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Colonelul Ovidiu Lungu
a luat în primire comanda
și Drapelul de Luptă al
Brigăzii 1 Mecanizată
„Argedava” de la
colonelul Eugen Popescu,
în data de șase septem-
brie, la sediul comanda-
mentului din București.

La ceremonie au par-
ticipat șeful Statului
Major al Forțelor Tere-
stre, general-maior Iulian
Berdilă, comandantul Co-
mandamentului Multinațional
de Divizie Sud-Est, general
de brigadă Cristian Dan,
precum și comandanți din
structuri aparținând Min-
isterului Apărării Naționale.  

În cuvântul său, șeful
Statului Major al Forțelor
Terestre, generalul-maior
Iulian Berdilă, a subliniat
că Brigada 1 Mecanizată
,,Argedava” este foarte
importantă pentru forțele

Terestre Române și ,,de
aceea prezentul, dar mai
ales viitorul, ca mare uni-
tate, contează și are
nevoie de un proiect care
să-i consolideze poziția în
Forțele Terestre”, urându-i,
totodată, succes noului
comandant al brigăzii. 

După ce a parcurs
etapele de la baza carierei

militare, colonelul Ovidiu
Lungu a fost comandant
al Batalionului 2 Infan-
terie „Călugăreni”, din
2013 până în 2017. 

A absolvit, în anul
2018, Colegiul de Război
din SUA și, începând cu
octombrie 2018, a fost
numit în funcția de șef de
stat major în Comanda-
mentul Multinațional de
Divizie Sud-Est. 

Este veteran al teatrelor
de operații, participând la
patru misiuni în Irak și
Afganistan, și a comandat
Batalionul 2 Infanterie
„Călugăreni” pe timpul
participării la misiunea
RESOLUTE SUPPORT
din 2016. 

Text: locotenent Sergiu
Iosub

Foto: Cristian Dobre

Brigada 1 Mecanizată „Argedava” Brigada 1 Mecanizată „Argedava” 
are un nou comandantare un nou comandant

Joi, 16 septembrie,
colonelul Vasile Cerbu,
din cadrul comandamen-
tului Diviziei 2 Infanterie
„Getica”, a primit trofeul
„Omul anului 2020”,
pentru obţinerea premiu-
lui I la secţiunea
Diplomaţie şi informaţii,
fiindu-i recompensată
valoarea profesională
pentru lucrări elaborate
care au contribuit la
creşterea prestigiului
instituţiei militare.

Concursul „Omul Anu-
lui” a fost organizat la
nivelul Statului Major al
Forţelor Terestre, fiind in-
augurat în Armata
României în anul 2010 şi
dedicat recompensării a
personalului militar şi
civil care contribuie la
crearea unei imagini poz-
itive instituţiei militare şi
la creşterea vizibilităţii
structurilor militare la
nivel naţional, la nivelul
Alianţei sau pe plan
internaţional.

Redacția

„Omul anului 2020”, la secţiunea „Omul anului 2020”, la secţiunea 
Diplomaţie şi informaţiiDiplomaţie şi informaţii

Garnizoana Focșani
promovează sportul și ca-
maraderia, fiind partener
în cadrul evenimentului
„Mausolee pe bicicletă”,
ce a avut loc pe 18 sep-
tembrie 2021, pe traseul
turistic „Drumul de glorie
al Armatei Române din
Primul Război Mondial”.   

Startul evenimentului a
fost dat din fața Mau-
soleului Eroilor Sud din
Focșani, cursa contin-
uând spre Mausoleul
Mărăști, unde cicliștii au
fost susținuți cu acorduri
de fanfară, de către Muzica
Militară a garnizoanei
Focșani. De asemenea,
toți cei prezenți au avut
ocazia să vizioneze o
miniexpoziție de arma-
ment și tehnică de luptă,
organizată de instituțiile
din sistemul național de

apărare și de ordine
publică din garnizoana
Focșani.

Evenimentul „Mausolee
pe bicicletă”, aflat la cea
de-a VII-a ediție, pune în
valoare patrimoniul cul-
tural vrâncean, respectiv

cele patru mausolee de pe
raza județului Vrancea, de
la Focșani, Mărășești,
Soveja și Mărăști, și
promovează turismul și
sportul pe două roți. 

Text: locotenent-colonel
Sorin Dumitrache

„Mausolee pe bicicletă”„Mausolee pe bicicletă”

La 22 septembrie 2021,
membrii Biroului Atașatului
Apărării (BAAp) din cadrul
Ambasadei României în
Republica Polonă au efec-
tuat o vizită la Baza
Militară Bemowo Piskie.
În context, la invitația
partenerului croat, aceștia
au participat la un
exercițiu demonstrativ de
trageri cu sistemul mobil
de lansatoare de rachete
(MLRS) Vulkan executat
de militarii croați din
cadrul Grupului de Luptă

„Stronger Together” în Bemowo Piskie!„Stronger Together” în Bemowo Piskie!

