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În data de 5 august a.c.,
la sediul Batalionului 285
Artilerie Vlaicu Vodă, din
Brăila, structură din organi-
grama Brigăzii 282 Blin-
dată Unirea Principatelor,
a avut loc ceremonia mi-
litară de predare-primire

a comenzii unității, între
locotenent-colonelul Cristian
Mihai și locotenent-colonelul
Ionuț Dinu.

Activitatea a avut loc
în prezența comandantului
Diviziei 2 Infanterie Getica,
general-maior Ciprian Marin

și a locțiitorului coman-
dantului Brigăzii 282
Blindată Unirea Princi-
patelor, colonelul Traian
Maghercă.

Comandantul diviziei
a apreciat activitatea
desfășurată de locotenent-
colonelul Cristian Mihai
la comanda Batalionului
285 Artilerie Vlaicu Vodă.
De asemenea, și-a exprimat
convingerea că locotenent-
colonelul Ionuț Dinu,
prin profesionalismul de
care a dat dovadă în carieră,
va asigura îndeplinirea cu
succes a misiunilor
încredințate structurii.

Sursa: Arhiva Brigăzii
282 Blindată „Unirea
Principatelor”

Batalionul 285 Artilerie „Vlaicu Vodă” Batalionul 285 Artilerie „Vlaicu Vodă” 
are un nou comandantare un nou comandant

La 18 august a.c., Divizia
2 Infanterie Getica a
sărbătorit 106 ani de la
constituirea marilor
unităţi ale Armatei
Române şi intrarea în
războiul pentru îm-
plinirea idealului naţional
de reîntregire a neamului
românesc. 

Ordinul nr. 40 al Marelui
Cartier General, din 15
august 1916 constituie
actul de naştere al Armatei
a 2-a. Acesta prevedea ca
începând cu ziua de 18
august 1916 toate trupele
şi serviciile prevăzute

prin lucrările Ipotezei Z să
treacă sub ordinele supe-
rioare ale Comandamen-
tului Armatei a 2-a, al
cărei cartier general se va
găsi instalat, până la ter-
minarea mobilizării, în lo-
calul Şcolii de artilerie şi
geniu din Bucureşti.

La 106 ani de la
înfiinţarea Armatei a 2-a,
continuatoarea tradiţiilor
istorice ale acesteia şi ale
Comandamentului 2
Operaţional Întrunit
Mareşal Alexandru
Averescu, Divizia 2 In-
fanterie Getica se

prezintă ca o structură
militară puternică şi
complexă, de maximă
importanţă în cadrul Armatei
României, având mari
responsabilităţi în sis-
temul 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.

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

Divizia 2 Infanterie „Getica” – 106 ani de existențăDivizia 2 Infanterie „Getica” – 106 ani de existență

Comemorarea eroilor la SăceleComemorarea eroilor la Săcele

La sediul Batalionului
30 Vânători de Munte
Dragoslavele, în prezența
comandantului Brigăzii
2 Vânători de Munte
Sarmizegetusa, a avut loc
ceremonia de predare-
primire a comenzii batalio-
nului și a Drapelului de
Luptă între locotenent-
colonelul Liviu-Costin
Bălăceanu și locotenent-
colonelul Ionuț-Cosmin
Tecaru.

În cadrul ceremoniei,
comandantul brigăzii l-a
felicitat pe locotenent-
colonelul Liviu-Costin
Bălăceanu pentru modul
exemplar în care și-a în-
deplinit atribuțiile și mi-
siunile specifice în perioa-
da petrecută la comanda
batalionului, oferindu-i cu

Schimbarea comenzii Schimbarea comenzii 
Batalionului 30 Vânători de Munte „Dragoslavele”Batalionului 30 Vânători de Munte „Dragoslavele”

această ocazie o plachetă
cu însemnele heraldice ale
Brigăzii 2 Vânători de
Munte Sarmizegetusa, în
semn de aleasă
considerație și prețuire.

La finalul ceremoniei
de predare-primire a co-
menzii batalionului și a
Drapelului de Luptă, co-
mandantul brigăzii i-a urat

locotenent-colonelului
Ionuț-Cosmin Tecaru, mult
succes în activitatea ce
urmează să o desfășoare
la comanda vânătorilor de
munte musceleni.

Text: plutonier-major
Ovidiu Cantea

Foto:caporal clasa a
III-a Ciprian Irimia

Veteran de război sărbătorit la 100 de aniVeteran de război sărbătorit la 100 de ani

Locotenentul în retragere
Ion Bănică a sărbătorit,
pe 20 august, vârsta de
100 de ani.

Este veteran de război
și, pe front, a fost soldat.
Odată ajuns acasă, a deve-
nit cadru militar și, ulterior,

aghiotantul generalului-
maior Grigore Baștan.

