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În noul act normativ se face preci-
zarea că dispozițiile Legii nr. 384/2006 
privind statutul soldaților şi gradaților 
profesionişti, cu modificările şi 
completările ulterioare, inclusiv cele 
aduse prin Legea nr. 73/2020, se aplică 
tuturor instituțiilor publice de apărare, 
ordine publică şi siguranță națională. 
Competențele ministrului apărării 
naționale sunt îndeplinite, după caz, de 
conducătorii instituțiilor respective.

S-a modificat vârsta până la care 
cetățenii români cu domiciliul în țară, 
bărbați şi femei, pot fi recrutați şi angajați 
pentru a îndeplini serviciul militar ca 
soldați şi gradați profesionişti. Aceasta 
nu mai este de maximum 50 de ani, ci 
este cuprinsă între 18 şi 45 de ani.

În funcție de nevoile instituției milita-
re, pot fi rechemați în activitate soldații şi 
gradații profesionişti care:

– s-au aflat în rezervă mai puțin de 4 
ani neîntrerupt;

– au o vechime în serviciu de cel 
puțin 4 ani; 

– au vârsta de până la 45 de ani; 
– au fost trecuți în rezervă pentru 

motive precum: ● expirarea termenului 
contractului, în situația în care nu sunt 
posibilități de reînnoire din cauza redu-
cerii funcțiilor ca urmare a desființării, 
restructurării sau a dislocării unității; 
● pentru motive sau nevoi ale MApN; 
● înainte de termenul de expirare a con-
tractului, cu acordul ambelor părți; ● expi-
rarea termenului contractului, în situația 

în care una dintre părți nu mai optează 
pentru reînnoirea contractului; ● prin de-
misie. Aceştia îşi păstrează gradele pe 
care le dețin la rechemarea în activitate 
şi nu parcurg programul de instruire.

Referitor la drepturile soldaților şi 
gradaților profesionişti, s-au introdus noi 
prevederi, precum: 

– asistență medicală şi medicamen-
te gratuite, în condițiile prevăzute pentru 
cadrele militare în activitate (membrii fa-
miliilor soldaților şi gradaților profesionişti 
beneficiază gratuit de asistență medicală 
şi medicamente în cadrul rețelei sanitare 
a MApN sau în alte rețele sanitare, cu 
decontarea cheltuielilor de către acest 
minister, în limitele sumelor aprobate cu 
această destinație în buget);

– transport gratuit, în condițiile 
prevăzute de reglementările în vigoare 
în cazul subofițerilor, pentru: efectuarea 
concediului de odihnă, mutării dintr-o 
garnizoană în alta şi în cazul în care îşi 
desfăşoară activitatea în altă localitate 
decât cea de domiciliu; 

– în timp de pace, beneficiază de-
concediu de odihnă anual, în aceleaşi 
condiții ca şi cadrele militare în activita-
te; 

– concediu şi indemnizație pentru 
creşterea sau îngrijirea copilului, conce-
diu de acomodare, precum şi concediu 
paternal, în condițiile prevăzute pentru 
cadrele militare în activitate.

Prin modificarea alin. (3) al art. 3, 
privind dobândirea calității de soldat 

profesionist se prevede astfel: „Dobân-
direa calității de soldat profesionist este 
condiționată de acordul scris al celor 
în cauză privind renunțarea la gradele 
dobândite anterior în calitate de militar 
în termen, militar angajat pe bază de 
contract, gradat profesionist sau gradat 
voluntar, precum și la gradele dobândite 
după parcurgerea a cel puțin un an de 
studii în cadrul instituțiilor și unităților mi-
litare de învățământ, în cazul în care stu-
diile respective nu au fost finalizate.”

Și art. 9, care prevedea că soldații 
și gradații profesioniști au dreptul să ur-
meze, în condițiile legii, orice formă de 
învățământ din sistemul superior civil și 
de perfecționare a pregătirii aparținând 
învățământului militar sau civil, a fost 
modificat în totalitate. Astfel, prin noile 
prevederi, soldații și gradații profesioniști 
au dreptul să urmeze, în condițiile le-
gii, orice formă de învățământ. Pe pe-
rioada școlarizării în cadrul programe-
lor de studii militare pentru formarea 
subofițerilor, a maiștrilor militari sau 
a ofițerilor în activitate, își păstrează 
această calitate și beneficiază de drep-
turile corespunzătoare, în mod similar 
cadrelor militare în activitate. La data 
înmatriculării în programele de studii 
menționate, contractele încheiate de 
soldații și gradații profesioniști în cauză 
cu unitățile din care provin încetează 
de drept. Pentru perioada școlarizării, 
încheie contracte cu instituția/unitatea 
militară de învățământ. În situația în care 
nu absolvă studiile militare pentru for-
marea subofițerilor, a maiștrilor militari 
sau a ofițerilor în activitate din motive 
neimputabile lor, se numesc în funcții 
corespunzătoare gradului și specialității 
militare deținute, potrivit nevoilor MApN, 
conform competențelor stabilite prin or-

din al ministrului apărării naționale. 
Programul de instruire a persoane-

lor care au fost selecționate să devină 
soldați profesioniști este structurat pe 
două module, al instruirii individuale și 
al perfecționării instruirii de specialitate. 
Cetățenii români care au îndeplinit ser-
viciul militar ca militari în termen sau mi-
litari cu termen redus, au o vechime în 
activitate de cel puțin un an în calitate 
de soldat sau gradat profesionist ori de 
soldat sau gradat rezervist voluntar, au 
fost elevi sau studenți cel puțin un an 
în instituțiile de învățământ din sistemul 
de apărare, ordine publică și securitate 
națională, cu excepția elevilor liceelor 
și colegiilor naționale militare, urmează 
în cadrul programului de instruire doar 
modulul perfecționării instruirii de spe-
cialitate.

Soldații și gradații profesioniști 
rechemați în activitate nu parcurg pro-
gramul de instruire, iar cei rechemați în 
activitate pe o funcție cu o altă specia-
lizare parcurg modulul perfecționării in-
struirii de specialitate.

Un articol nou, 211, se referă la co-
piii soldaților și gradaților profesioniști 
decedați în timpul și din cauza serviciului, 
ca urmare a unor acțiuni militare, acci-
dente, catastrofe sau a unor acte de de-
votament excepțional ori a unor misiuni 
în cadrul forțelor internaționale destinate 
menținerii păcii ori constituite în scopuri 
umanitare. Aceștia pot fi transferați la co-
legiile naționale militare sau în instituțiile 
militare de învățământ care formează 
ofițeri, maiștri militari sau subofițeri, pe 
baza unui test de aptitudini, a rezultatelor 
la învățătură obținute în instituțiile civile 
de învățământ și potrivit normelor apro-
bate de ministrul apărării naționale.

@ Plutonier-major Ovidiu SFÎRIAC 

Modificări și completări ale Legii 384/2006 privind statutul 
soldaților și gradaților profesioniști

Prin Legea numărul 73 din 5 iunie 2020 a fost modificată și completată 
Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști. 
Noul act normativ, Legea nr. 73/2020, a fost publicat în Monitorul Oficial 
nr. 484 din 9 iunie 2020. Din cuprinsul actului normativ vă prezentăm 
principalele modificări.

În perioada 14-16 octombrie 2020, la București, Complexul Romaero 
Băneasa va fi gazda celei de-a 8-a ediții a Black Sea Defense & Aerospace 
Exhibition and Conference „BSDA 2020” – expoziție internațională dedicată 
industriei aeronautice, apărării, securității naționale, securității cibernetice și 
securității private. Evenimentul, organizat cu sprijinul Guvernului României, 
Ministerului Apărării Naționale, PATROMIL (Asociația Patronală Română a 
Producătorilor de Tehnică Militară) și OPIAR (Organizația Patronală din Indu-
stria Aeronautică Română), reprezintă cea mai mare expoziție de acest tip din 
România, desfășurată bianual, cu o tematică foarte bogată privind domeniile 
de securitate militar și civil. Astfel, ediția anterioară a reunit peste 280 de firme 
expozante, din mai mult de 25 de țări. 

MApN va participa la expoziție cu standuri proprii, din care amintim pe 
cele ale Departamentului pentru armamente, Statelor Majore – Aeriene, Ma-
ritime și Terestre și cel al Agenției de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii 
Militare, precum și cu exerciții demonstrative, alături de celelalte structuri din 
sistemul național de apărare. 