NATO enhanced Forward
Presence (eFP) condus de
SUA. 

În marja activității,
membrii BAAp român au
purtat discuții cu coman-
dantul Grupului de Luptă,
locotenent-colonel Craig
Broyles, precum și cu co-
mandantul Bazei Militare
Bemowo Piskie, locote-
nent-colonel Joroslav
Wyszecki. Subiectele
abordate au scos în
evidență dezvoltarea
continuă a relațiilor dintre

națiunile din cadrul
Grupului de Luptă NATO
eFP din Polonia. La
activități a fost prezent și
Ambasadorul Croației în
Polonia, E.S. Tomislav
Vidošević, care a făcut
aprecieri cu privire la sol-
idaritatea româno-croată,
stadiul actual și perspec-
tivele foarte bune de co-
operare bilaterală în cadru
aliat. 

De asemenea, pe tim-
pul întâlnirii avute cu
militarii români din
Detașamentul de Apărare
Antiaeriană a fost
subliniată importanța mi-
siunii acestora în cadrul
Grupului de Luptă NATO
eFP, precum și rezultatele
remarcabile pe care
aceștia le-au obținut în ac-
tivitatea desfășurată. 

Text: locotenent
Mădălina Boboc

Foto: locotenent
Mădălina Boboc, Spc.
Osvaldo Fuentes 



Garnizoana Medgidia a găzduit în pe-
rioada 20-23 septembrie competiția anuală
„Subofițerul/Soldatul anului”, etapa pe
Divizia 2 Infanterie ,,Getica”. 

La start s-au aliniat maiștrii militari,
subofițerii, gradații și soldații profesioniști
câstigatori ai etapei pe mari unități și unități
subordonate Diviziei 2 Infanterie „Getica”. 

Activitatea a cuprins mai multe probe
printre care educație fizică militară, tragere,
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instrucție CBRN, topografie, instrucție sani-
tară, instrucție genistică, instrucție de front,
limba engleză și pregătire militară generală.

Clasamentul general la categoria maiștri
militari/subofițeri a arătat astfel:

Locul 1 - sergent Sorin Narcis Vlad, Regi-
mentul 528 ISR „Vlad Țepeș”;

Locul 2 -  sergent Dănuț Ghelasa, Batalionul
21 Vânători de munte „General Leonard
Mociulschi”;

Locul 3 - maistru militar cls. a IV-a Marius
Trașcă, Regimentul 61 Rachete Antiaeriene
„Pelendava”. 

La secțiunea soldați gradați profesioniști,
podiumul a fost ocupat de următorii militari:

Locul 1 - fruntaș Constantin Nicula, Bata-
lionul 200 Sprijin „Istrița”;

Locul 2 - fruntaș Gabriel Boga, Brigada 2
Vânători de munte „Sarmizegetusa” 

Locul 3 - caporal cls. a III-a  Adrian Constantin,
Batalionul 405 Parașutiști „Căpitan Ștefan
Șoverth”

Competiția a fost organizată și condusă de
maiștrii militari și subofițerii de comandă
din Divizia 2 Infanterie „Getica”.

Premierea a fost făcută de locțiitorul pen-
tru sprijin al șefului de stat major al diviziei,
colonelul Marian Mutuligă, care a transmis
felicitări tuturor participanților și mult suc-
ces celor premiați în următoarea etapă.

Text: maistru militar principal Iulian Cadulencu

Concursul „Subofițerul/Soldatul anului”, etapa pe divizieConcursul „Subofițerul/Soldatul anului”, etapa pe divizie
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Devenită tradiţie, competiția militar-
aplicativă „Roza cercetașilor”, ediția
de vară, faza pe divizie s-a desfășurat
în garnizoana Buzău.

Constituiţi în 10 loturi, 125 de militari
din cadrul marilor unități și unităților
din compunerea Diviziei 2 Infanterie
„Getica” au participat la o nouă ediție
a concursului dedicat militarilor din
structurile de cercetare.

Concurenții  au avut de înfruntat, pe

parcursul probei de patrulă și ștafetă,
un teren mediu greu frământat pe dis-
tanţă de peste 30 km, dar beneficiind
de această dată de o vreme bună.

Competiția, reprezentativă deja pentru
structurile cu specific de cercetare, va-
lorifică și dezvoltă spiritul de echipă,
camaraderia și deprinderile specifice
de militar ale participanților, oferind
constant, pe lângă activitățile de instruire
ale fiecărei structuri, prilejul evaluării și autoevaluării nivelului de pregătire a

militarilor și echipelor din unitățile și
marile unități militare ale diviziei.

