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În data de 8 februarie
a.c., în garnizoana Brașov,
a avut loc ceremonia de
predare-primire a comen-
zii Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”.
Astfel, colonelul Ilie-
Marian Dragomir a fost
împuternicit la comanda
marii unități și a preluat
Drapelul de Luptă.

La activitate au fost
prezenți comandantul Di-
viziei 2 Infanterie „Getica”,
general-maior Dragoș-
Dumitru Iacob, reprezentanți
ai Sistemului Național de
Apărare din garnizoana
Brașov și reprezentanți ai
autorităților publice locale.

Colonelul Ilie-Marian
Dragomir a absolvit
Liceul Militar „Mihai
Viteazul” din Alba-Iulia

în anul 1989 și ulterior, în
anul 1992, Institutul Mil-
itar de Infanterie „Nicolae
Bălcescu” din Sibiu.

Ofițerul a îndeplinit
funcții de comandant plu-
ton, comandant com-
panie, de stat major în
comandamentul Brigăzii
61 Vânători de Munte

„General Virgil Bădulescu”,
de șef de stat major al
Batalionului 24 Vânători
de Munte „General
Gheorghe Avrămescu” și
de comandant al  Batal-
ionului 17 Vânători de
Munte „Dragoș Vodă”.

Începând cu anul 2017,
a fost promovat pe
funcțiile de Șef al
Informațiilor în cadrul
Componentei Operaționale
Terestre, Șef Serviciu
Planificare și Coordonare
Exerciții și Șef Serviciu
Doctrine și Reglementări
din cadrul Direcției
Instrucție și Doctrină.

Text: căpitan Mariana
Dinu

Foto: căpitan Mariana
Dinu, plutonier-major
Constantin Itu

Colonelul Ilie-Marian Dragomir a preluat comandaColonelul Ilie-Marian Dragomir a preluat comanda
Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”

În prezenţa locţiitorului
comandantului Brigăzii
282 Blindată „Unirea
Principatelor”, colonelul
Gabriel - Constantin
Turculeț, comandantul
batalionului locotenent-
colonel Marius Chiriac a
predat comanda şi
drapelul de luptă al
unităţii domnului locote-
nent-colonel Dan Nițu.

Cu această ocazie,
locţiitorul comandantului
brigăzii l-a felicitat pe
domnul locotenent-
colonel Marius Chiriac
pentru activitatea pe care
a desfăşurat-o de-a lungul
anilor în funcţia de co-
mandant, deasemeni i-a
urat succes, multă
sănătate şi putere de
muncă în cariera militară,
fiind promovat pe funcţia

de Șef de Stat Major în
cadrul Brigăzii 282
Blindată „Unirea Princi-
patelor”. 

Ulterior, locţiitorul co-
mandantului brigăzii l-a
felicitat pe domnul
locotenent-colonel Dan
Nițu pentru preluarea
comenzii batalionului şi
l-a îndemnat să ducă la
îndeplinire proiectele

deja începute de predece-
sorul său, alaturi de întreg
personalul unităţii. 

Activitatea s-a
desfăşurat cu respectarea
strictă a tuturor măsurilor
de prevenire şi limitare a
răspândirii virusului
SARS Cov-2.

Sursa: Brigada 282
Blindată „Unirea Princi-
patelor”

Ceremonie de predare-primire a comenzii Ceremonie de predare-primire a comenzii 
Batalionului 280 Infanterie Mecanizată Batalionului 280 Infanterie Mecanizată 

„Căpitan Valter Mărăcineanu”„Căpitan Valter Mărăcineanu”

Din dorința de a salva
vieți, militarii Batalionului
2 Infanterie „Călugăreni”
au făcut front comun cu
Centrul de Transfuzie 
Sanguină al M.Ap.N. și
au donat sânge, la sediul
unității.

Echipa laboratorului

mobil a centrului s-a de-
plasat la sediul unității,
având în vedere nevoia
foarte mare de sânge din
spitale, accentuată de pan-
demia de coronavirus.

Militarii Batalionului 2
Infanterie „Călugăreni”
donează sânge periodic,

conștienți că gestul lor
salvează vieți și încura-
jează alte persoane să facă
sacrificii pentru semenii
noștri.

Text și foto:locotenent 
Sergiu Iosub

Front comun pentru salvarea de viețiFront comun pentru salvarea de viețiÎn data de 5 februarie
a.c., în cadrul unei cere-
monii restrânse, la sediul
Brigăzii 9 Mecanizată
„Mărășești”, locţiitorul
comandantului, colonel
Alexandru Jugaru i-a în-
mânat caporalului Neagu
Marcel medalia transmisă
de fundaţia Invictus
Games.

Militarul a fost răsplătit
pentru efortul depus pe

linie sportivă şi spiritul de
învingător dovedite pe
timpul desfăşurării antre-
namentelor de pregătire,
concursurilor interne şi
internaţionale la care a
reprezentat cu cinste şi
demni ta te  Armata
României. 

Text:locotenent Andreea
Istrate

Foto: plutonier-adjutant
principal Gheorghe Gabără 

Moment emoţionant la sediul Moment emoţionant la sediul 
Brigăzii 9 Mecanizată „Mărășești”Brigăzii 9 Mecanizată „Mărășești”



În data de 17 februarie
a.c., la sediul Batalionului
2 Infanterie „Călugăreni”
din Bucureşti, în prezenţa
şefului Statului Major al
Forţelor Terestre, genera-
lul-maior Iulian Berdilă,
a avut loc ceremonia de
predare-primire a comen-
zii şi a Drapelului de
Luptă, între locotenent-co-
lonelul Iulian Sărăţeanu,
şi locotenent-colonelul
Laurenţiu Popescu.

