
Anul XIX * Nr. 8 (217) * 31 mai 2022 * 10 paginiAnul XIX * Nr. 8 (217) * 31 mai 2022 * 10 pagini

Publicaţie editată de Divizia 2 Infanterie „Getica”
Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu nr. 1, Buzău

www.armata-buzau.ro 

SEMPER DIGNITATE FIDELIS PATRIAESEMPER DIGNITATE FIDELIS PATRIAE

www.isp.forter.ro

ÎN  SLUJBA  PATRIEIÎN  SLUJBA  PATRIEI

„Danubian Knight 22”„Danubian Knight 22” „Sărbătoarea Întâiului tun” „Sărbătoarea Întâiului tun” Black Sea Defense andBlack Sea Defense and
Aerospace – BSDA 2022Aerospace – BSDA 2022

ww Pagina 4-5Pagina 4-5 ww Pagina 8Pagina 8 ww Pagina 10Pagina 10

Pregătire în spirit NATOPregătire în spirit NATO

ww Pagina 7Pagina 7



În slujba patriei  
Nr. 8 (31 mai 2022)
www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro ACTUALITATEA MILITARĂ

2

În perioada 3-5 mai, la
comandamentul Diviziei
2 Infanterie „Getica” s-a
desfăşurat convocarea de
specialitate a maiștrilor
militari și subofițerilor de
comandă din această
mare unitate.

Activitatea a fost con-
dusă de subofițerul de co-
mandă al Diviziei 2
Intanterie „Getica”, pluto-
nierul adjutant principal
Costel Moldovanu.

La activitate a partici-
pat, în calitate de invitat,
subofițerul de comandă
de la Statul Major al
Forțelor Terestre, pluto-
nierul adjutant principal
Ciprian Zah. 

La deschiderea convo-
cării, comandantul Divi-
ziei 2 Infanterie „Getica”,
general-maior Ciprian
Marin și-a precizat

intenția privind participa-
rea la instrucție și introdu-
cerea mentorizării ca
instrument de dezvoltare
a corpurilor maiștrilor mi-
litari, subofițerilor și
soldaților gradaților
profesioniști.

La această activitate au
fost subliniate nevoia de
adaptare a programelor
de instruire, la situația de
securitate din regiune și
au fost analizate aspecte

care vizează activitatea
militarilor din cele trei
corpuri, astfel: eficiența
programelor de instrucție,
evoluția în carieră și întă-
rirea ordinii și disciplinei
militare în rândul
maiștrilor militari și
subofițerilor, soldaților și
gradaților profesioniști.

Compartimentul infor-
mare și relații publice/Divi-
zia 2 Infanterie „Getica”

Convocarea de specialitate a maiștrilor militari Convocarea de specialitate a maiștrilor militari 
și subofițerilor de comandă din și subofițerilor de comandă din 

Divizia 2 Infanterie „Getica”Divizia 2 Infanterie „Getica”

Joi, 26 mai, la sediul
comandamentului Diviziei
2 Infanterie „Getica” a fost
organizată o ceremonie
de comemorare în memo-
ria căpitanului Scorțea
Cosmin Constantin, care
și-a pierdut viața mier-
curi, 25 mai, în urma unui
accident survenit pe tim-
pul unui exercițiu de

parașutare pe Aerodro-
mul Boboc.

Accidentul a survenit
pe timpul executării
manevrelor de aterizare.
Ofițerului i-a fost acordat
primul ajutor la fața locu-
lui, dar cu toate eforturile
medicilor, a fost constatat
decesul militarului.

Camaradereşte şi

sufleteşte, întregul per-
sonal militar şi civil din
cadrul Diviziei 2 Infan-
terie „Getica” îşi exprimă
deplina compasiune faţă
de familia îndoliată, greu
încercată de dureroasa
pierdere.

Compartimentul infor-
mare și relații publice/Divi-
zia 2 Infanterie „Getica”

Ceremonie militară și religioasă de comemorare în Ceremonie militară și religioasă de comemorare în 
memoria căpitanului Scorțea Cosmin Constantinmemoria căpitanului Scorțea Cosmin Constantin

Vineri, 13 mai, la
sediul comandamentului
Diviziei 2 Infanterie
„Getica” a avut loc un
ceremonial în cadrul
căruia au fost înmânate
embleme și decorații cu
ocazia Zilei Forțelor Tere-
stre.

De asemenea, în cadrul
aceleiași festivități, s-a
dat citire ordinului de tre-
cere în rezervă a locotenent-
colonelului inginer
Stelian Panțîru.

Cu ocazia trecerii în
rezervă a ofițerului, per-
sonalul comandamentului
Diviziei 2 Infanterie
„Getica”  îi mulțumește

pentru întreaga activitate
desfășurată, îi transmite
aprecierea şi respectul
pentru misiunea
îndeplinită şi îi dorește
pensie lungă, sănătate şi

fericire în noua etapă a
vieții.

