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În această lună,
Grupul de luptă din
Polonia a primit vizita
comandantului Corpului
Multinațional Nord-Est,
general-locotenent Slawomir
Wojciechowski.

Cu această ocazie,
militarii detașamentului
de apărare antiaeriană
participanți la misiunea
de prezență înaintată
consolidată eFP (en-
hanced forward presence)
au avut oportunitatea de a
expune capabilitățile sis-
temului antiaerian gepard
prin participarea la o
prezentare de tehnică, re-
spectiv desfășurarea unui
exercițiu în comun cu o
companie de infanterie

aparținând partenerului
american.
Comandantul Corpului

Multinațional Nord-Est a
apreciat pozitiv activi-
tatea militarilor din
cadrul Grupului de Luptă
și a oferit celor mai
merituoși, în semn de

prețuire pentru profesion-
alismul acestora, medalia
structurii pe care o
comandă.

Text: locotenent
Mădălina Boboc

Foto: echipa de relații
publice a Grupului de
Luptă din Polonia

Vizita comandantului Corpului Multinațional Vizita comandantului Corpului Multinațional 
Nord-Est din PoloniaNord-Est din Polonia

Militarii garnizoanei
Buzău l-au sărbătorit pe
sublocotenentul în re-
tragere Bănică Ion la îm-
plinirea vârstei de 99 de
ani.

Bănică Ion este un vet-
eran al celui de-Al Doilea
Război Mondial, un mili-
tar mândru de ceea ce a
fost în cadrul trupelor de
parașutiști, mândru de
casta aparte din care a
făcut parte, care încă
emană un sentiment de
mândrie, de detaşare de
ceilalţi, de împlinire că a
fost „cineva” în armată.

Bravul veteran de
război ne-a impresionat
ca de fiecare dată cu
poveștile sale care sunt
adevărate lecții de viață,
felul în care își amintește
cu o exactitate de ceasor-
nicar și nostalgie urmele
paşilor şi ale trudei de ani
şi ani, regăsirea cu ușurință
în memorie a crâmpeielor
din viaţa militară, alături de
primul general al
parașutiștilor, generalul-
maior Grigore Baștan.

La mulți ani, domnule
sublocotenent (r.) Bănică
Ion! 

Ne înclinăm cu respect
în fața dumneavoastră și
vă considerăm un model

pentru noi toți și pentru
generațiile viitoare.

Text și foto: maistru
militar principal Iulian
Cadulencu

Veteran de Război din Buzău aniversat la 99 aniVeteran de Război din Buzău aniversat la 99 ani

La sediul Batalionului
21 Vânători de Munte
„General Leonard Mo-
ciulschi” din Predeal, a
avut loc în această
perioadă selecția
rezerviștilor voluntari.
Aceasta constă în par-
curgerea probelor de
evaluare psihologică și
testarea aptitudinilor fiz-
ice. La selecție s-au în-
scris 90 de candidați din
județele Brașov, Covasna,
Harghita și Sibiu. 

Șeful comisiei de
selecție din cadrul Cen-
trului Militar Județean
Brașov, maiorul Viorel
Câțu a precizat că: „În
cadrul selecției pentru
funcțiile de rezervist vol-
untar, candidații trebuie
să parcurgă probele psi-
hologice și probele de ap-
titudini fizice, probe care

sunt eliminatorii în cadrul
procesului de selecție. 

După ce candidații au
fost declarați admiși,
aceștia trebuie să
efectueze vizita medicală,
urmată de repartiția la

unitățile militare în
funcție de opțiunea
fiecărui candidat”.

Text și foto: plutonier-
major Constantin Cătălin
Itu

Selecția rezerviștilor voluntariSelecția rezerviștilor voluntari

Vânătorii de munte au
purtat drapelul României
și steagul de identificare
al Brigăzii 2 Vânători de
Munte „Sarmizegetusa”
până pe Vârful Scara, din
masivul Bucegi, aflat la o
altitudine de 2422 de
metri. 

Traseul parcurs de
aceștia pe o distanță de
aproximativ 22 de kilometri

Instrucție alpină în masivul BucegiInstrucție alpină în masivul Bucegi

a început din localitatea
Bran și a continuat prin
Cascada Moara Dracului
– Vârful Scara – Valea
Ciubotea. Diferența de
nivel de aproximativ
1500 m i-a determinat pe
militarii brigăzii să pună
în aplicare tehnicile nece-
sare deplasării în teren
muntos-împădurit și
depășirea obstacolelor

prin diferite procedee.
Obiectivele propuse

pentru această etapă a
instrucției de specialitate,
specifică vânătorilor de
munte, au fost îndeplinite
de către toți militarii.

Text și foto: plutonier-
major Constantin Cătălin
Itu



Ordinul nr.40 al Marelui Cartier General,
din 15 august 1916 constituie actul de naş-
tere al Armatei a 2-a. Acesta prevedea ca în-
cepând cu  ziua de 18 august 1916 toate
trupele şi serviciile prevăzute prin lucrările
„Ipotezei Z” să treacă sub  ordinele supe-
rioare ale Comandamentului Armatei a 2-a,
al cărei cartier general se va găsi instalat,
până la terminarea mobilizării, în localul
Şcolii de artilerie şi geniu din Bucureşti. 

Compunerea de început a Armatei a 2-a în-
semna Corpurile 2 şi 3 Armată şi Brigada 3
Călăraşi, care întruneau un total de 78 bata-
lioane de infanterie, 12 escadroane de cava-
lerie şi 71 baterii de artilerie. Prin acelaşi
Înalt Decret No 2784 din 14/VIII/1916”, la
comanda sa a fost numit  generalul de divi-
zie Alexandru  Averescu (14.08-26.08.1916;
26.09.1916-30.01.1918), cel care avea să se
acopere de glorie în luptele de la Mărăşti din
vara anului 1916, iar nu peste mult timp va
deveni una dintre cele mai populare figuri
politice din România.

În august 1916, Armata a 2-a a fost dis-
pusă central în dispozitivul strategic al fron-
tului românesc de pe Carpaţi, participând
iniţial la operaţia de acoperire şi apoi, în lu-
nile august-septembrie 1916, la ofensiva din
Ardeal, traversând cele trei etape ale acestei
prime operaţii.

La jumătatea lunii septembrie 1916, după
ce trupele sale atinseseră şi trecuseră la con-
solidarea aliniamentului Odorheiul Secuiesc,
Paloş, Dăişoara, Ticuşu Nou, Noul Român,
Cârtişoara, Avrig, ofensiva Armatei a 2-a în
Ardeal  s-a încheiat. Prin aducerea pe acest
front a Armatei a 9-a germane raportul de
forţe a devenit nefavorabil pentru partea ro-
mână, ceea ce a impus pentru lunile  urmă-
toare trecerea la apărare pe întregul
aliniament. 
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La jumătatea lunii septembrie 1916, după
ce trupele sale atinseseră şi trecuseră la con-
solidarea aliniamentului Odorheiul Secuiesc,
Paloş, Dăişoara, Ticuşu Nou, Noul Român,
Cârtişoara, Avrig, ofensiva Armatei a 2-a în
Ardeal s-a încheiat. 