Locotenent-colonelul
Laurenţiu Popescu, a în-
deplinit funcţiile de co-
mandant pluton, locţiitor
al comandantului de com-
panie, ofiţer de stat major
şi comandant companie în
cadrul Batalionului 26 In-
fanterie „Neagoe Basarab”
din Craiova.

În anul 2015 a fost
avansat la gradul de maior
şi timp de trei ani şi-a des-
făşurat activitatea în Statul
Major al Forţelor
Terestre şi Statul Major al
Apărării.

În 2018 a absolvit cursu-
rile Facultăţii de comandă

şi stat major la Universi-
tatea Naţională de Apărare
„Carol I”, iar la finalizarea
studiilor a fost repartizat
pe funcţia de locţiitor al
comandantului Batalionului
2 Infanterie „Călugăreni”
şi avansat la gradul de 
locotenent-colonel.

Este veteran al Teatre-
lor de Operaţii, cu patru
misiuni executate în
Afganistan şi Irak.

Activitatea s-a desfăşu-
rat cu respectarea tuturor
măsurilor impuse pentru
combaterea răspândirii
noului coronavirus.

Text:Cristian Mariş  
Foto:Cristian Dobre
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Predarea-primirea comenzii la Predarea-primirea comenzii la 
Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni”Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni”

Prima ședință de tragere, primul marș pe distanța dePrima ședință de tragere, primul marș pe distanța de
10 km – primii pași în cariera militară10 km – primii pași în cariera militară

Personalul care înca-
drează structura medicală
a cazărmii se află la dato-
rie în aceste zile, începând
acțiunea de vaccinare îm-
potriva virusului SARS-
CoV-2, pentru persoanele
eligibile din etapa a II-a

incluse în campanie. 
„Împreună vom reuşi!

Vaccinarea şi respectarea
măsurilor de protecţie îm-
potriva răspândirii virusu-
lui SARS-CoV-2 ne vor
ajuta să revenim la o viaţă
normală”, este mesajul

transmis de medicul coor-
donator al centrului de
vaccinare, locotenent-co-
lonelul doctor Eduard
Stan. 

Text și foto:locotenent 
Emilia Grăjdan

Ascultă, urmăreşte şi taci!Ascultă, urmăreşte şi taci!

În perioada 8-19 fe-
bruarie a.c., structurile
ISR din  Regimentul 52
Artilerie Mixtă „General
Alexandru Tell” au execu-
tat o pregătire specifică în
cadrul taberei de
instrucție la munte,  în
zona Soveja. 

În cadrul pregătirii, mi-
litarii au desfășurat un
exercițiu de rezolvare a
unei situații tactice, au
executat un marș tactic
în vederea creșterii
capacității la efort fizic
prelungit și au exersat teh-
nici și procedee specifice
instrucției pe schiuri.

La sfârșitul activității,
sublocotenentul Călin

Robert, comandantul
detașamentului, s-a decla-
rat mulțumit de faptul că toți
participanții la această acti-
vitate și-au îndeplinit

obiectivele stabilite la înce-
putul pregătirii de iarnă.

Text:plutonier-adjutant
Gherghescu Liviu

Foto:R.52 Art.Mx.

Startul campaniei de imunizare la Centrul de Startul campaniei de imunizare la Centrul de 
vaccinare nr. 2 al Comandamentului vaccinare nr. 2 al Comandamentului 
Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava”. Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava”. 

Modulul de pregătire in-
dividuală este în plină
desfășurare pentru soldații
profesioniști, seria supli-
mentară 2020.  

19 soldați profesioniști,
repartizați la Batalionul 21
Vânători de Munte „Gene-
ral Leonard Mociulschi”și
la Batalionul 206 Artilerie
„General Mihail Lăcătușu”,
au executat în poligonul
Măgurele, prima ședință de
tragere cu pistolul mitra-
lieră 7,62 mm și pușca mi-
tralieră 7,62 mm. 

După finalizarea ședinței
de tragere, sub îndrumarea
instructorilor, soldații
profesioniști au executat un
marș pe distanța de 10 km

până la sediul Batalionului
206 Artilerie „General
Mihail Lăcătușu”, unde are
loc și formarea inițială pe
parcursul celor două mo-
dule de instruire. 

Text: căpitan Mariana
Dinu

Foto:plutonier-major
Constantin Itu, sergent
Viorel Bălan
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Ceremonia de deschidere a
celei de-a XI-a ediții a
competiției militare a cercetării
„Roza Cercetașilor” a avut loc
în data de 23  februarie, la ca-
bana Diham. Competiția este
specifică structurilor ISR (In-
telligence, Surveillance and
Reconnaissance) și s-a
desfășurat în perioada 23-26

februarie a.c., în raionul Predeal-
Diham-Râșnov.

Competiția a reunit 11 loturi
sportive, reprezentând mari
unități și subunități subordonate
Diviziei 2 Infanterie „Getica”,
militarii cercetași întrecându-
se în cadrul a două probe de
patrulă și ștafetă.

Proba de ștafetă a avut loc
în Poligonul Cheia unde a fost
simulată executarea unei mi-
siuni în condiţii de efort intens
pe un traseu de aproximativ
800 de metri, care a fost parcurs
contratimp de loturile sportive.
Pe parcursul traseului, militarii
au avut de rezolvat două mo-
mente tactice (aruncarea gre-
nadelor la distanţă şi precizie).

