
Anul XIX * Nr. 12 (221) * 30 septembrie 2022 * 11 paginiAnul XIX * Nr. 12 (221) * 30 septembrie 2022 * 11 pagini

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

www.armata-buzau.ro 

SEMPER DIGNITATE FIDELIS PATRIAESEMPER DIGNITATE FIDELIS PATRIAE

www.isp.forter.ro

ÎN  SLUJBA  PATRIEIÎN  SLUJBA  PATRIEI

Exerciţiul multinaţional Exerciţiul multinaţional 
„Danube Strike”„Danube Strike” Noble Partner 2022Noble Partner 2022

Competiția „Subofițerul / SoldatulCompetiția „Subofițerul / Soldatul
anului”, etapa pe Divizia 2 Infanterieanului”, etapa pe Divizia 2 Infanterie

„Getica”„Getica”

ww Pagina 3Pagina 3 ww Pagina 6-7Pagina 6-7 ww Pagina 11Pagina 11

Detașamentul de Apărare Antiaeriană,Detașamentul de Apărare Antiaeriană,
rotația a XII-a, este gata pentru misiune!rotația a XII-a, este gata pentru misiune!

ww Pagina 4-5Pagina 4-5



În slujba patriei  
Nr. 12 (30 septembrie 2022)
www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro ACTUALITATEA MILITARĂ

2

În scopul menținerii
echipamentelor și tehnicii
în permanentă stare de
operativitate, asigurării
funcționării sigure și la
parametrii optimi, prelungi-
rii duratei de funcționare
între revizii și încadrării
în normele de consum
carburanți-lubrifianți, se
execută obligatoriu lucrări

periodice de mentenanță
specifice exploatării.

Ca în toate unitățile mi-
litare, în luna septembrie,
militarii Batalionului 300
Infanterie Mecanizată
Sfântul Andrei au executat
activități specifice  de
întreținere tehnică pentru
exploatrea tehnicii în sezo-
nul rece.

Întreținerea tehnică de
sezon reprezintă una dintre
cele mai importante
activități ce se desfășoară
în Armata României, ce
presupune verificarea de
la simplu la complex a
tuturor materialelor, echipa-
mentelor militare, arma-
mentului și tehnicii din
dotare. Menținerea în
stare de operativitate a
echipamentelor este o
condiție  esențială pentru
îndeplinirea sarcinilor,
motiv pentru care acestea
trebuie să fie exploatate și
întreținute corect și la
timp. 

Text: sergent Mădălina
Burcea

Foto: sergent major
Nicușor Comănescu

Întreținerea tehnică de sezon – parte a procesului Întreținerea tehnică de sezon – parte a procesului 
anual de instruireanual de instruire

Militari din cadrul
Brigăzii 282 Blindată
Unirea Principatelor au
participat, în data de 8
septembrie, la ceremoni-
alul organizat cu ocazia
dezvelirii Monumentului
Comemorativ al Eroilor
din Primul și Al Doilea
Război Mondial, în co-
muna Ciorăști. 

Activitatea s-a desfășurat
în prezența autorităților

publice locale și județene și
a locțiitorului comandantu-
lui Brigăzii 282 Blindată
Unirea Principatelor,
colonelul Traian Maghercă.

Sursa: Arhiva Brigăzii
282 Blindată „Unirea
Principatelor”

Monument Comemorativ al Eroilor din Primul și AlMonument Comemorativ al Eroilor din Primul și Al
Doilea Război Mondial, în comuna Ciorăști. Doilea Război Mondial, în comuna Ciorăști. 

Jur să-mi apăr țara, chiar cu prețul vieții!Jur să-mi apăr țara, chiar cu prețul vieții!Garnizoana Focșani a
fost, și în 2022, partener
în cadrul evenimentului
Mausolee pe bicicletă, ce
a avut loc în data de 17
septembrie, pe traseul
turistic Drumul de glorie
al Armatei Române din
Primul Război Mondial.   

Startul evenimentului a
fost dat din Piața Unirii
din municipiul Focșani,
cursa continuând spre
Mausoleul Mărăști, unde
cicliștii au fost întâmpinați
de Muzica Militară a
Garnizoanei Focșani. La
Mărăști, participanții au pu-
tut viziona o miniexpoziție
de armament și tehnică de
luptă, organizată de
instituțiile din sistemul
național de apărare și de
ordine publică.