În perioada ianuarie-iunie 1917 a avut loc
reorganizarea armatei române, operaţie la
care a concurat şi Misiunea Militară Fran-
ceză, condusă de generalul H. M. Berthelot.
Au fost refăcute armatele 1 şi 2, cu un total
de 15 divizii de infanterie, 2 de cavalerie, 4
regimente de artilerie grea şi 12 escadrile de
aviaţie. Armata a 2-a trecut la refacerea po-
tenţialului militar şi moral al forţelor  con-
comitent cu menţinerea în dispozitivul de
apărare din zona Vrancei a majorităţii mari-
lor sale unităţi şi unităţilor din compunere.
Efectivele sale se ridicau la 8 generali, 2648
ofiţeri, 123228 trupă (din care 73675 com-
batanţi, 42476 necombatanţi şi 7077 dispo-
nibili). 

La 30 iunie 1917, când generalul Alexan-
dru Averscu consemna: „Totul gata, cel
puţin la mine”, Armata a 2 a era pregătită,
cu potenţialul substanţial refăcut, să se an-
gajeze în marile bătălii ale anului 1917. Ei
avea să-i revină marele privilegiu de a parti-
cipa la marea ofensivă de la Mărăşti, între 9
şi 14 iulie, apoi de a participa la operaţia de
apărare de la Oituz.

Etapa următoare în existenţa Armatei a 2
a o constituie perioada premergatoare intră-
rii României în cea de a doua conflagraţie
mondială. Astfel, la 12 septembrie aceasta
avea în subordine Corpul 2 Armată, la Bu-
cureşti şi Corpul 3 Armată, la Buzău.

Procesul postbelic de reorganizare a arma-
tei române a impus crearea în iunie 1947, a
patru regiuni militare. Regiunea 2 Militară
este continuatoarea tradiţiilor Armatei a 2 a,

care  cu începere de la 1 mai 1960 se desfi-
inţează şi ia fiinţă în garnizoana Bucureşti,
Comandamentul Armatei a 2 a. 

Înfiinţarea Comandamentului Armatei a 2
a în garnizoana Buzău, în aprilie 1980, des-
chide o nouă etapă în istoria armatei. Ca eşa-
lon operativ, cu atribuţii de mare importanţă
în zonele de operaţii de est şi sud–est, a ac-
ţionat pentru îndeplinirea scopului şi misiu-
nilor ce i-au revenit.

În baza ordinului ministrului apărării na-
ţionale nr. M.S. 33 din 30.03.2000, Coman-
damentul Armatei a 2-a Buzău, se
transformă în Comandamentul 2 Operaţio-
nal Întrunit (nivel C.A.) Buzău”.

Începând cu data de 17.03.2009, Coman-
damentul 2 Operaţional Întrunit ,,Mareşal
Alexandru Averescu” parcurge o altă etapă
în evoluţie, transformându-se în Comanda-
mentul Operaţional Întrunit ,,Mareşal Ale-
xandru Averescu”.

La data de 15.04.2010, Comandamentul
Operaţional Întrunit „Mareşal Alexandru
Averescu” se transformă în comandamentul
Diviziei 2 Infanterie care, la data de
06.09.2010, primeşte denumirea onorifică
„Getica”.

La 105 ani de la înfiinţarea Armatei a 2-a,
continuatoarea tradiţiilor istorice ale aces-
teia şi ale Comandamentului 2 Operaţional
Întrunit „Mareşal Alexandru Averescu”, Di-
vizia 2 Infanterie „Getica” se prezintă ca o
structură militară puternică şi complexă, de
maximă importanţă în cadrul Armatei Româ-
niei, având mari responsabilităţi în sistemul
de apărare al ţării, în măsură să-şi ducă la în-
deplinire importantele misiuni încredinţate
pentru apărarea independenţei, suveranităţii
şi integrităţii teritoriale a statului român.

De la Armata a 2-a la Divizia 2 Infanterie „Getica” – 105 ani de istorieDe la Armata a 2-a la Divizia 2 Infanterie „Getica” – 105 ani de istorie
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Focșani. Manifestările au debutat pe
meleaguri vrâncene pe 21 iulie, în cadrul unui sim-
pozion care a avut loc la Teatrul Municipal „Maior
Gheorghe Pastia” din Focșani. În cadrul activității,
participanții au descoperit drumul Armatei a 2-a Ro-
mâne, înființată odată cu intrarea în război a României

de partea Antantei, în 1916, când ostaşul român nu a
precupeţit nici un moment să plece la luptă, să apere
integritatea şi suveranitatea patriei.

Cuvântul comandantului Diviziei 2 Infanterie „Ge-
tica”, general maior Dragoș-Dumitru Iacob, de des-
chidere a simpozionului, a fost urmat de prelegeri
susținute de istorici precum colonelul (r.) dr. Mircea
Tănase, profesorul dr. Horia Dumitrescu, colonelul
Neculai Șerban, comandorul (r.) lector universitar dr.
Jănel Tănase, colonelul (r.) dr. Mihai Goia.

Simpozionul s-a încheiat cu prezentarea Diviziei
2 Infanterie „Getica” din perioada 2010-2021,
susținută de general maior Dragoș-Dumitru Iacob, și
vizionarea filmului aniversar – Calea Învingătorilor:
Armata a 2-a, astăzi Divizia 2 Infanterie „Getica”.

Activitățile au continuat în data de 22 iulie, la
Mausoleul Mărăști, unde a avut loc ceremonialul mi-
litar și religios dedicat aniversării a 105 ani de istorie
a Diviziei 2 Infanterie „Getica”, continuatoarea
tradițiilor Armatei a 2-a Române, la care au participat
inclusiv elevi pasionați de istoria greu încercată a
țării noastre. 

Eroismul ostașilor români în luptele de la Mărăști
a fost evocat de președintele Asociației Mărăști 1917,
comandor (r.) lector universitar dr. Jănel Tănase, pri-
marul municipiului Focșani, Cristi-Valentin Misăilă,
primarul comunei Răcoasa, Vladimir Păun,
președintele Consiliului Județean, Cătălin-Dumitru
Toma, subprefectul județului Vrancea, Lavinia-Clau-
dia Serafimciuc și comandantul Diviziei 2 Infanterie
„Getica”, general maior dr. Dragoș-Dumitru Iacob. 

Evenimentul s-a încheiat cu depuneri de coroane
în memoria celor care s-au jertfit în luptele eroice
purtate la Mărăști, pentru împlinirea idealului naţio-
nal de reîntregire a neamului.

Text și foto: plutonier-major Oana Ieșan

La 18 august 2021, Divizia 2 Infanterie „Getica” a sărbătorit 105 ani de la constituirea marilor unităţi
ale Armatei Române şi intrarea în războiul pentru împlinirea idealului naţional de reîntregire a neamului
românesc. Evenimentul este un prilej de promovare a simbolurilor şi a tradiţiilor militare, cu o înaltă în-
cărcătură emoţională. 