La finalul acestei probe pri-
mele trei locuri au fost ocupate
astfel: Locul I – Brigada 2 Vâ-
nători de Munte „Sarmizege-
tusa”; Locul II – Regimentul
61 Rachete Antiaeriene „Pe-
lendava”și Locul III - Brigada

282 Blindată „Unirea Princi-
patelor”.

Ultima probă din cadrul
competiției a fost și cea mai
complexă. Proba de patrulă s-
a desfăşurat pe un traseu de
aproximativ 25 de kilometri,
pe parcursul căreia cercetașii
au fost evaluați la instrucția
tragerii, cunoașterea armatelor
moderne, instrucția de geniu,
instrucția sanitară, orientarea
topografică și la cunoașterea
elementelor de cercetare
CBRN (chimic, biologic, ra-
diologic, nuclear).  

(continuare în pagina 5)

Roza CercetaşilorRoza Cercetaşilor



După această probă locul I a
fost adjudecat de lotul Regimen-
tului 528 ISR „Vlad Țepeș”. Pe
locul II s-a clasat lotul Brigăzii 2
Vânători de Munte „Sarmizege-
tusa” iar  locul III i-a revenit lo-
tului Brigăzii 282 Blindată
„Unirea Principatelor”.

Colonelul Vasile Cerbu,
șeful Informațiilor din cadrul
Diviziei 2 Infanterie „Getica”,
ne-a oferit mai multe
informații privind
desfășurarea competiției:
Această competiție a devenit o
tradiție în cadrul Diviziei 2

Infanterie „Getica”.  În fie-
care an se organizează două
ediții, de iarnă și de vară.
Obiectivele propuse sunt eva-
luarea nivelului de pregătire al
cercetașilor și cultivarea spiri-
tului de echipă prin cele două
probe, de ștafetă și de patrulă.

De asemenea ne propunem
evaluarea militarilor ca trăgă-
tori pe câmpul de luptă, întru-
cât cercetașii execută misiuni
în grupuri mici și riscul de a se
întâlni cu inamicul este foarte
mare. Ca urmare, trebuie să fie
pregătiți pentru a supraviețui
contactului cu inamicul. 

Indiferent de locul pe care se
poziționează, toți militarii sunt
câștigători în urma
desfășurării competiției.

După centralizarea rezulta-
telor obținute pe parcursul
celor două probe, clasamentul

final este următorul: locul I -
lotul Regimentului 528 ISR
„Vlad Țepeș”; locul II - lotul
Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”; locul III -
lotul Brigăzii 282 Blindată
„Unirea Principatelor”.

Text și foto: căpitan Ma-
riana Dinu, plutonier-major
Constantin Itu, sergent-major
Florin Lup, fruntaș Andrei
Măciucă.
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Începând cu luna aprilie,
militarii Detașamentului de
Apărare Antiaeriană, rotația a
IX-a, structură generată de Ba-
talionul 288 Apărare Antiae-
riană „Milcov” din Focșani
vor fi dislocați în Polonia, în
baza militară din Bemowo Piskie
pentru a participa la misiunea
de asigurare a prezenței înain-
tate consolidate pe flancul
Nord-Estic al Alianței.

Este o premieră pentru
rachetiștii și artileriștii antiae-
rieni vrânceni să asigure
detașamentul de Apărare Anti-
aeriană pentru misiunea
NATO din Polonia – rotația a
IX a, fiind și cea de-a doua
structură care va participa cu
complexul antiaerian Gepard –
unul dintre cele mai eficiente
sisteme de apărare antiaeriană
din Armata României. 

Aceste aspecte au fost
evidențiate de către locțiitorul
comandantului Batalionului
288 Apărare Antiaeriană „Mil-
cov”, locotenent-colonelul
Bratosin Ovidiu care afirma:
Este o onoare să avem oportu-
nitatea de a reprezenta Româ-
nia în plan internațional și în
egală măsură  o mare respon-
sabilitate de a demonstra că
suntem capabili să executăm

cu succes misiunile încredințate.
Începând cu data de 2 de-

cembrie 2020, când s-a dat
startul pregătirii centralizate
pentru misiune și până în  mo-
mentul actual, „apărătorii ce-
rului” s-au instruit intens
executând numeroase exerciții
tactice de nivel grupă, secție și
baterie. Ajunși în etapa finală
de instruire, etapa baterie -
care este și cea mai impor-
tantă, militarii detașamentului
își vor valida în săptămânile
următoare, tehnicile, tacticile
și procedurile de operare spe-
cifice care au fost testate ante-
rior. 

Pe locotenentul Toma Cătălin,
comandantul Bateriei Gepard
aflat la cea de-a doua misiune
internațională,  l-am regăsit în-
crezător în nivelul de
performanță al militarilor pe
care îi conduce și cu obiective
clar stabilite: Îmi doresc să fiu
mai bun decât în prima mi-
siune. Având ofițeri tineri în
subordine îmi doresc să fiu un
model pentru ei astfel încât la
reîntoarcerea în țară să poată
implementa cât mai multe
activități din cele desfășurate
în Polonia.

(continuare în pag. 7)
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Comandantul secției 1 tra-
gere, sublocotenentul Toma
Bogdan își dorește să-și
perfecționeze nivelul de pre-
gătire ce poate fi dobândit prin
experiența instruirii în comun
cu partenerii NATO: Mi-am
stabilit drept scop aprofunda-
rea cunoștințelor despre teh-
nică, tactica și tragerile cu
complexul antiaerian Gepard
precum și stabilirea unei bune
colaborări cu partenerii din
cadrul Alianței.

