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SEMPER DIGNITATE FIDELIS PATRIAESEMPER DIGNITATE FIDELIS PATRIAE

Luni, 28 februarie, la sediul comandamentului
Diviziei 2 Infanterie „Getica” a avut loc ceremonia
militară prilejuită de predarea-primirea comenzii
marii unităţi.

Generalul-maior Dragoș-Dumitru Iacob care a
preluat funcția de comandant al Comandamentului
Corpului Multinaţional Sud-Est (MNC-SE) a predat

comanda Diviziei 2 Infanterie „Getica” generalului-
maior Ciprian Marin.

La activitate au participat generalul-locotenent
Gheorghiță Vlad, locţiitorul pentru operații și instrucție
al şefului Statului Major al Apărării, generalul-
maior Iulian Berdilă,șeful Statului Major al Forţelor
Terestre, reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale

și ai eșaloanelor superioare, comandanţi de mari
unităţi şi unităţi din cadrul diviziei și din garnizoană,
reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice
locale.

Text și foto: maistru militar principal Iulian Cadulencu 

www.isp.forter.ro

ÎN  SLUJBA  PATRIEIÎN  SLUJBA  PATRIEI

Instrucție pe crestele munțilorInstrucție pe crestele munților Competiția aplicativ-militarăCompetiția aplicativ-militară
„Roza Cercetaşilor”„Roza Cercetaşilor”

„Gheparzii de fier”, „Gheparzii de fier”, 
instrucție în poligonul Klusyinstrucție în poligonul Klusy

ww Pagina 4-5 Pagina 4-5 ww Pagina 6-7 Pagina 6-7 ww Pagina 8Pagina 8

Generalul-maior Ciprian Marin a preluat Generalul-maior Ciprian Marin a preluat 
comanda Diviziei 2 Infanterie „Getica”comanda Diviziei 2 Infanterie „Getica”



În slujba patriei  
Nr. 5 (28 februarie 2022)
www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro ACTUALITATEA MILITARĂ

2

În data de 10 februarie,
la sediul comandamentu-
lui Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa” a
avut loc citirea Ordinului
de numire în funcția de
comandant al marii
unități, a colonelului Ilie-
Marian Dragomir.

Activitatea s-a desfășurat
în prezența comandantului
Diviziei 2 Infanterie „Ge-
tica”, generalul-maior
Dragoș-Dumitru Iacob,
care l-a felicitat pe colone-
lul Ilie-Marian Dragomir

pentru modul de îndepli-
nire a misiunilor

încredințate și i-a urat
mult succes în îndeplini-
rea sarcinilor și obiective-
lor specifice funcției.

Colonelul Ilie-Marian
Dragomir a preluat co-
manda și Drapelul de
luptă al Brigăzii 2 Vână-
tori de Munte „Sarmize-
getusa” din Brașov, în
luna februarie 2021.

Text și foto: plutonier -
major Constantin Cătălin
Itu

Numire în funcție la comandamentul Numire în funcție la comandamentul 
Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”

La sediul Batalionului 21
Vânători de Munte „General
Leonard Mociulschi” din
Predeal, a avut loc în data
de 8 februarie, ceremonia
de numire în funcția de
comandant al unității a
locotenent-colonelului
Bogdan Gherghe. 

Activitatea s-a desfășurat
în prezența comandantului
Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”,colonelul
Ilie-Marian Dragomir,
care i-a mulțumit locote-
nent-colonelui Bogdan

Gherghe pentru profe-
sionalismul de care a dat
dovadă de când a luat în
primire Drapelul de luptă
al unității și i-a urat mult

succes în continuare în
îndeplinirea sarcinilor și
obiectivelor specifice
funcției.

Locotenent-colonelul
Bogdan Gherghe a fost
împuternicit pe funcția de
comandant de batalion în
luna octombrie a anului
2021, iar începând cu
data de 1 noiembrie,
acesta a luat în primire
comanda și Drapelul de
luptă ale Batalionului 21
Vânători de Munte „Gen-
eral Leonard Mociulschi”.

Text și foto: căpitan
Anamaria Scarlat 

Numire în funcție la Batalionul 21 Vânători deNumire în funcție la Batalionul 21 Vânători de
Munte „General Leonard Mociulschi”Munte „General Leonard Mociulschi”

Luna aceasta, militarii
Detașamentului de Apărare
Antiaeriană „Gheparzii de
fier” au primit vizita echipei
de recunoaștere, formată din
reprezentanți ai Comanda-
mentului Forțelor Întrunite
și ai Comandamentului
Componentei Terestre, în
vederea dislocării noului
detașament în Polonia.