În acest context, Divizia 2 Infanterie „Getica”, continuatoarea tradiţiilor de luptă ale Armatei a 2-a ro-
mâne, a organizat o serie de activități pentru evocarea faptelor de arme și omagierea sacrificiului suprem
al înaintașilor, care au plătit cu sânge pentru renașterea României. 

De la Armata a 2-a la Divizia 2 Infanterie „Getica” – 105 ani de istorieDe la Armata a 2-a la Divizia 2 Infanterie „Getica” – 105 ani de istorie

Siriu. Manifestările au debutat pe meleaguri
buzoiene în data de 2 august, în cadrul unui simpo-
zion care a avut loc la Cimitirul Eroilor din localita-
tea Siriu, județul Buzău. 

În cadrul simpozionului, au susținut prelegeri is-
torici și reprezentanți ai autorităților locale printre
care sau numărat primarul comunei Siriu, Constantin
Dragoș Voicu, Președintele Consiliului Județean
Buzău, Petre Emanoil Neagu, Prefectul Județului
Buzău, Silviu Iordache, Primarul Municipiului
Buzău, Constantin Toma și comandantul Diviziei 2
Infanterie „Getica”, general maior dr. Dragoș-Dumi-
tru Iacob. 

Simpozionul a continuat cu un concert susținut de
muzica militară a Diviziei 2 Infanterie „Getica”.

Activitățile s-au încheiat cu un ceremonialul mili-
tar și religios la care au participat  inclusiv elevi
pasionați de istoria greu încercată a țării noastre.

Slujba de pomenire a eroilor a fost săvârșită de În-
altpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Bu-
zăului și Vrancei alături de un sobor de preoți.

Evenimentul a fost un prilej de promovare a sim-
bolurilor şi al tradiţiilor militare, cu o înaltă încărcătură

emoţională, iar nobilul gest de a fi alături de noi la
această aniversare a constituit o mare bucurie.

Text și foto:  Manolache Laurențiu

Câmpulung Muscel. În data de
3 august a avut loc un simpozion la Cercul Militar
din Câmpulung, județul Argeș. 

În cadrul activității, după deschiderea simpozio-
nului de către comandantului Diviziei 2 Infanterie
„Getica”, general-maior Dragoș-Dumitru Iacob, au
fost susținute prelegeri de către istorici: colonel (r.)
dr. Mircea Tănase care a prezentat Armata a 2-a în
perioada 1916-1945, Alexandru Oprea, Directorul
Mausoleului Mateiaș, a prezentat Armata a 2-a în
acțiunile și luptele din zona Argeșului și colonel (r.)
dr. Mihai Goia care a prezentat Armata a 2-a în pe-
rioada 1960-2010.

Faptele de eroism ale eroilor căzuți la datorie au
fost evocate și de primarul municipiului Câmpulung,
Elena-Valerica Lăsconi și de subprefectul județului
Argeș, Lucian Ionescu.

De asemena, în cadrul simpozionului, au fost pre-
zentate activitățile Diviziei 2 Infanterie „Getica” de
la înființare, din anul 2010, și până în prezent, pre-
cum și vizionarea filmului reprezentativ – Calea În-
vingătorilor: Armata a 2-a, astăzi Divizia 2
Infanterie „Getica”.

În semn de respect pentru sacrificiul eroilor căzuți
pe câmpurile de luptă pentru reîntregirea neamului
românesc, în data de 4 august s-a desfășurat și o

ceremonie militară cu depuneri de coroane de flori
la Mausoleul Eroilor de la Mateiaș.

La acest eveniment au fost prezenți și copii din ca-
drul Organizației Naționale Cercetașii României –
Centrul local Baden-Powell din București.

Garda de onoare a ceremoniei militare a fost con-
stituită din militarii Batalionului 30 Vânători de
Munte „Dragoslavele” și Batalionului 33 Vânători de
Munte „Posada”, personal din cadrul Detașamentului
Mateiaș, Asociației de Reconstituire Istorică a mu-
zeului Câmpulung și Historia Renascita.

Text: căpitan Mariana Dinu 
Foto:caporal cls. a III-a Ciprian Irimia
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De la Armata a 2-a la Divizia 2 Infanterie „Getica” – 105 ani de istorieDe la Armata a 2-a la Divizia 2 Infanterie „Getica” – 105 ani de istorie

Medgidia. În data de 9 august s-a
desfășurat la Cercul Militar din Medgidia un simpo-
zion, prilej cu care au fost susținute prelegeri de către
cadre militare, universitare și oficialități locale, aces-
tea reamintind faptele bravilor ostași români din
1916 și până în prezent. 

De asemenea, invitații au vizionat o evocare isto-
rică, precum și filmul aniversar dedicat sărbătoririi a
105 ani de la înființarea Armatei a 2-a "Calea învin-
gătorilor: Armata a 2-a, astăzi Divizia 2 Infanterie
"GETICA"".

În semn de respect pentru sacrificiul eroilor căzuți
pe câmpurile de luptă pentru reîntregirea neamului
românesc, în data de 10 august s-a desfășurat o cere-
monie militară și religioasă cu depuneri de coroane
de flori la Monumentul Eroilor din Medgidia.

Text și foto: Aurelian Dragomir

Buzău. Luni, 16 august, la Teatrul George
Ciprian din municipiul Buzău, a avut loc simpozio-
nul - De la Armata a 2-a la Divizia 2 Infanterie „Ge-
tica” - 105 ani de istorie.

Simpozionul a reprezentat o frumoasă lecție de is-
torie la împlinirea a 105 ani de la constituirea, în au-
gust 1916, a marilor unități ale armatei române și
intrarea României în Marele Război pentru împlini-
rea idealului național.

În cadrul activității, au susținut prelegeri istorici
precum: colonel (r.) dr. Mircea Tănase care a prezen-
tat Armata a 2-a în perioada 1916-1945; colonel (r.)
dr. Ion Giurcă care a prezentat Mobilizarea coman-
damentului Armatei a 2-a în Primul Război Mondial;

comandor aviator (r.) dr. Marius - Adrian Nicoară a
prezentat Aviația militară în Buzău în Primul Război
Mondial; colonel (r.) dr. Mihai Goia a prezentat Ar-
mata a 2-a în perioada 1960-2010; 

De asemena, în cadrul simpozionului, au fost pre-
zentate activitățile Diviziei 2 Infanterie „Getica” de

la înființare, din anul 2010, și până în prezent și a
fost vizionat filmului reprezentativ – Calea Învingă-
torilor: Armata a 2-a, astăzi Divizia 2 Infanterie
„Getica”.

La acest eveniment au fost prezenți cadre militare
active și în retragere, elevi din școlile gimnaziale bu-
zoiene, precum și elevi buzoieni ai Colegiilor Mili-
tare Naționale.

Participanții la eveniment au putut vizita și expo-
ziţia „Armata Română în Războiul cel Mare”, unde
sunt vernisate piese de armament, echipament, uni-
forme ale militarilor Armatei României din Pri-
mul Război Mondial, atunci când ostaşul român

nu a precupeţit nici un moment să plece la luptă, să
apere integritatea şi suveranitatea patriei.