 @Orizont militar

REZULTATE DEOSEBITE Elevul 
plutonier adjutant Lucian-Ioan Neamțu 
este șeful  promoției 2020 „General 
Ioan Emanoil Florescu” a  Colegiului 
Național Militar „Ștefan cel Mare” din 
Câmpulung Moldovenesc, absolventul 
reușind să obțină cea mai mare medie-
9,76. Cu ocazia aniversării a 95 de ani 
de la înființarea Colegiului Național Mi-
litar „Ștefan cel Mare”, pentru rezultate 
deosebite obținute pe parcursul anilor 
de studiu ministrul Apărării Naționale 
i-a conferit absolventului câmpulun-
gean Emblema de Onoare a Armatei 
României. Chiar dacă nu a fost o alege-
re ușoară, Lucian își îndreaptă pașii spre 
Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” 
de la București. (I.S.) 

CONFERINȚĂ INTERNAȚIO-
NALĂ Cercul Militar Iași a găzduit 
joi 25 iunie, conferința internațională 
intitulată „România și Polonia în 
avanpostul securității europene. 
Tradiție și continuitate”. Evenimentul a 
fost organizat de SMAp prin filiala Iași 
a Muzeului Militar Național „Regele 
Ferdinand I”. La activitate au fost 
prezenți : atașatul militar al Poloniei în 
România, colonelul Jerzy Jankowski, 
directorul SMAp, generalul-maior 
Corneliu Postu, comandantul  D. 4 
I. „Gemina”, generalul-maior Dorin 
Blaiu, și comandantul Bg. 15 Mc. „Podu 
Înalt”, colonelul Daniel Pop. (I.S.)

EXERCIȚIU DE REPETARE 
A MISIUNII CNIÎ „Getica” a găzduit, 
miercuri, 1 iulie, ceremonia de preda-
re-primire a comenzii operaționale a B. 
191 PF, batalion ce a finalizat pregătirea 

pentru misiune și urmează a fi dislocat 
în teatrul de operații Afganistan. La ce-
remonie au participat șeful SMAp, ge-
neralul-locotenent Daniel Petre-
scu, comandantul CFÎ, generalul-maior 
Dorin Ioniță, comandantul COT, gene-
ralul de brigadă Dorin Toma, coman-
dantul D.4 I „Gemina”, generalul-maior 
Dorin Blaiu, comandantul Bg. 81 Mc., 
colonelul Cornel Scurt și comandantul 
CNIÎ „Getica”, colonelul Ioan-Marian 
Cristurean. (I.S.)

CONCERT Instrumentiștii mili-
tari clujeni au susținut miercuri 1 iulie, 
de Ziua Muzicilor Militare,  sub ba-
gheta dirijorului, locotenentul Daniel 
Munteanu, un scurt concert la sediul 
comandamentului D.4 I. „Gemina”. În 
repertoriul momentului artistic s-au 
regăsit și piese interpretate alături de 
artiștii Lucia Potra, Alina Ploae și 
Ionuț Suciu, precum și un recital la 
nai susținut de sergent Raluca-Ionela 
Vasiluț. (I.S.)

CINSTIRE EROI La sediul R. 50 
RAA  „Andrei Mureșianu”, în curtea bisericii 
militare a fost dezvelită, marți 7 iulie, o troiță 
închinată eroilor celor căzuți la datorie. 

Ceremonia de dezvelire a fost condusă 
de comandantul regimentului, colone-
lul Ioan Munteanu, și s-a desfășurat în 
prezența comandantului D.4 I. „Gemina”, 
generalul-maior Dorin Blaiu, a mitropo-
litului Clujului, Maramureșului și Sălajului, 
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, și a 
reprezentanților autorităților publice loca-
le și ai instituțiilor din Sistemul de Apărare, 
Ordine Publică și Securitate Națională. 
(I.S.)



- Ne spuneți câteva cuvinte de-
spre formarea dvs . ca militar?

- Începutul carierei mele militare 
a fost în anul 1992 o dată cu admi-
terea mea  la Liceul Militar „Ştefan 
cel Mare” din Câmpulung Moldo-
venesc, la vârsta de 14 ani. Au fost 
patru ani grei datorită vârstei fragede, 
dar şi frumoşi mulțumită  colectivului 
de profesori şi cadre militare care 
m-au format şi m-au pregătit pentru 
următorul pas, Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu 
unde am fost admis în anul 1996.

După terminarea academiei în 
anul 2000 şi a Şcolii de Aplicaţie pen-
tru Vânători de Munte de la Predeal în 
2001, a sosit momentul repartiţiei pe 
teritoriu, la unitate. Și am optat pen-
tru Batalionul 22 Vânători de Munte 
„Cireșoaia” care mi-a ajuns la suflet 
foarte repede şi în cadrul căruia îmi 
desfăşor activitatea şi în prezent.

Am început ca orice tânăr ofițer ca 
și comandant pluton, apoi o perioadă 
mi-am desfășurat activitatea în statul 
major al batalionului, revenind în ca-
drul companiei stat major ca si co-
mandant al acestei structuri. Ulterior 
am avansat în statul major ca șef  
compartiment unde îmi desfășor ac-
tivitatea și în prezent.

În toată această perioadă, am 
urmat pașii firești în formarea mea, 
participând la cursuri de carieră, 
de specialitate (curs de pregătire 
operativă de specialitate, curs de 
schi pentru toate categoriile de mi-
litari), dar şi în 2 misiuni în teatrul 
de operaţii din Afganistan.

- Sunteți născut în Hunedoa-
ra, părinții din Suceava, iar dvs ați 
ajuns tocmai la o unitate de la Sfân-
tu Gheorghe. Ce v-a atras la această 
specialitate, vânător de munte?

- M-am născut şi am crescut într-
o zonă montană, unde în acea vre-
me încă mai erau unităţi de vânători 
de munte. Pasiunea pentru munte a 
apărut încă din copilărie, cum poa-
te era și normal să se întâmple, 
când am cutreierat fiecare traseu 
practicabil în munţii din zona natală 
(Parâng, Retezat-Godeanu, Vâlcan, 
Şureanu). Pe lânga aceasta, am fost 
și mai fascinat de istoria zbuciumată 
a trupelor de vânători de munte, 
istorie relatată de cadre militare din 
unităţile din Vulcan şi Petroşani. 

 Pasiunea s-a amplificat de-a 
lungul vremii, pe timpul stagiilor 
de pregătire efectuate în ultimii doi 
ani de academie la Batalionul 21 
Vânători de Munte din Predeal, dar şi 
pe timpul şcolii de aplicaţie când am 
descoperit tot mai multe din tainele 
instrucţiei tactice de specialitate.

De ce la Sfântu Gheorghe? Mi-a 
fost destul de simplu să fac alege-
rea spun eu. Unităţile de vânători 
de munte din judeţul Hunedoara se 
desfiinţaseră deja în acea perioadă, 
iar Batalionul 22 Vânători de Munte 
„Cireşoaia” care aparţinea la acel 
moment de Brigada 2 Vânători 
de Munte „Sarmisegetusa” era  în 
plin proces de operaţionalizare. 
La această decizie a cântărit și 
apropierea de Brașov unde locuia 
viitoarea mea soție. Abia ce ne 
cunoșteam de un an de zile fiind 
și ea  studentă la Sibiu în aceeași 
perioadă. Drept urmare mi-am dorit 
să rămân și după terminarea studii-
lor cât mai aproape de Braşov.

- Ați putea să ne indicați câteva 
repere care v-au marcat cariera?

- Am avut foarte multe momente 
pline de satisfacţie de-a lungul carie-
rei, dar nu cred că aş putea spune că 
există unele repere care să fie mai 
importante decât altele și care să îmi 
marcheze cariera. Există totuşi câteva 
cadre militare care s-au remarcat de-
a lungul activităţii mele şi despre care 
pot spune că au avut o importanță 
deosebită în parcursul meu şi cărora 
vreau să le mulţumesc pe această 

cale. Sunt o persoană foarte sinceră 
şi sociabilă şi nu m-am ferit de fiecare 
dată să le arăt respectul cuvenit.

- Recent v-ați întors din misiune. 
Ce activități ați desfășurat în cadrul 
acesteia? Dar în prima misiune?

- Aşa este, am participat re-
cent la o misiune cu echipa de 
consiliere şi asistenţă AIAT, 
rotaţia a 10-a, în teatrul de 
operaţii din Afganistan, în provin-
cia Kabul. Misiunea pe care am 
desfășurat-o acolo a fost aceea 
de consiliere a armatei afgane pe 
linia operaţiilor militare. Pe par-
cursul celor 6 luni am desfăşurat 
activităţi de consiliere în două 
instituţii de învăţământ şi formare 
profesională a militarilor afgani.

Prima misiune am executat-o în 
anul 2017 cu echipa de consiliere 
TAAC-S în Afganistan, provincia 
Kandahar. Fiind prima tangență cu 
teatrul de operaţii am avut puţine 
emoţii la început, dar am avut no-
roc de ceilalţi componenţi ai echi-
pei care aveau mai multe misiuni 
externe și care m-au îndrumat în 
momentele dificile. Activităţile de 
consiliere le-am executat la nivelul 
Corpului 205 al armatei afgane, dar 
şi la nivelul brigăzilor subordonate 
care erau dispuse în districte şi 
provincii precum Tarinkot sau Hel-
mand, unde neprevăzutul  pândea 
la orice pas prin acţiunile violente 
ale insurgenţilor la acea vreme. 
Atunci a fost o perioadă în care  
pericolul şi adrenalina într-adevăr 
au fost la cote mai mari.