În cadrul vizitei, membrii
echipei de recunoaștere, co-
mandantul Batalionului de
Apărare Antiaeriană
polonez, comandantul
Brigăzii 15 Mecanizată
din Gizycko și coman-
dantul Bazei de Antrena-
ment Bemowo Piskie
s-au întâlnit în vederea
planificării activităților
viitoare. De asemenea,
aceștia au verificat modul
în care „Gheparzii de
fier” se instruiesc alături
de aliații Grupului de

Luptă din Polonia.
La finalul activității,

șeful echipei de
recunoaștere, locotenent-
colonelul Marius Benza
și-a exprimat aprecierea
față de modul în care
artileriștii antiaerieni do-
brogeni și-au desfășurat
misiunea până în prezent
și le-a transmis îndemnul
de a continua în același
ritm. 

Începând cu luna oc-
tombrie 2021, timp de
șase luni, militarii români
participă, sub comanda
operațională a Comanda-
mentului Forțelor În-
trunite, în cadrul
Grupului de Luptă din
Polonia. Misiunea contin-
gentului românesc este de
asigurare a prezenței
înaintate consolidate în
flancul nord-estic al
alianței NATO, alături de
aliații americani, bri-
tanici, croați și polonezi,
în conformitate cu
măsurile adoptate în
cadrul Summit-ului de la
Varșovia.

Text: locotenent Diana
Aioanei

Foto: locotenent Diana
Aioanei, sergent Bartosz
Grądkowski

Vizită în Baza de Antrenament Bemowo PiskieVizită în Baza de Antrenament Bemowo Piskie
Militarii Batalionului

21 Vânători de Munte
„General Leonard Mo-
ciulschi” au participat la
un exercițiu în comun cu
instructorii Centrului de
Perfecționare a Pregătirii
Cadrelor Jandarmi Mon-
tani Sinaia, în zona
Diham din Munții
Bucegi.

Exercițiul a avut ca
scop activarea echipelor
de căutare-salvare pentru
salvarea persoanelor sur-
prinse de avalanșă.

În baza protocolului de
cooperare existent între
Ministerul Apărării
Naționale și Ministerul
Afacerilor Interne, peri-
odic, se organizează
exerciții în comun, atât pe
timp de vară, cât și pe
timp de iarnă, pentru

Exercițiu de căutare-salvare în Munții BucegiExercițiu de căutare-salvare în Munții Bucegi

antrenarea personalului
care face parte din
echipele de căutare-sal-
vare în luarea deciziilor
prompte, astfel încât să
fie în măsură să orga-
nizeze eficient forțele și
mijloacele aflate la

dispoziție pentru re-
zolvarea situațiilor
apărute.

Text: căpitan Anamaria
Scarlat 

Foto: sergent-major
Loredana Nae



În data de 11 februarie
a avut loc ceremonia de
predare – primire a
comenzii Grupului de
Luptă din Polonia și a
responsabilităților gene-
rate de misiunea de asigu-
rare a prezenței înaintate
consolidate în flancul
nord-estic al Alianței
NATO. Această activitate
a marcat transferul de au-
toritate între cele două
structuri din Statele Unite
ale Americii. 

Militarii Gărzii
Naționale a Californiei
(California National
Guard) au preluat co-
manda, înlocuindu-i astfel
pe cei ai Gărzii Naționale
din Washington. Aliații
polonezi împreună cu
ceilalți participanți din

cadrul Grupului de Luptă
le-au urat „Bun venit!”
noilor camarazi americani
în mediul specific din
baza de antrenament Be-
mowo Piskie.

La activitate au partici-
pat o serie de invitați,

printre care și Excelența
Sa, Cosmin Onisii, am-
basadorul României în
Polonia.

Text și foto: locotenent
Diana Aioanei
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Transfer de autoritate, în cadrul contingentului Transfer de autoritate, în cadrul contingentului 
american, dislocat în Poloniaamerican, dislocat în Polonia

„Rechinii Albi” s-au instruit „Rechinii Albi” s-au instruit 
împreună cu aviatori din Forțele Navale împreună cu aviatori din Forțele Navale 

În data de 10 februarie,
„Rechinii Albi” au execu-
tat instrucția într-un me-
diu întrunit cu Grupul
256 Elicoptere al Forțelor
Navale. 

Instrucția a urmărit dez-
voltarea capabilităților
tactice ale subunităților
Batalionului 341 Infante-
rie „Constanța” pentru
desfășurarea acțiunilor

aeromobile și desantului
aerian.

Text: locotenent Alexandru
Călin

Foto: Ionuț Mihalache

Ceremonie de comemorare a Ceremonie de comemorare a 
sublocotenentului (pm) Florin Bădiceanusublocotenentului (pm) Florin Bădiceanu

În data de 23 februarie,
la sediul Batalionului 33
Vânători de Munte
,,Posada” și la Cimitirul
din localitatea Valea
Mărului, s-a desfășurat
ceremonia de comemo-
rare a sublocotenentului
(pm) Florin Bădiceanu.
La activitate au participat
și camarazii eroului din
Plutonul 2 al Companiei
3 Manevră, care au fost
alături de el în momentul
producerii incidentului.