Competiția a constat în desfășurarea
a două probe: de patrulă şi ştafetă.
Proba de patrulă, în care au fost testate
la maxim calitățile fizice, s-a desfăşurat
pe un traseu de aproximativ 30 de ki-
lometri, într-un teren puternic frământat.
Ca la fiecare ediţie, organizatorii au
simulat un cadru tactic complex, cu
ameninţări de natură convenţională şi
hibridă care au solicitat participanţilor
la un înalt nivel, calităţile şi deprinderile
specifice, formate şi perfecţionate în
anii de instrucţie.

Au fost astfel evaluate loturilor par-
ticipante, în anumite puncte de verifi-
care, deprinderile de a descoperi ame-
ninţările specifice acţiunilor în dispo-
zitivul adversarului, traversarea unei
zone contaminate, identificarea unor
obiective, acordarea primului ajutor şi
transportul unui rănit, precum şi modul
de identificare şi cunoaştere a caracte-
risticilor tehnico-tactice ale tehnicii/
echipamentelor atât din armata română
cât şi din armatele străine.

Proba de ştafetă a redat în condiții
cât mai asemănătoare cu cele reale exe-
cutarea unei misiuni, în condiţii de
efort intens pe un traseu de aproximativ
800 de metri, parcurs contratimp de
loturile participante. Pe parcursul tra-
seului loturile au trebuit să rezolve trei
momente tactice (aruncarea grenadelor
la distanţă şi precizie şi executarea
unor şedinţe de tragere). 

După însumarea timpilor la probele
desfăşurate clasamentul general se pre-
zintă astfel: pe locul I - Brigada 2
Vânători de Munte „Sarmizegetusa”;
locul II - Regimentul 61 Rachete Anti-
aeriene „Pelendava”, iar locul III -  Bri-
gada 282 Blindată „Unirea Principate-
lor”. 

Premierea şi înmânarea diplomelor
a fost făcută de comandantul Diviziei
2 Infanterie „Getica”, generalul-maior
Dragoş-Dumitru Iacob care a apreciat
valorificarea în condiţii de competiţie
a calităţilor motrice, precum şi a de-
prinderilor necesare cercetaşilor pentru
îndeplinirea sarcinilor specifice şi uti-
litar-aplicative dobândite de militarii
participanţi în urma procesului de instruire.

Au mai fost acordate diplome de excelență
pentru participare constantă, pentru fair-
play, pentru cel mai bun timp la ștafetă,
pentru cel mai bun punctaj la aruncarea
grenadelor, precum și pentru cel mai bun
punctaj la tragerea cu armamentul de infan-
terie.

Apreciem atât felul în care s-au prezentat
echipele în concurs, nivelul de pregătire,
efortul și spiritul de fair-play al acestora,
cât și modul de organizare a acestei

ediții, efortul echipei coordonate de
colonelul Vasile Cerbu și a subordona-
ţilor săi din cadrul modulului G-2
Informații al comandamentului diviziei,
precum și al militarilor din cadrul Ba-
talionului 200 Sprijin, 3 Geniu și 47
Comunicații și Informatică, care au asi-
gurat buna desfășurare a activităților.

Text și foto: m.m.pr. Iulian Cadulencu

Competiţia „Roza cercetaşilor”  Competiţia „Roza cercetaşilor”  
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Compania 1 Rezervă Inter-
mediară (IR), generată de
Batalionul 2 Infanterie „Călu-
găreni”, participă în perioada
18 septembrie - 3 octombrie,
la antrenamentul operațional
(OPREH) EUFOR Quick Res-
ponse 2021, din Bosnia și
Herțegovina. Compania româ-
nească este întărită cu o grupă
de poliție militară, din Batalio-
nul 265 Poliție Militară
„Tudor Vladimirescu” și o
grupă din Grupul 2 EOD al
Brigăzii 10 Geniu „Dunărea
de Jos”. 

Scenariul exercițiului este
unul fictiv și respectă termenii
angajamentului statelor contri-
butoare la EUFOR privind
menținerea climatului de sta-
bilitate și pace din Bosnia și
Herțegovina.

Peste 600 de militari,
organizați pe șase companii,
două permanente, generate de
Ungaria și Turcia, și patru din
Rezerva Intermediară de Forțe,
generate de Austria, Bulgaria,
România și Slovacia, participă
la acest antrenament.

Aceștia se instruiesc întrunit,
sub comanda operațională a
Comandamentului Batalionului
Multinațional din subordinea
comandamentului EUFOR,
pentru a fi în măsură să sprijine
autoritățile, populatia locală din
Bosnia-Herțegovina și persona-
lul EUFOR, în situație de criză.

Compania 1 Rezervă Inter-
mediară (IR) ALTHEA, din
Batalionul 2 Infanterie „Călu-
găreni”, a trecut sub comanda
operațională a Comandamentu-
lui Batalionului Multinațional,

în cadrul unei ceremonii
desfășurate, în data de 20 sep-
tembrie, la sediul Comanda-
mentului EUFOR din Bosnia
și Herțegovina. 