Voi încerca să împărtășesc din 
aceste experienţe oricărui coleg din 
unitate sau din afara acesteia, dacă 
mi se va cere, deoarece consider că 
este foarte important  să oferi oricui o 
informaţie utilă, nu este suficient să o 
păstrezi doar pentru tine.

- Nu sunteți la prima misiune. 
Ce noutăți au apărut față de cea 
anterioară?

- Este foarte importantă înţelege-
rea mediului operaţional, iar aici sunt 
diverse schimbări. De obicei, fiecare 

misiune are specificul ei, dar nu pot 
spune că au fost diferenţe prea mari 
între cele două, deoarece ambele au 
fost misiuni de consiliere. Din punct 
de vedere al experienței pot spune 
că prima misiune m-a ajutat foarte 
mult în activitatea desfășurată acum, 
iar ca element de noutate, care ne-
a perturbat puţin activitatea, a fost 
apariţia virusului COVID-19. Lipsa 
unei întâlniri faţă în faţă cu partene-
rii afgani a îngreunat activitatea de 
consiliere şi asistenţă, iar regulile şi 
măsurile specifice de prevenire şi 
combatere a acestui virus au făcut 
dificilă îndeplinirea obiectivelor de 
performanţă propuse. De aseme-
nea acordul de pace semnat a creat 
efecte şi a trebuit să ne adaptăm 
acestor schimbări şi să aplicăm noile 
reguli şi măsuri impuse. Totuşi să nu 
uităm că ameninţările şi provocările 
de securitate care existau înainte 
de apariţia virusului şi a acordului 
de pace nu s-au diminuat. 

 Vreau să le urez pe această cale 
misiune uşoară colegilor echipei AIAT 
rotaţia a zecea, care se află încă în 
Afganistan, multă sănătate şi să se 
întoarcă cu bine acasă la cei dragi.

- Cum ați apreciat cooperarea 
dintre militarii români și străini?

- Acţionăm cu partenerii coaliţiei 
în acelaşi cadru de misiune, iar coo-
perarea trebuie să fie şi este chiar 
una chiar foarte bună. Structura de 
asistenţă şi consiliere AIAT presupune 
lucrul la un nivel înalt, la vârful pirami-
dei Armatei Naţionale Afgane. Acolo 
toate echipele sunt mixte, formate din 

reprezentanţii mai multor state mem-
bre. Înţelegerea modului de lucru, a 
tipologiei fiecărei persoane din cadrul 
structurii în care îţi desfăşori acti-
vitatea este foarte importantă, atât 
pentru tine, ca şi membru al echipei, 
cât şi pentru membrii parteneri. Nive-
lul de pregătire al militarilor români 
prezenţi în Afganistan este cel puţin 
la fel de ridicat ca şi al partenerilor 
din coaliţie, aceasta este o părere pe 
care o susțin negreșit. 

- V-ați format ca ofițer timp de 20 
de ani în această unitate, Batalionul 
22 Vânători de Munte. Care sunt 
avantajele să te dezvolți în aceeași 
unitate pe parcursul carierei?

- Pe parcursul carierei mele, a 
înţelege militarul din subordine a 
fost cel mai important lucru. Sti-
lul de conducere participativ, care 
stimulează permanent comunica-
rea  și este caracterizat de încrede-
re, a fost cel pe care l-am adoptat 
şi care cred eu că mi s-a potrivit. 
Ştiam că acest lucru va presupune 
timp, rezultatele văzându-se după 
o perioadă, dar am acceptat, de 
aceea am petrecut destul de mult 
timp pe diferitele funcţii pe care am 
fost încadrat în aceeaşi unitate. În 
Batalionul  22 Vânători de Munte 
„Cireşoaia” am găsit mediul de lu-
cru propice şi oamenii potriviţi de 
care aveam nevoie, de aceea am 
și ales să rămân aici. Nu ştiu dacă 
este un avantaj sau un dezavantaj, 
asta se va vedea probabil undeva 
spre sfârşitul carierei. 

- Ce v-ați propus pe mai departe 
din punct de vedere profesional? 

- Ca orice ofiţer de carieră, cred 
că vine un moment când fiecare 
consideră că este timpul să promove-
ze, acest lucru putându-se întâmpla 
doar cu îndeplinirea unor condiţii şi 
criterii specifice postului dorit, aşa că 
sunt convins că voi încerca şi eu acest 
lucru când mi se va oferi ocazia.

- De regulă, familiile militarilor 
sunt obișnuite cu participarea lor la 
exerciții, tabere de instrucție, timp 
de câteva săptămâni chiar. Cum s-a 
adaptat familia dvs. pe durata mi-
siunilor externe? Cum s-au adaptat 
provocărilor în tot acest timp?

- Datorită multitudinii de activităţi 
în care am fost implicat de-a lungul 
timpului(tabere, aplicaţii, concursuri 
aplicativ-militare, cursuri), activităţi 
care m-au făcut să fiu foarte mult 
timp plecat de lângă familie, momen-
tul despărţirii şi plecării în misiunile 
externe a fost mai uşor de suportat, 
atât soţia cât şi băiatul fiind obişnuiţi 
cu plecările mele dese. Pe timpul 
celor două misiuni am avut norocul 
să pot ţine legătura acasă fără pro-
bleme, iar toate momentele mai di-
ficile le-am trecut împreună şi s-au 
şters odată cu bucuria revederii.

- Când spui vânător de munte, 
te gândești automat la pasiune 
pentru munte. Mai aveți alte pasiuni 
în care vă investiți timpul liber?

- Da, aşa este, îmi place foarte 
mult schiul, dar mai am şi alte pa-
siuni. Îmi plac tenisul de câmp şi fot-
balul, dar şi condusul, de aceea, cu 
mici excepţii, am preferat deplasarea 
în concedii sau vacanţe cu autoturi-
smul personal în detrimentul altor 
mijloace de deplasare, chiar dacă 
distanţele au fost uneori mari.

@ Căpitan Ionuț SUCIU
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„Stilul de conducere participativ, care 
stimulează permanent comunicarea și este 
caracterizat de încredere, a fost cel pe care l-am 
adoptat și care cred eu că mi s-a potrivit”

Maiorul
Ciprian Onuț, 
din B. 22 VM
„Cireșoaia”:



Dar scopul întregii desfășurări 
de trupe și tehnică la malul 

mării nu se referă doar la tragerile în 
sine, ci și la îmbunătăţirea pregătirii 
pentru luptă a militarilor într-un me-
diu operaţional complex, dezvolta-
rea şi demonstrarea capacităţii de 
planificare, organizare şi executare a 
misiunilor de luptă, în condițiile unui 
mediu geostrategic versatil, incert şi 
ambiguu.

Pregătirea pentru o astfel de mi-
siune nu este ușoară, presupunând 
analiză și atenție sporită pentru fie-
care detaliu. Toate aceste lucruri sunt 
necesare pentru ca pe parcursul 
desfășurării activităților să nu apară 
incidente. De acest lucru s-a ocupat 
îndeaproape comandantul Regimen-
tului 50 RAA, colonelul Ioan Mun-
teanu, alături de echipa de comandă, 
întreaga misiune fiind o provocare în 

condițiile actuale. Deplasarea per-
sonalului şi a tehnicii s-a executat în 
cadru tactic, pe roţi şi prin transport 
combinat pe cale aeriană şi feroviară, 
până în poligon, unde, militarii au 
acordat toată atenția şi concentrarea 
de care a fost nevoie desfășurării în 
siguranță a activităților. Și toate ace-
stea pentru a demonstra de fiecare 
dată că ei sunt maeştri ai traiectoriilor 
precise şi că deţin abilităţile necesare 
pentru a face faţă unor situaţii tactice 
complexe.

Odată ajunsă tehnica în Capu Mi-
dia a urmat debarcarea acesteia de 
către personalul care o deservește 
urmând a fi executată pregătirea 
specifică, activitate căreia specialiștii 
în domeniu îi acordă importanța 
cuvenită. Pe lângă presiunea pe care 
orice exercițiu de acest fel o are asu-
pra militarilor,  tragerile de luptă din 
acest an s-au desfășurat în condițiile 
unor limitări datorate situației pande-
mice, ceea ce a necesitat măsuri 
sporite de protejare a personalului 
prezent în centrul de instruire. 

