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EDITORIAL

SPIRITUL NOVATOR
ÎN DEVENIREA A.N.C.M.R.R.

S

piritul novator este o atitudine socio-umană
complexă, care are în vedere în primul rând
reliefarea căilor şi modalităţilor care să conducă la perfecţionarea activităţilor, individuale şi
colective, prin stimularea, în mod constant, a voinţei fiecăruia de a contribui la înfăptuirea unor
înnoiri calitative în sfera de activitate în care este
angajat.
Inserţia atributelor specifice A.N.C.M.R.R. în
abordarea permanentă a devenirii şi dezvoltării,
în timp, a acestei structuri asociative, în plan cognitiv dar şi acţional, a stimulat latura participativă,
atât la nivel central cât şi local, asigurându-se astfel o anumită maleabilitate în luarea hotărârilor, în
condiţii de calitate a acestora.
Biroul Permanent Central şi Birourile Permanente ale Filialelor A.N.C.M.R.R,. au constatat,
nu odată, că problemele acute, hotărâtoare, cu
care se confruntă structurile Asociaţiei, reclamă
rezolvarea lor numai în sfera conexiunilor practice ale unor serii de acţiuni bine coordonate. O
hotărâre eficientă în astfel de cazuri poate fi elaborată numai în condiţiile în care există certitudinea prevederii şi evaluării rezultatelor fiecărei
acţiuni, utilizându-se criterii a căror cuantificare
apar ca instrumente indispensabile.
Astfel a apărut şi necesitatea ca fiecare Conferinţă Naţională să pună în discuţie şi o serie de
modificări ale Statutului A.N.C.M.R.R., care au rezultat în urma practicii de fiecare zi şi a unor studii şi analize temeinice, care stau de altfel, la baza
oricărei înnoiri.
Mai mult decât atât, pe măsura amplificării
activităţilor A.N.C.M.R.R., a apărut necesitatea elaborării ,,Strategiei pentru organizarea şi
eficientizarea activităţii A.N.C.M.R.R.”, document aprobat prin Hotărârea Conferinţei Naţionale a A.N.C.M.R.R. din 02.06.2009.
Cele două exemple, din multele care pot fi date,
reliefează necesitatea adaptării fiecărui demers la
condiţiile concrete, având în vedere promovarea
neabătută a noului.
În ultima perioadă a activităţii sale,
A.N.C.M.R.R. s-a confruntat şi se confruntă cu probleme privind calitatea vieţii, fapt care a impus
găsirea unor căi şi mijloace pentru sensibilizarea
organelor de stat şi a factorului politic, direct
implicaţi în acest domeniu, propunându-se soluţii
viabile.
Pătrunderea în câmpul existenţial al cadrelor
militare în rezervă şi în retragere s-a făcut de fiecare dată cu deplină consideraţie pentru acestea

şi în strictă conformitate cu cerinţele responsabilităţii şi raţionalităţii, pe care conducerea
A.N.C.M.R.R. le-a pus pe primul plan în întreaga sa
activitate.
Ca structură asociativă care are la baza constituirii şi funcţionării sale legitimitatea istorică,
reprezentabilitatea, utilitatea şi notorietatea
publică, A.N.C.M.R. promovează spiritul novator,
membrii săi având, în general, o atitudine pozitivă
în acest sens. Aceasta nu exclude însă necesitatea
ca, la nivelul fiecărei structuri organizatorice, să
existe preocuparea pentru stimularea voinţei fiecărui membru de a contribui, după posibilităţile
sale, la promovarea spiritului novator. Numai în
felul acesta va avea loc emanaţia acţională a
iniţiativei şi creativităţii, eradicându-se pe cât posibil ,,spiritul rutinier”, care poate avea urmări
nefaste la nivelul unor structuri ale A.N.C.M.R.R.
Nu este mai puţin adevărat că există în viaţa
de toate zilele un anume decalaj în afirmarea atitudinii moralizatoare în raport cu autoreflecţia.
Acest decalaj devine dăunător, mai ales atunci
când se ignoră normele structurii asociative, în
cazul nostru A.N.C.M.R.R.
Departe de a rămâne încremeniţi în tipare şi
înţelesuri date odată pentru totdeauna, spiritul novator autentic comportă o întreagă gamă de modalităţi de realizare, dat fiind faptul că fiecare dintre membrii A.N.C.M.R.R. poate promova cu mult
curaj şi eficienţă noul, înlăturând tot ceea ce constituie o frână în devenirea acestei structuri asociative, gândind vizionar spre împliniri viitoare
ale acesteia, în concordanţă cu scopul său, prevăzut în Statut: ,,Reprezintă şi apără drepturile şi
interesele cadrelor militare în rezervă şi în retragere, ale familiilor acestora, în relaţiile cu
M.Ap.N., cu celelalte autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, precum şi cu organizaţii similare din ţară şi străinătate. În spiritul
devizei asumate realizează cerinţele cultivării
patriotismului, înfăptuirii aspiraţilor membrilor săi în domeniile militar şi de protecţie
socială”.
Conferinţa Naţională a A.N.C.M.R.R. care
urmează să aibă loc în anul 2013 va evidenţia, cu
siguranţă, rolul şi locul inovaţiei în activitatea
acestei structuri asociative naţionale, structură
care a cunoscut prefaceri semnificative în cei
peste 20 de ani de existenţă, datorită, în primul
rând, promovării cu consecvenţă a spiritului
novator.

Redacţia

Rezerva Oştirii Române

3

DIN VIAŢA A.N.C.M.R.R.
În zilele de 11 şi 12 octombrie 2012 s-a desfăşurat la Bucureşti, Şedinţa Consiliului
Director al A.N.C.M.R.R., cu următoarea ordine de zi: Raport privind activitatea
Biroului Permanent Central al A.N.C.M.R.R. în perioada martie 2011 - octombrie 2012;
Informare privind aspecte ale activităţii juridice în cadrul A.N.C.M.R.R., pentru aceeaşi
perioadă; Raportul preşedintelui Comisiei de Analiză a Respectării Prevederilor Statutului A.N.C.M.R.R.; Rapoarte privind activitatea Birourilor Permanente şi Comitetelor
Filialelor A.N.C.M.R.R. Bihor, Suceava şi Sectorul 6 Bucureşti; Raportul preşedintelui
Comisiei de Cenzori a A.N.C.M.R.R.; Prezentarea Proiectului de Hotărâre a Consiliului
Director
În cele ce urmează aducem în prim plan câteva dintre materialele prezentate în
cadrul Şedinţei Consiliului Director din 11-12.10.2012

RAPORT
al Biroului Permanent - prezentat la Şedinţa
Consiliului Director al A.N.C.M.R.R. “Alexandru Ioan
Cuza” Bucureşti - Octombrie 2012

D

e la început reiterăm faptul că, potrivit Art. 23 din Statutul Asociaţiei,
Consiliul Director se convoacă
anual, între Conferinţele Naţionale şi ori
de câte ori este nevoie, iar potrivit alin. 3
- analizează activitatea Biroului Permanent Central, a filialelor judeţene şi ale
sectoarelor Capitalei şi stabileşte măsuri
corespunzătoare pentru anul următor.
Având în vedere aceste precizări, Raportul Biroului Permanent Central are ca
perioadă de referinţă 25 martie 2011 11 octombrie 2012.
Motivaţia pentru planificarea şedinţei
în această perioadă a anului o constituie,
pe lângă prevederile Art.23-Statut, desfăşurarea numai a unei şedinţe anual şi că
analiza muncii desfăşurate se poate executa mai bine în ultimul trimestru al anului. În acelaşi timp, particularizat pentru
acest an, au fost şi condiţiile impuse de
procesul de revizuire a pensiilor, amânarea răspunsului instanţei de judecată,
evenimentele din viaţa socială, precum:
schimbarea guvernelor, alegerile locale,
referendumul pentru suspendarea preşedintelui României, viitoarele alegeri
parlamentare etc. - membrii asociaţiei
fiind interesaţi de evoluţia evenimentelor, unii cu participare activă în viaţa
socială. Bineînţeles, toate acestea au
efect şi asupra poziţiei A.N.C.M.R.R. şi a
hotărârilor ce urmează a fi luate.

Şi la acest eveniment important din
viaţa Asociaţiei noastre trebuie să remarc cu satisfacţie şi profundă responsabilitate, faptul că în activitatea tuturor
structurilor de conducere pe întreaga
scară ierarhică, în centrul preocupărilor
majore ale acestora au stat problemele şi
obiectivele consfinţite prin Statut.
La baza întregii activităţi a Biroului
Permanent Central şi a filialelor, au stat:
- Hotărârea Conferinţei Naţionale a
Asociaţiei din iunie 2009;
- Prevederile Planului de activitate pe
anul 2011 (lunile mai-decembrie) şi ale
planului pe anul 2012;
- Hotărârile Biroului Permanent
Central, adoptate în perioada analizată.
Este demn de menţionat că poziţia
adoptată de către Biroul Permanent Central şi marea majoritate a filialelor, prin
acţiuni, activităţi şi demersuri la nivel
central şi local, au respectat principiile
statutare şi prevederile hotărârilor adoptate.
Biroul Permanent Central a condiţionat poziţia A.N.C.M.R.R. şi de statutul de cadru militar în rezervă,
legitimat prin Legea 80/1995, aceasta
asumându-şi menirea de a contribui permanent la creşterea prestigiului Armatei
în cadrul societăţii româneşti şi ca urmare, a hotărât ca modalităţile de
acţiune să aibă în vedere, cu prioritate:
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- calea legală, civilizată, potrivit statului de drept şi principiilor democraţiei,
a Statutului cadrelor militare în rezervă şi
în retragere şi a jurământului de credinţă faţă de Ţară.
- acţiunea directă de protest şi sesizare a Parlamentului, Guvernului şi
Preşedinţiei;
- evitarea unor ieşiri ,,prea vocale” pe
sticlă (TV), care ar genera motive în plus,
de nemulţumire pentru celelalte categorii socio-profesionale, nu puţine ca
număr, plecând de la nivelul acestora de
înţelegere şi acceptare a specificităţii şi
particularităţilor serviciului militar.
- intensificarea ,,lobby’’ - ului la nivel
central şi local, menţinându-ne statutul
de ONG apolitic, însă având nevoie de
sprijinul tuturor partidelor politice, politicienilor, parlamentarilor, demnitarilor
din instituţiile publice centrale şi locale,
exprimându-ne recunoştinţa cuvenită
tuturor celor care împărtăşesc idealurile
Asociaţiei, şi ne sprijină în demersurile
noastre pentru asigurarea condiţiilor de
stare socială, de viaţă decentă, a tuturor
pensionarilor militari, şi familiilor acestora şi în buna funcţionare a
A.N.C.M.R.R., în îndeplinirea tuturor
obiectivelor şi dezideratelor asumate
prin Statut.
Cred că nu este lipsit de interes să
amintesc aici că această poziţie a fost
adoptată în consens, pe baza protocolului de colaborare cu toate structurile
asociaţiilor similare din sistemul de
apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.
În contextul celor menţionate mai sus
trebuie să arătăm că Biroul Permanent
Central a hotărât că, în spiritul competenţelor oferite prin STATUT, răspunderile pentru eficientizarea măsurilor şi
a poziţiei adoptate de A.N.C.M.R.R. revin
Biroului Permanent Central şi Birourilor
Permanente ale filialelor, în raport de
nivelurile de reprezentare ierarhică şi că
deopotrivă, toate organele de conducere
trebuie să-şi analizeze, concomitent cu
demersurile şi acţiunile proprii, rezultatele înregistrate, să adopte permanent
măsuri pentru îmbunătăţirea funcţionării pe toate planurile şi de perfecţionare a muncii în ansamblu.

Totodată, Biroul Permanent Central
apreciază şi recunoaşte în continuare că
la toate nivelurile Asociaţiei se desfăşoară o muncă consistentă, pe bază de
voluntariat şi ca urmare se impune ca în
permanenţă să ne manifestăm cu decenţă respectul şi recunoştinţa pentru
toţi cei ce muncesc în Asociaţie, să preluăm toate poziţiile constructive din
partea membrilor A.N.C.M.R.R., bineînţeles în lumina Statutului, prin implementarea lor sau promovarea prin demersuri
la cei în drept.
Acum şi întotdeauna se impune să
evaluăm activitatea în ansamblu a Biroului Permanent Central al Asociaţiei, a
comitetelor şi birourilor permanente ale
filialelor, a acţiunilor şi demersurilor
întreprinse şi a nivelului de notorietate,
reprezentativitate şi percepţie, înregistrate şi recunoscute faţă de prezenţa
A.N.C.M.R.R. în armata de rezervă a
României, în societatea românească.
Fără teama de a greşi, vă asigur,
stimaţi camarazi, că toţi membrii Biroului Permanent Central au responsabilitatea faptelor şi acţiunilor personale şi
colective, a angajamentului asumat prin
acceptarea funcţiilor statutare şi se străduiesc să respecte şi să valorifice la standarde noi, moştenirea înaintaşilor, care
este bine exprimată prin virtuţile cuprinse în deviza ,,PATRIE - ONOARE DEMNITATE”.
În acest context, îmi face plăcere să
afirm că Biroul Permanent Central a
promovat şi implementat în activitatea
practică toate propunerile valoroase din
partea filialelor şi este un prilej minunat
să adresez, în numele Biroului Permanent Central şi personal, mulţumiri
tuturor preşedinţilor de filiale, care s-au
implicat cu răspundere în acţiunea de
îmbunătăţire a organizării şi funcţionării Asociaţiei, la toate nivelurile ierarhice, de conlucrare cu instituţiile locale prefecturi şi primării, precum şi cu
structuri ale societăţii civile.
Biroul Permanent Central, în unanimitate şi în înţelepciunea sa, apreciază
statornicia unei noi stări de spirit, generatoare de înaltă responsabilitate militară şi civică, de exigenţă şi conciziune,
dovedite în munca fiecărui membru al
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Biroului Permanent Central, al fiecărui
membru al aparatului central, la nivelul
marii majorităţi a Comitetelor filialelor
teritoriale.
Trebuire să recunoaştem că starea de
optimism a fost întreţinută de fructuoasa
colaborare cu M.Ap.N., S.M.G., D.M.R.U.,
Direcţia Financiar-Contabilă, Direcţia
Medicală, Comandamentul Comunicaţii
şi Informatică, Departamentul de Relaţii
cu Parlamentul şi Calitatea Vieţii, Comandamentul Logistic Întrunit, Trustul
de Presă, cu toate categoriile de forţe ale
Armatei României.
Cred că am asentimentul Dumneavoastră să adresez, în nume personal şi
al Consiliului Director, tuturor, respectuoase mulţumiri, să reînnoiesc sentimentele de stimă şi preţuire camaraderească şi să ne exprimăm speranţa
realizării unor noi paşi calitativi în
evoluţia de viitor a parteneriatului între
A.N.C.M.R.R. şi M.Ap.N..
Doresc să menţionez că în perioada
analizată, la toate nivelurile ierarhice ale
Asociaţiei au existat o mai largă transparenţă şi o mai completă şi oportună comunicare între eşaloanele de conducere,
între acestea şi membrii Asociaţiei.
Deci putem aprecia că munca, activităţile şi demersurile Biroului Permanent
Central, ale aparatului său de lucru vă
sunt bine cunoscute, mie revenindu-mi
sarcina de a reaminti şi a completa, în
acelaşi timp, cunoştinţele Dumneavoastră cu cele mai semnificative şi noi
aspecte care au vizat îndeplinirea Planului de activitate pe anul 2012 şi parţial
pe 2011, întrucât acestea au fost
dezbătute la şedinţa Consiliului Director
din anul precedent.
În deplină consonanţă cu cele menţionate până în prezent, prevederile Planului de activitate pentru anul 2012, au
fost axate, în premieră, pe structura prevederilor Strategiei pentru optimizarea şi eficientizarea activităţii
A.N.C.M.R.R.
În context, au fost vizate domeniile:
specific; studii şi analize; legislativ-normativ; organizatoric; informal-relaţional; calitatea vieţii.
În consecinţă, s-au formulat şi adoptat
obiective, măsuri şi sarcini specifice, co-
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respunzător etapei pe care o parcurgem
şi direct ancorate în realitatea cotidiană
a întregii societăţi româneşti. Reamintim
numai unele dintre acestea:
- îmbunătăţirea Statutului A.N.C.M.R.R.,
cu finalizare în acest trimestru, pe baza
propunerilor făcute de filiale;
- continuarea demersurilor în domeniul pensiilor militare, la instituţiile abilitate: Guvern, M.Ap.N. şi Curtea de Apel
Bucureşti, pentru acceptarea celor patru
amendamente propuse.
În acest sens ne-am adresat cu propuneri concrete vechii coaliţii de guvernare, prim-miniştrilor, Domnilor Boc,
Ungureanu şi Victor Ponta, fostului şi
actualului ministru al Apărării Naţionale,
Comisiilor Parlamentare Muncă şi Apărare, participând şi la comisiile iniţiate
de P.N.L., sub conducerea Doamnei
Deputat Gorghiu şi Domnului Deputat
Dobre. Începând cu luna iulie a.c. şi în
Comisia condusă de consilierul M.Ap.N.,
Doamna avocat SÂRBU Luminiţa;
- participarea la dialogul social între
asociaţiile şi fundaţiile din sfera de competenţă a M.Ap.N., precum şi în cadrul
Consiliului Naţional al Persoanelor
Vârstnice;
- organizarea de vizite şi întâlniri cu
reprezentanţii categoriilor de forţe
armate şi ai U.N.Ap., precum şi la P.C. al
Comandamentului Comunicaţiilor şi
Informaticii, atât pentru documentare,
cât şi cu prilejul aplicaţiilor anuale;
- amplificarea relaţiilor - prin participarea reprezentanţilor Biroului Permanent Central la întâlniri cu reprezentanţii
Preşedinţiei şi Guvernului, la unele şedinţe ale Comisiilor Parlamentare de
Muncă, Apărare, cu direcţiile centrale ale
M.Ap.N., inclusiv cu ministrul Apărării
Naţionale etc. (în mai mică măsură cu
actuala conducere a M.Ap.N.);
- acordarea premiului anual pentru
cea mai valoroasă lucrare de masterat,
întocmită de promoţia 2012 din U.N.Ap.
(acesta fiind decernat pentru a 16-a oară
consecutiv de la iniţierea lui);
- îmbunătăţirea tematicii şi conţinutului de imagine ale revistei semestriale ,,Rezerva Oştirii Române”, cu o
nouă structură formativă;
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- monitorizarea atentă a procesului de
elaborare şi adoptare de acte normative
care vizează calitatea vieţii cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi familiilor acestora, funcţionarea A.N.C.M.R.R. şi a
structurilor active ale Armatei, cunoaşterea din timp a proiectelor acestora, în
vederea evitării unor urmări negative;
- elaborarea documentelor de planificare şi execuţie ale Biroului Permanent
Central pentru 2012, precum şi planul cu
principalele activităţi; planurile specifice
pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor pentru sărbătorirea Zilei Rezervistului Militar, a Zilei A.N.C.M.R.R., la nivel
central şi local;
- definitivarea organigramelor structurale şi relaţionale la nivelul Biroului
Permanent Central, îmbunătăţirea regulamentului intern de funcţionare a Biroului Permanent Central şi aparatului
său de lucru; centralizarea datelor de desfăşurare a adunărilor generale anuale ale
Filialelor, corelarea acestora, astfel încât
să se asigure participarea a cât mai mulţi
reprezentanţi ai Biroului Permanent
Central şi aparatului de lucru.
Menţionăm că în 2011 s-a participat
la 43 adunări generale, ceea ce reprezintă 92 %, iar în 2012 la 40 de filiale, adică
la 85 % din totalul de 47;.
- activizarea instituţiei purtătorului de
cuvânt;
- actualizarea şi refacerea site-ului
A.N.C.M.R.R. în urma ,,piratării” acestuia,
având în vedere oportunitatea prezentării preocupărilor şi acţiunilor întreprinse de Biroul Permanent Central şi
rezultatele obţinute;
- participarea la activităţile de protocol, central şi local, la care este invitată
Asociaţia, precum şi la cele organizate de
Biroul Permanent Central;
- analizarea şi îmbunătăţirea protocoalelor de afiliere şi de colaborare cu
structurile asociative în evidenţa relaţională a A.N.C.M.R.R.;
- reînnoirea Protocolului de parteneriat cu Primăria Sectorului 2 Bucureşti
şi a celor de conlucrare cu U.N.Ap. ,,Carol
I” şi Secţia de Ştiinţe Militare a Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România;

- îmbunătăţirea colaborării cu Patriarhia Ortodoxă Română, prin participarea reciprocă la activităţi specifice şi
prin contribuţii la fondul pentru construirea ,,Catedralei Neamului” şi dotarea
cu icoane a Bisericii Ortodoxe ridicată la
Most, Republica Cehă - ca memorial al
eroilor români căzuţi în Cel de al Doilea
Război Mondial, pentru eliberarea Cehoslovaciei, la sfinţirea căreia A.N.C.M.R.R.
a fost invitată ;
- reevaluarea drepturilor şi măsurilor
de asistenţă medicală şi farmaceutică
pentru cadrele militare în rezervă şi în
retragere;
- identificarea cazurilor din rândul cadrelor militare în rezervă şi în retragere
cărora li se acordă asistenţă socio-medicală, precum şi a persoanelor cu dizabilităţi fizice;
- asigurarea primirii şi repartizării
biletelor de tratament şi odihnă pe anul
2012 şi transmiterea la beneficiari prin
intermediul structurilor teritoriale şi a
celor afiliate;
- elaborarea situaţiei centralizatoare
privitoare la locaţiile/sediile ocupate de
structurile A.N.C.M.R.R. şi cele afiliate,
înaintarea acestora către M.Ap.N., cu
propuneri pentru lărgirea şi asigurarea
condiţiilor materiale de funcţionare;
- intervenţii la organele în drept pentru accesul cadrelor militare în rezervă şi
în retragere şi familiilor acestora la activităţi cultural-educative organizate pe
plan local, precum şi la excursii prilejuite
de Ziua Rezervistului Militar, ziua
A.N.C.M.R.R., Ziua Armatei, Ziua Naţională, Ziua Femei, sărbătorirea Revelionului etc.
În aprecierile menţionate în paginile
anterioare se regăsesc munca concretă
desfăşurată şi participarea directă şi
eficientă a fiecărei structuri cuprinsă în
organigrama de funcţionare a Asociaţiei,
ceea ce mă îndreptăţeşte să nu fac departajări, clasificări şi nominalizări
pentru desemnarea pe ,,podiumul de
premiere” , dar mă obligă ca, în numele
Consiliului Director, să le adresez tuturor
membrilor Biroului Permanent Central,
aparatului de lucru şi Birourilor Permanente ale filialelor, felicitări pentru re-
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zultatele obţinute, să le mulţumesc respectuos pentru înţelegerea, competenţa
profesională, probitatea morală, etică şi
civică, camaraderească, dovedite în îndeplinirea sarcinilor ce le-au revenit sau
şi le-au asumat cu bună ştiinţă.
În acest context al aprecierilor se remarcă faptul, mai puţin întâlnit înainte,
că la îndeplinirea unor obiective şi sarcini majore ce au revenit Biroului Permanent Central prin Hotărârea Consiliului
Director, sau asumate prin propriile
hotărâri, au participat colective mixte,
formate din reprezentanţi ai mai multor
departamente, care au depus eforturi
susţinute şi eficiente pentru reprezentarea corespunzătoare a A.N.C.M.R.R. în
afara structurii proprii, pe baza organigramei relaţionale.
Deşi perioada analizată a cuprins şi
vacanţa binemeritată, apreciez că activitatea Asociaţiei nu a fost întreruptă, ci
dimpotrivă putem consemna foarte
multe acţiuni întreprinse, care vă sunt
bine cunoscute şi nu le voi reaminti.
Însă, aşa cum am arătat anterior, deşi
munca şi rezultatele înregistrate sunt
bine cunoscute, consider necesar ca, în
continuare să amintesc principalele activităţi şi rezultate notabile obţinute pentru Biroul Permanent Central şi pentru
întreaga Asociaţie:
- planurile cu principalele obiective,
sarcini şi acţiuni pe anul 2011 şi 2012,
până la această dată, ale organelor de
conducere pe întreaga scară ierarhică a
Asociaţiei au fost îndeplinite, unele fiind
predilecte şi cu valabilitate până la Conferinţa Naţională de anul viitor;
- principalele concluzii rezultate din
Adunările generale anuale, au fost aduse
la cunoştinţa membrilor Asociaţiei, atât
prin Buletinele informative cât şi prin intermediul Revistei ,,Rezerva Oştirii Române”, Adunările generale anuale constituind un bun prilej de schimb de experienţă între filiale, pe baza participării,
prin reciprocitate, a preşedinţilor de filiale ai acestora;
- pregătirea temeinică a desfăşurării
Zilei Rezervistului Militar şi a Zilei
A.N.C.M.R.R., la un înalt nivel de reprezentare, în prezenţa reprezentanţilor
Preşedinţiei României, Conducerii
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M.Ap.N., structurilor organizatorice centrale ale M.Ap.N., a reprezentanţilor categoriilor de forţe ale Armatei, a reprezentanţilor Patriarhiei, ai Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, a preşedinţilor Academiei Române şi a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Preşedintelui Consiliului Naţional al
Persoanelor Vârstnice, a unor personalităţi marcante din viaţa cultural-artistică
şi sportivă, a trei foşti miniştri ai Apărării
Naţionale şi doi şefi ai Statului Major General, a reprezentanţilor structurilor din
întregul sistem de ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a reprezentanţilor Primăriei Sector 2. Reamintim că
Ziua Rezervistului Militar, care a fost instituită prin hotărârea 467/12.05.2010,
la iniţiativa Biroului Permanent Central,
cu sprijinul nemijlocit al M.Ap.N., a fost
înscrisă în acest an în capitolul ,,sărbători militare“ al Calendarului Tradiţiilor
Militare, periodic de istorie şi cultură
militară, editat de Statul Major General
al Armatei Române.
Ziua Rezervistului Militar, care printro coincidenţă fericită se sărbătoreşte
odată cu Ziua A.N.C.M.R.R., anul acesta a
fost organizată atât la nivel central cât şi
la nivelul fiecărei filiale teritoriale cu o
largă participare pe plan local a autorităţilor publice şi structurilor militare
existente în zonele de reşedinţă din întregul sistem de apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională.
Cu ocazia acestei mare sărbători s-a
instituit şi conferit Medalia aniversară
,,Rezervistul Militar” şi diplome aniversare unor personalităţi militare şi civile,
precum şi unor structuri din sistemul de
apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională;
- justa planificare, temeinicia pregătirii şi buna desfăşurare a celor 20 şedinţe ale Biroului Permanent Central au
constituit priorităţi în cadrul exercitării
actului de conducere. Nu a fost măsură
sau acţiune luată de Biroul Permanent
Central care să nu fi fost discutate, iniţial
în şedinţa grupului operativ de lucru al
preşedintelui, şi apoi aprobată în şedinţa
Biroului Permanent Central.
Tematica a fost întotdeauna în strânsă
legătură cu prevederile Planurilor pe
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2011 şi 2012 şi cu mersul evenimentelor
cotidiene şi impuse de A.N.C.M.R.R., hotărârile şi acţiunile majore fiind comunicate în mod oportun filialelor, prin Internet, fax sau poştă militară, cu recomandarea permanentă de a fi aduse la
cunoştinţa membrilor filialei;
- ca urmare a bunelor relaţii cu structurile de resort din M.Ap.N. şi S.M.G., prin
membrii care au atestări în acest sens, sa reuşit să se realizeze conducerea unor
doctorate în ştiinţe militare, elaborarea
unor lucrări de ştiinţă şi artă militară,la
nivel operativ-strategic, în cadrul Secţiei
de Ştiinţe Militare a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, a unor lucrări în cadrul Filialei de cercetare a Societăţii de ştiinţe istorice militare din România, participarea la elaborarea de
cărţi cu tematică militară şi monografii,
la nivel central şi al filialelor.
În calitate de membru cu drepturi depline în Comisia superioară a M.Ap.N.
pentru acte normative specifice,
A.N.C.M.R.R. primeşte lunar pachete de
proiecte de documente pentru avizare şi
propuneri de îmbunătăţire.
În cadrul simpozioanelor organizate
şi a manifestărilor ştiinţifice cu diferite
ocazii, ca: ziua armelor, sărbători naţionale, ziua A.N.C.M.R.R. şi a Rezervistului
Militar, s-au realizat benere electronice,
expoziţii de carte, filatelie, numismatică
şi altele.
De asemenea, cu rezultate notabile se
înscrie şi participarea la reglementarea
activităţii cercurilor militare, a noii
repartiţii teritoriale şi definitivarea concepţiei de cultură şi tradiţii în Armata
României, precum şi la elaborarea Monografiei Asociaţiei, activitatea publicistică la revista A.N.C.M.R.R., elaborarea,
discutarea şi finalizarea Protocolului de
colaborare între A.N.C.M.R.R. şi S.C.
Transval SA Bucureşti - preşedinte - Dl.
Gl.Bg (rtr) Rotaru Rudolf - privind folosirea expertizei cadrelor militare în rezervă şi în retragere în angajarea lor la
diferite activităţi, precum şi reînnoirea
pentru anul 2012, a protocolului de parteneriat cu Primăria Sectorului 2 Bucureşti;
- monitorizarea transferării spaţiilor
destinate filialelor de sector din locaţia

C.M. Sector 2 Bucureşti, conform înţelegerii dintre S.M.G. şi Primăria Sector 2,
urmărirea asigurării dotării cu mobilier,
aparatură tehnică, de informare, comunicare şi asigurarea cu utilităţi şi servicii;
- formularea şi înaintarea de propuneri preliminare la Proiectul Legii Sănătăţii Publice, privitoare la respectarea
dreptului legal gratuit la asistenţă medicală şi medicamente pentru cadrele
militare în rezervă şi în retragere, pensionari militari şi familiile acestora;
- urmărirea respectării Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 de către autorităţile şi instituţiile publice, de stat, administrative, centrale şi locale, la solicitările cadrelor militare în rezervă şi în retragere;
- trimiterea cu adresă la fiecare beneficiar a celor peste 2000 bilete de tratament balnear şi de odihnă, în staţiunile
Bălţăteşti, Vatra Dornei, în cele de la
munte şi mare, din reţeaua M.Ap.N. şi a
încă 100 bilete la Olăneşti - prin Spitalul
Elias, precum şi asigurarea a încă 900
locuri de tratament balnear în staţiunile
din reţeaua Ministerului Muncii, Familiei
şi Protecţiei Sociale, prin C.N.P.P.;
- participarea la masa rotundă a organizaţiilor neguvernamentale din sfera
de competenţă a M.Ap.N. organizată de
Direcţia Calitatea Vieţii Personalului;
- s-a acţionat perseverent pentru promovarea şi realizarea propunerilor de la
structurile teritoriale şi cele afiliate, pentru răsplata morală a acelor cadre militare în rezervă şi în retragere care s-au
distins prin activitatea, demnitatea şi
probitatea, dovedite pe timpul cât s-au
aflat în activitate şi în perioada postcarieră militară, prin acordarea unui grad
superior celui pe care îl deţin;
Astfel, la 1 decembrie 2011, Ziua Naţională a României, 400 ofiţeri, maiştri
militari şi subofiţeri în rezervă şi în retragere, membri ai A.N.C.M.R.R. şi ai
structurilor afiliate, au fost înaintaţi în
gradul următor, iar la 31 mai 2012 - Ziua
Rezervistului Militar, 205 au fost promovaţi în grad;
- au fost analizate şi soluţionate solicitările, cererile îndreptăţite ale membrilor Asociaţiei privind drepturile de
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pensie, încadrarea în grupe de muncă şi
acordarea de alte drepturi legale;
- departamentul relaţii internaţionale
s-a detaşat şi de această dată prin organizarea temeinică şi de înalt nivel a primirii delegaţiei similare din BULGARIA,
în acest an, precum şi prin comunicarea
pertinentă şi constantă cu structurile similare din REPUBLICA MOLDOVA, SLOVENIA, ITALIA şi. UNGARIA.
Prezentarea aspectelor pozitive, a rezultatelor notabile şi notorii ar putea
continua cu încă foarte multe aspecte În
munca noastră însă, pe întreaga scară
ierarhică, înregistrăm şi unele insatisfacţii, datorate pe de o parte perpetuării unor nereguli, concepţii depăşite
de conducere, interpretării eronate şi
foarte subiectivă a STATUTULUI şi hotărârilor adoptate, iar pe de altă parte, de
menţinerea unei stări de nemulţumire şi
îngrijorare induse de măsurile de recalculare şi revizuire a pensiilor pentru cei
2480 de membri ai A.N.C.M.R.R., care la
01.02.2012 aveau pensiile diminuate, a
atitudinii nejustificată de reticienţă a
unor personalităţi şi instituţii publice,
cărora le promovăm demersurile noastre, la care se adaugă, nu în ultimul rând,
acţiunea concertată pentru dezbinarea
A.N.C.M.R.R., în favoarea unor structuri
asociative fără orizont şi recunoaştere,
dar impulsionate de interese politice
meschine, radicalizarea unor cadre militare în rezervă şi în retragere, obsedate
de frustrările din perioada activităţii
militare şi care, folosite, au devenit un
mijloc la îndemâna celor interesaţi pentru blamarea şi jignirea, etichetarea şi
aprecierea maliţioasă la adresa Biroului
Permanent Central şi conducerilor unor
Filiale.
Pe fondul celor mai sus - menţionate,
se disting aspecte cu efecte diferite de
consecinţă:
- nu se cunoaşte în toate filialele că
A.N.C.M.R.R. este un O.N.G. non profit,
apolitic şi de utilitate publică, care
presupune extinderea acţiunilor şi dincolo de domeniul social-logistic, al pensiei şi asistenţei medicale şi ca urmare,
în unele dintre acestea activitatea este
limitată numai la nivelul asociaţiilor de
pensionari;
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- există încă o insuficientă comunicare între Biroul Permanent şi membrii filialelor sau uneori întârzieri nejustificate în informarea acestora, deşi informaţiile ajung la timp de la nivel central
(Călăraşi, Câmpina, Curtea de Argeş,
Tulcea) ;
- nerecunoaşterea, cu rea voinţă
uneori, a limitelor de competenţă ale
A.N.C.M.R.R. din punct de vedere juridic, legislativ, financiar, logistic şi
administrativ, exagerarea unor posibilităţi de intervenţie şi promovarea
unor propuneri aberante, cum ar fi :
schimbarea ministrului; numirea şefului S.M.G. de către A.N.C.M.R.R.;
A.N.C.M.R.R. să nu mai fiinţeze sub
patronajul Preşedinţiei şi a M.Ap.N.;
să se renunţe la parteneriatul cu
M.Ap.N.
- neînţelegerea faptului că A.N.C.M.R.R.,
prin scop, obiective, metode, şi căi de acţiune nu poate fi confundată cu o
simplă asociaţie de pensionari şi nu
poate fi identificată cu o structură
asociativă de tip ,,sindicat”, care de
altfel este specifică celor din activitate şi
nu pensionarilor;
- imixtiunea vădită şi complet nejustificată a reprezentanţilor altor structuri
asociative în rândul unor filiale şi subfiliale, a membrilor structurilor de conducere de la toate nivelurile de conducere
(cel mai evident şi supărător caz filiala
TULCEA);
- nu se cunosc sau se ignoră prevederile Statutului, art. 4,5,6,7,66 şi în mod
deosebit a îndatoririlor membrilor, prevăzute la art.10 alin 4,5,6 - dintre care
reiterez:
- ,,să ia atitudine fermă împotriva
tuturor acţiunilor şi manifestărilor care
aduc atingere statului de drept, sistemului democratic şi prestigiului armatei;
- să acţioneze permanent pentru
menţinerea şi ridicarea prestigiului asociaţiei, să nu se implice în activităţi care
contravin demnităţii, onoarei şi normelor de comportare civică”.
- nu se cunoaşte de către toţi că statutul (calitatea) de utilitate publică a
fost obţinută prin Hotărârea de Guvern
/2004, reconfirmată în 2008, cu sprijinul M.Ap.N., la iniţiativa Biroului
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Permanent Central şi nu toate filialele
folosesc eficient această calitate, în
ideea de a beneficia de sprijinul necesar în îndeplinirea obiectivelor propuse şi a sarcinilor ce le revin;
În multe filiale, existenţa a 2 -3 sau
mai mulţi membri ai asociaţiei care
acţionează şi în Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, cu permisiunea
preşedinţilor de filiale, fac apologia acestei structuri, care neagă activitatea
A.N.C.M.R.R. în ansamblu şi îşi asumă
eronat succesele acesteia, inclusiv la nivel
de filiale;
- semnalăm, de asemenea, lipsa de
fermitate a unor preşedinţi de filială, care
permit asemenea manifestări în cadrul
organizat al asociaţiei - este cazul filialelor Călăraşi, Curtea de Argeş, Teleorman, Maramureş, Galaţi şi Tulcea.
- nu ne-am dovedit suficient de eficienţi pentru promovarea proiectului de
lege privind structurile asociative ale
cadrelor militare în rezervă şi în retragere provenite din M.Ap.N.;
- s-a acţionat cu reţinere nejustificată
şi timiditate în relaţia cu Direcţia Calitatea Vieţii, pentru identificarea unor
surse de finanţare în folosul A.N.C.M.R.R.,
prin accesarea fondurilor europene, pe
bază de proiecte;
- nu se cunoaşte în prezent exact, câţi
membri ai Asociaţiei au rămas cu pensiile
diminuate, pentru a putea continua eficient acţiunea în instanţă şi pentru a avea
motivaţia unor noi măsuri;
Trebuie să recunoaştem că pentru
conducerea centrală a Asociaţiei şi pentru unele filiale cu înaltă responsabilitate
în munca ce o desfăşoară, greutăţile
obiective, urmare a măsurilor impuse
segmentului socio-profesional ce-l reprezintă rezervistul (pensionarul) militar, amplificate de neîncrederea indusă în
demersurile iniţiate de Biroul Permanent
Central, au fost nuanţate prin influenţa
,,incisivă “ şi nefastă din partea unor
structuri asociative, a unor partide politice şi a unor forţe obscure, care doresc
să obţină o poziţie dominantă asupra rezerviştilor militari, pentru care dizolvarea A.N.C.M.R.R., ca structură reprezentativă şi transformarea acesteia
într-o entitate fără formă şi conţinut, ar fi

un pas sigur pentru înfăptuirea scopurilor lor meschine;
Totodată, este adevărat că şi asupra
noastră, a tuturor membrilor A.N.C.M.R.R.
s-au făcut simţite efectele negative ale
crizei economice, politice şi sociale, începută din anul 2010, continuată în 2011 şi
accentuată, în nuanţe şi efecte în acest an,
Trebuie însă să subliniez că marea
majoritate a membrilor Consiliului Director, a preşedinţilor de filiale, cu excepţia a
4-5, au înţeles bine poziţia Biroului Permanent Central, a Asociaţiei în ansamblul
ei, unele greşeli produse fiind, de altfel,
recunoscute, justificate şi îndreptate;
Sunt mandatat să arăt că Biroul Permanent Central, aparatul său de lucru nu
poate fi acuzat de aservire politică şi nici
de partizanat partinic, iar în relaţionarea
cu partidele şi cu forţele politice parlamentare şi neparlamentare a respectat
întotdeauna prevederile Art. 3 şi 5 din
Statut, şi declară ferm că nu a primit
oferte de asociere cu acestea.
Recentul proiect de protocol propus
de Alianţa Centru Stânga din cadrul USL
este un argument temeinic al celor menţionate mai sus, respectă prevederile Art.
5 din Statut şi vizează sprijinul necesar
Asociaţiei, pe întreaga scară ierarhică,
pentru îndeplinirea Scopului şi Obiectivelor asumate, plecând de la realitatea că
avem nevoie de colaborare şi ajutor, iar
A.N.C.M.R.R. nu poate fi niciodată în opoziţie, dar nici izolată în societatea românească, schimbările politice şi în structurile de puteri ale statului afectează în
general funcţionarea Asociaţiei ca O.N.G.,
cu toate trăsăturile menţionate în Statut.
Biroul Permanent Central a respins şi
respinge cu toată răspunderea şi probitatea morală, toate etichetările, jignirile, şi
părerile neavenite, indiferent din partea
cui vin, din păcate şi a unor membri cu
funcţii de conducere, cărora li s-a acordat
încredere şi respect (vezi cazul gl. SURDU
- filiala Sector 5 şi gl. Dan Radu Şerban,
secretar general, cărora li s-a retras calitatea de membru al A.N.C.M.R.R.). Considerând că la unii poziţiile răutăcioase
au fost influenţate din afara Asociaţiei,
iar alţii au fost mânaţi de orgolii şi
interese meschine, Biroul Permanent
Central apreciază că numai cine nu ştie
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sau nu doreşte să recunoască activitatea
şi eficienţa demersurilor Asociaţiei, că în
munca zilnică se pot comite şi unele erori
involuntare, mai ales în exprimare, numai
aceştia recurg la poziţii lipsite de cel mai
elementar simţământ de camaraderie şi
al spiritului de corp.
În încheierea raportului doresc să reliefez că problematica şi aspectele prezentate nu sunt exhaustive.
Dumneavoastră cunoaşteţi foarte bine
şi alte aspecte specifice.
Dorim încă o dată ca acest RAPORT să
constituie o provocare, în viitorul apropiat, la analiza proprie, pentru fiecare
structură de conducere de la toate nivelurile şi pentru fiecare membru al Consiliului Director.
Avem acumulată o bogată experienţă,
avem un important fond de activităţi şi
demersuri, un corp competent de cadre
militare în rezervă şi în retragere care
trebuie valorificat superior.
Trebuie să ne mândrim că
A.N.C.M.R.R., prin eşalonul militar ce-l
reprezintă, are profunde semnificaţii
militare şi istorice, fiinţând din timpul
domniei lui Alexandru Ioan Cuza - (1866),
iar ca asociaţie este atestată juridic din
1925.
Sunt date încă puţin cunoscute şi mai
puţin recunoscute de către toţi militarii
români şi cu atât mai puţin de către societatea civilă. De aceea consider oportun
ca şi la acest forum de conducere să reiterez obligativitatea noastră, astăzi mai
mult ca oricând, să ne legitimăm existenţa în evoluţia noastră istorică şi a societăţii româneşti, Armata fiindu-i un
pilon de bază, prezent în realizarea şi desăvârşirea tuturor evenimentelor istorice
ale dezvoltării României moderne, să
glorificăm trecutul, să ne venerăm înaintaşii, aducându-le prinosul nostru de
recunoştinţă, să le urmăm exemplul şi să
acţionăm cu dăruire şi abnegaţie pentru
îndeplinirea nobilelor misiuni asumate şi
în spiritul devizei ,,PATRIE - ONOARE DEMNITATE” să dovedim probitate profesională şi camaraderească, în unitate
de nezdruncinat şi pe bază de cauzalitate
înţeleaptă în tot ce vom întreprinde,
întrucât avem forţa şi tăria necesare la
toate nivelurile structurale ale Asociaţiei.
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Biroul Permanent Central, personal,
avem deplina convingere că împreună
reprezentăm o forţă puternică, în măsură să ne facem în mod civilizat şi legal
cunoscuţi şi respectaţi în relaţiile cu instituţiile statului, la toate nivelurile, cu
societatea civilă, că Deviza noastră este
un crez sfânt şi în spiritul lui vom lupta cu
demnitate pentru apărarea drepturilor
dobândite şi pe deplin cuvenite, asigurând condiţiile de stare socială şi de
viaţă decente tuturor membrilor Asociaţiei şi familiilor lor, menţinerea prestigiului şi încrederii în Armată, împlinirea dezideratelor formulate prin Statutul şi Strategia A.N.C.M.R.R.
*

