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2013 va rămâne în istoria A.N.C.M.R.R. ca
anul în care a avut loc cea de a VII-a Con -
ferinţă Naţională (06.11.2013), în care a
fost analizată activitatea Conducerii Centrale
şi ale filialelor Asociaţiei, pentru perioada
2009 - 2013 şi au fost propuse spre aprobare
delegaţilor la acest Forum, docu mente de o
deosebită importanţă pentru activitatea de
viitor a acestei puternice structuri asociative
a cadrelor militare în rezervă şi în retragere.

Confirmând încă odată legitimitatea is -
torică, reprezentativitatea, utilitatea publică
şi notorietatea A.N.C.M.R.R., delegaţii la
Conferinţă  cât şi invitaţii, au subliniat faptul
că experienţa acumulată va permite în viitor
ridicarea ştachetei activităţilor Asociaţiei la
nivelul unor noi parametri de calitate şi efi -
cienţă,  dar şi faptul că pentru a realiza acest
lucru este necesară o relaţionare tot mai
bună cu Ministerul Apărării Naţionale, cu
struc turile centrale şi teritoriale ale acestuia,
cu organele de stat centrale şi locale, cu in -
stituţii sociale, culturale şi de altă natură, cu
asociaţii, organizaţii şi fundaţii neguver na -
mentale etc...

Am constatat cu deosebită satisfacţie
faptul că delegaţii la Conferinţă din partea
Filialelor au ridicat probleme de interes major
pentru c.m.r.r. membre ale A.N.C.M.R.R.,
expri mându-şi  în acelaşi timp hotărârea de a
nu-şi precupeţi eforturile în derularea unor
activităţi cu impact deosebit şi cu un grad
sporit de eficienţă.

Hotărârea Conferinţei Naţionale, prin
densitatea şi volumul sarcinilor pe care le cu -
prinde, Strategia şi Statutul A.N.C.M.R.R.
precum şi completările acestora, vor deter -

mina, în opinia noastră, schimbări majore în
viaţa fiecărei filiale şi subfiliale, dar şi în viaţa
A.N.C.M.R.R., în ansamblul său.

În viitor, noua conducere a A.N.C.M.R.R.,
aleasă în conformitate cu prevederile Statu -
tului, în cadrul acestei Conferinţe Naţionale,
va trebui să ţină seamă de faptul că evantaiul
activităţilor s-a lărgit şi că Asociaţia Naţio -
nală a Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Retragere se va implica permanent în apă ra -
rea intereselor de orice natură ale c.m.r.r.
membre ale acestei structuri, care şi-a propus
să-şi sporească şi mai mult prezenţa în viaţa
cetăţii. 

Participanţii la Conferinţa Naţională au
luat parte, în ziua imediat următoare aces -
teia, la o reuniune ştiinţifică dedicată împli -
nirii a 95 de ani de la înfăptuirea Marii
Uniri şi au fost primiţi de către Preafe -
ricitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, moment cu o încăr -
cătură emoţinală deosebită.

Celor două importante activităţi le-a fost
rezervat spaţiul cuvenit în numărul special al
revistei noastre din luna noiembrie a.c.

*         *
*

Aflându-ne în ultima lună a acestui an,
care nu a fost deloc uşor, să cântărim ce am
realizat, dar mai ales la ce avem de făcut în
noul an.

LA MULŢI ANI !  

Redacţia

2 Rezerva  Oştirii  Române

EDITORIAL

CONFERINŢA NAŢIONALĂ, MOMENT DE VÂRF
ÎN VIAŢA A.N.C.M.R.R. ÎN ACEST  AN



A
sumându-şi statutar, ca misiune de
credinţă şi datorie de onoare, re -
prezentarea  intereselor şi apăra -

rea drepturilor legal cuvenite cadrelor
militare în rezervă/retragere provenite
din activitate în Armata României şi ale
familiilor acestora, A.N.C.M.R.R. eva lu ea -
ză sistematic, cum a făcut şi la această
Conferinţă Naţională, rezultatele acţiu -
nilor sale în această direcţie, desprinde
concluzii din experienţa dobândită şi ho -
tărăşte măsuri pentru remedierea rămâ -
nerilor în urmă şi atingerea obiectivelor
propuse.

