoniile militare și
religioase pentru comemorarea victimelor
căzute în Revoluția din Decembrie 1989.

Activitățile s-au desfășurat la Monu-
mentul Eroilor Martiri din Cimitirul
Eternitatea și la Monumentul Eroilor

GalațiGalați
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de formațiunea medicală, sanitarii, ci
și de cei care au asigurat zona afectată,
au acordat primul ajutor sau au transportat
rapid răniții la punctele de triere. A
fost un efort colectiv, în care fiecare a
avut de învățat. Din detașamentul
nostru sunt militari care au participat
la misiuni în Afganistan și Irak. Așa
că, prin experiența dobândită, ei au
știut să acționeze eficient și au transmis
și celor aflați pentru prima dată departe
de țară ce înseamnă să te antrenezi
pentru astfel de situații.

S-a terminat o activitate și a început
alta. La sediul Brigăzii 15 Mecanizate
din Polonia a avut loc vizita de infor-
mare a militarilor din Detașamentul
de Apărare Antiaeriană Sky Guardians.
În cadrul întâlnirii, militarii au făcut
schimb de opinii și experiențe și au
putut să vorbească despre echipamen-
tele forțelor de apărare antiaeriană din
ambele țări. A fost o acțiune benefică,

mai ales că specialitatea comună i-a
făcut să găsească multe subiecte.  

Au trecut deja aproape două luni
de când suntem la datorie în Polonia.
Privesc în spate și văd multitudinea
de acțiuni la care am luat parte. Mă
bucur că suntem aici, tot timpul în
priză, conectați la toate acțiunile Grupului
de Luptă NATO. Indiferent de grad,
toți militarii detașamentului au parte
de experiențe extraordinare aproape
în fiecare zi. Pe lângă experiența
acumulată în țară, aici avem parte de
noi provocări și acumulări profesionale.
Într-adevăr nu este ușor, ritmul
activităților este foarte ridicat, dar
putem să demonstrăm că suntem
pregătiți, a declarat maiorul Florian
Ion, comandantul Detașamentului de
Apărare Antiaeriană Sky Guardians.

Text: locotenent Cornelia Dumitru
Foto: Monika Woroniecka, Michael

Czornij, Maciej Wrotniak

Aflați la datorie în cadrul Grupului
de Luptă NATO din Polonia, militarii
Detașamentului de Apărare Antiaeriană
Sky Guardians se instruiesc continuu
într-un mediu multinațional alături de
aliații americani, britanici, croați și
polonezi, sub coordonarea Comanda-
mentului Forțelor Întrunite General
Ioan-Emanoil Florescu. Militarii
focșăneni sunt angrenați în diferite
acțiuni de pregătire într-un ritm alert.
Structura generată de Batalionul 288
Apărare Antiaeriană Milcov este dislocată
în baza de instrucție Bemowo Piskie
din Polonia, unde, recent, a participat
la o acțiune de pregătire tip MASCAL,
în cadrul Tumak 22, un exercițiu
multinațional organizat de Brigada 15
Mecanizată din Polonia care a integrat
și militarii din cadrul Grupului de Luptă

NATO. Scenariile exercițiilor MASCAL
sunt construite astfel încât numărul,
tipul sau severitatea leziunilor victimelor
depășesc capacitatea și capabilitățile
unei formațiuni medicale.

Militarii focșăneni angrenați s-au
implicat în acțiunea de instruire, conform
procedurile învățate și verificate până
acum. Scenariul exercițiului a fost
fictiv, iar principalul obiectiv a fost
analizarea reacțiilor personalului medical
în cazul unui număr foarte mare de
victime ca urmare a unui atac. Și nu a
fost ușor, mai ales că iarna și-a intrat
în toate drepturile în Polonia. Chiar
dacă a fost exercițiu, a fost o luptă cu
secundele, pentru a fi antrenați în a
salva vieți. Fiecare pe funcția lui, con-
form atribuțiilor, militarii noștri au
acționat foarte bine. Și nu vorbim doar

Militarii Detașamentului
de Apărare Antiaeriană
„Sky Guardians” se instru-
iesc continuu în Polonia.
Nu este timp de pauze,  iar
activitățile se succed cu
repeziciune, chiar dacă,
aici, în nordul Europei a
venit iarna. 

Sky Guardians, Sky Guardians, 
provocări în fiecare ziprovocări în fiecare zi
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HOROSCOP UL ANULUI 2023

J
El:
- Ești foarte frumoasă.
Ea:
- Păcat că nu pot spune și eu la fel, despre tine.
EI:
- Ai putea și tu să minți, așa cum fac eu.