*

*

Aşa cum ştim cu toţii, pe data de 9 decembrie 2012 vor fi alegerile parlamentare.
Este obligaţia noastră civică să îndemnăm şi să mobilizăm pe toţi membrii
Asociaţiei, toţi pensionarii militari şi
familiile lor să participe la vot, să dea girul
celor mai buni candidaţi şi formaţiuni
politice - mai echidistanţi politic şi nu
partizani, să susţinem cu prioritate
cadrele militare în rezervă şi în retragere
care candidează pentru Parlamentul
României, pe toţi aceia care ne-au ajutat,
ne-au împărtăşit idealurile şi care ne dau
garanţia sprijinului de care are atâta
nevoie A.N.C.M.R.R. în următorii patru
ani .
Stimaţi membri ai CONSILIULUI DIRECTOR, închei exprimând convingerea
pentru o înţelegere superioară şi temeinic argumentată a acestor necesităţi
şi sarcini imediate şi de viitor.
Încă o dată vă adresez mulţumiri tuturor pentru participare la acest FORUM,
pentru activitatea desfăşurată, multă
sănătate şi împliniri - în viaţa personală,
în familiile dumneavoastră şi în familia
noastră, a tuturor - A.N.C.M.R.R.
PREŞEDINTELE A.N.C.M.R.R.
General (r) prof. univ.
dr. Mihai ILIESCU
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INFORMARE
privind aspectele ale activităţii juridice
în perioada martie 2011-octombrie 2012

A

ctivitatea Departamentului juridic în
perioada martie 2011 – octombrie 2012
s-a desfăşurat pe baza Hotărârii Consiliului Naţional din 25.03.2011, în vederea
realizării unor acţiuni de continuare a eforturilor depuse de Asociaţia Naţională a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru
Ioan Cuza”, pentru rezolvarea şi reglementarea
unor probleme privind pensiile militare. Astfel
de acţiuni au fost materializate de regretatul
general de brigadă în rezervă Aurel Vornicescu
şi continuate de subsemnatul..
Obiectivele principale ale activităţii juridice
în perioada de referinţă au fost: continuarea
intervenţiilor şi acţiunilor legate de modificarea sistemului legislativ care a intrat în vigoare
în iunie 2010, în vederea transformării pensiilor militare de stat în pensii publice şi participarea la elaborarea unui nou proiect de lege
a pensiilor militare de stat
Pentru realizarea primului obiectiv,
ANCMRR a avut ca principală preocupare anularea unor prevederi ale OUG 1/2011, pentru
corectarea sistemului de recalculare şi revizuire a pensiilor militare.
Principiile promovate de ANCMRR pentru
rezolvarea acestei probleme au fost:
- Respectarea neretroactivităţii legii, urmând să fie repuse în plată pensiile diminuate,
în cuantumul din decembrie 2010, prin
anularea art. 6 din OUG 1/2011;
- Renunţarea la recuperarea diferenţei
dintre pensia diminuată prin revizuire şi
pensia primită de beneficiari, de la data intrării
în vigoare a OUG 1/2011, până la data punerii
în plată a pensiei revizuite, prin anularea art. 7
din actul normativ menţionat
- La revizuirea pensiilor militarilor să se
utilizeze şi datele din memoriul personal al cadrelor militare, modificându-se, în acest scop,
art. 1 din OUG 1/2011.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, şeful
departamentului juridic a formulat şi a supus
aprobării B.P.C. intervenţii la diferite organe
ale statutului român, respectiv la comisiile parlamentare de resort, la primul ministru al Guvernului României, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale,
Avocatul poporului, participarea la discuţii în
Consiliul Economic şi Social, prin care se

solicita anularea sau modificarea articolelor
menţionate din OUG 1/2011. De asemenea, sau asigurat listele cu semnături ale membrilor
ANCMRR, în vederea unor eventuale acţiuni în
instanţă, pe această temă.
Răspunsurile şi reacţiile la demersurile
făcute au fost, în general, evazive, protocolare,
fără a oferi vreo soluţie rezonabilă, cu excepţia
unora din soluţiile promovate de M.Ap.N., care
au dus la menţinerea şi majorarea marii
majorităţi a pensiilor militarilor, chiar şi ale
unora dintre pensiile diminuate, în special prin
revizuirile repetate ale multor decizii de
pensionare, emise în baza noii legislaţii, inclusiv prin aplicarea condiţiilor de muncă
specifice Armatei, potrivit HG. 1294/2001, cu
modificările şi completările ulterioare.
Reprezentanţi ai ANCMRR au participat la
dezbaterile din comisiile reunite de muncă şi de
apărare ale Camerei Deputaţilor, în care s-au
analizat propunerile susţinute de Asociaţie,
pentru anularea art. 6 şi 7 din OUG 1/2011. La
ultima dintre acestea, din mai 2012, la care am
participat, a fost acceptată propunerea de
anulare a art. 7 din OUG 1/2011, după care
Guvernul a adoptat un memorandum, aprobat
ulterior de Parlament, printr-o lege, care anula
obligaţia de a restitui diferenţa dintre pensia
diminuată şi cuantumul din decembrie 2010,
evitându-se astfel afectarea gravă a situaţiei
celor care trebuiau să restituie sumele
respective.
Întrucât demersurile făcute la instituţii oficiale, în legătură cu soluţionarea problemelor
pensionarilor militari, nu au dat rezultate, ţinând seama şi de solicitările filialelor, B.P.C. a
aprobat introducerea unor acţiuni în contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucureşti,
pentru suspendarea aplicării şi respectiv
anularea articolelor 6 şi 7 din OUG 1/2011.
Ambele acţiuni au fost însă respinse, pe motiv
de inadmisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate, care nu ar fi fost invocată în subsidiar, ci ca acţiune principală, deşi în textul acţiunii noastre se menţiona exact caracterul secundar al excepţiei invocate. Cauza în anulare a
celor două articole a fost judecată la sfârşitul
lunii martie 2012, dar comunicarea hotărârii
motivate a fost primită abia pe 03.09.2012.
Având în vedere faptul că articolul 7 din OUG
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1/2011 fusese deja anulat prin lege, iar
Guvernul a precizat că intenţionează să
anuleze şi art. 6 din OUG 1/2011, pentru ca
pensiile diminuate să revină la cuantumul din
31.12.2010, BPC a decis să nu mai facă recurs,
urmând ca, dacă va fi cazul, să reia acţiunea in
instanţă, sub altă formă.
Vă informăm că, pe 09.10.2012, domnul
ministru Corneliu Dobriţoiu a acordat un
interviu ziarului „Radical de Dolj”, în care se
precizează, citez: „Intenţionăm să promovăm
un act normativ, în următoarele două săptămâni, prin care să rezolvăm mult disputata
problemă a pensiilor diminuate în urma
revizuirii la cuantumul din decembrie 2010.
Dar va trebui să găsim soluţii să dăm înapoi
oamenilor ceea ce li s-a luat în mod abuziv,
chiar dacă o vom face în tranşe lunare, dacă nu
există sume disponibile pentru acordarea
acestor sume, în totalitate, într-o singură
tranşă. Asta se va face numai în anul care vine.
Cu toată bunăvoinţa, nu există posibilitatea
acum. Acelaşi proiect va include şi un punct
referitor la capitolul 4 al legii 329”.
Considerăm că este încă o confirmare a
faptului că strategia adoptată de Asociaţia
noastră, de a acţiona pentru rezolvarea pe cale
legislativă a problemelor grave generate de
actele normative adoptate în anul 2010, privind
pensiile militare, se dovedeşte eficientă. Un
prim pas în direcţia menţionată de domnul ministru al apărării a fost proiectul de ordonanţă
de urgenţă prezentat în comisia pentru
elaborarea proiectului legii pensiilor militare de
stat, la care noi am avut propuneri care au fost
însuşite de către doamna Sârbu, consilier
juridic al ministrului. Rămâne să vedem cum va
arăta forma finală.,
În ceea ce priveşte cel de al doilea obiectiv,
ANCMRR consideră că rezolvarea pe fond a
problemelor pensiilor militarilor este posibilă
numai printr-o nouă lege a pensiilor militare
de stat, ca pensii specifice acestei profesii.
Prima posibilitate de a participa la o astfel
de acţiune a fost oferită de iniţiativa grupului
P.N.L. din Camera Deputaţilor, de a se elabora şi
susţine un proiect al legii pensiilor militare de
stat, fapt pentru care BPC a aprobat participarea noastră la întâlnirea de la Camera Deputaţilor, în care s-a discutat această iniţiativă.
Din păcate, această acţiune nu a avut
rezultate pozitive, formula propusă de către
unii dintre membrii grupului de lucru constituit
în acest scop, respectiv de a elabora un act
normativ bazat pe legea 164/2001, fiind
inacceptabilă.
Menţionez că, la întâlnirile grupului respectiv, am încercat să-i lămurim pe participanţi
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asupra inadmisibilităţii ideii de a transforma
pensiile militare în „pensii ocupaţionale”.
Aceştia nu au vrut să înţeleagă că pensiile
ocupaţionale, reglementate prin directive ale
Uniunii Europene şi însuşite de statul român
prin legea 411/2004, sunt pensii private,
facultative, ale căror fonduri nu pot fi asigurate
sau completate prin sume provenite de la
bugetul de stat, aşa cum sunt soldele militarilor..
Având în vedere cele de mai sus, Biroul Permanent Central a decis retragerea noastră din
grupul de lucru menţionat.
După schimbarea de guvern din mai 2012,
ANCMRR a trimis scrisori noului prim ministru, domnul Victor Ponta şi noului ministru
al Apărării Naţionale, dl. ministru Corneliu
Dobriţoiu, în legătură cu principiile pe care le
susţine, pentru reglementarea situaţiei pensiilor militarilor, în special ale celor diminuate.
Noul ministru al Apărării Naţionale a dispus
reluarea activităţii de elaborare a unui nou
proiect de lege a pensiilor militare de stat. În
acest scop, a fost înfiinţată o comisie pentru
discutarea diverselor propuneri provenite de la
toate instituţiile militare şi de la structurile
asociative ale pensionarilor militari, condusă de
consilier Luminiţa-Simona Sârbu, numită special de ministrul Apărării Naţionale.
Precizez că noua lege se va aplica numai
celor care se vor pensiona după intrarea ei în
vigoare, pentru cei aflaţi deja în pensie aplicându-se numai unele prevederi tranzitorii
speciale, cum sunt rămânerea în plată a
pensiilor nediminuate şi transformarea lor în
pensii militare de stat, actualizarea cuantumului pensiei aflate în plată, în funcţie de
majorarea soldelor cadrelor active, aplicarea şi
celor aflaţi deja la pensie a măsurilor prevăzute
pentru condiţii de muncă deosebite, speciale şi
alte condiţii, potrivit legislaţiei în vigoare
La şedinţele acestei comisii au participat,
din partea ANCMRR, preşedintele ANCMRR, dl.
gl.(r) prof. dr. Mihai Iliescu, dl. gl.mr.(r) Moroianu Vasile, dl. gl bg.(r) Ianculescu Dumitru şi
cdor (r) Alexandru Constantin. La unele şedinţe
au mai participat, în cadrul delegaţiei noastre,
preşedintele şi vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, fostul ministru
al apărării naţionale, gl. (r) Spiroiu Nicolae,
gl.mr.(r) Dan Ioan şi preşedintele Filialei
ANCMRR Vrancea, dl. lt.cdor.(r) Chirică Aurel.
Ca urmare a intervenţiilor noastre în dezbaterile din comisia respectivă, au fost
corectate unele prevederi ale proiectului de lege
şi introduse articole noi, astfel:
S-a acceptat integral propunerea noastră
privind introducerea pensiei anticipate parţial
pentru cadrele care au cel puţin 20 de ani
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vechime, iar pentru soldaţi şi gradaţi – de cel
puţin 18 ani.
În proiectul de lege s-a mai introdus, la cererea noastră, un articol care prevede ca militarii activi care au plătit şi plătesc contribuţii
la asigurările sociale, potrivit legii 263/2011, să
plătească în continuare sumele respective,
urmând ca, în momentul pensionării, beneficiarii să primească sporuri între 3 şi 5% din
cuantumul stabilit potrivit legii.
A fost acceptată solicitarea noastră de renunţare la menţinerea prevederii legii
164/2001, referitoare la baza de calcul a
pensiei militare, respectiv solda de grad şi
funcţie din ultima lună de serviciu, M.Ap.N.
propunând ca dreptul la pensie să fie calculat pe
baza soldei medii din 12 luni consecutive, din
ultimii 10 ani de serviciu. Menţionez că varianta
propusă de noi este ca pensiile militar de stat să
se calculeze pe baza sumelor obţinute de
militari pe parcursul întregii cariere.
Respectarea principiului neretroactivităţii
legii, prin garantarea rămânerii în plată a
pensiei existente a fost acceptată. Această prevedere este însoţită însă, contrar opoziţiei
noastre la articolul respectiv, de recalcularea
acestor pensii, fapt contestat permanent de noi,
inclusiv prin scrisori adresate ministrului Apărării Naţionale şi ministrului Administraţiei şi
Internelor
ANCMRR consideră că reglementarea revenirii pensiilor militarilor la cuantumul din
2010 este de natură să faciliteze revenirea pensiilor noastre la regimul de pensii militare de
stat, mai ales că OUG 1/2011 reglementează exclusiv pensiile militare, prin derogare de la legea
comună, 263/2010. Noua situaţie simplifică
trecerea directă a pensiilor militare la sistemul
de pensii militare de stat, fără a mai fi necesară
vreo recalculare. Este posibil însă ca noua lege
să nu fie aplicată prea curând.
La şedinţa Comisiei din 23.08.2012, reprezentanta M.Ap.N. a prezentat şi un proiect de
ordonanţă de urgenţă, prin care să se rezolve
unele probleme urgente ale pensiilor militare,
mai ales ale celor diminuate prin recalculare/revizuire, care nu a fost discutat, urmând
ca propunerile să fie comunicate ulterior.
Analizând proiectul de ordonanţă de urgenţă menţionat, B.P.C. a constatat că structura
şi conţinutul acesteia au unele neajunsuri,
abordări incorecte şi confuzii, fapt pentru care
s-au făcut modificările necesare şi am redactat
un proiect care să conţină clar şi fără echivoc
prevederile normative necesare.
Proiectul de ordonanţă de urgenţă propus
de noi a fost transmis ministrului apărării şi
trimis la toate filialele, pentru informare...
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Un alt domeniu al activităţii juridice a fost
asigurarea promovării şi susţinerii în instanţă a
unor cauze de interes pentru ANCMRR şi
pentru toţi membrii săi.
ANCMRR a intentat, în anul 2011, în afară de
cele două acţiuni referitoare la OUG 1/2011, o
acţiune penală împotriva ziarului „Jurnalul
Naţional” şi a unui ziarist al acestuia, în urma
publicării unui material incorect şi jignitor la
adresa militarilor. Deşi au fost explicate şi susţinute motivele noastre, Procuratura de pe
lângă Judecătoria Sectorului 1 a dat o soluţie de
neîncepere a urmăririi penale. O hotărâre
similară a dat şi Procuratura de pe lângă Curtea
de Apel Bucureşti.
Departamentul juridic a avut în preocupările
sale şi sprijinirea unor filiale pentru rezolvarea
în instanţă a unor cauze, respectiv ale filialelor
Iaşi, Covasna şi Vâlcea, acţiuni finalizate pozitiv.
O acţiune de succes a fost participarea
ANCMRR, la solicitarea Filialei Covasna, la obţinerea unei hotărâri de respingere a cererii de
retrocedare a unui imobil aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, în care îşi are
sediului Cercului Militar Sf. Gheorghe, precum
şi Filiala ANCMRR Covasna, revendicat de un
cetăţean englez de origine maghiară. Prin
intervenţia noastră în cauza ce avea ca titular
Ministerul Apărării Naţionale, am contribuit la
obţinerea unei hotărâri favorabile a Curţii de
Apel Bucureşti, prin care a fost respinsă acţiunea în revendicare.
O activitate permanentă a fost şi informarea
filialelor cu privire la activitatea juridică, atât
prin comunicate, cât şi prin participarea la
adunări generale ale unor filiale, care au apelat
la noi, în acest scop.
În perioada de referinţă, Departamentul
juridic a acordat asistenţă de specialitate şi
unor membri ai Asociaţiei, care au cerut acest
lucru.
Pentru perioada următoare, Departamentul
juridic îşi propune să continue, cu sprijinul
Biroului Permanent Central, eforturile pentru finalizarea corespunzătoare a actelor normative
referitoare la pensiile militare de stat, pentru ca
soluţiile ce vor fi adoptate să nu prejudicieze interesele membrilor săi, ale tuturor pensionarilor
militari. Dacă va fi nevoie, A.N.C.M.R.R. va apela
la instituţiile competente, pe parcursul procesului de avizare a proiectului de lege.
Având în vedere interesul membrilor
ANCMRR pentru diferite probleme juridice,
vom asigura asistenţa celor care vor apela la
sprijinul nostru, vom accentua participarea la
activităţile din filialele ANCMRR.
Şeful Departamentului Juridic,
Cdor.(r) Alexandru CoNStANtIN
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HOTĂRÂREA

Consiliului Director al A.N.C.M.R.R.
11-12 octombrie 2012
Consiliul Director al A.N.C.M.R.R.
,,Alexandru Ioan Cuza”, întrunit în Şedinţa Anuală, potrivit prevederilor STATUTULUI - Art. 23, a analizat activitatea
Biroului Permanent Central, a filialelor
judeţene şi sectoarelor Capitalei în
perioada martie 2011 - octombrie 2012
şi stabileşte măsurile corespunzătoare
pentru perioada următoare, adoptând, conform Art. 23 (3), următoarea:
HOTǍRÂRE
1. Consiliul Director apreciază Raportul asupra activităţii Biroului Permanent Central al Asociaţiei şi ale Birourilor Permanente ale filialelor, activitatea juridică, precum şi activitatea Comisiilor statutare, în perioada analizată şi
recomandă tuturor ca obiectivele şi sarcinile rezultate să fie cuprinse în planurile de activitate pentru anul 2013, în
funcţie de competenţele fiecărei structuri
ierarhice de conducere.
2. Participanţii la Şedinţa Consiliului
Director dau o înaltă apreciere eforturilor făcute de Asociaţie, cu sprijinul
Ministerului Apărării Naţionale şi în
colaborare cu structurile similare din
Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi
Siguranţă Naţională, pentru îndeplinirea
dezideratelor privind menţinerea şi pe
cât posibil, îmbunătăţirea condiţiilor de
stare socială şi de viaţă decente, ale
cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi familiilor acestora.
3. Consiliul Director recomandă tuturor structurilor ierarhice de conducere,
ca în activitatea organizatorică, funcţională şi relaţională, să-şi menţină verticalitatea, bazată pe respectarea prevederilor legale, statutare şi a virtuţilor exprimate prin deviza ,,PATRIE - ONOARE DEMNITATE”, în deplin consens cu hotărârile anterioare, adoptate începând cu
2009, pentru apărarea drepturilor dobândite şi pe drept cuvenite, în unitate de

nezdruncinat şi pe bază de cauzalitate
înţeleaptă şi temeinic motivată.
4. Consiliul Director validează hotărârile Biroului Permanent Central
privitoare la:
a/ scoaterea din evidenţa (componenţa) Consiliului Director a următorilor
membri: col.(r) Duţu Ion, col.(r) medic
Strat Mircea, cdor.(r) Bujor Vasile, col.(r)
Holca Constantin, col.(r) Brătăcescu
Anghel, col.(r) ing. Negoiţă Traian, col.(r)
Stăncuţu Gheorghe, generalii Vornicescu
Aurel, Miroiu Constantin, Dragu Nicolae,
Olaru Vasile, Dumitrescu Viorel, Dinu
Ştefan, Dan Radu Şerban, Dinu Ion şi
Prunache Dumitru, din motive obiective
(decese, schimbări din funcţia de
preşedinţi de filială şi retrageri din
Aparatul de Lucru al Biroului Permanent
Central etc).
b/ Luarea în evidenţă şi completarea
Consiliului Director cu următorii membri: coloneii (r) Stoichici Liviu, Părean
Ion, Zadubrinschi Liviu, cpt,cdor.(r) ing
Bichir Ioan, cdor. (r) Alexandru Constantin, generalii (r) Gâţă Ilie, Urdoi
Florian, Gheorghiu Cristian şi Buciuman
Marian.
c/ Completarea Biroului Permanent
Central al Asociaţiei cu: cdor.(r) Alexandru Constantin, generalii (r) Constanda
Victor, Neagoe Visarion, Mihălcioiu
Constantin, Buciuman Marian, Drăguşin
Ion, şi Pană Ioan (Preşedinte Filiala Mehedinţi).
5. Consiliul Director ADOPTǍ, la propunerea Biroului Permanent Central, următoarele amendamente (modificări) la
Statutul A.N.C.M.R.R., ediţia 2009:
- La art. 1 - cuvântul ,,apolitică” se înlocuieşte cu ,,apartinică”;
- Art. 3 se completează cu următorul
alineat:
(1) ,,Acceptarea de către înaltele personalităţi a acestor funcţii onorifice constituie o recunoaştere certă a notorietăţii, reprezentativităţii şi utilităţii
publice a A.N.C.M.R.R.”.
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- Art. 12 va avea următorul conţinut:
12. (1) Membrii Asociaţiei care sunt
şi membri ai diferitelor partide sau ai
unor structuri asociative ale căror
prevederi STATUTARE, metode de acţiune sau manifestări sunt incompatibile
cu ale A.N.C.M.R.R., nu pot fi aleşi în
organele de conducere, la toate nivelurile
Asociaţiei;
(2) În cazul când, pe timpul mandatului, se înscrie într-un partid sau întro astfel de structură asociativă, au
obligaţia să informeze Asociaţia şi să se
retragă din funcţiile deţinute.
- La Art. 23 se adaugă un nou alineat:
23 (6) Adoptă amendamente la prevederile STATUTULUI, ce vor fi aplicate
în activitatea Asociaţiei, urmând a fi
validate de Conferinţa Naţională;
- Art. 24 se completează cu următorul
alineat:
(1) Este compus din 21 membri. În
prima şedinţă stabileşte încadrarea
acestora pe funcţii şi informează Consiliul Director.
- Art. 25 (10) - se radiază cuvintele
,,sau suspendarea”.
Varianta finală, cu toate modificările
ce vor rezulta în urma dezbaterilor vor fi
supuse aprobării Conferinţei Naţionale
din anul 2013.
6. Consiliul Director ia act de faptul că
la data desfăşurării Şedinţei, componenţa acestuia era următoarea: membri
cu drept de vot - 79; membri supleanţi 2.
Faţă de prevederile statutare - 83
membri cu drept de vot şi 6 supleanţi ,
rezultă un deficit de 8 (opt) membri,
rezolvabil la Conferinţa Naţională din
2013.

În Consiliul Director, la data Şedinţei
acestuia, există: Preşedinţii Filialelor
Judeţene şi ai Sectoarelor din Bucureşti 47; Preşedinţii structurilor afiliate - 5;
Membrii Biroului Permanent Central al
Asociaţiei - 21 (5 preşedinţi de filiale şi
16 din cadrul Aparatului de Lucru al
Biroului Permanent Central); Parte din
cadrul Aparatului de Lucru al Biroului
Permanent Central care nu sunt membri
în birou - 14.
7. Consiliul Director apreciază iniţiativa de colaborare a ACS (Alianţa
Centru Stânga) cu A.N.C.M.R.R. “Alexandru Ioan Cuza” şi validează Hotărârea Biroului Permanent Central pentru încheierea protocolului propus de această
alianţă.
8. Consiliul Director a luat cunoştinţă
de iniţiativa preşedintelui CAR-PS, cu
privire la contestaţia Gl.Bg.(r) Dan Radu
Şerban şi, în urma discuţiilor, a validat cu
60 voturi pentru, 10 împotrivă şi 7
abţineri, Hotărârea Biroului Permanent
Central de încetare a calităţii de membru
al A.N.C.M.R.R..
Hotărârea a fost prezentată în prima
zi a şedinţei (11.10.2012), discutată şi
aprobată în ziua a 2-a (12.10.2012), de
către marea majoritate a membrilor
titulari ai Consiliului Director, prezenţi la
şedinţă (73 pentru şi 4 contra)
Pentru conformitate,

v

Gl.lt.(r) dr.Radu VLăSCEANU
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.
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Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” i-au fost adresate, cu ocazia Şedinţei Consiliului Director din 11-12.10.2012, mesaje prin
care semnatarii aduc aprecieri elogioase acestei structuri asociative de interes naţional.
Prezentăm mai jos câteva dintre aceste mesaje.

MESAJUL
Şefului Statului Major General,
domnul General-locotenent dr. ŞTEfAN DăNiLă

Ş

edinţa Consiliului Director al Asociaţiei
dumneavoastră constituie pentru mine
un eveniment special, având o dublă
semnificaţie. Pe de o parte se reunesc aici
liderii unei importante structuri asociative a
cadrelor militare în rezervă şi în retragere,
iar pe de altă parte, în cadrul acestui for se
discută probleme care, în bună măsură, interferează cu sfera de responsabilităţi a Statului Major General.
Cu siguranţă, sunt prezenţi în sală mulţi
ofiţeri şi generali care au îndeplinit funcţii
de răspundere în cadrul organismului militar. Pe o parte dintre dumneavoastră am
avut onoarea de a vă cunoaşte de-a lungul
carierei militare.
Dincolo de funcţii şi grade, cu toţii v-aţi
dedicat meseriei armelor, iar acesta este elementul care ne leagă cel mai profund şi mă
determină să vă port un respect deosebit.
Este remarcabil faptul că, după trecerea
în rezervă sau în retragere, aţi reuşit să constituiţi şi să menţineţi o organizaţie care vă

conferă posibilitatea de exprimare şi susţinere a intereselor legitime, dar şi de transfer a experienţei acumulate, către noile generaţii.
De asemenea, mă bucur să constat că, în
ciuda vârstei, sunteţi dinamici în societate,
iar prin conduita dumneavoastră constituiţi
un bun vector de imagine pentru armată.
Prin natura atribuţiilor, sunt la curent cu
principalele preocupări ale Asociaţiei. Am
convingerea că acestea îşi pot găsi soluţionarea printr-o abordare raţională şi constructivă, atât în interiorul organizaţiei, cât
şi în relaţia dintre Asociaţie şi alte structuri
guvernamentale sau neguvernamentale.
În spiritul bunelor relaţii ce s-au statornicit între instituţiile noastre, vă asigur de
întreaga deschidere şi onestitate, atât în plan
instituţional, cât şi personal.
Vă doresc succes la lucrările şedinţei
Consiliului Director şi vă transmit un salut
camaraderesc, împreună cu sincere urări de
sănătate, viaţă lungă şi bucurii.

v
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MESAJUL

Preşedintelui A.N.V.R.,
domnul General de armată (r) MARiN DRAGNEA

M

ulţumesc pentru invitaţia de a participa la această importantă activitate
a uneia dintre structurile asociative de
notorietate a cadrelor militare în rezervă şi
în retragere.
Mă bucur că am astfel prilejul să vă transmit Mesajul Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, al celor care acum 68 de
ani luptau, sângerau şi cădeau la datorie
pentru ROMÂNIA.
Sunt gânduri, sentimente, aprecieri, pe
care cadrele militare în rezervă şi în retragere le merită din plin, pentru contribuţia lor
de excepţie, cât timp au servit Ţara sub
drapel şi jurământ, la îndeplinirea de către
oştirea română a misiunilor, a obligaţiilor
încredinţate.
Şi pentru că o parte din veteranii de
război sunt şi cadre militare în retragere, aş
sublinia, în primul rând, faptele lor de arme,
în ambele campanii, în Est şi Vest, unde s-au
aflat mereu în faţa gloanţelor inamicului, sub
tirul artileriei, sau sub ploaia de bombe, în
fruntea subordonaţilor. N-au pregetat să
lupte până la sacrificiu, oricât de mari au fost
pericolele.
După terminarea războiului, au avut un
aport însemnat la formarea noilor cadre,
concomitent cu îndeplinirea obligaţiilor ce le
reveneau prin natura funcţiilor deţinute.
Împreună, în paralel cu exercitarea atribuţiilor funcţionale, cadrele din perioada de
după război, până în decembrie 1989, au fost
în primele linii de acţiune pentru reconstrucţia ţării, pentru realizarea unor obiective economice, sociale, culturale, sportive
etc.
Aproape că nu există domeniu din industrie, agricultură, transporturi, din celelalte
ramuri, în care să nu-şi fi adus contribuţia la
dezvoltarea, la modernizarea lor.
Din păcate însă, numai noi mai amintim
de aceste eforturi extraordinare, făcute de
cadrele Armatei Române.
O condamnabilă tăcere s-a aşternut în
memoria generaţiilor ce ne-au urmat, a
mass-media, peste o muncă de decenii.
De parcă ar fi fost o ruşine - da, chiar aşa
au caracterizat unii activitatea din afara domeniului militar - să pui umărul la construirea de fabrici şi uzine, de drumuri şi poduri peste munţi şi peste ape, canale navigabile, de irigaţii, săli de sport, teatre, să intri

în mină, cot la cot cu ortacii, să plantezi stâlpi
de înaltă tensiune în zone deluroase, să fii pe
şantierele unde se realizau termocentrale, hidrocentrale, centrala nucleară şi la înălţarea
Intercontinentalului, a Teatrului Naţional din
centrul Capitalei, la construirea Metroului, a
Palatului Parlamentului etc.
Îmi vine în minte tristeţea unui fost comandant de escadrilă de elicoptere, când a
văzut că la aniversarea Transfăgărăşanului
nu s-a amintit nici un cuvânt de contribuţia
lor, a geniştilor, a altor mii de militari, la realizarea acestui obiectiv care i-a uimit şi pe
străini. Cu atât mai dureros, cu cât camarazi
de-ai lor au murit acolo.
Până şi la construirea unor schituri, în
Moldova, pe creste montane, au avut un
aport substanţial cadrele, personal navigant
şi tehnic, de la Regimentul de la Alexeni. Sperăm că se mai roagă încă pentru ei, călugării
care vieţuiesc în această pustietate.
Regret că timpul mă îngrădeşte şi nu pot
dezvolta ce rol important au avut cadrele militare, azi în rezervă şi în retragere, din toate
armele şi categoriile de forţe, la pregătirea şi
educarea celor care azi sunt în structurile
active ale armatei sau în administraţia de
stat.
Cât de mult s-au remarcat în peisajul
ştiinţei, culturii şi artei, ingineri, cercetători,
medici, arhitecţi, scriitori, jurnalişti, artişti.
Văzând impunătorul Monument al Eroilor Patriei, din faţa Universităţii Naţionale de
Apărare, nu ai voie să nu te înclini în faţa
memoriei celui ce a conceput această măreaţă operă de artă: colonelul sculptor
Marius Butunoiu, fost veteran de război.
Competenţa, profesionalismul, spiritul de
dăruire şi devotament ale cadrelor militare în
rezervă şi în retragere sunt în mod deosebit
apreciate de către membrii A.N.V.R., de mine
personal.
Colaborarea dintre cele două Asociaţii
Naţionale este excelentă, la nivel central, dar
şi la nivelul filialelor.
Vă informez că am semnat din toată inima legitimaţii prin care preşedinţi de filiale
din Asociaţia dumneavoastră au devenit
membri de onoare ai A.N.V.R. Astăzi îi
declar membrii de onoare ai A.N.V.R. pe
domnii generali Nicolae Spiroiu şi Ionel
Vasile.
Vă îmbrăţişez cu dragoste pe toţi!
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MESAJUL

Primarului Sectorului 2 Bucureşti,
domnul NECULAi ONŢANU

S

unt deosebit de onorat să vă pot transmite mesajul cu prilejul lucrărilor Consiliului Director al A.N.C.M.R.R. şi să am,
odată în plus, plăcerea să vă asigur de aleasa
preţuire pe care o acord Asociaţiei dumneavoastră, pentru idealurile şi ţelurile majore
cărora v-aţi consacrat, slujind cu devotament
interesele şi drepturile fostelor cadre militare
active ale armatei române, dar şi pentru
prezenţa dinamică şi benefică în peisajul
social şi moral al ţării.
Salut cu deosebit respect preocupările
asociaţiei dumneavoastră pentru dezvoltarea
dragostei de Ţară şi Neam, a respectului faţă
de Drapelul sfânt al Patriei şi de Constituţie, a
ataşamentului faţă de idealurile armatei
române.
De altfel, m-am bucurat ori de câte ori am
avut onoarea să vă am ca oaspeţi la acţiunile
organizate de primăria Sectorului 2, precum
festivităţile de 9 Mai, 25 Octombrie, 1 decembrie, la diverse alte întâlniri, alături de
bravii veterani de război.
Personal, apreciez implicarea dumneavoastră, a cadrelor militare în rezervă şi în
retragere, în derularea programelor iniţiate
de administraţia locală, pentru că sunteţi
parteneri de nădejde, serioşi şi corecţi în
obligaţiile ce le aveţi faţă de ceilalţi cetăţeni şi
faţă de ţară.
Iată numai o parte dintre argumentele
care dovedesc că Asociaţia Naţională a
Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere,
împreună cu Filialele Judeţene şi ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, se afirmă în
societatea românească drept o forţă pe care
se poate conta, datorită înaltei pregătiri,
valoroasei experienţe şi energiilor creatoare
ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere, care aduc astfel însemnate servicii
colectivităţii locale şi statului nostru.
Sunt onorat ca şi cu acest prilej să vă mulţumesc şi să vă asigur de deplina apreciere

pe care v-o port, pentru implicarea Dumneavoastră, a cadrelor militare în rezervă şi
în retragere, în derularea programelor iniţiate de administraţia locală a Sectorului 2.
Este întotdeauna o mare bucurie să pot
vorbi despre relaţia deosebită, reciproc avantajoasă, pe care administraţia locală a Sectorului 2 o întreţine cu membrii asociaţiei
Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Retragere.
Ori de câte ori am prilejul, particip cu
mare plăcere la activităţile organizate de fostele cadre militare şi de asemenea, sunt foarte
onorat să am privilegiul de a răspunde favorabil solicitărilor dumneavoastră. Vă mulţumesc pentru deschiderea de care daţi dovadă, pentru experienţa pe care ne permiteţi
să o asimilăm din colaborarea cu dumneavoastră.
Domnule Preşedinte General Mihai Iliescu, domnilor generali şi ofiţeri, doresc să vă
asigur şi în continuare de toată admiraţia şi
sprijinul nostru, pe măsura mijloacelor şi resurselor de care vom dispune, în calitate de
autoritate a administraţiei locale a Sectorului
2.
Sunt onorat să mă număr printre membrii
Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, să fiu alături de cei care
au fost sub arme şi care au apărat şi apără
onoarea, drepturile şi demnitatea neamului
nostru.
Primăria Sectorului 2 militează permanent pentru crearea unor condiţii de trai decente cadrelor militare în rezervă şi în retragere din această parte a Bucureştilor şi
sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice ale asociaţiei dumneavoastră.
Vă doresc, dumneavoastră, familiilor dumneavoastră şi tuturor celor dragi şi apropiaţi,
multă sănătate şi mult succes în activităţile ce
le veţi desfăşura în continuare.
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MESAJUL

Preşedintelui Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor
“Regina Maria”
General de brigadă (r) PETRE STOiCA

A

dunarea de azi, care are ca scop rezolvarea unor probleme organizatorice şi de informare, îmi oferă
plăcutul prilej de a vă adresa, în numele
meu personal şi al membrilor Asociaţiei
pe care o reprezint, salutul nostru şi
gânduri de aleasă şi sinceră consideraţie,
dumneavoastră, conducerii, cât şi tuturor
membrilor A.N.C.M.R.R., cei care întruchipaţi pentru întreaga noastră oştire un
valoros tezaur de experienţă şi
înţelepciune.
Acesta este un moment propice care
ne permite să ne exprimăm aprecierile şi
mulţumirile noastre pentru rolul major pe
care A.N.C.M.R.R. l-a jucat şi îl joacă în
reluarea tradiţiilor camaradereşti ale tuturor generalilor, şi ofiţerilor care şi-au
dedicat viaţa meseriei armelor şi în mod
cu totul deosebit, pentru preocuparea de
a apăra drepturile militare şi civile şi
pentru a asigura familiilor noastre o protecţie socială demnă şi decentă, obiectiv
căruia se impune să i se acorde şi în viitor
cea mai mare atenţie.
Ca beneficiar al rezultatelor strădaniei
conducerii A.N.C.M.R.R. de asigurare a
drepturilor noastre de pensionari militari,
personal vă adresez sincere mulţumiri.
Încă de la înfiinţarea Asociaţiei noastre
a existat o strânsă legătură de colaborare,
atât la nivel central cât şi la nivelul
filialelor.
Un mare număr de membri ai Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Retragere sunt şi membri ai Asociaţiei
Naţionale Cultul Eroilor ,,Regina Maria”,
participând la nobila acţiune de cinstire a
operelor comemorative de război.