Tenacitatea demersurilor sale s-a
concretizat de această dată, printre
altele, în profunzimea şi multilate ra -

litatea analizei, în completarea Strategiei
cu prevederi pentru perioada 2013-
2017, în adoptarea unor modificări şi
completări ale Statutului, toate instituin -
du-se într-un program de acţiune realist
şi unitar, fondat pe valorificarea eficientă
a tuturor disponibilităţilor şi capabi lită -
ţilor, în deplină unitate de acţiune, pe
întreaga structură a Asociaţiei - Consiliul
Director, Biroul Permanent Central,
filiale judeţene şi de sector, subfiliale. 

Programul de acţiune preconizat de
cea de a VII-a Conferinţă Naţională are
sem nificaţia unui răspuns ferm dat

tuturor presiunilor şi insistenţelor din
ultimul timp, venite de aiurea, menite a
destabiliza şi a dilua în ceva nedefinit,
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HOTĂRÂRILE CELEI DE A VII-A CONFERINŢE
NAŢIONALE A A.N.C.M.R.R. - PROGRAM DE
ACŢIUNE PENTRU URMĂTORII PATRU ANI

Prezidiul celei de a VII-a Conferinţe Naţionale a A.N.C.M.R.R.



fără cap şi coadă A.N.C.M.R.R. - structură
asociativă viabilă, constituită în urmă cu
23 de ani, reprezentând reluarea unei
tra diţii cu îndelungată legitimitate
istorică, structură care şi-a dobândit şi
demonstrat cu prisosinţă în anii exis -
tenţei sale, cu demnitate şi onoare, re -
pre zentativitatea, utilitatea şi noto rie -
tatea publice. 

Nu întâmplător, delegaţii la recenta
Conferinţă Naţională au aprobat atitu -
dinea adoptată constant, în eforturile de
îndeplinire a obiectivelor asumate de
A.N.C.M.R.R., de respingere a stridenţalor
şi exacerbărilor, a acţiunilor incom -
patibile cu natura şi demnitatea armatei
active şi de rezervă, cu comportamentul
civic al cadrelor militare în rezer -
vă/retragere. Totodată s-a hotărât conti -
nua rea cu şi mai multă tenacitate a fo -
losirii căilor legale, demne, cu respectarea
strictă a valorilor democraţiei şi statului
de drept, în toate acţiunile vizând repre -
zentarea intereselor şi apărarea drep -
turilor legal cuvenite cadrelor militare în
rezervă/retragere şi ale familiilor aces -
tora, ca urmare a exercitării ser viciului
militar ca profesie.  

În acelaşi timp, delegaţii la Con -
ferinţa Naţională, recunoscând dreptul
de asociere al tuturor celor care au fost
cadre militare active, în formele pe care
şi le doresc, cu condiţia ca acestea să se
înscrie în limitele legii, a hotărât ca şi de
acum înainte A.N.C.M.R.R. să rămână
deschisă unui dialog constructiv, civili -
zat, camaraderesc, desfăşurat în spiri -
tual onoarei şi demnităţii militare, folo -
sitor nu unor interese şi orgolii per -
sonale, cu nimic justificate, ci cadrelor
militare în rezervă/retragere provenite
din activitate în Armata României.

A.N.C.M.R.R. continuând să acţio -
neze ca structură asociativă nonguver -

namentală, specială, cu acţiune în sfera
de preocupări a M.Ap.N., a securităţii şi
apărării ţării, va continua să întărească
legăturile cu camarazii din activitate, să
fie o prezenţă concludentă în tot ceea ce
înseamnă solidaritate de breaslă, de
angajament faţă de ţară şi naţiunea
română.

A.N.C.M.R.R. îşi va menţine şi dez -
volta relaţiile sale cu structurile asociative
similare din sistemul de ordine publică
şi siguranţă naţională, urmărind per -
manent aşezarea acestora pe cama -
raderie şi respect reciproc.

A.N.C.M.R.R. promovând cu con -
secvenţă spiritul civic înaintat, va
continua să dezvolte relaţiile sale cu
instituţii de stat centrale şi locale, precum
şi cu structurile societăţii civile care îi
împărăşesc idealurile şi sunt dispuse la
îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor
sale, respectând cu sfinţenie principiul
independenţei, al neangajării în jocuri
politice de putere sau în acţiuni de
inspiraţie externă. 