J

J
- Ioane! Io tătă zâua calc, spăl geamuri, spăl vase, gătesc! Iar tu în

tăt timpu ăsta stai în fața televizorului și aștepți să-ți aduc ceva de
ronțăit! Da dă-o încolo de treabă!

- Ce fel de om ești tu, mă ???
- Răbdător!                                                   

J
- Ascultă la mine, soldat! Dacă n-ai bea atâta, ai fi ajuns sigur caporal,

sau chiar sergent.
- Ahhh... Nu-mi pasă. Când beau mă simt colonel.

J

U M O R

DECORAREA POMULUI DE CRĂCIUN
Dacă v-ați propus să decorați interiorul casei din timp pentru a avea un

moral mai bun în preajma sărbătorilor de iarnă, este timpul să desfaceți și
decorațiunile de Crăciun, care, potrivit experților, sunt pur și simplu o cale
către acele amintiri vechi din copilărie pline de magie și emoție. Așa că ar
fi vorba mai ales de menținerea și prelungirea acestei emoții/nostalgii. Nos-
talgia leagă oamenii de trecutul lor și îi ajută să înțeleagă cine sunt, iar un
brad de Crăciun „ne poate aduce înapoi amintiri de când încă credeam în
Moș Crăciun”. 

Odată ce copacul a fost selectat, de preferat unul natural, îi veți găsi
locul ideal în sufragerie pentru a profita la maximum de el. Decorațiunile
pentru bradul vostru tradițional de Crăciun au fost și ele atent alese.
Urmează împodobirea lui cu toate ornamentele sale, de la vârf până la cele
mai frumoase figurine și ghirlande, fără să uitați să decorați restul casei,
pentru a crea o adevărată atmosferă de Crăciun.

Steaua din vârful bradului tradițional - este primul ornament așezat în
brad, deoarece este mai puțin riscant pentru tot restul decorului. Mai ales
dacă aveți un copac înalt. Se pare că încă din secolul al XIV-lea, un obiect
a fost plasat exact în vârful copacului. Desigur, pe vremea aceea era o stea
ce simboliza steaua de la Betleem care i-ar fi călăuzit pe Magi către copilul
Iisus, denumită și  Steaua Maicii Domnului. Steaua este încă folosită ca
blazon, se adaugă la magie și este de preferat pentru o temă tradițională.
Veți alege roșul, astfel încât să ofere toată strălucirea bradului vostru. În
plus, este simbolul luminii și al speranței. Vă va face să vă gândiți la
abundență și prosperitate în viitor. Cereți-i copilului să o plaseze în vârful
bradului, lucru ce va fi o amintire frumoasă atât pentru el, cât pentru restul
familiei.

Ghirlanda luminoasă ușoară - imediat după ce terminați cu vârful,
așezați ghirlanda luminoasă, ușoară, în brad. Este de fapt plasată în interi-
orul copacului, aproximativ în mijlocul ramurilor, cu scopul de a evidenția
cel mai bine toate elementele mici care vor fi amplasate ulterior. De aseme-
nea, cablul ei trebuie să rămână discret. Va fi înfășurată în jurul copacului,
formând o spirală, de jos in sus. O ghirlandă foarte simplă cu LED-uri albe
calde este o alegere foarte bună. Va lumina ramurile copacului precum
lumânările mici de altădată. Tradiția era să aprindem 12 lumânări în copac,
pentru a reprezenta toate lunile anului.

Îngerii  - Suspendate de ramurile bradului, aceste decorațiuni aurii ne
vor aminti cât de sacru este Crăciunul. În zilele noastre, îngerașii pentru
pomul de Crăciun au forme diverse și sunt făcuți din tot felul de materiale
simple sau colorate. Înconjurați de cei dragi și protejați de îngeri, nu putem
decât să simțim cu adevărat spiritul Crăciunului.

Globulețele - Brazii de Crăciun au apărut treptat la curte și s-au extins
la oamenii de rând. Pentru a preveni ca bradul de Crăciun să fie gol, un
suflător de sticlă a avut ideea să facă globuri de sticlă de culoare roșie pen-
tru a aminti de măr. Foarte repede tradiția s-a așezat și producția a explo-
dat.

Renii -  Simbolizează puterea și abundența, atrag norocul, pentru că sunt
prietenii fideli ai lui Moș Crăciun.

Berbec. Anul 2023 ar putea aduce unele schimbări majore care ar fi un
amestec, unele dintre ele pot fi utile, iar altele ar putea avea nevoie de
atenția și de multă prudență. Totuși, optimismul dumneavoastră și încred-

erea în propriile forțe vă vor ajuta nu numai să cheltuiți corect banii, dar să și
acoperiți „găurile” apărute în ultimul timp. Veți găsi cu ușurință diferite modalități
de a vă completa veniturile. 