Compartimentul infor-
mare și relații publice/Di-
vizia 2 Infanterie „Getica”

Ceremonial la sediul comandamentului Ceremonial la sediul comandamentului 
Diviziei 2 Infanterie „Getica”Diviziei 2 Infanterie „Getica”

Joi, 5 mai, a avut loc
la sediul Batalionului 49
Apărare CBRN „Argeș”,
ceremonia de trecere în
rezervă a subofițerului de
comandă, plutonier-adju-
tant principal George
Neacșu,  în prezența co-
mandantului unității, lo-
cotenent-colonelul Mădălin
Agache, subofițerul de co-
mandă al şefului Statului
Major al Apărării, pluto-
nier-adjutant principal Florea
Sas,  subofițerul de co-
mandă al comandantului
Diviziei 2 Infanterie „Geti-
ca”, plutonier-adjutant prin-
cipal Costel Moldovanu,
subofițerii de comandă ai
comandanților unităților
din garnizoana Pitești, per-
sonalul unității şi invitați.

Plutonierul-adjutant prin-
cipal George Neacșu are o
carieră excepțională, clădită
pe parcursul a 27 ani plini
de sacrificii personale, dar

Trecerea în rezervă a subofițerului de comandă al Trecerea în rezervă a subofițerului de comandă al 
Batalionului 49 Apărare CBRN „Argeș”Batalionului 49 Apărare CBRN „Argeș”

şi de realizări profesionale,
atingând de-a lungul anilor
cele mai înalte trepte ale
carierei unui subofițer.

Trecerea în rezervă ca
şi jurământul pe culorile
drapelului, reprezintă mo-
mentele cele mai impor-
tante din cariera unui mi-
litar. Cu ocazia trecerii în
rezervă a subofițerului,
personalul Batalionului 49
Apărare CBRN „Argeș”

îi mulțumește pentru în-
treaga activitate
desfășurată,  îi transmite
aprecierea şi respectul pen-
tru misiunea îndeplinită
şi îi dorește pensie lungă,
sănătate şi fericire în noua
etapă a vieții.

Text: maior Alin Voicu
Foto: caporal Cosmin

Ittu

Conferința de planificare a exercițiului multinațional Conferința de planificare a exercițiului multinațional 
„Noble Partner-22” „Noble Partner-22” 

În perioada 23-27 mai
a.c. s-a desfășurat
conferința de planificare

a exercițiului multinațional
„Noble Partner-22” care
avut loc la sediul Brigăzii

Lituaniană-Poloneză-
Ucraineană, dislocată în
Lublin, Polonia. În cadrul
acestei activități a parti-
cipat o delegație a Brigăzii
9 Mecanizată „Mărășești”
sub comanda șefului de
Stat Major al brigăzii, co-
lonelul Marian Niculae
din care au mai făcut parte
locotenent-colonelul Marius
Păuleț, locotenent-colonelul
Constantin Stanciu și loco-
tenentul Andrei Cristea.

Brigada 9 Mecanizată
„Mărășești” este structura
lider care conduce exercițiul
de comandament de tipul
CPX din cadrul „Noble Par-
tner-22” care va avea loc
în Georgia în perioada 27
august - 9 septembrie.

Conferința a reprezentat
primul pas în procesul de
planificare al exercițiului.
Pe parcursul unei săptă-
mâni de muncă intensă, o
echipă de militari din
Georgia, Lituania, Polonia,
Ucraina, România și Statele

Unite ale Americii a sta-
bilit detaliile pentru ca
exercițiul să se sesfășoare
în cele mai bune condiții.

Text și foto: sublocotenent
Cosmin Marinescu



În slujba patriei  
Nr. 8 (31 mai 2022)

INSTRUCȚIE www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro         
3

Luni, 23 mai, la comandamentul
Diviziei 2 Infanterie „Getica” a avut
loc deschiderea oficială a exercițiului
„Getica-22”. Acesta este un exercițiu
de comandament în teren asistat de
calculator, de nivel tactiv, multieșalon,

planificat de Comandamentul Compo-
nentei Terestre și condus de Divizia 2
Infanterie „Getica”.

Prin acest exercițiu se urmărește
antrenarea comandamentului Diviziei 2
Infanterie „Getica” și a comandanților

Comandamentului Forțelor Întrunite
,,General Ioan Emanoil Florescu”.

Deschiderea exercițiului a avut
loc în data de 26 mai, în poligonul
Valea Poienii, în prezența comandan-
tului EUBG HELBROC, generalul de
brigadă Vasileios Tsamis și a
locțiitorului comandantului Diviziei 2
Infanterie ,,Getica”, generalul de
brigadă Iulian Daniliuc.

Exercițiul ,,Valahia 22.08” este
un exercițiu cu trupe în teren, de nivel
tactic, bazat pe un scenariu fictiv,
planificat și condus de Batalionul 49
Apărare CBRN ,,Argeș”, ca unitate

integratoare a celor 3 structuri, con-
firmând capacitatea Companiei Spri-
jin Luptă de a-și angaja capabilitățile
în operații de stabilitate și sprijin.

În urma solicitării națiunii cadru
- Grecia, personalul care încadrează
comandamentul EUBG HELBROC,
precum și o parte din forțele și mij-
loacele Companiei Sprijin Luptă vor
participa la exercițiul multinațional
,,TALOS 22”, care se va desfășura la
sfârșitul anului, în Grecia.

Text: căpitan Eugenia Popa
Foto: caporal  Cosmin Ittu

Exercițiul „Getica-22” Exercițiul „Getica-22” 

Evaluare operaționalăEvaluare operațională
în cadrul exercițiuluiîn cadrul exercițiului

,,Valahia 22.08”,,Valahia 22.08”

unităților/subunităților participante în
pregătirea și executarea misiunilor
primite, prin validarea cursurilor de
acțiune elaborate prin utilizarea sis-
temului de simulare JCATS (Joint
Conflict and Tactical Simulation) și

utilizarea aplicațiilor informatice
funcționale de comandă-control
specifice.