În spiritul prevederilor Strategiei sale
şi hotărârilor Conferinţei Naţionale,
A.N.C.M.R.R. va acţiona cu şi mai multă
insistenţă pentru dezvoltarea relaţiilor
cu structurile asociative similare din
armatele statelor membre NATO şi UE, cu
accent deosebit pe cele cu ţările din veci -
nătatea apropiată şi unul special cu cele
din Republica Moldova.

În viitor, pe baza celor hotărâte de
cea de a VII-a Conferinţă Naţională, în -
treaga activitate a A.N.C.M.R.R. va cu -
noaşte noi cote valorice, onorând aşa
cum se cuvine deviza noastră - Patrie,
Onoare, Demnitate. 

În nume personal şi al conducerii
A.N.C.M.R.R. urez tuturor cadrelor mi -
litare în rezervă/retragere multă să -
nătate şi noi împliniri în Noul An. 

La mulţi ani !          
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C
a urmare a publicării în mass-media a
unor susţineri privind actuala situaţie
din domeniul pensiilor cuvenite milita -

rilor, în semn de respect pentru adevăr,
onoare şi demnitate militară, considerăm ne -
cesar a reitera pentru toţi membrii
A.N.C.M.R.R. şi pentru toate cadrele militare
în rezervă/retragere - pensionari militari,
principalele demersuri ale Asociaţiei noastre
în acest domeniu, greutăţile întâmpinate,
precum şi unele dintre rezultatele la care s-a
ajuns.

Facem aceasta în scopul de a se cunoaşte
şi recunoaşte meritele A.N.C.M.R.R., struc -
tură asociativă reprezentativă, de utilitate
publică, atestată istoric din 1925 şi regle -
mentată juridic din 1990, odată cu reînfiin -
ţarea acesteia, în mod deosebit în domeniul
protecţiei sociale, al asigurării condiţiilor de
stare socială şi de viaţă decentă ale mem -
brilor Asociaţiei, ale tuturor cadrelor militare
în rezervă/retragere - pensionari militari şi
familiilor acestora.

Conform Statutului său, îmbunătăţit şi
completat la fiecare din cele şapte Conferinţe
Naţionale – 1991, 1994, 1997, 2005, 2001,
2007 şi 2009, dintre care una extraordinară
– şi ,,Strategiei pe termen mediu şi lung“ ,
adoptată pentru prima dată ca document de
sine stătător în anul 2009, A.N.C.M.R.R. şi-a
asumat din primul moment şi a rămas con -
secventă unuia dintre obiectivele sale prin -
cipale – reprezentarea intereselor şi apă -
rarea drepturilor legal cuvenite cadrelor
militare în rezervă/retagere provenite
din activitate în Armata României şi ale
familiilor acestora, în perioada 2009-
2013, problema dominantă fiind cea a

pensiilor militare.   
Ca şi în activitatea pentru realizarea altor

obiective prioritare ale sale şi în ,,bătălia”
pentru pensiile militare, A.N.C.M.R.R. s-a
bizuit pe temelii solide, precum: indis cu -
tabila legitimitate a statutului său de per -
soană juridică română de drept privat, cu
acţiune în domeniul apărării militare a ţării;
reprezentativitatea, utilitatea şi notorietatea
publică, recunoscute inclusiv prin acte nor -
mative de guvernare şi de conducere mili -
tară;  calitatea sa de membru cu drepturi de -
pli ne în Consiliul Naţional al Persoanelor
Vârst nice şi nu în ultimul rând, de parte -
neriatul viabil din toţi aceşti ani cu M.Ap.N.,
ministrul fiindu-i, în mod tradiţional, pre -
şedinte de onoare.

În context este bine să reamintim că, aşa
după cum de altfel se ştie, coşmarul ca -
drelor militare în rezervă/retragere-pen -
sionari militari şi al cadrelor militare dis -
ponibilizate a fost declanşat către sfâr -
şitul anului 2008 când, la sfatul umor
,,specialişti” în ieşiri din recesiune eco -
nomică, Guvernul din acea vreme a adoptat
năstruşnica idee de a include pensiile militare
de stat într-un ,,sistem unic de pensii pu -
blice”, precum şi interzicerea cumulului pen -
siei militare cu salariul din domeniul public,
eludând cu bună ştiinţă reglementări care
datau şi fuseseră şlefuite timp de aproape un
secol şi jumătate, reglementări pe care nici
guvernele comuniste nu îndrăzniseră să le
anuleze. Legea 329/2009 privind inter -
zicerea cumului pensiei cu salariul din do -
meniul public a defavorizat grav cadrele
militare disponibilizate care, ca urmare a
reducerii drastice a efectivelor Armatei, au
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fost obligate să iasă din sistemul militar activ
la vârste tinere şi cu pensii anticipate.