Dar asta nu i-a împiedicat pe mi-

litari să se pregătească responsabil 
și astfel ziua tragerii să îi găsească 
la posturile lor, gata să demonstreze 
că sunt capabili să-și îndeplinească 
misiunile de luptă. Rachetiștii antia-
erieni din Regimentul 50 Rachete 
Antiaeriene „Andrei Mureşianu” au 
venit în poligon cu obiectivul bine 
conturat: de a combate țintele de an-
trenament cu dotare, KUB și OSA-
AKM. 

Aproape în fiecare echipaj care 
a luat parte la exerciţiul tactic cu 
trageri de luptă reale s-au împletit 
experiența veteranilor prezenți atâția 
ani la rând în poligonul de la malul 
mării, cu tinerețea și exuberanța tine-
rilor care au părăsit băncile Acade-
miei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” 
anul trecut și au ajuns la unități abia 
în urmă cu patru luni, după absolvi-
rea cursului de bază pentru ofițeri. 

După o astfel de experiență cei mai 
îndreptățiți să relateze despre mo-
mentele trăite sunt cei care au fost 
în mijlocul acțiunii.

Pentru locotenentul Tiberiu 
Poparad, comandantul bateriei 
OSA-AKM, lansările și-au îndeplinit 
scopul 100%, bateria pe care ace-
sta a comandat-o lansând două ra-
chete pe ținta avion. ,,Sentimentul 
pe care l-am trăit atunci când ra-
cheta a plecat de pe instalația de 
lansare a fost unul foarte plăcut, 
mai ales când lansezi pentru prima 
dată. Este, totodată, și o responsa-
bilitate foarte mare fiind nevoiți ca 
pe parcursul anului de instrucție să 
purtăm un ,,război” și cu un alt ina-
mic, nevăzut, care ne-a împuținat 
orele de instrucție efectivă. Dar am 
strâns rândurile, ca de fiecare dată 
când situația o impune, și am creat o 
coeziune de grup solidă, astfel încât 
tragerile din poligonul Capu Midia să 
iasă perfect” a adăugat locotenetul 
Poparad. Arma pe care și-a ales să 
o slujească este una dificilă, la fel ca 
orice armă tehnică, dar satisfacțiile 

pe care le oferă sunt întotdeauna 
pe măsura așteptărilor, crede loco-
tenentul.

„Botezul focului” l-a primit și 
sublocotenentul Elena Andronic, co-
mandantul secției lansare din Bata-
lionul 2 Rachete Antiaeriene KUB al 
aceluiași regiment, singura fată din 
cadrul acestei serii de trageri de la 
Capu Midia. Lansarea din poligon a 
fost așteptată cu nerăbdare și emoție, 
deoarece tot ceea ce a învățat în 
anii de studii s-a materializat în cel 
mai concret lucru posibil, devenind 
realitate. ,,Cel mai înălțător moment 
a fost atunci când am primit coman-
da și am scos cuiele de siguranță. 
Este un sentiment de mândrie, pe 
care cuvintele nu îl pot descrie cu 
exactitate. Trebuie să le mulțumesc 
colegilor și subordonaților care m-
au sprijinit încă de la primii pași în 
unitate, și alături de care mi-am atins 
toate obiectivele pe care mi le-am 
propus în cadrul acestui exerciţiu 
tactic cu trageri de luptă reale”, a 
declarat aceasta. Această armă nu 
este deloc ușoară pentru femei, dar 

ele vor ști întotdeauna să țină pasul 
cu colegii lor. 

Pentru comandanții celor două 

batalioane din cadrul regimentului, 
tragerile din acest an au evoluat la 
un nivel neașteptat, având în ve-
dere regulile și restricțiile impuse 
de vremurile actuale. ,,Militarii s-
au descurcat excepțional. Am lovit 
ținta cu două rachete, atingându-
ne scopul și implicit îndeplinind 
misiunea pentru care am venit aici. 
Meritul principal al desfășurării în 
condiții bune a tragerilor și a rezul-

tatelor este al echipajelor care s-
au implicat în activitățile intense 
pentru pregătirea tehnicii. Dar fără 
discuție, întreg personalul batalio-
nului și-a adus aportul în această 
reușită. Doar o muncă în echipă 
poate să aducă rezultate comple-
te pentru realizarea unei astfel de 
trageri”, a adăugat maiorul Emil 
Chidean, comandantul Batalio-
nului 1 OSA-AKM. 

Și pentru comandantul Batalio-
nului 2 KUB , maiorul Dan Moca-
nu, a fost o tragere de excepție. 
,,Ceea ce se întâmplă aici în Centrul 
Național de Instrucție pentru Apărare 
Antiaeriană este practic examenul 
unui întreg an de instrucție, care 
începe cu multă muncă în cazarma 
de dislocare, pregătirea tehnicii, a 
personalului și are ca finalitate  ace-
ste lansări deosebite. Să fii rachetist 
antiaerian este frumos, dar și puțin 
mai greu. Dar tot ceea ce este greu 
aduce de obicei o satisfacție parcă 
mai mare, mai ales în cazul nostru 
când vezi că racheta a plecat de 
pe instalație și ținta este lovită”, a 
mărturisit maiorul Mocanu. 

Prezent la activitate, locțiitorul 
comandantului Diviziei 4 Infanterie 
„Gemina”, generalul de brigadă  
Nicolae Tonu, a felicitat echipele 
de tragere ale celor două batalioa-
ne pentru îndeplinirea misiunii de 
luptă la un nivel de excepție, iar în 
viitoarele misiuni încredințate să 
aibă la fel de mult succes. 

Una dintre cele mai importante 
calități pe care trebuie să le po-
sede un rachetist antiaerian este 
răbdarea. Nu trebuie neglijată nici 
instruirea continuă, care formează 
deprinderile atât de importante 
pe timpul lansărilor din poligon. 
Pregătirea tehnicii, analiza și 
perfecționarea de zi cu zi sunt con-
topite în multe ore de muncă pen-
tru un singur rezultat: combaterea 
țintelor antiaeriene. 

@Căpitan Ionuț SUCIU
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INSTRUCȚIA LA ZI

R. 50 RAA - „Misiune îndeplinită!” la Capul Midia
Pentru rachetiștii antiaerieni floreșteni, ca în fiecare an, după pregătirea pe care o execută în unitate vine 

examenul anual, așa cum îl numesc ei, cel al tragerilor de luptă de la Capu Midia. Timp de aproape două 
săptămâni, în perioada 15-26 iunie,  Centrul Național de Instrucție pentru Apărare Antiaeriană „General 
de brigadă Ion Bungescu”  a redevenit gazdă pentru militarii Regimentului 50 Rachete Antiaeriene „Andrei 
Mureşianu”. Misiunea a fost una pe cât de simplu formulată, pe atât de complexă din perspectiva orelor de 
muncă din spatele reușitei, rachetiștii antiaerieni având misiunea de a nimici avioanele țintă cu rachetele 
KUB și OSA-AKM SA-8 Gecko, pentru ca la final, să poată să raporteze: „Misiune îndeplinită!”.

Sublocotenent Elena Andronic, comandant secție 
lansare KUB
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INTERFERENȚE

S-a născut la 5 iulie 1880, la 
Vaslui, într-un oraș în care „nu 

se întâmpla nimic”, după cum avea 
să mărturisească mai târziu chiar el. 
Și pentru că nu se întâmpla nimic, 
această situație trebuia rezolvată. 
Povara a căzut pe umerii lui Tănase, 
încă de mic, mai ales că moștenise 
un fizic sănătos și înclinații către 
sport, o minte pusă pe șotii și auz 

muzical. Altceva nu prea aveau ce 
să-i ofere părinții, oameni modești, 
cu puțină carte, dar cu dorința de a-l 
vedea căpătuit cu vreo profesie mai 
bănoasă, cum ar fi cea de împiegat 
de cale ferată.

Pe Constantin însă nu-l atrăgea 
telegrafia și dirijatul trenurilor, ci acto-
ria. Încolțise în el, pe negândite, un 
drag de a juca și de a improviza, 
fiind fascinat de spectacolele fanfarei 
militare și de trupele de teatru care 
vizitau Vasluiul. Cea mai mare bucu-
rie a lui era să tragă cortina. Inspirat 
de teatrul popular, a adunat o trupă 
de copii cu care a început să dea 
reprezentații în pivniță și în…cotețul 
găinilor. Intrarea se plătea cu nasturi, 
dar experiențele s-au încheiat după 
ce copiii s-au umplut de păduchi. I-au 
prins însă extrem de bine, după cum 
se va dovedi mai târziu. 