Compartimentul informare și relații
publice/Divizia 2 Infanterie „Getica”

Aproximativ 70 de militari și 15
mijloace tehnice din Batalionul 49
Apărare CBRN ,,Argeș”, Batalionul 1
CIMIC ,,General de corp de armată
Ștefan Holban” și Centrul de Operații
Psihologice ,,Samoilă Mârza” au
desfășurat, în perioada 26-27 mai,

exercițiul ,,Valahia 22.08” cu scopul
certificării naționale a Companiei Spri-
jin Luptă din cadrul Grupului de Luptă
al Uniunii Europene ,,HELBROC” -
EUBG HELBROC. Militarii com-
paniei au fost evaluați operațional de
către o echipă de specialiști din cadrul



În slujba patriei  
Nr. 8 (31 mai 2022)
www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro INSTRUCȚIE

4

În cadrul exercițiului Danu-
bian Knight 22, găzduit de
Centrul Secundar de Instruire
pentru Luptă Smârdan,
subunitățile din structurile or-
ganice ale Brigăzii 282 Blin-
dată Unirea Principatelor,
reprezentate de Batalionul 300
Infanterie Mecanizată Sfântul
Andrei, Batalionul 284 Tancuri
Cuza Vodă și Batalionul 285
Artilerie Vlaicu Vodă, unite
sub comandă unică, s-au con-
stituit într-un grup de luptă în-
trunit - Battle Group 300 - și
au desfășurat împreună un
exercițiu de antrenament în
teren cu tema: ofensiva din
mișcare.

Instruirea interarme, executată

concomitent cu structuri de in-
fanterie, tancuri și artilerie, per-
mite pregătirea militarilor în
condiții similare celor care ar
putea fi impuse de realitatea
modernă a câmpului de luptă.

Prin scenariul unui astfel de
exercițiu s-a urmărit luarea de-
ciziilor în câmpul tactic de
către comandanții subunităților,
rapiditatea cu care aceștia se
pliază pe situația tactică im-
previzibilă a evoluției acțiunilor
din cadrul tactic. 

Scopul acestuia a fost acela
de a perfecționa deprinderile
de luptător ale militarilor și
capacitățile de leader ale
comandanților de subunități,
în vederea îndeplinirii misiunilor

încredințate și în același timp,
greșelile constatate pe parcursul
instruirii să poată fi corectate.

Scopul acestui exercițiu a
fost de a deprinde comanda și
controlul comandanților de plu-
toane, ținând cont că a fost un
exercițiu de evaluare, sfârșit
etapă nivel pluton. A fost nevoie
de pregătirea comandanților
de plutoane și de o aclimati-
zarea cu tehnica celorlante
structure de  tancuri și artilerie.
Coordonarea a fost făcută de
către statului major al „battle
grupului”.

Este nevoie de a continua
munca depusă  de până acum
și de a dezvolta ceea ce am
învățat la nivel pluton pentru
că urmează etapa companie, a
precizat locotenent-colonelul
Octavian Remus Popa, coman-
dantul Batalionului 300
Infanterie Sfântul Andrei.

(continuare în pagina 5)

„Danubian Knight 22”„Danubian Knight 22”

În Centrul Secundar de Instruire
pentru Luptă „Smârdan”, structurile
din componența Brigăzii 282 Blindată
„Unirea Principatelor” au încheiat
etapa de pregătire de nivel pluton.
Subunitățile au desfășurat prin rotație,
pe durata a câte două săptămâni, un
proces de instruire interarme, în cadrul
unui exercițiu denumit „Danubian
Knight 22”.



Prezent la activitate, coman-
dantul Brigăzii 282 Blindată
Unirea Principatelor, colonel
Gabriel Constantin Turculeț a

apreciat angajamentul și efortul
tuturor participanților la
exercițiu, a felicitat militarii și
în același timp a remarcat

iscusința comandanților de plu-
toane și adaptabilitatea lor la
situațiile tactice create de sce-
nariul exercițiului.

Tot în cadrul acestui
exercițiu, comandantul brigăzii,
a oferit Emblema de Onoare a
Statului Major al Forțelor Te-
restre, cu ocazia sărbătoririi
Zilei Forțelor Terestre, coman-
dantului Batalionului 300
Infanterie Mecanizată Sfântul
Andrei, locotenent-colonel
Octavian Remus Popa, în semn
de apreciere pentru îndeplinirea
ireproșabilă a misiunilor
precum și pentru rezultatele
meritorii în procesul instruirii.

Text și foto: sergent-major
Nicușor Comănescu
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Manifestări dedicate VictorieiManifestări dedicate Victoriei
Coaliţiei Naţiunilor Unite în celCoaliţiei Naţiunilor Unite în cel
de-Al Doilea Război Mondial,de-Al Doilea Război Mondial,
Ziua Uniunii Europene și ZiuaZiua Uniunii Europene și Ziua
Proclamării Independenţei deProclamării Independenţei de
Stat a RomânieiStat a României

general sovietic din Berlin, actul de ca-
pitulare necondiţionată a Germaniei na-
ziste, care a marcat astfel sfârșitul, în
Europa, al celei mai mari și mai sânge-
roase conflagrații mondiale din toate
timpurile - Al Doilea Război Mondial.