În pragul zilei de
naștere, locotenentul în
retragere Ion Bănică a
fost sărbătorit la sediul
comandamentului Divi-
ziei 2 Infanterie Getica,

în prezența fiicei genera-
lului Grigore Baștan,
președinta fundației cu
același nume.

La mulți ani, domnule
locotenent!

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

Un popor care nu-și
cunoaște istoria este ca un
copil care nu-și cunoaște
părinții - Nicolae Iorga

În data de 14/27 august
1916, Consiliul de
Coroană a consfinţit in-
trarea României în Marele
Război alături de Antanta
(tripla înțelegere). În luna
august, trupele române in-
trau în Transilvania, prin
Pasul Bratocea, localitatea
Săcele fiind una din
primele localităţi din
Transilvania eliberate și
care i-au întâmpinat pe
soldaţii români în zilele de
16 și 29 august 1916.

În amintirea acestui
eveniment şi în memoria
jertfei soldaţilor români
din timpul Primului
Război Mondial,
Primăria Municipiului
Săcele împreună cu mili-
tarii Batalionului 206 Arti-
lerie General Mihail
Lăcătușu au comemorat
aceste fapte de arme în
data de 16 august la
monumentul dedicat
eroilor României din
Pasul Bratocea.

Monumentul comemo-
rativ constă într-un bloc
de piatră de marmură de
Ruşchiţa, cu o greutate de
aproximativ 5 tone, cu o
faţadă finisată pe care se
află gravat următorul
text: Pe aici, prin istoricul
PAS BRATOCEA, trupele
române au intrat în
ARDEAL, în luna august
1916. Treceţi batalioane
române Carpaţii, La arme
cu frunze şi flori,
V-aşteaptă izbânda,

v-aşteaptă şi fraţii, Cu
inima la trecători! Glorie
veşnică ostaşilor noştri
care şi-au jertfit viaţa pen-
tru ÎNTREGIREA NEA-
MULUI! Ridicat de către
Primăria mun. Săcele –
Braşov. 16 august 2016.

Evenimentul s-a încheiat
cu defilarea și prezentarea
onorului de către militarii
Batalionului 206 Artilerie
General Mihail Lăcătușu.

Text și foto: căpitan
Levente Suciu 



În slujba patriei  
Nr. 11 (31 august 2022)

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

În perioada 17-18 august a.c., a avut loc,
la sediul Batalionului 288 Apărare
Antiaeriană Milcov, evaluarea statică a
Detașamentului de Apărare Antiaeriană -
rotația a XII-a, care va fi dislocat în Polonia
începând cu luna octombrie a acestui an.

Echipa de evaluare a fost alcătuită
din reprezentați ai Comandamentului
Forțelor Întrunite, fiind condusă de
colonelul Vasile Florean.

Detașamentul de Apărare Antiaeriană –
rotația a XII-a, structură generată de

manevră au luat parte la cursul de
prim ajutor în câmpul tactic (Combat
Life Saver). 

Astfel, militarii au avut oportuni-
tatea de a se familiariza cu diferite
tehnici de prim ajutor şi de a exersa
modul de solicitare MEDEVAC
(evacuare medicală). Aceştia şi-au
însuşit şi aprofundat cunoştinţele
necesare pentru a putea interveni cu
promptitudine și a-și putea ajuta
mereu camarazii, în caz de nevoie, pe
timpul activităților desfăşurate în
poligoanele de instrucţie, dar și în

cazul unor misiuni cu grad ridicat de
dificultate.

Activitatea a fost planificată şi
condusă de o echipă mixtă româno-
americană, ce îşi desfăşoară activi-
tatea în cadrul batalionului. 

La capătul unei săptămâni
epuizante de instruire teoretică şi
practică, militarii au trăit emoţia
evaluării finale, gândind permanent
că manechinul ce primeşte primul
ajutor poate fi oricând camaradul lor!

Text și foto: plutonier-adjutant
Florin Ciorăscu

Evaluarea statică aEvaluarea statică a
Detașamentului de ApărareDetașamentului de Apărare
Antiaeriană - rotația a XII-aAntiaeriană - rotația a XII-a

Curs de prim ajutorCurs de prim ajutor
în câmpul tacticîn câmpul tactic

Batalionul 288 Apărare Antiaeriană
Milcov din Focșani, va fi dislocat, în
luna octombrie, în baza militară
Bemowo Piskie din Polonia și va
face parte din Grupul de luptă NATO.

Misiunea acestuia este de a asigura

prezența înaintată consolidată pe flan-
cul Nord-Estic al Alianței (enhanced
Forward Presence – eFP).

Text și foto: locotenent Cornelia
Dumitru

În poligoanele de instrucţie, militarii
nu se antrenează doar pentru folosirea
armamentului şi a tehnicii militare în
câmpul tactic, ci şi pentru salvarea de
vieţi omeneşti! 