Totodată, participanții au fost încântați și de
expoziția de tablouri a colonelului (r.) Ovidiu Preda,
un pictor atașat de plaiurile buzoiene care prin felul
în care redă florile, peisajele, chipurile degajă un sen-
timent de liniște și bucurie sufletească.

Cu același prilej, în perioada 7-13 august, a fost
organizată competiția sportivă „Cupa 105 ani” la
care au participat militari din garnizoana Buzău și

din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Securitate
Naţională. Probele s-au desfășurat la tir, fotbal-tenis,
tenis de masă și tenis de câmp iar premierea
câștigătorilor a avut loc în data de 17 august, la sediul
comandamentului Diviziei 2 Infanterie „Getica”.

Muzica Militară a Diviziei 2 Infanterie „Getica” a
încânta, publicul buzoian, cu spectacole susținute în
parcurile Crâng, Tineretului și Alexandru Marghilo-
man din municipiul Buzău. Aceasta este recunoscută
pentru repertoriul bogat dar şi pentru participările la
festivalurile naţionale şi internaţionale ale muzicilor
militare. Repertoriul ales a purtat spectatorii pe rit-
muri de muzică ostăşească, marşuri şi muzică de pro-
menadă.

De asemenea, în data de 17 august, în Piaţa Dacia,
a avut loc  lansarea Marșului Diviziei 2 Infanterie
„Getica” și parada muzicilor militare din Garnizoa-
nele Buzau, Focșani și Brăila, activitatea fiind ur-
mată de un concert de gală.

Text și foto: maistru militar principal Iulian
Cadulencu
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Aniversarea celor 105 ani a
fost un bun prilej pentru tinerii
din Buzău, Focșani, Siriu,
Câmpulung Muscel și Medgi-
dia să afle despre faptele tre-
cute ale înaintașilor lor. Unul
dintre obiectivele acestei
acțiuni a fost realizarea mai
multor conexiuni cu noua
generație, a celor ce vin din
spate și care trebuie să afle din
surse directe ce înseamnă isto-
ria și acțiunile militarilor ro-
mâni. Astfel, mulți tineri au
aflat de la istorici ce a însem-
nat drumul de glorie a străbu-
nicilor lor, sacrificiul bunicilor
și efortul celor pe care îi pri-
vesc astăzi.

Divizia 2 Infanterie Getica
se poate lăuda cu militari ce s-
au acoperit de glorie în toate
conflictele de la 1916 până în
prezent. Dacă nu aveți timp să
citiți sau să căutați pe internet
despre faptele lor de arme, este
de ajuns și să mergeți pe Calea

Eroilor din Buzău și veți afla
repede ce au făcut acești mili-
tari români în cei 105 ani. Au
fost lupte crâncene, au fost
jertfe, a fost multă muncă și
instrucție. Au fost transfor-
mări, cu multă flexibilitate și
adaptare la nou.  

Seria de activități s-a înche-
iat marți seara, în data de 17
august, în Piața Dacia din cen-
trul municipiului Buzău când
zeci de buzoieni au urmărit, cu
emoție, concertul de gală oferit
de muzicile militare din garni-
zoanele Buzău, Focșani și
Brăila. Timp de două ore, pu-
blicul a aplaudat repertoriul
bogat, care a  fost apreciat la
festivaluri naţionale şi interna-
ţionale ale muzicilor militare.

Unul dintre momentele cele
mai frumoase a fost lansarea
Imnului Diviziei 2 Infanterie
Getica. Versurile au fost scrise
de Corneliu Visan ce reflectă
istoria marii unități buzoine,

de-a lungul a cei 105 ani de
existență, iar muzica a fost rea-
lizată șeful muzicii militare a
garnizoanei Buzău, maiorul
Dănuț Cristian Vulpe.

Miercuri, 18 august, pe fru-
moasa Cale a Eroilor din
Buzău a avut loc ceremonia
militară și religioasă dedicată
aniversării celor 105 ani de la
înființarea Diviziei 2 Infante-
rie. La activitate au participat
șeful Statului Major al Apără-
rii, general-locotenent Daniel
Petrescu, generali, amirali,
comandanți de mari unități din
Armata României, reprezentanți
ai autorităților publice locale și
centrale, veterani de război,
cadre militare active și în re-
zervă, precum și un numeros
public buzoian.

Cu această ocazie, Președintele

României, Klaus Werner Io-
hannis, a acordat Ordinul
Național Serviciu Credincios
în grad de Ofițer, cu însemn de
pace, pentru militari, Drapelu-
lui de Luptă a Diviziei 2 Infanterie
Getica. Generalul-locotenent
Daniel Petrescu a decorat cel
mai important simbol al onoa-
rei, jertfei și demnității mili-
tare a marii unități buzoiene.
De asemenea, Drapelul de
luptă al marii unități a fost de-
corat și cu Emblema de onoare
a Comandamentului Forțelor
Întrunite, precum și cu Em-
blema de Onoare a Justiției
Militare.

Înaltpreasfinţitul Părinte
Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului
şi Vrancei împreună cu un
sobor de preoți a oficiat un Te
Deum în memoria înaintașilor
căzuți pe toate câmpurile de
luptă. În cuvântul său pastoral,
înaltul ierarh a specificat erois-
mul militarilor diviziei, spiritul
lor de sacrificiu, precum și
importanța activităților
desfășurate cu ocazia acestei
aniversări.

Decorarea Drapelului de
luptă al Diviziei 2 Infanterie
este un prilej de mare bucu-
rie pentru noi și suntem de-
osebit de onorați pentru
această încredere. Ce în-
seamna 105 ani în existența
marii unități? Nu sunt doar o
înșiruire din filele de calen-
dar care se succed una după
cealaltă precum frunzele

toamnei. Ele înseamnă ore,
zile, luni de muncă, trudă, de
miros de motorină arsă, de co-
manda: La atac înainte!, de la-
crimi pentru camaradul căzut,
de nopți nedormite, dar și de
bucurie când rezultatele încep
să apară. Acești ani vin de la
bubuitul tunurilor de la
Cireșoaia, Oituz, Predeal,
Mărăști, Câmpulung-Muscel
înseamnă gloria și vitejia
ostașilor Armatei a 2-a în Răz-
boiul de Întregire al Neamului.
Reprezintă marile aplicații cu
trupe din anii ʼ80, precum și
participarea personalului la
realizarea infrastructurii de
importanță strategică. 105 ani
sunt primele exercițiile din
Parteneriatul pentru Pace, dar
și planificarea, proiectarea și
conducerea forțelor armatei
române în teatrele de operații
din Irak și Afganistan și din
alte zone din afara statului
nostru. Acești ani, de fapt, în-
seamnă viața noastră și a
înaintașilor noștrii trăită cu
responabilitate și cu dragoste
de meseria armelor și implicit
pentru țară. Un gând de
recunoștință se îndreaptă către
familiile noastre, cele care ne
sunt mereu alături, chiar și
atunci când suntem departe, a
specificat în cuvântul său co-
mandantul Diviziei 2 Infanterie,
general-maior Dragoș-Dumitru
Iacob.