De la declaraţia din 9 mai 1950 a mi-
nistrului de Externe al Franţei, Robert
Schuman, considerată a fi piatra de te-
melie a Uniunii Europene, ţările europene
şi-au concentrat energiile către stabilirea
unei noi forme de cooperare politică,
menită să înlăture posibilitatea izbucnirii
unui nou război între națiunile Europei.
Un an mai târziu, a fost semnat Tratatul
de la Paris, care prevedea crearea unui
astfel de organism, Comunitatea Euro-
peană a Cărbunelui și Oțelului, devenită
ulterior parte a Uniunii Europene.

Pentru România, 9 mai are şi o a treia
semnificaţie, fiind ziua în care, în 1877,
Mihail Kogălniceanu rostea, în plenul
Adunării Deputaţilor, Declaraţia de In-
dependenţă a României, act care con-
sfinţea înscrierea definitivă a ţării pe
harta Europei. Afirmarea neatârnării
României avea să fie împlinită apoi, de
către Armată, pe câmpurile de bătălie
de la Griviţa, Smârdan şi alte redute cu-
cerite cu sânge şi sacrificii.

Text și foto: maistru militar principal
Iulian Cadulencu

Activitatea a avut loc la Casa de cultură
„Florica Cristoforeanu” din municipiul
Râmnicu Sărat, unde au susținut alocuțiuni
comandantul Diviziei 2 Infanterie „Ge-
tica”, general-maior Ciprian Marin, pri-
marul municipiului Râmnicu Sărat, Sorin
Valentin Cârjan, primarul municipiului
Buzău, Constantin Toma și prefectul
județului Buzău, Daniel Marian Țiclea.

Cuvântul comandantului Diviziei 2 In-
fanterie „Getica”, general-maior Ciprian
Marin, de deschidere a simpozionului, a
fost urmat de prelegeri susținute de eleva
Zota Irina de la Liceul de Arte „Margareta
Sterian”cu tema Regimentele 9 și 49 în
zona Râmnicu Sărat în Primul Război
Mondial, elevele Colegiului Național
„B.P. Hașdeu”, Stroe Andreea-Cristina
și Suditu Ana, care au susținut temele
Ziua Proclamării Independenţei de Stat
a României, Victoria Coaliţiei Naţiunilor
Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial
și Ziua Uniunii Europene și Evocare Ge-
neralul Nicolae Ciupercă.

În cadrul simpozionului au mai susținut
comunicări științifice specialiști în istorie
militară: colonel drd. Liviu Corciu, di-
rectorul Arhivelor Militare Române, Re-
gimentele 9 și 49 în zona Râmnicu Sărat
în Primul Război Mondial, colonel (r.)
dr. Mircea Tănase, tema Ziua Proclamării
Independenţei de Stat a României, Victoria
Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-Al
Doilea Război Mondial și Ziua Uniunii
Europene și colonelul (r.) dr. Mihai Goia,
tema Evocare General Nicolae Ciupercă.

În cadrul simpozionului s-a vizionat
și filmul reprezentativ „Armata a 2-a/
Divizia 2 Infanterie „Getica” - Calea În-
vingătorilor”.

Activitățile au continuat la Cimitirul
Eternitatea din Râmnicu Sărat, unde a
avut loc dezvelirea Monumentului Eroilor,
urmată de un ceremonial militar și religios
și depunere de coroane dedicat Zilei de
9 Mai - Proclamarea Independenței de
Stat a României, Victoria Coaliției
Națiunilor Unite în cel de-Al Doilea Răz-
boi Mondial și Ziua Uniunii Europene.

Activitatea s-a încheiat cu un recital
susținut de Muzica militară a Garnizoanei
Buzău.

Generalul de corp de armată Nicolae
Ciupercă s-a născut la Râmnicu-Sărat, și
a participat la Războiul de întregire a
neamului, sub comanda generalului Averescu,
contribuind la executarea operațiunilor
ofensive din vara anului 1917. 

Generalul Nicolae Ciupercă este ab-
solvent a Școlii Fiilor de Militari din
Iași, şcoală care a fost o instituție de
învățământ militar, de nivel liceal. 

Această instituție militară de
învățământ, prima de acest tip din  Armata

României, a fost înființată prin decret
regal în 19 iulie 1872 și avea obiectivul
„de a da creștere și educație completă
fiilor de militari de orice grad, al căror
serviciu îndelungat și nepătat le constituie
un drept la recunoștința țării”.

Generalul Nicolae Ciupercă, general
de elită al armatei române, ocupă un loc
distinct în panteonul personalităţilor
Armatei Române, cel care a fost co-
mandant al Armatei a 2-a, în perioada
12 septembrie 1939 - 22 septembrie
1940.

Pe generalul Nicolae Ciupercă îl păs-
trăm în memoria colectivă, în istoria na-
ţională, în primul rând datorită calităţilor
şi faptelor ostăşeşti, recunoscut şi pentru
simţul onoarei şi curajul militar dovedit
de-a lungul carierei militare. 