O astfel de misiune presu-
pune o muncă asiduă,
perfecționare continuă și o
permanentă colaborarea cu
partenerii noștri. Am înțeles
acest lucru în prima misiune
din Polonia unde am partici-
pat cu sistemul antiaerian
Oerlikon și sunt mândru că de
această dată voi ajunge acolo
cu un complex Gepard, a afir-
mat plutonierul- major Adrian
Croitoru.

Comandantul detașamentului,
maiorul Zemțev Mircea și-a ex-
primat încrederea în profesio-
nalismul militarilor din
subordine: Am pornit de la
premisa ca trebuie să ne in-
struim așa cum vom lupta. I-
am urmărit, i-am analizat,

i-am motivat să își dorească
să fie cei mai buni și  sunt con-
vins că toți militarii
detașamentului sunt pregătiți
să facă față cu brio cerințelor
operaționale și provocărilor
specifice mediului multinațional.

Pe parcursul lunilor de pre-
gătire, atât prin activitățile cu-
rente dar mai ales prin
exercițiile desfășurate pe tere-
nul de instrucție, militarii au
reușit să formeze o echipă so-
lidă. Ce i-a unit cel mai mult,

liantul care se reflectă în toate
acțiunile pe care le execută,
este dorința de a le arata parte-
nerilor că se ridică la nivelul
așteptărilor. 

După ce în cursul săptămânii
trecute, structura a fost evaluată

și validată ca structură pusă la
dispoziția NATO,  în această
săptămână a parcurs procesul
de evaluare acțională a perso-
nalului si tehnicii care gene-
rează Detașamentul de
Aparare Antiaeriană, rotația a
IX-a.

Militarii detașamentului au
fost evaluați operațional pe di-
verse domenii de capabilități,
în conformitate cu cerințele
NATO, de către o echipă de
specialiști din cadrul Coman-
damentului Forțelor Întrunite.
Printre obiectivele vizate pe
timpul procesului de evaluare,
s-au numărat: relația de co-
mandă-control, fluxul
informațional existent la nive-
lul structurii și capacitatea de
reacție a militarilor, respectiv
modul de acțiune în diferite
situații tactice similare mediu-
lui de instruire din Polonia.

Activitatea a fost solicitantă
și plină de provocări pentru
militari, dar rezultatele pozi-
tive obținute au adus un plus
de încredere echipei. Efortu-
rile depuse zilnic de către fie-
care militar pe parcursul
perioadei de pregătire pentru
misiune, s-au reflectat în nive-
lul de performanță atins de
către structură, la final
detașamentul fiind apreciat
„GATA PENTRU MISIUNE”.

Text și foto:locotenent
Mădălina Boboc
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18 februarie - Ziua Consiliului Internaţional al Sportului Militar18 februarie - Ziua Consiliului Internaţional al Sportului Militar

BucureștiBucurești

FocșaniFocșani

BuzăuBuzău

BârladBârlad

BrașovBrașov

ConstanțaConstanțaÎn fiecare an, la data de 18 februarie,
Armata României sărbătoreşte Ziua Con-
siliului Internaţional al Sportului  Mili-
tar, cunoscut prin acronimul „C.I.S.M.”,
care este o organizaţie sportivă interna-
ţională alcătuită din forţele armate ale
naţiunilor acceptate de Adunarea Gene-
rală a ONU. Armata României este mem-
bră a acestui organism din anul 1992 și,
de atunci, loturile reprezentative ale Ar-
matei României participă la competițiile
aplicativ-militare și sportive organizate
sub egida CISM, cu participarea milita-
rilor din cele 140 de state membre din
Europa, Africa, Asia şi America de Sud,
Centrală şi de Nord.

La Buzău, joi 18 februarie, la sediul
Diviziei 2 Infanterie „Getica”  a fost or-
ganizat o activitate sportivă (cros
3000m), dedicată aniversării acestei zile,
la care au participat aproximativ 50 de
militari din cadrul Batalionului 47
Comunicații și Informatică, Batalionului
200 Sprijin precum și din cadrul coman-
damentului diviziei.

Scopul acestei manifestări sportive a
fost de a disemina motto-ul C.I.S.M. –
Prietenie prin sport, conform principiu-
lui sport pentru toţi, printre milioanele
de militari din cele 140 state membre ale
C.I.S.M., care în aceeaşi zi participă la
alergări pe distanţe scurte sau lungi, merg
pe jos sau pe schiuri, indiferent de apti-
tudinile lor fizice sau abilităţi sportive,
de vârstă sau sex.

Militari, care s-au întâlnit anterior pe
câmpurile de instrucţie, se întâlnesc
acum în prietenie în domeniul manifes-
tărilor sportive. Acest lucru este în
concordanță cu filozofia şi idealurile sta-
bilite în declarația misiunii CISM din
1998, semnată de toate ţările membre.

Și în celelalte garnizoane, subordonate
Diviziei 2 Infanterie „Getica”, au fost or-
ganizate activități sportive dedicate ani-
versării acestei zile.

Toţi participanţii la competiţie au fost
declaraţi câştigători şi promotori ai miş-
cării în aer liber. 