„Mausolee pe bicicletă”„Mausolee pe bicicletă”

Aflat deja la cea de-a
VIII-a ediție, evenimentul
Mausolee pe bicicletă pro-
movează atât patrimoniul
cultural vrâncean, cât și

turismul și sportul pe două
roți.

Sursa: Arhiva Brigăzii
282 Blindată „Unirea
Principatelor”

Dueluri literar-umoristice și recitaluri epigramisticeDueluri literar-umoristice și recitaluri epigramistice

În data de 16 septembrie,
la Cercul Militar Huși s-a
organizat, în colaborare cu
Biblioteca Municipală
Mihai Ralea din Huși,
evenimentul Dueluri lite-
rar-umoristice și recita-
luri epigramistice ale

laureaților Salonului de
literatură satirico-umoristică
din cadrul Festivalului
Constantin Tănase. 

Cel puțin 20 de artiști
au prezentat diverse mo-
mente umoristice și gra-
fică satirică și au reușit cu

ușurință să aducă zâmbetul
pe chipurile celor din
public.

Sursa: Batalionul 202
Apărare CBRN „General
Gheorghe Teleman”

În data de 23 septembrie,
la sediile Batalionului 30
Vânători de Munte
Dragoslavele și Batalionului
228 Apărare Antiaeriană
Piatra Craiului, s-au
desfășurat ceremonii
militare de depunere a
Jurământului Militar de
către soldații rezerviști
voluntari, seria august-
septembrie 2022.

Depunerea Jurământului
Militar reprezintă un
moment solemn în viața
fiecărui militar. În fața
familiilor și a rudelor,
soldații, rezerviști volun-
tari, și-au luat angaja-
mentul față de patrie și
popor, până la sacrificiul
suprem.

Prin asumarea și rostirea
legământului sacru al
Jurământului Militar,

soldații rezerviști voluntari
își vor aminti mereu că,
intrând în rândul Armatei
Române, și-au asumat mi-
siunea dificilă de a pune
împlinirea datoriei față de
neam și țară, mai presus
de orice.

În cadrul ceremoniilor,
locțiitorul comandantului
Brigăzii 2 Vânători de
Munte Sarmizegetusa și

comandantul Batalionului
30 Vânători de Munte
Dragoslavele i-au felicitat
pe militarii care, astăzi,
odată cu depunerea
Jurământului Militar, au
intrat atât în rândul Armatei
Române dar și în rândul
vânătorilor de munte.

Sursa: Arhiva Brigăzii
2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”

Alături de veteran la centenarAlături de veteran la centenar

În data de 23 septembrie,
reprezentanți ai Regimen-
tului 53 Rachete Antiaeriene
Tropaeum Traiani,
Primăriei municipiului
Medgidia, membrii
Asociație Cultul Eroilor
filiala Medgidia Regina
Maria și Asociației Ordinul
Militar al Veteranilor din
Teatrele de Operații au
celebrat alături de domnul
Constantin Cristu, ultimul
veteran de război din gar-
nizoana Medgidia, îm-
plinirea venerabilei vârste
de 100 de ani.
Momentele petrecute în

compania veteranului

nostru au fost încărcate
de emoții și relatări care
ne-au făcut să apreciem
încă o dată eroismul de
care a dat dovadă,
împreună cu toți eroii

generației sale, în vremuri
grele ale războiului.

La mulți ani, cu
sănătate și bucurii!

Text și foto:  Ionuț
Chiosea
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În perioada 5-9 septembrie, militari din
cadrul Regimentului 528  ISR Vlad Țepeș
și militari din cadrul 1st Royal Irish
Regiment, aparținând  Forțelor Terestre ale
Armatei Britanice, au executat în comun

exercițiul multinațional de antrenament în
teren Danube Strike, la Centrul Secundar
de Instruire pentru Luptă din Babadag.

Scopul exercițiului a constat în
instruirea militarilor participanți pentru

armamentul pus la dispoziție de
națiunea gazdă  - pușca de asalt G36
calibru 5,56 mm.

A urmat o etapă de pregătire a
exercițiului tactic cu trupe în teren în
care au fost prezentate și pregătite
capabilitățile de apărare CBRN ale
tuturor statelor contributoare la Forța
de Răspuns NATO și au fost exersate
în comun procedurile de operare în
medii contaminate RBC.

Obiectivele exercițiului au constat
în creșterea capacității de mobilizare
și interoperabilității forțelor antrenate,
instruirea în comun a structurilor
participante la Forța de Răspuns a
NATO, dar și întărirea relațiilor de
cooperare și a încrederii între aliați și
parteneri.