În timpul războiului, s-a distins, de
altfel în întreaga sa carieră militară, ca
un „ofițer capabil, laborios și conștiincios”,
cu „simțul onoarei și curajul militar cerut
de cariera sa”, ca un „om de caracter”,
„inteligent și cu o judecată admirabilă”,
,,exemplu de probitate sufletească, demn
cu superiorii și părintesc cu inferiorii”,
,,element de reală valoare”, ,,de o modestie
care aproape nu se mai întâlnește la
nimeni în vremurile noastre” după cum
l-au caracterizat șefii ierarhici de-a lungul
îndelungatei sale cariere militare. 

De remarcat că în timpul retragerii
din Basarabia (iulie 1940) a dovedit
,,multă hotărâre și energie”, intervenind
pentru ,,redresarea comandanților, fie
pentru ridicarea materialului și aducerea
lui la Prut”, după cum aprecia generalul
Constantin  Ilasievici, comandantul Gru-
pului de armate nr. 1. 

La 9 mai 1945 a fost semnat, la cartierul

Luni, 9 mai, Divizia 2 Infanterie „Getica” și Fundația
„Mareșal Alexandru Averescu”, în parteneriat cu Primăria
Municipiului Râmnicu Sărat, au organizat un simpozion
dedicat evocării generalului de corp de armată Nicolae
Ciupercă, fost comandant al Armatei a 2-a, la împlinirea
a 140 ani de la nașterea acestuia (20 aprilie 1882), precum
și a triplei sărbători: Ziua Proclamării Independenţei de
Stat a României, Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel
de-Al Doilea Război Mondial şi Ziua Uniunii Europene.
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În poligonul temporar Prislop,
structurile ISR (informații, supraveghere
și recunoaștere) din cadrul Brigăzii 2
Vânători de Munte „Sarmizegetusa”,
alături de o grupă de cercetare din
cadrul Diviziei Multinaționale Sud-Est,
s-au instruit în comun cu militari
francezi și belgieni.

Programul de instruire a cuprins
activități de alpinism, ședințe individuale
de tragere cu armamentul din dotarea
fiecărei structuri participante și
exerciții demonstrative de rezolvare a
unei situații tactice.

Acest schimb de experiență a
reprezentat un bun prilej pentru a

prezenta, compara și învăța tehnicile
folosite în alpinism de către vânătorii
de munte români și francezi, cât și pentru
instruirea infanteriștilor belgieni în
vederea desfășurării instrucției alpine. 

Principalele obiective ale instrucției
în comun au constat în armonizarea
procedurilor și tehnicilor folosite în
mediul montan, consolidarea partene-
riatului între structurile participante,
precum și realizarea interoperabilității
pentru asigurarea capacității de reacție
într-un scenariu de apărare colectivă.

Text și foto: căpitan Anamaria
Scarlat

Militarii Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa” alături de
militarii francezi și belgieni au parti-
cipat la un exercițiu demonstrativ, ce
a avut loc în Cheile Dâmbovicioarei,
din arealul montan al munților Piatra
Craiului. 

Exercițiul a avut ca scop
perfecționarea deprinderilor necesare
pentru executarea tehnicilor de
cățărare și coborâre în rapel, folosind
materiale specifice din înzestrarea
vânătorilor de munte (coardă de alpi-
nism, ham de alpinism, pitoane) și
executarea acțiunilor la nivel tactic. 

Această experiență a oferit un bun
prilej militarilor de a compara tehni-
cile și procedurile de cățărare folosite
de structurile de vânători de munte. 

Antrenamentele în comun măresc
vizibilitatea, credibilitatea și capaci-
tatea vânătorilor de munte de a plani-
fica și acționa în cooperare cu forțele
militare franceze și belgiene.

Text și foto: plutonier-major
Constantin Itu și caporal-chef Nicolas
Barbet

Pregătire în spiritPregătire în spirit
NATONATO

Exercițiu demonstrativ în Exercițiu demonstrativ în 
Cheile DâmbovicioareiCheile Dâmbovicioarei
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Cu prilejul zilei de 15 mai, Urșii
Bruni au executat, în perioada 11-13
mai, în poligonul de tragere Grohotiș
din județul Brașov „Sărbătoarea Întâiului
tun” prin trageri de instrucție și evaluare
a cadrelor militare de artilerie din cadrul
Batalionului 206 Artilerie General Mihail
Lăcătușu în amintirea duelului de arti-
lerie la care a asistat regele CAROL I
în timpul Războiului pentru
Independența României.

Astfel, pe timpul tragerilor, Bateria
1 Aruncătoare din cadrul Batalionul
206 Artilerie General Mihail Lăcătușu
a purtat denumirea onorifică Bateria
Carol reprezentând simbolic una din
primele trei baterii de coastă de pe
Dunăre cu care Armata Română a intrat
în război (împreună cu bateriile Elisabeta
şi Mircea). Bateria Carol era înzestrată
cu patru tunuri de bronz calibru 152,4

mm, de producţie rusească şi era des-
tinată lovirii artileriei otomane de la
nord de Vidin, de pe malul opus al
Dunării. În iunie 1877 în Bateria Carol
se aflau şi tunuri Krupp, calibru 87
mm, model 1875. Efectivul iniţial al
bateriei era de douăzeci militari, din
marina românească. Numele celor zece
baterii de artilerie construite la Calafat
în timpul Războiului pentru Indepen-
denţă sunt: Carol, Elisabeta, Mircea,
Ştefan cel Mare, Mihai Bravu, Renaş-
terea, Independenţa I, Independenţa II,
Perseverenţa şi Basarabia. 