La acest material au contribuit: mais-
tru militar principal Iulian Cadulencu,
capitan Dinu Mariana, locotenent Sergiu
Iosub, plutonier-adjutant principal
Gheorghe Gabără, plutonier-major
Daniel Dulgheru, sergent-major Nicușor
Comănescu
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HOROSCOP UL MARTIE
Berbec. Vei avea succes în carieră în a doua jumătate a lunii. Martie va
aduce spiritul transformării personale, care se va reflecta în toate domeniile
vieții tale. Toate iluziile pe care ți le-ai creat până în acest moment vor în-

cepe să se destrame și astfel drumul prin viață ți se va părea mult mai clar. 

Taur. Martie va fi o lună plină de noi experiențe pentru tine, mai ales când
vine vorba de auto-dezvoltare. Ar trebui să începi să-ți consolideze în mod
activ sănătatea mintală, deoarece nu va fi în cea mai bună stare acum. Există

diverse lucruri care te pot ajuta, cum ar fi o alimentație sănătoasă, exerciții
fizice, meditație sau orice altceva care te va face să uiți de lucrurile întunecate.

Gemeni. Luna aceasta iei inițiativa pentru propriul destin. Acest lucru poate
fi văzut în principal în ceea ce privește munca. Martie va deschide ușile
pentru noi activități la fiecare colț. Energia din această lună va aduce în viața

ta, o mulțime de idei noi despre autorealizare. Ai putea descoperi acum
activități care te împlinesc cu adevărat. Vei excela la aproape orice, așa că pune-te
pe treabă.

Rac. Oboseala și epuizarea te vor tulbura înainte de începutul primăverii.
La jumătatea lunii martie, vei respira ușurat și vei reveni la rutina
obișnuită.Vei continua să fii bun la locul de muncă. Martie te va elibera atât

de muncă, cât și de presiunea emoțională. Începi să te simți mulțumit, dar vei
simți și o anumită siguranță în relații. De asemenea, este bine să planifici diverse
excursii și vacanțe pentru că meriți asta. 

Leu. Această lună va contribui la afirmarea și încrederea ta, ar trebui să uti-
lizezi acest lucru în avantajul tău. Concentrează-te pe cele care te preocupă
cel mai mult. La locul de muncă se poat ivi unele conflicte, situaţii tension-

ate, începerea unui nou proiect care vă solicită extrem de multă atenţie. Deci,
este timpul să te concentrezi mai mult asupra carierei și a obiectivelor exterioare.

Fecioară. În martie, vei lucra aproape non-stop. Cunoașterea este exact ceea
ce cauți și ca să le-o poți împărtăși altora, trebuie totodată să o primești și
tu. Această lună poate aduce şi beneficii financiare, poți să achitaţi unele

datorii și a obţine o refinanțare. În ceea ce priveşte sănătatea, trebuie să vă
odihniți suficient.

Balanţă. Martie va fi un scurt răgaz, în timpul căruia trebuie să schițezi un
plan de acțiune pentru a rezolva problemele existente. Vei avea nevoie de o
poziție activă, de multă determinare și răbdare pentru a rezolva toate

situațiile dificile și controversate. Ar trebui să fii atent la schimbările bruște de
dispoziție și la sentimentele de anxietate, deoarece acest lucru nu te ajută la muncă. 

Scorpion. Martie va fi o perioadă de transformare profundă, în primul rând
în ceea ce privește aspectul material al vieții. Apar oportunități în privința
unor bunuri importante, case, mașini sau terenuri. Poți să câștigi bani sau

să faci în așa fel încât să nu ai pierderi financiare.

Săgetător. Luna aceasta, ar trebui să te concentrezi asupra viitorului și
obiectivelor pe termen lung. În această perioadă, vă  simți stabil din punct
de vedere emoțional și, de asemenea, vei avea sentimentul că ști cu siguranță

ce vrei de la viață. Fie că este vorba de artă, de sport sau de muncă, capacitatea
de a absorbi informații va fi foarte accentuată. 

Capricorn. Martie te va încărca cu o cantitate enormă de energie mentală
- orice ai face, vei face bine. Mintea ta va fi plină idei interesante, pe care
le vei realiza, una după alta. Dacă ești angajat, cel mai probabil șeful tău îți

va remarca creativitatea și îți va încredința o sarcină importantă. Cu toate aces-
tea, ai grijă ca munca să nu-ți acapareze întreaga viață pentru că și familia are nevoie
și de sprijinul tău.

Vărsător. Odată cu debutul acestei luni, vor ieși la suprafață abilitățile tale
de comunicare și diplomația, care ar putea fi utile în carieră, dar și în viața
personală. Martie va fi, de asemenea, o lună propice domeniului carierei,

unde literalmente vei străluci - nici o sarcină nu va fi prea dificilă pentru tine
și șeful tău îți va observa ambiția. Continuă în acest fel, pentru că promovarea se
vede la orizont.

Peşti. În luna martie  vei fi surprins de diplomație impresionantă de care
poți da dovadă. Comunicarea va fi mai fluentă decât oricând, de asemenea,
la locul de muncă, vei străluci de încredere în sine și responsabilitate, ceea

ce te poate duce într-o poziție mai bună și mai agreabilă. Păstrează această en-
ergie și viața ta se va îmbunătăți în mod spectaculos.

J
„Dacă râzi de greșelile pe care le faci s-ar putea să îți lungești viața.

Dacă râzi de greșelile altuia s-ar putea să ți-o scurtezi”. 
J

„Munca în echipă presupune în primul rând să-ţi pierzi jumătate din
timp explicându-le celorlalţi de ce nu au dreptate”. 

J
„Să furi idei de la o singură persoană se numește plagiat. Să furi de

la mai multe se numește cercetare”. 

„Pe măsură ce îmbătrânești, trei lucruri ți se întâmplă. Primul lucru:
te lasă memoria. Pe celelalte două nu mi le pot aminti”. 