Prima experiență reală ca actor 
a avut-o din adolescență, în cadrul 
unei trupe de teatru care performa în 
Vaslui. Tânărul Tănase fusese nelip-
sit de la repetiții, iar trupei îi lipsea, la 
un moment dat, un actor. A fost un 
vis împlinit pe care însă nu știa cum 
îl va duce mai departe. Terminase 
gimnaziul, dar perspectivele actoriei 
se îngustau momentan. S-a hotărât 
să dea admitere la liceul militar din 
Iași. Singura probă unde nu-și făcea 
griji, cea medicală, a fost cea la care 
a fost respins, în favoarea unui fiu de 
colonel, pricăjit și adus de spate, pe 
care, ironia vieții, tocmai Tănase îl în-
curajase, spunându-i să-și țină spate-
le drept, că altfel îl „pică”. Dezamăgit 

de această nedreptate, viitorul actor 
încearcă la un liceu civil unde nu 
rămâne multă vreme, din lipsă de 
bani. Ulterior, un prieten îi oferă o 
catedră de învățător, profesie pe care 
o îmbrățișează cu entuziasm. Și aici, 
însă, circumstanțele îi sunt potriv-
nice. Reușește să câștige simpatia 
părinților, pentru că folosea metode 
neconvenționale de predare, cu ac-
cent pe muzică, sport, în care era el 
priceput, și excursii cu copiii, dar intră 
în conflict cu directorul și renunță și la 
această slujbă. 

La 19 ani, se înrolează voluntar 
la Regimentul 1 Geniu din București, 
unde pune bazele unui teatru 
ostășesc, oferind reprezentații în sala 
de mese a regimentului. După efec-
tuarea stagiului militar se înscrie la 
Conservatorul de Artă Dramatică, un 
nou moment cu peripeții și emoții. Era, 
ca de obicei, lefter, iar pentru înscriere 
îi trebuiau bani. În ultima zi primește 
cinci lei de acasă și, deși insuficienți, 
este înscris prin bunăvoința secre-
tarului. La examen se prezintă  în 
uniforma rămasă din armată, în con-
trast cu ceilalți concurenți, eleganți și 
pedanți. În fața unei comisii în care 
se găsea și C. I. Notarra, Tănase se 
prezintă cu fabula „Naiul, cobza și 
vioara” descrețind frunțile examinato-
rilor prin felul în care imită instrumen-
tele. Talentul lui nu a trecut neobser-
vat, Notarra, care-i va fi și profesor, 
declarând despre el: „Ăsta are în el 
un comic natural. Vorbește doar, și 
râzi de el.”

În ciuda acestui succes ne-
așteptat, Tănase nu era un visător. 
Știa că nu va răzbi fără multă muncă. 
Despre sprijin financiar nu putea fi 
vorba. În amintirile de mai târziu va 
rememora acești ani dificili, plini de 
lipsuri: „Am dus cea mai neagră mi-
zerie pe care și-o poate închipui ci-
neva. Eram admis la Conservator. 
Foarte bine. Dar ce mâncăm?” S-a 
pus pe treabă și a muncit tot ce a 
găsit. Făcea comisioane, s-a angajat 
din nou în armată, grefier, corist la Bi-
serica Popa Tatu, figurant la Teatrul 
Național, concomitent cu studiile la 
conservator. 

După absolvire, primește diploma 
de actor, se căsătorește și părăsește 
armata, dar nu pentru totdeauna, 
după cum vom vedea. Începe ca 
actor la Teatrul Național, dar banii 
erau puțini și rolurile mici. În tur-
neele din țară cunoaște realitatea 
dureroasă în care trăiesc românii, 
mai ales țăranii, în contextul anilor 
ce culminează cu revolta din 1907. 
Lipsurile se răsfrâng și asupra acto-
rilor care sunt adesea flămânzi, slab 
remunerați și puțin aplaudați.

Tănase simte nevoia de a adu-
ce ceva nou, plin de umor, care să 

descrețească fruntea publicului și 
să ofere măcar o mică satisfacție, 
o fereastră spre o lume mai puțin 
apăsătoare. Introduce astfel cupletul, 
cu umor și melodie, satirizând o so-
cietate în care doar burghezii aveau 
ceva de spus și trăiau bine. 

În Primul Război Mondial are 
ocazia să ridice moralul soldaților 
români, la Buftea. Aici are loc un 
gest care îl înduioșează până la la-
crimi pe Tănase, comicul venit să-i 
facă să râdă pe soldați.  Doi ostași 
răniți, aflați pe paturi de campanie, 
s-au ridicat să-i  aplaude spectaco-
lul. Aflați în paturi vecine, cei doi și-
au apropiat paturile pentru a aplau-
da împreună, ambii având câte un 
braț tăiat. 

În 1919, Constantin Tănase, deja 
binecunoscut în țară, pune bazele 
trupei de teatru „Cărăbuș”, în cen-
trul Bucureștilor, inaugurând-o cu 
piesa „Cotoiul e pe varză, pisica 
pe orez”. Startul a fost fastuos, iar 
aprecierile pe măsură. Cu această 
trupă, devenită Teatrul de Revistă 
„Cărăbuș”, s-a creat un renume care 
va depăși, în următorii 20 de ani, 
granițele țării. Se știa bine: cine vrea 
să râdă, merge la Tănase. 

Ce făcea atât de deosebit Teatrul 
„Cărăbuș”? În primul rând, Tănase 
era nelipsit de pe scenă. Apoi, cu-
pletele lui și ale actorilor comentau, 
disecau și râdeau de situația socială 
și politică a vremii. Tănase, personaj 
complex, greu de digerat dacă nu 
iubeai umorul, era aproape de oa-
menii sărmani. Juca în gesturi largi 
și trăia la fel, fiind plin de generozi-
tate chiar și atunci când a ajuns fai-
mos. Niciodată nu și-a uitat condiția 
de la care a plecat și în spectacole 

juca mai mereu un personaj simplu, 
necăjit, oprimat de burghezia sau de 
rigiditatea politicienilor. Se regăsea 
printre primii și îi critica suficient de 
clar pe ultimii, cu ajutorul umorului. 

Să oferim și un exemplu din cupletele 
sale anti-sistem, ironizând alegerile 
parlamentare din anii ‘20: 

„Musai cică să votez,
Candidați o sută cinci,
Care-n frac, care-n opinci.
Și mă jur, chiar de-aș fi treaz,
Tot n-aș ști care-i mai breaz.
N-aș ști, zău, vă garantez,
Pentru cine să votez!”
Celebrul, deja, Tănase era mereu 

în căutare de noi talente și noi me-
tode de divertisment pentru public. 
Angajează o celebritate a filmului mut 
francez, pe Charles Prince, o aduce 
în țară, pentru un spectacol, pe Jo-
sephine Baker, o stea a music-hall-
ului vremii (pentru un onorariu exor-
bitant) și chiar  organizează o coridă 
cu tauri aduși din Spania, eveniment 
care este un eșec, din motive conjun-
cturale. În același timp, se preocupă 
de actorii „Cărăbușului” și pleacă în 
turnee în Egipt, Turcia, Palestina și 
altele, la Paris cunoscându-se chiar 
cu Charlie Chaplin, deja la apogeul 
carierei.

Constantin Tănase se stinge în 
august 1945, într-un mod banal, su-
bit, nu înainte de a lăsa două episoa-
de memorabile posterității și istoriei 
comediei românești, ambele adre-
sate regimului instaurat la București. 
Se știa că soldații ruși, instalați de 
Armata Roșie „eliberatoare”, aveau 
o slăbiciune pentru ceasuri, pe care 
le rechiziționau cu sârg. Ei bine, într-
una din reprezentațiile sale, Tănase 
compune următorul cuplet:

„Rău a fost cu «was ist das»
Da-i mai rău cu «davai ceas»
De la Nistru pân’ la Don
Davai ceas, davai palton.
Davai casă și moșie
Harașo tovărășie!”
Urmează o arestare, amenințări 

cu moartea și interzicerea piesei. 
La următoarea reprezentație, însă, 
Tănase apare pe scenă într-un par-
desiu imens, cu mâinile ticsite de 
ceasuri. Descheindu-se, lasă să 
se vadă un imens ceas cu pendul, 
spunând doar atât: „El tic, eu tac, 
el tic, eu tac.” Peste două zile, în 

urma complicațiilor unei amigda-
lite, Tănase închidea ochii pentru 
totdeauna. Umorul lui, însă, a în-
vins închisoarea momentului. 
@Maistru-militar cls. III-a Radu CIOLOCA

Constantin Tănase – o viață de pasiune și umor
În primele decenii ale secolului trecut, viața bucureștenilor a fost despovărată, cel puțin pen-

tru o clipă, de temeri, nemulțumiri și pesimism, printr-o „evadare” la un nou gen de specta-
cole: teatrul de revistă. Era rezultatul, ce avea sa se bucure de un succes fenomenal, al muncii 
personalității pe care o omagiem în această lună și în acest sezon estival, la 140 de ani de la 
naștere și la 75 de ani de la plecarea prematură: actorul și comediantul Constantin Tănase.
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Actualizări cu... ransomware
Grupul APT, cunoscut sub numele de 

Evil Corp, a adăugat un nou ransomware 
în arsenalul său, denumit WastedLocker. 
Acest ransomware este utilizat în atacuri 
împotriva companiilor. Pentru a livra ran-
somware-ul, Evil Corp inserează în site-
uri compromise secvențe de cod care 
afișează alertele false de actualizare sof-
tware, din suita SocGholish.