La 15 mai 1877, regele Carol I a vi-
zitat bateria Carol în timpul inspecției
pe care o realiza la bateriile de la
Calafat. Ajuns aici, el a ordonat des-
chiderea focului asupra Vidinului. Ba-
teria era ocupată de bateria 6 a regi-
mentului 1 artilerie şi era comandată

„Sărbătoarea Întâiului tun” „Sărbătoarea Întâiului tun” 

de căpitanul Zănescu. La ora 19:30 s-
a deschis focul de către tunul 1 din
bateria Carol, după care a tras tunul 1
din bateria Mircea, urmat de tunul 1
din bateria Elisabeta. Turcii au răspuns
cu foc de artilerie după a doua lovitură
românească de tun, duelul care a urmat
durând o oră. Cinci proiectile turceşti
au căzut în bateria Carol. La prima
lovitură românească de tun regele
Carol I a rostit celebra propoziţie:
„Asta-i muzica ce-mi place!”.  

Începând cu anul 1895, la fiecare
dată de 15 mai, artileriştii români au
organizat „Sărbătoarea Întâiului tun”
în amintirea acestui duel de artilerie
la care a asistat regele.

Sursă: col.conf.univ.dr. Adrian
Stroea, lt.col. Gheorghe Băjenaru -
Artileria română în date şi imagini,
Editura Centrului Tehnic - Editorial
al Armatei, Bucureşti, 2010.

Text: căpitan  Levente Suciu 
Foto: Arhiva Batalionului 206 Artilerie

„General Mihail Lăcătușu”
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HOROSCOP IUNIE

J
- Și care este, în concluzie, starea sănătății mele, doctore?
- Cum să vă spun, aș zice ca să nu vă cumpărați bunuri casnice cu

garanția de doi ani…
J

J
- Vai, tu, dar ce accent frumos are soțul tău! De unde vine?
- Din beci. S-a dus să scoată o palincă…

J
Pe plaja:
- Mami, pot să intru și eu în apă?
- Nu. E plin de rechini acolo!
- Da tati de ce are voie?
- El are asigurare de viață.

J

U M O R

Știați că?
Podul lui Dumnezeu este cel mai mare

pod natural din România și al doilea ca
mărime din Europa. Podul Natural de la
Ponoarele are 30 m lungime, 13 m lățime, 22
m înălțime și 9 m grosime. Este unic în lume,
fiind singurul pasaj natural deschis traficului
rutier, inclusiv de mare tonaj. Podul lui Dum-
nezeu s-a format prin prăbuşirea peretelui su-
perior al peşterii şi se impune în peisaj prin
masivitate.

Pasajul unic se află în centrul localităţii mehedinţene Ponoare. Este o
uriaşă arcadă de piatră peste care trece şoseaua Baia de Aramă – Drobeta
Turnu Severin. Podul Natural traversează Valea Pragului. Podul poate fi
admirat în toată măreţia sa din Crovul Peşterii, de unde se dezvăluie de-
schiderea spre Valea Pragului şi structura lui etajată formată din blocuri de
calcar suprapuse, supuse eroziunii şi vremuirii. Privit din partea opusă, din-
spre Valea Turcului, Podul se impune ca un arc uriaş, împietrit, pe sub care
se admiră Dealul Peşterii şi seninul cerului. Ponoarele dispune de un mare
potenţial turistic. Începând cu anul 2004, zona Ponoarele cu monumentele
ei naturale şi istorice este inclusă în aria Geoparcului Platoul Mehedinţi. În
apropierea Podului lui Dumnezeu se află și două lacuri, mai puțin obișnuite,
Zătonul Mare și Zătonul Mic, care comunică pe căi subterane cu sistemul
carstic. În imediata apropiere a Podului lui Dumnezeu se află Peştera de la
Pod sau Peştera Ponoarele. Peștera are o lungime de 734 m şi reprezintă
un prim drenaj al apelor între Zăton şi subsolul ciuruit de galerii. Intrarea
are forma unei arcade care prezintă similitudine cu Podul . Ea are lăţimea
de 15 m şi înălţimea de peste 3 m. E bine ca peştera să fie vizitată cu ghid
şi echipament adecvat, ieşirea spre Zăton fiind foarte dificilă.

Știați ca există un loc pe
Terra unde nimeni nu are idee cât
este ceasul? Sau, mai mult, fiecare
stabilește ce oră își dorește! Ei
bine, această regiune... este...
Antarctica, singurul continent fără
fus orar... Care este explicația?

Explicatia ar fi ca soarele
răsare doar o singură dată pe an...

Potrivit specialiștilor, fusul orar este determinat de longitudine, dar pentru
că în Antarctica se întâlnesc toate meridianele longitudinale, aici nu se poate
stabili cât e ceasul. Mai mult, în acest loc soarele răsare o singură dată pe
an și apune la fel, iar iarna este beznă tot timpul. Vara însă, când soarele
este permanent asupra continentului, cantitatea de lumină pe care Antarctica
o primește o depășește pe cea de la Ecuator în aceeași perioadă. Aici nu
locuiesc oameni și singurii prezenți în această regiune rece sunt
cercetătorii... Tocmai de aceea, timpul este stabilit aleatoriu de către oa-
menii de știință. Aceștia aleg fie ora  din țara de origine din care provin, fie
cel al liniei de aprovizionare care le aduce alimente și cele necesare.