Taur. Anul acesta, atitudinea pozitivă, răbdarea, perseverența și cercetarea
vor fi cuvintele cheie care vor intra în joc. În primul trimestru al acestui an,
vă sugerăm să vă păstrați răbdarea și să evitați să fiți agresiv, astfel încât

planurile dvs. să poată fi duse la îndeplinire. În vederea obținerii succesului
scontat, va fi nevoie să aveți perseverență, precum și să evitați comentariile și gân-
durile negative. Anul 2023 poate fi avantajos și în ceea ce privește promovarea. 

Gemeni. Un an unic vă așteaptă în 2023. Este un an în care veți fi mai ori-
entat spre acțiune și vă veți urmări visele unul după altul, la fel ca un cer
nesfârșit. După fiecare lună, vă veți stabili un obiectiv și îl veți urma fără

încetare, ceea ce poate fi ceva ce v-a lipsit în trecut și pentru care lucrați. În
cele din urmă, s-ar putea să ajungeți la un punct în care să puneți în aplicare tot
ceea ce ați învățat în trecut.

Rac. Prima jumătate a anului 2023 vă va aduce cheltuieli dar și venituri im-
portante. Chiar dacă situația creată vă va scoate din sărite, veți învăța să
aveți mai multă grijă de mijloacele dumneavoastre financiare. Primele șase

luni veți beneficia de importante venituri obținute fie din tranzacții imobiliare,
fie dintr-o moștenire. La mijlocul anului vor aparea cheltuieli neprevăzute legate
de casă, de sau de o vacanță. Dacă vreți să faceți economii, cea mai bună perioadă

Leu. Situația  financiară s-ar putea îmbunatăți în 2023. Noul an se va derula
sub deviza „caută utilitate” pentru economiile de care dispuneți. Banii nu
trebuie păstrați pur și simplu, ei trebuie să lucreze. Evitați însă graba și de-

ciziile pripite. Înarmați-vă cu răbdare, pentru că trebuie să vă așteptați la chel-
tuieli neprevăzute. Pe plan profesional, veți primi o propunere neasteptată care vi
se oferă și care vă va face să vă  schimbe drumul. 

Fecioară. Nativii acestei zodii vor începe anul 2023 sub cele mai bune aus-
picii. Veți avea mari oportunități în a vă  realiza proiectele. Anul 2023 aduce
o schimbare a situației financiare. Contractele cu imobiliare vor aduce profit

considerabil. Nu trebuie să aruncați banii pe fereastră, cheltuind pe placeri
trecătoare sau achiziții inutile. Controlați cu mai multă eficientă starea financiară.
Un lucru este sigur, dragostea vă va însenina viața!

Balanţă. În anul 2023 veți avea oportunități de care va trebui să profitați
din mers, mai ales la nivel profesional. Vă veți bucura de stabilitate
financiară numai când veți învăța să cheltuiți corect. Nu veți reuși, practic,

să amânați nimic, dar tot ce ați câștigați și economisit va fi cheltuit în mod
rațional. Vă puteți destinde doar spre sfârșitul anului, când puteți pleca într-un con-
cediu bine meritat, sau puteți cumpăra o casă, o mașina nouă.

Scorpion. Un început de an destul de dificil. Trebuie să munciți din greu
și să strângeți mai mult decât cheltuiți pentru a evita probleme financiare
pe viitor. Cel mai grav va fi spre mijlocul anului viitor. Trebuie să evitați

cheltuieli exagerate. În a doua parte a anului viitor, lucrurile se schimbă
radical, iar banii vor veni, pur și simplu, spre dumneavoastră. Până la sfârșitul an-
ului, s-ar putea să faceți îmbunătățiri majore datorită intrărilor ușoare de bani.

Săgetător. Anul 2023 va fi, pentru dumneavoastră, inutil din punctul de
vedere al cheltuirii banilor. Feriți-vă pe cât posibil de decizii pripite în
condiții de criză financiară. Nu luați împrumut și nu investiți în proiecte du-

bioase. Toate eforturile trebuie să se concentreze pe găsirea unor surse supli-
mentare de venit. Horoscopul astrologiei 2023 prezice că ați putea fi capabili să
gestionați cu ușurință situațiile stresante ce vor apăre peste an. 

Capricorn. La începutul anului trebuie să fiți mai chibzuiți în plan financiar,
pentru că ulterior să puteți recupera în linșite timpul pierdut. Pentru mijlocul
anului se anunțâ câteva cheltuieli la care nu v-ați așteptat. Oricum, orice

investiții se vor dovedi deosebit de avantajoase și de succes. Dacă totul va de-
curge bine, la sfârșitul anului vă veți putea permite mai multe. Un sentiment de bu-
curie și veselie vă poate umple în acest an. 