J
„Când eram copil, părinții mei se mutau adesea dintr-o casă în altă,

dar eu i-am găsit de fiecare dată”
J

„Nu am dat greș. Pur și simplu am descoperit 10.000 de idei care nu
funcționează”.

U M O R

Cele mai fierbinți ape termale se găsesc în Venezuela și Mexic. Ele au o
temperatura de 97°C . 

Cea mai pură apă se găsește în Finlanda. 
Arabia Saudită importa nisip și cămile din Australia. 
Irlanda este singura țară europeană în care nu există șerpi. 
Olandezii sunt cei mai înalți oameni.
Primul roman scris cu ajutorul mașinii de scris a fost Tom Sawyer. 
La origini, Feng Shui a fost arta de a decora morminte. 
În lume există 22 de țări în care peste jumătate din populație este

analfabetă. 15 dintre ele se afla în Africa. 
Andorra este statul în care somajul este 0%. De asemenea, în Andorra

nu există nici un post de televiziune. 
Pasărea Hummingbird sau Colibrii este singura pasăre care poate zbura

înapoi. 
Dacă ții un Caras Auriu într-o încăpere lipsită de lumină, acesta va

deveni, în cele din urmă alb. 
Amprenta unei Koala nu poate fi diferențiată de amprenta unui om, chiar

și atunci când sunt studiate sub microscopul electronic. 
ADN-ul uman este 50 % similar cu ADN-ul unei banane. 
Cimpazeii și Coțofenele sunt singurele care își pot recunoaște imaginea

într-o oglindă. 
Vulturii se împerechează în zbor. 
Fluturii simt gustul cu picioarele, stabilind astfel dacă o frunză este

comestibilă pentru ei.
12 albine muncesc toata viața lor pentru o lingură de miere.
Mierea pură este singurul aliment care nu se strică niciodată. 
Un câine obișnuit înțelege 165-200 de cuvinte.
Conform unui studiu amplu, fiecare țigară fumată de un bărbat îi reduce

acestuia viața cu 11 minute. 
Cine strănută la volan, având mașina viteza de 50 Km/h, conduce 13

metri fără să vadă. 
În capitala Coreei de Sud, o practică des întâlnită în pauza de prânz nu

este numai servirea mesei, ci folosirea timpului pentru a dormi. 
Primul cod de bare de pe un produs comercial a fost pe un pachet de

Wriglei Juicy Fruit. 
Melodia „Going Home” a lui Kenny G. este pusă în China, în spațiile

publice, în momentul în care este dorită plecarea oamenilor spre casele lor.
„Ochelarii de bere” există . Acest concept reprezintă „viziunea” pozitivă

a lucrurilor din jur pe care o au persoanele care consumă băuturi alcoolice. 
Pe o singură bancnotă pot fi regăsite până la 30 de elemente de securitate. 
Marina Ucrainei are în componența sa lei de mare pe care îi folosește

pentru exerciții militare . 
La Polul Nord au fost jucate trei meciuri de Cricket până în prezent .
Stomacul uman produce un nou strat de mucus o dată la două săptămâni,

astfel se digeră singur. 
Dacă mănânci guma de mestecat în timp ce toci ceapă nu vei mai plânge!
Plămânul stâng este mai mic decât cel drept pentru a oferi suficient loc

inimii. 
Scopul principal al căscatului este să răcorească creierul după ce a fost

supraâncălzit sau supraâncărcat.
Noi instinctiv ne întindem cu scopul de a ne pregăti corpul pentru

sarcinile fizice din timpul zilei. În același timp, întinderile lucrează mușchii,
refac fluxul de sânge și ne îmbunătățesc starea de spirit.

Pierderea memoriei se întâmplă de multe ori după apariția experiențelor
cele mai neplăcute. Creierul nostru șterge literalmente cele mai cumplite
momente din amintiri.      

Curiozități
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Așteptarea a luat sfârșit pentru
elevii Colegiului Național Militar
„Ștefan cel Mare” din Câmpulung
Moldovenesc. După aproape trei
luni de învățământ on-line, timp
în care monitorul a devenit aliatul
de bază al procesului educațional,
liceenii militari au revenit la ce-
tatea de la poalele muntelui
Rarău. 

Un lucru este cert, elevii iu-
besc vacanțele, dar în această pe-
rioadă plină de încercări, nimic
nu a fost mai apăsător decât
dorința de a reveni la liceu.  Pri-
mii care au sosit în instituția câm-
pulungeană de învățământ au fost
elevii claselor a XII-a și a XI-a,
urmați de elevii claselor a X-a și
a IX-a, eșalonat, în zilele de sâm-
bătă și duminică. Deja
familiarizați cu triajul epidemio-
logic au pășit spre dormitoarele
care le vor fi „casă” până la ur-
mătoarea vacanță. 

Ziua de luni a debutat cu tes-
tarea tuturor elevilor RT-PCR, în
vederea stabilirii prezenței viru-
sului SARS CoV 2. Această acti-
vitate a fost sprijinită de Institutul
Național de Cercetare Dezvoltare
Medico-Militară „Cantacuzino”
și Direcția Medicală a MApN, iar
testele au fost prelevate de perso-
nalul medical al Colegiului

Național Militar „Ștefan cel
Mare”.  