(continuare în pagina 7)

Miercuri, 18 august, a avut loc la Buzău aniversarea a 105
ani de la înființarea Armatei a 2-a, a căror tradiții au fost preluate
de Divizia 2 Infanterie Getica. A fost o periodă plină de glorie, de
muncă, dedicație ce rămâne în istoria militară a poporului
român. Această aniversare a fost deosebită prin prisma
activităților ce s-au desfășurat pe parcursul mai multor săptămâni
în întreaga arie de responsabilitate a marii unități și care s-a dorit
a fi o prezentare interactivă cu noua generație. Ei trebuie să ducă
mai departe reușitele înaintașilor, să știe cine sunt și ce reprezintă
pentru viitor.

Onor la înaintași, Onor la înaintași, 
gânduri de viitorgânduri de viitor

De la Armata a 2-a la Divizia 2 Infanterie „Getica” – 105 ani de istorieDe la Armata a 2-a la Divizia 2 Infanterie „Getica” – 105 ani de istorie



Pentru rezultate și merite de-
osebite, militari din marea unitate
au fost medaliați de către șeful
Statului Major al Apărării, gene-
ral-locotenent Daniel Petrescu și
șeful Statului Major al Forțelor
Terestre, general-maior Iulian
Berdilă.

Dispozitivul de defilare a fost
compus din militari ai comanda-
mentului diviziei și ale unităților
și marilor unități din compunerea
Diviziei 2 Infanterie Getica.
Formația a fost survolată de aero-
nave IAR-316 B Alouette, Yak-52
și IAR-99 de la  Baza Aeriană de
Instruire şi Formare a Personalu-
lui Aeronautic Aurel Vlaicu de la
Boboc.

După defilare, la sediul co-
mandamentului Diviziei 2 Infan-
terie a fost dezvelită de către
general-locotenent Daniel Pe-
trescu și generalul-maior Dragoș
Iacob o placă aniversară cu ocazia
cei 105 ani de la înființare. Pe ea
stau scrise cuvintele mareșalului
Alexandru Averescu: Acestea
sunt faptele voastre…, fapte
mărețe ce vor trece în poveste,
căci e glorioasele voastre isprăvi
de la Mărăști,  Soveja, Cireșoaia
și altele, vor povesti fii in fiii
voștri, spre gloria neamului. O
Armată cu un astfel de trecut, nu
se mai poate arăta atlfel.

Text: plutonier-adjutant principal
Lucian Irimia

Foto: Eugen Mihai 
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Marcăm astăzi 105 ani de când Armata a 2-a a

fost chemată sub drapel, alături de tot efortul
națiunii române în Războiul de Reîntregire a Ne-
amului. Ordinul nr. 40 din 15 august 1916 a Mare-
lui Cartier General constituie actul de înființare a
Armatei a 2-a a care prevedea că în data de 18 Au-
gust 1916 toate trupele să treacă sub ordinul gene-
ral al armatei, a cărei cartier general a fost instalat
până la terminarea mobilizării la Școala de Artile-
rie și Geniu din București. Sub comanda unuia din-
tre cei mai mari strategi ai armatei române,
generalul Alexandru Averescu, Armata a 2-a a in-
trat imediat după instituire în focul Primului Război
Mondial, transformându-și, prin gloria armelor, nu-
mele în renume. Concepția operației ofensive din
iulie 1917, precum și vitejia și spiritul de luptă de
la Mărăști din Marele Război au pus victoria Ar-
matei a 2-a în paginile de aur ale istoriei naționale. 

Timp de 105 ani, această armată a trecut printr-
o serie de transformări structurale, dar indiferent
de momentul evoluției instituției, colegii au dus mai
departe cu onoare tradițiile de luptă. Divizia 2 In-
fanterie Getica constituie un corp de elită din cadrul Forțelor Terestre Române. Spiritul
de luptă, loialitatea și patriotismul de care dați dovadă în fiecare zi vă definesc și vă aduc
deplina considerație a colegilor din Armata României. La 105 ani de la înființare, Divizia
2 Infanterie se prezintă ca o structură complexă, de maximă importanță și cu mari
responabilități în sistemul de apărare al țării. Asemeni spiritului de sacrificu al militarilor
din Armata a 2-a, actuala structură este în măsură să își ducă mereu la îndeplinire orice
misiune de aparărare a independenței, integrității și suveranității statului român. La mo-
mentul actual, ritmul activităților Diviziei 2 este unul intens. Personalul marii unități de-
monstrează un alt nivel de intercompatibilitate cu reprezentanții țărilor membre NATO
și partenere. 

Participarea din anul acesta la complexele exerciții GETICA și DACIA, dar și alte eve-
nimente majore de instruire au constituit centrul de greutate al diviziei pentru
desfășurarea activităților militare. Astăzi, îmi oferă un prilej plăcut de a transmite feli-
citări întregului colectiv al marii unități, militari și civili deopotrivă, pentru modul exem-
plar în care vă puneți toți în slujba țării. Aprecierea de care se bucură instituția militară
atât din țară, cât și din străinătate este și un rezultat al efortului constant al ostașilor di-
viziei din poligoane, teatre de operații și alte zone în care vă desfășurați procesul de
instrucție sau realizați misiune ordonate. Totodată, la atingerea bornei cu numărul 105,
îmi revine onoranta obligație de a transmite respectul pentru cei care au fost bravi oșteni
ai țării, veterani de război, militari în rezervă și în retragere care au contribuit și au con-
stituit structurile militare ale cărei tradiții au fost preluate de către Divizia 2 Infanterie.
Le purtăm veșnica recunoștință și îi asigurăm că vor rămâne modele de profesionalism
și sacrificiu pentru onoarea țării. La 105 ani de la înființare transmit felicitări întregului
colectiv al Diviziei 2 Infanterie Getica. Vă felicit și pentru decorarea Drapelului de luptă
și vă urez La Mulți Ani!

General-locotenent Daniel Petrescu
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La 18 august 2021, Divizia 2 Infan-
terie „Getica” aniversează 105 ani de
la intrarea României în războiul pen-
tru împlinirea idealului naţional de
reîntregire a neamului românesc.
Evenimentul este un prilej de promo-
vare a simbolurilor şi a tradiţiilor mi-
litare, cu o înaltă încărcătură
emoţională. 

În acest context, Divizia 2 Infante-
rie „Getica”, continuatoarea tradiţii-
lor de luptă ale Armatei a 2-a române,
organizează o serie de activități pen-
tru evocarea faptelor de arme și oma-
gierea sacrificiului suprem al
înaintașilor, care au plătit cu sânge
pentru renașterea României. 