Una dintre metodele de compromitere 
identificate utilizează instrumente din pla-
tforma de test al vulnerabilităților Cobalt 
Strike, pentru infectarea serviciului web. 
Actorii utilizează ulterior accesul obținut în 
rețeaua compromisă pentru implementa-
rea serviciului de distribuire a ransomwa-
re-ului WastedLocker.

BeiDou - acoperire globală
În ultima parte a lunii iunie, prin lansarea 

ultimului satelit din sistemul chinezesc de 
navigație BeiDou, China a finalizat proiectul 
inițiat în urmă cu două decenii. Prin imple-
mentarea în formulă completă a BeiDou, 
dependența Chinei de sistemul de poziționare 
globală american GPS (Global Positioning 
System) s-a redus considerabil. De altfel, nici 
sistemele GLONASS (Rusia), Galileo (Uniu-
nea Europeană) sau NavIC (India) nu vor mai 
folosite de China întrucât prin această etapă 
de dezvoltare a sistemului BeiDou se promite 

oferirea navigației la nivel global, asta după ce 
în primele două etape de dezvoltare acoperi-
rea serviciilor de localizare s-a situat la nivelul 
Chinei sau a regiunii Asia-Pacific.

Sistemul de poziționare BeiDou este for-
mat din 55 de sateliți, 30  dintre aceștia făcând 
parte  din cea mai nouă generație.

Imprimante vulnerabile
Într-un raport publicat la începutul lunii iu-

nie, cercetători de la Shadowserver Founda-
tion au lansat un avertisment către compa-
niile care lasă imprimantele expuse online. 
Practic, imprimantele pot partaja date pre-
cum numele dispozitivului, locația, modelul, 

versiunea de firmware, numele organizației 
deținătoare și chiar SSID-urile WiFi, prin in-
termediul portului IPP, dacă acest serviciu 
este expus în internet. Experții Shadowser-
ver au scanat toate cele patru miliarde de 
adrese IPv4 rutabile pentru identificarea im-
primantelor care își expun portul IPP (Inter-
net Printing Protocol). Acesta reprezintă un 
protocol care permite utilizatorilor să gestio-
neze imprimantele conectate la internet și să 
trimită sarcini de imprimare de la distanță. 
Cu toate că acest protocol prezintă opțiuni 

de accesare securizată, au fost identifica-
te zilnic aproximativ 80.000 de imprimante 
care sunt expuse online prin portul IPP.

Supercomputerul Fugaku 
Recent, supercomputerul Fugaku 

dezvoltat în centrul pentru științe 
computaționale Riken din Japonia a 
preluat conducerea în topul sistemelor 
de calcul ce pot gestiona cantități im-
presionante de calcule. Noul supercom-
puter se bazează pe procesoare complexe 
cu 48 de nuclee pe cip denumite A64FX și 
dezvoltate de Fujitsu pe arhitectura ARM.

În cele mai recente teste, cele 158.976 
dintre cipurile din componența Fugaku a 
obținut un rezultat impresionant și con-
stant de 415,5 petaflops și un vârf de 
1 exaflop, rezultat ce îl poziționează ca 
fiind de aproape trei ori mai rapid decât 
Summit, supercomputerul creat de IBM. 
Pentru materializarea proiectului au fost 
necesari aproximativ șase ani și costuri 
ce s-au situat în jurul valorii de un miliard 
de dolari. Noul supercomputer japonez va 
intra în funcțiune în următorul an fiscal, până 
în prezent acesta fiind folosit doar pentru cer-
cetarea COVID-19, prin crearea simulată de 
diagnostice, simulări privind răspândirea viru-
sului și identificarea unor tratamente pentru 
acest coronavirus.

@Plutonier-major Ovidiu SFÎRIAC

Reporterul intervievează un 
polițist:

- Bine, bine, dar cum v-ați dat 
seama că el este individul căutat când 
era îmbrăcat în femeie?

- Pentru că nu s-a oprit în fața ni-
ciunei vitrine!


Se duce Vasile la casa de bilete și 

cere un bilet. Vânzătoarea îl întreabă:
- N-ați mai luat două?
- Ba da, dar cel de la poartă mi le 

rupe mereu.


Bulă găsește o valiză sub pat iar 
în ea un cartof și 5000 de euro. El își 
întreabă nevasta:

- Bubulina, ce e cu cartoful și ba-
nii din valiză?

- Păi când îți spuneam o minciună, 
puneam câte un cartof în valiză.

- Nu-i nimic, dar banii?
- Când strângeam câte un kilo-

gram îl vindeam…


Azi am probleme cu ochii… Nu mă 
văd făcând ceva.

Ileana Cosânzeana la maternitate. 
Doctorul întreabă:

- Ce faci Ileana?
- Am venit să Făt Frumos…


O blondă suna la Informații CFR:
- Bună ziua. Îmi puteți spune vă 

rog cât face trenul de la București la 
Târgu-Mureș?

- O secundă, vă rog.
- Mulțumesc!


- Ai slăbit grozav! Ai o dietă 

nouă?
- Da! Pe bază de legume: cartofi, 

morcovi, sfeclă…
- Le fierbi sau le bagi la cuptor?
- Le sap!

Peștera Vântului se află în 
Munții Pădurea Craiului, în apropie-
rea localității Șuncuiuș, la 50 de kilo-
metri de Oradea și 100 de kilometri 
de Cluj-Napoca. Și-a primit numele 
de la curentul de aer foarte puternic 
(uneori chiar de 50 km/oră) format 
la intrare, fenomen datorat lungimii 
foarte mari a culoarelor și galeriilor 
acesteia și variațiilor de temperatură 
dintre aerul interior și cel exterior. 
De asemenea, este cea mai mare 
peșteră din România, cu o lungime 
de peste 47 de kilometri. Are o primă 
parte, vizitabilă, de aproximativ 800 
de metri, deosebit de frumoasă, ce 
poate fi vizitată în aproximativ două 
ore, și două alte sectoare, unul de-
stinat cercetării științifice (închis pu-
blicului) și altul deschis speologilor. 
Datorită galeriilor deosebit de lungi, 
vizitarea peșterii se poate face nu-
mai cu însoțitori specializați, în baza 
unei programări.

Cascada Urlătoarea se numără 
printre cele mai accesibile obiec-
tive din Munții Bucegi. Formată la 
o altitudine de 1150 m, pe pârâul 
Urlătoarea, formează un peisaj 
spectaculos, ce atrage mii de turiști 

anual. Căderea de 15 metri este re-
lativ ușor de găsit, dar mult mai rapid 
de… auzit, dat fiind zgomotul destul 
de puternic produs de repezișul 
apei. De aici și numele cascadei. 
Pentru cei care doresc să o viziteze, 
cel mai cunoscut traseu pornește din 
Bușteni (marcaj:punct roșu), un altul 
plecând din Poiana Țapului (punct 
albastru).

Cascada Duruitoarea, formată 
pe Pârâul Rupturii, care se varsă în 
Lacul Izvorul Muntelui, își are numele 
de la sunetul puternic pe care-l pro-
duce atunci când are un debit bogat. 
Este una din frumusețile județului 
Neamț, fiind situată în  masivul 
Ceahlău, într-o arie protejată, la o 
altitudine de 1247 de metri. Are o 
cădere de apă ce măsoară aproxi-
mativ 25 de metri, în două pragu-
ri. Cel superior are aproape 20 de 
metri, iar cel inferior 5 m, acesta 
din urmă transformând căderea de 
apă sub forma unui evantai. Poa-
te fi admirată îndeaproape după o 
drumeție de aproximativ două ore, 
cu punct de plecare – Stațiunea 
Durău.

@Maistru militar cls. III-a Radu CIOLOCA

Obiective turistice... sonore
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HOROSCOP

TAUR
Nu dați curs investițiilor și 
aveți mare grijă dacă decideți 
să oferiți sau să cereți un îm-

prumut.Viața socială se derulează într-un 
ritm mai alert, încercați să țineți pasul.

Potențialul vostru este la 
limită în această perioadă și 
uneori vi se pare  dificil să vă 

achitați de responsabilitățile ce vă revin. 
Nu este recomandabil să vă aventurați 
în intreprinderi financiare riscante.

BERBEC
Urmează o perioadă cu pro-
grese mici dar sigure în ceea ce 
privește cariera. Diferențele 

de mentalitate între generații își fac 
apariția prefigurând tensiuni în familie.