Aplicarea unor asemenea măsuri nu
putea fi făcută însă oricum, ci printr-o
puternică ,,pregătire de artilerie” asupra
opiniei publice. 

Ştiind că Armata se afla în fruntea
încrederii opiniei publice, după Biserica
Ortodoxă, Guvernul şi-a precedat acţiunea
prin declanşarea unei perfide campanii
antiarmată, îndreptând ,,ciocanul de foc” în
principal asupra cadrelor militare în re -
zervă/retragere - pensionari militari. În
luările de cuvânt ale unor parlamentari ai
puterii şi ale unor guvernanţi, tot mai pre -
zenţi la şuietele televiziunilor, susţinuţi
frenetic de noii ,,formatori de opinie”, s-au
pus în circulaţie tot felul de aprecieri min -
cinoase, false, precum: ,,pensionarii militari
sunt beneficiarii unor venituri necuvenite,
jefuitori ai bugetului’’, ,,pensiile militare sunt
pensii de lux, nesimţite” şi alte asemenea
invective.

Nu întâmplător, Conferinţa Naţională a
A.N.C.M.R.R. din iunie 2009 a reţinut faptul
că din luna noiembrie 2008 Asociaţia a intrat
într-o perioadă specială care i-a impus
condiţii aparte de lucru, să conceapă şi să în -
treprindă noi demersuri cu caracter prio -
ritar, să acţioneze cu toată răspunderea
pentru a anihila efectele nocive ale măsurilor
guvernamentale privind cadrele militare în
rezervă/retragere provenite din activitate în
Armata României şi veniturile legal cuvenite
acestora.  

Atentă la ce se petrecea în societatea
românească postdecembristă, căreia majori -
tatea participanţilor la sondaje de opinie îi
atrăgeau atenţia că merge pe o cale greşită,
A.N.C.M.R.R. sesizând gravitatea consecin -
ţelor, starea de îngrijorare şi nemulţumire
generală care cuprindea tot mai mult cadrele
militare în rezervă/retragere, consecventă
ro lului, menirii şi obiectivelor sale, în
februarie 2009  A.N.C.M.R.R. a elaborat şi
lan sat către principalii factori de decizie,
mesajul-apel ,,Stare de alertă” , inaugurând
astfel ,,bătălia” care a urmat, pentru apă -

rarea drepturilor legal cuvenite fostelor cadre
militre active ale Armatei României.

Constatând că instituţiile publice cărora li
se înaintase mesajul-apel ,,Stare de alertă”
ezitau să adopte şi să-i comunice o poziţie
oficială vizavi de demersul din februarie
2009, declinându-şi răspunderea, după 40 de
zile Biroul Permanent Central le-a adresat
noi scrisori prin care, în numele cadrelor
miltare în rezervă/retragere, şi-a exprimat
nemulţumirea şi deziluzia.

Din acel moment A.N.C.M.R.R nu a încetat
să se adreseze, în problema pensiilor cu ve -
nite militarilor, ori de câte ori situaţia a cerut-
o, direct (în audienţe), în scris (mesaje,
scrisori, apeluri), prezenţe în Parlament, în
plen sau în comisii, sau chiar prin acţiuni în
justiţie – Parlamentului şi Preşdintelui
României, inclusiv C.S.A.T., Guvernelor care
s-au aflat la putere (Boc, Ungureanu, Ponta),
partidelor şi alianţelor din care proveneau
acestea, celor patru miniştri ai apărării
naţionale (Teodor Meleşcanu, Gabriel Oprea,
Corneliu Dobriţoiu şi Mircea Duşa). De
fiecare dată, demersurile A.N.C.M.R.R. au fost
întreprinse conform tradiţiei, folosind căile
legale, spunând lucrurilor pe nume în mod
civilizat, cu decenţă şi demnittre, fără stri -
denţe de natură să lezeze demnitatea şi
onoarea militare.

În acelaşi timp, coducerea A.N.C.M.R.R. a
ignorat acuzele şi invectivele ce i se adresau
şi nu s-a raliat acelor grupuri de rezervişti
militari, animaţi de orgolii şi înterese per -
sonale, unii şi sub influenţă politică, chiar
dacă a suportat denigrarea şi presiunile per -
manente ale acestora.