În primele cinci zile, aceștia
au executat activități de integrare
și instruire premergătoare
exercițiului de tip LIVEX, ce
se desfășura în perioada 26

septembrie - 1 octombrie. 
Ceremonia de deschidere a

exercițiului de    tip LIVEX,
din cadrul antrenamentului
operațional EUFOR Quick
Response 21, a avut loc în data
de 25 septembrie, la sediul co-
mandamentului Batalionului
Multinațional (MNBN) din
TO Bosnia și Herțegovina, în
prezența comandantului
Comandamentului EUFOR, ge-
neralul-maior Alexander Platzer. 

Din 31 martie, Compania 1
ORF, din rezerva operațională
pentru operația KFOR, gene-
rată de Batalionul 2 Infanterie
„Călugăreni” asigură, prin
soluția dublei angajări, rezerva
intermediară (IR) a operației
EUFOR ALTHEA și este în
măsură să execute misiuni în
sprijinul păcii în Teatrele de
Operații din Balcanii de Vest. 

Text și foto: locotenent Sergiu
Iosub

Antrenamentul operațional Antrenamentul operațional 
„EUFOR Quick  Response 21”„EUFOR Quick  Response 21”



În perioada 16-17 Septembrie, o
echipă de evaluare din cadrul Coman-
damentului Forțelor Întrunite a verifi-
cat nivelul de pregătire al militarilor
Detașamentului de Apărare Antiae-
riană „Gheparzii de Fier”, în cadrul
unui exercițiu complex desfășurat în
Poligonul Murfatlar.

În cadrul evaluării acționale, milita-
rii au primit incidente similare cu cele
reale pe care le-au rezolvat aplicând
tehnicile, tacticile și procedurile stan-
dard învățate și perfecționate pe par-
cursul pregătirii pentru misiune.

La finalul exercițiului, comisia de
evaluare a apreciat că  artileriștii anti-
aerieni dobrogeni sunt pregătiți pentru
executarea misiunii de consolidare a
prezenței înaintate în cadrul grupului
de luptă din Polonia.

Pe timpul pregătirii pentru misiune,
militarii Detașamentului de Apărare
Antiaeriană și-au perfecționat deprin-
derile teoretice și practice pe care le
vor valorifica pe parcur3sul misiunii.

Text: locotenent Diana Aioanei 
Foto: fruntaș Florin Custură
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„Gheparzii de Fier”-„Gheparzii de Fier”-
Gata pentru misiuneGata pentru misiune

Detașamentul de ApărareDetașamentul de Apărare
Antiaeriană rotația a IX-a aAntiaeriană rotația a IX-a a
executat ultimul exercițiu cuexecutat ultimul exercițiu cu

trageri de luptă reale în Poloniatrageri de luptă reale în Polonia
La finalul lunii septembrie, militarii

detașamentului de Apărare Antiaeriană
rotația a IX-a au executat ultimul
exercițiu cu trageri de luptă reale, fina-
lizând cu succes etapa de instruire de
nivel baterie.

În cadrul LFX-ului (Live Fire Exer-
cise) desfășurat pe timp de zi, în poli-
gonul South Hills, artileriștii
antiaerieni vrânceni au executat pro-
bleme de tragere de nivel baterie și au

primit misiunea de a angaja țintele ae-
riene simulate prin bombe de ilumi-
nare, lansate de către plutonul de
aruncătoare de 120 mm al partenerului
american.

Coeziunea echipei și experiența do-
bândită pe parcursul exercițiilor ante-
rioare, desfășurate în comun cu
partenerii din cadrul Grupului de
Luptă din Polonia, au contribuit sem-
nificativ la obținerea unor rezultate

foarte bune, militarii angajând cu pre-
cizie și cu rapiditate toate țintele ae-
riene.

La finalul activității, partenerii ame-
ricani, britanici și croați prezenți în po-
ligon, au apreciat profesionalismul și
nivelul de pregătire al militarilor români,

transmițându-le că sunt aliați de nă-
dejde pe care se pot baza în orice mo-
ment.

Text: locotenent Mădălina Boboc
Foto: locotenent Mădălina Boboc,

maistru militar Cătălin Paraschiva, caporal
Florin Lungu 
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Secretarul de stat și șef al Departamentului
pentru politica de apărare, planificare și relații
internaționale, Simona Cojocaru, a participat
miercuri, 22 septembrie, la deschiderea lucră-
rilor conferinței internaționale „A new Central
Europe - 100 years since the creation of the
first regional defense system”, organizată la
Buzău de Institutul pentru studii politice de
apărare şi istorie militară, Primăria Municipiu-
lui Buzău, Divizia 2 Infanterie „Getica” şi
Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu”.