GEMENI
Sunteți comunicativi și so-
ciabili iar acest lucru vă ajută 
mult în plan social. Secto-

rul profesional se dinamizează și dați 
dovadă de o atitudine proactivă.

RAC

LEU
Evitați deciziile grăbite, in-
diferent că este vorba de 
viața profesională sau de cea 

personală. Investițiile pe care le-ați făcut 
încep să dea roade și să apară câștiguri fi-
nanciare care nu sunt de neglijat.

FECIOARĂ
Vă îngrijorează modul în care 
ar putea să evolueze une-
le colaborări sau proiecte. 

Doriți să luați decizii pe cont propriu și 
să nu mai ascultați sfaturile celor din jur 
ceea ce nu e pe placul celor apropiați.

BALANȚĂ
Nu vă lipsește energia 
și chiar puteți spune că 
sunteți pe val  în multe 

împrejurări din această perioadă. 
Fiți înțelepți și folosiți oportunitățile 
care vi se oferă la timpul potrivit.

SCORPION
Trăirile profunde care 
vă încearcă vă insuflă 
dorința de a face lucruri 

neobișnuite  prin care să ieșiți din co-
tidian. Succesul financiar din această 
lună va fi destul de limitat, astfel va 
trebui să vă păstrați mai chibzuiți.

SĂGETĂTOR
După o perioadă agitată veți 
avea parte în sfârșit de odihnă. 
E momentul  să  planificați o 
vacanță sau să faceți excursii 

cu prietenii. Cariera poate cunoaște o 
dezvoltare spectaculoasă în urma unei 
propuneri primite.

CAPRICORN
Chiar dacă veți avea unele 
câștiguri financiare  mulțumi-
toare, totuși nu veți reuși să 

vă bucurați așa cum trebuie de ele. Este 
recomandabil să vă țineți cheltuie-
lile sub un control foarte strict.

VĂRSĂTOR
Comunicarea cu colegii de ser-
viciu poate fi dificilă. Ar putea 
apărea unele oportunități de 

câștig prin intermediul unor activități 
extraprofesionale sau comisioane. 

PEȘTI
Sunteți într-o formă excelentă 
și reușiți să dați dovadă de 
competență în plan profe-

sional. Începe o perioadă favorabilă din 
punct de vedere financiar, iar norocul vă 
va însoți în diverse domenii ale vieții. 

@Steluța



Transportoare blindate 
BTR-4E și rachete 

antitanc Javelin pentru 
armata ucraineană

Un nou lot de transportoare 
blindate BTR-4E 8x8, a fost 

recepționat de armata ucraineană. 
Anunțul a fost făcut de concer-

nul naţional ucrainean de apărare 
UkrOboronProm. În comunicatul 
emis, joi 2 iulie, se precizează că 
uzina de blindate din Harkov, par-
te a concernului naţional ucrainean 
de apărare, a predat ministerului 
ucrainean al Apărării un alt lot de 
4 transportatoare blindate BTR-
4E. Între ministerul ucrainean al 
Apărării şi uzina de blindate din 
Harkov există un contract încheiat, 
din anul 2016, pentru livrarea a 45 
de astfel de transportoare blindate. 
Până în prezent, 80% din contract 
a fost îndeplinit - 37 din cele 45 de 
transportoare fiind livrate Forţelor 
Armate Ucrainene. Toate vehiculele 
blindate sunt echipate cu mitraliere 
fabricate de uzina „Mayak” din Kiev. 
După aproape doi ani de sistare a 
activităţii, uzina Mayak a reluat com-
plet producţia de arme, dar mai ales 
de mitraliere pentru transportoarele 
blindate. Prima livrare de vehicule 
blindate, după reluarea punerii în 
aplicare a contractului încheiat în 
anul 2016, a avut loc pe 24 decem-
brie 2019 – când a fost a predat 
un lot de 12 transportoare blindate 
BTR-4E armatei ucrainene. Biroul 
de proiectare al uzinei de blindate 
din Harkov a proiectat şi produs, 
printre altele, şi legendarul tanc 

„Oplot”, transportatorul blindat „Do-
zor-B” şi sistemul modernizat de ra-
chete „Grad”. Transportorul BTR-4E 
este proiectat pentru a fi utilizat ca 
vehicul de transport pentru perso-
nalul unităţilor de infanterie. Poate fi 
operat în diverse condiţii climatice, 
de la o temperatură cuprinsă între 
-40 ° şi + 55 ° C. BTR-4E poate fi 
echipat cu diferite tipuri de staţii de 
arme, dar versiunea standard este 
echipată cu o staţie de arme teleco-
mandata BM-3 Shturm, care dispu-
ne de un tun automat ZTM-1 de 30 

mm. Armamentul secundar instalat 
pe turelă include o mitralieră KT sau 
PKT de 7,62 mm, un lansator auto-
mat de grenade AG-17 de 30 mm. 
Două lansatoare de rachete ghidate 
antitanc (ATGM) Barrier sunt mon-
tate în partea dreaptă a turelei.

Tot joi, 2 iulie șeful Statului 
Major General al Forţelor Armate 
din Ucraina, Ruslan Homceak, a 
anunțat faptul că militarii ucraine-
ni aflaţi pe frontul din Donbas - în 
zona Operaţiunii Forţelor Întrunite 
(JFO ) vor primi o parte din siste-
mele antitanc americane Javelin, 
livrate recent Ucrainei de către Sta-
tele Unite. Homceak a subliniat că 
mai mulţi militari ucraineni, aflaţi 
în momentul de faţă într-un proces 
de pregătire pentru a fi dislocaţi în 
Donbas, ca parte a unei misiuni a 
JFO, vor primi o parte din sisteme-
le antitanc americane Javelin. La 
începutul lunii iunie , Statele Unite 
au anunţat că au trimis în Ucraina 
armament şi echipament militar în 
valoare de peste 60 de milioane de 
dolari, inclusiv rachete antitanc de 
tip Javelin, ca parte a unui ajutor mi-
litar. „Personal vreau să mă asigur 
că trupele noastre sunt capabile să 
utilizeze eficient aceste sisteme an-
titanc. Acum avem mult mai multe 

sisteme antitanc fabricate în SUA”, 
a precizat Ruslan Homceak. În plus, 
acesta a ţinut să precizeze că militarii 
ucraineni care vor fi detaşaţi în Don-
bas vor ştii să utilizeze şi vehiculele 
aeriene fără pilot (UAV) Bayraktar 
- achiziţionate de Ucraina din Turcia 
- pentru a distruge facilităţile mili-
tare ale forţelor de ocupaţie. După 
anexarea Crimeii de către Moscova 
în 2014 şi declanşarea conflictului 
armat în regiunea Donbas din estul 
Ucrainei, Washingtonul a trimis Kie-
vului un prim lot de sisteme Javelin 
în valoare de 47 milioane de dolari 
în aprilie 2018 primele 37 de lansa-
toare ATGM Javelin şi 210 rachete 
pentru acestea fiind recepționate. 
Sub mandatul preşedintelui Volo-
dymyr Zelensky, Kievul a continuat 
negocierile cu Washingtonul pentru 
noi livrări ale acestor complexe. Con-
tractele pentru cel de-al doilea lot de 
rachete Javelin au fost semnate în 
decembrie 2019 şi livrat luna trecută. 
Racheta Javelin FGM-148F dispune 
de un focos avansat multifuncţional 
(MPWH) ca parte a sistemului de ra-
chete Javelin. MPWH încorporează 
tehnologia de ultimă generaţie 
pentru a învinge ameninţările blin-
date. Carcasa focosului este din 
oţel care se fragmentează pentru 
a îmbunătăţi semnificativ letalitatea 
împotriva ţintelor şi a vehiculelor 
blindate uşoare. 

În prezent se află în stadiu de 
probe un nou model de rachetă 
FGM-148G, care va îmbunătăţi foar-
te mult performanţele sistemului, 
reducând în acelaşi timp greuta-
tea şi scăzând costurile. Sistemul 
de rachete Javelin Close Combat 

- Medium este o rachetă ghidată 
anti-tanc portabilă, care poate fi 
folosită pentru a distruge vehiculele 
de luptă blindate aflate la o distanţă 
de până la 2.500 de metri.

Un nou serviciu 
militar voluntar în 

Germania

Ministrul german al apărării, An-
negret Kramp-Karrenbauer, s-

a pronunţat împotriva revenirii la servi-
ciul militar obligatoriu şi a pledat pentru 
introducerea  unui nou tip de serviciu 
voluntar în armată, începând de anul 
viitor. În cadrul acestui serviciu cei 
interesaţi vor primi o pregătire militară 
de bază. Noul serviciu militar, pe care 
Kramp-Karrenbauer l-a denumit „ Anul 
tău pentru Germania”, ar presupune 
şase luni de pregătire militară de bază 
plus alte şase luni de activitate ca rezer-
vist în apropierea locului de reşedinţă. 