Apreciez, de asemenea, eforturile depuse pentru editarea revistei de informare, opinie şi cultură ,,Rezerva Oştirii
Române“, publicaţie de mare valoare în
peisajul publicistic al ţării, care se bucură
de o binemeritată apreciere în rândul
cititorilor, al cărei redactor şef este domnul general de brigadă dr. Gheorghe
CREŢU, la care participă cu articole şi
membrii A.N.C.E.
Nu pot trece cu vederea ajutorul preţios care ne-a fost acordat de către preşedinţii filialelor judeţene ale A.N.C.M.R.R.,
care, atunci când o serie de membri ai
filialelor A.N.C.E. , din motive obiective, nu
au mai putut să-şi desfăşoare activitatea
(decese, îmbolnăviri), au intervenit imediat pentru găsirea unor colegi care să
preia activitatea, ca de exemplu domnii: gl.
Vasile Apostol - Filiala Judeţeană Bacău,
gl-lt. Constantin Zeca - Filiala Judeţeană
Constanţa, col. Vasile Cocoşilă - Filiala
Judeţeană Caraş-Severin, col. Claudiu
Moldovam - Filiala Judeţeană Hunedoara,
gl.bg. Octavian Mancu - Filiala Judeţeană
Neamţ, gl.bg. Zaharie Cojocaru - Filiala
Judeţeană Suceava, gl.bg. ion Bărbulescu
- Filiala Judeţeană Gorj şi lista poate
continua.
Pentru gestul domniilor lor şi pentru
buna colaborare cu conducerea.
A.N.C.M.R.R., la nivel naţional şi al filialelor judeţene, în numele membrilor
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ,,Regina Maria”, pe care o conduc, vă adresez
mulţumiri şi vă asigurăm de stima şi
consideraţia noastră.
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PRIORITĂŢI ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI SOCIALE
General-maior (r) STELIAN TEODORESCU
Vicepreşedinte A.N.C.M.R.R.

P

rintre hotărârile de importanţă majoră adoptate de Consiliul Director al
A.N.C.M.R.R. în şedinţa de lucru din
zilele de 11-12.10.2012, în perspectiva
Conferinţei Naţionale programată în primul semestru al anului 2013, se degajă, cu
prioritate şi cele care vizează grija şi atenţia pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii
membrilor săi, precum şi a familiilor
acestora.
Ţinând seamă de realităţile existente, în
contextul efectelor crizei economice şi
financiare, de nevoile stringente ale oamenilor, precum şi de unele măsuri de protecţie socială preconizate de conducerea
politică, de stat şi administrativă, Biroul
Permanent Central şi-a propus intensificarea acţiunilor de susţinere şi participare la elaborarea/finalizarea actelor normative, aflate în lucru sau în dezbatere publică vizând, în primul rând implementarea în conţinutul acestora, a propunerilor şi punctelor de vedere deja avansate.
Direcţiile de acţiune identificate, cu
impact hotărâtor, direct şi general sunt
următoarele: monitorizarea încheierii
procesului de revizuire a pensiilor militare
şi decelarea măsurilor post revizuire;
urmărirea apariţiei legii sănătăţii publice,
cu identificarea efectelor acesteia în îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei,
implicit şi a ofiţerilor, maiştrilor militari şi
subofiţerilor în rezervă şi în retragere
pensionari militari şi a membrilor de
familie ai acestora; identificarea posibilităţilor de sprijinire a cererilor unor persoane vârstnice, rămase singure, fără ajutor familial, cu nevoi de îngrijire, precum şi
a unor persoane cu dizabilităţi fizice şi
medicale, în condiţiile prevăzute de noua
lege a asistenţei sociale; sporirea eforturilor de satisfacere a cererilor crescânde
şi diversificate de bilete de tratament
pentru recuperare medicală şi de odihnă.
Acestea ar conduce la o viaţă normală
şi tihnită la care aspiră şi are dreptul fie-

care vârstnic, pensionar, după o lungă şi
grea muncă în slujba Patriei.
Demersurile preconizate pe fiecare direcţie de acţiune constau în următoarele
priorităţi:
1. Cu privire la PENSii.
Se ştie că, imediat după apariţia Legii
119/30.06.2010 privind stabilirea unor
măsuri în domeniul pensiilor, prin care s-a
hotărât integrarea pensiilor militare de
stat în sistemul public de pensii, întreaga
problematică a pensiilor cadrelor militare
în rezervă şi în retragere, pensionari militari, proveniţi din M.Ap.N. membri ai
A.N.C.M.R.R. a fost preluată de conducerea
centrală, sub coordonarea directă a preşedintelui asociaţiei cu participarea efectivă a Departamentului juridic şi a Departamentului management resurse umane.
Printr-o legătură strânsă cu structuri
competente din M.Ap.N., în special cu
Direcţia financiar-contabilă, s-a declanşat
aplicarea şi respectarea tuturor actelor
normative referitoare la recalcularea şi revizuirea pensiilor militare. În acest context, se înscriu toate intervenţiile şi demersurile A.N.C.M.R.R. de promovare şi
apărare a drepturilor şi întereselor pensionarilor militari, la organele de stat şi administrative centrale, abilitate să analizeze
disfuncţiile semnalate şi să decidă asupra
propunerilor şi punctelor de vedere prezentate. Pas cu pas au fost făcute informări
publice despre acestea, prin mass-media,
Internet şi mijloacele de legătură directă cu
filialele şi subfilialele din teritoriu. Se
cunosc stadiul şi rezultatele estimative, pe
ansamblu, ale recalculării şi revizuirii pensiior, reflectate şi în raportul preşedintelui
asociaţiei la şedinţa Consiliului Director.
În prezent, s-au ivit noi cerinţe şi
măsuri. Între acestea, prioritare sunt:
1.1. Evaluarea de etapă intermediară,
până la 31.12.2012, a rezultatelor procesului de revizuire a pensiilor militare,

22

numeric şi nominal. Extragerea concluziilor
ce se impun pentru susţinerea, în continuare, la cererea pensionarilor militari
din evidenţa A.N.C.M.R.R., a drepturilor
cuvenite legal celor cu pensiile diminuate,
pe baza dovezilor probatorii. Apărarea
cauzelor se va asigura de către compartimentul juridic al A.N.C.M.R.R., fără
onorariu, în faţa instituţiilor prevăzute de
jurisdicţia asigurărilor sociale în Legea
263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, precum şi în instanţe
judecătoreşti de drept civil, cu atribuţii de
soluţionare a litigiilor dintre persoane
fizice şi persoane juridice.
1.2. Concomitent, A.N.C.M.R.R.- ca
partener în comisia M.Ap.N.de elaborare a
unei noi legi a pensiilor militare de stat, va
monitoriza împlementarea în forma finală
a legii, a următoarelor propuneri
avansate şi acceptate de comisie:
1.2.1. Legea să nu prevadă o nouă
recalculare a pensiilor militare aflate în
plată (principiul neretroactivităţii); acestea să redevină pensii militare de stat;
1.2.2. Pensiile diminuate să revină la
cuantumul din decembrie 2010;
1.2.3. Pensile militare de stat să fie
stabilite pe baza veniturilor obţinute de
fiecare militar în întreaga lui carieră;
1.2.4. La determinarea cuantumului
pensiei militare de stat să fie luate în calcul,
în mod corespunzător, veniturile obţinute
de militarii care au lucrat în unităţi şi specialităţi cu grad ridicat de risc şi dificultate;
de asemenea, de militarii care au executat
misiuni în străinătate.
1.3. Despre propunerile privitoare la
proiectul legii pensiilor militare de stat,
argumentate cu elemente suplimentare,
specifice privaţiunilor şi riscurilor serviciului militar, a fost informat şi Primul ministru al Guvernului României, Domnul
Victor Ponta, prin scrisoarea Nr.
373/27.07.2012, în speranţa înţelegerii şi
susţinerii amendamentelor A.N.C.M.R.R. în
Guvern, la momentul dezbaterii legii.
1.4. Preventiv, în scopul preîntâmpinării
blocării legii, comisia M.Ap.N. a elaborat şi
promovat un proiect de Ordonanţă de
urgenţă de Guvern, care anticipează aplicarea, în regim asigurator, a următoarelor
măsuri:
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1.4.1. Pensiile cadrelor militare care,
prin Legea 119/2010 privind unele măsuri
în domeniul pensiilor cu modificările şi
completările ulterioare, au fost integrate
prin recalculare, în sistemul unic de pensii
publice şi ulterior revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă Nr.1/2011 aprobată
prin Legea 265/2011 privind sistemul
unic de pensii publice, se reconsideră/revizuiesc în condiţiile prezentei
Ordonanţe de urgenţă.
1.4.2. Reconsiderarea/revizuirea pensiilor diminuate se face prin repunerea în
plată, în cuantumul avut la 31.12.2010.
Diferenţele rezultate vor fi restituite beneficiarilor pe baza unei metodologii elaborată de fiecare dintre instituţiile de care
aparţin aceştia, începând cu data de
01.01.2013
1.4.3. Pensiile aflate în plată al căror
cuantum a crescut prin revizuire, sunt recunoscute ca drepturi câştigate. Aceste
pensii mai pot fi revizuite până la data de
31.12.2012, conform prevederilor O.U.G.
Nr.1/2011.
1.4.4. La reconsiderarea/revizuirea
drepturilor de pensie se aplică, după caz, şi
prevederile
Hotărârii
de
Guvern
1294/2001 cu completările şi modificările
ulterioare.
1.4.5. La data intrării în vigoare a
prezentei Ordonanţe de urgenţă se abrogă
art.6 din O.U.G Nr 1/2011.
2. Cu privire la ASiSTENŢA MEDiCALǍ Şi MEDiCAMENTE.
În România, aşa cum se ştie, sistemul
public de sănătate se află îmtr-o gravă
degradare, ca urmare a neglijenţei guvernanţilor de-a lungul ultimului deceniu. România este statul cu cele mai mici cheltuieli
pentru sănătate din produsul intern brut
(PIB) dintre ţările Uniunii Europene, iar
acest lucru are efecte negative asupra
populaţiei. În prezent, ţara noastră se
situeză pe ultimul loc la acest capitol, cu un
nivel de 2,7 % din PIB (comparativ cu
Bulgaria 6,9 %, Franţa 11,6 %, Elveţia 11,4
%).
Deteriorarea se datoreşte şi altor cauze,
cum sunt: slaba salarizare a personalului
medical şi auxiliar, ceea ce a dus la migra-
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rea masivă peste hotare; desfiinţarea a sute
de spitale, policlinici şi alte unităţi de profil,
cabinete de medicina familiei; modificări
abuzive ale acordului-cadru; acumularea
arieratelor pe perioade foarte lungi, soldate
cu falimentarea şi blocarea, într-o mare
proporţie a sistemului de sănătate.
Redresarea sistemului public de sănătate este o necesitate prioritară. Aceasta
presupune cheltuieli mari şi este greu de
realizat. Proiectul legii sănătăţii, aflat încă
în lucru şi în dezbatere publică, pare să fie
un pas înainte.
La îmbunătăţirea proiectului a contribuit şi A.N.C.M.R.R. cu propuneri punctuale, între care, mai semnificative sunt:
2.1. Prevederea expresă în lege a dreptului gratuit la asistenţă medicală şi medicamente pentru ofiţeri, maiştri militari şi
subofiţeri în rezervă şi în retragere pensionari militari şi dreptul gratuit la asistenţă medicală pentru membrii de familie
ai acestora. Aceste drepturi sunt deja
reglementate prin Legea 80/1995 privind
statutul cadrelor militare (lege organică),
art. 26 şi 23 alin (1), lit.a). Propunerea cere respectarea imperioasă a acestei legi,
aflată în vigoare, după toate modificările şi
completările ulterioare, inclusuv a articolelor menţionate.
2.2. Din comisiile speciale care stabilesc
necesarul de medici de familie să facă
parte şi câte un reprezentant al ministerelor care au reţea proprie de sănătate
(M.Ap.N.)
2.3. Centrele de diagnostic şi tratament
ambulatoriu, laboratorele de radiologie şi
imagistică medicală, analize medicale şi
explorări funcţionale aflate în reţeaua
proprie a ministerelor (M.Ap.N.), să rămână în structura şi sub autoritatea acestora.
2.4. Spitalele militare, mai cu seamă
spitalele universitare de urgenţă, să rămână
spitale publice, de utilitate publică (nu
private şi publice), cu finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul ministerelor de
resort (M.Ap.N.). Acestea răspund cel mai
bine solicitărilor în caz de război, dezastre,
atacuri teroriste, precum şi cazurilor din
teatrele de operaţii. Cheltuielile să fie
suportate de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor respective (M.Ap.N.)
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2.5. În structura sistemului de asigurări
obligatorii de sănătate, să se menţină Casa
de Asigurări pentru Apărare, Ordine
Publică, Siguranţă Naţională şi Autoritate
Judecătotească (CASAOPSNAJ).
2.6. Acordul-cadru, cu valabilitate de 4
ani, să aibă la bază şi consultarea reprezentanţilor structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere,
alături de celelalte instituţii prevăzute în
proiectul de lege..
2.7. Decontarea cheltuielilor pentru
servicii medicale şi medicamente să fie mai
bine reglementată, transparentă, detaliată,
precisă şi clară, Decontarea să fie posibilă
între toate casele de asigurări de sănătate şi
pentru toate categoriile de pacienţi.
2.8. La formarea, utilizarea şi administrarea Fondului naţional de asigurări
obligatorii de sănătate (FNAOS), să participe şi CASAOPSNAJ.
2.9. Coplata, ca formă de plată suplimentară la contribuţia pentru asigurări
obligatorii de sănătate (CAOS), să fie
extinsă, prin lege şi asupra coasiguraţilor,
respectiv a membrilor de familie (soţ, soţie,
copii - lipsiţi de venituri), aplicată aceluiaşi
cuantum de pensie al susţinătorului asigurat, devine împovărătoare. Să se revadă,
fie eliminându-se sau micşorându-se unele
tarife, fie restrângându-se serviciile medicale supuse coplăţii.
Coplata, pentru cadrele militare în rezervă şi în retragere pensionari militari şi
membri de familie ai acestora să intre sub
incidenţa gratuităţii, propusă la paragraful
2.1. de mai sus. Coplata să fie reglementată
pe criterii mai precise şi acestea să constituie un sistem de control şi de garantare
de utilizare a banilor în direcţia îmbunătăţirii calităţii serviciilor de sănătate.
Propunerile de mai sus au fost înaintate
Ministerului Sănătăţii încă din anul 2011,
prin scrisorile cu nr. 313 din 19.04.2011 şi
nr. 141 din 15.02.2012, nr. 663 din
06.09.2012 şi nr. 662 din 02.10.2012.
3. Cu privire la ASiSTENŢA SOCiALǍ.
Pentru prima dată după evenimentele
din decembrie 1989, în ţara noastră a fost
elaborată o lege specială care reglementează cadrul general de organizare, funcţionare şi finanţare a sistemului naţional
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de asistenţă socială - Legea nr. 292 /
20.12.2011. Sistenul reprezintă ansamblul
de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care
statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi prin societatea civilă, intervine pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor
situaţiilor de marginalizare sau de excludere socială a persoanelor, familiei, grupurilor ori comunităţilor.
În context, se înscrie şi asistenţa socială
a segmentului socio-profesional al cadrelor
militare în rezervă şi în retragere pensionari militari şi al membrilor familiilor
acestora.
A.N.C.M.R.R, ca parte componentă a
societăţii civile, are datoria de a se ocupa de
situaţia membrilor săi cu vulnerabilităţi,
care au nevoie de ajutor şi se încadrează în
prevederile legii. În acest scop, structurile
centrale şi teritoriale pot apela la instituţiile
centrale, judeţene, municipale, şi orăşeneşti care dispun de ccntre şi unităţi de
asistenţă socio-medicală şi care pot acorda
prestaţii, atât în regim de internare, cât şi
în regim rezidenţial, temporar sau permanent. De asemenea, pot apela la instituţiile
private profilate.
Sistemul naţional de asistenţă socială are două componente de bază: sistemul de beneficii de asistenţă socială şi
sistemul de servicii sociale.
Sistemul de beneficii de asistenţă
socială cuprinde: ajutoare sociale susţinute din bugetul de stat şi bugetele locale,
cum sunt: ajutoare de urgenţă pentru
situaţii cauzate de calamităţi naturale,
incendii, accidente etc; ajutoare în natură
(alimente, materiale); alocaţii pentru anumite categorii de asistaţi; ajutoare pentru
persoanele grav bolnave, etc. În principiu,
beneficiarii sunt persoanele cu nevoi
speciale, cu venituri mici sau fără venituri.
Sistemul de servicii sociale are scopul
de a răspunde nevoilor sociale - individuale,
familiale, sau de grup - în vederea depăşirii
dificultăţilor, combaterii excluziunii sociale
şi creşterii calităţii vieţii. Între acestea
sunt: servicii de îngrijire personală, de
recuperare/reabilitare, de inserţie/reinserţie socială. De asemenea copii, persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice
(care au împlinit 65 de ani), victime ale
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violenţei în familie, persoane fără adăpost
şi alte categorii sociale ajunse la limita
marginalizării.
Sistemul naţional de asistenţă socială
se întemeiază pe o serie de valori şi
principii generale, ca: a/ responsabilitatea revine fiecărei persoane, precum şi
familiei acesteia; b/ beneficiile de asistenţă
socială şi serviciile sociale se adresează
celor mai vulnerabile categorii de persoane
şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora; c/ dreptul la beneficii de
asistenţă socială se acordă la cererea
scrisă a persoanei îndreptăţite, a reprezentantului familiei sau reprezentantului
legal al persoanei îndreptăţite; d/ cererile,
însoţite de documentele justificative se
depun la autoritatea administraţiei publice
locale în a cărei rază teritorială domiciliază.
Categoriile şi tipurile de asistenţă socială se stabilesc prin Nomenclatorul
serviciilor sociale, aprobat prin hotărâre
de Guvern, la propunerea Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Furnizorii de servicii sociale sunt: persoane fizice sau juridice de drept public
sau privat, aparţinând autorităţilor administraţiei publice locale (comune, oraşe,
municipii, sectoare ale Municipiului Bucureşti) şi administraţiei publice centrale,
stabilite prin lege şi pentru anumite categorii de beneficiari; furnizori privaţi de
servicii sociale, ca: ONG -uri, persoane fizice private, culte religioase, operatori economici. Serviciile se asigură în diferite
unităţi, cum ar fi: centre de zi sau rezidenţiale, locuinţe protejate, complexe sociale, cantine sociale, servicii mobile pentru
distribuţia hranei etc. Serviciile sociale se
asigură şi la domiciliul solicitantului.
Acordarea serviciilor sociale presupune:
solicitarea persoanei sau a reprezentantului legal al acesteia, adresată serviciului
public din subordinea autorităţii administraţiei publice locale sau direct furnizorului
privat; încheierea unui contract; parcurgerea unui procedeu de evaluare a cazului;
stabilirea serviciilor personalizate, a condiţiilor de plată pentru unele cheltuieli din
veniturile proprii.
Concluzionând, se poate afirma că,
ţinând seama de starea materială şi de
categoria socială, cadrele militare în
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rezervă şi în retragere şi membri de
familie ai acestora se pot încadra în
categoria persoanelor cu dizabilităţi şi
a persoanelor vârstnice. Persoanele cu
dizabilităţi ar putea beneficia de servicii
sociale, în centre rezidenţiale numai în
cazul în care serviciile nu pot fi asigurate la
domiciliu. Persoanele vârstnice ar putea
beneficia de servicii sociale sub forma
îngrijirii la domiciliu, prin vizite zilnice,
săptămânale sau lunare, constând în:
menaj, procurare de alimente, hrană,
medicamente, plata unor facturi şi alte
obligaţii, consult medical, însoţire etc. toate acestea contra plată, în condiţiile
stabilite de autorităţi sau furnizorii privaţi.
Mai rezultă faptul că serviciile de asistenţă socială se asigură preponderent descentralizat, la nivelul fiecărei structuri administrativ-teritoriale. În această situaţie,
ajutorarea camarazilor sau a familiilor
acestora aflate în necaz, răspândite oriunde în teritoriu, este posibilă doar prin intervenţia nemijlocită a birourilor/comitetelor filialelor/subfilialelor A.N.C.M.R.R.
Pentru cazurile nerezolvate, acestea pot
solicita intervenţia conducerii centrale, sau
pot interveni direct, în nume propriu, la
autoritatea administrativă centrală competentă.
4. Cu privire la RECUPERAREA MEDiCALǍ Şi RECREERE.
Activitatea constă în asigurarea biletelor
de tratament balnear şi a biletelor de
odihnă, pe baza cererilor individuale ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi
ale membrilor de familie ai acestora, conform
reglementărilor
în
vigoare.
A.N.C.M.R.R. asigură membrilor săi, asiguraţi la casele de asigurări sociale, bilete
de tratament pe două filiere: filiera Casei
Naţionale de Pensii Publice (CNPP), în
staţiuni şi unităţi din proprietatea acesteia
(Mangalia, Eforie, Vatra Dornei, Bâile Felix,
Bâile Govora, Tuşnad, Slănic Moldova ş.a.),
precum şi de la instituţii publice cu unităţi
proprii, cum sunt: Băile Olăneşti, aparţiând
Academiei Române. Toate, în limita locurilor disponibile, după satisfacerea cererilor categoriilor de pensionari şi salariaţi care au dreptul prioritar, potrivit
prevederilor legale; a doua filieră este cea
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a M.Ap.N., la staţiunea Bălţăteşti, pentru
tratament balnear specific şi staţiunile sau
casele de odihnă din reţeaua acestuia,
pentru bilete de odihnă.
A.N.C.M.R.R. face doar oficiul de intermediar între CNPP şi M.Ap.N., prin departamentul de resort. Obţinerea biletelor
urmează o procedură separată, stabilită
prin lege, hotărâri de guvern, ordine ale
ministrului Muncii Familiei şi Protecţiei
Socale, sau ale preşedintelui CNPP, precum
şi ale ministrului Apărării Naţionale. Anual,
se stabileşte numărul de bilete, condiţiile de
acordare, modul de cerere, centralizare, repartizare, distribuire, gestionare, evidenţă,
plată, decontare. Prin A.N.C.M.R.R. se
manipulează anual 4000-5000 de bilete de
tratament şi de odihnă, necesitând o
muncă migăloasă, fără întrerupere, prestată gratuit şi destul de tracasantă, pe tot
parcursul anului, din cauza frecventelor
modificări intervenite în situaţia personală sau familială a solicitanţilor.
Pentru preocupările sale în domeniul
protecţiei sociale, A.N.C.M.R.R. este cooptată ca membru în Comisia centrală pentru
probleme sociale a M.Ap.N. unde reprezintă şi susţine interesele şi drepturile
membrilor săi şi ale familiilor acestora.
*

*

*

Organele centrale şi teritoriale de conducere ale A.N.C.M.R.R. au în atenţie şi
unele disfuncţii de natură logistică, semnalate în plenul şedinţei Consiliului Director. Acestea se referă la sprijinul logistic
necesar pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de lucru pentru birourile
permanente şi comitetele filialelor şi subfilialelor, precum şi la desfăşurarea unor
festivităţi, simpozioane, manifestări cultural-educative ş.a. În principal este vorba
de spaţii, dotare cu mobilier şi birotică,
aparatrură tehnică de comunicare şi
informare, utilităţi funcţionale.
Acestor nevoi le vom găsi rezolvarea,
de la caz la caz, prin intervenţii speciale la
structurile armatei care au competenţe
tehnice de specialitate, precum şi la cele cu
atribuţii de administrare şi gospodărire a
locaţiilor în cauză.
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DIN VIAŢA FILIALELOR ŞI SUBFILIALELOR A.N.C .M.R.R.

AVIAŢIA MILITARĂ
DIN CRAIOVA NU MOARE
Colonel (r) SERGIU PICIORUŞ

Purtător de cuvânt al Filialei Judeţene Dolj a A.N.C.M.R.R. “Mihai Viteazul”

F

abrica de Avioane din Craiova îşi şef Secţie Structură şi domnul Dumitru
dobândise merituos, în cele câteva Sâiu, şeful Departamentului Producţie
decenii în care a funcţionat, un ne-au condus prin numeroasele secţii ce
nume, şi chiar un renume între marile dădeau cândva viaţă aviaţiei militare
obiective industriale doljene şi ale ţării. române. Liniştea generală, în aceste
Era un eldorado inepuizabil pentru mii clipe, atât de apăsătoare şi neverosimilă
de oameni ce-şi doreau o ocupaţie ono- pentru astfel de spaţii uriaşe destinate
rabilă; era un furnizor
sigur şi parolist pentru beneficiarii cu care se încheiau contracte şi comenzi.
Dornici să afle cum stau
lucrurile în acest important
obiectiv militar din urbea
lor, dar şi despre preocupările foştilor lor colegi
sau cunoscuţi, un grup de
cadre militare în rezervă şi
în retragere din Filiala Dolj
„Mihai
Viteazul”
a
A.N.C.M.R.R. a făcut aici o
vizită, nu lipsită şi de moDelegaţia Filialei lângă un avion reparat,
mente emoţionante. Pengata de zbor
tru mulţi dintre ei, spaţiile
vizitate, însemnând cândva, locuri unde au muncit zeci de ani în unei febrile activităţi, aşterne pe feţele
calitate de piloţi de avioane, de ingineri şi musafirilor nedumerirea.
„În urmă cu mai puţin de două decenii
tehnicieni în ramura aviatică.
–
rupe
tăcerea inginerul Laurenţiu Popa
Prezenţa în mijlocul vizitatorilor a
domnului general de brigadă (r) ing. -, lucrau în această Întreprindere inGheorghe Grecu, cu ani în urmă, şef dustrială mai mult de 4600 de muncitori
Atelier Proiectare – Tehnologie a produs şi specialişti. Astăzi… ceva mai puţin de
gazdelor o plăcută surpriză, dovadă fiind 360 de angajaţi. Constituim nucleul de
şi îmbrăţişările colegiale pline de afec- mobilizare. Conservăm instalaţiile tehţiune. Domnul inginer Laurenţiu Popa, nice, mai reparăm câte un elicopter,
uneori chiar şi avioane…” .
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„Ne mulţumim şi cu unele comenzi menţinerea antrenamentului de zbor.
nesemnificative (ce pot totuşi însuma
La finele acestei întâlniri de suflet
zeci de repere anual), se destăinuie cu nutrim cu toţii sentimentul de camaresemnare dar şi cu o licărire de spe- raderie, de încurajare amiabilă, de încredere în vremuri mai bune.
Foştii colegi de posturi de
luptă, prezenţi între noi, comandorii (r) ilie Dumitrescu, ion Crăciunescu, sublocotenentul (r) Gheorghe
Dinului, m.m. principali (r)
ioan Olaru, Mircea Calianu,
Gheorghe Popovici, m.m. cls.
i-a (r) ilie Ştefan, sunt componenţi ai Asociaţiei Române
pentru Propagandă şi Istoria
Aviaţiei, Filiala Craiova. Ei
mulţumesc din toată inima,
colegial, celor ce constituie
Replica avionului COANDĂ
astăzi nucleul de mobilizare al
- 1910 aviaţiei militare din capitala
ranţă şi domnul Dumitru Sâiu, com- Olteniei pentru ajutorul dezinteresat
parativ desigur cu miile de repere de material ce-l primesc în realizarea temealtădată, atât de mult solicitate de armata rarei şi curajoasei lor iniţiative – conromână, şi nu numai. Eu visez cu ochii struirea în replică a avionului COANDĂ
deschişi, că o minune este gata să se 1910.
La cele 12 invenţii din domeniul
producă… Aşteptăm cu ardoare comenzi
ferme şi masive, pe măsura experienţei aviatic, pe care domnul comandor (r) Ilie
noastre. Şi dacă acum ne ucide această Dumitrescu, ajutat îndeaproape de
inactivitate, preferăm să fim copleşiţi de sublocotenentul (r) Gheorghe Dinului, cu
ani în urmă le-a proiectat şi realizat, în
tumultul însufleţitor de altădată…!”
Ne aflăm în Atelierul Restaurare. Aici, prezent, în colaborare cu un grup de
câţiva specialişti, atâţia cât au mai su- colegi, ieşiţi şi ei din sistem, dar mereu
pravieţuit declinului economic, îşi exer- activi şi îndrăgostiţi de arma argintie a
sează profesia construind avioane de văzduhului, doresc cu ardoare să vadă
colecţie, şi nu de luptă! Nici în imensa împlinită cât mai curând şi această
hală ce se constituie în Centrul de Cer- REPLICĂ, certificând astfel cinstirea mecetare şi Încercare în Zbor, unde gazdele moriei mentorului lor din PERIŞORU de
ne invită, lucrurile nu stau mai bine. Dolj. „Nu dorim – ne spunea pasionatul
Şapte – opt specialişti aşteaptă să pri- în ale zborului aviatic, comandorul (r) Ilie
mească vreun exemplar aeronautic Dumitrescu, vicepreşedinte şi al ARPIA –
pentru efectuarea zborurilor de antre- ca aviaţia militară din Craiova să moară
nament în vederea participării la vreun sub privirile noastre”.
eveniment aviatic, precum şi pentru
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CULTURĂ ŞI CREAŢIE
Colonel (r) DORU GUŞU
Preşedintele Subfilialei A.N.C.M.R.R. Câmpulung Moldovenesc “General Nicolae Ciubotaru”

S

ubfiliala A.N.C.M.R.R Câmpulung
Moldovenesc ,,General Nicolae Ciubotaru” a devenit de ani buni o prezenţă remarcabilă în viaţa culturală a
municipiului de sub Rarău. În buna tradiţie făurită în cei peste 20 de ani de
existenţă, subfiliala iniţiază şi organizează cu regularitate manifestări de
largă şi profundă respiraţie culturală,
dedicate unor evenimente importante
din viaţa naţiunii şi a armatei.
A devenit o obişnuinţă pentru iubitorii de cultură din Câmpulung Moldovenesc, profesori, medici, ingineri, cercetători ştiinţifici, de la cele două instituţii
de cercetare (silvică şi pomicolă), magistraţi, cadre militare active, în rezervă
şi în retragere, veterani de război, precum şi alţi cetăţeni tineri şi vârstnici, să
participe la simpozioane, seri tematice,
expoziţii de carte, numismatice, filatelice
şi de fotografii, dedicate Zilei Naţionale a
României, Zilei Armatei, Zilei Eroilor, Zilei
Unirii Principtelor, Zilei Drapelului, Zilei
Imnului Naţional, Zilelor Eminescu, manifestări cu caracter ciclic, pregătite şi
realizate sub egida şi din iniţiativa subfilialei noastre, în colaborare cu Casa de
Cultură, Biblioteca Municipală, şi cu concursul unor personalităţi de înaltă ţinută
ştiinţifică.
Concepem aceste activităţi nu ca un
scop în sine, şi nici limitându-ne la cadrul
strict al comunităţii cadrelor militare în
rezervă şi în retragere din garnizoană, ci
ca manifestări deschise publicului larg,
ceea ce conduce nemijlocit la creşterea
prestigiului subfilialei A.N.C.M.R.R. din
urbea noastră.
Conducerea subfilialei a reuşit, în
decursul anilor, să atragă la aceste mani-

festări şi să coaguleze un nucleu consistent, prin număr şi valoare, de intelectuali care susţin prelegeri, conferinţe
şi evocări, bine documentate şi argumentate, prezentate într-o manieră
atractivă apreciată de public. Este un
punct de onoare pentru subfilială faptul
că aceste comunicări, prelegeri şi prezentarea unor evenimente au fost susţinute de domnii colonei (r) Doru Guşu,
Marian Dumitrescu, ionel Moisă,
Gheorghe Buşu, domnii căpitani (r)
Cătălin Murariu şi ioan Grămadă, dar
şi de personalităţi din viaţa civilă, precum domnii: prof. dr Anghel Popa,
prof. dr. Gheorghe istrate, prof. dr
Gheorghe Rusu, dr. ing. ion Barbu,
profesorii ioan Popoiu, Mihai Bejinaru, Mihai Romaga, Valeriu Maricorii, scriitorii şi publiciştii Otilia
Sfarghiu, Vasile Sfarghiu, George
Badea, Mihai Burduja, Mugurel Sasu,
Artemina ignătescu, Constantin RusuBucovineanu, majoritate dintre aceştia
având şi calitatea de cadru militar în rezervă sau în retragere.
De regulă, atractivitatea expunerilor şi
conferinţelor, este sporită de prezentarea
unor reuşite programe cultural-artistice,
susţinute de formaţia vocal-instrumentală ,,Poarta Şoimului” (dirijor slt.(r)
Adrian Codreanu), grupul de copii
,,Amadeus Junior” (conducerea muzicală
maior Gheorghe Săndulescu) sau corul
de cameră ,,Academica” (dirijor prof.
Emil forfotă)
De cele mai multe ori activitatea se
încheie cu aşa numitul ,,punct trei“ moment de socializare în care la ,,un pahar
de vorbă”, se fac aprecieri asupra reuşitei acţiunii, se leagă şi se întăresc
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prietenii, se nasc noi idei şi iniţiative
privind manifestările viitoare.
Dar nu numai momentele cu caracter
aniversar sau comemorativ, constituie
obiectul preocupărilor şi acţiunilor în
plan cultural la nivelul subfilialei. Cadrele
militare în rezervă şi în retragere participă la frecvente prezentări şi lansări de
carte, care au loc în elegantul foaier al
Casei de cultură, în care sunt expuse lu-
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antologie 120 de autori de carte care s-au
născut şi au petrecut o mare parte din
viaţă în pitorescul oraş de la poalele
Rarăului
Între cei 120 de scriitori se regăsesc
ofiţerii în rezervă George Boloca,, ioan
Grămadă, Doru Guşu, Adrian Lesenciuc, Cătălin Murariu, Dumitru
Vlas şi, nu în ultimul rând regretatul
câmpulungean, prin naştere şi devenire,
George florin Cozma, trecut mult prea
devreme la cele veşnice, a cărui operă
literară şi jurnalistică nu mai are nevoie
de prezentare.
*

Recent, domnul colonel (r) Doru Guşu
şi-a lansat cartea ,,Reîntâlnire cu Moş
Teacă” - umor cazon contemporan primită cu interes de public şi întrunind
aprecieri pozitive din partea confraţilor
în ale scrisului şi a criticilor, care au
prezentat cartea la lansare şi în presă.
Succesul cărţii a determinat Academia
Liberă ,,PǍSTOREL” - Iaşi, asociată cu
Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din
România să-l primească pe autor în
rândurile sale. Autorul este şi membru al
Cenaclului literar ,,NECTARIE” - Vama
Cred că nu greşim dacă celor 120
autori câmpulungeni le alăturăm cei
peste 100 autori de carte care, la anii frucrările sculptorului ion Maftei, la moşi ai adolescenţei şi-au făcut ucenicia
Biblioteca Municipală sau la Muzeul scrisului pe băncile prestigiosului Liceu
Lemnului, emblemă a oraşului Câm- Militar (acum Colegiul Militar Liceal)
pulung Moldovenesc.
,,Ştefan Cel Mare”. Cei mai mulţi dintre
Numeroşi membri ai subfilialei au aceştia şi-au exersat condeiul în revista
preocupări în domeniul creaţiei literare liceului, unii dintre ei fiind amintiţi în
şi ştiinţifice. În oraşul nostru, cu o Monografia Liceului Militar ,,Ştefan
populaţie de 20.000 de locuitori, se scrie cel Mare” (autori prof. Mihai Bejinaru
mult şi de calitate: proză, poezie, epigra- şi col. (r) Doru Guşu).
mistică, umor, istorie, geografie, biologie,
turism, monografii, Scriitorii Otilia şi
Vasile Sfarghiu au adunat într-o reuşită
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DEDICAŢI CREAŢIEI ŞI FRUMOSULUI
Colonel (r) ARCADIE NICOLAESCU
Vicepreşedintele Filialei Judeţene Arad a A.N.C.M.R.R. “Ziridava”

Î

n rândurile care urmează doresc să reliefez, prin câteva exemple, preocupările
unor membri ai filialei noastre în domeniile literaturii şi artei, în ideea
popularizării activităţii acestora, prin intermediul revistei ,,Rezerva Oştirii Române” şi
în afara Judeţului Arad, în care publicul larg
le-a cunoscut şi le apreciază lucrările (romane, eseuri, monografii, versuri, amintiri
etc.). Prin lucrările lor, aceştia au deschis larg
o fereastră spre cunoaşterea în profunzime
a armatei, cu tot ceea ce aceasta înseamnă
pentru neam şi ţară.
• La Lipova, domnul Maior (r) Dorin
Ocneru, după ce a lansat, în prezenţa unui
numeros public ,,Monografia Subfilialei
Lipova a A.N.C.M.R.R.” , continuă să publice
articole, eseuri şi studii, în ziarul local, în
cuprinsul cărora subliniază, în mod deosebit, una dintre trăsăturile de bază ale oştirii
române - iubirea de ţară, de glia strămoşească:
• În activitatea sa, domnul Colonel (r)
Gheorghe Vlad îmbină în mod armonios
poezia cu pictura. Creaţiile sale au un
profund caracter patriotic şi sunt apreciate
atât de cadrele militare în rezervă şi în
retragere, cărora le-au fost prezentate cu
numeroase ocazii, dar şi de publicul iubitor
de poezie şi de artă. Domnia sa mânuieşte cu
acelaşi talent şi penelul, realizând lucrări
inspirate, în special, din frumuseţea Municipiului Arad şi a împrejurimilor acestuia.
Multe dintre aceste tablouri au fost donate
Filialei, fiind admirate de cei care intră în
încăperile în care aceasta îşi desfăşoară
activitatea:
• Cele peste zece volume tipărite, îl recomandă pe domnul Colonel (r) ion Stăncioiu ca pe un scriitor matur, drept pentru
care este binecunoscut şi apreciat de cititori
şi de breasla scriitoricească a Aradului, În curând îi va apare o nouă carte ,,Oglinda drumului parcurs“ - o frescă a ultimei jumătăţi
a secolului trecut cu puternice accente autobiografice:
• Scriitor şi poet, domnul Colonel (r)
Horea Gana a devenit cunoscut publicului
prin lucrarea ,,infern în România”, (Re-

voluţia Română din Decembrie 1989 în
presa italiană), în care, pe parcursul a 426
pagini aduce în prim plan aprecierile şi
ecourile pe care l-au avut în Italia, evenimentele de la sfârşitul anului 1989 din
România
Cartea a fost scrisă în colaborare cu jurnalistul italian Gervasio Curnis şi cu
profesorul Emil Şimăndan, sub directa
îndrumare a Generalului de brigadă (r)
ionel Vasile Heredea, preşedintele filialei
arădene (foto).