În perioada 08 – 12 august a.c., la

sediul Batalionului 280 Infanterie
Mecanizată Căpitan Valter
Mărăcineanu, structură din organi-
grama Brigăzii 282 Blindată Unirea
Principatelor, soldaţii gradaţi
profesionişti ai subunităţilor de
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Ca în fiecare an sute de români au urcat dealul
Coşna pentru a onora înaintaşii ce au luptat şi s-au
sacrificat pentru ţară. Un loc unde în Primul Război
Mondial, românii au arătat lumii că sunt o naţiune ce
merită respect şi luptă pentru idealuri naţionale. Au
căzut mulţi la datorie, dar nu au dat înapoi şi au ţinut
piept inamicilor cu curaj. Au fost atunci alături de
români şi camarazii francezi ce au udat cu sângele lor
aceste plaiuri româneşti. Ansamblul Monumental în
memoria eroilor căzuți la datorie în Războiul de
Întregire Națională stă acum mărturie a eroismului
lor. 

Ceremonia a fost oganizată de Grupul de acțiune
Ansamblul Monumental Coșna, din care fac parte
Primăria comunei Pârgărești, Asociația Prospectorii
Istoriei, Asociația Regimentul 15 Infanterie, Statul
Major al Apărării prin filiala Iași Ștefan cel Mare a
Muzeului Militar Național Regele Ferdinand, iar din
acest an s-a alăturat şi Asociația Militarilor Veterani și
Veteranilor cu Dizabilități (AMVVD) Sf. Mare Mucenic
Dimitrie- Izvorâtorul de Mir, prin sucursala Bacău.

Este un proiect de suflet al membrilor asociației și
nu numai. A devenit al tuturor locuitorilor din comuna
Pârgărești. Acum, fiind din ce în ce mai mediatizat, a
devenit un proiect de suflet la nivel național. Vin aici
cam o dată pe lună, cel puțin, și de fiecare dată văd
din ce în ce mai mulţi vizitatori, familii cu copii, care
vin, citesc panourile informative, și asta mă bucură
foarte mult, a spus inginerul Florin Boşoteanu,

președintele Asociației Prospectorii Istoriei.
Garda de onoare a fost compusă din militari ai

Batalionului 635 Apărare Antiaeriană Precista, ai
Batalionului 631 Tancuri Oituz din Brigada 15
Mecanizată şi ai Batalionului 22 Vânători de Munte
Cireșoaia din Brigada 61 Vânători de Munte, precum
şi muzica militară a Bazei 95 Aeriană Erou Căpitan
Aviator Alexandru Şerbănescu.

La eveniment au fost prezenți comandantul Diviziei
2 Infanterie Getica, general-maior Ciprian Marin,
comandantul Brigăzii 15 Mecanizată Podu Înalt, colonel
Claudiu-Mădălin Tamaș, reprezentanți ai autorităților
locale, militari activi, în rezervă și în retragere,
comandanți ai unităților din Ministerul Apărării
Naționale și Ministerul Afacerilor Interne, membrii
Asociației Tradiția Militară, precum şi numeroşi
localnici.

Manifestarea a cuprins primirea oficialităților,
intonarea Imnul Național al României, oficierea unui
serviciu religios, alocuțiuni, depuneri de coroane și
jerbe de flori și defilarea detașamentului de onoare.
Te Deum-ul dedicat evenimentului a fost oficiat de
preoți ai bisericilor ortodoxe și romano-catolice. Cu
acest prilej au fost transmise și mesaje ale înalţilor
prelaţi ce păstoresc aceste locuri.

(continuare în pagina 5)

Dealul Coşna, un reper al
sacrificiului şi eroismului

românilor

Vineri, 12 august, pe dealulVineri, 12 august, pe dealul
Coşna, în comuna Pârgăreşti,Coşna, în comuna Pârgăreşti,
lângă Târgu Ocna, judeţul Bacăulângă Târgu Ocna, judeţul Bacău
a avut loc ceremonia militarăa avut loc ceremonia militară
anuală la Ansamblul Monumentalanuală la Ansamblul Monumental
în memoria eroilor căzuți la daîn memoria eroilor căzuți la da--
torie în Războiul de Întregiretorie în Războiul de Întregire
Națională. Pe locul unde s-auNațională. Pe locul unde s-au
dus lupte grele în Primul Războidus lupte grele în Primul Război
Mondial, anual, românii se ducMondial, anual, românii se duc
într-un pelerinaj pentru a onoraîntr-un pelerinaj pentru a onora
sacrificiul şi eroismul înaintaşilorsacrificiul şi eroismul înaintaşilor
ce au plătit cu viaţa idealurile dece au plătit cu viaţa idealurile de
unire şi libertate.unire şi libertate.