Sublocotenentul (pm)
Florin Bădiceanu a căzut

la datorie în data de 23
februarie 2010, în teatrul

de operații din Afgan-
istan, în timpul unei misi-
uni de patrulare pe
autostrada Kandahar-
Kabul. Autovehiculul în
care se afla a trecut peste
un dispozitiv exploziv im-
provizat.

Eroul nostru a fost dec-
orat cu Ordinul Național
„Steaua României” în
grad de Cavaler, cu
însemn de război.

Text și foto: căpitan
Sebastian Alupoaei

Conștienți că prin ges-
tul lor pot salva vieți, mil-
itarii Brigăzii 1
Mecanizate  „Argedava”
și cei ai celorlalte unități
militare din cazarmă, în
data de 17 februarie au or-
ganizat o acțiune de
donare de sânge.

Echipa laboratorului
mobil al Centrului de
Transfuzie Sanguină al
MApN s-a deplasat la
sediul unității, având în
vedere nevoia stringentă
de sânge din spitale,
accentuată de pandemia
de coronavirus.

Militarii brigăzii
donează sânge periodic,

fiind conștienți că gestul
lor poate fi un exemplu
personal care să încura-
jeze și alte persoane să

facă sacrificii pentru se-
menii lor.

Text și foto: locotenent
Emilia Grăjdan

Selecția rezerviștilor voluntariSelecția rezerviștilor voluntari

Donează și salvează!Donează și salvează!

În perioada 8-11 febru-
arie, la sediul Batalionului
21 Vânători de Munte
„General Leonard Mo-
ciulschi” din Predeal, s-a

desfășurat selecția unui
număr de 74 de candidați,
pentru serviciul militar de
rezervist voluntar pentru
anul 2022.

Candidații au fost
supuși evaluării psiholog-
ice a aptitudinilor cogni-
tive și trăsăturilor de
personalitate, astfel încât,
la finalul acestei evaluări
să fie posibilă identifi-
carea personalului com-
patibil cu cerințele
statului de rezervist vol-
untar.

Cei 74 de candidați au
susținut și evaluarea
capacităților motrice,
evaluare ce a constat în
executarea de flotări, ab-
domene și alergare de
rezistență pe distanța de
2000 metri.

Text și foto: căpitan
Anamaria Scarlat
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Ca în fiecare an, după deschiderea noului
an de instrucție, printre primele activități
de instruire ale anului, se numără și taberele
de instrucție la munte, desfășurate de struc-
turile de cercetare.

Instruirea în mediu muntos este un  în-
ceput revigorant pentru acivitățile de instuire
pe care, militarii Diviziei 2 Infanterie „Ge-
tica”, urmează să le execute în acest an.

Condițiile grele de instruire datorate te-
renului muntos-împădurit, temperaturilor
scăzute, zăpezii sau viscolului, alături de
temele tactice specifice exercițiilor
desfășurate, completează experiențele mi-
litarilor, pe parcursul acestor etape de in-
stuire. Totodată acestea contribuie la
creșterea rezistenței militarilor la efort fizic
și psihic prelungit, cunoașterea în detaliu
a teritoriului național dar și întărirea co-
eziunii de grup a structurilor participante.

Totodată, în cadrul acestor activități, a
fost cuprinsă și competiția Roza cercetașului,
etapa pe brigadă, în cadrul căreia cercetașii
și-au testat cunoștințele și deprinderile,
iar cei mai buni vor reprezenta marile
unități în etapa de divizie.

Către finalul taberei, militarii
cercetași și-au verificat cunoștințele
și deprinderile în cadrul concursului
aplicativ militar „Roza Cercetașului”,
etapa de iarnă, faza pe brigadă.

În clasamentul general, Compania
Cercetare s-a clasat pe locul I, fiind
urmată pe locurile II și III de structurile

de cercetare din cadrul Batalionului
300 Infanterie Mecanizată „Sf. An-
drei” Galați și al Batalionului 280
Infanterie Mecanizată „Căpitan Valter
Mărăcineanu” Focșani.

Text și foto: Oana Ieșan, Vlasie
Andriana, Ionela Cobzarenco

Soveja. Structurile ISR (Intelligence
Surveillance Reconnaissance) din ca-
drul Brigăzii 282 Blindată „Unirea
Principatelor” au participat la tabăra
de instrucție la munte-iarna,
desfășurată luna aceasta, în localitatea
Soveja și raioanele învecinate.