Manifestarea ştiinţifică, care s-a desfășurat
în perioada 21-23 septembrie, a marcat împli-
nirea a 100 de ani de la crearea primului sistem
regional de alianţe în Europa Centrală, un pro-
ces politic și diplomatic amplu ce a inclus doi
piloni centrali - Alianța militară româno-
polonă și Mica Înțelegere. 

La eveniment au participat istorici militari,
cercetători, reprezentanți ai mediului civil și
militar din Austria, Cehia, Germania, Franța,
Polonia, Republica Moldova, România și Serbia.

Dezbaterile au permis un dialog deschis pri-
vind semnificația anului 1921, fiind reliefate
atât importanța cooperării militare regionale,
cât și provocările majore de securitate care au
marcat evoluția și dinamica de ansamblu a pro-
iectului regional interbelic.  

În mesajul de deschidere, secretarul de stat
Simona Cojocaru a evidențiat relevanța isto-
rică a momentului 1921 și rolul activ jucat de
România în promovarea cooperării și în con-
solidarea apărării regionale. În acest sens, a
arătat că proiectul regional de acum 100 de ani,
dincolo de deznodământul său, rămâne un
model de cooperare și sprijin reciproc, gândit
să oferă o soluție pentru gestionarea marilor
probleme și dileme de securitate ale regiunii.
„Cooperarea regională, dialogul și strânsa
alianță cu democrațiile occidentale rămân și
astăzi, așa cum a fost și acum un secol, coor-
donate centrale care trebuie să fundamenteze
politica de securitate și apărare națională și re-
gională deopotrivă”, a spus secretarul de stat.

Conferința internațională: Conferința internațională: 
„O nouă Europă Centrală - 100„O nouă Europă Centrală - 100

de ani de la crearea primuluide ani de la crearea primului
sistem defensiv regional”sistem defensiv regional”

În deschiderea lucrărilor au mai luat cuvântul Constantin
Toma, primarul Municipiului Buzău, generalul-maior
Corneliu Postu, directorul Statului Major al Apărării,
Carmen-Sorina Rîjnoveanu, directorul Institutului pen-
tru studii politice de apărare și istorie militară, și gene-
ralul-maior Dragoș Iacob, comandantul Diviziei 2
Infanterie „Getica” din Buzău. Cu acest prilej, a fost
transmis și un mesaj video din partea academicianului
Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române. 

Pe durata a două zile conferința a fost structurată în
trei paneluri tematice, după cum urmează: Panel I - De
la Tratatele de Pace la noi formule de alianță în Europa
Centrală: Mica Înțelegere; Panel II - Alianța româno-
polonă – crearea aliniamentului estic de apărare; Panel
III - România în sistemul regional de securitate și apă-
rare în perioada interbelică.

Conferinţa s-a încheiat la Centrul Cultural „Alexan-
dru Marghiloman” cu Masă rotundă: Alianțe și aranja-
mente regionale de securitate în perioada interbelică.
Lecții învățate

În cadrul reuniunii a fost prezentat proiectul editorial
„România în sistemul regional de alianțe din perioada
interbelică” care include două volume de culegeri de
documente referitoare la relațiile româno-polone și la
relațiile dintre România și Mica Înțelegere. Proiectul
este rezultatul cooperării dintre Institutul pentru studii
politice de apărare și istorie militară, Arhivele Diplo-
matice și Arhivele Militare Naționale Române. 

De asemenea, în marja conferinței au fost vernisate
trei expoziții organizate de Arhivele Diplomatice ale
Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Apărării
din Polonia și de Muzeul Militar Naționale „Regele
Ferdinand I”.

Text și foto: maistru militar principal Iulian Cadulencu
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HOROSCOP UL LUNII  OCTOMBRIE

J
Două femei stau de vorbă:
– Este frumos logodnicul tău?
– E neasemuit. De la mama lui a primit doi ochi negri minunați, iar

de la tata lui o splendidă mașină sport.
J

J
Chirurgul spune preotului în dimineața operației:
- Vă operez azi dacă țineți neapărat, dar să știți că nu cos, că e

sărbătoare!
J

Se întâlnește gazul cu electricitatea în iarna anului 2021:
- Salut, scumpo!
- Salut, scumpule!

J

U M O R

Lacul din România care 
nu îngheață niciodată

Există în România un loc mirific, ce ascunde un mare secret. Este singu-
rul lac din țara noastră care nu îngheață niciodată, oricât de scăzute ar fi
temperaturile! Care este motivul pentru care apa acestuia rămâne mereu
cristalină și de ce trebuie vizitat măcar o dată în viață.