Sesizat de virulenţa campaniei din mass-
media privind preconizata lege a sistemului
unic de pensii, la începutul lunii aprilie 2009
M.Ap.N. a organizat o şedinţă informală de
lucru, la care a participat ca invitat preşe din -
tele A.N.C.M.R.R., care a luat notă de
asigurarea dată de ministrul Gabriel Oprea
că nu va susţine o lege care să dezavantajeze
pensionarii militari.

Când proiectul acestei legi a fost înaintat
Parlamentului, A.N.C.M.R.R., împreună cu un
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grup de lucru constituit la nivelul structurior
asociative cu care colabora, a formulat un nu -
măr de amendamente, menite să atenueze
efectele nocive ale unor prevederi din pro -
iectul de lege. În cadrul unor întâlniri pe plan
local, filialele judeţene au solicitat parla -
mentarilor locali să susţină adoptarea amen -
damentelor propuse, în cadrul dezbaterii
proiectului de lege.

Îndeplinindu-şi promisiunea făcută la
întâlnirea de lucru, ministrul Gabriel Oprea a
luat cuvântul în Parlament şi, relevând spe -
cificitatea serviciului militar, a declarat că va
vota legea, cu condiţia adoptării amenda men -
telor menite să asigure o recompensare justă
a pensionarilor militari şi că nu poate fi de
acord cu nicio măsură care să ducă la
scăderea pensiilor militare.           

În septembrie 2009 A.N.C.M.R.R. a ela -
borat documentul ,,Punct de vedere privind
sistemul unitar de pensii publice”, pe care
l-a trimis Ministerului Muncii Familiei şi
Protecţiei Sociale şi Consiliului Naţional al
Persosanelor Vârstnice, susţinând,  cu  date  şi
fapte,  necesitatea  menţinerii  pentru cadrele
militare în  rezervă/retragere  sistemul pen -
siilor militare de stat.

La 19 septembrie 2009, o delegaţie a
conducerii centrale a A.N.C.M.R.R. a fost pri -
mită de şeful statului, comandant al Forţelor
Armate, căruia i s-a prezentat situaţia, in -
clusiv cea legată de interzicerea cumulului
pen siei militare cu salariul din domeniul
public.  

În mesajul-apel adresat în octombrie
2009  Preşedintelui României s-a afirmat cu
deplină claritate că, dacă drepturile cadrelor
militare în rezervă/retragere - pensionri mi -
litari, consfinţite prin Constituţie şi regle men -
tate prin legi vor fi ignorate  sau afectate,
A.N.C.M.R.R. nu va ezita să se adreseze in -
stanţelor româneşti şi europene.

Anul 2010, an în care A.N.C.M.R.R., în pre -
zenţa unor înalte personalităţi civile şi
militare, a aniversat 85 ani de legitimitate is -
torică şi 20 de ani de la reluarea tradiţiei aso -
cia tive a cadrelor militare în rezer -
vă/retragere, din iniţiativa şi la propunerea

sa reuşindu-se instituirea Zilei Rezervistului
Militar (H.G. nr. 467/2010), întărindu-şi
totodată şi poziţia de ,,asociaţie de utilitate
publică“, poziţie statuată cu şase ani în urmă
prin H.G. nr. 20/2004, a fost şi un an de sus -
ţinute zbateri pentru pensiile cuvenite
militarilor.

Adoptarea Legii nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice şi a Legii nr.
119/2010 vizând unele măsuri în domeniul
pensiilor, însoţită de adoptarea H.G. nr.
735/2010 privind includerea pensiilor mili -
tare de stat în sistemul unic, au dus la declan -
şarea unui anevoios proces de recalculare a
pensiilor militare de stat, proces însoţit de
numeroase omisiuni şi ilegalităţi, nemulţu -
miri şi temeri fără ieşire. 

În aceste condiţii, A.N.C.M.R.R. nu a
încetat nici un moment să acţioneze. Când
însăşi Curtea Constituţională a făcut o dis -
criminare a pensionarilor militari faţă de cei
proveniţi din justiţie, A.N.C.M.R.R. a introdus
acţiune împotriva măsurii Guvernului Boc,
tri miţându-i şi un memoriu, ca procedură
prea labilă cerută de Legea nr. 554 / 2004.
Reiterăm faptul că de la început A.N.C.M.R.R.
s-a pronunţat mentru menţinerea în vigoare
a Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare
de stat, apreciind că sistemul consacrat de
aceasta reflectă mai bine rigorile şi speci -
ficitatea serviciului militar ca profesie.