Astfel, marți, 3 august, la Muzeul
Județean Buzău, în prezența prefectu-
lui județului Buzău, Silviu Iordache,
comandantului Diviziei 2 Infanterie
„Getica”, general-maior Dragoș-Du-
mitru Iacob, a directorului Muzeului
Județean Buzău, Daniel Costache, a
directorului Muzeului Național Mili-
tar „Regele Ferdinand I”, locotenent-
colonel Radu Riti, dar și a unor

militari activi și în rezervă din garni-
zoana Buzău, a avut loc vernisajul ex-
poziţiei „Armata Română în Războiul
cel Mare”. 

În cadrul activității, participanților
le-au fost prezentate de către istoricul
Sorin Turturică, muzeograf din cadrul
Muzeului Național Militar „Regele
Ferdinand I”, piese de armament,
echipament, uniforme ale militarilor
Armatei României din Primul Război
Mondial, atunci când ostaşul român
nu a precupeţit nici un moment să
plece la luptă, să apere integritatea şi
suveranitatea patriei.

Tot în cadrul expoziției au fost ex-
puse documente și obiecte aparținând
mareșalului Alexandru Averescu
aflate în patrimoniul Muzeului
Național Militar „Regele Ferdinand
I”, cele mai multe dintre acestea in-
trând în patrimonial muzeului la
înființarea instituției sau în perioada
imediat următoare.

Expoziția poate fi vizitată până în
luna ianuarie, publicul putând admira
și tunica personală cu grad de mareșal

Expoziția Expoziția 
„Armata Română în Războiul cel Mare” „Armata Română în Războiul cel Mare” 

la Muzeul Județean Buzăula Muzeul Județean Buzău
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a mareșalului Alexandru Averescu și
de asemenea un săculeț primit de
mareșal cu pământ îmbibat cu sân-
gele eroilor din toate bătăliile purtate
de Armata României în Primul Răz-
boi Mondial donat de Asociația
„Generația de Foc” constituită din
veterani de război. 

Expozitia prezintă și ordine și me-
dalii românești din timpul Primului
Război Mondial din care amintim:
Ordinul „Steaua României”, Ordinul
„Coroana României”, precum şi Me-
daliile „Virtutea Militară de Război”
şi „Bărbăţie şi Credinţă”. 

Eroismul ostașilor români în luptele
din Primul Război Mondial mai poate
fi vizualizat și pe cele 17 panouri unde

sunt reprezentate fotografii din istoria
participării Armatei României la
Campania din 1916 și 1917.

Mai sunt expuse obiecte de artă
aparținând unor sculptori celebri ai
vremii din care amintim: două sta-
tuete – „Aruncătorul de grenadă” și
„Soldat român săpând-şi adăpostul
individual 1916-1918” realizate de
sculptorul Oscar Han, precum și bus-
tul generalului de corp de armată Ale-
xandru Averescu, lucrare aparținând
sculptorului Oscar Späthe.

Text: maistru militar principal  Iu-
lian Cadulencu,

Foto: caporal cls. a III-a Laurențiu
Manolache
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HOROSCOP UL LUNII  SEPTEMBRIE

J
Soțul către soție:
- Dragă,vreau să-mi petrec acest concediu ca acum 20 de ani!
- Dar noi suntem căsătoriți numai de 19 ani!
- Exact!

J

J
Discuție dintre doi pescari:
- Îți place locul meu secret de pescuit?
- Da, nici măcar peștii nu știu de el.

J

- Bună! Ți-a spus cineva azi ce om frumos ești?
- Nu!
- Asta e! poate mâine!

J

U M O R

Colibița, marea dintre munți
Lacul Colibița este un lac artificial de acumulare din Munții Călimani, județul

Bistrița-Năsăud. Lacul a fost creat prin construirea barajului Colibița pe cursul
râului Bistrița, baraj amenajat în perioada 1977 – 1991 cu scop hidroenergetic,
de alimentarea cu apă a localităților din aval, a industriei, irigații și regularizare
a debitului apelor râului Bistrița. Are suprafața de 270 ha, lungimea de 13 km și
volumul de 65 milioane metri cubi, fiind situat la o altitudine de 900 m. Pe
malurile lacului se află stațiunea turistică Colibița. În anul 1979, satul este
strămutat pe dealurile din apropiere, la Miţa, întrucât încep lucrările hidrotehnice,
rezultatul acestora fiind acoperirea vetrei satului şi apariţia lacului de acumulare. 

Mai exact, pe râul Bistriţa Ardeleană se construieşte un baraj şi astfel ia naştere
actualul lac Colibiţa, cu scopul de a alimenta cu apă localităţile de pe Valea
Bârgăului. 

Localitatea Colibiţa, situată la o altitudine de 800 de metri, a luat naştere în
urmă cu peste 150 de ani. 

În anul 1850, pe locul unde acum se află lacul de acumulare, erau doar 14
locuitori, care şi-au amenajat acolo un gater şi o biserică. Aceasta din urmă a
fost ridicată în 1869. 

În acelaşi an se construieşte şi un drum care leagă Colibiţa de Mureşenii
Bârgăului, pentru a favoriza transportul de material lemnos. Numele de Colibiţa
vine de la „colibe“, locuinţele temporare construite de primii ciobani care au
transformat, fără voia lor, acest loc pitoresc într-o localitate. 

În jurul anului 1918, în micuţul sat de la poalele Munţilor Bârgăului şi
Călimani vine tâmplarul de origine germană W. Ianitchi, care vede potenţialul
localităţii şi construieşte aici mai multe vile pentru saşii din Bistriţa. Prima vilă
este construită în 1922, aceasta punând bazele unei staţiuni din ce în ce mai
căutate. 

Vilele şi casele de vacanţă sunt completate de aşezăminte construite de către
locuitorii văii Bârgăului, aşa se face că, în 1966, localitatea are deja 689 de
locuitori, pentru ca în 1974 să ajungă la 818. 

Locul este luat în calcul pentru relaxare şi tratament încă din 1925, când o
asociaţie de medici din Cluj construieşte un sanatoriu care a funcţionat până în
anul 1944, când a fost incendiat. În preajma celui de-Al Doilea Război Mondial,
Colibiţa ajunge oaza de sănătate a studenţilor, orfanilor şi elevilor din întreaga
Transilvanie. 

Strămutarea nu a dus la dispariţia totală a satului, ci din contră la dezvoltarea
acestuia în noua locaţie. După construirea lacului de acumulare apar primele vile
de vacanţă pe malurile acestuia, iar Miţa, localitatea care îi adăposteşte pe cei
strămutaţi, începe să fie numită Colibiţa. 

Locuitorii spun că şi acum, când e secetă, se poate observa în lac turla bisericii
din vechiul sat inundat. 

Sursa: inconcediu.com 

Berbec. Ești în continuare foarte motivat să reușești în plan profesional și să te
afirmi, iar eforturile tale dau rezultate din ce în ce mai vizibile. Pe tot parcursul
lunii septembrie se întrevăd câștiguri frumoase, dar se recomandă atenție la

predispoziția de a cheltui excesiv, mai ales în a doua jumătate a lunii. În ceea ce
privește sănătatea, nu se întrevăd probleme deosebite, dar nu este exclus să te confrunți
cu o stare de oboseală mai pronunțată și, poate, chiar cu migrene.