Avem o țară plină de minunății și peisaje naturale, de o frumusețe rară! 
Printre cele mai spectaculoase locuri din țara noastră se află și lacul care

nu îngheață niciodată. Acesta este situat într-un județ superb din România,
renumit pentru numeroasele sale obiective turistice. Un lac din județul
Caraș-Severin rămâne mereu „viu”, chiar dacă temperaturile scad simțitor
în timpul iernii. Este vorba despre Lacul Ochiul Beiului, care se află în Par-
cul Național Cheile Nerei-Beușnița, din județul Caraș-Severin.

Locul este de o frumusețe rar întâlnită. Puține lacuri din România
impresionează la fel de mult ca cel din Parcul Național Cheile Nerei-
Beușnița. Culoarea lacului este de un albastru strălucitor, care îți fură
privirea. Puțină lume știe că nuanța frumoasă de albastru este datorată
razelor de soare care se reflectă asupra sedimentelor calcaroase și a
concentrației de dioxid de carbon din apă.

Apa Lacului Ochiul Beiului, care nu îngheață niciodată, este atât de
curată și limpede, încât poți vedea tot ce se află în el. Potrivit locuitorilor
din zonă, apa din acest lac fascinant nu îngheață nici la cele mai scăzute
temperaturi. Tot localnicii sunt cei care dezvăluie alt lucru uimitor. Apa din
lacul Ochiul Beiului poate vindeca depresia. Considerat unul dintre cele
mai frumoase locuri naturale din România, Lacul Ochiul Beiului merită
vizitat măcar o dată în viață. Un drum până acolo merită tot efortul, pentru
că ai ce vedea. În zonă există și cascadele Beușnița și Bigăr, cea din urmă
fiind una dintre cele mai frumoase cascade din lume.

Lacul Ochiul Beiului nu îngheață niciodată, nici măcar în zilele geroase.
De vină ar fi un izvor carstic subteran, care face ca temperatura apei să

rămână constantă. Oamenii locului mărturisesc că oricât de frig ar fi afară,
temperatura apei din lac nu ajunge niciodată la nivelurile de îngheț, aceasta
fiind situată tot timpul între 4 și 8 grade Celsius.

Berbec. Luna aceasta, ambițiile, reputația socio-profesională și cariera își
reiau mersul direct. Este posibil ca orgoliul tău să o ia razna și să ai tendința
de a intra în conflict cu persoane puternice, influente (de exemplu, cu un

superior ierarhic), dar din motive nu foarte întemeiate. În această perioadă,
dacă forțezi mâna celorlalți, ai numai de pierdut. În ultima decadă a lunii ai o
perspectivă mai clară în plan profesional și obții rezultatele dorite.  

Taur. Viața profesională este un adevărat șantier și este nevoie să își reor-
ganizeze activitatea, să revizuiască strategia referitoare la sursele de venit
și la repartizarea resurselor de care dispui. Se recomandă să îți optimizezi

programul și ritmul de muncă, astfel încât să devii mai eficient. Acordă prior-
itate activității profesionale și surselor de venituri. Fă curățenie în proiectele mai
vechi, abandonează-le pe cele care nu mai dau rezultate și pune la cale proiecte noi.

Gemeni. În octombrie ești pus pe distracții și ai chiar o tendință către ex-
cese, ceea ce îți pune în pericol sănătatea. Se pare că nu prea îți convine
situația materială și nu te încântă nici modul în care decurg lucrurile în plan

profesional. Ai vrea să se schimbe ceva, dar încă nu te simți înstare să preiei
inițiativa. Spre finalul lunii îți este mult mai limpede cu cine merită să pășești spre
un viitor profesional de succes și pe cine ar fi bine să lași în urmă. 

Rac. Energia astrală a lunii octombrie favorizează mai mult viața de familie
decât cariera, așa că s-ar putea să te atragă mult mai mult să faci ordine în
viața particulară decât să te ocupi de diverse proiecte profesionale. În ceea

ce privește banii, spre sfârșitul lunii ai putea avea predispoziția de a dori prea
mult, de a te lăcomi în negocierea salariului sau a beneficiilor dintr-o afacere, cu
riscul să ieși în pierdere. 

Leu. În această perioadă ești mai vorbăreț decât de obicei, mai elocvent,
poate chiar mai agresiv în comunicare. Îți dorești să ți se dea dreptate mereu
și chiar să îți impui opiniile, dar riști să deteriorezi relațiile cu colegii sau

cu partenerii de afaceri și să îngreunezi eventualele negocieri. În luna aceasta
ești predispus la erori financiare, cheltuieli inutile sau semnarea unor contracte care
nu te avantajează. Atenție și prudență! 

Fecioară. În plan profesional și în ceea ce privește banii, în octombrie se
deblochează multe situații. Abia în a doua decadă a lunii poți aștepta la
rezultate deosebite în plan material. Nu este recomandabil să încerci să îți

renegociezi salariul de pe poziții de forță sau făcând presiuni. O veste bună
este faptul că se promite schimbări favorabile în plan material și dobândirea unei
perspective noi, asupra valorii tale și asupra posibilităților reale de câștig.  