În prezent aceştia trudesc la finalizarea
unei lucrări privind desfăşurarea revoluţiei
din 1989, în Municipiul Arad, volum aşteptat
cu deosebit interes de cadrele militare în
rezervă şi în retragere, dar şi de publicul
arădean.
Cele prezentate mai sus, precum şi multe
alte fapte, au contribuit şi contribuie la
cunoaşterea activităţii Filialei Judeţene Arad
a A.N.C.M.R.R. şi a subfilialelor sale, implicate
serios în viaţa cetăţii.
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O NOUĂ ACŢIUNE REUŞITĂ
Colonel (r) GHEORGHE CIREAP
Secretar Executiv al Filialei Judeţene Cluj a A.N.C.M.R.R.

Colonel (r) MARIANA FEDIUC
Purtător de cuvânt

D

eşi greutăţile de ordin financiar, sau de
altă natură, au fost mai mari în acest
an, Filiala Judeţeană Cluj a A.N.C.M.R.R.
a reuşit să organizeze o excursie de documentare, recreere şi socializare, devenită
deja tradiţională. Este al 8-lea an consecutiv,
în care izbutim să finalizăm o astfel de
activitate. Vizita s-a desfăşurat în partea de
nord a Moldovei şi s-a încadrat într-un ciclu
tematic întitulat «Ştefan cel Mare -555»,
dedicat împlinirii a 555 de ani de la urcarea
pe tronul Moldovei a domnitorului Ştefan cel
Mare şi Sfânt. Acest ciclu a mai inclus un
simpozion şi o sesiune de comunicări istorice, circumscrise aceleiaşi tematici.
Întrucât datele preliminare privind pregătirea excursiei le-am prezentat în numărul
precedent al revistei «Rezerva Oştirii Române», de această dată vom relata, cu scop
de schimb de experienţă, numai unele
elemente din desfăşurarea propriu-zisă a
acesteia.
Se impune precizarea că excursia s-a
derulat pe distanţa de peste 1450 km, cu un
autobuz închiriat de la o firmă privată de
transport de persoane. Ea a inclus vizitarea
mai multor obiective, între care, mănăstirile : Voroneţ, Humor, Văratec, Secu, Sihăstria, Neamţ, Agapia, Râşca, Pângăraţi,
Bistriţa şi Almaş; staţiunile turistice:
Sovata, Bicaz şi Bălţăteşti ; casa memorială
«Alexandru Vlahuţă» şi mormântul Veronicăi
Micle ; unităţile militare din Piatra Neamţ şi
Bistriţa.
Au participat 49 de persoane, dintre cei
mai activi membri ai Filialei, care înţeleg
corect faptul că a face mişcare, a fi întreprinzător şi a te implica în acţiuni este necesar şi benefic pentru cei ajunşi la vârsta a
treia. In rândul acestora am remarcat, de
exemplu, familiile Iosif şi Cornelia
MUREŞAN, respectiv Ştefan şi Reghina TRIF,
oameni admirabili, prezenţi la toate acţiunile
noastre, nu doar în calitate de beneficiari ci
şi în cea de organizatori ai unor manifestări
recreative.
La buna desfăşurare a excursiei au
contribuit şi alte persoane, din rândurile
noastre sau din diferite instituţii cu care am

colaborat. Aşa, bunăoară, apreciem sprijinul
acordat de reprezentanţii mănăstirilor vizitate, între care facem o remarcă specială
pentru: Stareţa iosefina, de la Văratec;
Monahul filip, de la Râşca şi Monahul
Dichentie, de la Secu, unde am avut privilegiul de a asista la o slujbă de rugăciune şi
la sfinţirea aghiasmei mici.
În alt plan, pot fi menţionate câteva
activităţi de socializare şi unele momente
culturale, susţinute de membri ai grupului
artistic ,,REZON’’ al Filialei noastre, coordonat de domnul col.(r) Ştefan TRIF, în care
s-au evidenţiat doamnele: Maria BOANCĂ,
Viorica MIC, Margareta ROTARIU, Lia
PÂRLOG şi Maria TĂTAR.
Succesul acţiunii a fost posibil şi datorită
eforturilor depuse de gazdele noastre ospitaliere şi generoase, respectiv domnul col.
Constantin HÎRA, comandantul U.M. 01407
Piatra Neamţ, şi domnul mr. Cătălin
MACHEDON, şeful de stat major al unităţii.
Pe linie de logistică am fost ajutaţi mult, pentru asigurarea condiţiilor de cazare şi masă,
de către domnii: mr. Constantin BODESCU,
lt. Ciprian JAPANELA, sg.maj. Silviu OJiCă
şi doamna Camelia BUMB. Suntem recunoscători domnului gl.bg.dr. Dan florin
GRECU, comandantul Bg.81 Mc., care ne-a
primit cu afecţiune, ne-a informat despre
preocupările unităţilor din subordine şi ne-a
asigurat condiţii pentru servirea mesei. De
asemenea, am fost impresionaţi de amabilitatea domnului gl.bg.(r) Octavian
MANCU, preşedintele Filialei Neamţ a
A.N.C.M.R.R., care ne-a prezentat trei dintre
cărţile pe care le-a publicat : «Monumente şi
Însemne Memoriale din Judeţul Neamţ»,
«Repere Istorice din Ţinutul Neamţului» şi
«Amintiri, amintiri»
Tuturor acestora le-au fost adresate
mulţumiri, din partea domnului col.(r) ion
TRAŞCă, preşedintele Filialei Cluj a
A.N.C.M.R.R., care a oferit şi câteva diplome
de excelenţă. Reafirmăm sentimentele noastre de gratitudine prin intermediul prestigioasei reviste «Rezerva Oştirii Române»
şi menţionăm, cu satisfacţie, că am încheiat
o nouă acţiune reuşită.

Rezerva Oştirii Române

32

PERFORMANŢA NU ARE VÂRSTĂ
Colonel (r) GHEORGHE CIREAP
Secretar Executiv al Filialei Judeţene Cluj a A.N.C.M.R.R.

P

lutonierul adjutant principal (r) Ale- frecvenţă, la campionate naţionale, balcanice,
xandru LOGiN, membru al Filialei europene şi mondiale, organizate pentru
Judeţene Cluj a A.N.C.M.R.R., demon- categoria sa de vârstă.
strează şi acum, la vârstă de 58 de ani, faptul
În cei nouă ani care s-au scurs de la data
că performanţa nu are vârstă şi oferă se- legitimării, a participat la peste 140 de commenilor un exemplu de viaţă activă. Începând petiţii, în ţară şi în străinătate. Menţionăm
din anul 2003 practică în mod sistematic câteva, dintre cele mai importante:
atletismul, sub îndrumarea domnului GheorCampionatele balcanice de alergare pe
ghe TOMOIOAGĂ, un
pistă, în aer liber, din anii:
cunoscut atlet şi an2004 (Turcia) ; 2005 (Bosnia
trenor din Cluj-NaHerţegovina) ; 2006 (Grecia) ;
poca.
2008 (Turcia) ; 2010 (Grecia)
Având certe calişi 2011 (Slovenia).
tăţi de sportiv, plutoConcursuri europene şi
nierul adjutant prinmondiale în anii: 2006 (Auscipal (r) Alexandru
tria); 2007 şi 2008 (Italia);
LOGIN, s-a încumetat
2010 (Ungaria).
să se pregătească
Întreceri de maraton şi
pentru mai multe
semimaraton, în 7 ediţii difeprobe de alergare, de
rite, între care şi cele orgala cea de 100 m. plat,
nizate la Bucureşti.
până la maraton - şi
Numai în anul 2012 a para început să participe
ticipat la două campionate nala competiţii oficiale.
ţionale de atletism şi la trei
A concurat efectiv la,
campionate internaţionale de
nu mai puţin de, 9
semimaraton: în Macedonia,
probe diferite, resCehia şi Serbia.
pectiv: 100 m, 200
Fără îndoială, conform unei
m, 400 m, 800 m,
devize cunoscute, la astfel de
La Campionarul mondial
1.500 m, 3.000 m,
manifestări sportive, „imporde atletism - Austria 2006
5.000 m, semimatant este să participi”. Dar,
raton şi maraton. După primele concursuri camaradul nostru se mândreşte nu numai cu
au început să apară şi rezultatele, din ce în ce statutul de participant ci şi cu cel de câştimai semnificative. De aceea a decis să se gător. La categoria sa de vârstă, deţine 4
înscrie în Clubul Sportiv Muncitoresc din titluri de campion naţional la probele de 400
Cluj - Napoca şi a fost legitimat de Federaţia m, 1.500 m şi semimaraton (21 km). De
Română de Atletism, în cadrul secţiei „Atleţi asemenea, a câştigat de două ori locul trei la
veterani”. Sub egida acestui prestigios for proba de 5.000 m, în anul 2008, în cadrul
sportiv a început participarea, cu mare unui campionat balcanic şi, respectiv, la
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La o vârstă relativ
înaintată, aceste performanţe se bazează pe un stil
de viaţă dinamic, un deosebit spirit competitiv, pe
multă pasiune şi foarte mult
efort. Practic, domnul plutonier adjutant principal (r)
ALEXANDRU LOGIN este
permanent în mişcare, se
antrenează constant şi
poate fi întâlnit zilnic pe
pistele de alergare sau pe
trasee turistice din zona
Locul 2 la Campionatul naţional
Clujului. Felul de a fi al
de atletism - 10 iunie 2012, Bucureşti
domniei sale, implicarea,
curajul, iniţiativa şi atitucampionatul naţional de maraton, desfăşurat
dinea
activă
reprezintă
exemple de urmat
la Bucureşti, în anul 2011 .
pentru membrii filialei noastre.

PARTICIPAREA MEMBRILOR FILIALEI JUDEŢENE
BRAŞOV A A.N.C.M.R.R. LA PRIMUL CONGRES
DE NUMISMATICǍ DIN ROMÂNIA POSTBELICǍ
Colonel (r) prof. GHEORGHE CREANGĂ
Purtător de cuvânt al Filialei Judeţene Braşov a A.N.C.M.R.R. “General Mihail Perju”

Î

n perioada 18 - 20 octombrie 2012, s-a
desfăşurat la Braşov, în clădirea Centrului
Cultural ,,Reduta”, Primul Congres internaţional de Numismatică din România
postbelică, sub denumirea ,,Moneda Uneşte
Naţiunile”.
Ca urmare a succesului înregistrat în anul
2011 cu Simpozionul internaţional de Numismatică ,,Împreună într-o Europă unită”, cadre militare în rezervă şi în retragere,
membre ale Filialei Judeţene Braşov a
A.N.C.M.R.R. ,,General Mihai Perju“ şi ale
Societăţii Numismatice Române, au organizat
şi desfăşurat Primul Congres internaţional
de Numismatică din România, sub
denumirea ,,Moneda Uneşte Naţiunile“.
Iniţiatorul şi organizatorul acestui important eveniment ştiinţific european a fost
col.(r) Ştefan Samoilă, vicepreşedinte al

Societăţii Numismatice Române, preşedinte
al Comitetului de Organizare a Congresului.
Din Comitetul de Organizare au mai făcut
parte: lector univ. dr Silviu Purece, de la
Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu, drd.
Ştefan Vasiliţă, de la Institutul de Arheologie
,,Vasile Pârvan” din Bucureşti, ing. Coriolan
Chiricheş, vicepreşedintele Secţiei Numismatice din Botoşani şi Ligia Drăghici, reprezentanta Centrului Cultural ,,Reduta”. Preşedinte de Onoare al Congresului a fost dr. Viorel Emanuel Petac, preşedintele Societăţii
Numismatice Române, şeful Cabinetului
Numismatic de la Academia Română.
La această prestigioasă reuniune ştiinţifică internaţională au participat specialişti
în domeniu din: Belarus, Bulgaria, Italia, R.
Moldova, Polonia, România, Rusia, Slovacia,
Ucraina, şi Ungaria. Din România au par-
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ticipat cercetători din Bucureşti, Bacău, Bârlad, Botoşani, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa,
Petroşani, Reşiţa, Sibiu, Timişoara, Tulcea şi
Turda.
Congresul s-a bucurat de prezenţa prof.
univ. dr. Mariusz Mieczarek, preşedintele
Societăţii Numismatice Poloneze, ing.
Zbysek Sustek, preşedintele Societăţii
Numismatice Slovace, dr. Viorel Emanuel
Petac, preşedintele Societăţii Numismatice
Române, prof. univ. dr. Giovanni Gorini, de
la Universitatea din Padova, unul din cei mai
mari specialişti în domeniul numismatic din
Europa, prof. univ. dr. Alessandro Cavagna,
de la Universitatea din Milano, dr. Alexander
Bugrov, unul din directorii Băncii Federaţiei
Ruse şi florence Codine, de la Cabinetul
Numismatic al Bibliotecii Naţionale a Franţei.
În cadrul Congresului au fost prezentate
37 comunicări de un ridicat nivel ştiinţific. O
bună parte a comunicărilor s-a referit la circulaţia monetară din Dacia şi Imperiul
Roman.
De asemenea, în cadrul Congresului au
fost lansate două cărţi: Tezaurele monetare
ca dovadă economică, a prof. univ. dr.
Mariusz Mielczarek, de la Universitatea
Nicolaus Copernicus din Torum, Polonia, şi
Ştanţele monetare din provincia Dacia, a
prof. univ. dr. Alessandro Cavagna, de la
Universitatea din Milano, Italia.
Col.(r) Ştefan Samoilă a realizat o expoziţie denumită istoria Monedelor,
bancnotelor şi a medaliilor oglindită în
filatelie, cu patru secţiuni: numismatică,
notafilie, faleristică şi întreguri poştale, col.(r)
Marin Crişu a expus Ordinele şi medaliile
din perioada 1947 - 1999, iar în cadrul
Expoziţiei realizate de numismaţii braşoveni
şi-au găsit locul şi piesele numismatice
aparţinând cpt. (r) prof. Dorel Man şi lt.(r)

Radu Petre Bart.
În cadrul expunerilor, dintre rezerviştii
braşoveni au prezentat comunicări următorii: col.(r) Ştefan Samoilă - Efigii şi
portrcte de personalităţi pe bancnotele
româneşti în perioada 1877 - 2005, cpt.
(r) prof. Dorel Man - Medalii şcolare în
perioada 1928 - 1930, premiul i, ii şi iii şi
lt.(r) Radu Petre Bart - Schlaraffia în
România în perioada 1859 - 2012.
Pentru a marca acest prim congres internaţional de numismatică, Secţia Numismatică Braşov, organizatoarea acestui eveniment ştiinţific, a conceput şi realizat o insignă şi o plachetă, concepute de către col.(r)
Ştefan Samoilă şi realizate de S.C. ACCESORII
PROD S.R.L. din Oradea.
S-au remarcat prin contribuţia adusă la
buna organizare şi desfăşurare a acestui
congres, col. (r) Ştefan Samoilă, col. (r)
Marin Crişu, membru în comitetul Fulialei
Judeţene Braşov a A.N.C.M.R.R.,,General
Mihail Perju”, col.(r) Ştefan iliescu, cpt. (r)
prof. Dorel Man şi lt.(r) ing. Radu Petre
Bart.
*
Aceste activităţi ştiinţifice, începute în
anul 2011, vor continua în anul 2013, când se
va organiza şi desfăşura un Congres
(Simpozion) - al XXX-lea, cu ocazia aniversării a 110 ani de la înfiinţarea Societăţii
Numismatice Române, 35 de ani de la
înfiinţarea Societăţii Numismatice Braşov, 145 de ani de când marele poet naţional Mihai Eminescu a fost prezent la Braşov, în actualul local al Centrului Cultural
,,Reduta”.
Filiala Judeţeană Braşov a A.N.C.M.R.R.
,,General Mihai Perju” va sprijini mereu astfel
de activităţi ştiinţifice.

v
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Z I U A A R M AT E I R O M Â N E
PRILEJ DE SĂRBĂTOARE ÎN GARNIZOANA BUZĂU
Colonel (r) GHEORGHE BĂLĂCEANU
Prim Vicepreşedintele Filialei Judeţene Buzău a A.N.C.M.R.R.

A

nul acesta, membrii Filialei Judeţene
Buzău a A.N.C.M.R.R. „Mareşal Alexandru Averescu”, au omagiat Ziua
Armatei Române, prin participarea la
activităţile organizate la nivelul municipiului şi judeţului Buzău.
Astfel, în data de 23 octombrie la Sala de
Festivităţi a Comenduirii Garnizoanei a
avut loc adunarea omagială sub genericul
„25 OCTOMBRiE – ZiUA ARMATEi ROMÂNE”. Alături de membrii filialei au fost
prezenţi invitaţi, printre care: col. Ralea
Lucian, reprezentantul comandantului
garnizoanei, col. Croitoru Sorin, comandantul Centrului Militar Buzău şi sociologul
Petcu Gheorghe membru al Uniunii
Scriitorilor din România, reprezentantul
Consiliului judeţean Buzău.
Activitatea a fost prefaţată de înmânarea primelor legitimaţii de cadru militar
în rezervă şi în retragere, de către reprezentantul comandantului garnizoanei,
dl. col. Croitoru Sorin, în conformitate cu
prevederile ordinului ministrului Apărării
Naţionale Nr. M.76/13.07 2012.
Semnificaţia zilei armatei române a fost
elogiată prin alocuţiuni susţinute de col.(r)
Stanciu ion - preşedintele filialei, col.(r)
Goia Mihai şi sociologul Petcu Gheorghe.
Vorbitorii au arătat că „25 OCTOMBRIE
- ZIUA ARMATEI ROMÂNE” - a fost mereu
sărbătorită în garnizoana Buzău, semn al
preţuirii de care se bucură această instituţie de bază în rândul militarilor, dar şi
în rândul populaţiei.

În ziua de 24 octombrie, membrii filialei
au participat la spectacolul omagial „25
OCTOMBRIE – ZIUA ARMATEI ROMÂNE”,
organizat de Biroul Permanent al filialei în
colaborare cu conducerea Garnizoanei
Buzău, la Sala de Festivităţi a Consiliului
Judeţean Buzău. Spectacolul a fost susţinut
de fanfara militară împreună cu formaţii
artistice şi interpreţi de seamă ai scenei
buzoiene. Evenimentul a fost onorat cu
prezenţa la cel mai înalt grad de reprezentare al administraţiei locale, de către dl.
ing. dr. Boşcodeală Constantin – primarul
municipiului, dl.Gl.Bg.dr. Ciucă Nicolae
ionel, Comandantul Garnizoanei, precum
şi de comandanţii unităţilor militare dislocate în garnizoana Buzău.
Ziua de 25 octombrie i-a găsit pe membrii filialei la festivitatea depunerii de
coroane de flori la „Monumentul Regimentului 48 Infanterie” din „Parcul Eroilor” şi la
„Monumentul Ostaşului Erou” în Cimitirul
Eroilor din localitatea Şiriu, precum şi în
centrul municipiului Buzău, unde a fost
organizată o expoziţie de tehnică militară.
Tot aici a avut loc festivitatea depunerii
jurământului militar de către militarii Şcolii
de Aplicaţii „Aurel Vlaicu” şi cei ai Şcolii de
maiştri militari şi subofiţeri „Traian Vuia”
aparţinând Forţelor Aeriene Române.
Membrii filialei au onorat cu prezenţa
lor încheierea festivităţilor dedicate zilei
armatei române participând la o frumoasă
retragere cu torţe organizată la nivelul
garnizoanei Buzău.

Sărbătorirea Zilei Armatei Române s-a aflat în atenţia tuturor filialelor şi subfilialelor A.N.C.M.R.R.
Din materialele primite la redacţie, am constatat diversitatea manifestărilor
organizate cu acest prilej, multe dintre acestea, spre cinstea filialelor şi subfilialelor A.N.C.M.R.R., desfăşurate din iniţiativa sau cu concursul efectiv al acestora,
precum cele de la Oradea, Suceava, Craiova, Cluj, Iaşi etc.
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RELAŢII INTERNAŢIONALE

VIZITA UNEI DELEGAŢII DE
REZERVIŞTI GERMANI ÎN ROMÂNIA
Colonel (r) MARIAN DULĂ
Preşedintele Subfilialei Câmpina a A.N.C.M.R.R.

L

a invitaţia Asociaţiei Rezerviştilor din
Achern, Germania, col. (r) Marian Dulă,
din Subfiliala Câmpina a A.N.C.M.R.R., la
propunerea mr. (r) Gombola Josef, absolvent al Academiei Militare din România,
acum cetăţean german, a luat parte, în ziua
de 02 iulie 2012, la o activitate a acestei
asociaţii. Activitatea a constat în desfăşurarea unui marş, cu echipament militar, de 9
km prin munţii Pădurea Neagră şi tragere cu
pistolul şi carabina, în poligon.
Pentru a întoarce vizita, în perioada 02 –
07 octombrie 2012, o delegaţie de 8 membri
ai Asociaţiei Rezerviştilor din Achern, landul
Baden-Wurtenberg, a fost prezentă în România.
Asociaţia Rezerviştilor Germani a fost
fondată în anul 1960. La ora actuală număra
cca. 120.000 membri. Din Asociaţie pot face
parte, pe baza de voluntariat, toţi foştii
militari, de toate gradele, dacă sunt sau nu în
rezerva activă sau rezerva pasivă. Persoanele cu orientare neofascistă nu sunt admise.
Din octombrie 2008 pot fi membrii susţinători şi cetăţeni germani care nu au servit
în armată, dar care cunosc şi recunosc
statutul asociaţiei.
Forul de conducere central este Adunarea
Delegaţiilor Federale. Aceasta alege Prezidiul
şi Preşedintele. Următorul eşalon este Grupa
Landului condusă de Comandamentul de
Land. Landurile mai mari (Bavaria) mai au şi
Grupe Regionale. Următorul eşalon este Asociaţia Locală (RK-ul). Conducerea Asociaţiei
de Land (LK) şi a asociaţiei Locale (RK) este
asigurată de către Prezidiul ales de adunarea
generală a fiecărei Asociaţii. Organele conducătoare se aleg din 4 în 4 ani. Preşedinţii
se aleg primii pe funcţie. Celelalte portofolii
se stabilesc din ceilalţi aleşi.
Asociaţia are foarte multe obiective de
îndeplinit. Obiectivul principal este con-

lucrarea pentru traducerea în viaţă a politicii
de apărare şi siguranţă a ţării. Alte obiective
sunt: pregătirea militară atât pentru rezerviştii concentrabili, cât şi pentru cei care
au ieşit din acest cadru; ajutor reciproc pentru menţinerea unui nivel de trai acceptabil
pentru toţi membrii asociaţiei; menţinerea
sănătăţii membrilor; menţinerea unui moral
ridicat; informarea membrilor despre schimbările survenite în armată, din punct de
vedere al rezervei; acţiuni de coordonare şi
cooperare cu formaţiuni civile pentru intervenţii în caz de catastrofe de tot felul
(cutremur, inundaţii, atac terorist etc.).
Asociaţiile de rezervişti desfăşoară acţiuni diversificate, la unele participă membrii
mai in vârstă şi membrii susţinători, la altele
numai cei care sunt încă concentrabili.
Astfel: trageri cu diferite categorii de armament accesibile tuturor; trageri individuale şi în grup cu armament şi muniţie de
război; concursuri de patrulă, drumeţii,
marşuri în echipament militar, 1-2 ieşiri cu
vizitarea unor obiective militare actuale şi
istorice (cazemate, linia Maginot etc.),
sfârşit de săptămână cu familiile la o cabană
de munte, vizite oficiale pentru dezvoltarea
relaţiilor cu alte asociaţii de rezervişti şi cu
asociaţii similare din străinătate, gărzi de
onoare la depuneri de coroane şi la înmormântarea camarazilor decedaţi, membri ai
asociaţiei, participarea la acţiunile organizate de eşalonul superior, participarea la
diferite congrese şi seminarii.
Recompensele sunt reduse ca număr şi au
mai mult caracter sentimental, constând mai
ales din Medalii de merit, diplome pentru vechime în asociaţie, cupe la concursuri, şi
scrisori de mulţumire.
Subfiliala Câmpina s-a străduit să
întocmească un program, care să cuprindă
vizite la Batalionul 21 Vânători Munte,
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Şcoala de Agenţi de Politie „Vasile Lascăr”,
Centrul de perfecţionare a Jandarmilor
Montani – Sinaia, la Muzeul Aviaţiei, Cercul
Militar Naţional şi Monumentul Eroului
Necunoscut, dar și multe activităţi turistice.
Programul a cuprins şi o vizită la Primăria municipiului Câmpina, unde delegaţia
rezerviştilor germani a înmânat o scrisoare
şi o plachetă cu însemnele asociaţiei. La fel sa procedat şi la Batalionul 21 Vânători
Munte.
Printre obiectivele turistice se enumără:
Muzeul Nicolae Grigorescu, Castelul Julia
Haşdeu, situl arheologic de la Parohia Sf.
Nicolae – Câmpina, cu vestigii de peste 3.500
de ani, Castelul Peleş, Castelul Bran şi
muzeul Vămii, Centrul municipiului Braşov,
Biserica Neagră.
Un moment emoţionant s-a petrecut la
Cimitirul multinaţional al Eroilor din Sinaia.
Plutonierul adjutant DENK JOHANNTHOMAS a intonat Imnul Eroilor germani,
rezerviştii germani şi români au depus flori
la morminte, au salutat şi au păstrat un moment de reculegere şi s-au fotografiat.
Pe timpul vizitei la Bucureşti, delegaţia rezerviştilor germani s-a întâlnit cu reprezentantul preşedintelui ANCMRR, col (r)
Traian Negoiţă şi seful Secţiei calitatea vieţii
personalului în rezervă/retragere şi reconversie profesională, comandor Anicescu. La
Monumentul Eroului Necunoscut s-a păstrat
un moment de reculegere, s-a dat onorul şi sa urmărit schimbarea gărzii Monumentului.
Compunerea delegaţiei de rezervişti
germani a fost: REST THOMAS Hfw, preşedintele asociaţiei, DOLL MANFRED OG,
REITHMEIER FRANZ HG, HAAS RALF Su,
DENK SVEN Su, DENK JOHANN-THOMAS
OstFw, GOMBOLA JOSEF şi SCHÖNER
RICHARD, membri susţinători.
Cele două structuri au făcut schimb de
cadouri simbolice şi materiale promoţionale
de prezentare a acestora. Materialul reprezentativ al rezerviştilor germani este conceput şi transmis de către Forul central. Eşarfa
galbenă cu Motto-ul Asociaţiei “ Fă ceva
pentru ţara ta”, insigna cu sigla asociaţiei,
însemnul Comandamentului Landului BadenWurtenberg, şi sigla Asociaţiei locale.
Materialele părţii române au constat în insigna şi fanionul Subfilialei, albumul municipiului Câmpina.
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Pe timpul şederii în România a rezerviştilor germani, între cele două structuri a
fost semnat un Acord de colaborare care
vizează atât cooperarea între cele două părţi
şi participarea la activităţi dedicate evocării
evenimentelor istorice la cimitirele militare
şi monumentele istorice aflate pe teritoriul
celor două ţări, cât şi promovarea reciprocă
a localităţilor Achern şi Câmpina.
Câteva ecouri ale vizitei:
De la DENK JOHANN-THOMAS OstFw d.R.,
in ziarul Der symbadische Reservist:
„Mulțumiri sincere în primul rând pentru
primirea dvs. copleşitoare. Săptămâna petrecută în Câmpina şi împrejurimi nu o vom
uita, deoarece au fost zile foarte frumoase.
Am fost total surprinşi de modul primordial
în care ne-aţi tratat. A fost un sentiment
minunat de a fi împreună cu persoane atât
de valoroase în ochii unor oameni străini. Cu
toţii ne-am simţit foarte bine în România.
Aşadar, am venit ca străini şi am plecat ca
prieteni. Pentru vizita Voastră din anul care
vine ne-aţi aşezat o stachetă foarte ridicată,
dar suntem siguri că ne vom strădui din
răsputeri să vă asigurăm un sejur minunat”.
De la REST THOMAS Hfw d.R, in ziarul
Loial al Asociaţie centrale: „Nicio delegaţie
militară germană activă nu s-a bucurat de o
aşa primire de înalt nivel şi călduroasă”.
În perioada 01-06.10.2013 este prevăzută vizita unei delegaţii a Filialei Câmpina
a A.N.C.M.R.R., la Asociaţia Rezerviştilor din
Achern. Deplasarea se va face cu avionul.
Cheltuielile de deplasare, cazare şi masă vor
fi suportate atât de partea română, cât şi de
cea germană. În program sunt prevăzute
activităţi militare, dar şi turistice: vizitarea
Parlamentului Landului, Comenduirea Militară a Landului, Cazarma cu trupe şi instalaţii
BRUCHSAL, Castelul RASTADT, Fabrica
Mercedes, Cimitirul eroilor români, primire
la Primăria oraşului Achern, program de
Asociaţie de Rezervişti (9 km. marş, tragere
cu carabina şi pistolul).
Delegaţia c.m.r.r. din Câmpina va fi
formată din 9 persoane. Aceştia sunt hotărâţi să reprezinte cât mai bine şi onorant
armata română şi A.N.C.M.R.R. şi să continue
schimbul de experienţa început în România.
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CURIER
1. Am primit la redacţie sub semnătura
domnului colonel (r) Marian Dulă, preşedintele Subfilialei Câmpina a A.N.C.M.R.R.,
eseurile: ,,Ioan Câmpineanu, om de cultură,
politician şi militar”; ,,Tabăra militară de la
Floreşti, Prahova”, ,,Trupele germane şi cele
române, din aliaţi inamici ? - Câmpina august
1944” .
Cele de mai sus aduc în prim plan oameni şi
fapte care au marcat istoria oraşului Câmpina.
Este îmbucurător faptul că Subfiliala Câmpina a
A.N.C.M.R.R.R. se preocupă de istoria acestui
oraş şi că este prezentă permanent în viaţa
cetăţii.
Materialele cu titlurile de mai sus au intrat în
fondul de documentare al revistei noastre, fapt
pentru care Colegiul de redacţie mulţumeşte
domnului colonel (r) Marian Dulă.
2. Domnul general-maior (r) Gheorghe
Popa, preşedintele Filialei Judeţene Mureş a
A.N.C.M.R.R., ne-a informat despre întâlnirea
ministrului Apărării Naţionale, domnul Corneliu
Dobriţoiu, cu membrii acestei filiale, la mijlocul
lunii septembrie a.c.
Principalele probleme abordate cu acest
prilej au fost cele cu privire la calitatea vieţii
c.m.r.r. şi anume: precaritatea actului medical,
nemulţumirile privind recalcularea şi revizuirea
pensiilor militare, nerespectarea dreptului la
muncă, mai ales pentru cadrele militare
disponibilizate.
Ministrul Apărării Naţionale, luând act de
problemele ridicate a arătat că, deşi în condiţiile
actuale, armata se confruntă cu multe greutăţi,
la nivelul ministerului se acordă o atenţie
deosebită problemelor ce ţin de calitatea
vieţii c.m.r.r. pensionari militari şi a subliniat
măsurile care urmează să se întreprindă în
acest sens.
3. Ziua Rezervistului Militar ocupă un loc
bine definit în viaţa Filialelor şi Subfilialelor
A.N.C.M.R.R. Dovadă în acest sens sunt activităţile organizate cu acest prilej:
a) Filiala Judeţeană Cluj a A.N.C.M.R.R., ne-a
informat domnul colonel (r) Gheorghe
Cireap, secretarul executiv al acesteia, a
sărbătorit Ziua Rezervistului Militar printr-o
suită de activităţi menite să scoată în evidenţă
locul şi rolul pe care cadrele militare în rezervă
şi în retragere îl au în viaţa armatei, precum şi
a cetăţii.
Printre manifestările care au avut loc în
Garnizoana Cluj s-au remarcat: adunarea
festivă, sesiunile de comunicări, întâlnirea cu
personalităţile militare ale garnizoanei,
informările din presa scrisă şi audio. Punctul

final al manifestărilor l-a reprezentat ,,Reuniunea rezerviştilor”, în cadrul căreia responsabil
cu buna dispoziţie a fost grupul vocal ,,REZON”,
al c.m.r.r. din Garnizoana Cluj.
b) Veşti despre sărbătorirea Zilei Rezervistului Militar am primit şi de la domnul
colonel (r) Victor Neghină. Domnia sa subliniază faptul că ,,Filiala Judeţeană Sibiu a
A.N.C.M.R.R. a sărbătorit Ziua Rezervistului
Militar într-o ambianţă deosebită, sub sacra
deviză ,,Patrie, Onoare, Demnitate“.
În cadrul Adunării festive, preşedintele
filialei sibiene, domnul colonel (r) ioan Părean
a subliniat faptul că instituirea sărbătoririi în
fiecare an a Zilei Rezervistului Militar ,,Constituie un gest de recunoaştere faţă de cei care
şi-au dedicat viaţa slujirii ţării sub tricolor”.
Manifestările cu ocazia sărbătoririi Zilei
Rezervistului Militar în oraşul de pe Cibin, s-au
încheiat, arată domnul colonel Victor Neghină,
printr-o Masă festivă la Restaurantul Militar din
Sibiu.
4. Despre Ziua Tanchiştilor, sărbătorită în
fiecare an la 1 august ne-a scris domnul
general de brigadă (r) Grigore Marcel Pop,
de la Filiala Judeţeană Maramureş a
A.N.C.M.R.R.
Domnia sa a creionat în materialul trimis
redacţiei, momentele mai importante care au
marcat evoluţia, în timp, a armei tancuri ,,regele
bătăliilor”, ajunsă la remarcabila vârstă de 93 de
ani. În finalul articolului autorul îşi exprimă
dezamăgirea faţă de unele stări de inerţie din
armată, cauzate în primul rând de finanţarea
precară şi în neconcordanţă cu locul şi rolul
acesteia în sistemul apărării şi securităţii
naţionale.
5. Domnul colonel (r) ing. Pruneş Nicolae,
de la Slobozia - Ialomiţa, informează conducerea
Asociaţiei, printr-o scrisoare adresată domnului
general (r) prof. univ. dr. Mihai Iliescu,
preşedintele A.N.C.M.R.R., despre câteva dintre
lucrările domniei sale, care pot fi omologate ca
invenţii de către OSIM, printre care: Instalaţie
gravitaţionalo-electrică; Instalaţie gravitaţionalo-eoliano-electrică; Instalaţie gravitaţionalohidraulico-electrică; Vehicul terestru gravitaţionalo-eoliano-electric; Vehicul naval gravitaţionalo-eoliano-electric.
Conducerea A.N.C.M.R.R. şi Colegiul de
redacţie al revistei ,,Rezerva Oştirii Române” vă
adresează felicitări pentru preocupările şi
realizările domniei voastre, pe care, prin
intermediul revistei, le facem cunoscute tuturor
cititorilor acesteia. Vă dorim succes.
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6. Domnul colonel (r) Nicolae Grosu,
preşedintele Ligii Culturale pentru Unitatea
Românilor de Pretutindeni - Filiala Cluj, a trimis
redacţiei noastre patru documentare deosebite:
555 de ani de la urcarea pe tron a Măritului
Voievod Ştefan cel Mare; Spiritual european al
poetului naţional Mihai Eminescu - 123 de ani
de la trecerea sa în nemurire; 25 Octombrie ziua Armatei României, la a 68-a aniversare a
eliberării părţii de Nord-Vest a României,
Celebrarea Marelui Voievod Mihai Viteazul
Am fi dorit ca măcar unul dintre acestea să
fi fost transformat, de către autor, într-un
material de presă, pentru a-şi găsi locul în
paginile revistei noastre.
Colegiul de redacţie a hotărât ca aceste
materiale să intre în fondul de documentare al
revistei ,,Rezerva Oştirii Române” şi transmite
domnului colonel Nicolae Grosu sincere
mulţumiri şi aprecieri pentru strădania necesară realizării acestora.
7. ,,Bacău, locul unde se nasc legendele”
îşi intitulează materialul trimis redacţiei
noastre, domnul colonel (r) Mihai Purcaru vicepreşedintele Filialei Judeţene Bacău a
A.N.C.M.R.R.
La început sunt menţionate câteva date
istorico-geografice ale Municipiului Bacău, apoi
continuă cu prezentarea faptelor de eroism
care s-au înregistrat de-a lungul timpului în
arealul acestuia. Nu sunt uitate nici marile
personalităţi care au văzut lumina zilei în
Municipiul Bacău, sau în împrejurimi.
În partea a treia a materialului, sunt
punctate activităţile anuale sau periodice care
se desfăşoară pe teritoriul judeţului, pentru
omagierea eroilor din cele două războaie
mondiale sau sărbătorirea unor evenimente.
Un rol deosebit în omagierea eroilor din
Judeţul Bacău, subliniază autorul articolului,
revine Asociaţiei Naţionale ,,Cultul Eroilor” Filiala Bacău, care, cu ocazia împlinirii a două
decenii de activitate a lansat chemarea: ,,Veniţi
alături de noi, toţi cei care preţuiţi jertfa
înaintaşilor ! Nu uitaţi că prin ei am ajuns
ceea ce suntem, căci pământul românesc
are valoarea eroilor coborâţi în el”.
8. Eseul ,,Mediul şi calitatea vieţii”, semnat de domnul locotenent (r) Vlad D, trage un
serios semnal de alarmă asupra efectelor
dăunătoare produse de deşeurile lăsate la voia
întâmplării, asupra mediului ambiant şi implicit asupra calităţii vieţii. Exemplele din cuprinsul materialului încearcă să convingă
cititorii de necesitatea luării unor măsuri în
consecinţă.
Autorul subliniază locul şi rolul educaţiei
ecologice şi faptul că multe dintre deşeurile
care se produc şi care, în timp, afectează serios
sănătatea oamenilor, pot fi reciclate, aceasta
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fiind o acţiune benefică atât pentru mediu cât
şi pentru protejarea resurselor naturale. Câteva
exemple sunt edificatoare: Prin reciclarea unei
tone de hârtie salvăm 17 copaci (un copac
absoarbe anual 27 Kg de substanţe poluante);
Hârtia se poate recicla de maximum 7 ori; Prin
reciclarea materialelor plastice se economiseşte
petrolul. Şi exemplele ar putea continua.
,,În zilele noastre, menţionează autorul,
trebuie să aplicăm continuu şi susţinut o
politică de profilaxie ecologică şi să nu
uităm că este mult mai uşor să preîntâmpinăm decât să combatem efectele anumitor dezechilibre, care pot aduce grave
prejudicii vieţii oamenilor”.
9. Dintr-o informare a preşedintelui Filialei
Sectorului 6 a A.N.C.M.R.R., domnul comandor
(r) Voicu Titus, am desprins faptul că Biroul
Permanent al acestei structuri acordă o atenţie
deosebită organizării şi desfăşurării unor activităţi complexe, care acoperă domenii precum:
militar, istoric, cultural-artistic şi sportiv, social,
turistic şi de agrement, apreciate de cadrele
militare în rezervă şi în retragere , membre ale
acestei structuri. Amploarea şi conţinutul
acestor preocupări, dar mai ales efectul lor
benefic, ne îndreptăţesc să propunem organizarea unui schimb de experienţă la nivelul
filialelor bucureştene care, cu siguranţă va avea
darul de a impulsiona preocuparea Birourilor
Permanente pentru lărgirea sferei preocupărilor lor.
10. Ca de fiecare dată, harnicul nostru
colaborator de la Sibiu, domnul colonel (r)
Victor Neghină a trimis la redacţie peste 20 de
materiale, care ar putea ocupa, numai acestea,
conţinutul întregii reviste. Dintre acestea, dat
fiind profilul revistei, numai o mică parte au
putut fi publicate. Colegiul de redacţie mulţumeşte domnului colonel (r) Victor Neghină
pentru materialele trimise şi mai ales pentru
bogăţia informaţiilor cuprinse în conţinutul
acestora.
11. Filialele A.N.C.M.R.R. au acordat o atenţie
deosebită semnificaţiei zilei de de 1 Decembrie 1918, ziua în care a fost desăvârşită
unirea tuturor provinciilor româneşti şi a fost
realizată ROMÂNIA MARE. Manifestările organizate în cadrul filialelor au scos în evidenţă
însemnătatea deosebită a acestei zile pentru
România.
Având în vedere că 1 Decenbrie este Ziua
Naţională a României, atât la nivel central cât
şi local, cadrele militare în rezervă şi retragere
au participat la depuneri de coroane, precum şi
la manifestările organizate cu acest prilej.
General de brigadă (r)
dr. Gheorghe Creţu
Colonel (r) ing. Mircea Alexe
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S FAT U L M E D I C U L U I

GRIPA
Colonel (r) dr. GHEORGHE ENEA
Medic primar medicină generală

O

dată cu sosirea vremii reci, apar şi
afecţiunile cauzate de frig, dintre care
cea mai gravă este gripa. Gripa (sau
influenta cum este numită în ţările vesteuropene) este o boală infectocontagioasă
acută, provocată de un virus gripal (Myxovirus influenzae), caracterizată prin debut
brusc, cu frisoane, febră ridicată, oboseală,
dureri de cap şi musculare, urmată de
manifestări ale aparatului respirator şi
semne de intoxicaţie generală.
Descrierea bolii, a fost făcută încă din
antichitate, fără a i se preciza cauza. La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului
XX, au fost descrise două mari pandemii.
(Noţiunea de epidemie se referă la o gamă
mai restrânsă, în timp ce termenul de pandemie presupune răspândirea bolii la nivel
planetar). Prima mare pandemie, din 1889 a
cuprins circa 50% din populaţia globului, iar
a doua pandemie din anii 1918-1919, a
cuprins 35% din populaţie şi a produs în
lume moartea a peste 15.000.000 de oameni
Gripa se prezintă sub trei tipuri (A, B şi
C), două având şi alte subtitluri. De aici
marea capacitate a virusului gripal de a-şi
schimba periodic structura genetică, imunologică, cu caracteristici epidemiologice
diferite. Valorile epidemice ale tipului ,,A”
apar la 2-3 ani şi sunt mai grave, în timp ce
tipul ,,B” se manifestă la 4-6 ani şi are cazuri
mai moderate. Pandemiile (fie că sunt de
tipul A sau B), apar la intervale de 40-50 de
ani.
Gravitatea infecţiei gripale rezultă şi din
faptul că unele tipuri virale s-au dezvoltat şi
pe unele animale (gripa porcină) sau păsări
(gripa aviară), care, transmise la om au
devenit de o virulenţă cu nult peste medie.
Suprapunerea lor peste o gripă simplă, a dus
virulenţa la valori nemaiîntâlnite, cu o
mortalitate de până la 70 %, bătrânii, copii şi
cei cu afecţiuni cronice fiind cei mai afectaţi.