Orice început vine cu emoții
și provocări, iar elevii militari s-
au obișnuit cu măsurile de
distanțare impuse încă de la în-
ceputul pandemiei. Au înțeles și
și-au asumat faptul că toate mă-
surile sunt adoptate pentru bi-
nele lor. Printre acestea amintim:
dezinfectarea permanentă a
spațiilor de cazare și a sălilor de
clasă, asigurarea soluțiilor de-
zinfectante și a săpunului lichid,
iar ca o notă generală, igiena pri-
mează. De asemenea, Colegiul
Național Militar „Ștefan cel
Mare” și-a extins rețeaua de in-
ternet wireless în spațiile de ca-
zare, toți elevii dispun de tablete,
iar profesorii de laptopuri, exis-
tând posibilitatea abordării pro-
cesului de învățământ, atât în
format clasic, cât și în cel hibrid
sau on-line din dormitoare. 

În ciuda pandemiei și a
distanțării fizice dintre elevii mi-
litari, nostalgia întoarcerii în
locul formării lor ca viitori
ofițeri ai Armatei Române a fost
mare. Colegiul Național Militar
„Ștefan cel Mare” reprezintă
locul compus din idividualități
care funcționează cel mai bine
împreună pentru că se optimizează

reciproc zilnic. „Sentimentele pe
care ți le transmite prietenia LM-
istă sunt intense si sublime.
Prezența prietenilor devine aerul
pe care îl respiri, iar râsul care te
împiedică să termini masa de la
cantină și căldura care te învă-
luie la un apel din serile de iarnă
sunt nemăsurabile”, a menționat
eleva caporal Daria Balahură.

    Georgiana Lupu

Începutul semestrului al II-lea la Începutul semestrului al II-lea la 
Colegiul Național Militar Colegiul Național Militar 

„Ștefan cel Mare”„Ștefan cel Mare”

Atât elevul sergent major
Matei Mihalache de la Cole-
giul Național Militar „Ștefan
cel Mare”, cât și fratele său
mai mare Gabriel au moștenit
dragostea pentru uniforma mi-
litară de la tatăl lor, plutonier
adjutant șef Mihai Mihalache,
încadrat la Detașamentul 7
Jandarmi din Câmpulung
Moldovenesc. 

Cel mai îndrăzneț vis al lui
Matei este să ajungă pilot, iar
dacă este întrebat ce l-a deter-
minat să opteze pentru Cole-
giul Național Militar „Ștefan
cel Mare” poate vorbi ore în
șir despre acest lucru:
„Dorința de a zbura și de a cu-
ceri cerul este prezentă în min-
tea mea încă din copilărie. Am
ales acest colegiu întrucât îmi
doream un loc în care să mă
pot dezvolta din toate punctele
de vedere: intelectual, moral,
civic dar și artistic. La alege-
rea colegiului a contribuit
admirația pe care i-o port fra-
telui meu, absolvent ștefănist
(promoția 2017, actualmente
student în anul IV la Academia
Tehnica Militară). Fiind fratele
meu mai mare a reprezentat
mereu un model pentru mine
și a fost cel care mi-a insuflat
cel mai nobil sentiment pe
care îl poate simți o ființă
omenească - dragostea de pa-
trie. De asemenea, tatăl meu,
aflat acum la final de carieră,
după 27 de ani în care a purtat
cu cinste și demnitate ținuta

militară m-a învățat faptul că
idealurile și visele pot fi atinse
doar prin muncă și dăruire. 

Consider că liceul repre-
zintă prima etapă spre atinge-
rea visului meu și sunt sigur
că nu aș fi putut face o alegere
mai bună în ceea ce privește
locul în care mi-am petrecut
adolescența. Aici am avut po-
sibilitatea să îmbin utilul cu
plăcutul, deoarece am conti-
nuat pregătirea pentru admite-
rea în sistemul de învățământ
militar superior, dar am avut și
posibilitatea de a mă afla pe
scenă, la diferite activități si
spectacole, bucurându-i pe
ceilalți cu talentul meu de a
cânta la chitară. 

În această perioadă, care a
reprezentat trecerea de la copilărie

la adolescență/maturitate, Co-
legiul Național Militar „Ștefan
cel Mare” a fost a doua mea
casă, unde colegii și profesorii
mi-au devenit familie. Cu toate
că situația actuală este mai di-
ficilă, m-am adaptat foarte re-
pede modului de predare
on-line și am foarte mare încre-
dere în puterile mele. În pre-
zent mă pregătesc temeinic
pentru susținerea examenului
de admitere la Academia
Forțelor Aeriene „Henri
Coandă” din Brașov, unde îmi
voi continua munca pentru a-
mi putea atinge visul de a de-
veni pilot”.

  Georgiana Lupu

Puterea exemplului se transmite Puterea exemplului se transmite 
din tată în fiudin tată în fiu



Militarii Batalionului 21 Vânători de
Munte „General Leonard Mociulschi”
s-au instruit alături de militarii Regi-
mentului 2-5 Cavalerie din compune-
rea Armatei Statelor Unite ale
Americii, la cabana Diham, în perioada
25 ianuarie  – 1 februarie 2021. 

Tabăra de instrucție la munte iarna a
avut ca scop crearea unui mediu favo-
rabil cooperării militare multinaționale,
creșterea nivelului de pregătire al mili-
tarilor, precum și deplasarea în teren
muntos, instrucția tactică și instrucția

schiului desfășurată pe mai multe etape
pornind de la deplasarea pe schiuri pe
teren acoperit cu zăpadă, învățarea că-
derilor și a ridicării din cădere, până la
procedee de urcare și coborâre a pan-
telor.