Text și foto: căpitan Eugenia Popa

Exerciţiul multinaţional Exerciţiul multinaţional 
„Danube Strike”„Danube Strike”

Exercițiul Exercițiul 
„Golden Mask 2022”„Golden Mask 2022”

exersarea tacticilor, tehnicilor și
procedurilor specifice acțiunilor de
planificare, pregătire, conducere şi
desfăşurare a acţiunilor tactice în
teren, de culegere a datelor și
informațiilor concomitent cu realizarea
coeziunii și creșterii interoperabilității
cu structurile similare din armata
britanică. 

Acțiunile executate au avut un
caracter dinamic, desfășurându-se
atât terestru cât și aerian, cu sprijinul
Escadrilei 572 Elicoptere din cadrul

Bazei 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.
Astfel, au fost executate misiuni de

inserție a militarilor în raioanele stabilite
prin scenariul exercițiului și recuperarea
acestora  din punctele de extracție, au
fost totodată executate misiuni de
cercetare și supraveghere a raioanelor
și obiectivelor, precum și alte misiuni
specifice structurilor de informații,
cercetare și supraveghere.

Text: Marius Papadopol
Foto: Adrian Trifan

În perioada 17-30 septembrie, peste
650 de militari români și aliați din țări
precum Germania, Franța, Cehia,
Spania, Italia, Ungaria și Bulgaria, cu
peste 250 de mijloace tehnice au fost
dislocați în regiunea Bergen, din Germania
pentru participarea la exercițiul
multinațional Golden Mask 2022, sub
comanda unică a Combined Joint
CBRN Defense Task Force asigurată de
națiunea gazdă - Germania.

După parcurgerea unei distanțe de
aproape 2000 km, cei 36 de militari ai
Plutonului Decontaminare RBC din
cadrul Batalionului 49 Apărare CBRN
Argeș, împreună cu mijloacele tehnice

au debarcat în Camp Ostenholz și s-au
instalat în facilitățile puse la dispoziție
de partenerul german.

Instruirea a debutat cu competiția
Military Patrol, în care s-au aliniat la
start 5 echipe din România, Germania,
Franța, Italia și Spania. Militarii s-au
deplasat pe o distanță de 5,5 km întrun
ritm alert, pe parcursul căreia au
întâmpinat mai multe obstacole cu
nivel ridicat de dificultate. Cel mai bun
timp obținut la acest concurs a fost al
echipei române.

Ulterior, echipe formate din
reprezentanți ai statelor participante au
avut posibilitatea să execute trageri cu
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Militarii care încadrează Detașamentul de
Apărare Antiaeriană – Rotația a XII-a s-au aflat,
în perioada 26 august - 9 septembrie, în poligonul
Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană
General de Brigadă Ion Bungescu din Capu
Midia, pentru a participa la exercițiul Milcov
22, examenul de foc premergător dislocării în
Polonia.

După o lungă perioadă de pregătire asiduă
pentru militarii focșăneni a venit momentul
evaluării finale. În această ultimă etapă le-au
fost testate toate cunoștințele și deprinderile
dobândite de-a lungul perioadei de pregătire. 

Pentru orice militar poligonul de trageri
reprezintă locul unde face dovada pregătirii
anterioare. În poligon le sunt testate aptitudinele
individuale dar și cele specifice structurii din
care fac parte: complex, secție sau baterie.
Coeziunea subunității, modul de acțiune în
situațiile tactice create și nu în ultimul rând
rezultatele la tragerile cu tehnica de luptă sunt
câteva elemente care definesc pregătirea unei
structuri pentru misiune.

(continuare în pagina 5)

Detașamentul deDetașamentul de
Apărare Antiaeriană,Apărare Antiaeriană,
rotația a XII-a, esterotația a XII-a, este

gata pentru misiune!gata pentru misiune!

Detașamentul de Apărare AntiaerianăDetașamentul de Apărare Antiaeriană

- rotația a XII-a, structură generată de- rotația a XII-a, structură generată de

Batalionul 288 Apărare AntiaerianăBatalionul 288 Apărare Antiaeriană

„Milcov” din Focșani, va fi dislocat,„Milcov” din Focșani, va fi dislocat,

în luna octombrie, în baza militarăîn luna octombrie, în baza militară

Bemowo Piskie din Polonia și va faceBemowo Piskie din Polonia și va face

parte din Grupul de luptă NATO.parte din Grupul de luptă NATO.