Taur. Pe parcursul lunii septembrie este posibil să se accentueze anumite
neplăceri profesionale ori materiale sau anumite nemulțumiri legate de parcursul
tău socio-profesional, de rezultatele obținute până acum. Este vremea să schimbi

foaia și să îți ajustezi strategia și planurile pe termen lung. Vestea bună este că ben-
eficiezi de un simț practic de invidiat, care te ajută să te reorientezi în teren și să îți
definești mai clar prioritățile. 

Gemeni. În prima jumătate a lunii te avantajează să lucrezi în liniște, acasă sau
într-un loc izolat de lume. După a doua decadă a lunii beneficiezi de o creativitate
efervescentă și ești ambițios și perseverent în afirmarea competențelor tale, dar

atitudinea ta ar putea să îi deranjeze pe cei din jur.Fă-ți timp pentru familie, pentru
cei dragi, pentru tine și trăirile tale. În ceea ce privește banii, se recomandă prudență în
a doua parte a lunii septembrie, când ar putea apărea o tendință de a cheltui excesiv.

Rac. Se recomandă să fii atent la tendința de a deveni conflictual, oscilant și in-
decis. Acolo unde opui mai multă rezistență, acolo ai de fapt mai mult de lucru
cu tine. Nu te refugia în convingeri expirate, ci încearcă să te desprinzi de ceea

ce nu mai este funcțional în viața ta. Dacă ai ezitări, merită să faci o încercare și să
vezi cum te simți apoi. Dacă ai senzația că ți s-a luat o greutate de pe suflet, e semn că
ești pe drumul cel bun.

Leu. În plan profesional s-ar putea ca lucrurile să se lege mai greu în luna sep-
tembrie. Discuții pot fi multe, mai ales pe tema banilor sau a unor investiții ur-
gente, dar puține se și concretizează. Ești în plină formă și nu te lași influențat

de chestiuni mărunte sau de stres. Ai chef să ieși în față și ești dispus să cheltui mai
mult pentru tine, să investești în tine și în tot ceea ce îți poate îmbunătăți starea fizică și
psihică. Banii vin, dar gestionarea lor s-ar putea dovedi destul de dificilă. 

Fecioară. În plan profesional, oricât ai vrea să urgentezi anumite lucruri, nu
prea ai cum. S-ar putea să ai senzația că te împotmolești în mărunțișuri anoste
și, oricât te-ai strădui, nu reușești să progresezi. Este vremea să îți pui problema

unor schimbări, poate chiar majore, în acest domeniu și să le planifici din timp. Pe
tot parcursul lunii, ar fi bine să dai dovadă de cumpătare în ceea ce privește banii și să
nu te arunci în cheltuieli mari. Fă-ți ordine în buget și descurcă-te cu cât ai!

Balanţă. Este foarte posibil ca unele proiecte profesionale de lungă durată să
ajungă la final sau să intre într-un con de umbră din cauză că au nevoie să fie re-
vizuite. Această situație ți-ar putea provoca o stare de neliniște ori de nesiguranță,

care te face să îți dorești să răzbești cu orice preț. Banii sunt una dintre preocupările
tale cele mai importante, iar îmbunătățirea situației materiale depinde mult de capacitatea
ta de a coopera, de a te asocia,  dar și de a te consulta cu persoane competente.

Scorpion. Este vremea să te bucuri de roadele eforturilor pe care le-ai depus în
trecut. Pe lângă rezultate materiale deosebite, este foarte posibil să constați că te
bucuri de un bun renume profesional, că ești căutat și invitat să participi în

proiecte importante, poate chiar în calitate de coordonator sau de lider. Se
recomandă să fii atent și precaut pe tot parcursul lunii septembrie, pentru că este posibil
să apară o tendință către manevre incorecte ori activități la limita legii.

Săgetător. Prima jumătate a lunii este mai favorabilă din punct de vedere pro-
fesional, apoi este posibil să apară diverse discuții în contradictoriu sau chiar
conflicte în legătură cu banii. Pe tot parcursul lunii, trebuie să fii atent la oamenii

cu care lucrezi – colegi, parteneri, asociați, colaboratori, etc. Printre ei se pot as-
cunde oameni care te invidiază pentru realizările tale profesionale și pentru prețuirea pe
care ți-o arată șefii tăi și s-ar putea ca unii să încerce să te saboteze.

Capricorn. Ai posibilitatea să te faci remarcat și să te afirmi dar, în același timp,
este de așteptat să ai mai mult de muncă decât de obicei. Nu este exclus să ți se
încredințeze responsabilități suplimentare ori să ajungi să lucrezi sub presiune

din cauză că ai mai multe obligații. În ceea ce privește banii, se pare că lucrurile se
mișcă mai greu, astfel încât devine necesar să îți gestionezi mai eficient banii și, în gen-
eral, resursele de care dispui. Este vremea să faci o analiză lucidă a cheltuielilor și să
le reduci pe cele care nu sunt cu adevărat necesare.

Vărsător. Parcurgi o etapă în care ești convingător și hotărât să îți atingi țelurile,
astfel încât atragi cu ușurință sprijin din partea celorlalți și poți obține finanțări.
Din punct de vedere profesional, ai șanse mai mari de succes în proiectele co-

mune sau în proiectele mai vechi, care se află în desfășurare de mult timp. Nu face
presiuni asupra celorlalți, chiar dacă vrei neapărat să îți atingi anumite scopuri. Ai mult
mai mult de câștigat dacă ești cooperant și flexibil.

Peşti. Te avantajează să lucrezi în parteneriat și să te aliezi cu persoanele care
au mai multă experiență în domeniul în care îți desfășori activitatea. În ceea ce
privește banii, este posibil ca pe unii să îi ajungă din urmă anumite datorii mai

vechi, care îi obligă să găsească soluții pentru a achita măcar o parte dintre ele. Fii
deschis spre ceilalți și spune răspicat ce anume dorești, dar și ce anume ești dispus să
oferi și în ce condiții.

Sursa:eastrolog.ro



10

ÎN  SLUJBA  PATRIEI
Redactor şef: Locotenent - colonel Eduard BORHAN
Secretar de redacție: Locotenent - colonel Benone MAVRIŞ
Reporter - fotoreporter: P.c.c. Olga MURARIU 

În slujba patriei                                                                                           
Nr. 11 (31 august 2021)                                                                                                                             
www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro INSTRUCȚIE

ISSN  - 2359 - 9898

ISSN - L 2359 - 9898 Copyright: este autorizată orice reproducere, fără a per-
cepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului şi a
datei apariţiei publicaţiei.

Redacția: U.M. 02470 Buzău, fax: 0232/271666, telefon: 0232/242046 interior 231 sau 169, e-mail: isp@forter.ro, adresă web: www.isp.forter.ro  

Opiniile și părerile exprimate în articolele publicate sub
semnătura autorilor au caracter strict personal și nu angajează
în vreun fel răspunderea editorului sau a redacției. Manuscrisele
nu se înapoiază.