Obiectivul principal de instruire a
constat în perfecţionarea deprinderilor

de bază ale cercetaşilor militari în ve-
derea executării sarcinilor şi misiunilor
specifice de culegere de date şi infor-
maţii, însă structurile de cercetare s-
au pregătit şi în vederea creşterii re-
zistenţei militarilor la efort fizic şi
psihic prelungit, pentru cunoaşterea
teritoriului naţional, dar şi pentru în-
tărirea coeziunii de grup.

Instrucție pe crestele munțilorInstrucție pe crestele munților

SovejaSoveja
Brădet. Militarii Batalionului 228

Apărare Antiaeriană „Piatra Craiului”
au desfășurat tabăra de instrucție la
munte-iarnă, în zona cabanei Brădet.

În cadrul programului de instruire,
militarii și-au perfecționat deprinderile
la instrucția schiului, au exersat pozițiile
de tragere pe schiuri, tehnicile de de-
plasare, urcare și coborâre a pantelor
și ocolirea obstacolelor pe schiuri. 

Militarii au executat deplasări în
mediul montan pe distanțe variabile,
unde au pus în aplicare tehnicile ne-
cesare pentru acordarea primului ajutor
și transportul unui militar prins în
avalanșă și și-au format sau perfecționat
deprinderile necesare pentru ducerea
acțiunilor în teren muntos-împădurit
pe timpul iernii.

Text: plutonier-major Constantin Itu
Foto: caporal Mihai Dăniluc

BrădetBrădet
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Rențea. Militarii Batalionului 206
Artilerie „General Mihail Lăcătușu” au
desfășurat în perioada 31 ianuarie – 11
februarie, tabăra de instrucție la munte-
iarna în raionul Rențea.

Cele două săptămâni au reprezentat
un bun prilej pentru începători, cât și
pentru comandanții acestora de a iniția
personalul nou sosit în unitate în tai-
nele schiului.

Tabăra de instrucție s-a încheiat cu
evaluarea militarilor la instrucția schiu-
lui, verificarea tehnicilor si proceduri-
lor de deplasare, ocolire a obstacolelor,
coborâre și urcare a pantelor.

Totodată, competiția „Roza
Cercetașului”, etapa pe Brigada 2 Vâ-
nători de Munte „Sarmizegetusa”, s-a
desfășurat în perioada 1 - 4 februarie,
în raionul Predeal-Râșnov.

Competiția a aliniat la start loturile
unităților subordonate brigăzii, loturi
formate din structuri ISR, ce au avut de
parcurs proba de patrulă și proba de
ștafetă.

În cadrul probei de patrulă, cercetașii
au avut de parcurs pe schiuri o distanță
de 20 de kilometri, cu o diferență de
nivel de aproximativ 1000 de metri, re-
zolvarea momentelor tactice, prin

acordarea sprijinului medical unui
rănit, topografie militară, comunicații,
aruncarea grenadelor ofensive la pre-
cizie și, la final, tragerea de precizie,
cu armamentul individual din dotare.

Proba de ştafetă a redat executarea
unei misiuni, în condiţii de efort intens
pe un traseu de aproximativ 800 -
1000 de metri, parcurs contratimp de
loturile participante. Pe parcursul tra-
seului, loturile au avut de rezolvat
două momente tactice, respectiv arun-
carea grenadelor ofensive la distanţă
şi precizie.

Clasamentul general a fost următo-
rul: Locul I: Batalionul 206 Artilerie
„General Mihail Lăcătușu”; Locul II:
Batalionul 33 Vânători de Munte „Po-
sada”; Locul III: Batalionul 21 Vână-
tori de Munte „General Leonard
Mociulschi”.

Text: căpitan Suciu Levente,  pluto-
nier-major Constantin Itu

Foto:locotenent Gabriel Constantin,
plutonier Vasile Anton, Sergent Florin
Lavric

RențeaRențea

Valea Poienii. Militarii din
subunitățile ISR (Intelligence, Surveil-
lance, Recconnaissance) ale Batalionu-
lui 49 Apărare CBRN „Argeș”
participă la tabăra de instrucție la
munte-iarna, în poligonul Valea Poienii,
desfășurată în perioada 07-18.02.2022.

Activităţile practice de instrucţie pe
care cercetaşii CBRN le desfăşoară
constau în dezvoltarea deprinderilor
privind traiul în condiţii de izolare,
orientare în teren, îndeplinirea misiu-
nilor de specialitate în orice condiţii de
climă şi teren, antrenarea în folosirea

timp îndelungat a mijloacelor de
protecţie CBRN, precum şi formarea
abilităților necesare deplasării pe
schiuri, cu efort minim şi eficacitate
maximă.

Activităţile planificate pe timpul ta-
berei oferă un bun prilej privind creş-
terea nivelului de rezistenţă fizică şi
psihică, având ca finalitate întărirea co-
eziunii de grup.