Misiunea acestuia este de a asiguraMisiunea acestuia este de a asigura

prezența înaintată consolidată peprezența înaintată consolidată pe

flanflancul Nord-Estic al Alianței.cul Nord-Estic al Alianței.



Astfel, militarii Detașamentului de Apărare
Antiaeriană – Rotația a XII-a au parcurs toate
etapele de instruire planificate obținând rezultate
foarte bune în cadrul exercițiilor tactice cât și la
tragerile de luptă de nivel complex, secție și
baterie. Chiar dacă, pentru unii dintre militari,
aceste zile au constituit botezul focului, fiind
primele trageri cu instalația antiaeriană Gepard
pe care aceștia le-au executat, rezultatele au fost
pe măsura așteptărilor, orele de pregătire și instruire
temeinică spunându-și cuvântul.

Aflat în mijlocul militarilor din subordine,
comandantul detașamentului, maiorul Ion Florian,
a declarat că: Ne aflăm în poligonul Școlii de
Instruire pentru Apărare Antiaeriană General de
Brigadă Ion Bungescu din Capu Midia încă din
data de 26 august și am avut o săptămână de foc
cu numeroase activități începând de la instalarea
taberei până la executarea tragerilor de luptă,
LFX-ul de nivel complex și secție.

Pentru unii dintre militarii subunității, zilele
de miercuri și joi au constituit botezul focului
deoarece a fost prima tragere cu instalația antiaeriană
Gepard pe care aceștia le-au executat. Până în

acest moment, activitățile se desfășoară conform
condițiilor din poligon. Militarii se instruiesc
continu și sunt convins că vom îndeplinii misiunea
cu succes. 

Ne așteaptă o săptămână la fel de încărcată.
Militarii vor executa trageri de nivel baterie după
care urmează dezinstalarea taberei și deplasarea
în garnizoana Focșani.

Aceste trageri de instrucție au o dublă
importanță. Pe lângă formarea deprinderilor
militarilor, aceștia se obișnuiesc să lucreze împreună
și devin un întreg. Este un pas foarte important
deoarece pe perioada misiunii vor lucra în aceiași
formulă. 

Ne aflăm cu un pas mai aproape de momentul
dislocării în baza militară. Consider că am reușit
să valorificăm perioada de pregătire a misiunii.

Detașamentul de Apărare Antiaeriană – Rotația
a XII-a, structură generată de Batalionul 288
Apărare Antiaeriană Milcov din Focșani, va fi dislocat,
începând cu luna octombrie, în baza militară
Bemowo Piskie și va face parte din Grupul de
luptă NATO dislocat în Polonia.

Text și foto: locotenent Cornelia Dumitru
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Exercițiul a urmărit 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. Exercițiul a creat posibilitatea
comandamentelor de a exersa și valida procedurile
de operare iar subunităților de a se antrena întrun
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 a fost și conducătorul exercițiului, precum și
atașați militari ai țărilor participante.  Activitatea
s-a desfășurat, în data de 29 august, în baza
militară Vaziani din Georgia. 

România a participat 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 au augmentat
statul major de brigadă multinațională și un pluton
de poliție militară format din 22 de militari.

Personalul de stat major din Brigada 9 Mecanizată
Mărășești a asigurat domeniile: informații, operații,
logistică și personal, în cele 2 săptămâni, participând
intens și depunând toate eforturile pentru a duce
la bun sfârșit toate sarcinile de instruire. 

Echipa brigăzii s-a alăturat exercițiului militar
multinațional cu sarcina de a acționa ca HICON
și a augumentat comandamentul brigăzii
multinaționale. 

(continuare în pagina 7)

Exercițiul multinațional „Noble Partner
2022” s-a desfășurat în perioada 29 august
- 9 septembrie 2022, a fost condus în parteneriat
de către Georgia și Statele Unite ale Americii
la care au participat militari din Bulgaria,
România, Moldova, Grecia, Marea Britanie,
Turcia, Slovacia, Norvegia, Lituania, Polonia,
Azerbaidjan, Germania, Bosnia și
Herțegovina, Estonia, Japonia, Ucraina și
Suedia, însumând un număr de aproximativ
2400 de participanți. 