Balanţă. Tinzi să abordezi într-un mod diferit afirmarea socio-profesională
și nu este exclus să te orientezi într-o direcție complet nouă. S-ar putea să
fii cooptat într-un proiect nou sau chiar la conducerea unei echipe, să devii

foarte cunoscut în mediul tău profesional sau sa începi o etapă nouă într-un
proiect mai vechi, ocazie cu care ai parte de o promovare. În această perioadă, ve-
niturile tale par să depindă destul de mult de buna funcționare a colaborărilor.

Scorpion. În prima decadă a lunii există riscul să comiți erori grave în plan
material. Ai tendința să devii prea lacom, prea dornic să câștigi mai mult
decât ceilalți. Este vremea să îți asculți vocea interioară și să te izolezi de

agitație, pentru că altfel riști să izbucnești către sfârșitul lunii, izbucnire care
riscă să fie foarte distructivă pentru tine și pentru relațiile tale. Atenție la relațiile
de familie și la anumite experiențe din trecut. Încearcă să ieși din vechile tipare!

Săgetător. Luna aceasta muncești cu mult spor și cu plăcere, ești mai atent
la detalii și mai dornic să îți creezi o reputație de profesionist de elită în
domeniul tău de activitate. După o perioadă de dificultăți și amânări, acum

ai, în sfârșit, posibilitatea să înregistrezi progrese importante în plan profe-
sional. Către sfârșitul lunii, rezervă-ți suficient timp să reflectezi la evenimentele
din ultima perioadă, la conflictele care se nasc frecvent în legătură cu banii. 

Capricorn. Chiar la începutul lunii este foarte posibil să începi proiecte noi
sau chiar să te orientezi într-o direcție complet nouă ori să îți schimbi pro-
fesia. Ești foarte hotărât să te faci cunoscut, să te afirmi și să realizezi tot ce

ți-ai propus. Către sfârșitul lunii este foarte posibil să îți fie recunoscute public
meritele și realizările dar, pe de altă parte, nu este exclus să ai parte de rivalități și
confruntări în legătură cu banii. Adoptă o atitudine diplomată și acasă, și în relațiile
profesionale! 

Vărsător. În luna octombrie ai tendința să fii cam prea vehement și prea
înrădăcinat în convingerile și concepțiile tale de viață, ceea ce riscă să
afecteze anumite relații de colaborări, parteneriate și asocieri. Se recomandă

să îți ții în frâu dorința de a domina și de a te plasa pe o poziție de superioritate
față de ceilalți. Evită confruntările directe, mai ales către sfârșitul lunii! Altfel, riști
să îți faci dușmani puternici sau să îți strici singur buna reputație.  

Peşti. Dacă ultimele luni au fot dificile petru tine, în luna octombrie faci
primii pași către restabilire și începi să te îndrepți către o etapă de viață mai
sănătoasă la nivel fizic, psihic și spiritual.  Această revenire necesită anumite

schimbări, astfel încât să te poți debarasa de anumite obiceiuri nocive. Este
vremea să faci o reorganizare a bugetului și să te conduci după reguli mai sănătoase,
poate chiar mai drastice, în ceea ce privește planificarea unor investiții de amploare.            

Sursa:eastrolog.ro
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Deschiderea anului școlar la Cole-
giul Național Militar „Ștefan cel Mare”
din Câmpulung Moldovenesc este o
festivitate emoționantă, atât pentru cei
120 de boboci, cât și pentru părinții
acestora. Prima defilare în uniforma mi-
litară rămâne un moment cu o însemnă-
tate aparte în memoria adolescenților. 

Pentru elevii de clasa a IX-a, proce-
sul de selecție pentru examenul de ad-
mitere a fost foarte solicitant, iar astăzi
au făcut primii pași în cadență. Colegii
mai mari continuă aventura cunoaşterii
în cadrul colegiului, iar astăzi au retrăit
bucuria revederii.

„Viața de elev de liceu militar nu
este foarte ușoară, pentru că nu oricine
poate face față exigențelor impuse într-
o astfel de instituție. Felicit bobocii din
clasele a IX-a pentru alegerea făcută și
pentru performanța de a deveni elevi ai
colegiului. Știu că începutul de drum
este greu, dar cu determinare, ambiție
și responsabilitate, dificultățile inerente
unei schimbări radicale de mediu pot fi

Deschiderea anuluiDeschiderea anului
școlar 2021-2022 la școlar 2021-2022 la 

Colegiul Național Militar Colegiul Național Militar 
„Ștefan cel Mare”„Ștefan cel Mare”

depășite. Pentru aceasta puteți conta pe
sprijinul nostru necondiționat – profe-
sori, instructori militari, conducerea
colegiului.” le-a transmis comandantul
instituției, colonel dr. Romeo-Aurelian
Popovici, elevilor de clasa a IX-a. 