Text: căpitan Popa Eugenia
Foto: plutonier-adjutant Gheorghe

Daniel

Valea PoieniiValea Poienii



În slujba patriei  
Nr. 5 (28 februarie 2022)
www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro COMPETIȚII

6

Competiția, specifică doar
structurilor ISR (Intelligence,
Surveillance and Reconnais-
sance),s-a desfășurat în perioada
19-23 februarie 2022, în raionul

Predeal-Diham-Cabana Izvoa-
relor-Râșnov.

La start s-au aliniat 9 loturi
sportive, din cadrul Divizia 2
Infanterie „Getica”, care s-au

întrecut pe parcursul probelor
de patrulă și ștafetă.

Proba de patrulă a fost cea
mai complexă probă din cadrul
competiției. Traseul pe care

cele 9 loturi s-au întrecut, a
avut o distanță de aproximativ
15 kilometri, unde cercetașii
au fost evaluați la cunoașterea
armatelor moderne, instrucția

sanitară, orientarea topografică,
cunoașterea elementelor de cer-
cetare și instrucția tragerii.

În cadrul acestei probe, a
fost evaluat nivelul de pregătire
al cercetașilor, întrucât aceștia
execută misiuni în grupuri mici,
unde coeziunea echipei este
un element esențial în îndeplinirea

misiunilor cu succes.
În Poligonul Cheia s-a

desfășurat ședința de tragere,
ultima etapă a probei de patru-
lă.

La finalul probei clasamentul
s-a prezentat, astfel: Locul I –
Brigada 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”; Locul II –
Brigada 282 Blindată „Unirea
Principatelor”; Locul III – Bri-
gada 9 Mecanizată „Mărășești”.

(continuare în pagina 7)

Competiția aplicativ-militară 
„Roza Cercetaşilor”

În cadrul unei ceremonii de deschidere, cea
avut loc în data de 20 februarie la cabana mi-
litară Diham, s-a dat startul celei de-a XII-a
ediții a Competiției aplicativ-militară a struc-
turilor ISR „Roza Cercetaşilor”, etapa de iarnă
pe Divizia 2 Infanterie „Getica”



Proba de ștafetă a constat în
simularea executării unei mi-
siuni în condiţii de efort intens
pe un traseu de aproximativ
800 metri, care a fost parcurs
contra timp de către loturile
participante. Pe parcursul tra-
seului, militarii au avut de rezolvat

două situații tactice (aruncarea
grenadelor la distanţă şi preci-
zie).

La finalul probei de ștafetă,
au fost calculate penalizările
și timpul înregistrat pe traseu,
iar clasamentul a fost următorul:
Locul I – Brigada 2 Vânători

de Munte „Sarmizegetusa”; Lo-
cul II – Brigada 282 Blindată
„Unirea Principatelor"; Locul
III – Batalionul 202 Apărare
CBRN „General Gheorghe Te-
leman”.

După trei zile de concurs,
după calcularea timpului și a
penalizărilor din cadrul celor
două probe, a fost stabilit și
clasamentul general, pentru
ediția a XII-a a competiției
„Roza Cercetașilor” -etapa de
iarnă pe Divizia 2 Infanterie
„Getica”.

Astfel, locul I a fost ocupat
de lotul Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”. Pe lo-
cul II s-a situat lotul Brigăzii
282 Blindată „Unirea Princi-
patelor”, iar pe locul III s-a
clasat lotul Batalionului 202
Apărare CBRN „General Ghe-
orghe Teleman”.

Ceremonia de închidere a
competiției „Roza Cercetașilor”
a avut loc în data de 23 februarie,

la cabana militară Diham. Cu-
pele și diplomele au fost în-
mânate câștigătorilor și
participanților la competiție, de
către locțiitorul comandatului
Diviziei 2 Infanterie „Getica”,
generalul de brigadă Iulian
Daniliuc și de către coman-
dantul Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”, colonelul

Ilie-Marian Dragomir. 
Aceștia i-au felicitat pe

câștigători și în spiritul
îmbunătățirii performanțelor,
i-au impulsionat pe ceilalți
participanți.

Text și foto: plutonier-major
Constantin Itu

În slujba patriei  
Nr. 5 (28 februarie 2022)

COMPETIȚII www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro
7
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În această lună, militarii
Detașamentului de Apărare Antiaeriană
„Gheparzii de fier”, dislocați în Polonia,
au executat, timp de două zile, un
exercițiu de antrenament în teren de
nivel baterie, în poligonul Klusy. 

Exercițiul s-a desfășurat atât pe timp
de zi, cât și pe timp de noapte, iar în ca-
drul scenariului tactic, artileriștii antiae-
rieni dobrogeni au avut de rezolvat o
serie de situații tactice similare cu cele
reale, precum acordarea primului ajutor
unui rănit și extragerea acestuia de pe
câmpul de luptă, evacuarea tehnicii ava-
riate, reacția la contactul cu inamicul,

reacția la un atac chimic, dar și
modalitățile de raportare a incidentelor
prin intermediul mijloacelor și termina-
lelor de comunicații folosite. 