Suntem onorați că la aceste manifestări comemorative
anuale au participat, încă de la inaugurare, alături
de un numeros public din zonă și din țară,
reprezentanții militari ai Ambasadei Franței și
descendenții eroului francez Paul Berge, căzut
aici, alături de ostașii români, în vara de foc a
anului 1917. Salutăm prezența, începând din acest
an, a reprezentanților militari ai Ambasadei
Germaniei, exprimându-ne încrederea că, prin
acțiune întrunită și coordonată, se va putea crea
și aici, pe dealul Coșna, un reper comemorativ
reprezentativ, așa cum există și în alte locuri din
țară și din străinătate, unde au avut confruntări
armate în Marele Război. Salutăm și apreciem
proiectele de dezvoltare ce se intenționează a fi
derulate aici pentru trecerea la un Ansamblul
Memorial Internațional, în care să fie comemorați
toți militari căzuți în luptă pentru țara lor în
această zonă. Ceea ce se întâmplă aici pe Dealul
Coșna este un exemplu de omagiere a jertfei de
sânge a militarilor români și aliați, care au căzut,
aici, acum 105 ani, pentru idealul de întregire
națională, pentru libertate și izbânda comună în
Marele Război. În toate vremurile, libertatea și
dreptul popoarelor de a-și hotărî singure soarta și
drumul de urmat au fost scump plătite de cetățenii
lor și, în primul rând, de militarii care se află în
prima linie de apărare a ţării. Ceea ce se întâmplă
acum în Ucraina constituie un avertisment pentru

noi toți că trebuie să fim de veghe permanent, să
întărim capacitatea de apărare a ţării și să ne
îndeplinim, cu credință și devotement, misiunea
pe care o avem la postul încredințat!, a declarat
comandantul Diviziei 2 Infanterie Getica, general-
maior Ciprian Marin. 

Un spectacol aviatic gustat de publicul prezent
a fost oferit de survolul a patru aeronave aparținând
Bazei 95 Aeriană, două avioane IAR-99 Şoim şi
două elicoptere IAR-330 SOCAT, precum şi un
exerciţiu demonstrativ oferit de militarii Batalionului
53 Comando Smaranda Brăescu. De precizat că
la manşa unuia dintre elicopterele prezente la
ceremonie a fost comandantul Bazei 95 Aeriană,
comandor Ioan Mischie.

Se știe că aici, pe Coșna, a fost ultima redută a
înaintării puterilor centrale către inima Moldovei,
către Iași. Dacă rezistența pe Coșna, Cireșoaia,
ar fi căzut, ar fi fost învăluite trupele române din
dispozitivul de la Mărășești, ar fi căzut frontul,
România ar fi fost scoasă de război, iar cauza
aliaților noştri ar fi fost compromisă pe frontul de
est. Ceea ce s-a realizat aici, în 2019, de grupul
de acțiune, continuă tradiția interbelică, pentru
că cele două monumente dedicate eroilor români
și francezi, iar de la anul, prin cea de-a treia
cruce comemorativă și a plăcii comemorative de-
dicate tuturor militarilor din armatele beligerante
care au dus acțiuni de luptă în acest sector, ne

încadrăm în tendința europeană de a constitui
ansambluri memoriale, dedicate jerfei ostaşilor
care au căzut la datorie pentru țara lor. Faptul
că tranșeea a fost refăcută exact pe aliniamentul
care a fost acum 100 de ani, exercițiile militare
reconstitutive derulate de Asociația Tradiția
Militară încântă publicul şi transmit un semnal
tinerei generații că trebuie să cunoască repere
esențiale ale istoriei noastre naționale și a aliaților
noștri, a afirmat colonel(r) Dan Prisăcaru, directorul
filialei Iași Ștefan cel Mare a Muzeului Militar
Național Regele Ferdinand I.

La sfârşitul festivităţii s-a reconstituit un
moment de luptă de pe dealul Coșna, realizat de
către Asociația Tradiția Militară, desfăşurat chiar
pe locul vechilor tranşee, parte din ele refăcute
cu ocazia inaugurării de acum trei ani a ansamblului
comemorativ. De asemenea, publicul prezent a
putut vizita expozițiilor cu tematica militară or-
ganizate de asociațiile Prospectorii Istoriei și Re-
gimentul 15 Infanterie cu tema Secvențe ale par-
ticipării ostașilor români în Războiul de Întregire
Națională ce au prezentat imagini, documente,
obiecte militare găsite pe câmpul de luptă în zona
dealului Coșna. Un alt punct de atracție a fost
zona în care AMVVD Bacău a expus replici ale
obiector de luptă și vesta de protecție a celor de
la Forțe pentru Operații Speciale ce a fost purtată
de către militari în teatrele de operații din Afganistan.

Text și foto:plutonier-adjutant Lucian Irimia
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Detașamentul de Apărare Antiaeriană – rotația
a XII-a, generat de Batalionul 288 Apărare
Antiaeriana Milcov din Focșani, va fi dislocat
în luna octombrie, pentru șase luni, în cadrul
Grupului de Luptă NATO din Polonia cu misiunea
de asigurare a prezenţei înaintate consolidate
pe Flancul Nord-Estic al Alianţei.