Noble Partner 2022



Exercițiul s-a desfășurat în două etape. În prima
etapă a avut loc un exercițiu de comandament  unde
personalul brigăzii multinaționale a executat procesul
de planificare a operației, urmat de un exercițiu
asistat pe calculator. În partea a doua, s-a executat
un exercițiu de antrenament în teren  urmat de un
exercițiu cu trageri de luptă. 

Activitatea s-a încheiat în data de 9 august a.c., în
poligonul de instrucție Norio din Georgia, unde a
avut loc ceremonialul de încheiere a exercițiului.

La ceremonie au participat Salomé Zourabichvili
- președintele Georgiei, Irakli Garibashvili - prim-ministrul
Georgiei, generalul-maior Giorgi Matiashvili – șeful
Statului Major al Apărării Georgiene, generalul de
brigadă Roland Dzneladze - comandantul Coman-
damentului Forțelor Terestre de Est al Georgiei,
comandanți și atașați militari ai țărilor participante.

Din partea României au participat generalul-maior
Marin Ciprian - comandantul Diviziei 2 Infanterie
Getica și colonelul Costaru Adrian – Comandantul
Brigăzii 9 Mecanizată Mărășești.

Referindu-se la modul în care a decurs exercițiul,
comandantul Brigăzii 9 Mecanizată Mărășești, a
precizat că: … România a fost a treia țară participantă,
exceptând Georgia, după SUA și Marea Britanie,

din punct de vedere al personalului participant dar
și a importanței și responsabilităților pe care le-a
avut acest contingent. 

Am participat cu un pluton de poliție militară,
care s-a instruit și a acționat ca un pluton de
infanterie și ofițeri și subofițeri integrați în coman-
damentul multinațional de brigadă dar și la eșalonul
divizie. Din dicuțiile avute cu partenerii georgieni,
aceștia au fost pe deplin muțumiți de activitatea mi-
litarilor români. Tot legat de importanța acestui
exercițiu ar fi de menționat faptul că au participat
un număr de 19 națiuni pe lână națiunea gazdă iar
personalul de stat major din Brigada 9 Mecanizată
„Mărășești” a asigurat domeniile: informații, personal,
logistică și operații. La acest ultim domeniu am asi-
gurat atât planificarea cât și conducerea curentă a
operațiilor…

Exercițiul NoblePartner22 a oferit personalului
participant posibilitatea de a se instruii împreună cu
colegi din alte armate și de a întării interoperabilitatea
într-un mediu multinațional.  

Text: locotenent Cosmin Marinescu
Foto: sublocotenent Raul Stan 
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Militarii Batalionul 2 Infanterie
Mecanizată Călugăreni au sarbatorit,
pe 1 septembrie, 29 de ani de la înființare,
în prezența directorului Statului Major al
Forțelor Terestre, colonel Mihai Pîrva,
a comandantul Brigăzii 1 Mecanizată
Argedava, general de brigadă Ovidiu

Lungu și a locțiitorului comandantului
Brigăzii 282 Blindată Unirea Princi-
patelor, colonel Traian Maghercă. 

Pe timpul ceremoniei, camarazilor
călugareni cu rezultate deosebite li s-
au conferit Emblema de Onoare a
Forțelor Terestre, Emblema de Merit

Batalionul 2 Infanterie Batalionul 2 Infanterie 
Mecanizată „Călugăreni”Mecanizată „Călugăreni”
- 29 de ani de la înfiinţare -  - 29 de ani de la înfiinţare -  

Scenariul exercițiului a presupus
neutralizarea navelor din Marea
Neagră, destinate desantării inamicului
în zona Dobrogea, misiunea fiind

îndeplinită cu succes.
Sursa: Brigada 282 Blindată

„Unirea Principatelor”

Exerciţiul multinaţional Exerciţiul multinaţional 
„Salt Lake 22.11.I”„Salt Lake 22.11.I”

În data de 1 septembrie, la Școala de
Instruire pentru Apărare Antiaeriană
General de Brigadă Ion Bungescu din
Capu Midia, o baterie de obuziere de
calibrul 152 mm, din cadrul Batalionului

285 Artilerie Vlaicu Vodă din Brăila,
structură subordonată Brigăzii 282
Blindată Unirea Principatelor, a executat
trageri de luptă în cadrul exercițiului
Salt Lake 22.11.I.

„În Slujba Păcii” clasa a III-a și diplome
de merit în semn de respect și apreciere
pentru contribuția semnificativa adusă
procesului de instruire desfașurat atât
pe teritoriul național, cât și în afara
granițelor țării. 