Scopul exercițiului a fost antrenarea
„Gheparzilor de fier” pentru a-și
îmbunătăți capacitatea de luptă într-un
mediu complex, precum și relațiile de
comandă-control prin aplicarea tehnici-
lor, tacticilor și procedurilor deja exis-
tente la nivelul subunităților.

Text și foto: locotenent Diana Aioanei

„Gheparzii de fier”, instrucție„Gheparzii de fier”, instrucție
în poligonul Klusyîn poligonul Klusy

participă, sub comanda operațională
a Comandamentului Forțelor Întrunite,
în cadrul Grupului de Luptă din Po-
lonia. Misiunea contingentului româ-
nesc este de asigurare a prezenței în-
aintate consolidate în flancul nord-
estic al alianței NATO, alături de

aliații americani, britanici, croați și
polonezi, în conformitate cu măsurile
adoptate în cadrul Summit-ului de la
Varșovia.

Text și foto: locotenent Diana Aioanei

Interoperabilitate și Interoperabilitate și 
cooperarecooperare

Tot în această lună, „Gheparzii de
fier” s-au instruit, în poligonul Wierzbiny,
împreună cu militari ai Batalionului de
Apărare Antiaeriană din cadrul Brigăzii
15 Mecanizată din Polonia. 

Artileriștii antiaerieni dobrogeni au
avut ocazia să cunoască capabilitățile
sistemelor de apărare antiaeriană din
dotarea armatei poloneze, iar aliații
națiunii gazdă au fost curioși să afle
despre capabilitățile complexului antiaerian

GEPARD din dotarea Armatei României. 
De asemenea, militarii celor două

națiuni au desfășurat un exercițiu în co-
mun, acest schimb de experiență con-
tribuind semnificativ la menținerea unui
nivel ridicat de interoperabilitate între
aliați, precum și la verificarea
compatibilității sistemelor tehnice de
luptă aliate.

Începând cu luna octombrie 2021,
timp de șase luni, militarii români
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HOROSCOP MARTIE

J

- Domnule doctor, ce pot să fac ca să slăbesc?
- Trebuie să te ridici la timp!
- Din pat?
- Nu, de la masă!

J

J
– Vrei să ieşi cu mine?, întreabă un tânăr pe o colegă de clasă.
– Nu ai putut găsi o formulă mai bună?
– Ba, de găsit am găsit, dar m-a refuzat!

J
- Ce înseamnă pentru tine 14 februarie?
- Că până la primăvară mai sunt două săptămâni!

J

U M O R

Parcul Naţional Retezat

Parcul Naţional Retezat, primul parc naţional din România şi cea mai
mare rezervaţie naturală din ţara noastră, este supranumit „Tărâmul cu Ochi
Albaştri”, datorită multitudinii de lacuri glaciare ce se găsesc în masiv şi
care reprezintă aproximativ 38% din totalul de lacuri glaciare din România. 

Situat în partea de vest a Carpaţilor Meridionali (judeţul Hunedoara), în
impunătorul masiv Retezat, Parcul are unele dintre cele mai frumoase
privelişti din Europa de Sud-Est. A fost înfiinţat, în 1935, de către profesorul
Alexandru Borza, directorul Grădinii Botanice din Cluj şi de savantul biolog
Emil Racoviţă, pentru conservarea frumuseţilor acestor munţi şi a florei en-
demice de aici. 

La înfiinţare avea o suprafaţă de 13.000 de hectare, ce includeau păduri,
peisaje alpine, căldări şi lacuri glaciare, păşuni, precum şi diverse specii
valoroase de plante şi animale. În timp, a fost extins considerabil prin
anexarea de noi suprafeţe în special din zona împădurită, ajungând în
prezent la peste 38.000 hectare. Din anul 2003, s-au stabilit noi limite ale
Parcului care includ şi o parte din munţii Piule, Albele, Piatra Iorgovanului
şi Stînuleţii Mari, ce fac parte din Retezatul Calcaros.

Înfăţişarea geografică a masivului, unde altitudinile variază între 794 şi
2.509 metri (Vf. Peleaga), constituţia geologică, peisajele de o autentică
sălbăticie, bogăţia floristică şi faunistică, dar mai ales întinsele mărturii ale
glaciaţiunii cuaternare (căldări, cercuri, iezere, morene) fac din această parte
a Munţilor Carpaţi un monument al naturii de o importanţă ştiinţifică
deosebită.