Un moment deosebit în cadrul
festivității a fost reprezentat de pensio-
narea doamnei profesor Cătălina Gulii.
Șeful Statului Major al Apărării dorind
a răsplăti meritele, în semn de apre-
ciere a profesionalismului manifestat
în îndeplinirea sarcinilor încredințate și
a rezultatelor obținute în activitățile
desfășurate, i-a conferit doamnei pro-
fesor Emblema de Onoare a Statului
Major al Apărării. Emblema a fost în-
mânată de domnul colonel Florin Vasi-
liu, reprezentantul Statului Major al
Apărării. De asemenea, comandantul
colegiului, colonel dr. Romeo-Aurelian
Popovici i-a oferit doamnei profesor o
plachetă și fanionul instituției. 

Printre momentele importante din
cadrul ceremoniei amintim: mesajul

Șefului Statului Major al Apărării, cu-
vântul reprezentantei claselor a XII-a,
eleva plutonier adjutant Daria Bala-
hura, cuvântul reprezentantului clase-
lor a IX-a, David-Ionuț Botezat,
candidatul care a  obținut cea mai mare
medie la examenul de admitere – 9,97.
Totodată, absolventului Cătălin Mariș
i-a fost conferit trofeul de onoare al co-
legiului, de către domnul general de
brigadă dr. Liviu-Marian Mazilu, re-
prezentantul șefului Statului Major al
Forțelor Terestre, în semn de
recunoaștere și apreciere a rezultatelor
obținute pe parcursul celor patru ani de
studiu. 

Cei 480 de elevi militari pășesc
optimiști în noul an școlar pentru că au
ales să se pregătească într-o instituţie
prestigioasă de învăţământ militar. În
acest demers vor fi sprijiniți de profe-
sori și instructori militari, având ca
reper rezultatele deosebite obținute de-
a lungul timpului. 

Text și foto: Georgiana Lupu



Joi, 9 septembrie, la împlinirea a 105 de
ani de la începutul Bătăliei Sibiului, una
dintre primele mari confruntări ale armatei
române de la intrarea în Războiul de Între-
gire Naţională 1916-1919,  la Cimitirul
eroilor din Dealul Dăii, comuna Roşia, a
avut loc depunerea de coroane şi jerbe de
flori.

Cu aceaşi ocazie a fost dezvelită şi o
placă comemorativă cu textul: Aici odih-
nesc militari ai Regimentului 48 Infanterie
Buzău căzuţi pentru Patrie şi pentru între-
girea Neamului Românesc la 9 septembrie
1916. 

Dezvelită cu ocazia comemorării a 105
ani de la atacul de noapte din Dealul Roşia,

din iniţiativa Fundaţiei „Mareşal Alexandru
Averescu” şi cu sprijinul Academiei Forţe-
lor Terestre „Nicolae Bălcescu”. 9 septem-
brie 2021

Ceremonialul a cuprins şi oficierea ser-
viciului religios de către un sobor de preoți,
precum şi sfinţirea plăcii comemorative.

La activitate au participat subprefectul
judeţului Sibiu, Sanda-Ligia Muntean, vi-
cepreşedintele Consiliului Judeţean Sibiu,
Marcel Constantin Luca, primarul comunei
Roşia, David Ioan, locţiitorul comandantu-
lui Diviziei 2 Infanterie „Getica”, general
de brigadă Iulian Daniliuc, rectorul Acade-
miei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”,
general de brigadă prof.univ.dr.ing. Ghiţă
Bârsan, directorul Arhivelor Militare 
Române, colonel Liviu Corciu, numeroși
invitați implicați în ducerea la bun sfârșit a
acestui demers memorialistic, precum și
reprezentanții Fundației „Mareșal Alexandru
Averescu”.

Dr. Cosmin Roman, istoric și muzeograf
la Academia Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu”, a evocat sacrificiul militarilor
readucând în atenţia colectivă faptele de
arme, de un eroism atât de simplu, dar să-
vârşite în condiţii excepţionale, în zona
Roşia de către ostaşii Regimentului 48 
Infanterie din Buzău.

Aici au pierit 1145 ofiţeri şi trupă care au
luptat pentru libertate şi întregirea neamu-
lui şi a teritoriului naţional.

Text: maistru militar principal Iulian
Cadulencu

Foto: plutonier-adjutant principal
Sandu Popa

Aici odihnesc militari
ai Regimentului 48 Infan-
terie Buzău căzuţi pentru
Patrie şi pentru întregirea
Neamului Românesc la 9
septembrie 1916. 

105 ani de la 105 ani de la 
Atacul de noapte din Atacul de noapte din 

Dealul Rotemberg – DaiaDealul Rotemberg – Daia
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