În mod teoretic, lumea ar trebui împărțită în 24 de fusuri orare egale, în
care fiecare zonă diferă de ultima cu o oră. Însă, pe măsură ce anii au trecut,
lumea a devenit un loc mult mai complicat și fusurile orare sunt acum
neregulate fiind afectate de schimbările geografice și sociale.

Sursa:Stiatica.ro

Berbec. Luna iunie vă aduce o dorință puternică de a călători și de a
cunoaște oameni noi. Datorită muncii neterminate, veți simți o oboseală
ușoară și o demotivare la locul de muncă. Cu toate acestea, nu lăsați stresul

să vă controleze și puteți ieși la o plimbare cu prietenii care, vă vor ajuta să
vă limpeziți gândurile.  Poate veți organiza împreună o vacanță sau o excursie mult
așteptată. Vă veți lărgi orizonturile și veți lua contact cu oameni minunați.

Taur. Luna aceasta este cea mai bună ocazie de a renunța la trecut, de a vă
relaxa, de a vă schimba mentalitatea și de a începe o nouă viață cu o
conștiință împăcată. Nativii se vor lupta cu gândurile și atitudinile negative

față de viață. Obiceiurile vechi pe care le-ați purtat pentru o lungă perioadă
de timp vor începe să iasă la suprafață și pot provoca probleme. Este bine să ne
concentrăm asupra lucrurilor importante în viață și să le acordăm atenția cuvenită. 

Gemeni. Luna iunie vă aduce capacitatea și dorința de a învăța lucruri noi
care vă vor aduce mult succes la locul de muncă, așa că nu vă fie teamă să
întrebați despre o creștere salarială. Această perioadă vă încurajează direct

să vă planificați o vacanță exotică, în care veți avea timp să studiați limbi
străine și să învățați despre o nouă cultură. Este un moment excelent pentru a vă
planifica călătoria și a găsi o modalitate de a vă folosi abilitățile de comunicare. 

Rac. În această perioadă, vă veți simți foarte încrezători și atractivi, ceea ce
va funcționa ca un afrodisiac pentru ceilalți. Veți fi trezit de spiritul interior
și dorința de a încerca lucruri noi. Luna aceasta este, de asemenea, un mo-

ment minunat să puteți încerca noi hobby-uri și să vă găsiți talentul ascuns.
Mai bine ar trebui să evitați să lucrați la proiecte mari la locul de muncă. Eforturile
ddumneavoastră ar fi subestimate sau chiar uitate.

Leu. Stelele arată că racii au noroc la bani în această vară și se descurcă
foarte bine cu treburile legate de creativitate. Sunt plini de idei și au toate
posibilitățile să ajungă acolo unde își doresc, dar trebuie să nu exagereze

cu glumele legate de subiecte mai sensibile. De asemenea, în această
perioadă, leii pot juca un rol important, care o să le aducă și lucruri bune dar, și lu-
cruri neplăcute. Veți dori să faceți sport și veți fi foarte inițiativi.

Fecioară. Luna iunie va fi una foarte bună pentru nativii din zodia Fecioară,
atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Chiar dacă vor mai fi
momente în care stresul va pune stăpânire pe acești nativi ai zodiacului, în

cele din urmă veți reuși să vă rezolvați problemele și veți obține cele mai
bune rezultate. Vor avea parte de împliniri și de foarte multe surprize plăcute.
Schimbarea este un proces și poate dura ceva timp pentru a stăpâni noile principii. 

Balanţă. În această perioadă, vă veți aprecia familia, care vă vor sprijini
cel mai mult, așa că nu vă temeți să le cereți o îmbrățișare. Nervozitatea își
va face de cap în iunie. Veți avea probleme cu gestionarea timpului și nu va

fi ușor să vă concentrați pe muncă. Problemele pe care le-ați amânat de mult
timp își vor face și ele simțită prezența și teama că nu pot face totul la timp va face
ca Balanțele să pară dezechilibrate emoțional.

Scorpion. Luna iunie vă scoate la iveală unele emoții puternice. Intensitatea
trăirilor emoționale se va dubla, așa că evitați situațiile care ar putea fi so-
licitante din punct de vedere emoțional și concentreați-vă în schimb pe lu-

crurile care vă aduc bucurie. Meditație, o detoxifiere mentală sau un contact mai
intens cu comunitatea, acestea ar putea fi câteva idei.

Săgetător. Iunie va fi luna în care nativii vor renunța la trecut și vor începe
o nouă etapă a vieții în care se vor concentra doar pe momentul prezent.
Este o perioadă frumoasă din viața lor, întrucât nu apar probleme serioase.

Iar din punct de vedere emoțional sunt mai stabili și nu se aruncă în
extremități. Astrele menționează că pot apărea șanse de a-și schimba job-ul sau pot
face o nouă activitate, care îi va aduce un alt venit în viitor.  

Capricorn.  În iunie, nativii acestei zodi vor fi comunicativi și utili. O astfel
de dispoziție ar putea fi o oportunitate ideală pentru reînnoirea vechilor
prietenii sau chiar pentru o reîntâlnire cu foștii colegi de clasă. Veți fi

avansat în acest moment al întâlnirii, și cu siguranță îi veți impresiona pe
ceilalți, ceea ce în cele din urmă vă va întări încrederea în sine.