În data de 11 august, militarii
Detașamentului de Apărare Antiae-
riană, rotația a X-a, au executat un
exercițiu de antrenament în teren de
nivel baterie, în poligonul Murfatlar. 

Misiunea bateriei a fost aceea de a
apăra antiaerian forțele și mijloacele
unității sprijinite pe timpul desfășurării
acțiunilor specifice luptei armate.  

Forțele inamice au fost materiali-
zate de două elicoptere Puma Socat și
două avioane MIG-21 Lancer
aparținând Bazei 57 Aeriană Mihail
Kogălniceanu.

În cadrul exercițiului s-au verificat
deprinderile teoretice și practice do-
bândite de militari pe întreg parcursul
pregătirii pentru misiune. 

Tot luna aceasta, o echipă de eva-
luare din cadrul Comandamentului
Forțelor Întrunite, condusă de locote-
nent-colonel Petrișor Vladimirescu, a
verificat nivelul de pregătire atins de
către militarii ce încadrează
Detașamentul de Apărare Antiaeriană,
rotația a X-a. Activitatea s-a desfășurat
la sediul Batalionului 348 Apărare An-
tiaeriană „Dobrogea” din Murfatlar, în
perioada 18-19 august.

Comisia de evaluare a executat o re-
vistă de front, în cadrul căreia, mem-
brii comisiei au verificat modul de

echipare și documentele fiecărui mili-
tar. După executarea acesteia, militarii
care urmează să execute misiunea de
asigurare a prezenței înaintate în Po-
lonia, au fost evaluați practic la
specialități militare precum instrucția
de geniu și EOD, comunicații și infor-
matică, instrucție medicală, protecție
împotriva incendiilor și protecția
forței. Militarii dobrogeni au parcurs
o serie de etape de testare a nivelului
capacității operaționale, prima etapă
fiind evaluarea statică, ce are rolul de
a aprecia modul de realizare al unor
criterii de performanță prin acordarea
unor calificative specifice.

Începând cu luna octombrie 2021,
militarii români vor participa în cadrul
Grupului de Luptă din Polonia, pentru
asigurarea prezenţei înaintate consoli-
date în flancul Nord-Estic al Alianţei
NATO, alături de partenerii ameri-
cani, britanici, polonezi şi croaţi, în
conformitate cu măsurile adoptate în
cadrul Summit-ului de la Varşovia.

Această activitate este ultima, în-
aintea evaluării acționale a
detașamentului ce se va desfășura în
Poligonul Murfatlar. 

Text și foto: locotenent Diana Stăneiu

Final de etapă pentruFinal de etapă pentru
Geparzii DobrogeniGeparzii Dobrogeni



Scopul tragerilor de luptă
a fost de a executa tragerile
la o distanță apropiată de li-
mita maximă a bătăii aruncă-
toarelor calibru 120 mm
precum și adaptarea mecanis-
mului focului pe țintele des-
emnate de grupa de cercetare
înaintată. Tragerile s-au exe-
cutat într-un mediu arid cu
temperaturi ce au depășit 39
grade Celsius, sub directa co-
ordonare a comandantului de
subunitate și  a comandantu-
lui unității. Ședința de tragere
a  subunității de artilerie a
fost sprijinită în punctul de
observare de specialiști
aparținând Batalionului 285
Artilerie „Vlaicu Vodă” care
au contribuit la buna
desfășurare a tragerilor prin
observarea câmpului tactic cu
aparatura de ochire-vizare a
țintelor ARGUS. Acest aparat

localizează ținta, îi determină
coordonatele și transmite da-
tele în format electronic la
centrul de comandă al trage-
rii, după care evaluează efec-
tele tirului.

La activitate au participat
și proaspeții absolvenți ai
școlilor de maiștri militari și
subofițeri. Acestora li s-au
oferit oportunitatea să desco-
pere tainele artileriei de la co-
legii lor căliți deja în
experiența tragerilor reale cu
muniție de război.

Activitatea a fost o adevă-
rată provocare pentru fiecare
militar în parte și au demons-
trat încă o dată că pot sprijini
prin foc structurile  compa-
niilor de infanterie.

Text: sergent Mădălina
Burcea

Foto: sergent Nicușor
Comănescu

Luna aceasta,  la Centrul Secundar de
Instruire pentru Luptă „Smârdan”, artileriștii
Batalionului  300 Infanterie Mecanizată
„Sfântul Andrei" au revenit în poligonul de
tragere pentru o nouă provocare și anume,
perfecționarea deprinderilor practice a mili-
tarilor în executarea tragerilor prin ochire
indirectă dintr-o poziție acoperită, în vederea
asigurării sprijinului prin foc a acțiunilor
subunităților de infanterie.

O nouă provocare pentruO nouă provocare pentru
militarii  Batalionului  300militarii  Batalionului  300

Infanterie MecanizatăInfanterie Mecanizată
„Sfântul Andrei” „Sfântul Andrei” 
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Începând cu luna august, tinerii
care au fost selecționați ca viitorii
SGP, au schimbat statutul de civil
cu cel de militar. La finalul lunii
viitorii soldați au fost repartizați la
unitățile de instrucție în care ur-
mează să parcurgă primul modul de
pregătire. Astfel, candidații care nu
au stagiul militar satisfăcut, s-au
prezentat la unitățile destinate a le
asigura pregătirea inițială necesară
pentru a putea urma modulul urmă-
tor de pregătire dar și pentru a primi
primele informații legate sistemul
militar și a începe instrucția de front
și de specialitate. 

La sosire noii soldați au fost
întâmpinați de specialiștii din do-
meniul medical care au făcut triajul
epidemiologic fiind conduși apoi de
către instructorii desemnați către
magaziile de echipament pentru a
se echipa. Instructorii, militari cu o
vastă experiență, le-au ghidat primii
pași, conducându-i și arătându-le
terenurile și facilitățile de
instrucție, locurile de cartiruire și
structurile administrative ale
unităților.  

În cadru unui ceremonial solemn,
tinerilor recruți, le-a fost înmânat
armamentul individual și le-a fost
prezentat Drapelul de Lupta al
unității din care fac parte. Acesta
este simbolul onoarei, vitejiei si
gloriei militare, el reamintește fie-
carui militar, datoria lui sfântă de a
servi cu credință patria, de a apăra,
chiar cu prețul vieții, independența
și suveranitatea României.

După parcurgerea acestor mo-
mente unice în viața oricărui mili-
tar, urmează o perioadă destul de
încărcată, în care, timp de aproxi-
mativ patru luni de zile vor par-
curge cele două module de
pregătire militară generală și de
specialitate, module ce au ca scop
dobândirea cunoștințelor și forma-
rea deprinderilor, necesare unui
luptător al Armatei României.

Le urăm mult succes și îi îndem-
năm pe această cale să fie receptivi
la tot ceea ce li se transmite pentru
o adaptare cât mai rapidă la rigorile
vieții militare.

Redacția

Primii pași în cariera Primii pași în cariera 
militară pentru o nouămilitară pentru o nouă

serie de recruțiserie de recruți
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