I-am găsit la începutul lunii în plină pregătire,
la terenul de instrucție al Batalionului 288
Apărare Aeriană Milcov, unde desfășurau un
exercițiu de tip STX în cadrul etapei bateriei.
Urmau a evalua una dintre situațiile în care se
poate afla bateria în condiții de luptă. 

Șase geparzi – Rufus, Achile, Neptun, Uragan,
Saturn și Ajax – torceau, pregătiți, la linia de
start. Comandantul de baterie transmite către
subordonați misiunea și exercițiul a început.   

Se constituie dispozitivul de deplasare -
coloana. Înaintea coloanei, există o celulă de
recunoaștere care se deplasează pe traseul
indicat pentru a efectua siguranța. În urma
celulei de recunoaștere pleacă toate echipajele,
îmi explică locțiitorul comandantului bateriei,
căpitan Alexandra Mihaela Butaru-Leța. Urmărim
cele șase echipaje la bordul unui VAMTAC.
Praful începe să se ridice, iar pe fundalul
zgomotului produs de motoare curg comenzi
scurte și clare. 

La deplasarea către ocuparea dispozitivului
de luptă, au avut loc două incidente, un atac
aerian și un atac terestru, combătute de gepardul
de serviciu în timpul deplasării. La întoarcere,
au avut parte de un incident CBRN. Echipajele
au luat măsurile de siguranță și au executat
decontaminarea. 

(continuare în pagina 7)

Șase Geparzi 
în acțiune

MMiill ii ttaarrii ii   ddiinn  ccaaddrruull
DDeettaașșaammeennttuull  ddee  AAppăărraarree
AAnnttiiaaeerriiaannăă  --  rroottaațțiiaa  aa
XXIIII--aa îî șș ii   tt ee ss tt ee aa zz ăă
ccuunnooșștt iinnțțeellee              îînnaaiinntteeaa
mmiissiiuunniiii   ddiinn  PPoolloonniiaa,,   llaa
tteerreennuull   ddee  iinnssttrruuccțț iiee  aall
BBaattaalliioonnuulluuii  228888  AAppăărraarree
AAnntt iiaaeerriiaannăă  „„MMiillccoovv””..   



În urma atacului aerian, am avut un incident
de tip TEHEVAC, care a necesitat evacuarea
unui complex avariat, și un incident de tip MEDEVAC
– evacuarea unui militar rănit, în urma atacului
terestru, îmi pune căpitanul în cuvinte imaginile
la care sunt martor. 

Alexandra Mihaela Butaru-Leța este încadrată
comandant baterie la Bateria 1 Rachete Antiaeriene
KUB din Regimentul 53 Rachete și Artilerie
Antiaeriană Tropaeum Traiani din Medgidia, iar

aproape un an și jumătate, eu fiind încadrat în
acest batalion ce a generat detașamentul. Consider
că suntem un detașament foarte bine pregătit și
că ne vom îndeplini toate misiunile cu succes.
Sperăm ca la sfârșit să spunem toți misiune
îndeplinită!

Militarii se pregătesc pentru evaluarea de la
sfârșitul pregătirii misiunii. Evaluarea statică are
loc săptămâna aceasta, iar evaluarea acțională se
va desfășura după LFX-ul din Capu Midia. 

Text și foto: plutonier-major Alina Crișan
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Militarii s-au descurcat foarte bine. Ei
deja cunosc postul în care sunt încadrați și
responsabilitățile pe care le are fiecare în
parte. Nu a fost nimic de reproșat, s-au
încadrat în bareme, au executat etapele, au
raportat conform normelor în vigoare. 

Căpitan Alexandra Mihaela Butaru-Leța

Misiunile externe oferă un sprijin real
în dezvoltarea carierei. Ocazia de a colabora
cu partenerii străini, de a-ți însuși modul
de operare într-un cadru întrunit sau de a
intra în contact cu mentalități și culturi
diferite constituie întotdeauna un avantaj,
personal și profesional.

Sublocotenent Bogdan Ionuț Găitănaru

funcția actuală o ocupă din mai 2022, când a
început detașamentul pregătirea. Polonia va fi
prima mea misiune externă. Merg cu gândul de a
achiziționa noi informații, de a dezvolta atât
cunoștințele, cât și abilitățile de conducere și de
a desfășura cât mai multe activități în cooperare
cu partenerul străin. Spune că nu are emoții,
pentru că are încredere în colegi, și-au dovedit
de fiecare dată profesionalismul. Colegii m-au
primit cu brațele deschise, având în vedere că
nusunt încadrată la pace în această unitate.
M-am adaptat ușor, nefiind prima activitate în
afara unității de încadrare. 