Vărsător. În această lună, în ceea ce privește viața socială, veți reuși să
obțineți tot ceea ce vă  doriți. Dar veți avea tendința de a folosi greșit acest
lucru. S-ar putea să fiți nedrept față de ceilalți și ați putea răni unele per-

soane. Așadar, bucurați-vă, dar fiți sensibil, altfel veți intra ușor în necazuri și
nu veți ști cum să ieșiți din ele. Vărsătorii se vor bucura de petreceri și vor fi foarte
distractivi în iunie. Spontaneitatea nu vă va lăsa să planificați nimic în avans și
astfel vă veți bucura și mai mult de aceste evenimente.

Peşti. Luna iunie vă aduce o mulțime de schimbări în viață. Aceste
schimbări pot fi atât în bine, cât și în rău. Cu toate acestea, depinde doar de
voi cum veți aborda aceste situații. Ar trebui să vă folosiți de faptul că sunteți

o persoană atât de directă și să faceți exact ceea ce veți simți în momentul re-
spectiv. Nu vă abțineți și vizitați un loc exotic sau încercați un sport plin de
adrenalină, nu există nimic care să vă limiteze imaginația. 
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Cea de-a VIII-a ediție a
Black Sea Defense and Aero-
space – BSDA 2022, cea mai
mare expoziție de tehnică
militară, aeronautică și securi-
tate din estul Europei, a avut
loc în perioada 18 – 20 mai la
București, pe platforma Romaero
Baneasa.

aflate în dotarea forțelor ar-
mate.

În acest sens, forțele ameri-
cane au expus cea mai nouă
versiune a tancului de luptă
aflat în dotarea armatei S.U.A.
și anume M1A2 Abrams
Sepv3, un blindat 4x4
Oshkosh JLTV, un elicopter
multirol Black Hawk și un
avion de transport C-130J Her-
cules. 

Armata Română a expus
transportoarele blindate Pira-
nha 5 și Piranha 3, lansatorul
de rachete HIMARS, diferite
tipuri de blindate, tunurile an-
tiaeriene propulsate Ghepard,
tancul TR-85M1 Bizonul și
mașina de luptă a infanteriei
Jderul.

Totodată, forțele române au
expus și două elicoptere Puma,
unul în configurația Puma
Naval de la Forțele Navale și
unul IAR-330 Puma LR al
Forțelor Aeriene. Armata a mai
expus și un lansator de rachete
Hawk, precum și un avion IAR
99 Șoim, model cu care a fost
oferită și o reprezentație aeriană
deasupra zonei Romaero.

Totodată în cadrul
expoziției a fost expusă și
drona tactică Whatchkeeper X,
produsă de firmele Elbit și
Thales și pe care România
dorește să o achiziționeze.

Printre expozanți sau
numărat importante companii
din industrie precum Lock-
heed Martin, Raytheon Tech-
nologies, General Dynamics,
BAE Systems, L3Harris, Elbit
Systems, Rafael Advanced De-
fence Systems, Naval Group,
MBDA, Airbus, DAMEN,
IVECO Defense Vehicles,

Black Sea Defense andBlack Sea Defense and
Aerospace – BSDA 2022Aerospace – BSDA 2022

Beretta, Leonardo, dar și com-
paniile romanesti, Dacia Auto-
mobile, Romarm, Romaero,
IAR Brașov, Aerostar Bacău,
Pro Optica, BlueSpace Techno-
logy și alții.

BSDA 2022, cel mai mare
eveniment expozițional din
regiunea Marii Negre dedicat
industriei de apărare, este orga-
nizat de TNT Productions Ro-
mania, cu sprijinul Guvernului
României și al Ambasadei
S.U.A. la București.

Militarii din cadrul Diviziei 2
Infanterie „Getica” au fost
prezenți la cea de-a opta ediţie
a „Expoziţiei internaţionale
dedicată industriei aeronautice,
apărării, securităţii naţionale şi
securităţii private - BSDA
2022”, pe platforma Complex-
ului expozițional ROMAERO
S.A.

Aceștia au putut vedea ele-
mentele de noutate şi stadiul

actual de dezvoltare ale echipa-
mentelor și capabilităților militare,
precum și ultimele tendințe și
soluții tehnice obținute de
cercetarea științifică în dome-
niul securității și apărării. 

În cadrul expoziției au putut
fi vizionate de la avioane de
luptă și tehnică blindată, până
la echipamente de luptă de
ultimă generație din dotările
celorlalți parteneri de coaliție,

dar și noile dotări ale Armatei
României. 

BSDA 2022 are drept scop
identificarea oportunităţilor şi
găsirea soluţiilor de cooperare
atât în producţie cât şi în dome-
niul afacerilor, contribuind la

promovarea, pe plan
internaţional, a industriei de
apărare din România şi facili-
tând, totodată, o mai mare
deschidere a acesteia către
piaţa internaţională, prin
potenţiale cooperări cu firme de

prestigiu şi producători
consacraţi în domeniu, pentru
realizarea compatibilităţii
tehnicii şi echipamentelor din
dotare cu cele ale forţelor
NATO şi UE.

Redacția

Peste 390 de companii din
industria mondială de apărare,
aeronautică și securitate, din
33 de țări au prezentat pe par-
cursul celor trei zile, la
București, cele mai noi pro-
duse și servicii din portofoliu.
Totodată, pe lângă companiile
participante,  au expus și produse