Munţii Retezat sunt traversaţi de multe poteci turistice marcate pentru
amatorii de drumeţii, dar şi câteva trasee de căţărare. În august 2005,
Administraţia Parcului a inaugurat Centrul de vizitare Nucşoara care oferă
turiştilor informaţii despre trasee, starea drumurilor, floră, faună, obiceiuri
şi tradiţii ale locului. 

Berbec. Oportunitățile se conturează mai precis, încep să se vadă
schimbările în bine, negocierile se apropie de final în mod armonios. Din
punct de vedere financiar, luna martie îți este foarte favorabilă. Se întrevăd

câștiguri peste medie, uneori neașteptate, și perspective de a semna contracte
noi. Fă-ți curățenie în țeluri și în priorități și pregătește-te să-ți iei zborul spre suc-
ces! 

Taur. În plan profesional veștile sunt foarte bune încă de la începutul lunii.
Eforturile îți sunt recunoscute și recompensate și te pot propulsa în plan
profesional mai mult decât te-ai fi așteptat. Este momentul să impui anumite

limite și să nu eziți să iei decizii în funcție de propriile tale interese. Te vei
simți mai echilibrat, mai puternic. Este recomandabil să îți conservi energia și să
acționeazi eficient şi fără grabă. 

Gemeni. Nu prea ești decis în ce direcție să o iei în carieră. Pentru a pro-
gresa, este momentul să-ți folosești intuiția și calitățile de bun negociator.
Concentrează-ți forțele pentru a atrage sprijin și pentru a decide ce proiecte

mai merită eforturile tale. Curățarea la nivel sufletesc este, însă, la fel de
importantă, pentru că multe obiceiuri nesănătoase își au originea în răni emoționale
nevindecate, în dureri reprimate și temeri iraționale. 

Rac. Te poți bucura de succes profesional dacă știi să lucrezi în echipă, să
ții cont și de ceilalți, să delegi din sarcini și să îți alegi colaboratorii potriviți.
Este, însă, important cum sunt repartizate responsabilitățile fiecăruia, iar

aici ar putea fi mai mult de lucru, se impune o revizuire la sânge a parteneri-
atelor de afaceri, a asocierilor și a obligațiilor asumate, dar și o analiză atentă a
concurenței. Din punct de vedere financiar, nu ai de ce să-ți faci griji.  

Leu. În luna martie sunt avantajate parteneriatele și asocierile. E rost de
multă muncă în luna martie și simți apăsarea responsabilităților. Dacă ești
în căutarea unui nou loc de muncă ai șanse mai mari de reușită.  Poate chiar

te decizi să încerci ceva pe cont propriu, ceva care să îți aducă și satisfacție
sufletească, nu doar siguranță materială

Fecioară. Creativitatea este la cote foarte bune, ceea ce te poate ajuta mult
în plan profesional, deși pe la începutul lunii este posibil să fii puțin debu-
solat. Se recomandă să aștepți ultima decadă a lunii martie pentru a lua de-

cizii în ceea ce privește colaborările profesionale, asocierile etc. De asemenea,
ar fi înțelept să eviți semnarea unor contracte noi și să te concentrezi pe reevaluarea
celor deja existente. Caută să creezi un echilibru în activitățile tale zilnice.

Balanţă. Banii pot reprezenta un subiect interesant de discuție în familie.
Ai putea câștiga frumos dacă ai afaceri în domeniul imobiliar, într-un dome-
niu legat de comunicare ori comunicații, sau din diverse tranzacții comer-

ciale. În prima jumătate a lunii ai putea fi ușor debusolat în ceea ce privește
direcția profesională sau alegerea unui loc de muncă. În martie ai face bine să acorzi
mai multă atenție familiei  cât și celei întemeiate de tine. 

Scorpion. Dacă ești în căutarea unui loc de muncă, ai șanse mari să găsești
ceva de viitor. Pune-ți în valoare competențele! Începe o perioadă în care
vor fi puse la încercare fundațiile pe care îți construiești viața, ceea ce poate

cauza stres, oboseală, neîncredere. Vei reuși să îți restructurezi existența astfel
încât să îți fie bine pe termen lung. Planifică-ți cu grijă drumul pe care vrei să-l
urmezi în plan profesional!

Săgetător. Parcurgi o perioadă aglomerată, în care evenimentele te obligă să
îți clarifici ce este cu adevărat important în viața ta. Situațiile în care ești pus
pot să aibă și un impact spiritual sau să te îndemne să privești către viața

spirituală, către viața interioară și valorile mai înalte ale existenței. Conștientizarea
contează mult în această perioadă și poți avea parte de revelații vindecătoare. Fă un
efort în acest sens, dă dovadă de maturitate, de responsabilitate și de flexibilitate.