În cadrul pandemiilor sunt ocolite doar
zonele complet izolate şi îndepărtate. (În
pandemia din 1918-1919 doar câteva insule
din Atlantic şi Pacific au scăpat neinfectate).
Virusul gripal se prezintă sub forma unor
corpusculi virali de mărimea a 80-120
milimicroni. Sunt rezistenţi la temperaturi
foarte scăzute (- 60º; - 75º), în timp ce în
stare uscată rezistă câteva săptămâni.
Razele ultraviolete îl distruge în câteva
minute, la fel ca şi dezinfestările obişnuite.
Alcoolul etilic are eficacitate moderată.
Perioada de incubaţie este de 1-2 zile,
cu limita între 20 de ore şi 3 zile. Debutul
este brusc, cu frisoane şi febră ridicată, peste 39º-40º (mai scăzută la bătrâni şi bolnavii
cronici, din care motiv pot apare erori de
diagnostic), cefalee intensă, dureri musculare, oboseală accentuată. În cazurile
severe de boală, apar tulburări severe
mergând până la lipotimie şi chiar colaps.
După trei zile de febră, aceasta scade la
37º - 37,5º, pentru circa o zi, apoi creşte din
nou până la valorile iniţiale.
Cefaleea este deosebit de intensă, cu localizare frontală sau supraorbitală, durerile
oculare sunt frecvente, mialgia (durerile
musculare) este prezentă la toţi muşchii,
apar ţiuituri în urechi, iar astenia completează tabloul specific gripei. Cele mai
multe tulburări aparţin aparatului respirator, în special ale căilor respiratorii superioare: nasul este înfundat cu secreţii nazale
reduse, faringele este eritomatos, dureros la
deglutiţie, răguşala este prezentă. Tusea este
spastică, seacă, fără expectoraţii la debut. Nu
este scutit nici aparatul cardio-vascular,
scăderea T.A., afectarea cardului (miocardită), cu prezenţa tulburărilor de ritm cardiac şi nici aparatul digestiv: greaţă, inapetenţă, vărsături, anorexie, depozite albicioase aderente pe limbă (limba de porţelan).
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După circa o săptămână de boală, simptomatologia se reduce treptat. Însănătoşirea se
face destul de rapid, dar cvazicompletă,
deoarece astenia poate dura şi 2-3 săptămâni.
Nerespectarea măsurilor de tratament,
inclusiv repausul la pat, duce inevitabil la
complicaţii severe, printre care edemul de
glotă (după 3 zile de boală), cu senzaţia de
sufocare, aşa numitul ,,Crup laringian” necesitând traheostomia. Foarte grave sunt şi
complicaţiile pulmonare, pneumoniile virale
interstiţiale sau cu stafilococ. Otitele, sinuzitele, mastoiditele sau meningitele virale,
completează tabloul chimic al complicaţiilor
virale.
Gripa nu trebuie confundată cu afecţiunile
provocate de rinovirusuri (guturaiul), cu
virozele paragripale (pseudo-gripele) sau cu
adenovirozele.
Aceste categorii de viroze cuprind zeci de
tipuri, o persoamă putându-se îmbolnăvi în
timpul anului de 3 - 4 ori, datorită imunităţii
reduse, post virale, care poate dura câteva
săptămâni sau chiar luni.
Ca simptomatologie, aceste viroze reproduc în mare parte pe cele din gripă, numai
că manifestările sunt mult reduse: uşoară
stare de indispoziţie, lipseşte febra sau este
uşor crescută (37º - 37.5º), scurgeri bazale
apoase (rinoree), strănut, tuse moderată,
iniţial uscată, apoi umedă.
Din cauza acestor asemănări, deşi minore,
persoanele care s-au îmbolnăvit consideră,
eronat, că au făcut gripă şi refuză greşit
măsurile profilactice, inclusiv vaccinarea
antigripală.
Tratamentul gripei este simptomatic.
Rinita se tratează cu instilaţii nazale cu
Rinofug sau pulverizări cu Vibrocil sau
Bioparox spray, paracetamol simplu sau în
combinaţii diferite, Theraflu, Fervex sau
Coldrex. Tusea uscată se tratează cu Fosfat de
Codeină 15 mg. de trei ori pe zi, sau
Bromhexin, 25 picături de trei ori pe zi. După
3 zile se trece la o medicaţie bronholitică (Acc
- acid acetyl cisteinum, 600 mg/zi în doză
unică sau în 2-3 prize), Mucosolvan 30 mg.de
3 ori pe zi; sirop expertorant sau sirop de
patlagină, în funcţie de caz. Apariţia unei
infecţii pulmonare (cu stafilococ de obicei)
sau alte infecţii, necesită tratament antibiotic.
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De regulă, tratamentul antibiotic în gripa
simplă este interzis, chiar dăunător.
În suspiciunea unei gripe severe sau în
cazuri de gripă porcină sau aviară, singurul
tratament antiviral eficace este cu Tamiflu
75 mg. (Oseltamivir), care se poate lua
concomitent cu celelalte medicamente simptomatice (paracetamol, acid acetilsalicilic,
Nurofen etc). Nu modifică eficienţa vaccinului antigripal. Tamiflu se ia dimineaţa şi
seara, câte o capsulă, timp de 5 zile. Capsulele
se înghit întregi cu multă apă.
Regimul igieno-dietetic, ca şi regmul
total la pat sunt obligatorii. Se vor intensifica masurile de educaţie sanitară, spălatul
pe mâini. Se va evita contactul cu alţi membri
ai colectivităţii, deoarece chiar dacă bolnavul
are o formă uşoară de boală, totuşi contacţii
pot face forme grave.
Atenţionăm pe cei bolnavi de gripă să nu
confunde medicamentul Thereflu, care este
un paracetamol, cu Tamiflu care, aşa cum
arătam mai sus, este singurul medicament
antivirus.
Pentru a preveni îmbolnăvirea de gripă,
singura măsură eficientă este vaccinarea
antigripală. În farmacii se găsesc numeroase
categorii de vaccinuri antigripale, eficiente în
perioada 2012-2013 şi care cuprind 3 tulpini,
care se presupune că vor fi prezente în viitoarea epidemie şi anume: tulpina A California 7/ 2009 (H1N1), tulpina A Victoria
361/ 2011 (H3N2) şi tulpina B Wisconsin 1/
2010.
Vaccinul (0.5 ml. adulţi, 0,25 ml copii) se
injectează întramuscular în Deltoid sau
subcutanat profund. Imunizarea se realizează în circa 2-3 săptămâni. Perioada optimă de vaccinare este octombrie-noiembrie,
dar niciodată nu este prea târziu.
Regretăm faptul că institutul Cantacuzino, al doilea institut din lume, înfiinţat
după Institutul Pasteur -Paris, specializat în
producerea de vaccinuri (inclusiv cel antigripal) şi-a încetat activitatea (sperăm că nu
definitiv).
Producţia de vaccinuri, pentru orice ţară
din lume este o problemă de siguranţă
naţională şi de aici necesitatea rezolvării cât
mai curând a redeschiderii liniilor de producţie. Nu dorim, aşa cun s-a întâmplat în
multe alte domenii, să pierdem cercetătorii
de valoare, înlocuirea celor plecaţi însemnând
o pierdere incomensurabilă.
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GHID BALNEAR TERAPEUTIC

AFECŢIUNI CARE SE TRATEAZĂ
ÎN STAŢIUNILE CU CARE CNPP ARE CONTRACTE
DE PRESTĂRI SERVICII BALNEARE
General-maior (r) ION DRĂGUŞIN
Medic primar medicină generală

CNPP are unităţi proprii şi contracte
cu societăţi comerciale de prestări servicii
balneare, în următoarele staţiuni, în funcţie
de afecţiuni, astfel:
- afecţiuni reumatismale: Bălţăteşti,
Calacea, Eforie Sud, Băile Felix, Lacul Sărat,
Sărata Monteoru, Tinca, Turda;
- afecţiuni reumatismal-ginecologice:
Amara, Bazna, Eforie Nord, Mangalia,
Neptun, Ocna Şugatag, Saturn, Sovata,
Techirghiol;
- afecţiuni digestive: Olăneşti. Sângiorz
băi;
- afecţiuni cardiovasculare: Buziaş,
Covasna, Tuşnad, Vatra Dornei;
- afecţiuni reumatismale - digestive:
Căciulata, Călimăneşti;
- afecţiuni digestive - căi respiratorii;
Slănic Moldova;
- afecţiuni ale căilor respiratorii reumatismale: Govora, Slănic Prahova,
Târgul Ocna;
- afecţiuni ale sistemului nervos:
Buşteni, Moneasa, Sinaia, Stâna din Vale,
Voineasa;
- afecţiuni reumatismal-ginecologice căi respiratorii: Sovata (H. Aluniş);
CNPP urmează să ia în discuţie o
propunere a instituţiei respective şi anume
reducerea numărului de zile de tratament de la 18 la 15 zile, ceea ce ar duce
la o creştere a numărului de bilete pentru
anul viitor cu 40.000.
Propunerea noastră este să se menţină
actuala situaţie, întrucât pentru un minimum de zile necesare unui tratament corect de 15 zile ar trebui să se lucreze şi
sâmbăta, lucru greu de acceptat de furnizorii de servicii medicale. Mai mult,
calitatea şi eficienţa tratamentului cu ape
minerale şi cura helio-marină este insu-

ficientă în 15 zile. Amintim că reducerea
numărului de zile de tratament balnear, a
fost mereu discutată, dar s-a dovedit că
aceasta ar fi neproductivă, mai ales că în
urmă cu zeci de ani, durata unei cure
balneare era de 21 zile.
Precizăm de asemenea că valoarea unui
bilet de tratament este de 50 % din pensie,
dar nu mai mult decât valoarea contractuală a biletului. În anul 2012, prin ordinul
Preşedintelui CNPP, preţul maxim pe bilet
de tratament balnear a fost: unităţi
clasificate la categoria 2 stele - 1481 lei;
unităţi clasificate la categoria 3 stele - 1536
lei.
Pentru o mai mare accesibilitate la
tratament balnear a pensionarilor militari,
CNPP a aprobat primirea de cereri de tratament balnear şi din partea A.N.C.M.R.R.,
reprezentând interesele beneficiarilor
aparţinând Casei Sectoriale de Pensii a
M.Ap..N. Aprobarea acestor cereri se face
de către conducerea CNPP, în limita a
maximum 5%.
Pentru 2013, solicitarea de bilete se va
face după aprobarea Bugetului Asigurărilor
Sociale de Stat şi în urma licitaţiilor cu
furnizorii de servicii balneare, respectiv în
perioada Decembrie 2012 - Februarie
2013.
Filialelor judeţene ale A.N.C.M.R.R. li se
va repartiza un număr de bilete proporţional cu numărul de pensionari militari. Comunicarea privind biletele repartizate va fi făcută filialelor, precum şi
Caselor de Pensii Judeţene, la care se vor
adresa pensionarii militari pentru ridicarea biletelor. Pentru Municipiul Bucureşti, solicitanţii se vor adresa A.N.C.M.R.R.,
Departamentul Social.
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ECOURI

UN “ÎMPĂRAT” AL SUFLETULUI OMENESC
Colonel (r) ION GH. TOMA

E

xistă o expresie populară, de o frumuseţe aparte, care cuantifică, cristalizează şi nominalizează sentimentul
uman cel mai profund, dorul. Fără el, omul
nu poate trăi, el îl ţine în viaţă.
Dorul este izvorul dragostei, bucuriei,
împlinirii morale şi profesionale. El curge
toată viaţa, nici un obstacol, oricât de mare ar
fi, nu-l poate opri, pentru că el are puterea
magică să doboare toate obstacolele din calea
omului.
Realizarea dorului este o încântare, o
trăire sufletească deosebit de intensă, care îl
ţine pe om mereu tânăr, chiar dacă acesta
face parte din generaţia a treia. Dorul este o
stare, o trăire, o manifestare a omului El devine un împărat al fiinţei umane. Dorul nu
este doar un ,,dor de ducă”, el nu se împlineşte dacă nu se realizează.
Dorul este deosebit de diversificat: dorul
de mamă, dorul de casă, de locul natal, dorul
de oaste, de armată. Se spune că la moşii şi
strămoşii noştri, dorul de armată, dorul de
oaste, de graniţă, de glia străbună, avea
întâietate în acest portativ. Sentimental, era
cheia iubirii de ţară. calitate sfântă pentru
noi toţi, românii. Dorul de oştire nu numai că
a menţinut fiinţa umană, dar a apărat cu
străşnicie graniţele ţării, nimeni, niciodată
nu a putut ocupa glia străbună. Cimitirele
ţării sunt pline de morminte ale eroilor. În
oasele eroilor trăieşte încă dorul de ţară al
acestora. Cimitirele ţării sunt nonumente ale
dorului, ele menţin faţa legendară a dorului.
Dorul de oştire, de armată, a crescut odată
cu vârsta. L-am învăţat din fragedă copilărie,
când în jocurile noastre ţărăneşti, oina, săculeţul, lupul şi calul, ne împărţeam în două
tabere, două “oşti”, cea a satului, românească
şi cea a duşmanului. Şi cum se făcea că
întotdeauna victorioasă era tabăra noastră, a
satului, pentru că dorul de oaste, de armată,
era viu în sângele nostru. Ne dădeam sufletul
de copii pentru victorie. Şi cei care luau
,,bătaie”, dacă a doua zi din ,,inamici” deveneau oastea satului, cucereau şi ei
întotdeauna victoria, pentru aceleaşi motive.
Dorul de oaste ne-a maturizat, ne-a ajutat
să devenim adevăraţi luptători în viaţă,

absolvind cu rezultate meritorii toate categoriile de învăţământ civil şi militar. Acest
dor sublim, inegalabil, fermecător, nu ne-a
lăsat să dezertăm să cădem în mediocritate,
să lâncezim, să fentăm, să escamotăm viaţa.
El ne-a împins mereu înainte, ne-a învăţat să
cucerim mereu viaţa, el a devenit o mare
victorie a sufletului nostru.
Cât am lucrat în armată, în calitate de
cadre active, pe noi, acum cadre militare în
rezervă si în retragere, dorul de oştire ne-a
ajutat să învingem în toate aplicaţile, în
condiţii tactice şi de vreme deosebit de grele,
ne-a ajutat să ieşim victorioşi. Am izbutit de
atâtea ori când ţara ne-a chemat la înlăturarea pericolelor produse de inundaţii şi cutremure. Am cucerit inima ţării pentru
modul cum am acţionat la inundaţiile din
1972, în marele dezastru, cutremurul din 4
martie 1977 şi încă la multe altele.
Suntem acasă, ne trăim viaţa liniştită,
alături de soţiile noastre, care ne-au ajutat să
parcurgem toate treptele devenirii noastre,
alături de copii, nepoţi şi strănepoţi.
Dar sufletul nostru a rămas în cazarmă,
alături de camarazi şi de subordonaţi, de
soldaţii pe care i-am instruit. Dorul nu ne
este oprit la punctul de control, nu este
legitimat şi înscris în registrul de vizitatori al
unităţii. El ne ajută să stăm de vorbă cu comandanţii, să participăm din nou la aplicaţii,
la exerciţii tactice de specialitate, să participăm la toată viaţa din unităţi. Aşa am fost
şi aşa am rămas noi, ostaşi demni.
Dorul de oaste, de armată, ne dă puteri
miraculoase, nu ne lasă să îmbătrânim.
Sămânţa care rodeşte în viaţa noastră şi ne
creează mari bucurii este şi rămâne vie cât
vom trăi, dorul de oaste. Ne menţine mereu
tineri, din punct de vedere spiritual, tineri ca
şi soldatul ţării şi al armatei, pentru că am
fost şi rămânem toată viaţa luptători şi ne
înrolăm mereu în frontul regimentelor, al
oştirii, cu toată viaţa şi dragostea noastră
de cadre militare în rezervă şi în retragere...
Ce păcat că cea mai mare parte din
generaţia tânără de azi nu va putea niciodată
să aibă dor de oaste !
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ANIVERSĂRI, ANIVERSĂRI...

93 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA ARMEI TANCURI
Colonel (r) dr. VIOREL FILIP

D

upă prima conflagraţie mondială,
pe baza învăţămintelor reieşite,
majoritatea ţărilor participante au
început să se orienteze spre dotarea
armatelor cu tehnică cu capacitate de
manevră, putere de foc şi mare protecţie
a personalului.
În primele luni ale anului 1919, Ministerul de Război a luat decizia înfiinţării unei Şcoli de Care de Luptă,
precum şi a unui batalion operativ.
În primăvara aceluiaşi an, Ministerul
de Război a început negocierile cu guvernul francez pentru livrarea a 225
care de luptă armatei române. După primirea acordului guvernului francez, la
nivelul Ministerului de Război s-a format
o comisie compusă din ofiţeri şi condusă
de colonelul Traian Pascal, pentru recepţia carelor de luptă comandate, care
s-a deplasat în Franţa la centrul de
adunare a carelor de luptă de la Ambionaj. După recepţie preşedintele comisiei Col. Traian Pascal a înaintat un
raport Ministerului de Război, în care
cerea limitarea la doar la 72 care de luptă
model ,,Renault F.T. 1917”, care în urma
evaluărilor s-au dovedit a fi superioare
celorlalte modele.
La 1 August 1919, raportul colonelului Traian Pascal a fost aprobat prin
rezoluţia generalului Răşcanu.
În urma aprobării raportului s-a hotărât, împreună cu partenerul francez,
aducerea în ţară a materialului de luptă
şi tot la 1 August 1919, s-a hotărât înfiinţarea, în garnizoana Giurgiu, în cazarma Regimentului 5 Infanterie
VLASCA, a Şcolii Carelor de Luptă,
având comandant pe Locotenent colonelul Pandele Predescu.
Această Şcoală este mutată, la 28
octombrie 1919, în Tabăra de la Mihai

Bravu. unde o perioadă de timp funcţionează în acelaşi cadru organizatoric
cu primul Batalion Care de Luptă.
Deoarece terenul nu oferea condiţii
de instruire în tabăra de la Mihai Bravu,
Batalionul se mută în garnizoana Târgovişte, în cazarma Regimentului 10 Roşiori. După o intensă pregătire a proaspătului corp de tanchişti, în anul 1920,
participă pe plan european la concursuri
interaliate, unde aceştia şi-au arătat
măiestria în conducerea Carelor de
Luptă, obţinând diplome şi medalii în
Belgia, iar Colonelul Pandele Predescu a
primit fanionul de Onoare pentru
naţiunea învingătoare.
La 25 decembrie 1920, prin înaltul
decret nr. 5488, Batalionul Care de Luptă
se transformă în Regimentul Care de
luptă, cu o structură suplă având statul
major şi un batalion care de luptă, un
grup de mitraliere şi autoblindate, un
grup motomitraliere şi mentenanţă.
În anii 1936-1937, când marile puteri
ale timpului începeau dotarea armatelor
cu maşini de luptă moderne, şi Regimentul de Care de Luptă îşi sporea
numărul de tancuri, acestea fiind mai
moderne, cu o mai mare putere de foc,
protecţie prin blindaj şi capacitate de
manevră sporită.
În anul 1932, când apare Legea stabilirii cadrelor şi efectivelor, se discută
înfiinţarea de noi regimente de care de
luptă. Ca urmare, la 1 noiembrie 1939, în
ajunul izbucnirii celui de Al Doilea
Război Mondial, ia fiinţă Regimentul 2
Care de luptă în garnizoana Tîrgu Mureş.
Modernizarea cadrului organizatoric al
carelor de luptă a continuat, s-a amplificat în apropierea celei de-a 2-a Conflagrații mondială şi în luna octombrie
1939 se înfiinţează Brigada 1 Moto-
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rizată, prima mare unitate a acestei arme
din armata română. Tot în aceeaşi
perioadă se înfiinţează două mari
unităţi, Brigada 1 Rapidă, cu sediul în
Turda şi Brigada 2 Rapidă, cu sediul în
Târgovişte. Procesul de dotare şi de
modernizare fiind rapid, apare necesitatea conducerii acestor blindate şi în
septembrie 1939, ia fiinţă Inspectoratul
General al Formaţiunilor Motomecanizate.
În ianuarie 1941, Brigada 1 Motomecanizată se transformă în Divizia 1
Motomecanizată. cu sediul în garnizoana
Târgovişte, iar în februarie 1941, după
dotarea cu autovehicule şi armament
nou, se transformă în Divizia 1 Blindată.
În momentul intrării în cel de Al
Doilea Război Mondial, dotarea armatei
era cu tancuri franceze Renault, cehoslovace Skoda şi Praga, şi cu tancuri
germane T-3 şi T-4.
Industria de război a timpului se
preocupă pentru construirea tancurilor
româneşti, dar abia la sfârşitul anului
1944 s-a reuşit construirea a 5 tancuri
din cele 1000 planificate.
Pe câmpurile de luptă din cel de Al
Doilea Război Mondial, tanchiştii români
şi-au adus jertfa în operaţiunile pentru
eliberarea Basarabiei, Odesei, Cotul Donului, Kuban şi Crimeea, pentru eliberarea Ardealului de Nord-Vest, a Ungariei
şi Cehoslovaciei.
La sfârşitul războiului, în anul 1945,
armata română dispunea de o Brigadă de
Care de luptă, compusă din Regimentele
1 şi 2 Care de luptă şi din Regimentul de
Infanterie Moto.
În anii 1947-1948 s-a reluat activitatea de pregătire a cadrelor militare
din arma tancuri. La 1 noiembrie 1948,
în garnizoana Sibiu, s-a înfiinţat Şcoala
de Ofiţeri de Tancuri, cu durata de 1 an.
În anul 1947 ia fiinţă o mare unitate
de tancuri şi anume Divizia Blindate
,,Tudor Vladimirescu” având la început
structura organizată pe regimente, apoi
pe brigăzi..
Un moment semnificativ în evoluţia
armei tancuri a fost anul 1949, când s-a
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format prima mare unitate de tancuri la
nivel operativ - Corpul de Tancuri ,,Tudor
Vladimirescu - Debreţin.”
În anul 1950, s-a format la nivelul
Forţelor Armate, Comandamentul Trupelor Blindate de Tancuri şi Mecanizate,
subordonate direct ministrului.
În anul 1968, la 11 septembrie, în
urma evenimentelor din Cehoslovacia i-a
fiinţă Divizia 57 Tancuri, cu sediul în
Bucureşti subordonată Armatei a 2-a.
După anul 1968, s-a trecut la elaborarea unui amplu program de cercetare, iar în cadrul celor existente s-a
pus bazele realizării de noi categorii de
tehnică. Eforturile au avut succes, s-au
creat tancurile T.R.-77-850, T.R,-77-A şi
tractorul de evacuare T.E.R.-77. În anii
1987 şi 1988 au fost proiectate 5 tancuri
T.R.-125 (P-125) şi T.R.-85 M1.
Tipurile şi numărul de tancuri la sfârşitul anului 1989 erau următoarele: 790
tancuri T-34-85, 945 tancuri T-55, 415
tancuri TR-850, 535 tancuri TR-85, 30
tancuri T-72 , în total 2715 tancuri, de
peste 20 de ori mai multe de cât avea
România la începutul campaniei din vest.
Acestea erau cuprinse în: 2 divizii şi o
brigadă, 8 regimente din cadrul diviziilor
mecanizate, 27 batalioane din compunerea regimentelor mecanizate.
În momentul aderării României la
N.A.T.O., arma tancuri avea două brigăzi
de tancuri (631 tancuri) dislocate în
Târgu Mureş şi Bucureşti, 5 Batalioane
de tancuri ale brigăzilor mecanizate,
fiecare batalion cu 54 tancuri, compania
cu 17 tancuri, fiecare pluton cu 5 tancuri,
modelul armatelor N.A.T.O.
Procesul de reformă şi transformarea
Armatei Române a determinat, desfiinţarea şi resubordonarea structurilor
de tancuri. În prezent fiinţează un batalion la Galați, un batalion în Turda, un
alt batalion în garnizoana Bacău, unul la
Murfatlar şi altul în Târgoviște.
Tanchiştii se pregătesc azi la Şcoala de
Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă ,,Mihai
Viteazul” şi Centrul de Instruire pentru
Tancuri şi Auto care este şi purtătorul
tradiţiilor Şcolii de Ofiţeri de Tancuri.
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3 NOIEMBRIE - ZIUA VÂNĂTORILOR DE MUNTE
Colonel (r) LAURENŢIU DOMNIŞORU
Preşedintele Filialei Argeş a A.N.C.M.R.R. ,,Posada“

L

a 3/16 noiembrie 1916 a fost înfiinţat
corpul vânătorilor de munte. Atunci,
Marele Stat Major a emis ordinul
nr.294, prin care Şcoala Militară de Schiori
din Bucureşti este transformată în prima
unitate de vânători de munte, devenită
ulterior unitate de trupe specializate,
îndeosebi pentru lupta în munţi şi care şi-a
dobândit statutul de elită a armatei
române.
Corpul vânătorilor de munte era organizat pe 3 batalioane de vânători de
munte, fiecare batalion având în subordine
câte 3 companii de vânători de munte,
cuprinzând un număr total de peste 2000
de combatanţi. Din acel moment cazarma
Regimentului 4 Roşiori Cotroceni - Bucureşti, a devenit cazarma corpului de
Vânători de Munte.
Primul ordin de luptă pentru trupele de
vânători de munte a venit în ziua de 8
aprilie 1917. Batalionul de vânători de
munte, comandat de maiorul Virgil Bădulescu a obţinut victoria împotriva inamicului, în luptele de la Cireşoaia şi Coşna.
S-au scris multe despre vânătorii de
munte. Când faptele au devenit legende, iar
legendele s-au transformat în mituri, nimeni nu a mai ştiut de unde au apărut
vânătorii de munte.
Vitejia şi curajul vânătorilor de munte sau făcut remarcate pe timpul celor două
conflagraţii mondiale; vânătorii de munte
parcurgând peste 5000 Km. în luptele
purtate. Acţiunile de luptă au dat naştere
unor mari comandanţi ai vânătorilor de
munte, printre care s-au remarcat generalii: Avramescu, Mociulschi, Dumitrache şi
Bălan.
Şefii Marelui Stat Major General, convinşi de eficienţa vânătorilor de munte,
antrenaţi pentru lupta în mediul montan,
au accelerat procesul de pregătire şi instruire a acestora. În 1940 erau pregătite,
gata de luptă, 4 Brigăzi de vânători de
munte, care au intrat în luptă în 1941.
Situaţia şi caracterul acţiunilor de luptă a
impus transformarea acestora în divizii de
munte, în 1942.

Trupele de vânători de munte au dus
greul războiului, şi-au făcut datoria faţă de
ţară şi popor, apoi au intrat în anonimat.
De-a lungul a mii de kilometri, pe linia
fronturilor unde au participat la acţiuni de
luptă, la Cernăuţi, Crimeea, Caucaz şi până
în Tatra, sunt o mulţime de cimitire unde
vânătorii de munte şi-au lăsat oasele.
Numai în cel de Al Doilea Război Mondial
au murit 74.208 vânători de munte, ale
căror morminte se găsesc şi se păstrează,
pornind din Nordul României, în Bucovina,
Basarabia, Ucraina, Crimeea, Caucaz,
Moldova, Transilvania, Ungaria, Cehia,
Slovacia.
După cel de Al Doilea Război Mondial a
urmat cea mai grea perioadă pentru
trupele de vânători de munte, confruntarea
cu ,,aliatul sovietic”, care îşi propusese
lichidarea acestor trupe de elită ale Oastei
Române. Astfel; în perioada 1946 -1961,
trupele de munte au suferit profunde
restructurări, iar la 14 aprilie 1961 este
desfiinţată ultima structură de vânători de
munte, respectiv Bg. 2 V.M. (înfiinţată în
1923, ca D.1 V.M. Braşov).
Începând cu 1964, prin ordin al ministrului Forţelor Armate ale României, s-a
reînfiinţat Bg. 2 V.M. ,,Sarmisegetuza”
Braşov. iar în 1969, la Curtea de Argeş a
renăscut Bg.V.M.,,Posada” (fosta D.4 V.M.).
Prin vitejia şi faptele de armă, vânătorii
de munte s-au acoperit de glorie, fiind
numiţi de către inamicul roşu ,,Beretele
verzi” ale României.
În general, vânătorii de munte sunt
oameni pricepuţi, obişnuiţi cu greutăţile,
hotărâţi să le înfrunte şi, aşa cum se spune,
să urce în viaţă ,,pieptiş”.
Tradiţia şi faptele de vitejie şi eroism ale
predecesorilor, este dusă astăzi mai departe, în garnizoana Curtea de Argeş, de
bravii noştri fii, nepoţi, vecini sau cunoscuţi, care s-au acoperit de glorie în
teatrele de operaţii din Angola, Somalia,
Iran şi Afganistan, unde se află şi în
prezent.
Eroilor glorie! iar contemporanilor,
sănătate, pricepere, iscusinţă, biruinţă şi
să se întoarcă acasă cu bine. Cinste lor !
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Î

n anul 2012, în perioada 21-24 septembrie, descurcăm onorabil, în funcţiile pe care le-am
promoţia 1962 a Şcolii Militare de Ofiţeri ocupat, începând cu cea de comandant de
,,Nicolae Bălcescu” - Arma infanterie, şi-a pluton.
A fost o bucurie imensă că după 50 de ani,
sărbătorit jubileul. Un prilej de întoarcere în
timp şi de a retrăi perioada anilor de şcoală măcar o parte dintre componenţii promoţiei
militară, dar şi a drumului parcurs de fiecare 1962 a Şcolii Militare de Ofiţeri ,,Nicolae
Bălcescu” Arma Infanterie Sibiu ne-am aflat,
dintre noi, de la absolvire până în prezent.
Întorcându-ne în timp, vom spune că în vara pentru câteva zile, în locurile pe care le-am păanului 1962, după trei ani de pregătire asiduă, răsit în urmă cu cinci decenii şi pe care le-am
părăseam porţile Şcolii Militare de Ofiţeri găsit schimbate, semn al transformărilor cali,,Nicolae Bălcescu” Sibiu, azi Academia
forţelor Terestre, hotărâţi să punem în
practică cunoştinţele şi deprinderile
acumulate cu trudă, în procesul de
instruire şi educare pe care urma să-l
desfăşurăm în unităţi, mari unităţi şi
comandamente, în funcţie de repartiţiile primite de fiecare absolvent.
Cei 25 de absolvenţi din arma infanterie, cât a numărat promoţia
noastră - veniţi din toate părţile ţării şi
din toate categoriile sociale, ne-am
despărţit acum 50 de ani de colegii cu
care am împărtăşit bucuriile, împlinirile,
satisfacţiile, dar şi necazurile, insaPromoţia 1962 - infanterie, la absolvire
tisfacţiile şi neîmplinirile, şi de comandanţii şi dascălii noştri, poate uneori
tative care au avut loc şi în învăţământul militar
prea severi, dar drepţi.
Lăsăm în urmă şcoala, situată pe Strada de-a lungul anilor.
Printre momentele cele mai semnificative
Armata Poporului, azi Strada Revoluţiei, cu
clădiri solide, care transmiteau, prin timp, o ale sărbătoririi jubileului promoţiei noastre, ne
anumită parte din istoria noastră, inclusiv din oprim în primul rând la ,,întâlnirea din prima
zi“ şi la ,,masa de socializare“, momente
cea a învăţământului militar românesc.
Cu 50 de ani în urmă ne despărţeam şi de marcate de emoţiile copleşitoare ale tuturor
oraşul de pe Cibin - Sibiu,care a rămas şi va participanţilor. Aceste momente au readus în
rămâne mereu oraşul tinereţii noastre, cu inimile şi minţile noastre, tot ceea ce ne-a unit,
Muzeul Brukenthal (primul muzeu din cu adevărat, în anii tinereţii, cu mai bine de 50
România), cu vestitul Pod al Minciunilor, cu de ani în urmă.
Ziua a doua, considerată ca principala zi a
Cetatea şi cele opt turnuri ale sale, cu frumosul
parc Dumbrava Sibiului şi cu încă multe altele. revederii promoţiei noastre, a început, aşa cum
Am retrăit din plin, cu ocazia acestui jubileu, era şi firesc, la Academia Forţelor Terestre,
emoţiile ce ne-au stăpânit în momentul în care unde am primit salutul Comandantului (Recne-am despărţit de tot ceea ce a însemnat torului) acesteia, domnul Colonel prof. univ.
pentru fiecare dintre noi anii de şcoală mi- dr. ing. Ghiţă Bârsan (azi general de brigadă).
În memoria colegilor noştri, precum şi a
litară, ani de muncă încordată pentru a deveni
cadre militare active, ani în care am fost în comandanţilor şi profesorilor, care astăzi nu
permanenţă îndrumaţi să desluşim, aşa cum mai sunt printre noi, a avut loc o slujbă de
era şi firesc, tainele acestei profesii deloc pomenire, la Capela Academiei.
Un moment plin de emoţie a fost strigarea
uşoară, aşa cum aveam să constatăm în
Catalogului celor două plutoane ale promoţiei
întreaga noastră carieră.
Iată de ce gândurile noastre s-au îndreptat 1962, de către fostul comandant de companie,
cu această ocazie, în primul rând către toţi domnul Colonel (r) Victor Duţu, care a preaceia care ne-au dezvăluit pas cu pas, tainele zentat, cu această ocazie, aspecte ale muncii
profesiei de ofiţer. Fără strădania şi neodihna sale din anii în care ne-a avut subordonaţi, dar
lor de a ne pregăti, ne-ar fi fost imposibil să ne şi aspecte ale transformărilor prin care a trecut
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Masa festivă organizată la Restaurantul
Militar Sibiu, aşteptată cu mult interes, a fost
un prilej minunat pentru familiile noastre de a
ne cunoaşte mai bine şi a stabili punţi de
legătură pentru viitor. Cu această ocazie s-au
cunoscut mai îndeaproape soţiile noastre, care
au fost alături de noi pe toată durata întâlnirii,
aşa cum de altfel, au fost întotdeauna, fiind un
real sprijin în devenirea noastră, fapt pentru
care întreaga asistenţă bărbătească le-a prezentat şi cu acest prilej calde mulţumiri.
O excelentă dispoziţie, voia bună şi atrăgătorul ambient au fost trăsăturile caracteristice ale întregii seri. O seară care nu va fi
uitată uşor.
A treia zi a întâlnirii a fost
consacrată vizitării Mănăstirii
Sâmbăta de Sus, adevărat centru de iradiere a ortodoxiei, a
Complexului Arhitectural Medieval din Biertam, cu Biserica
Cetate, aflat pe lista monumentelor patrimoniale UNESCO, precum şi altor obiective
din zonă.
În cea de a patra zi, ziua
unei noi despărţire de foştii
colegi şi profesori şi de
şcoala care ne-a făcut oameni, lacrimile şi îmbrăţişările
nu mai conteneau. Ne-am despărţit cu promisiunea de a ne
întâlni din nou peste cinci ani.
Nu vom încheia fără a
sublinia faptul că sărbătorirea
După 50 de ani (Sibiu - 21-24.09.2012)
acestui jubileu a fost posibilă
şi datorită muncii deosebite a
afara studiilor militare, iar realizările în plan Comitetului de Organizare, format din: Buzaş
Ştefan, Creţu Gheorghe, şi Popescu Aurel.
profesional şi familial au fost pe măsură.
Recunoştinţa noastră se îndreaptă în mod
O parte dintre cei prezenţi la sărbătorirea
jubileului au preocupări dintre cele mai diferite, deosebit spre cei care ne-au sprijinit în acest
acoperind domenii diverse (creaţie, cercetare demers: domnul General-locotenent dr. ioan
ştiinţifică, istorie, pedagogie, informatică, alpi- Sorin, Şeful Statului Major al Forţelor Terestre,
domnul General de brigadă prof. univ. dr. ing.
nism etc.)
Toate cele relatate au dovedit că serio- Ghiţă Bârsan, rectorul Academiei Forţelor
zitatea, dăruirea, conduita civică, şi răspun- Terestre, Domnul General de brigadă dr.
derea, au fost comandamentele pe care compo- Liviu Scrieciu, din Comandamentul Logistic
nenţii promoţiei 1962 - arma infanterie, le-au Întrunit, Centrul Cultural şi de Asistenţă
Socială ,,Sibiu“, Restaurantul Militar Sibiu
avut permanent în vedere.
Participanţii şi invitaţii au primit din partea etc.
Cei din promoţia 1962 au adresat geneComitetului de Organizare a acestei întâlniri
raţiei de azi a Academiei Forţelor Terestre în,,Diploma de Excelenţă” şi atenţii simbolice.
Interesantă s-a dovedit şi vizitarea Aca- demnul de a da valoare maximă muncii lor,
demiei şi cunoaşterea bazei materiale necesare având în vedere mai ales faptul că asigurarea
pregătirii în cadrul acestei instituţii de învă- securităţii naţionale necesită profesionalism
şi competenţă.
ţământ superior militar.
Programul acestei zile a cuprins şi vizitarea
General de brigadă (r) dr.
unor obiective din Sibiu, oraş care şi-a meritat
GHEoRGHE CREŢU
din plin titlul de capitală europeană a culturii.
Fost elev al Şcolii Militare de Ofiţeri
În diverse momente ale acestei zile au fost realizate fotografii în grup, care vor aminti peste
,,Nicolae Bălcescu” Sibiu
ani acest jubileu.
Arma Infanterie - promoţia 1962

pe parcursul celor trei ani de şcoală, structura
organizatorică din care am făcut parte. Domnia
sa şi-a exprimat de asemenea, bucuria de a fi
invitat la această sărbătoare de suflet.
Participanţii la sărbătorirea jubileului promoţiei au primit cu emoţie şi mesajul transmis
de domnul Colonel (r) Enculescu florea, fost
comandant al unuia dintre plutoane.
Un moment deosebit al întâlnirii a constituit-o ,,mărturisirile”, la care fiecare participant a relatat drumul parcurs de la absolvire
până în prezent. Astfel am aflat că aproape toţi
cei care au făcut parte din această promoţie
sunt absolvenţi a cel puţin o facultate civilă, în
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DUPĂ 45 DE ANI
Colonel (r) VALENTIN NICOLIŢOV

Î

n zilele de 31 august – 2 septembrie 2012,
în frumosul peisaj al oraşului de la poalele
Tâmpei, Braşov, a fost organizată
întâlnirea de 45 de ani de la absolvire, a
promoţiei 1967 a Şcolii Militare de Ofiţeri de
Artilerie A.A. şi Radiolocaţie. Întâlnirea a fost
găzduită de Academia Forţelor Aeriene
,,Henri Coandă” Braşov. Din promoţia
anului 1967 au fost prezenţi foşti
ofiţeri din specialităţile Artilerie şi
Rachete a.a., Radiolocţie şi Radiolocaţie
bord avion.
Pe parcursul celor trei zile ale
întâlnirii, elevii de ieri, azi ofiţerii în
rezervă au povestit întâmplări din
viaţa militară şi de familie, au depănat
amintiri, au vizitat împrejurimile
oraşului şi au făcut fotografii.
În ziua de 31 august, la Capela Academiei s-a desfăşurat o ceremonie religioasă de comemorare a colegilor de
promoţie şi a cadrelor didactice ale
şcolii, decedaţi de-a lungul anilor.
Participanţii au aprins lumânări şi s-au
rugat pentru sufletele acestora. În seara
aceleiaşi zile, au participat la o masă festivă
organizată în Sala de Marmură a Cercului
Militar Braşov. S-au ciocnit cupe de
şampanie, s-a dansat, s-a cântat, cu mai mult
sau mai puţin talent muzical, s-au spus
glume, s-au depănat amintiri, alături de
fostele cadre didactice ale şcolii şi de comandantul acesteia. Invitaţi de onoare la această
întâlnire: domnii colonei (r) Constantin
Loghin, Horga Crăciun şi Bungău Teodor.
În ziua de 1 septembrie participanţii au
făcut o excursie cu autocarul, au admirat

împrejurimile Braşovului, au servit masa de
prânz la Motelul din Timişul de Jos, iar seara
au vizitat obiective turistice din Braşov,
printre care Piaţa Sfatului şi vechile braserii
unde poposeau în anii de şcoală militară. O
mare parte dintre participanţi au venit la
întâlnire împreună cu soţiile.