Vărsător. În acest an, care este 2023, s-ar putea ca armonia să fie cuvântul
cheie pentru voi. Într-adevăr, veți urma principiile păcii, iar acest lucru este
posibil vă ajute în demersul vostru pe tot parcursul anului. Mai mult, la ser-

viciu sau acasă, sau cu prietenii, sau cu toți cei pe care îi întâlniți în acest an,
ați putea continua să răspândiți doar bucurii și multă fericire. Banii pe care îi veți
obține vor acoperi toate cheltuielile, dar nu trebuie să uitați de câștigul salarial.

Peşti. Va fi un an plin de întorsături și veți avea o hotărâre extraordinară de
a înfrunta obstacolele care vă împiedică drumul. Primele șase luni ale anului
vă vor oferi oportunități interesante de a evolua în carieră. Recomandarea

astrelor pentru anul viitor este să cheltuiți cu grijă banii. Totuși, din când în
când trebuie să mai „dați drumul la curea” și să vă permiteți mici achiziții. O
perioadă în care vă va favorizează depunerile, dar orice operațiune trebuie realizată
după o lungă chibzuință.
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Zilele categoriilor de forțe,
genurilor de armă și specialităților militare

1 februarie  - Ziua Intendenţei Militare
6 februarie  - Ziua Topografilor Militari

23 februarie  - Ziua Hidrografului Militar
28 februarie  - Ziua Protecţiei Civile
1 martie       - Ziua Automobiliştilor Militari

- Ziua Forţelor pentru Operaţii Speciale
17 martie       - Ziua Serviciului Istoric al Armatei
25 martie       - Ziua Operaţiilor Psihologice
1 aprilie        - Ziua Armei Cercetare-Dezvoltare

- Ziua Agenţiei de Cercetare pentru
Tehnică şi Tehnologii Militare

2 aprilie        - Ziua NATO
23 aprilie        - Ziua Forţelor Terestre
25 aprilie        - Ziua Justiţiei Militare
29 aprilie        - Ziua Veteranilor de Război

- Ziua Oficiului Naţional pentru Cultul
Eroilor

30 aprilie        - Ziua Infanteriei Române
- Ziua Logisticii Militare
- Ziua Cooperării Militari-Civili 

(CIMIC)
15 mai - Ziua Trupelor de Apărare CBRN

- Ziua Poliţiei Militare
20 mai - Ziua Financiarului Militar
25 mai - Ziua Eroilor
31 mai - Ziua Geniștilor Militari

- Ziua Rezervistului
10 iunie - Ziua Parașutiștilor Militari
15 iunie - Ziua Lecțiilor Învățate
18 iunie - Ziua Constructorilor Militari
26 iunie - Ziua Drapelului Național
1 iulie - Ziua Muzicilor Militare

- Ziua Direcției Audit Intern
- Ziua Auditului Public Intern în 
Armata României

13 iulie - Ziua Specialității Militare Război 
Electronic

14 iulie - Ziua Transmisioniștilor Militari
15 iulie - Ziua Submarinistului Militar
20 iulie - Ziua Forţelor Aeriene

- Ziua Aviaţiei Militare
23 iulie - Ziua Presei Militare
25 iulie - Ziua Radiolocaţiei
26 iulie - Ziua Arhivelor Militare
29 iulie - Ziua Imnului Naţional al României
1 august       - Ziua Tanchiştilor

- Ziua EOD – neutralizarea mecanis
melor explozive şi a muniţiilor

5 august       - Ziua Educaţiei Fizice Militare
15 august       - Ziua Marinei Române

- Ziua Forţelor Navale
21 august       - Ziua Medicinei Militare
1 septembrie - Ziua Informaticienilor Militari
19 septembrie- Ziua Artileriei şi Rachetelor Antiaeriene
1 octombrie  - Ziua Scafandrilor Militari
9 octombrie  - Ziua Resurselor Umane
25 octombrie - Ziua Armatei României
30 octombrie - Ziua Relaţiilor Publice Militare
3 noiembrie - Ziua Vânătorilor de Munte
8 noiembrie - Ziua Înzestrării Armatei

10 noiembrie  - Ziua Artileriei
11 noiembrie  - Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii
12 noiembrie - Ziua Statului Major al Apărării

- Ziua Cercetaşilor Militari
- Ziua Geodezilor Militari
- Ziua Informaţiilor pentru Apărare

15 noiembrie - Ziua Scafandrilor Militari
16 noiembrie - Ziua Transporturilor Militare
29 noiembrie - Ziua Infanteriei Marine
1 Decembrie- Ziua Naţională a României
8 decembrie - Ziua Constituţiei

14 decembrie - Ziua Direcţiei Operaţii
27 decembrie - Ziua Centrului de Operaţii Psihologice
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