Militarii americani au fost încântați
de modul în care s-a desfășurat tabăra,
ținând cont de faptul  că nu au schiat
niciodată, iar „Viperele Negre” le-au
împărtășit din experiența lor.

Text și foto:plutonier-major Constantin
Cătălin Itu

Vânătorii de munte - instruire înVânătorii de munte - instruire în
comun cu partenerul americancomun cu partenerul american

Pentru structurile ISR din cadrul Bri-
găzii 282 Blindată „Unirea Principatelor”,
prima provocare a noului an de instruc-
ţie o constituie tabăra la munte – iarna,
„Soveja 21”, desfăşurată în zona locali-
tăţii Soveja şi zonele învecinate aces-
teia.

Militarii s-au antrenat în cadrul
exercițiilor de rezolvare a unor situații
tactice complexe, au exersat topografia
militară și instrucția pe schiuri.

Tabăra militară de la Soveja
îndeplinește condițiile optime pentru
evaluarea nivelului de rezistență la efort
fizic și psihic prelungit al cercetașilor
militari, le consolidează acestora baga-

jele de cunoștințe de specialitate și
perfecționează deprinderile necesare de
a acționa în echipă pentru executarea
misiunilor specifice procurării de date
și informații, dar și abilitățile de leader
pentru comandanții de patrule. 

Programul de instrucţie a mai cu-
prins și exersarea tehnicilor de supra-
vieţuire, de amenajare a unor adăpos-
turi, a mai multor tipuri de foc şi, cel
mai important, cum să te orientezi în
teren fără a fi observat. 

Text și foto:locotenent Roxana Vasilache

Tabără de instrucție la SovejaTabără de instrucție la Soveja
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Ziua de 26 februarie 2021 va rămâne în amintirea colegilor noștri, colonelul Laurențiu Șerban,
maiorul Silviu Bădiliță, plutonierul adjutant principal Marian Drăghici și plutonierul adjutant
principal Mircea Țicleanu, drept ultima ca militari activi în cadrul Armatei României.

Ceremonie de trecere în rezervă la Ceremonie de trecere în rezervă la 
Comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica”Comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica”

Colonelul Laurențiu Șerban, după o carieră militară de excepție de peste 28 de ani, presărată
și cu alte repere importante precum jurământul față de țară, absolvirea liceului militar, avansarea

la primul grad de ofițer sau
prima funcție de comandă, a
ajuns și la acest moment –
trecerea în rezervă.

Colonelul Laurențiu Șerban,
rachetist antiaerian, și-a
transpus pe toată perioada
carierei specificul armei -
atenţie sporită şi corectitu-
dine, dovedind dedicare, de-
votament și tenacitate,
promptitudine precum și
dorința de autoperfecționare,
fiind repere ale parcursului
său în activitate.

Maiorul Silviu Bădiliță are și
el o carieră militară cultivată pe
băncile liceului militar și
ancorată în rândurile militarilor
parașutiști, completată apoi cu
diverse alte repere profesionale,
precum cea de reprezentant al
jurnalismului militar ori al
domeniului relațiilor publice.
Fiind preocupat de
autoperfecţionarea pregătirii
sale, atât în domeniul militar, cât
şi în cel civil, a reușit totdeauna
să facă transferul valorilor între
instituţia militară şi societatea
civilă, în ambele sensuri, cu
rezultate benefice pentru ambele
domenii ale sistemului social. 

Plutonierul adjutant principal Marian Drăghici, unul dintre
seniorii comandamentului, cu peste 35 de ani de activitate, din
care 32 în cadrul marii unități, cu o carieră militară bazată pe
profesionalism, ne întăreşte convingerea că după inevitabila fi-
nalizare a serviciului militar, va fi mereu legat de locul unde a
lăsat o parte din inima sa.  Calitățile sale umane și profesionale,
fiind o persoană sociabilă, cu o bună capacitate de
interrelaţionare au constituit motivele înaltelor aprecieri ale
colegilor și comandanților săi. 

Plutonierul adjutant principal Mircea Țicleanu, tot unul din-
tre seniorii comandamentului, cu peste 32 de ani de carieră
militară și 26 de ani în cadrul marii unități a simțit, cu adevărat,
un sentiment de mândrie generat de recunoaşterea meritului de
a fi un pion important în angrenajul operațiilor, lăsându-și am-
prenta seriozităţii muncii sale asupra celor cu care și-a desfășurat
întreaga activitate.

În prezența familiilor militarilor care au trecut în rezervă, a
personalului Comandamentului Diviziei 2 Infanterie „Getica”,
rezerviștii au fost felicitați de către comandantul marii unități,
generalul-maior Dragoș-Dumitru Iacob, care le-a oferit cu
această ocazie câteva însemne onorifice, ca recunoaștere a
loialității față de instituția militară pe care au slujit-o atâta vreme
cu credință și devotament.

Adunarea pe platoul unităţii, primirea Drapelului de luptă,
Imnul de stat receptat în aceeaşi poziţie de drepţi a trupului şi
de maximă vibraţie a inimii, trecerea pentru defilare tot pe stân-
gul pe toba mare a muzicii militare urmată de trecerea în rezervă
a trezit în rândul rezerviștilor dorința de a mai fi cel puţin odată
în formaţie, de a saluta tribuna, de a simţi în spate cadenţa şi
răsuflarea colegilor.

La primirea livretului militar de către camarazii noștri, ne
considerăm privilegiați că i-am cunoscut și le adresăm cele mai
sincere urări de sănătate, fericire și prosperitate alături de cei
dragi.

Text și foto: maistru militar principal Iulian Cadulencu