Tot la prima misiune este și sublocotenentul
Bogdan Ionuț Găitănaru, comandant secție tragere
în cadrul bateriei de artilerie antiaeriană a
detașamentului. Misiunea mea a fost de a conduce
secția în dispozitiv și a lua măsurile specifice în
vederea rezolvării anumitor incidente, conform
procedurii, pe care secția mea, bateria, le-a
îndeplinit cu succes, explică ofițerul. Secția 1
tragere este formată din opt militari, șapte bărbați
și o femeie, un colectiv tânăr, cu media de vârstă
de aproximativ 35 de ani. Lucrăm împreună de
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La Mărășești, ceremonialul militar
și religios s-a desfășurat în prezența
prim-ministrului României, Nicolae
Ionel Ciucă, a șefului Statului Major
al Apărării, general Daniel Petrescu,
consilierului de stat din cadrul
Administrației Prezidențiale, Constantin
Ionescu, și a reprezentanților autorităților
publice. În acest  an, militarilor li s-au
alăturat și membri ai Asociației de
Reconstituiri Istorice Ferdinand I și ai
Asociației Culturale Tomis, filialele
Constanța și Galați, care au prezentat
uniforme istorice ale Armatei României.
Printre cei care au adus un pios omagiu
eroilor s-a numărat și maiorul (rtr.)
Gheorghe Arhip, veteran de război. 

Într-un cadru solemn, la mausoleele
din Mărășești și Focșani, în locurile
unde, în cripte reci, își dorm somnul

de veci eroii neamului românesc, au
fost depuse, în semn de adâncă
recunoștință pentru sacrificiul lor,
coroane de flori și au avut loc servicii
religioase pentru odihna sufletelor
înaintașilor.

Activitățile de la Mărășești și Focșani
s-au încheiat cu defilarea detașamentelor
de onoare ale Brigăzii 30 Gardă Mihai
Viteazul și Brigăzii 8 Rachete Operativ
Tactice Alexandru Ioan Cuza. 

Păstrăm vie, peste veacuri, amintirea
celor care și-au dat viața pentru ideal
și patrie!

Text: plutonier-major Oana Ieșan 
Foto: fruntaș Gina Chipăilă, personal

civil contractual Andriana Vlasie

Militarii Garnizoanei
Focșani au luat parte
în data de 6 august
2022, la activitățile
desfășurate la mau-
soleele eroilor din
Mărășești și Focșani,
pentru comemorarea
celor care au căzut la
datorie pe meleaguri
vrâncene, în Primul
Război Mondial. 

Recunoștință eternă Recunoștință eternă 
Eroilor NeamuluiEroilor Neamului
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HOROSCOP SEPTEMBRIE

J
Vorba aia:
- Unde te vezi peste cinci ani?
- Păi, dacă nu se invetează ceva nou, tot în oglindă.

J

J
Doi tipi stau de vorbă:
– Ce ciudată e viața câteodată!
– Cum așa?
– Păi, vecina mea are 13 ani, fumează în balcon și plânge pentru că a

părăsit-o iubitul. Eu am 40, mănânc compot pe canapea și mă uit la de-
sene animate.

J
Merge soacra pe bicicletă. O vede ginerele și o întreabă:
- Unde mergi mamă-soacră?
- La cimitir.
- Și cine aduce acasă bicicleta?

U M O R

Știați că?
Delta Dunării este singura deltă din lume declarată în întregime rezervație a

Biosferei, fiind inclusă în Lista Patrimoniului Universal Cultural și Natural UNESCO.
Singurul oraş din Delta Dunării, Sulina, care are port atât la Dunăre, cât şi la•

Marea Neagră, este situat la cea mai joasă altitudine din România şi este totodată
cel mai însorit teritoriu al țării noastre.

Teritoriul Deltei Dunării se mărește în fiecare an cu aproximativ 40 metri pătrați.•
Delta Dunării se află pe suprafața României într-un procent de 82%, restul fiind

localizată pe teritoriul Ucrainei.
Delta Dunării este un muzeu al biodiversității, unde poți vedea peste 1830 de

specii de copaci și plante, peste 2440 de specii de insecte, 91 de specii de moluște,
11 specii de reptile, 10 specii de amfibieni, 320 de specii de păsări și 44 de specii
de mamifere, foarte multe dintre acestea fiind declarate specii unice și monumente
ale naturii.

În Delta Dunării se întâlnesc singurele păduri de nisip din țară: Letea şi
Caraorman, unde cresc liane de până la 25 m.

În pădurea Caraorman, în locul numit „Fântâna Vânătorilor”, se găsește cel mai
bătrân stejar din țară. Are circa 400 de ani, un diametru de 3,8 metri şi este cunoscut
ca „Stejarul îngenuncheat”.

Se întâlnesc și două plante carnivore în deltă: otrăţelul de baltă şi aldrovanda.
Este cea mai mare rezervație de ținuturi umede (teritoriu mlăștinos) din Europa,

acoperind o suprafață de 2.681 km pătrați.
Aici se întâlnește cel mai mare potențial de plante medicinale: aproximativ 195

de specii.
Şarpele rău este una dintre cele mai agresive specii din Deltă: este cel mai lung

şarpe din Europa, ajungând până la 2 metri şi este specie protejată pe tot continentul
nostru.