Fără a atribui totul demersurilor şi acţiu -
nilor A.N.C.M.R.R. în problema pensiilor
cuvenite militarilor, nu se poate trece cu
vederea faptul că  insitenţele acesteia, bazate
pe date şi fapte concrete, sesizării siste -
matice a factorilor implicaţi, inclusiv a celor
de înaltă decizie, asupra stării generale de
nemulţumire, îngrijorare şi dezamăgire din
rândul cadrelor militare în rezervă/retragere
- pensionari militari şi familiilor acestora,
stare amplificată şi de neregulile, erorile şi
omisiunile constatate la început în adeve -
rinţele de venituri, care denaturau grav pro -
cesul de recalculare, au contribuit la luarea
măsurilor de îndreptare. Conducerea centra lă
a fost susţinută în acţiunea sa de contri buţia
şi împlicarea celor 47 filiale judeţene şi din
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sectoarele Capitalei, a peste 80 de sub filiale,
care au sesizat la timp Biroul Per manent
Central de neregulile apărute şi de starea de
spirit, precum şi de conlucrarea cu cele şapte
structuri afiliale sau cu contract de
colaborare. 

Între măsurile luate de factorii de decizie,
la propunerile şi insistenţele Biroului Per -
manent Central nu pot fi omise acţiuni ca
implicarea fără rezerve a ministrului Gabriel
Oprea, care nu a ezitat să ia măsura obţinerii
adeverinţelor de venituri din seama pensio -
narilor militari, să acţioneze pentru perfec -
ţionarea sistemului de evidenţă (trecerea la
un sistem informatic modern), să organizeze
două importante acţiuni - Reuniunea inter -
mi nisterială de lucru asupra pensiilor mi -
litare din sistemul de apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională (august 2010) şi
Declaraţia de presă privind recalcularea pen -
siilor (septembrie 2010), menite să amelio -
reze neliniştea şi îngrijorarea, la ambele
activităţi fiind prezentă şi conducerea
centrală a A.N.C.M.R.R..

În aceeaşi ordine de preocupări, la în -
ceputul lunii octombrie 2010 s-a desfăşurat
timp de două zile, reuniunea anuală a Con -
siliului Director, reuniune la care a participat
şi ministrul Gabriel Oprea. Aceasta a fost
integral consacrată analizei demersurilor
A.N.C.M.R.R. în direcţia menţinerii preve -
derilor Legii nr. 164/2001, a temeiului şi
stadiului acţiunii în justiţie iniţiată de Biroul
Permanent Central. În 2010 Biroul Perma -
nent Central introdusese acţiune la Curtea de
Apel Bucureşti, solicitând iniţial suspendarea
şi ulterior anularea art.1 lit.a, art.3,4 şi 5 din
Legea nr. 119/2010, precum şi a H.G. nr.
735/2010, care dezavantajau grav cadrele
militare în rezervă/retragere-pensionari
militari.

Reuniunea a salutat aprobarea cererii de
suspendare, anularea rămânând pe rol,
urmând a parcurge mai multe termene, ceea
ce a însemnat continuarea eforturilor. În ca -
drul acţiunii de anulare, A.N.C.M.R.R. a in -
vocat şi excepţia de neconstituţionalitate a

art.1, lit.a, art. 3,4,5 şi 12 din Legea
nr.119/2010.   

În hotărârea luată, reuniunea a aprobat
poziţia adoptată de Biroul Permanent Cen -
tral, demersurile iniţiate în plan central şi
local, susţinând continuarea eforturilor.

Informată de intenţia Guvernului de a
emite un nou act normativ care să înlo -
cuiască H.G. nr. 735/2010, în speţă fiind
vorba de adoptarea O.U.G. nr. 1/2011, în iunie
2011 A.N.C.M.R.R. a renunţat la capătul de
cerere care solicita anularea în tot a H.G. nr.
735/2010. Totodată, Biroul Permanent
Central a iniţiat noi demersuri în cadrul că -
rora şi-a făcut cunoscute propunerile sale
asupra a ceea ce să se prevină şi îndrepta
noul act normativ - O.U.G. nr. 1/2011: res -
pectarea principiului neretroactivităţii legii
civile şi al stabilităţii drepturilor câştigate,
precum şi alte aspecte menite ca O.U.G. să
întrunească elementele reparatorii necesare
menţinerii unui echilibru stabil între ve -
niturile salariale din întreaga perioadă de
acti vitate şi pensii, precum şi între cuan -
tumul pensiei şi traiul decent pe care statul
trebuie să-l asigure fostelor cadre militare
active.