După 45 de ani de la absolvire,
din nou împreună
Ne-am despărţit în dimineaţa zilei de 2
septembrie a.c. cu hotărârea de a reveni,
peste 5 ani, în oraşul în care ne-am pregătit,
ne-am călit şi am devenit cadre militare,
calitate în care am slujit Ţara sub drapel
timp de 30-40 de ani.
Întoarcerea în timp ne-a făcut să ne
simţim din nou tineri şi să sudăm legăturile
dintre noi.

Rezerva Oştirii Române

50

PA G I N A L I R I C Ă

COLONELUL IOAN EUGEN PĂUNESCU,
UN POET INTROSPECTIV

E

xistă o întreagă pleiadă de medici care
au cochetat sau cochetează cu literatura, unii dintre ei cunoscând chiar
celebritatea. Sensibilitatea lor este dată, poate
şi de faptul că se află în contact direct cu
suferinţele oamenilor, cu împrejurări din
viaţă ce îndeamnă la meditaţii existenţiale.
Reputat medic militar în domeniul neurologiei şi psihiatriei, Ioan Eugen Păunescu
şi-a descoperit un refugiu, extrem de profitabil din punct de vedere spiritual, în universul liric. Autor al mai multor volume de
versuri, dintre care amintim: ,,Opt fără cinci”
(2000), ,,Prizonierul din oglindă” şi ,,Poeme
printre rame” (2003) şi ,,Ochiul magic”
(2009), poetul se distinge printr-o confesiune lirică sinceră şi profundă.
Poemele selectate în acest grupaj fac parte
din volumul de poezii ,,Portret în sepia”, care
beneficiază de o prezentare grafică semnată,
de asemenea, de un cunoscut medic militar,
generalul de brigadă (r) Liviu Mărunţelu.

Antiteze
Simt văpaia focului aprins
Pe banchiză de gheaţă,
Luptând antitetic
Cu binele şi răul de zi cu zi.
Mă atinge mereu, sufocant,
Amintirea de neşters
A adolescenţei.
Cândva,
Totul era clar, frumos şi posibil.
Simt doar tăciunele fumegând
În găoacea de ghiaţă clocindă,
Departe de patima devastatoare
A sufletului nepereche.
Curând, va rămâne din mine
Doar cenuşa unui rug
Rece şi mut,
Într-o zi îngheţată de iarnă.

Trebuie amintit şi faptul că poetul Ioan
Eugen Păunescu a vernisat mai multe expoziţii de pictură, iar volumul de poezii ,,Ochiul
magic” este ilustrat cu tablouri din expoziţiile
personale, aflate acum în diverse colecţii
particulare.
În cele ce urmează aducem în prim plan
poezii publicate în volumul Portret în sepia.

Gândire incomodă
Ar trebui să aruncăm peste bord
Balastul tuturor amintirilor
Devenite nefolositoare
Şi chiar invalidante.
Să curăţăm zilnic puntea vasului,
De tot ce înseamnă lucruri inutile:
Vise, gânduri, prieteni, duşmani
Şi, mai ales, idealuri,
Să devenim stăpânii vidului cosmic,
Cel care ne seduce cu frigul lui
Absolut,
În care totul devine
Translucid şi casant.
Acolo,
Dacă ne atingem unii de alţii
Ne spargem în mii de fărâme
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Rătăcitoare
Prin spaţiu.
Dacă se vor reîntâlni,
Ne vom recompune
Încă o dată.

flori atemporale
Dragostea, fenomen organic,
Asemănătoare manifestărilor carstice.
Picură ritmic,
Strop după strop,
Din stalactita sufletului
Gânduri şi vise
Pe care le vreau sedimentate
Pe stalagmita din tine.
Flori de suflet, atemporale,
Oferite cu gingăşie şi dragoste,
Prinse în căuşul palmelor,
Acolo de unde căldura sufletului
Le dă frumuseţe şi strălucire,
Pentru a putea supravieţui
Peste timp.

Portret în sepia
Chiar dacă
Aş avea o aură în jurul capului
Aş putea să jur
Că nu sunt un sfânt.
Chiar dacă
De la umeri mi-ar creşte aripi
Sigur voi aţi şti
Că nu sunt un înger.
Chiar dacă
M-aş ridica spre cer
Într-o nefirească levitaţie
N-aş putea să conving pe nimeni
Că sunt un heruvim.
Pentru că eu nu sunt
Ce par a fi,
Eu sunt
Un om obişnuit,
Plin de păcate
Ştiute şi neştiute
De-o viaţă şi de-a pururi.
De aceea, mă rog,
Doamne!
Iartă-l şi ajută-l
Pe robul tău
Ioan.
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Teama de vid
Mi-e teamă de albul foii nescrise
De albul halatului medical,
Mirosind a curat şi a mereu
Sterilizat,
Fără urme de personalitate.
Mi-e teamă de albul zăpezilor neatinse
Care mă duc cu gândul la
Nesfârşitele întinderi ale Polului Nord
Mi-e teamă de virginala rochie de mireasă
Care ascunde sub ea
Nebănuite plăceri întinate.
Mi-e teamă de tine,
Imaculata mea iubită,
Albă până în porii deschişi,
Febră a curăţeniei absolute
De care fug de o viaţă
Întreagă,
Fără succes !

iarba verde de acasă
Câmpiile mele sunt nesfârşite.
Întinse până dincolo de orizont,
Locul acela miraculos
În care ni se pare că cerul se uneşte
Cu pământul.
Câmpiile mele sunt mereu verzi,
Profunde ca lacurile de munte,
Şi înmiresmate de pufii de păpădie
Îmbobocind peste tot.
Câmpiile mele poartă în ele
Copitele telegarilor mei,
Alergând liberi sub aripa nopţii
Cu ochi rostogoliţi sălbatic
Şi nări aburinde.
Câmpiile mele leagănă sub ele
Morminte cu oase albite ale strămoşilor,
Cei care dorm somnul de veci,
Al dispăruţilor fără lumină.
Câmpiile mele,
Leagăn al renaşterii
Viselor nepieritoare.

Pagină realizată de
col.(r) LIVIU VIŞAN
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SEMNAL

CǍRŢI…
SLAVǍ EROiLOR PATRiEi
CiNSTE Şi ONOARE VETERANiLOR DE RǍZBOi

P

necunoscut). Totodată autorul se adresează eroilor în viaţă, veterani de război,
care au ,,redat Ţării lumină şi pace”: ,,Ţi
se cuvine şi cinstire şi onoare, / Iar
faptelor tale zilnic o floare. / Eşti simbol
de jertfă, de luptă şi glorie / Cu care astăzi
eşti înscris în istorie. / Istoria vie eşti tu
pe pământ, / Eroul în viaţă cu chipul de
sfânt.,, (Veteranul de război).
Autorul a încorporat în placheta pe
care o semnalăm şi poezii care au ca
temă noţiunea de Patrie, la a cărei evoluţie au contribuit toţi cei însetaţi de libertate, independenţă, unitate şi care nu
trebuie nicicând uitaţi.
Precizăm că prezenta a apărut în
preajma Zilei Armatei Române - 2012,
graţie Editurii ARHIPART Sibiu.
Felicitări autorului !

lacheta de versuri cu titlul de mai
sus, semnată de poetul şi publicistul
Nicolae Dărăbanţ, este dedicată,
aşa cum, de altfel, mărturiseşte chiar autorul în ,,Cuvânt însoţitor“, ,,Cinstirii
memoriei celor căzuţi în războaie şi
omagierii foştilor luptători, azi veterani
de război” !
Cele 16 poezii care alcătuiesc placheta,
constituindu-se într-un tot unitar, cuprind versuri de o deosebită sensibilitate, care aduc în prim plan pe toţi cei
care s-au jertfit pentru gloria şi înălţarea
României: ,,Tu eşti eroul de sub flori, / TRANSfǍGǍRǍŞANUL
Apărătorul sfintei hume, / Din ţara cu un AŞA CUM A fOST
vechi renume, / Purtat din veacuri de-un
ecou / Şi sfântul nume de EROU” (Eroului
ste o carte închinată făuritorilor
Transfăgărăşanului, una dintre
construcţiile emblematice ale României.
Autorul. domnul Colonel (r) ion
Bratu, participant nemijlocit la construirea acestui obiectiv, reuşeşte să
aducă în prim plan date, oameni şi fapte
care dau măsura volumului de muncă
investit, între anii 1970 - 1974, pentru
realizarea acestei căi rutiere.
Principalele probleme care au fost
abordate de autor sunt: coordonatele
generale ale Transfăgărăşanului; principalele etape ale construirii acestei căi
rutiere, precum şi dimensiunile eforturilor şi ale riscurilor cu care s-au confruntat constructorii, în marea lor majoritate militari; bucuria inaugurării
acestui obiectiv; mărturii ale celor care au
durat, prin munca lor, această grandioasă
lucrare ş.a.
Cartea cuprinde şi un set de fotografii
în care sunt imortalizate aspecte din

E
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orice preţ, a ofensivei inamicului din
această zonă. Acesta s-a acoperit de
glorie cu ocazia luptelor din perioada 14 20 septembrie 1944, rezistând eroic pe
aliniamentul Păuliş - Ghioroc - Cavin.
Interesante sunt şi biografiile veteranilor Detaşamentului Păuliş, printre
care cele ale generalului de brigadă
Alexandru Petrescu, generalului-maior
Thoma Nicolae, colonelului ing. Moraru
Vasile, colonelului ing. Gherase Ion, colonelului Alexe Gheorghe, căpitanului Popescu Mihai, învăţătorului Rogojevschi
Constantin, profesorului Susan Dumitru
şi ale mecanicului de locomotivă Pavlica
Teodor.
Cartea cuprinde totodată şi portrete
de politicieni şi cadre militare din perioada grea care a urmat îmediat după
încheierea războiului, care, într-un mod
sau altul, prin acţiunile lor au influenţat
soarta ţării.
timpul realizării acestei lucrări a cărei
Autorul a pus în pagină, de asemenea,
măreţie se poate deduce uşor din ca- numele unor veterani de război şi c.m.r.r.
racteristicile acesteia: 91,5 Km. lungime, care, prin activitatea lor contribuie la
cu două benzi de circulaţie; 150 de ser- păstrarea şi popularizarea faptelor de
pentine; 27 viaducte şi poduri; 831 vitejie ale Armatei Române, de ieri şi de
podeţe, 13 copertine; 6 tunele etc.
azi.
Lucrarea a văzut lumina tiparului în
Cartea a fost tipărită la editura Pro
Editura Ars Libre.
Transilvania, Bucureşti.

OMAGiU EROiLOR Şi VETERANiLOR DETAŞAMENTULUi PǍULiŞ PǍRTAŞiLOR AZi VETERANi
DE RǍZBOi Şi URMAŞiLOR ACESTORA 09.1944 - 09.1945.

A

părută sub egida A.N.V.R, A.N.C.E.R
şi A.N.C.M.R.R., cartea purtând semnătura domnului Colonel (r) Sandu
Martinescu aduce în prim plan faptele de
armă ale Detaşamentului Păuliş, constituit din cele trei batalioane de elevi ai
Şcolii Militare de Subofiţeri Rezervă de
Infanterie - Radna, un batalion din Regimentul 96 Infanterie, un pluton de tunuri din Regimentul 68 Artilerie, precum
şi două baterii de artilerie din Divizionul
61 Artilerie Grea, în vederea apărării Defileului Mureş şi pentru zădărnicirea, cu

53

Rezerva Oştirii Române

54

RESURSELE UMANE ALE ARMA- matei României în perioada postbelică;
Personalul Armatei Române în perioada
TEi ROMÂNiEi
1956 - 1989; Strategia de restructurare şi
150 de ani de istorie

C

artea cu titlul de mai sus a fost lansată cu prilejul sărbătoririi a 150 de
ani de existenţă a structurilor specializate în resurse umane din Armata
României. Autorii general-maior dr,.
Dumitru Seserman, comandor dr.
Marian Moşneagu, Colonel Marian
Tase, colonel dr.Doina Mureşan.
Cele nouă capitole ale cărţii fac o radiografie amănunţită a evoluţiei structurilor specializate de personal din Armata României în cei 150 de ani de
existenţă şi nu numai.
Problemele abordate în lucrare sunt, în
ordine cronologică: Structuri incipiente
de personal în armata Principatelor
Române în prima jumătate a secolului al
XIX - lea; Statul Major Principal al Oştirii
(1830 - 1865); Personalul Armatei Române în vremea lui Alexandru Ioan cuza
(1850 - 1866), Personalul Armatei Române în a doua jumătate a secolului al XIX
-lea; Personalul Armatei Române în
perioada interbelică; Mutaţii privind
structura şi compoziţia personalului Ar-

profesionalizare a personalului Armatei
României în perioada pre şi post aderare
la Organizaţia Nord-Atlantică; Politici şi
strategii în domeniul resurselor umane
pentru mileniul III; Şefii Structurii
centrale \de personal al Ministerului
Apărării Naţionale.
Anexele lucrării, 36 la număr, prezintă
principalele documente care au reglementat, în timp, problemele de personal
din Armata României.
La elaborarea şi finalizarea lucrării au
participat specialişti din Direcţia Management Resurse Umane, I.S.P.A.I.M., Serviciul Istoric al Armatei şi Centrul Tehnic-Editorial al Armatei.

TERORiŞTii DiN ’89

I

mplicat în desfăşurarea unor momente ale Revoluţiei, în cercetarea
evenimentelor, atât în calitatea pe care
o avea, aceea de adjunct al Şefului Procuraturilor Militare, cât şi în cea de
,,martor” în cursul investigaţiilor celor
două comisii senatoriale, i-au dat domnului general magistrat (r) iOAN DAN
posibilitatea să facă în cartea cu titlul de
mai sus, pe care o semnalăm, un amplu
rechizitoriu asupra fenomenului terorist al momentului.
Bazată exclusiv pe documente, cartea
ne dezvăluie cine au fost teroriştii şi
acţiunile pe care aceştia le-au întreprins.
Cititorii vor afla detalii împortante şi
interesante ale evenimentelor care au
avut loc în Bucureşti, Timişoara, Braşov,
Sibiu, Buzău, Craiova, Piteşti, Constanţa,
Brăila, Sf. Gheorghe şi altele.
Cartea de faţă a văzut lumina tiparului
la Editura LUCMAN, în colecţia Istoriedocument (I.D), editură în care domnul
general magistrat (r) Ioan Dan, a publicat
şi alte cărţi care-i poartă semnătura.
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românească în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.
Un motiv în plus pentru autor ca, la
împlinirea a 150 de ani de la proclamarea
Statului Naţional Român să-şi întoarcă
privirea spre cel care a rămas în istorie
ca Domnul Unirii şi al Reformelor.
Cea mai mare parte din economia
cărţii este consacrată, aşa cum de altfel
este şi firesc, persoalităţii lui Cuza Vodă.
Referinţele autorului asupra unor
aspecte inedite ale vieţii acestuia, dar şi
mărturiile unor contemporani şi urmaşi,
pun în valoare locul şi rolul lui Alexandru
Ioan Cuza în istoria noastră naţională.
Acesta, prin reformele pe care le-a iniţiat,
împreună cu unii dintre cei mai de
seamă colaboratori, au pus bazele modernizării României
Împletind armonios textul cu imagini,
multe dintre acestea fiind rarităţi, cartea
Autorul va reveni cu noi luctări în care
vor fi prezentate evenimentele de la Cluj,
Timişoara şi Aeroportul Otopeni.

CUZA VODă, făURiTOR AL STATULUi NAŢiONAL ROMÂN MODERN

A

şa cum bine se cunoaşte, între anii
1859-1866, prin măsurile reformatoare ale lui Alexandru Ioan Cuza,
primul domn pământean al României, sau pus bazele făuririi Statului român modern. O realitate pe care autorul cărţii pe
care o semnalăm, domnul Colonel (r) dr.
Cristache Gheorghe, membru titular al
Academiei Oamenior de Ştiinţă din România o transpune în paginile acesteia,
punând astfel la îndemâna cititorului
aspecte care, cu siguranţă vor contribiui
în mod nemijlocit la înţelegerea spiritului
novator care s-a manifestat în societatea

se constituie într-o ofrandă pe care
autorul o aduce Domnitorului Alexandru
Ioan Cuza.
Prefaţa cărţii este semnată de către dr.
Dorina N. RUSU, Secretar Ştiinţific al
Secţiei de Istorie şi Arheologie a Academiei Române, care subliniază că aceasta
,,onorează pe autorul ei, colonelul (r) dr.
Cristache Gheorghe, care îşi adaugă lungii
liste de lucrări valorose realizate până
acum, încă una la fel de importantă,
închinată marelui domnitor Alexandru
Ioan Cuza şi faptelor sale nepieritoare”.

Rezerva Oştirii Române

56

… Şi REViSTE

Cea mai mare parte din conţinutul
revistei, respectiv 75 %, este rezervată
istoriei şi activităţilor specifice ale strucMANAGEMENTUL RESURSELOR turii centrale de personal. În această
UMANE ÎN ARMATA ROMÂNiEi parte sunt înserate următoarele mateEdiţia a II-a nr. 3/2012
riale: 150 de ani de istorie a resurselor
umane româneşti. (general-maior dr.
ctualul număr al revistei cu titlul de Dumitru Seserman), Gestiunea resursei
mai sus, a fost dedicat în întregime umane, condiţie şi consecinţă a moîmplinrii a 150 de ani de la înfiin- dernizării Armatei României. (colonel
ţarea primei structuri specializată de Marian Tase), Două decenii de învăresurse umane în Armata României, prin ţământ superior militar. (colonel Marian
Înaltul Decret nr. 202 / 09.10 1862, al Zancă), Lucrările specifice resurselor
domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
umane ale Ministerului Apărării NaţioPrima pagină a revistei este con- nale (colonel Bogdan Călimănescu); Trei
sacrată ordinului Ministrului Apărării decenii de tradiţie şi experienţă în preNaţionale, domnul Corneliu Dobriţoiu, gătirea personalului din domeniul resurprivind împlinirea a 150 de ani de la selor umane. (locotenent Cristina Barna),
înfiinţarea primei structuri centrale Istorie şi evoluţie în învăţământul româde resurse umane a Ministerului nesc (colonel. dr. Doina Mureşan), RegleApărării Naţionale.
mentări privind evoluţia în carieră
Sunt publicate, de asemenea, mesajele (colonel Ionel Anghelina), Academia
transmise de către personalităţile mili- Forţelor Aeriene ,,Henri Coandă” - trecut,
tare ale momentului, începând cu cel al prezent şi viitor. (comandor. prof. univ.
Şefului Statului Major General, domnul dr. Florin Moisescu), Cooperarea intergeneral-locotenent dr. Ştefan Dănilă.
naţională în domeniul învăţământului tenacitate şi continuitate. (Maria Crăciun), Competenţa lingvistică, o preocupare a resurselor umane. (comandor
Florian Pirnoiu), Decanul de vechime.
(maior Cătălin Samoilă), Marchetingul
recrutării militare. Profesia militară în
ofensivă (consilier Valentina Agulescu),
Continuitate şi tradiţie în reglementarea
relaţiilor de muncă în Armata României
(locotenent-colonel Adela Vîlcu), Transformarea educaţiei prin intermediul
sistemului e-learning (locotenent Cristina Meauţă), Consideraţii generale
privind managementul resurselor umane (Aspirant Raluca-Elena Radu), Aprecierea de serviciu în managementul carierei individuale (colonel dr. Ionel
Oniciuc-Corduban), Sociologia militară pentru organizaţie în beneficiul resurselor umane (colonel Vasile Marineanu),
Dezvoltarea resurselor umane - încercări
doctrinare (comandor Ionel Dan Ciocoiu), Sistemul informatic-componentă a
managementului resurselor umane (ma-

A

Rezerva Oştirii Române

57

ior Sorin Săvuţ), Pledoarie pentru resursa umană (Funcţionar public Viorica
Ghiulea), Politici ale managementului resurselor umane (comandor George
Spiridonescu).

ViAŢA NOASTRă

Nr. 9 / Octombrie 2012

E

ditată de Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor ,,Elena Cuza” din
Bârlad, care are în componenţa sa şi
cadre militare în rezervă şi în retragere
pensionari militari, revista de faţă este
închinată aniversării a 58 de ani de la
apariţia acestei structuri.
Materialele publicate în primele pagini
aduc în prim plan aspecte ce privesc sărbătorirea a 58 de ani de existenţă a C.A.R.
– Bârlad, precum şi pe cele ce se referă la
Ziua Internaţinală a Persoanelor Vârstnice.
Având în vedere că anul 2012 a fost
declarat Anul European al Îmbătrânirii
Active şi Solidarităţii între Generaţii, în
paginile revistei găsim suficiente exemple care siubliniază activismul persoanelor vârstnice şi faptul că multe dintre
acestea constituie exemple pentru generaţiile tinere.
Cultura, spiritualitatea şi istoria, au
locul pe măsură în economia revistei
Nu este uitată nici sănătatea oamenilor, problemă asupra căreia se insistă

plecându-se de la cerinţa ,,să dăruim
oamenilor noştri viaţă”, exprimată de
către un medic de familie.
Pentru această frumoasă şi interesantă revistă, mulţumim domnului Serghei Coloşenco, din echipa de coordonatori ai acesteia.
General de brigadă (r)
dr. Gheorghe Creţu
Colonel (r) ing. Mircea Alexe

De la Filiala Judeţeană Iaşi a A.N.C.M.R.R. “Henri Coandă”,
am primit la redacţie ziarul “REZERVISTUL” nr. 9-10
(15-16), publicaţie de informare militară, educaţie
patriotică, spiritualitate creştină, cultură, artă şi atitudine
civică, editat de către această structură asociativă.
Acest număr este dedicat Zilei Armate Române.
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FILE DE ISTORIE

CUZA VODĂ ŞI SIMBOLURILE NAŢIONALE
ALE NOULUI STAT - ROMÂNIA
Colonel (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE
Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

A

ctul de la 24 ianuarie 1859, ,,Ziua se
aur a veacului“, cum au numit-o
contemporanii, prin care Moldova şi
Muntenia s-au unit într-un singur stat, se
înscrie ca un moment de însemnătate
excepţională în istoria poporului român.
Biografii domnitorului Principatelor
Unite i-au atribuit, pe bună dreptate, lui
Alexandru Ioan Cuza, supranumele de
unificatorul, alături de popor, căci ,,Unirea naţiunea a făcut-o”, de legislator,
ostaşul, diplomatul, domnul ţăranilor, etc..,
fiindcă şi-a pus sigiliul gândirii sale ,,în
spiritul veacului şi a vremii lui, în toate
reformele noilor instituţii”.
I se cuvine însă lui Cuza Vodă şi epitetul de fondator al noilor simboluri naţionale, ceea ce demonstrează faptul că
unificarea principatelor nu era rezultatul
unei acţiuni de moment, ci urmarea
firească a zeci şi sute de ani de luptă, încheierea unui proces istoric, pe parcursul căruia românii şi-au exprimat
aspiraţiile, şi prin simbol.

dacii aveau şi ei steag, în jurul căruia
adunau armata în caz de război. Se
constată şi la ei folosirea drapelelor şi a
stindardelor, ceea ce probează diviziunea
armatei în corpuri.
În Evul Mediu, drapelele, păstrând o
anumită tradiţie, au răspuns în special
nevoilor militare sau ale întrecerilor
cavalereşti şi s-au generalizat la toate

1. Drapelul Naţional.
Dintre simbolurile naţionale, se impune prin semnificaţie şi înălţime spirituală, drapelul. Deşi ca simbol naţional
a fost instituit în epoca modernă, drapelul
fiecărei ţări este încărcat de istorie, el
vine de demult, iar devenirea sa s-a împletit strâns cu evoluţia comunităţii
umane pe care o desemnează.
Drapelul este o creaţie a popoarelor
antice. La romani întâlnim cuvântul steag
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza
sub numele de vexillum (drapel), pentru
infanterie şi signum (stindard), pentru
trupele de cavalerie. De aici şi termenul popoarele. Importanţa şi rolul drapelelor
de vexilologie, consacrat ştiinţei care are într-o bătălie au fost remarcate în
drept obiectiv studiul drapelelor. Geto- lucrarea ,,Învăţăturile lui Neagoe Basarab
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(1512 - 1521) către fiul său Teodosie”,
unde domnitorul Ţării Româneşti consemnează: ,,Astfel, mintea se află în
trupul omului asemenea steagului când
stă în mijlocul luptei, iar în luptă toată
oastea priveşte la steag şi până stă
steagul în luptă, acea luptă nu se cheamă

Tricolorul României,
după 1862

biruită, chiar dacă are năvală grea (spre
sine), iar ei toţi privesc către steag şi toţi
se strâng în jurul lui. Dacă steagul cade,
toată oastea se risipeşte şi nu se ştie unul
de altul, cum şi încotro merg. Aşişderea
este şi domnul: până stă mintea lui
întrânsul întreagă, toţi oştenii se strâng
împrejurul său ca şi oştile împrejurul
steagului”.
În epoca modernă, steagurile vor
dobândi o semnificaţie naţională, în
sensul recunoaşterii unanime de către
cetăţenii ţării şi a consemnării înfăţişării
lor în legile fundamentale (constituţii).
Tricolorul românesc, reunind roşu, galben şi albastru, are o istorie impresionantă.
Pagini noi s-au înregistrat în analele
drapelului tricolor după Unirea Principatelor Române, Ţara Românească şi
Moldova. Convenţia de la Paris, a celor
şapte puteri, din august 1858, referitor
la drapelul Principatelor Române, pre-
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vedea: ,, Oştirile Moldovei şi Munteniei îşi
vor păstra steagurile lor actuale; la ele se
va ataşa o banderolă de culoare albastră,
acesta din urmă fiind menită a simboliza
unirea”. Este semnificativ faptul că în
1860, instituindu-se prima decoraţie
românească (Pro Virtute Militari) menită să recompenseze pe cei care au
înfruntat la 13 septembrie 1848, pe
Dealul Spirii, trupele otomane invadatoare - s-a prevăzut ca aceasta să fie
prinsă cu panglică tricoloră.
În aprilie 1861, autorităţile Principatelor Unite au intervenit pe lângă
marile puteri în vederea recunoaşterii
tricolorului ca pavilion al navelor comerciale româneşti. În conformitate cu
conţinutul notelor difuzate în străinătate,
drapelul ţării cuprindea tricolorul orizontal, dotat în partea superioară, pentru
a crea impresia că se respectă prevederile Convenţiei de la Paris, cu o
eşarfă albastră.
Peste un an, ministrul afacerilor externe al Principatelor Unite adresează
puterilor garante o nouă notă în legătură
cu pavilionul românesc. Prin cuprinsul
acesteia, guvernul Principatelor Unite
cerea marilor puteri să intervină la Poartă în vederea reglementării pavilionului
moldo-valah, pentru care făcuse repetate
demersuri. Subliniem faptul că această
intervenţie a contribuit la recunoaşterea
oficială, de către puterile garante, a
culorilor naţionale româneşti. Modul de
redactare a acestor note, stilul direct de
proclamare a tricolorului ca simbol naţional oficial au dus, în cele din urmă, la
recunoaşterea acestuia şi de către puterile garante.
În august 1862 s-a renunţat şi la banderola albastră, ataşată conform prevederilor Convenţiei de la Paris, ţara impunându-şi propria voinţă şi în ceea ce
priveşte acest simbol naţional.
Un moment deosebit în educarea
sentimentelor patriotice la ostaşi, îl reprezintă înmânarea steagurilor tricolore
unităţilor militare, acţiune ce s-a desfăşurat în mod solemn în ziua de 1/13
septembrie 1863, zi cu adânci semnificaţii pentru armata română. Cu această
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ocazie, într-o vibrantă cuvântare adresată ostaşilor, domnitorul sublinia că
drapelele cele vechi înfăţişau ,,ţările
despărţite”, în timp ce noile steaguri întrunesc culorile ambelor ţări. Evidenţiind
semnificaţia deosebită a steagului, Cuza
afirma: ,,Pimind noile drapele, reamintiţivă pururea că v-am încredinţat onoarea
ţării; Drapelul este România, acest pământ binecuvântat al patriei, udat cu
sângele străbunilor noştri şi îmbelşugat
cu sudoarea muncitorului. Este familia,
căminul fiecăruia, casa în care s-au
născut părinţii voştri şi în care se vor
naşte fii voştri. Steagul este încă simbolul
devotamentului, credinţei, ordinii şi a
disciplinei ce reprezintă oastea. Steagul
este totodată trecutul, prezentul şi viitorul ţării, întreaga istorie a României”.
Steagurile înmânate de domnitorul
Cuza erau compuse din cele trei culori
redate orizontal, roşu fiind plasat în partea superioară. În centrul lor era gravată
stema unită - acvila cruciată, şi capul de
bour, compoziţie menită a atesta noul
statut politic al României. Cele două steme reunite pe steag erau însoţite de o
eşarfă ce avea înscrisă deviza ,,Honor et
Patria”. Pe steag erau ţesute şi iniţialele
domnitorului (A şi I).
Pe steagul domnesc al marelui patriot,
alături de stema unită, s-au înserat cuvintele pline de semnificaţii: ,,UNIREA
PRINCIPATELOR FERICIREA ROMÂNILOR, TRǍIASCǍ A. IOAN I”.
După detronarea lui Cuza, Locotenenţa domnească care a urmat la conducerea României a înlocuit drapelele
ostăşeşti cu altele reprezentând tricolorul
în aceeaşi dispunere, dar purtând pe suprafaţa lor denumirea şi numărul unităţilor militare de care aparţineau.

între armorialul de stat muntean cu cel
moldovean. Într-adevăr, fiecare din
aceste armoriale - a căror apariţie în
paralel a fost semnalată încă din secolul
al XIV-lea - posedă caracteristicile sale
proprii, pe care patrioţii din cele două
ţări române doreau să le vadă înfăţişate
cu precădere în stema de stat a Principatelor Unite. Din această concurenţă
între elementele specifice ale armorialului valah, susţinut de unii oameni
politici munteni şi cele ale armorialului
moldovean, pe care doreau să-l impună
alţi bărbaţi de stat de dincolo de Milcov, s-

Stema României
după 1863

a născut o bună parte a variantelor
înregistrate în compoziţiile heraldice
apărute în decursul domniei lui Alexandru Ioan Cuza”.
Stema sintetizează, prin figurile
însumate şi atributele lor, prin modul de
dispunere şi cromatică, ceea ce-i carac2. Stema Ţării şi Sigiliul statului.
terizează pe diferiţii posesori. Stema
În deosebit de documentata sa lucrare ţării, prin modul de alcătuire şi cromatică,
intitulată ,,Ştiinţa şi arta heraldică în vorbeşte codificat despre drumul poRomânia”, , Dan Cernovodeanu consideră porului român spre împlinirea dezică ,,Diversitatea elementelor variabile ca deratului naţional.
Simbolurile din stema heraldică atestă
aspect în reprezentările heraldice întâlnite de-a lungul întregii perioade dintre adevărul conform căruia băştinaşii aces1859 - 1866, rezultă în primul rând - tor meleaguri, urmaşii daco-românilor au
după părerea noastră - din confruntarea preluat creştinismul încă din primele
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secole ale mileniului I, creştinarea
timpurie şi păstrarea acesteia, în ciuda
tuturor vicisitudinilor vremii, fiind una
din caracteristicile istoriei noastre.
Simbolurile amintite relevă totodată
apartenenţa poporului român la marile
civilizaţii europene.
În primii ani după unirea Moldovei cu
Ţara Românească, sub domnia lui Cuza
Vodă, cât timp Unirea nu era pe deplin
consolidată, stema Principatelor Unite
consta din stemele acolate ale Moldovei şi
Ţării Româneşti, timbrate cu o coroană
princiară închisă sau deschisă. Această
stemă s-a stabilit mai întâi prin uz şi
rareori apare colorată. În mod oficial a
fost fixată abia la 9 februarie 1861, prin
Înaltul Ordin de Zi nr. 34 al domnitorului
Cuza.
De altfel, entuziasmul cu care a fost
primită unirea celor două Principate, a
făcut ca stemele lor acolate să se pună pe
orice obiect care comporta aceasta şi în
formele cele mai diferite. Chiar stemele
oficiale variau foarte mult unele de altele
prin felurile deosebite cum erau întocmite şi colorate. După ce Vodă Cuza a
desăvârşit Unirea celor două ţări, la 24
Ianuarie 1862, prin contopirea lor întrun singur stat, cu un singur guvern, un
singur parlament şi o singură capitală, sa creat, în 1863, întâia stemă a ,,României’’, deosebită de stema Principatelor
Unite, prin aceea că avea un singur scut
şi nu două scuturi acolate şi că în locul de
frunte era acvila cruciată a Ţării Româneşti.
Noua stemă se prezenta astfel: scut
despicat, în primul cartier tăiat, pe albastru şi aur, o acvilă cruciată de culoare
neagră, cu zborul în jos, în cartierul al 2lea tot tăiat, pe roşu şi albastru, un cap de
bour de culoare neagră, cu stea de aur
între coarne.
Scutul timbrat cu o coroană princiară
închisă, având deasupra globul cruciger
albastru, cu cercul şi crucea de aur şi
susţinut de doi delfini verzi cu capetele în
jos şi afrontaţi, este aşezat pe două insigne legionare romane, încrucişate, purtând, cea din dreapta acvila cruciată şi
cifra V, cea din stânga capul de bour şi
cifra XXIV.
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Pavilionul de purpură, căptuşit cu
hermină şi bordat cu ciucuri de aur, este
prins în vârf într-o coroană de aur.
Această stemă nu corespundea regulilor heraldice, fiindcă se înfăţişa mai
mult ca o stemă de alianţă şi nici aspiraţiilor domnitorului, căci nu cuprindea armele lui personale, fapt ce l-a
determinat pe Cuza Vodă să ia iniţiativa
elaborării unor compoziţii heraldice
adecvate cerinţelor ştiinţei blazonului. În
acest sens, la recomandarea consulului
francez Victor Place, consilier personal
al domnitorului, au fost consultaţi specialişti francezi în domeniu. Ca urmare a
acestor acţiuni, în octombrie 1863 s-a
alcătuit primul proiect de stemă care
răspundea exigenţelor ştiinţei heraldicii,
înfăţişându-se astfel:
Scut scartelat. În cartierele 1 şi 4, pe
albastru, o acvilă cruciată de aur, cu zborul în jos, încoronată, ţinând în ghiara
dreaptă o spadă de aur, în stânga un
sceptru de aur. În cartierele 2 şi 3, pe
roşu, un cap de bour negru, cu stea de aur
cu şase raze între coarne. Peste tot; tripartit: albastru, aur, roşu (stema familiei
Cuza).
Scutul timbrat cu o coroană princiară
deschisă, de aur şi susţinut de doi delfini
verzi, cu capetele în jos şi afrontaţi, este
aşezat pe două insigne legionare romane
încrucişate, purtând, cea din dreapta
cifra V IAN, iar cea din stânga cifra XXIV.
Pavilionul de purpură, căptuşit cu
hermină şi bordat cu ciucuri de aur, este
prins în vârf într-o coroană de aur. Pe o
eşarfă albastră deviza: ,,TOŢI ÎN UNU”.
Este interesant de observat, în
originalul colorat al acestei steme, figura
şi decoraţia ,,ORDINUL UNIRII”, pe care
Cuza îl înfiinţase. Deşi întrunea toate
cerinţele impuse de legile heraldicii şi a
fost folosită în uzanţele administraţiei,
nici această stemă nu a fost până la urmă
aprobată de parlament şi adoptată oficial.
Detronarea forţată a domnitorului Unirii,
la 11 februarie 1866, în favoarea unei
dinastii străine, a făcut ca problema
adoptării stemei de stat să fie aprobată
ulterior, în timpul domniei lui Carol I, în
care se păstrează arhitectura şi ele-
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mentele heraldice principale, definite sub
Alexandru Ioan Cuza.
Sigiliul statului oglindeşte întocmai
stema, astfel că matricea sigilară a Statului Major General al Armatei are gravată stema unită redată printr-un scut
despicat, primul loc revenind armelor
Munteniei, iar locul secund Moldovei.