Înființat în 1993, a fost prima unitate
din Armata României încadrată cu
militari profesionişti şi a participat
pentru prima dată ca unitate combatantă
românească la operaţii în afara terito-
riului naţional după Al Doilea Război
Mondial. 

De-a lungul timpului, infanteriștii

bucureşteni au fost prezenţi în 6 teatre
de operaţii cu peste 3400 de militari
participanţi. 

Trebuie remarcate cele 1500 de mi-
siuni executate în operaţia Antica Ba-
bilonia din Irak şi, de asemenea, faptul
că a fost prima unitate din Armata
României care a a preluat responsabi-
litatea unei provincii din Afganistan,
Zabul, în cadrul ISAF. 

La mulţi ani tuturor militarilor din
batalion şi mult succes în executarea
misiunilor ce vor urma!

Text și foto: sergent Cristian Dobre
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HOROSCOP OCTOMBRIE

J
Un patron catre altul:
– Cum de angajații tăi sunt mereu așa punctuali?
– Simplu: am 30 de angajați și 20 de locuri de parcare.

J

J
- Și după facultate ce ai de gând să faci?
- A doua facultate.
- Și după a doua facultate?
- Un master.
- Și după master?
- Un curs de frizerie-taximetrie.

J
Doi prieteni stau de vorbă la o bere:
- Înainte să suflu, mi-am pus o dorință.
- Și?
- Nimic, tot mi-au luat permisul...

J

U M O R

Știați că?
Mausoleul Eroilor de la Mateiaș a fost ridicat în memoria ostașilor

români căzuți în acest loc. Mausoleul se află la 11 km de Câmpulung-
Muscel, în comuna Valea Mare-Pravăț, din județul Argeș. 

Mausoleul a fost ridicat între anii 1928-1935, după planurile arhitecților
Dumitru Ionescu-Berechet și State Baloșin. 

La 25 septembrie 1916 în zona Mateiaș, Grupul român Nămăiești - con-
dus de generalii Traian Găiseanu și Aristide Razu (format din diviziile 22
și 12 Infanterie), a reușit să reziste atacurilor germano-austro-ungare în
primul Război Mondial, chiar dacă inamicul era mai bine echipat cu arma-
ment. Deși 2300 de români au fost uciși în luptă, ostașii români au rezistat
eroic aproape două luni (în perioada 25 septembrie/8 octombrie-10/23
noiembrie 1916) fără ca trupele puterilor centrale să poată trece de ei. 

Gruparea de forțe inamică era comandată de arhiducele Carol,
moștenitorul tronului austro-ungar, cuprindea mari efective ale Armatei 9
germană și avea ca obiectiv „deschiderea drumului peste munți spre
București, pe calea cea mai scurtă, astfel ca întreg teritoriul de vest al
Munteniei să fie tăiat ca de un cuțit”. 

Generalul Averescu a dat ordin să nu se piardă această poziție la Mateiaș,
fiindcă dacă nemții treceau pe aici nu mai aveau niciun obstacol natural
spre București care să ne permită o apărare eficientă. 

Germanii n-au putut trece pe la Mateiaș, dar au străpuns (ulterior) frontul
românesc pe Jiu (unde au concentrat trupe), iar bravii ostași de la Mateiaș
au primit ordin să se retragă pentru a apăra centrul țării (germanii atacau
spre Târgoviște și București). Lupta lor de la Mateiaș a avut un rol impor-
tant în război, întârziind cu aproape două luni înaintarea trupelor germano-
austro-ungare exact la momentul optim înainte de venirea iernii, astfel dând
timp guvernului român si românilor să se poată refugia în zona neocupată
din Moldova și să continue rezistența. Germanii au fost obligați să aducă
de pe frontul de vest numeroase unități militare, ceea ce a dus în final la
slăbirea lor în vest și înfrângerea lor si a austro-ungarilor și a permis între-
girea României, și implicit Unirea de la 1 decembrie 1918. Bătălia de la
Mateiaș a fost crucială, dar e eliminată în prezent din manualele școlare, și
nici n-a mai fost mediatizată, de aceea e relativ necunoscută.

Sursa: Stiatica.ro

Berbec. Veți deveni creativi nu numai la serviciu, ci și în viața personală.
Profitați din plin de această abilitate și să nu vă fie teamă să faceți schimbări
majore. Porniți într-o aventură planificată de mult timp. La locul de muncă,

veți fi plini de idei originale și datorită acestui lucru, veți deveni în centrul
atenției. Treceți printr-o perioadă prielnică îmbunătățirii stării de sănătate. De ase-
meni, aveți ocazia de a forma prietenii cu persoane de aceleași convingeri.