Capricorn. În prima decadă a lunii câștigurile obținute prin muncă sunt in-
certe sau vin cu întârziere. Se recomandă ca până luna viitoare să încerci să
îți revizuiești stilul de viață și să te desprinzi de eventualele obiceiuri

proaste, de trecut, de situații și proiecte neproductive. Speculațiile financiare
te avantajează în această perioadă, dar ai grija să nu pierzi simțul măsurii! 

Vărsător. În plan profesional parcurgi o etapă de bilanț și planificare. În
luna martie poți să evaluezi cu grijă proiectele de grup și colaborările cu
prietenii sau cu firme ori cu organizații mari, și să decizi cu care mergi mai

departe și care au ajuns la final. Se poate ivi oportunitatea unei noi asocieri
ori a unui nou parteneriat. Intuiția financiară este foarte bună luna acesta. Este vre-
mea să îți revizuiești principiile spirituale după care îți structurezi viața și să le
manifești fără reținere. Vei beneficia de sprijinul celor dragi pentru ceea ce ai de
făcut pe termen lung.

Peşti. Este nevoie de un suflu nou în proiectele tale de viitor și acum este
momentul cel mai bun pentru a pregăti schimbări de anvergură, inclusiv
unele de perspectivă. Colaborările și proiectele de grup îți pot aduce bani

frumoși în luna martie, sau se conturează noi posibilități de câștig. Se
preconizează câștiguri importante, dar prin muncă susținută și migăloasă și cu multă
atenție la chestiunile organizatorice. Se recomandă să te ocupi de îmbunătățirea
stilului de viață, de propria imagine și de o alimentație mai sănătoasă. 
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În data de 18 februa-
rie, Armata României săr-
bătoreşte Ziua Consiliului
Internaţional al Sportului
Militar, cunoscut prin
acronimul „C.I.S.M.”,
care este o organizaţie
sportivă internaţională al-
cătuită din forţele armate
ale naţiunilor acceptate de
Adunarea Generală a
ONU. 

C.I.S.M. a fost înfiin-
ţat în 18 februarie 1948 la
Nice, Franța, de către 5
naţiuni: Belgia, Danemarca,
Franţa, Luxemburg şi
Olanda, în prezent fiind a
treia organizaţie ca număr
de ţări membre, după Co-
mitetul Internaţional
Olimpic şi FIFA. Scopul
principal al C.I.S.M. este
de a  organiza şi desfăşura
activităţi de educaţie fi-
zică şi sportive între for-
ţele armate, ca mijloace
de promovare şi întărire a
păcii în lume.

Armata României este
membră a acestui organism

din anul 1992 și, de
atunci, loturile reprezen-
tative ale Armatei Româ-
niei participă la
competițiile aplicativ-mi-
litare și sportive organi-
zate sub egida CISM, cu
participarea militarilor
din cele 140 de state
membre din Europa,
Africa, Asia şi America
de Sud, Centrală şi de
Nord.

Cu această ocazie, la
sediul Diviziei 2 Infanterie

18 februarie - Ziua Consiliului18 februarie - Ziua Consiliului
Internaţional al Sportului MilitarInternaţional al Sportului Militar

„Getica”  a fost organizat
, pe distanța de 3000 m,
la care au participat apro-
ximativ 70 de militari din
cadrul Batalionului 3

Buzău

Brașov

Constanța

Geniu, Batalionului 47
Comunicații și Informa-
tică, Batalionului 200
Sprijin, precum și din ca-
drul comandamentului
diviziei.

Scopul acestei mani-
festări sportive a fost de
a disemina motto-ul
CISM– Prietenie prin
sport, conform principiu-
lui sport pentru toţi, prin-
tre milioanele de militari
din cele 140 state mem-
bre ale CISM, care în
aceeaşi zi participă la
alergări pe distanţe scurte
sau lungi, merg pe jos
sau pe schiuri, indiferent
de aptitudinile lor fizice
sau abilităţi sportive, de

vârstă sau sex.
Militari, care s-au în-

tâlnit anterior pe câmpu-
rile de instrucţie, se
întâlnesc acum în priete-
nie în domeniul manifes-
tărilor sportive. Acest
lucru este în concordanță
cu filozofia şi idealurile
stabilite în declarația mi-
siunii CISM din 1998,
semnată de toate ţările
membre.

Și în garnizoanele su-
bordonate Diviziei 2 In-
fanterie „Getica” au fost
organizate activități spor-
tive, cum ar fi alergare pe
distanțe scurte, fotbal,
volei, tenis de masă, în
cadrul cărora militarii și-
au demonstrat abilitățile
de sportivi. 

Toţi participanţii la
competiţie au fost decla-
raţi câştigători şi promo-
tori ai mişcării în aer
liber.

La realizarea acestui
material au contribuit:lo-
cotenent Florea Valentin,
plutonier-major Constan-
tin Itu,  caporal Ionuț Mi-
halache, soldat Alin Ioniță

Pitești

Focșani

Slobozia