În Deltă avem şi o specie de fluture imens, de noapte, denumit „ochi de păun”.
Acesta are o anvergură a aripilor de 18 cm.

Cea mai mică pasăre din România trăieşte în Deltă şi este pitulicea, cunoscută
ca „Ochiul boului”, având cel mult 10 cm lungime și o greutate de 13 grame.

Delta Dunării este cel mai important loc de popas pentru păsările migratoare ce
călătoresc între regiunea tropicală și cea arctică, cinci din cele mai importante dru-
muri de pasaj trecând pe aici.

Cele mai mari păsări prădatoare din Delta Dunării sunt Pelicanul Creț, anvergura
aripilor sale atingând 3,2 metri si Vulturul Codalb, cu anvergura aripilor de până
la 2,5 metri.

Sursa: Stiatica.ro

Berbec. Luna septembrie va aduce mult curaj și energie în viața nativilor
acestei zodii. Din moment ce nu vă veți face griji cu privire la nimic în
această perioadă, totul va decurge fără probleme. Berbecii se gândesc adesea

la septembrie ca la un nou început. De obicei le plac schimbările, iar luna
aceasta le vor primi. Veți face față fără teamă tuturor provocărilor și veți rămâne în
continuare cu multă energie pentru hobby-uri și pentru familie.

Taur. În septembrie, nativi acestei zodii vor începe să se gândească la viața
lor. Când vine vorba de viața personală, vă veți regăsi în multe situații în
care va trebui să luați decizii cruciale. Prin urmare, lăsați lucrurile să curgă

și nu lăsați problemele să vă înghită. Luna aceasta nu va fi un moment ușor,
încearcați să mergeți mai departe și să o depășiți, urmează zile mai bune. Cu toate
acestea, nu trebuie să evitați negativitatea, ci, să așteptați să treacă. 

Gemeni. Luna aceasta, nativii acestei zodii se vor confrunta cu mult stres.
Multe îndatoriri se vor aduna și veți intra într-o agitație atunci când nu te
mai poți bucura de nimic. Prin urmare, mai bine nu vă apucați de activități

solicitante din punct de vedere mental în această perioadă și mai degrabă
planificați un weekend în natură cu prietenii. Începerea unui nou an școlar poate fi
o provocare în multe feluri. 

Rac. Septembrie va fi luna în care veți simți nevoia să fiți în contact cu
cineva, fie cu prietenii apropiați. Veți tânji după o îmbrățișare, apropiere și
reasigurare că sunteți iubiți. Ar trebui să lucrați mai degrabă la stima de sine.

În această perioadă, cel mai important lucru va fi să vă  asigurați că aveți pro-
pria valoare și să faceți lucrurile așa cum le simțiți. Găsirea păcii interioare ar trebui
să fie cel mai important lucru.  

Leu. Pe parcursul acestei luni, veți dezvălui un talent muzical pe care cu
siguranță ar trebui să începeți să îl dezvoltați. Încercați să vă înscrieți la un
curs de muzică, cum ar fi să cântați sau să cântați la un instrument muzical,

vă veți lărgi orizonturile și vă veți satisface spiritul creativ. Septembrie vă va
oferi o oportunitate excelentă de a profita de zilele însorite pentru a călători puțin.
Alegeți o companie plăcută pentru călătorii deoarece vă va oferi multă energie.  

Fecioară. În septembrie, vă veți arăta dorința de a domina. Prin urmare,
veți fi bucuros să preluați din responsabilitățile colegilor, ceea ce probabil
va avea și o răsplată. Luna aceasta, instinctele părintești se vor trezi. Veți

dori să petreceți timp cu copiii dvs., care vor fi foarte fericiți și vă veți distra
foarte mult împreună.  Fecioarele vor fi foarte ospitaliere și generoase. Când vă va
solicita cineva ajutorul, o veți face fără ezitare. 

Balanţă. Nativii se vor simți pur și simplu grozav în septembrie. Veți avea
o stare de sănătate grozavă, iar bolile și răcelile nu vă vor deranja. Veți fi
într-o formă excelentă, așadar nu ar trebui să vă culcați pe lauri și să profitați

pentru a vă apuca de o activitate sportivă. Veți simți nevoia de a schimba at-
mosfera de acasă, prin urmare, veți începe cu mult entuziasm renovarea apartamen-
tului sau curățenia pe care tot a-ți amânat-o. 

Scorpion. Septembrie nu va fi deloc fără probleme și ar putea fi necesar să
vă confruntați cu dileme interioare. Pe de o parte, puteți fi fără suflet și, pe
de altă parte, veți fi prea romantic. Totuși, în ciuda întregii influențe a lui

Venus, veți putea rămâne calm și nu vă veți exprima prea mult sentimentele.
Cei aflați într-o relație vor contempla un compromis între ceea ce simt pentru
partenerul lor și nevoia de a fi independenți.