Taur. În această perioadă, veți fi foarte carismatici și veți deveni favoriți
pentru oameni. Comunicarea va fi punctul forte și cu siguranță nu veți
pierde empatia, datorită căreia vei construi o legătură mai profundă cu unii

dintre prietenii. Dacă intuiția vă avertizează cu privire la orice pericol, urmați
acest instinct și descoperiți aceste situații. În a doua decadă a lunii aveți posibilitatea
să întemeiați parteneriate personale, sociale, profesionale, cu bătaie lungă în viitor.

Gemeni. Luna aceasta de toamnă vă va aduce multă creativitate și mult
curaj în viață. Va fi o perioadă mai liniștită și veți avea un program mai bine
organizat și nu este exclus să faceți câteva mici excursii prin împrejurimi.

Bugetul pentru luna aceasta va fi modest, mai ales dacă sunteți tentați să
cumpărați tot felul de lucruri noi și să vă mobilați casa. În ultima decadă a lunii,
veți avea nevoie de odihnă. Dacă puteţi cere câteva zile libere, nu ezitați să o faceți! 

Rac. Luna octombrie este despre timp de calitate petrecut în compania per-
soanelor importante din viața voastră. Începeți să apreciați mai mult lu-
crurile mărunte, iar acest lucru vă ajută să priviți cu alți ochi lumea. Vă

schimbă perspectiva și începeți să treceți printr-un filtru mai critic lucrurile
care se întâmplă în jurul vostru. Este ocazia perfectă să vă faceți prieteni noi, să
începeți să vă promovați și să vă creați o prezență online.

Leu. Octombrie va fi o lună plină de dragoste și relații bune pentru nativi.
Veți avea o stare de spirit bună, râsete și idei grozave. Va fi un moment ex-
celent pentru autoeducare, pe care l-ați putea folosi, de exemplu, pentru

pregătirea la locul de muncă sau pentru un curs de limbi străine. Se anunță și
călătorii scurte, în ultimele zile ale lunii, și trebuie să fiți atenți la obstacolele care
apar pe parcurs. 

Fecioară. În octombrie, veți tânji după singurătate și pace. Nu vă mai  faceți
reproșuri neîncetat și eliberați-vă de gândurile negative. Doar astfel veți
reuși să adunați în viață și câteva aspecte pozitive. Luna aceasta trebuie  să

vă găsiți afinitatea față propria persoană. Armonia cu natura va fi foarte
importantă pentru voi, așa că nu stați în acasă. Datorită odihnei și șederii în natură,
vă veți bucura atât de sănătatea mentală, cât și de cea fizică. 

Balanţă. Nativii își vor găsi echilibrul interior. Luna aceasta va fi o lună
excelentă pentru propriul progres și cel mai bun lucru de făcut este să vă
faceți timp pentru dumneavoastră și să vă bucurați de puțin timp singur. Tre-

buie să vă analizați gândurile și, pentru asta, aveți nevoie de intimitate. O
plimbare în natură v-ar face să vă simțiți bine și va avea un efect excelent asupra
sănătății mintale. 

Scorpion. Octombrie este luna voastră și merită să vă bucurați de ea. În
primul rând, curajul nu vă va lipsi. Veți reuși să înfrangeți acele temeri care
v-au ținut pe loc și să faceți alegerile corecte pentru un viitor mai bun. Unii

dintre voi ar putea alege un nou drum, lucru pe care acum câteva luni nici nu-
l luau în calcul. De asemenea, veți lăsa impresia că sunteți o persoană foarte calmă
și echilibrată, ceea ce vă va ajuta atât la serviciu, cât și în viața privată.  

Săgetător. În luna aceasta, nativii vor simți o mare nevoie de a-și amenaja
și moderniza locuințele. Vă veți simți complet echilibrat și veți putea trans-
fera sentimentul de pace și celorlalți și, prin urmare, veți fi probabil foarte

popular în echipa de colegi de la muncă. Nu numai că veți prospera, dar veți
avea și un gust deosebit. Prin urmare, momentul este ideal pentru a vă schimba
înfățișarea sau pentru a vă decora casa sau grădina. 

Capricorn. Odată cu venirea lunii octombrie, nativii vor începe să se
detașeze de lumea exterioară. Vă veți simți împliniți atunci când veți fi
afară, în natură, de preferință undeva pe malul apei, unde este mult aer curat.