Matricea sigilară a Adunării Elective
a României

3. imnul naţional.
În neîncetata curgere a vremii, odată
cu necontenita strădanie spre progres,
oamenii nutresc aspiraţii şi idealuri ce
sunt transmise comunităţilor sociale şi
generaţiilor ce vin, prin manifestări de
amploare, în cadrul cărora muza are un
rol deosebit. Multe şi minunate cântece,
având drept scop trezirea sentimentelor
patriotice, au fost intonate de-a lungul
vremurilor pe pământul românesc, cele
mai mobilizatoare fiind definite ca
,,imnuri“. Termenul provine din greaca
veche, unde desemna cântecele solemne,
prin care se preamăreau zeii şi eroii
legendari.
În epoca modernă imnul naţional, aşa
cum termenii îl definesc, este cântecul ce
aduce înaintaşilor înalt omagiu, este
melodia ce trezeşte fiori de mândrie şi
întăreşte crezul în puterea de continuă

devenire a neamului. Având un conţinut
adecvat chemării fiecărei epoci şi atribute prin care să desemneze în ansamblu naţiunea, imnul naţional trebuie
să fie recunoscut oficial în ţară şi dincolo
de hotarele ei.
O importanţă deosebită în stimularea preocupărilor pentru crearea unui imn naţional a avut-o muzica
militară. Prima fanfară militară s-a creat
în Iaşi, prin porunca din 25 august
1830. Formaţia s-a numit ,,Muzica ştabului oştirii”. Curând au apărut astfel de
fanfare la Craiova (1830) şi la Bucureşti
(în 1832), iar după 1840 şi în alte oraşe
ale Ţării. La trezirea interesului faţă de
muzica militară, un rol de seamă au avuto Iosif Ivanovici şi Eduard Hübsch, inspectori ai muzicii armatei.
Primele preocupări în vederea alcătuirii unui imn naţional propriu-zis, au
avut loc în timpul domniei lui Alexandru
Ioan Cuza, din ordinul căruia, generalul
I.Em. Florescu, ministrul de război a dat,
la sfârşitul anului 1860, un ,,Ordin de zi
pe toată oştirea“, cu următorul cuprins:
,,Având în vedere că imnurile ce se cântă
la primirea şefilor sunt străine şi diferează de la corpuri la corpuri, având în
vedere necesitatea ce este de a avea în
asemenea ocazii un imn naţional, am
hotărât cele ce urmează:
1. Se acordă un premiu de 100 galbeni celui ce va compune un asemenea
imn.;
2. Toţi concurenţii vor trimite până la
31 decembrie, compunerile dumnealor,
subsemnate şi sigilate la ministerul de
Resbel unde ecsaminându-se se va hotărâ premiantul.
Ordinul de mai sus a fost difuzat şi în
1861, sub forma unei ,,înştiinţări’, în care
se specifica: ,,Domnul ministru de resbel,
în dorinţa de a da o satisfacţie orgoliului
naţional, ca să nu se mai cânte imnuri
străine la reuniuni şi alte ocazii, a luat
dispoziţii pentru elaborarea unui imn
naţional, publicând prin Monitorul
Oastei nr. 36 din anul expirat, un premiu
aceluia din artişti care să elaboreze
imnul cel mai bun”. Şi-au măsurat măiestria, participând la concurs, treispre-
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zece muzicieni, printre care şi Pascu
Purcărea, devenit între timp dirijorul
muzicii militare.
Preocupările pentru crearea unui imn
naţional au determinat formarea a două
opinii, una formulată de Ministrul de
Război, care susţinea că imnul naţional
poate fi doar o compoziţie destinată fanfarei (fără versuri), cea de a doua aparţinând Ministrului Culturii, considerând
că imnul naţional, (compus din melodie
şi versuri) să fie prezentat în viaţa civilă,
mai ales în lumea şcolară.
Juriul chemat să aprecieze a fost
compus din şapte membri, respectiv
compozitorii Alexandru Flechtenmacher,
Dimitrie G. Florescu, Ludvig Anton West,
Alexandru Berdescu, Johann Andraş
Wackmann, Grigore Bengescu şi colonelul Manu.
Dezbaterile ample pe marginea selectării piesei care să devină imn naţional a impus totodată alcătuirea unei
,,comisii literare a imnului”, constituită
iniţial din D. Bolintineanu, G. Sion, Gh.
Creţeanu, Grigore Alexandrescu şi
Alexandru Odobescu, apoi din Costache
Negruzzi, Alexandru Donici, Ion
Heliade Rădulescu, Alexandru Odobescu
şi Ioan G. Massin.
În ajunul aniversării Unirii, printr-un
ordin de zi pe toată oastea, la 22 ianuarie
1862, comisia însărcinată cu ,,ecsaminarea hymnelor” recomandă Ministerului de Război ,,spre a se adopta în
armata română următoarele compoziţii:
1. ,,Mars triumfal spre primirea
steagului Măriei Sale Prinţului Domnitor”, compus de D. Eduard Hübsck, capelmaistrul Regimentului a II-lea de
Linie;
2. ,,Zorile cu rugăciunea”, compus de
D. Iosif Ivanovici, capelmaistrul Regimentului al V-lea de Linie;
3. ,,Marşul destinat la primirea oricărui şef de drept”, compus de D. Pascu
Purcărea, fost capelmaistru.
Deşi la 1862, când s-a desfăşurat
concursul nici una din cele trei piese
premiate nu a fost proclamată ,,imn naţional“, manifestarea a stimulat preocupările în această direcţie. De fapt, în
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perioada care a urmat, inclusiv după venirea principelui Carol (10 mai 1866), sa folosit ca imn naţional creaţia (doar
melodia, fără text), care a primit în 1862
premiul întâi. Tot aceeaşi melodie va
constitui imnul ţării şi după 1881 (momentul transformării României în regat),
când Vasile Alecsandri a creat, pentru a
adăuga melodiei lui Hübsck, versurile
imnului regal, având ca denumire ,,Imnul
Regal Român”.
4. Ziua Naţională.
Ziua Naţională constituie o anumită
dată din an în care o ţară îşi dezvăluie în
faţa propriilor cetăţeni, dar şi a lumii întregi, istoria, originalitatea culturii, realizările în domeniul vieţii economice şi
ştiinţifice, toate acestea ca expresie a
conştiinţei individualităţii sale.
În ţara noastră, primele acţiuni menite a marca ziua naţională au avut loc în
timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.
La 24 ianuarie 1860, în oraşele ţării, în
special la Bucureşti şi Iaşi, au avut loc
ample manifestări publice, sărbătorirea
fiind marcată prin arborarea drapelelor
tricolore, afişarea unor reprezentări
simbolice evocând, prin reunirea acvilei
şi a capului de bour, aspiraţia multiseculară de unitate naţională. În toate împrejurările s-au intonat cântece patriotice, au răsunat puternic acordurile
,,Horei Unirii”.
În 1861, la aniversarea a doi ani de la
Unire, manifestările au evocat obiectivele
revoluţionarilor paşoptişti. O adevărată
sărbătoare s-a desfăşurat în 1862 când,
ca urmare a recunoaşterii de către Înalta
Poartă (decembrie 1861), a dublei alegeri
a prinţului Cuza, s-au alcătuit primele
organisme de stat ale României, un singur parlament, un singur guvern şi s-a
fixat o capitală unică, (oraşul Bucureşti).
După înlăturarea lui Cuza Vodă şi
instaurarea pe tronul României a prinţului Carol Hohenzollern de Sigmaringen,
sărbătoarea naţională a fost legată, cum
era obiceiul în toată Europa, de familia
domnitoare. Astfel, ziua de 10 mai
perpetua amintirea momentului în care
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Invitaţie adresată lui Barbu Slătineanu să
ia parte la aniversarea zilei de 24 ianuarie

principele Carol a fost proclamat de către
parlament domnitorul României.
În urma evenimentelor din decembrie
1989, ziua naţională a României a
devenit 1 Decembrie. Neîndoielnic, alegerea acestei date ca sărbătoare a întregii naţiuni a fost determinată de profunda semnificaţie a evenimentului istoric pe care îl evocă. Într-adevăr, cercetând ,,cronicile bătrâne”, constatăm că
din numeroasele fapte de altădată,
din neuitatele momente de glorie înregistrate în curgerea istoriei noastre, cea mai glorioasă, cea mai strălucitoare, cea mai apropiată inimilor
tuturor românilor, cea mai plină de
speranţe este ziua în care, în acel
neuitat 1 Decembrie 1918 s-a făurit,
prin vrerea şi lupta întregului popor
român, unirea românilor de pe întreg
cuprinsul fostei Dacii, într-un singur
STAT NAŢiONAL UNiTAR.

Cititorul, iubitor de istorie, va găsi mai multe date
privind Simbolurile naţionale ale României
de după 1862 în cartea
“Cuza Vodă, făuritor al Statului Român modern”,
prezentată de către noi la rubrica “Semnal”
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ONOR EROULUI NECUNOSCUT
CARMEN NEGOIŢĂ

Î

ncă din antichitate, în timpul civilizaţiilor
elene şi romane, cultul ostaşului căzut în
războaie a fost cunoscut şi practicat în
cadrul unor ritualuri solemne. Iniţial, ceremoniile se oficiau în faţa unui sicriu gol, denumit cenotaf, care reprezenta, simbolic,
trupul soldatului, care nu fusese recuperat,
deşi solemnitatea avea un caracter evident
individual, referindu-se la persoane cunoscute, bine desemnate.
Dar omagierea unui anumit ostaş nu
venera şi cultul eroului necunoscut, anonim,
ca simbol al tuturor celor care au făcut
sacrificiul suprem. Este motivul pentru care
s-a dorit un ritual cu caracter de generalitate.
Istoria a impus cultul eroului necunoscut după Primul război Mondial, când a
fost stabilit şi un ceremonial care desemna
ostaşul neştiut, ceremonial adoptat de toate
statele. Astfel, se deshumau un număr de
trupuri ale ostaşilor necunoscuţi (de la patru
la zece), din zonele sau ţările pe teritoriul
cărora se dăduseră lupte aprige, apoi era ales
un recrut, mare invalid de război, văduvă sau
orfan, care desemna sicriul, care devenea
astfel simbolul ostaşului necunoscut. Primele
state care au edificat Morminte ale Ostaşului
Necunoscut şi au organizat ceremonii
militare în memoria acestuia, au fost Franţa1920, SUA-1921, Italia şi Belgia-1922, urmate şi de altele.
În România, ţară trecută prin furcile
caudine ale Primului Război Mondial, au fost
iniţiate demersuri pentru cinstirea memoriei celor căzuţi la datorie pentru întregirea
acesteia. Regele Ferdinand I , în 1920, a creat
cadrul legal prin pronunţarea ,,Legii pentru
cinstirea eroilor căzuţi“, care prevedea
ridicarea unui cenotaf şi stabilea că la sărbătoarea ortodoxă a Înălţării Domnului
Nostru Iisus Hristos să se omagieze şi Ziua
Eroilor. După modelul european, România a
hotărât înhumarea cu funeralii naţionale a
rămăşiţelor unui erou, simbol al sacrificiului
tuturor celor care au căzut pentru Ţară. La
Mărăşeşti, pe 14 mai 1923, au fost aduse
zece sicrie cu trupurile soldaţilor căzuţi pe
câmpurile de luptă din zonele Prahova,

Bucureşti, Jiu , Dobrogea, Mărăşeşti, Mărăşti,
Oituz, Ardeal, Basarabia. Copilul de trupă
Almicar Săndulescu, orfan de război, a arătat
un sicriu şi a spus simbolic: ,,Acesta este tatăl
meu”. A doua zi, pe 15 mai 1923, sicriul a fost
adus în Bucureşti şi depus la Biserica ,,Mihai
Vodă”, unde, peste câteva zile, s-a desfăşurat
pelerinajul.
În ziua de 17 mai 1923, la ora 12.00, osemintele Eroului Necunoscut au fost înhumate în Parcul Carol. Astfel se cinstea vitejia,
şi curajul celor care au făcut posibilă crearea
statului român unitar, liber şi independent.
Peste erou şi monumentul său au trecut
vremurile şi vremea, iar în 1958 osemintele
Eroului Necunoscut au fost strămutate în
Mausoleul de la Mărăşeşti.
În anul 1990, la iniţiativa Ministerului
Apărării Naţionale şi nu numai, prin eforturile autorităţilor, cu un cortegiu impresionant şi cu un ceremonial militar şi religios
înălţător, Eroul Necunoscut a fost adus în
Bucureşti şi reamplasat pe prima platformă
a aleii centrale din Parcul Carol I. Prezenţa
gărzii de onoare de la Regimentul de Gardă,
a conferit ceremoniei un plus de solemnitate
prin onorul dat înaintaşilor. În timp, mormântul Eroului Necunoscut a fost amplasat
pe locul în care a fost înhumat în 1923.
Din anul 1991, Regimentul 30 Gardă
,,Mihai Viteazul” execută o misiune sfântă veghează somnul de veci al oşteanului care a
binemeritat de la ţară respect şi pioşenie,
prin asigurarea pazei permanente şi executarea de ceremonii, cu prilejul depunerii
de coroane de către personalităţi civile şi
militare din ţară şi din străinătate, omagiind
astfel jertfa de sânge a eroilor neamului
românesc.
Veşnică amintire celor care au făcut
sacrificiul suprem !
Erou Neştiut, Ţara recunoscătoare nu
te va uita nicicând !
Dumnezeu să aibă în paza Sa pe toţi
cei care au plătit preţul cel mai de preţ,
pentru libertatea noastră, a celor de azi !
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PROBLEME DE INTERES

CONSIDERAŢII PRIVIND SECURITATEA UMANĂ
ŞI NEVOILE OMULUI
Colonel (r) dr. PETRE DUŢU

Director al Centrului de Studii Strategice de Securitate şi Apărare
din Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”

1. Securitatea umană şi nevoile
omului
Securitatea umană înseamnă absenţa
pericolului pentru individ, grup şi
comunitate. Mai general, este vorba de
impresia subiectivă resimţită de cel care
nu percepe pericolul. Securitatea şi
antonimul său insecuritatea sunt deci
noţiuni foarte subiective. Nevoia de
securitate este o nevoie psihologică fundamentală pentru om, care dacă nu este
satisfăcută, suscită o indispoziţie şi
mobilizează o parte importantă a
resurselor intelectuale, nervoase şi fizice,
ce ar putea fi utilizate în alte scopuri.
Numeroase activităţi umane sunt astfel
perturbate, chiar făcute imposibile,
atunci când domneşte un climat de
insecuritate.
Fiinţa umană trăieşte un sentiment de
insecuritate atunci când estimează –
motivat sau nu - că un element exterior şi
imprevizibil poate modifica, perturba
sau distruge aşteptările sale legitime¹.
Acest element exterior poate fi de diverse naturi: întâmplarea, o catastrofă
naturală, un fapt neprevăzut, răutatea
altor oameni.
Aşteptarea legitimă este consecinţa ce
se prevede în funcţie de legile naturii şi de
regulile din societate. Omul pentru a-şi
satisface mai ales nevoia de securitate a
căutat să cunoască legile naturii şi să determine reguli stabile – şi deci previzibile
– ale vieţii în societate.
Potrivit teoriei lui A.H. Maslow, omul
are următoarele trebuinţe: fiziologice
(hrană, adăpost, repaus, sexuale); de securitate (echilibru emoţional în activităţile de muncă, de viaţă ); sociale (de
afiliere şi apartenenţă la variate grupuri
sociale); psihosociale (stimă de sine,

prestigiu, consideraţie); de autorealizare
personală în activităţi creative, cognitive,
estetice². Practic, realizarea de sine corespunde faptului că omul devine sincer
cu propria sa natură. Dar pentru a ajunge
aici, sunt necesare condiţii prealabile de
libertate a expresiei, de dreptate socială
şi de manifestare a fiecărei persoane,
fără teamă de vreo ameninţare sau de
ziua de mâine. Acestea sunt asigurate şi
garantate prin cei patru piloni ai securităţii umane şi anume: democraţia,
statul de drept, buna guvernare şi
dezvoltarea durabilă.
Omul poate acţiona în deplină cunoştinţă de cauză prin cunoaşterea mediului său, social şi natural, fapt ce
conduce la reducerea incertitudinii, la diminuarea riscurilor şi la creşterea gradului său de securitate. De fapt, nu există
exercitare reală a libertăţilor dacă anumite nevoi fundamentale rămân nesatisfăcute. Este evident că nu are sens să
se vorbească de libertatea sau de
demnitatea celui care moare de foame
sau celui căruia îi este frig. La fel,
nimeni nu-şi poate exercita dreptul de a
face ceea ce doreşte, desigur cu respectarea normelor sociale, dacă se află
sub ameninţare sau trăieşte cu teama
zilei de mâine. Prin urmare, se poate afirma că există o strânsă legătură între
satisfacerea nevoilor omului şi securitatea acestuia.
Securitatea umană poate fi văzută sub
multiple aspecte. Printre acestea, cele
mai importante în structura analizei pe
care o facem acestui concept, sunt şi
următoarele:
1) securitatea ca stare de încredere,
calm, seninătate şi linişte. În acelaşi timp,
toate elementele enumerate sunt condiţii
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sine qua non ale exercitării efective a
oricărei libertăţi şi a democraţiei;
2) securitatea ca sentiment. În această
calitate, ea poate fi influenţată printr-o
multitudine de situaţii şi elemente exterioare fiinţei umane. În cadrul acestora
din urmă se pot include vulnerabilităţile
mediului social şi natural, riscurile, pericolele şi ameninţările de securitate. Oricare dintre acestea pot afecta semnificativ sentimentul de securitate, indispensabil unei acţiuni umane coerente,
exercitării libertăţilor democratice şi
eficacităţii economice;
3) securitatea ca produs al activităţii
umane conştiente, voluntare şi responsabile. Omul, ca fiinţă socială, poate şi
trebuie să-şi creeze şi perfecţioneze
continuu mediul psihosocial în care
trăieşte şi activează. În acest context, el
poate să-şi construiască propriul mediu
de securitate, acţionând în direcţia diminuării riscurilor, pericolelor şi ameninţărilor care-i pot aduce atingere semnificativă în plan fizic, psihic, psihosocial,
material şi economic. De aceea, securitatea se concepe pe numeroase planuri.
Securitatea cetăţenilor unui stat este în
mod tradiţional prima justificare a existenţei statului, adică asigurarea securităţii cetăţenilor în ceea ce priveşte
exteriorul şi, apoi, pe plan intern. Pentru
reducerea riscurilor externe de securitate, statul dispune de diplomaţie şi de o
armată proprie. Pe plan intern, statul are
sarcina să asigure securitatea cetăţenilor
săi şi a bunurilor acestora. În acest scop,
statul are nevoie de o poliţie şi o justiţie
eficace;
4) securitatea ca ansamblul condiţiilor
interne şi internaţionale propice vieţii şi
activităţii umane. Practic, securitatea
este produsul interacţiunii condiţiilor
interne şi internaţionale, în care omul
trăieşte şi acţionează, respectând legile
naturii şi normele impuse de societate,
pe de o parte şi punându-şi în valoare
potenţialul de care dispune, pe de altă
parte. Deci, se poate spune că o politică
de securitate eficace nu se poate concepe
decât de o manieră globală, adică ea
trebuie să vizeze toate domeniile susceptibile să reducă consistent securitatea
umană, sub multiplele ei forme de manifestare.

67

Securitatea nu poate fi niciodată
absolută. Insecuritatea şi imprevizibilitatea fac parte integrantă din viaţă.
Dar ele trebuie să fie percepute la un
nivel acceptabil. În viaţă, singura certitudine absolută este moartea: individul
uman nu este sigur decât că într-o zi va
muri. În mod paradoxal, securitatea
totală nu poate fi atinsă decât cu
moartea. De altfel, o societate care va
tinde să atingă o securizare absolută
va tinde la paralizie şi deci la moarte.
Securitate şi insecuritate sunt noţiuni
foarte subiective. Nivelul lor se evaluează
prin comparaţie cu experienţele anterioare. De exemplu, o persoană care a
cunoscut anterior riscuri importante va
estima un risc dat ca fiabil, în timp ce o
persoană care nu a fost expusă niciodată
la un asemenea risc în trecut, îl va
resimţi ca important.
Securitatea umană, ca stare de încredere, calm, seninătate şi linişte, sentiment, produs al activităţii umane conştiente, voluntare şi responsabile, ansamblul condiţiilor interne şi internaţionale propice vieţii şi activităţii
umane se caracterizează prin supleţe,
dinamism şi subiectivitate. Aceste
trăsături derivă, în principal, din fundamentele sale, reprezentate de democraţie, statul de drept, buna guvernare şi
dezvoltarea durabilă, care, în calitatea lor
de piloni ai securităţii umane, la rândul
lor, se definesc printr-o evoluţie dinamică.
2. impactul democraţiei asupra securităţii umane
Cuvântul democraţie vine din grecescul demos care înseamnă popor. Întro democraţie, de la popor vine puterea
suverană a legislativului şi a guvernului.
Desigur, se întâlnesc diferenţe între
democraţiile existente în lume, iar principiile şi practicile de guvernare democratice se disting cu claritate de alte tipuri
de guvernare.
Practic, democraţia se caracterizează
printr-un ansamblu coerent de trăsături,
printre care se află şi următoarele³: este
un mod de guvernare în care puterea şi
responsabilitatea civică aparţin ansamblului de cetăţeni, care le exercită direct
sau prin reprezentanţi liber aleşi; este un
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ansamblu de principii şi de practici ce
protejează libertatea; se sprijină pe
principiul legii majorităţii, echilibrată
prin drepturile minorităţii şi drepturile
individuale; descentralizează puterile
publice către nivelurile locale; protejează
drepturile fundamentale ale omului (libertatea cuvântului şi a religiei, dreptul la
o egală protecţie a cetăţenilor prin lege şi
libertatea de a se organiza şi participa
deplin la viaţa politică, economică, socială şi culturală a societăţii); organizează în mod sistematic alegeri libere,
deschise şi cinstite pentru toţi cetăţenii;
supune guvernul la regula de drept şi
asigură ca toţi cetăţenii să fie deopotrivă
protejaţi prin lege şi ca drepturile lor să
fie garantate prin legi şi sistemul judiciar; cetăţenii, într-o democraţie au
drepturi dar şi obligaţii şi responsabilităţi.
O societate democratică este organizată şi condusă în strictă conformitate
cu o Constituţie scrisă care conţine, pe de
o parte, normele principale pe care
cetăţenii statului acceptă să le respecte
şi, pe de altă parte, stabileşte structurile
fundamentale ale guvernului. Totodată,
într-un stat de drept toate legile trebuie
redactate în conformitate cu prevederile
Constituţiei sale. Într-o democraţie, o
putere juridică independentă permite
cetăţenilor să conteste legile pe care ei le
apreciază ca ilegale sau neconstituţionale. În acelaşi timp, Constituţia stabileşte cadrul exercitării autorităţii guvernului, specificând întinderea acestei
autorităţi, mecanismele prin care ea se
exercită şi procedurile de promulgare a
viitoarelor legi. De asemenea, Constituţia
defineşte ce înseamnă a fi cetăţean,
stipulând care sunt drepturile, obligaţiile
şi responsabilităţile acestuia, dar şi ale
structurilor de autoritate din stat.
Specific unei societăţi democratice
este existenţa pluripartitismului în
stat. Partidele politice sunt organizaţii
voluntare care fac legătura între popor şi
guvern. Partidele recrutează candidaţi şi
fac campanie pentru ca membrii lor să
fie aleşi în cadrul scrutinului, astfel încât
partidul să câştige alegerile. Partidul majoritar sau coaliţia de partide care alcătuieşte guvernul se străduieşte să traducă în legi programul său politic.

Partidele plasate în opoziţie sunt libere
să critice politica şi ideile partidului aflat
la guvernare şi să propună ideile lor.
Fiecare partid politic, într-o societate
democratică respectă principiile democraţiei şi, ca urmare, recunoaşte şi respectă autoritatea guvernului ieşit în
alegeri.
De asemenea, fiecare partid, indiferent de mărimea lui, fie că se află la
guvernare sau nu, într-o societate
democratică, respectă valorile compromisului şi ale toleranţei. Principiul
opoziţiei loiale este esenţial în orice
democraţie. El semnifică faptul că toţi
participanţii la dezbaterea politică –
oricât de mari ar fi diferenţele dintre ei împărtăşesc valorile democratice fundamentale de libertate a cuvântului, credinţei şi egalităţii în faţa legii. Partidele
care pierd alegerile intră în opoziţie, încrezătoare că sistemul politic le va proteja dreptul la organizare şi la exprimare.
Partidele au posibilitatea ca, prin programele lor, să-şi atragă alegătorii de
partea lor pentru a obţine sufragiile
populare. Evident că într-o democraţie,
lupta între partidele politice este o competiţie pentru a servi mai bine
poporul şi nu interesele politicienilor
şi a clientelei lor.
Într-o societate democratică, alegerile
sunt libere şi corecte, permiţând locuitorilor să aleagă acel partid care cred că
le va reprezenta mai bine interesele dacă
ajunge la guvernare. Pentru ca alegerile
să fie libere şi cinstite, trebuie să fie
îndeplinite o serie de condiţii, printre
care se află şi următoarele: votul universal, în aşa fel încât toţi bărbaţii şi
toate femeile să aibă drept de vot,
indiferent de starea socială, materială
sau studii; libertatea de a se înscrie pe
listele de alegători şi de a accede la funcţii
elective; libertatea de expresie pentru
candidaţi şi partidele politice; libertatea
organizării campaniei electorale; dreptul
alegătorilor de a fi informaţi obiectiv
asupra alegerilor; monitorizarea alegerilor de către observatori străini şi de
către reprezentanţi ai societăţii civile;
votul secret.
Un astfel de tip de alegeri creşte posibilitatea unui transfer paşnic al puterii
şi constituie o garanţie că cei care se află
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la putere dar pierd la alegeri, vor accepta
verdictul scrutinului şi vor ceda puterea
noului guvern.
Specific unei societăţi democratice
este şi existenţa şi transpunerea în
practică a mai multor tipuri de libertăţi şi
anume: libertatea presei; libertatea
cuvântului; libertatea credinţei.
Libertatea presei presupune: ca
aceasta să fie independentă de orice intervenţie guvernamentală; să informeze
operativ şi corect publicul; să tragă la
răspundere pe cei responsabili şi să
constituie un forum de dezbateri asupra
chestiunilor locale şi naţionale; existenţa
unor protecţii legale indispensabile.
Într-o democraţie, guvernul trebuie să
dea seama de acţiunile sale în faţa societăţii. În acest scop, există legi şi
structuri adecvate. Totodată, cetăţenii
trebuie să fie informaţi despre deciziile
pe care guvernul le ia în numele lor. Presa
permite satisfacerea acestui drept de
informare, denunţând dacă este nevoie
erorile sau abuzurile guvernului, permiţând cetăţenilor să-i ceară socoteală şi să
pună în discuţie politica sa. Guvernele
democratice permit jurnaliştilor să
acceadă la reuniuni şi documente publice, în condiţiile legii. Ele nu fixează
reguli apriori asupra a ceea ce jurnaliştii
pot spune sau nu, ori ce să scrie şi ce nu,
dar aceştia au obligaţia să respecte codul
lor deontologic.
La rândul său, presa trebuie să se
comporte într-o manieră responsabilă.
Datorită asociaţiilor sale profesionale,
consiliile sale independente şi mediatorii
săi – critici interni care primesc plângerile publicului – presa are mijloacele
sale adecvate pentru a remedia propriile
excese şi a-şi asuma responsabilitatea
acţiunilor sale.
Democraţia pretinde ca publicul să
facă alegeri clare. Pentru că publicul are
încredere în presă, jurnaliştii trebuie să
prezinte faptele bazându-se pe surse şi
informaţii credibile. Într-o presă liberă,
plagiatul şi ştirile false sunt contraproductive.
Organele de presă trebuie să aibă un
consiliu de redacţie, independent de guvern, capabil să distingă primirea şi difuzarea de informaţii în propagarea opiniilor.
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Jurnaliştii nu trebuie să urmărească
mişcările opiniei publice, ci să fie ghidaţi
în mod unic de căutarea adevărului şi
prezentarea acestuia. Într-o democraţie,
presa poate efectua munca sa de culegere
a ştirilor şi de redactare a reportajului
fără să spere la favoruri din partea
guvernului sau să se teamă de măsuri de
sancţionare.
În democraţie, se constată o luptă fără
sfârşit între două drepturi: dreptul şi
obligaţia guvernului de a proteja securitatea naţională şi dreptul poporului de a
fi informat, care presupune că jurnaliştii
pot accede la informaţie. Guvernul
trebuie, câteodată, să limiteze accesul la
informaţiile considerate ca prea sensibile
pentru a face obiectul unei difuzări
generale, dar jurnaliştii din democraţie
au pe deplin dreptul de a căuta să
cunoască aceste informaţii.
În ceea ce priveşte libertatea cuvântului, într-o democraţie aceasta este
asigurată şi garantată. Ea presupune că
guvernul nu controlează conţinutul celor
mai multe discursuri sau publicaţii. Prin
urmare, democraţia este caracterizată de
o multitudine de voci ce exprimă idei şi
opinii variate, chiar contradictorii. Potrivit teoreticienilor, o dezbatere liberă şi
deschisă contribuie la aflarea adevărului
şi permite astfel să se evite erorile grave.
Totodată, democraţia depinde de o
populaţie alfabetizată, cultivată şi care
are acces la informaţie, aşa încât să
participe cât mai bine posibil la viaţa
publică a societăţii şi să critice responsabilii guvernului atunci când iau
măsuri greşite sau tiranice. Cetăţenii şi
reprezentanţii lor aleşi, recunosc că democraţia depinde de accesul cel mai liber
posibil la idei, la date şi la opinii necenzurate.
În acelaşi timp, în democraţie principiul libertăţii cuvântului trebuie să fie
protejat prin Constituţie care va interzice puterilor legislativă şi executivă de a
impune o cenzură. Protecţia libertăţii
cuvântului este un drept numit negativ,
pentru că el se limitează la a împiedica
guvernul să restrângă dreptul la cuvânt,
contrar drepturilor numite pozitive care
pretinde guvernului o acţiune specială.
În cele mai multe cazuri, autorităţile
dintr-o democraţie nu se amestecă în
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conţinutul celor scrise sau a discursurilor
din societate. De aceea, contestaţia este
terenul de probă al democraţiei, dreptul
de a se aduna paşnic este esenţial şi este
parte integrantă a exercitării principiului libertăţii cuvântului. O societate
civilă autorizează o dezbatere animată
între cei care sunt profund în dezacord
cu o problemă sau alta.
Libertatea cuvântului este un drept
fundamental, dar el nu este absolut. El nu
poate fi invocat pentru a justifica
violenţa, calomnia, defăimarea, subversiunea, obscenitatea, satisfacerea unor
nevoi materiale sau financiare.
În acelaşi timp, democraţia cere un
nivel ridicat al ameninţării pentru a justifica interdicţiile de exercitare a libertăţilor fundamentale ce ar putea incita
la violenţă şi negare, într-o modalitate
mincinoasă a reputaţiei celuilalt, de a
răsturna un guvern constituţional sau de
a promova un comportament obscen.
Cele mai multe democraţii interzic,
deopotrivă, orice discurs ce incită la ură
rasială. Prin urmare, în orice democraţie
dificultatea constă în a găsi echilibrul în
protecţia dreptului la cuvânt, pe de o
parte, şi lupta împotriva discursurilor ce
incită la violenţă sau intimidare, pe de
altă parte.
Libertatea credinţei este un alt drept
ce se garantează şi asigură într-o democraţie. Ea cuprinde dreptul oricărei
persoane de a practica religia, individual
sau în grup, în public sau nu şi de a
respecta practicile şi învăţămintele religiei, fără teama de a fi persecutat de guvern sau de alte elemente ale societăţii.
Într-o democraţie, toţi oamenii au
dreptul de a-şi practica religia, de a se
întâlni în cadrul exprimării religiei sau
credinţei lor, de a stabili şi de a întreţine
locuri destinate special acestui scop. De
aceea, statul este obligat să protejeze
acest drept şi să-l apere, fără a se amesteca în practica şi conţinutul religiei.
Într-o democraţie, cetăţenii pe lângă
drepturi au şi responsabilităţi. În
principal, acestea se referă la: respectul
legilor ţării; plata impozitelor; respectul
drepturilor celorlalţi; recunoaşterea autorităţii guvernului; asumarea obligaţiilor către societate; implicarea activă în
soluţionarea treburilor publice; parti-

ciparea la vot pe timpul alegerilor.
La rândul său, guvernul, într-o democraţie, are o serie de responsabilităţi. Astfel, guvernul are obligaţia de
a da seama de acţiunile şi deciziile sale în
faţa cetăţenilor. Statul se achită de
această datorie graţie multiplelor mecanisme - politice, juridice şi administrative
- puse în practică pentru a evita corupţia
şi a garanta că toţi funcţionarii rămân
aproape de popor şi îşi asumă responsabilitatea acţiunilor lor. Alegerile libere
şi echitabile constituie principalul mecanism în materie de responsabilitate politică. Un mandat cu durată determinată şi
ţinerea de alegeri obligă aleşii la justificarea deciziilor lor şi permite rivalilor
politici să propună alte programe şi
politici. Dacă alegătorii nu sunt satisfăcuţi de rezultatele obţinute de cel ales,
ei pot, o dată mandatul încheiat, să
voteze în favoarea unui adversar, care a
venit cu un program politic mult mai
atrăgător.
Gradul de responsabilitate politică al
oricărui conducător este dependent de
mai multe criterii, mai ales dacă el a fost
ales sau numit pe postul respectiv,
printre care: lungimea mandatului său şi
numărul de mandate succesive pe care le
poate cumula.
Mecanismele juridice pe care se sprijină responsabilitatea, cuprind Constituţia ţării, acte legislative, decrete, reguli,
coduri şi alte instrumente juridice care
limitează puterile conducătorilor şi precizează acţiunile pe care cetăţenii le pot
lua împotriva acestora, dacă conduita lor
este apreciată ca nesatisfăcătoare.
Responsabilitatea juridică a membrilor guvernului pretinde un aparat judiciar independent, abilitat să permită
cetăţenilor să angajeze urmărirea împotriva guvernului. Printre aceste mecanisme ce susţin responsabilitatea juridică, figurează: coduri etice şi de conduită pentru funcţionarii publici; legi
relative la conflicte de interese şi legi ce
permit divulgarea de informaţii financiare, care obligă membrii guvernului să
dea informaţii asupra surselor veniturilor şi bunurilor lor; legi ce dau cetăţenilor şi presei acces la documente oficiale ale guvernului; participarea activă a
cetăţenilor la viaţa socială, politică,
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economică, culturală a societăţii obligă
guvernul să consulte opinia publică
atunci când vrea să adopte decizii ce au
consecinţe majore pentru toţi cetăţenii.
3. Legătura dintre democraţie şi
securitatea umană
Securitatea umană, ca ansamblul componentelor economică, socială, politică,
sanitară, culturală, informaţională şi de
mediu, se află într-o strânsă interacţiune şi interdependenţă cu democraţia,
ca formă de organizare a conducerii
societăţii.
Interacţiunea derivă din faptul că
elementele constitutive ale securităţii
umane, prin existenţa lor, la parametrii
optimi, creează premisele implicării responsabile, conştiente şi voluntare a tuturor cetăţenilor ţării la viaţă şi activitate
socială, politică, economică, culturală şi
nu numai, a statului. Aceasta întrucât
existând şi manifestându-se, pe toate
dimensiunile sale, securitatea umană – la
nivel de persoană, grup uman, comunitate locală şi naţională – a creat condiţiile ca orice fiinţă umană să se
elibereze de frica zilei de mâine, de nevoi
şi de teama că integritatea sa fizică şi
psihică, precum şi bunurile sale vor fi
afectate negativ de pericole sau ameninţări reale sau imaginare. În acest
context, oamenii îşi pot dedica întreaga
energie fizică şi psihică activităţilor
circumscrise dezvoltării durabile economice, politice, sociale, culturale, informaţionale şi de mediu a societăţii de
apartenenţă.
La rândul său, democraţia crează
condiţiile prielnice instaurării securităţii
umane la toate nivelurile şi pe toate dimensiunile sale. Aceasta înainte de toate,
pentru faptul că insecuritatea generată
de propriul stat, într-o democraţie puternică, este mult diminuată sau chiar
eliminată prin activitatea membrilor
societăţii. Când democraţia este slabă,
nevoile şi drepturile populaţiei nu
primesc atenţia necesară şi sunt deci
adesea neglijate sau ignorate. Aceasta
este adevărat mai ales în ceea ce priveşte
drepturile membrilor cei mai marginalizaţi ai populaţiei, cum sunt cei săraci,
minorităţile, femeile şi copii, ceea ce îi
aruncă la periferia societăţii şi îi
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împiedecă să contribuie la progresele sociale şi economice, precum şi să beneficieze de acestea. De aici, apariţia şi
manifestarea sentimentelor de insecuritate la astfel de segmente ale populaţiei
ţării.
În domeniul democraţiei, într-o ţară
în dezvoltare cum este, R. Moldova, de
exemplu, se cer create condiţiile propice
participării cetăţenilor de o manieră
activă şi utilă, directă sau prin intermediul societăţii civile sau a reprezentanţilor aleşi, la exercitarea puterii şi
la deciziile politice care îi privesc personal. Instaurarea, în mod real, a democraţiei presupune întărirea instituţiilor şi
practicilor democratice, a sistemelor
electorale şi legislative, prin angajamentul cetăţenilor şi prin participarea
organizaţiilor non guvernamentale la
procesul politic de elaborare şi implementare a lor.
De fapt, pentru ţările care au trecut de
la un sistem politic întemeiat pe partidul
unic, mai întâi, se asistă la declanşarea şi
continuarea procesului de democratizare
a societăţii şi, apoi, se poate vorbi de o
democraţie reală. În acest caz, este
vorba, pe de o parte, de constituirea instituţiilor democratice statale şi non statale
(crearea şi activarea societăţii civile) şi,
pe de altă parte, de educarea cetăţenilor
pentru a şti ce drepturi politice au şi cum
pot să şi le exercite liber şi profitabil
pentru ei şi comunitatea de apartenenţă.
De asemenea, într-o democraţie, existând libertatea de expresie, cetăţenii îşi
pot face cunoscute opiniile în orice chestiune care le poate aduce atingere
securităţii individuale, de grup sau la
nivel de comunitate. Aici, un rol important revine mass-media care, în calitatea sa de „câine de pază al democraţiei”,
acţionează prin metodele sale specifice
atât în direcţia respectării principiilor
democratice, cât şi a drepturilor generale
ale omului. Totodată, democraţia, prin
definiţie, asigură securitatea umană pe
toate dimensiunile acesteia - economică,
socială, culturală, psihosocială – prin
faptul că permite oamenilor să participe
liber la procesul elaborării legilor ce
garantează accesul persoanelor la muncă, educaţie, îngrijiri medicale, asistenţă
juridică, la toate resursele şi şansele
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oferite de societate. În acelaşi timp, în
democraţie există cadrul instituţionalizat
în care fiecare om îşi poate exercita
drepturile sale civile, economice, culturale
şi de orice natură fără teama că securitatea sa şi a familiei sale este
periclitată.
Interdependenţa rezultă din faptul că
atunci când oamenii se simt în siguranţă,
când nu trăiesc cu sentimentul că
ameninţări şi pericole de securitate îi
pândesc, acţionează liber pe coordonatele democraţiei implicându-se deplin
în întreaga viaţă şi activitate a statului,
atât în calitate de funcţionari în diverse
organisme şi instituţii ale statului, de
lucrători în sectorul privat, cât şi ca
membrii ai unor organizaţii non guvernamentale. O persoană, un grup sau o
comunitate locală care ştie că trăieşte
într-o democraţie reală are sentimentul
că riscurile, pericolele sau ameninţările
de securitate simetrice sau asimetrice ce
pot să se manifeste în societate, la un
moment dat, sunt anticipate, stăpânite şi
contracarate, în limita posibilului, de
către instituţiile statului cu competenţe în
materie de securitate. Pe de altă parte,
democraţia permite oamenilor, în calitatea lor de cetăţeni, să participe direct
sau mediat, la construcţia propriului mediu social, la dezvoltarea relaţiilor
interumane, la producerea, repartiţia şi
consumul de bunuri şi servicii, la elaborarea politicilor de securitate - umană
individuală, de grup şi naţională -, la
transpunerea în practică a diferitelor
strategii de securitate, emanaţie a
colaborării fructuoase dintre instituţiile
statului şi organizaţiile societăţii civile
interesate de securitatea umană.
În acelaşi timp, se poate afirma că securitatea umană şi democraţia sunt
compatibile. Compatibilitatea lor este
dovedită prin aceea că democraţia creează şi dezvoltă climatul legal, organizaţional şi psihosocial adecvat existenţei şi
manifestării securităţii umane – la toate
nivelurile – individ, grup, comunitate locală şi naţională. Pe de altă parte, securitatea umană, prin caracteristicile
sale, dă un nou avânt democraţiei, prin
eliberarea omului de frica zilei de
mâine şi de nevoile cotidiene, deschide
câmp participării active a cetăţenilor la

dezbaterea şi soluţionarea problemelor
cu care se confruntă comunitatea locală
şi ţara lor. Totodată, se cuvine garantată
şi securitatea socială a cetăţenilor, care
reprezintă unul dintre fundamentele
democraţiei adevărate. Exercitarea libertăţilor politice este subordonată satisfacerii prealabile a nevoilor primare. Atât
timp cât aceste nevoi primare nu sunt
satisfăcute, nu există o reală alegere
posibilă în mintea cetăţeanului: el
este condiţionat de căutarea satisfacerii nevoilor sale biologice fundamentale.
Rolul social al statului este să instaureze un sistem care să permită satisfacerea nevoilor fundamentale şi exercitarea efectivă a libertăţile politice. Maniera în care puterile publice încearcă să
răspundă la această constrângere este ea
însăşi una dintre mizele majore ale
politicii sociale. Aceasta din urmă trebuie
să permită oricărei persoane satisfacerea suficientă a nevoilor sale, pentru
a-i permite să atingă nivelul de libertate
necesară exercitării funcţiei sale de
cetăţean. Evident această problemă este
extrem de complexă. Pe de o parte,
satisfacerea nevoilor fundamentale este o
noţiune extrem de subiectivă, pe de altă
parte, trebuie să se evite suscitarea sau
încurajarea comportamentelor profitorilor. În plus, trebuie cu orice preţ
apărat în mintea oamenilor legătura
psihologică între remuneraţie şi efort.
În fine, trebuie evitat ca o securitate
socială de tip administrativ să distrugă
legăturile naturale şi umane de solidaritate. O securitate socială eficace ridică
orice justificare a delincvenţei: dacă
nevoile vitale sunt satisfăcute, nu
există nici o nevoie de a fura pentru a
supravieţui.
Prin urmare, se poate spune că securitatea umană şi democraţia corelează
direct şi semnificativ, pe toate dimensiunile celei dintâi şi pe coordonatele
oferite de cea de a doua componentă a
raportului analizat.
Concluzii
Securitatea umană devine, pe zi ce
trece, tot mai mult un obiectiv major, atât
al fiecărei ţări, cât şi al comunităţii
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internaţionale. Prezervarea sa, dacă nu
este temeinic reglementată la nivel internaţional, va conduce, în timp, la comiterea unor abuzuri de către cei care îşi
vor asuma rolul de „apărători” ai securităţii umane. Unele evenimente de
astăzi prefigurează un asemenea
comportament, atât la nivelul unor
state, cât şi al unor organizaţii interguvernamentale de naturi diverse (politicoeconomică, de exemplu Uniunea Europeană sau politico-militară, de pildă
Organizaţia Tratatului Atlanticului de
Nord) .
Securitatea umană, indiferent de
nivelul său de manifestare, se cere văzută
ca un bun public ce trebuie apărat şi
promovat, de toţi actorii statali şi non
statali, consecvent, sistematic şi prin
toate mijloacele legale.
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RISCURI ŞI AMENINŢĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII
NAŢIONALE, DIN PERSPECTIVĂ REGIONALĂ
General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREŢU

S

ecuritatea naţională este, în opinia
noastră şi nu numai, expresia credibilă şi convingătoare a interesului
naţional care, sintetic, ar putea să
consiste în: menţinerea ca stat naţional
suveran, independent, unitar, indivizibil,
de drept, democratic şi social, dezvoltarea
unei economii libere, dinamice, viabile,
competitive, durabile, asigurarea prosperităţii generale a societăţii româneşti,
dezvoltarea culturii şi vieţii spirituale, în
acord cu valorile naţionale tradiţionale,
dar şi cu cele universale, asigurarea vigorii, sănătăţii fizice şi morale a tuturor
cetăţenilor ţării, protecţia mediului înconjurător şi a condiţiilor naturale propice desfăşurării unei vieţi normale
pentru toţi locuitorii spaţiului statal românesc, afirmarea activă a statului român
ca factor de stabilitate în plan regional,
continental şi global, creşterea specifică a
contribuţiei sale la edificarea unui climat
de securitate şi pace.
Perspectiva geografică care include
România într-o anumită matrice regională, indică spaţiul sud-est european,
sinonim, în general, cu Balcanii de Vest şi
zona extinsă a Mării Negre. În acest
spaţiu vom releva riscurile şi ameninţările la adresa securităţii naţionale,
menţionând expres că acestea nu sunt
produsul în stare ,,pură” al regiunii, ci,
pur şi simplu, că prin transfer, inducţie
genetică sau prin complementaritate, se
manifestă ideatic şi au ,,legitimitatea” regiunii sud-est europene. Această realitate
este, într-o anumită măsură, consecinţa
faptulu că spaţiul geopolitic, geostrategic
şi de securitate proxim României, reprezintă proiecţia evoluţiilor similare la
nivel global.
Putem afirma că actualul context geopolitic şi geostrategic regional este

extrem de complex, are o dinamică internă greu previzibilă, conţine potenţialităţi distructive incontrolabile şi, lucru
important, se află în atenţia intereselor
contrare ale principalilor actori ai scenei
mondiale. Această caracterizare, chiar la
modul general, conturează, în aceiaşi
parametri de apreciere, starea de insecuritate regională care, potenţial, se
poate amplifica, generată de controlul
ineficient şi neadecvat al situaţiei interne
din statele ,,nesigure” politic şi democratic, dar şi de proliferarea necontrolată
a pericolelor asimetrice. Înainte de a le
releva, menţionăm succint cauzele care
le-au generat. În acest sens avem în vedere: transformarea radicală şi profundă
a configuraţiei geopolitice şi geostrategice a regiunii proxime României în
ultimii douăzeci de ani ,presiunile politicodiplomatice, ameninţările, măsurile economico-financiare şi de natură tehnologică extrem de agresive, exercitate divergent asupra statelor care şi-au regăsit,
prin libertate, identitatea; subminarea
capacităţii de acţiune a guvernelor din
statele regiunii, cultivarea deliberată a
unor divergenţe strategice între statele
acesteia, controlul exercitat asupra
guvernelor unor state, în sensul promovării unei politici în consens cu unul sau
altul dintre actorii statali cu vocaţie
globală, tratamentul diferenţiat aplicat
statelor din regiune, în funcţie de interesele geopolitice şi geostrategice ale
actorilor cu vocaţie globală, exercitarea de
presiuni internaţionale pentru recunoaşterea unei anumite realităţi de natură
geopolitică şi geostrategică, realităţi
impuse de voinţa şi interesele actorilor
globali.
În acest context, României îi este proprie o anumită stare de insecuritate faţă
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de care, evident, statul nostru îşi proiectează şi îşi operaţionalizează securitatea naţională. Starea de insecuritate
căreia România trebuie să îi facă faţă, de
fapt pe care trebuie să o contracareze
oportun şi eficient, este determinată, nici
nu se putea altfel, de caracteristice specifice spaţiului sud-est european, cu
extinderile inevitabile în proximitatea
asiatică a acestuia, printre care pot fi
menţionate: dispariţia percepţiei de permanentă ameninţare din partea Occidentului, ca urmare a încheierii Războiului Rece şi a productivităţii proceselor de integrare europeană şi euroatlantică, activarea unor surse de
insecuritate, interne şi externe, care,
până la prăbuşirea sistemului securităţii
bipolare, s-au menţinut în stare latentă,
deplasarea surselor de insecuritate din
mediul extern către cel intern, creşterea
gradului de complexitate şi complementaritate a riscurilor şi ameninţărilor care
se pot coagula în ipoteze şi scenarii
dintre cele mai dezastruoase, caracterul
interconex şi transfrontalier al unor
surse reale de insecuritate, care reclamă
reacţia conjugată a mai multor factori de
putere.
Din perspectivele deja menţionate
rezultă că gama riscurilor, a ameninţărilor a pericolelor şi a agresiunilor
posibile la adresa României, identificate
sau ipotetice, este destul de largă, de
amplă, pentru a putea fi tratată exhaustiv
în parametrii acestui demers. Vom
recurge, în cele ce urmează, la menţionarea criterială a acestora, respectiv a
riscurilor, ameninţărilor şi pericolelor de
natură externă, astfel:
• specifice domeniului militar: unele
reminiscenţe ale conflictelor din Balcani,
inclusiv cele izvorâte pe fondul ciocnirilor şi neînţelegerilor interetnice: pericolul venirii la putere a unor forţe extremist-naţionaliste, concomitent cu persistenţa unor percepţii greşite ale unor
state la adresa vecinilor; probleme care
privesc frontierele, situaţia refugiaţilor
sau a unor minorităţi; Accentuarea de-

75

calajelor de potenţial militar, reducerile
de armamente şi efective militare, fără ca
acest proces să fie compensat prin
creşterea corespunzătoare a calităţii
echipamentelor aflate în înzestrare;
existenţa unor conflicte militare deschise, dar şi a unor surse potenţiale de
conflict; posibilitatea reizbucnirii unor
conflicte din cauza nerezolvării lor durabile; traficul de armament, muniţie şi
mateiale
radioactive;
terorismul
transfrontalier etc.
• specifice domeniului politic: existenţa în proxima vecinătate a României a
unor zone de gravă instabilitate politică,
socială şi militară, precum şi a unor stări
conflictuale potenţiale; exercitarea de
presiuni şi imixtiuni externe în procesul
decizional, care lezează interesele naţionale şi, implicit, securitatea naţională;
angajarea unor reacţii politice lipsite de
realism geopolitic şi geostrategic la
anumite situaţii de criză; evaluarea
uneori eronată a contextului politic subregional şi regional; efectele imprevizibile ale procesului de globalizare, cu
tot ceea ce reprezintă acesta;
• specifice domeniului socialcultural: imixtiuni mai mult sau mai
puţin făţişe în treburile interne ale
României, cu scopul instituirii politicii
dublului standard în fundamentarea şi
aplicarea drepturilor omului, incapacitatea statului român de a edifica, pe probleme de fond, unitatea şi coeziunea
diasporei româneşti; penetrarea culturală agresivă, laică şi religioasă, cu
ţinta evidentă de discreditare şi înstrăinare a valorilor naţionale autentice şi, în primul rând, a identităţii
naţionale, inducerea abilă a unor
,,modele” educaţionale centrate pe diminuarea considerabilă a potenţialului
cultural;
• specifice domeniului economicofinanciar: presiunea creată de reţelele şi
sistemele de contrabandă, traficul ilegal
de mărfuri, accentuarea practicii spălării
banilor negri, cu efecte dintre cele mai
nocive asupra securităţii naţionale; im-
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punerea de situaţii preferenţiale, cu
efecte în dimensiunea economico-financiară a securităţii naţionale, relevată
de nivelul de dezvoltare a României;
pierderea unor pieţe de desfacere tradiţionale pentru produsele româneşti, coroborată cu lipsa de incisivitate şi inspiraţie în reconstruirea unor noi pieţe;
corupţia şi crima organizată transfrontalieră;
• specifice domemiului informaţional-comunicaţional:
agresiunea
informaţională şi lipsa unei reacţii
adecvate la aceasta, dezvoltarea controlului asupra mediilor de informare
publică a unor grupări care, prin activitatea economică desfăşurată afectează
centrii vitali ai securităţii naţionale, afirmarea sistematică a imaginii deformate
despre România şi realităţile româneşti;
• specifice domeniului psihologic:
desfăşurarea de acţiunu destinate slăbirii
rezistrenţei psihice a populaţiei, prin
dezinformare sau prin punerea în circulaţie a unor zvonuri; exercitarea de
presiuni psihologice, prin crearea în
spaţiul mental public, a unor trebuinţe
false sau exagerate, pe care statul român
nu le poate satisface, scopul acestora
fiind crearea sau alimentarea unor stări
de nemulţumire sau de insatisfacţie;
discreditarea sistematică a unor personalităţi cu roluri importante în
arhitectura responsabilităţilor statale;
• specifice domeniului etnic-religios: instrumentarea dezbinării sociale
din considerente religioase sau etnice;
exacerbarea discriminării pozitive în
raporturile dintre majoritatea româ-

nească şi minorităţile naţionale; transferul unor probleme sociale curente în
politica mereu cu uşile deschise a drepturilor omului, conferindu-se acestora
gravitate şi o falsă importanţă strategică;
politizarea cu caracter etnic şi religios;
• specifice domeniului ecologic:
producerea unor catastrofe ecologice, a
căror propagare poate fi foarte greu controlată, declanşarea unor epidemii cu
acţiune atât asupra animalelor cât şi a
oamenilor; poluarea apelor care tranzitează România sau a celor limitrofe
României: degradarea mediului natural;.
Faţă de cele mai sus arătate, subliniem
faptul că riscurile şi ameninţările la nivel
regional se particularizează atât prin
existenţa unor trăsături specifice, cât şi
prin faptul că au o extensie redusă, atât
în plan acţional sau geografic, cât şi sub
aspectul efectelor potenţiale pe care le
pot produce.
În cele mai multe cazuri nu este
afectat mediul global de securitate, prin
schimbarea caracteristicilor proprii
parametrilor de stare ai acestui mediu. Pe
de altă parte, faptul că fenomenul
globalizării a evoluat treptat pe parcursul
unui interval istoric deosebit de scurt. se
impune de la sine un studiu mai atent al
înterpătrunderilor între riscurile şi
ameninţările de securitate regionale şi
cele continentale şi globale.
De aici şi necesitatea unor forme de
identificare, analiză, prevenire şi acţiune
concertată de contracarare a riscurilor şi
ameninţărilor la adresa securităţii la
toate nivelurile: naţional, regional, continental şi global.

v
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REMEMBER

General de Flotilă Aeriană
VASILE IOAN OLARU

G

eneralul de flotilă aeriană VASiLE
iOAN OLARU a văzut lumina zilei la
18 ianuare 1925, în oraşul Şimleul
Slvaniei. Părinţii săi, Ioan şi Lucreţia Olaru,
au acordat o atenţie deosebită creşterii şi
educării fiului lor, mai ales că oraşul
Oradea, în care s-au mutat ulterior, oferea
posibilităţi multiple în acest sens.
Intrarea trupelor hortiste în Oradea,
după Dictatul de la Viena, a făcut ca familia
Olaru să se refugieze la
Arad, unde acesta a continuat să studieze, remarcându-se prin rezultatele obţinute.
În acest oraş se
înscrie în anul 1941 la
Şcoala de zbor fără motor.
După eliberarea Ardealului de Nord, se întoarce, împreună cu
familia, în Oradea.
Pasiunea
pentru
zbor se materializează
mai târziu prin îmbrăţişarea carierei militare,
arma aviaţie militară, în
cadrul Şcolii de Ofiţeri
de Aviaţie, pe care o
absolvă cu rezultate meritorii.
Rezultatele obţinute încă din primii ani
de activitate ca ofiţer de aviaţie, l-au
recomandat pentru Academia Militară
Generală - Secţia aviaţie (1959 -1962).
După absolvire a fost numit locţiitor Şef de
Stat Major pentru Operaţii la R48 Vânătoare - bombardament de la Alexeni.
La sfârşitul anului 1964 a fost selecţionat pentru Direcţia Informaţii Militare. După absolvirea cursului de specializare ca ofiţer de informaţii, anul 1965
îl găseşte la Londra, ca ataşat militar
adjunct.
După încheierea misiunii se reîntoarce
în ţară, unde îndeplineşte, în perioada

1971 - 1973, funcţia de Şef secţie în
Direcţia Informaţii Militare.
Între anii 1973 - 1987, timp de 15 ani, sa aflat la post, în calitate de ataşat militar la
Teheran, cu extindere de acreditare în
Pakistan şi Afganistan.
S-a pensionat în 1988, după 40 de ani
de activitate sub drapel.
Timp de 10 ani s-a dedicat creşterii
albinelor în regim pastoral.
Între anii 1998 - 2012,
generalul
de
flotilă
aeriană Vasile Ioan Olaru
a condus cu competenţă
şi dăruire, Compartimentul Relaţii Internaţionale
al A.N.C.M.R.R., unde s-a
distins printr-un înalt
spirit de răspundere şi
camaraderie. În paralel a
desfăşurat activitate şi în
Asociaţia Diplomaţilor
Militari în Rezervă şi în
Retragere.
Graţie neodihnei sale,
generalul de flotilă aeriană Vasile Ioan Olaru a
contribuit la extinderea şi
dezvoltarea
relaţiilor
A.N.C.M.R.R. cu structuri
similare din ţări membre NATO şi UE, dar
şi din afara acestora.
Trecerea la cele veşnice a generalului de
flotilă aeriană Vasile Ioan Olaru, constituie
o grea pierdere pentru toţi cei care l-au
cunoscut şi care i-au apreciat nu numai
calităţile sale ca ofiţer al Armatei Române
şi apoi ca membru al A.N.C.M.R.R, dar şi pe
cele umane, calmul şi tactul său, apropierea de oameni pe care le manifesta permanent.
Vom păstra mereu vie amintirea sa.
Dumnezeu să-l odihnească în pace !
General de brigadă (r)
Buciuman Virgiliu-Marin
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General-maior dr. ing.
VIOREL DUMIRESCU

A

văzut lumina zilei la Bucureşti, în
ziua de 16 februarie 1934. Tatăl
său, ofiţer de artilerie, s-a distins în
luptele de la Mărăşti şi Mărăşeşti din vara
anului 1917, în urma cărora a fost
decorat cu Ordinul ,,Mihai Viteazul” în
grad de ofiţer. Mama sa a fost directorul
unui Cămin pentru copii
Deoarece tatăl său a
condus după anul 1925
lucrările unor obiective de
infrastructură, iar mai
apoi a funcţionat în calitate de chestor al poliţiilor Buzău, Râmnicu
Sărat, Prahova şi Sibiu, a
fost nevoit să urmeze
şcoala primară în localităţile Brad, Tarcău,
Urziceni, Buzău, iar gimnaziul la Râmnicu Sărat,
Buzău, Sinaia, apoi Colegiul la Sibiu.
A îmbrăţişat cariera
armelor urmând Şcoala
de Ofiţeri de Radiolocaţie
şi Artilerie A.A. După ce a fost avansat la
gradul de sublocotenent a fost trimis la
studii superioare în URSS, la Sankt Petersburg şi Harcov, unde a obţinut diploma de inginer militar.
În această calitate a ocupat pe rând
funcţiile de lector, şef de laborator, şef
department plan-producţie, şef sector
(secţie) la Baza 268 de reparat şi fabricat
tehnică militară, tehnolog şef şi inginer
şef şi şef de Stat Major la aceeaşi Bază,
director tehnic şi apoi dirctor general al
Grupului Industrial al Armatei şi şef de
Stat Major.
A făcut parte dintr-o serie de comisii
mixte tehnico-ştiinţifice, de colaborare
cu întreprinderi şi companii din peste 20
de ţări ale lumii.

Datorită cunoştinţelor, experienţei
acumulate şi rezultatelor sale, în 1979
este admis la doctorantură, pe care o
finalizează în 1984, cu teza: Baze de
experimentare a rachetelor de toate
tipurile, în dinamică şi statică, pentru
rachetele fabricate în România.
A avut o activitate de excepţie în domeniul ştiinţific, concretizată prin realizarea documentaţiei pentru 385
scule şi dispozitive verificatoare, proiectarea a
peste 2000 piese şi coordonarea realizării a 35
obiective de tehnică militară.
După trecerea sa în
rezervă în 1992, a lucrat
ca director la firme
private, până în 1996.
După înscrierea sa în
A.N.C.M.R.R. a îndeplinit
pe rând funcţii de conducere la nivel de filială şi
în structura centrală a
Asociaţiei.
Prin
activitatea sa în cadrul Departamentului
Social al A.N.C.M.R.R. a contribuit la
creşterea eficienţei acesteia, prin faptul
că a pus accent pe calitate în întreaga sa
muncă.
Întreaga sa activitate a fost răsplătită
cu ordine şi medalii, precum şi prin
avansarea sa la gradul de general-maior.
Dispariţia generalului-maior dr. ing
ViOREL DUMiTRESCU, a constituit o
pierdere grea pentru A.N.C.M.R.R., la activitatea căreia şi-a adus întreaga contribuţie, precum şi pentru colegii săi,
care l-au apreciat şi iubit.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
General de brigadă (r)
dr. Gheorghe Creţu
Colonel (r) ing. Mircea Alexe
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General de brigadă
FLORICĂ GHEORGHE

S

-a născut în comuna vâlceană
Stroieşti la 14 noiembrie 1940, întro familie de harnici
gospodari. Din păcate, la
vârsta de 3 ani şi-a
pierdut mama şi un frate
care i-a urmat, Codin.
După aceste evenimente
nefericite a fost adoptat
şi crescut de fratele
tatălui său, Ion Florică.
Cursurile elementare
le-a urmat la şcoala din
comuna natală. La Horezu a urmat cursurile
clasei a 8-a, după care a
reuşit, în urma unui
sever examen, la Liceul
Militar ,,Ştefan cel Mare”
din Câmpulung Moldovenesc, pe care l-a
absolvit în anul 1959.
A urmat apoi, în perioada 1959 1962, cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri
,,Nicolae Bălcescu” Sibiu - Secţia Finanţe.
Prima repartiţie ca ofiţer a primit-o la
Unitatea Militară de grăniceri din Rădăuţi, unde a lucrat până în 1963. În
acest oraş s-a căsătorit cu domnişoara
Rodica Trifan, contabilă la Banca Orăşenească, care i-a dăruit doi fii, Cristi şi
Sorin şi tot sprijinul în viaţă.
În anii următori şi-a desfăşurat
activitatea ca ofiţer finanţist în mai multe
unităţi militare, iar în anul 1968 este
mutat în judeţul său, la Râmnicu Vâlcea,
la o unitate de vânători de munte.
În perioada 1970 -1973 urmează
cursurile Academiei Militare - Secţia
Finanţe, pe care a absolvit-o cu rezultate
foarte bune, fapt pentru care a fost oprit
la Bucureşti, la Direcţia Financiară a
Ministerului Apărării Naţionale, unde îşi
desfăşoară activitatea până în anul 1991,

când a fost selecţionat şi numit în funcţia
de Comisar General al Gărzii Financiare,
fiind în scurt timp înălţat
la gradul de general de
brigadă.
În această funcţie, a
condus procesul de reorganizare a acestui organism, reînfiinţat după
Revoluţia din 1989, în
ideea transformării sale
într-o instituţie incoruptibilă, care să lupte pentru
eradicarea corupţiei. Acţiunea nu a fost pe placul
celor care se simţeau
vizaţi şi care au întreprins
toate demersurile pentru
înlăturarea sa.
Se pensionează în anul
1994.
Generalul Florică Gheorghe s-a
afirmat în întreaga sa viaţă nu doar ca un
profesionist foarte bun ci şi ca un
familist desăvârşit. Din păcate însă,
plecând în veşnicie a lăsat în urmă o
soţie bolnavă, căreia i-a fost mereu
alături şi pe care a îngrijit-o până în clipa
în care o boală necruţătoare i-a fost
fatală. Suntem convinşi că fii săi, Cristi şi
Sorin îi vor fi mereu recunoscători
pentru tot ceea ce a făcut pentru
creşterea şi educarea lor.
În viaţa şi în activitatea sa, s-a condus
după cele mai sănătoase principii, fiind
un permanent apărător al legii.
Generalul de brigadă Florică Gheorghe va rămâne în inimile celor care l-au
cunoscut, un exemplu de profesionalism,
modestie, cinste şi dragoste de oameni.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
General de brigadă (r)
Petre Udroiu
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IN MEMORIAM

General de Corp de armată
ILIE ŞTEFLEA
Colonel (r) VICTOR NEGHINĂ

S

coborâtor al plaiurilor transilvane, generalul de Corp de
armată ILIE ŞTEFLEA s-a născut
la 29 martie 1887 în comuna Siliştea,
Judeţul Sibiu, comună
care a dat culturii
româneşti şapte academicieni.
Copilăria şi adolescenţa au fost perioadele care i-au oferit
posibilitatea să acumuleze o bogată cultură generală şi să-şi
ascută spiritul patriotic, ceea ce l-a ajutat în mod deosebit în
devenirea sa ca militar de carieră.
Urmează studiile
militare la Scoala Militară de Ofiţeri
Activi de Infanterie Nr. 1 din Bucureşti
(1907 - 1909); Şcoala Specială de Infanterie (1910-1912); Şcoala Superioară de Război (1919 - 1920).
Gradele militare: sublocotenent1909; locotenent-1912; căpitan-1916;
maior-1917; locotenent colonel-1925;
colonel-1930; general de brigadă1938; general de divizie-1942; general de corp de armată-1944; trecut
în rezervă-1945.

Funcţii importante îndeplinite:
subşef al Marelui Stat Major (19391940); şef de Stat Major al Armatei 1
(1940-1941); comandant al Diviziei
III Infanterie (19411942); şef al Marelui
Stat Major (20 ianuarie 1942-23 august 1944); comandant al Armatei a IV-a
Române (1944).
La scurt timp după
trecerea României de
partea naţiunilor unite, la fel ca alţi zeci de
generali români, Ilie
Şteflea a fost destituit
de la comanda Armatei a IV-a şi apoi
arestat, la 11 octombrie 1944, sub pretextul că ,,a fost
omul mareşalului Ion Antonescu, pe
care l-a sprijinit în războiul criminal
care a dus ţara şi armata la dezastru”.
Acuzat de crime de război, a fost anchetat în arestul Comandamentului
Militar al Capitalei. Fiind grav bolnav,
la 12 ianuarie 1945 a fost transportat
sub excortă şi lăsat sub pază la domiciliul său, având nevoie de îngrijiri
speciale. Nu i s-a permis efectuarea
unui tratament într-o staţiune. La
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propunerea
medicului
curant,
Alexandru Bârlădeanu a pus rezoluţia
pe raportul acestuia într-o formulare
diabolică: ,,Cum? Un criminal de
război să meargă la băi ?“
Merită remarcat faptul că încercările de restabilire a ordinii germane în România, şi readucerea ei,
după actul de la 23 august 1944, în
războiul împotriva URSS, au fost
zădărnicite de către generalul Ilie
Steflea, Şeful Marelui Stat Major, care
a păstrat nu mai puţin de 13 divizii de
infanterie, cu toate presiunile lui
Hitler de a le dirija spre frontul de est.
Acestea au rămas intacte, în stare
operativă, în teritoriul naţional, iar
după 23 august 1944 au dezarmat
trupele germane din spaţiul românesc şi au înfăptuit cu succes operaţia
strategică de acoperire a frontierelor
din N.V. Transilvaniei şi crearea condiţiilor pentru trecerea la contraofensivă pentru eliberarea teritoriului
naţional. Sub îndrumarea generalului
Ilie Şteflea, în cadrul Marelui Stat
Major a fost conceput planul de acoperire a frontierelor de vest, vizând
zădărnicirea unei ofensive inamice.
În cele ce urmează ne vom referi la
aprecierile primite de generalul Ilie
Şteflea de-a lungul carierei sale.
În perioada 23 iunie la 31 august
1913, având gradul de locotenent, Ilie
Şteflea participă la cel de al doilea
razboi balcanic, respectiv la campania
din Bulgaria în funcţia de adjutant al
colonelului I. Dragalina, comandantul
Regimentului 34 Infanterie. După terminarea campaniei, în toamna anului
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1913, comandantul regimentului
scria admirativ: ,,a făcut campania ca
adjutant de regiment cu care ocazie a
dat dovadă, prin muncă şi inteligenţă,
că e un ofiţer de viitor şi pe care se
poate conta şi în situaţii grele şi de încredere”. Bun psiholog şi cunoscător
al caracterelor, colonelul I. Dragalina,
cel care a rămas în istorie cu titulatura omagială ,,Eroul de la Jiu” a
întrevăzut, cu cel puţin patru decenii
înainte, în tânărul ofiţer Ilie Şteflea,
,,Pe viitorul comandant suprem al
armatei române”. La rândul său, noul
comandant al Regimentului 34 Infanterie, colonel Răşcanu, scria despre
subordonatul său, locotenentul Ilie
Şteflea, în octombrie1915, după ce îl
elogia asupra modului de îndeplinire
a funcţiei de comandant al companiei
de mitraliere, îi încheia notarea la modul superlativ: ,,ofiţer de toată încrederea şi de mare valoare. Sunt
sigur că va merge repede în carieră,
căci se distinge mult între camarazii
săi din toate punctele de vedere.”
Aprecierile colonelului Răşcanu au
fost confirmate de locotenentul Ilie
Şteflea pe timpul participării la campania din 1916, în calitate de comandant al unei companii de mitraliere în Regimentul 34 Infanterie,
în luptele de la Turtucaia din Dobrogea unde, în ziua de 23 august
1916 a fost rănit la un picior şi
evacuat în spital. La ieşirea din spital
a fost promovat succesiv în mai multe
funcţii, fiind avansat la gradul de
maior şi încadrat în Ministerul de
Război, la Inspectoratul Tehnic al
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Infanteriei în funcţia de şef al Biroului
organizare (octombrie1918). După
un an de la încadrarea în această
funcţie, directorul infanteriei din
minister, colonelul Dumitru Rădulescu, scria în notarea de serviciu:
,,Maiorul Ilie Şteflea este un ofiţer de
viitor, dotat cu toate însuşirile fizice şi
morale, care îl fac a se distingă printre
ofiţeri, de aceea merită a fi înaintat în
mod excepţional la gradul de locotenent colonel”.
La 29 octombrie1919 a fost trimis
să urmeze cursurile Şcolii Superioare
de Război. După absolvire a fost
încadrat în funcţia de director de
studii pentru Şcoala Pregătitoare de
Ofiţeri de Infanterie şi pentru Şcoala
Specială de Infanterie, în care a predat şi cursul de tactica infanteriei. ,,ca
director de studii - menţiona colonelul Miltiade, comandantul şcolii - a
pus ordine în îndrumarea învăţământului... Dumnazeu a dăruit acestui
ofiţer şi trup şi suflet de elită. Este
stimat de toţi până la admiraţie, pentru frumosul său caracter. Este o podoabă a oştirii române”, îşi încheia
notarea de serviciu făcută locotenent
colonelului Ilie Şteflea.
Ilie Steflea s-a afirmat în anul
1919, în organizarea şi desfăşurarea
acţiunilor militare purtate de armata
română pentru apărarea actului
istoric de la 1 decembrie 1918 şi
alungarea trupelor maghiare ale guvernului comunist Bella Kun până la
Budapesta. După campanie a fost
încadrat în funcţia de comandant de
batalion în Şcoala de Ofiteri de In-

fanterie numărul 1 şi de profesor de
Tatica Generală şi Tactica Infanteriei
în Şoala Superioară de Război. Acelaşi
colonel Miltiade îl nota: ,,Comandant
desăvârşit, face cinste oastei şi neamului”. La 1 octombrie 1933, colonelul Ilie Steflea a fost promoat în
funcţia de şef de stat major în Inspectoratul General de Armata “Alex.
Gorsky”, funcţie în care a desfăşurat o
prodigioasă activitate, remarcată şi în
notarea făcută colonelului Ilie Şteflea
în 1936 de către generalul de divizie
Gorsky Alexandru: ,,...este un ofiţer
superior cu o vastă cultură militară,
excelent profesor militar la Şcoala
Superioară de Război... are calea deschisă la marile comandamente”. În
perioada 1 noiembrie 1934-30 octombrie 1936, a îndeplinit funcţia de
profesor de tactică la Şcoala Superioară de Război şi de director al
cursului de Tactica generală. Referindu-se la modul exemplar de îndeplinire a atribuţiunilor, directorul
Şcolii Superioare de Război îl nota:
,,ofiţer de o valoare excepţională care
merită să ajungă în corpul înaltelor
comandamente. merită a fi înaintat la
gradul de general de brigadă”.
La 31 martie 1938, Ilie Steflea a
fost înaintat la gradul de general de
brigadă şi numit la comanda Şcolii
Superioare de Razboi, funcţie pe care
a deţinut-o până la 22 iunie 1939,
când a fost promovat în funcţia de
subşef al Marelui Stat Major. Despre
activitatea sa în această funcţie, şeful
Marelui Stat Major, generalul de
divizie Ţenescu îi aprecia: ,,sârguinţa,
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priceperea pe care le-a pus în îndeplinirea serviciului şi în special, în
roadele obţinute în dotarea şi organizarea armatei, pe de o parte şi, pe
de alta parte, îndrumarea noului plan
de mobilizare, fiind întotdeauna neobosit la serviciu”. La 23 august 1940,
generalul Ilie Şteflea a fost numit în
funcţia de şef de stat major al Armatei
1-a Română, ,,calitate în care s-a evidenţiat în mod excepţional sub toate
raporturile” - scria generalul de corp
de armată Gr. Coroamă la 9 septembrie 1940 - Este un eminent ofiţer
de stat major cu solide cunoştinţe şi
aptitudini în conducere marilor
unităţi. Merită a păşi şi a atinge cele
mai înalte trepte ale ierarhiei militare
şi a i se încredinţa comanda de
divizie”.
La 7 august 1941, generalul de
brigadă Ilie Şteflea a fost numit la
comanda Diviziei 3 Infanterie, care a
acţionat în perioada 20 iulie-8 august
1941 sub ordinele Corpului V Armată,
Corpului III Armată şi Corpului I
Armată. Toţi cei trei comandanţi de
corpuri de armată au avut numai
cuvinte de laudă la adresa generalului
Ilie Şteflea. În perioada luptelor de la
Odesa divizia a acţionat sub ordinele
Corpului III de Armată, comandat de
generalul de corp de armată Vasile
Atanasiu. Acesta scria la 26 septembrie 1941: ,,generalul Şteflea s-a
afirmat ca un brav conducător de
trupe, priceput, energic, plin de avânt,
cu dragoste de ostaşii săi, de care era
iubit şi admirat, cu grijă de oameni şi
materiale. În luptele pentru zdrobirea
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rezistenţei inamice la Odesa, generalul Şteflea s-a bătut eroic, deschizând cu divizia sa drumul spre Odesa.
Pentru modul strălucit cum şi-a
condus divizia, pentru bravura şi
eroismul de care a dat divadă, Generalul Ilie Şteflea a fost decorat cu
ordinul “Mihai Viteazul”.
La 20 ianuarie 1942, Ilie Şteflea a
fost promovat în funcţia de sef al
Marelui Stat Major, iar la 24 ianuarie
1942 înălţat la gradul de general de
divizie. În noua sa funcţie generalul
Ilie Şteflea a adus mari transformări
în organica şi dotarea armatei române, a opus o mare rezistenţa faţă
de insistenţele lui Hitler de a-i aresta şi
deporta pe greci, evrei, polonezi,
slovaci, sârbi etc de pe teritoriul ţării
noastre, argumentând că o astfel de
măsură impusă ar încălca suveranitatea statului român. Tot el a propus,
cu diferite prilejuri, guvernului Antonescu să solicite comandamentelor
germane suportarea tuturor cheltuielilor făcute cu întreţinerea trupelor
naziste pe teritoriul României şi
achitarea tuturor daunelor făcute
persoanelor private, instituţiilor statului şi economiei statului nostru de
către trupele germane.
În ziua de 23 august 1944 la ora 18,
generalul Ilie Şteflea a luat comanda
Armatei a IV-a Română, aflată în
Moldova. A dat ordin acesteia să se
desprindă de dispozitivul operativ al
armatelor hitleriste, să înceteze acţiunile de luptă pe frontul din
Moldova. Cu toate presiunile făcute
asupra lui de către generalul Frisner,
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generalul Ilie Şteflea a luat legătura cu
toţi comandanţii de mari unităţi (5
corpuri de armată) şi cu cei 12 comandanţi de divizii, dându-le instrucţiuni asupra modului de retragere şi
de ripostă, în caz de nevoie, faţă de
comandamentele germane. Generalul
Ilie Şteflea a condus şi operaţiunile de
dezarmare a trupelor germane şi de
zădărnicire a încercării acestora de a
înăbuşi schimbarea de guvern survenită la 23 august 1944 în politica
României şi restabilirea ordinii germane în România. Cu toate acestea la
10 februarie 1945, generalul Ilie
Şteflea a fost trecut în retragere şi deferit justiţiei, pe motiv că ,,a sprijinit
conducerea politico-militară a mare-

şalului Ion Antonescu, contribuind
astfel la dezastrul ţării“.
Suferind de o boala incurabilă de
inimă, survenită în timpul detenţiei,
generalul Şteflea s-a stins din viaţă la
21 mai 1946. După doi ani de la deces
a fost reluată ancheta asupra activităţii sale şi încetată după patru ani.
Astfel generalul Ilie Şteflea se putea
odihni în linişte. Pentru toate acestea,
membrii filialei Judeţene Sibiu a
A.N.CM.R.R. l-au ales pe ilustrul
general de corp de armată ilie
Şteflea patronul spiritual al acestei
structuri, in semn de respect şi
preţuire a activităţii şi sacrificiilor
acestuia în slujba Patriei.
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Conducerea revistei
“Rezerva oştirii Române”
şi Colegiul de Redacţie al acesteia,
urează tuturor cadrelor militare
în rezervă şi în retragere
cu ocazia Crăciunului
şi a Anului Nou sănătate, bucurii, împliniri şi
tradiţionalul

“LA MULŢI ANI!”
Realizarea coperţilor şi a ilustraţiei interioare a Revistei
au fost posibile graţie Filialei Sectorului 5 a A.N.C.M.R.R.
Colegiul de redacţie mulţumeşte pentru sprijinul acordat!
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