Săgetător. Săgetătorii vor străluci în câteva domenii ale vieții lor, mai ales
în activitățile sportive. Veți putea folosi potențialul mai ales în activitățile
de grup, de exemplu, voleiul este o alegere bună pentru tine. Încearcați să

găsiți un weekend liber, organizați o după-amiază cu prietenii pentru a vă re-
laxa. Ar trebui să petreceți  mai mult timp înconjurat de oameni, pentru că aceasta
va fi principala sursă de energie pentru voi în această lună.  

Capricorn. La începutul lunii, neatenția va pune stăpânire pe voi. Ges-
tionarea timpului va fi destul de dificilă și nu veți reuși să faceți majoritatea
lucrurilor pe care le-ați planificat. Este timpul să începeți să vă gândiți la

eficiența și prioritățile tale, pentru că veți începe să pierdeți din vedere ceea
ce vă doriți cu adevărat. Încercați să vă opriți pentru o clipă și stabiliți prioritățile
și nu le mai amânați. Nu vă lăsați acaparați de gândurile din trecut și priviți înainte.

Vărsător. Vărsătorii ar trebui să se pregătească pentru multe schimbări în
viața lor privată din luna septembrie. Veți fi foarte volatil în această lună.
Veți fi destul de libertini, iar acest lucru se va manifesta în modul în care vă

veți prezenta în viața socială. Una dintre nevoile dumneavoastră cele mai
esențiale este libertatea. În septembrie, veți încânta pe toată lumea cu farmecul
dumneavoastră și vor uita rapid toate greșelile pe care le faceți.

Peşti. Schimbările de vreme și numărul de sarcini vă vor influența negativ
și vă veți simți stresați, ați putea avea chiar tendința de a intra în unele stări
depresive. Sarcina nativilor pentru această lună este să ajungă la o armonie

mentală și să se preocupe de sănătatea lor și de o alimentație sănătoasă.
Încercați să vă oferiți dumneavoastră și familiei câteva zile libere în plus pentru a
compensa ceea ce ați ratat pe tot parcursul verii. În plus, munca fizică vă va ajuta
să vă puneți ordine în gânduri.
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În data de 29.08.2022, în baza
militară Vaziani din Georgia a avut loc
ceremonia de deschidere a exercițiului
multinațional Noble Partner 2022.

Noble Partner 2022 este un exercițiu
care se desfășoară în perioada 29 august -
9 septembrie a.c., condus în parteneriat
de către Georgia și Statele Unite ale
Americii la care participă militari din
Bulgaria, România, Moldova, Grecia,
Marea Britanie, Turcia, Slovacia,
Norvegia, Lituania, Azerbaidjan, Germania,
Bosnia și Herțegovina, Estonia, Polonia,
Japonia, Ucraina și Suedia, însumând
un număr de aproximativ 2400 de
participanți.

Exercițiul urmărește creșterea
pregătirii și interoperabilității între
Georgia, Statele Unite ale Americii,
partenerii regionali și țările aliate pentru
asigurarea stabilității și a unui mediu
sigur în regiunea Mării Negre. Totodată
creează posibilitatea comandamentelor
de a exersa și valida procedurile de

operare în cadrul exercițiului de tip
CPX/CAX și subunităților de a se
antrena într-un mediu multinațional.

La ceremonia de deschidere a
exercițiului au participat Generalul-maior
Giorgi Matiashvili, Șeful Statului Major
al Apărării Georgiene, generalul de
brigadă Roland Dzneladze, Comandantul
Comandamentului Forțelor Terestre de
Est al Georgiei, care este și
conducătorul exercițiului, precum și
atașați militari ai țărilor participante.

România participă la acest exercițiu
cu un detașament de 35 de militari din
cadrul Brigăzii 9 Mecanizată
Mărășești, condus de către colonelul
Popescu Eugen, din care 13 militari
augmentează statul major de brigadă
multinațională și un pluton de poliție
militară format din 22 de militari.

Sursa: Compartimentul de informare
şi relaţii publice / Brigada 9
Mecanizată „Mărăşeşti”

În perioada 22-26 august, la Centrul
Secundar de Instruire pentru Luptă
Smârdan, o companie de infanterie și
un pluton de aruncătoare de 120 mm,
din cadrul Batalionului 2 Infanterie
Mecanizată Călugăreni, au participat

la exerciții de rezolvare a unor situații
tactice, exerciții de antrenament și
exerciții cu trageri de luptă. 

Text și foto: fruntaș Adrian Vasile

Deschiderea exercițiulDeschiderea exercițiul
multinațional multinațional 

„Noble Partner 2022”„Noble Partner 2022”

InstrucțieInstrucție în în 
poligonul Smârdanpoligonul Smârdan