Vă veți ordona gândurile și veți căuta pacea interioară și armonia. Nu vă faceți
iluzii prea mărețe și nu vă încredeți orbește în toți cei pe care-i întâlniți. Ascultați-
vă mai des intuița care vă va ajuta să scapați de necazuri. 

Vărsător. Luna aceasta aveți tendința să fiți cam prea vehemenți și prea
înrădăcinați în convingeri și concepții  de viață, ceea ce riscă să afecteze
anumite relații de colaborări, parteneriate și asocieri. Se recomandă să vă

țineți în frâu dorința de a domina și de a vă plasa pe o poziție de superioritate
față de ceilalți. Evitați confruntările directe, mai ales către sfârșitul lunii! Altfel,
riscați să vă faceți dușmani puternici sau să vă stricați buna reputație.  

Peşti. În octombrie, nativii vor lua prea multe greutăți pe umerii lor și nu
vor fi deloc stăpâni pe situație. În același timp, veți avea așteptări prea mari,
vă înrăutăți întreaga situație și veți începe să resimțiți disperare. Opriți-vă

și conștientizați că nu trebuie să te grăbești atât de mult și că nu este productiv
să faci multe lucruri deodată. Reevaluați-vă prioritățile și decideți-vă pe ce vreți să
vă concentrați. Este important să vă odihniți suficient în această lună.



al Fundației Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe, colonelul în retragere Nicolae
Ivan.

Pe primele trei locuri s-au clasat
următorii:

Subofițeri: Locul I – plutonier- major
Alin Gheorghe, Brigada 9 Mecanizată
Mărășești;

Locul II – sergent Bogdan Gabor,
din Brigada 2 Vânători de Munte
Sarmizegetusa;

Locul III –  sergent-major Ionuț Codină,
Baza 3 Logistică Zagidava.

Soldați gradați profesioniști: Locul
I – fruntaș Constantin Nicula, Batalionul
200 Sprijin Istrița;

Locul II – soldat Eduard Bran, din
Brigada 9 Mecanizată Mărășești;

Locul III – fruntaș Radu Iordache,
din cadrul Brigăzii 2 Vânători de
Munte Sarmizegetusa.

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

În perioada 20-23 septembrie a avut
loc competiția Subofițerul / Soldatul
anului, etapa pe Divizia 2 Infanterie
Getica, la cabana militară Diham
aparținând Batalionului 21 Vânători
de Munte General Leonard Mociulschi.

Scopul acestei competiții a fost
acela de a nominaliza cei mai buni
trei subofițeri și soldați gradați
profesioniști din cadrul Diviziei 2
Infanterie Getica, care vor participa
la etapa următoare organizată de Statul
Major al Forțelor Terestre.

Startul competiției s-a dat la sediul
Batalionului 21 Vânători de Munte
General Leonard Mociulschi, ulterior
competitorii celor 13 unități de
instrucție pregătindu-se pentru
susținerea probelor de concurs.

Pe parcursul celor trei zile alocate
evaluării, militarii au trebuit să dea
dovadă de o foarte bună pregătire
fizică și de specialitate. Probele la
care au fost testați și evaluați au fost

cele de educație fizică militară, trageri
la punctaj în poligonul Cheia, topo-
grafie și orientare, CBRN (chimic,
biologic, radiologic, nuclear), instrucție
sanitară, cunoștințe de pregătire militară
generală sub forma unei probe scrise
și în final, proba de cunoaștere a
limbii engleză.

Toate aceste probe au avut ca scop
verificarea cunoștințelor privind executare
tragerilor cu armamentul individual,
comunicarea, supraviețuirea în câmp
tactic și adaptabilitatea.

În ultima zi alocată concursului, a
avut loc festivitatea de premiere a
câștigătorilor și de închidere a
competiției. Prezenți pentru a înmâna
cupele și medaliile câștigătorilor au
fost locțiitorul comandantului Diviziei
2 Infanterie Getica, generalul de
brigadă Iulian Daniliuc, comandan-
tul Brigăzii 2 Vânători de Munte
Sarmizegetusa, colonelul Ilie-Marian
Dragomir și directorul de relații publice

Competiția „Subofițerul / Soldatul anului”,Competiția „Subofițerul / Soldatul anului”,
etapa pe Divizia 2 Infanterie „Getica”etapa pe Divizia 2 Infanterie „Getica”
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