Noul comisar parlamentar pen-
tru forţele armate, Eva Hogl, a califi-
cat drept o „mare eroare” eliminarea 
serviciului militar obligatoriu (în anul 
2011), deschizând astfel o dezbatere 
asupra reintroducerii acestuia. Astfel, 
consideră comisarul, „s-ar face un 
mare bine forţelor armate dacă o mare 
parte a societăţii va presta un serviciu 
pentru o anumită perioadă. În acelaşi 
timp, s-ar îngreuna astfel extinderea ex-
tremismului dreptei radicale în armată’’, 
a argumentat Eva Hogl, după ce Mini-
sterul german al Apărării a anunţat di-
zolvarea unităţii militare de elită KSK 
din cauza scandalurilor generate de 
legăturile unora dintre membrii ace-
steia cu mişcarea de extremă dreapta. 
Răspunzând afirmațiilor formulate de 
Eva Hogl, Kramp-Karrenbauer a su-
bliniat că „nu este vorba pur şi simplu 

despre reinstituirea serviciului militar 
obligatoriu în vechea formă şi cu atât 
mai puţin de a-l vedea în special ca un 
mod de combatere a extremei drepte’’.

@Căpitan Ionuț SUCIU
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Depunerea jurământului mi-
litar este un moment unic, 

emoţionant pentru fiecare dintre 
noi, militarii. Sentimentele de mân-
drie, dar şi de asumare a unei mari 
responsabilităţi trăite în acele mo-
mente ne călăuzesc paşii în carieră 
şi ne revin în memorie atunci când 
ne este mai greu. De emoții și trăiri 
intense au avut parte și soldații 

gradați profesioniști, care au depus 
jurământul militar, după parcurgerea  
celor nouă săptămâni de instruire 
militară de bază, perioadă care a 
trecut repede, dar cu destul de multe 
provocări pentru fiecare dintre ei.

Ceremoniile au avut loc în unitățile 
subordonate diviziei, însă din păcate 
spre tristețea celor direct implicați, 
fără cei dragi prezenți. Toți au simțit 
această lipsă a celor apropiați care 
și-ar fi dorit, cu siguranță, să le fie 
alături în acest moment deosebit de 
emoționant pentru ei. Am văzut în 
mulți dintre acești militari nu doar o 
simplă dorință de a rosti jurământul 
militar, ci și mândria de a fi făcut încă 
un pas spre împlinirea lor profesională 
în slujba țării.

La ceremonia depunerii jurămân-
tului militar de către cursanții instruiți în 
unitățile subordonate Brigăzii 61 
Vânători de Munte „General Virgil 
Bădulescu” au fost prezenți: Ion 
Proca, prefectul județului Harghi-
ta, generalul-maior Dorin Blaiu, 
comandantul Diviziei 4 Infante-
rie ,,Gemina” și Preasfințitul 
Părinte Andrei Moldovan, epi-
scop al Covasnei și Harghitei. 

Comandantul Diviziei 4 Infante-
rie „Gemina” a apreciat efortul de-
pus de către fiecare militar de a se 
instrui cu responsabilitate, și de im-
plicarea fiecărui instructor în forma-
rea și pregătirea celor care au pășit 

pe acest drum și au ajuns la acest 
moment deosebit, cel al depunerii 
jurământului militar. 

La rândul său colonelul Florin 
Stan, comandantul Brigăzii 61 
Vânători de Munte, a subliniat 
faptul că alegerea de a deve-
ni militar este una importantă, dar 
alăturarea acestei alegeri opțiunii 
pentru una dintre cele mai respectate 

specialități din Armata României, 
cea a vânătorilor de munte, este 
un motiv de și mai mare mândrie și 
responsabilitate.

Rostirea jurământului militar a fost 
un moment deosebit pentru fiecare 
militar în parte, pe platoul vânătorilor 
de munte de la Miercurea Ciuc 
răsunând numele fiecăruia dintre ei 
cu convingere și mândrie. La finalul 
ceremoniei, detașamentele prezente 
au defilat pentru prima dată, dând 
onorul oficialităților prezente. Atenția 
a fost sporită, emoțiile cuvenite mo-

mentului au fost prezente și ele, dar 
totul s-a desfășurat ca la carte, pen-
tru că acest moment a fost unul 

dintre cele mai așteptate.
Nu am dorit să ne despărțim de 

actorii principali ai acestei zile, cei 
implicați direct, fără a afla câteva de-
talii despre cum a decurs  pentru unii 
dintre ei perioada de instruire .

Pentru soldatul Jagăte Ioana 
Mihaela a fost o zi importantă, cu o 
încărcătură emoțională deosebită. 
Este mândră că a ajuns să poarte 
ținuta militară și este ferm convinsă 
și hotărâtă că vrea să avanseze 
în cariera militară. Consideră că 
deși poate părea dur ca o femeie 
să opteze pentru cariera militară, 
și mai ales pentru cea de vânător 
de munte, la final, când reușești, 
satisfacțiile sunt pe măsură. „La 
început a fost mai greu până m-
am acomodat cu modul de adre-
sare, cu regulile și principiile care 
trebuiesc însușite și aplicate. Cred 
că toți cei care am optat pentru a 
intra în sistem am văzut din afară 
ca totul fiind mult mai ușor, dar am 
realizat că nu e chiar așa. Am avut 
și momente mai grele, dar m-am 
ambiționat, nu m-am dat bătută și 
astfel am reușit. Astăzi a fost un 
moment emoționant și deși cei 
dragi nu au fost fizic prezenți știu 
că au fost cu gândul la mine și că 
au urmărit cu sufletul la gură înre-
gistrarea evenimentului.”

La finalul ceremoniei soldatul 
Stancu Iulian ne-a mărturisit ceea 
ce a însemnat pentru el toată 
această perioadă de pregătire 
ca viitor  soldat, dar și ceremo-
nia de depunere a jurământului 
militar: „Este un vis împlinit, de 
mic fiind pasionat de mediul mi-
litar. Instructorii au încercat să 
ne instruiască cât mai bine și să 

înțelegem ceea ce ei ne transmit. 
Am acumulat astfel foarte multă 
informație, am executat marșuri 

care nu au fost ușoare, dar cu care 
trebuie să ne obișnuim, am tras și 
cu arma unde trebuie să cunoști 
bine operațiunile de mânuire și am 
avut parte de alte provocări cărora 
nu le-am cedat. După toate ace-
stea cine o să îmi spună din afara 
sistemului că armata e ușoară o să 

îi spun că nu e chiar așa ușoară 
cum o vede el din exterior. Senti-
mentele care m-au încercat în tim-
pul rostirii jurământului militar au 
fost de onoare și mândrie, dar am 
simțit și o emoție puternică.”

Plutonierul Ioan Bularcă, in-
structor pentru cursanții Batalionului 
22 Vânători de Munte „Cireșoaia” nu 
este la prima experiență de formare 
a soldaților gradați profesioniști, pen-
tru acesta pregătirea acestei serii de 
soldați gradați profesioniști fiind o 
reîmprospătare a activității cu care 
el a fost obișnuit, cea de formare a 
deprinderilor de militar. „Perioada 
de instruire a decurs cât se poate 
de normal, chiar dacă am avut de 
respectat niște reguli în plus. Mulți 
dintre ei au venit pregătiți din toa-
te punctele de vedere astfel încât 
să facă tot posibilul să răspundă 
oricăror provocări. Noi le-am for-
mat deprinderile, caracterul din 
punct de vedere psihologic pentru 
a fi buni executanți. Am încercat să 
le insuflăm de la început, mai ales 
în ceea ce ne privește pe noi, spi-
ritul vânătorilor de munte, unitatea 
și curajul care ne caracterizează, 
trăsături pe care trebuie să și le 
însușească și ei la rândul lor ca vii-
tori luptători alături de noi.”

Profesia militară nu este una 
obișnuită. Este nevoie de determina-
re, curaj, spirit de echipă și devota-
ment, iar dincolo de aceste aspecte 
intervine formarea competențelor și 
capacităților necesare unui militar. 
Aceste calități  au fost asimilate pe 
cât de mult posibil de către militarii 
acestei serii, urmând ca altele să 
fie dezvoltate pe parcursul întregii 
cariere.
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Depunerea jurământului militar -
emoție, mândrie, datorie

După o perioadă de nouă săptămâni, soldaţii gradați profesionişti care au urmat cursurile 
de instruire militară de bază în unitățile din subordinea Brigăzii 61 Vânători de Munte „General 
Virgil Bădulescu” au participat vineri 3 iulie, la ceremoniile dedicate depunerii legământului 
de credinţă faţă de ţară. Ceremonii asemănătoare au avut loc și în alte unități din subordinea 
Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

Plutonierul Ioan Bularcă, 
instructor pentru cursanții la B. 22 VM „Cireșoaia”