Luând cunoştinţă de textul O.U.G. înainte
ca acesta să capete caracter de lege, cu
ajutorul specialiştilor din M.Ap.N., personal
al ministrului Gabriel Oprea, A.N.C.M.R.R. a
formulat patru amendamente: 

a/ art. 1 al. (4). În cazul pensiilor pre -
văzute la al. (1), pentru care, cel mai târziu la
data de 31 octombrie 2011, nu pot fi
identificate veniturile realizate lunar, pentru
anumite perioade, la stabilirea punctajului
mediu anual se utilizează cuantumul soldei
de grad şi al soldei de funcţie deţinut de
militar în perioadele respective, conform
datelor existente în Memoriul şi Fişa per -
sonală a pensionarului.

b/ art. 5 al (2). Pensiile revizuite pe baza
documentelor care atestă veniturile realizate
şi ale căror cuantumuri sunt mai mari decât
cele aflate în plată în luna decembrie 2010,
rămân definitiv în plată conform deciziilor de
revizuire.
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c/ art. 6 să fie completat cu un nou alineat:
Pensiile revizuite pe baza documentelor care
atestă veniturile relizate şi ale căror cuan -
tumuri sunt mai mici decât cele aflate în plată
în luna decembrie 2010, rămân în plată în
cuantumul avantajos, conform cuantumului
din luna de dcembrie 2010.

d/  art.1 să aibă un alineat (2): Prin legea
de aprobare a O.U.G. se va abroga art. 196 lit.
r din Legea nr. 263 / 2010, menţinându-se in
vigoare prevederile referitoare la pensii
cuprinse în art. 11 al. (1) şi (2) , precum şi
art. 24 din Legea nr. 80/1995 privind
Statutul cadrelor militare (corelarea pensiilor
cu soldele de grad şi/sau de funcţie ale
cadrelor active.

În zilele în care s-a dezbătut şi adoptat Le -
gea pentru aprobarea O.U.G. nr. 1/2011 peste
60 de cadre militare în rezervă/retragere,
membre ale A.N.C.M.R.R, au participat ca
invitaţi la lucrările Camerei Deputaţilor,
cameră decizională. Cu acest prilej,
A.N.C.M.R.R. a insistat şi pe aplicarea H.G. nr.
1294 / 2011 privind condiţiile deosebite, cu
completările şi modificările ulterioare.

Când procesul de recalculare/revizuire a
fost în linii mari încheiat, evaluându-i re -
zultatele, constatând că pentru majoritatea
pensionarilor militari aceasta a însemnat o
corectare benefică a nedreptăţilor produse
de legislaţia anterioară, A.N.C.M.R.R. şi-a con -
centrat preocupările asupra proble maticii
pensiilor miltare diminuate, urmărind
aducerea lor la cuantumul din decembrie
2010, precum şi pe prevenirea altor posibile
neplăceri în acest domeniu preocupant
pentru cadrele militare în rezervă/retragere.
În acest sens este remarcabilă încheierea
unui protocol cu Alianţa Centru Stânga,
din compunerea Uniunii Social-Liberare,
în a doua jumătate a anului 2012, obţinând
din partea actualului premier (Victor
Ponta) şi a vicepremierului (Gabriel
Oprea), asigurarea unui sprijin susţinut. 

La scurt timp după semnarea protocolului
cu A.C.S - P.S.D - U.N.P.R. Biroul Permanent
Central s-a adresat conducerii acesteia, res -

pectiv premieruliui Victor Ponta şi vicepre -
mierului Gabriel Oprea în problema pensiilor
cuvenite militarilor, solicitând respectarea
principiului neretractivtăţii legii, revenirea la
pensiile militare de stat, la  cumulul pensiei
militare cu salariul din domeniul public, în
cazul cadrelor militare disponibilizate ş.a.   

După instalarea actualului Guvern Victor
Ponta, pe baza protocolului cu A.C.S. au avut
loc două întâlniri, mijlocite de vicepremierul
Gabriel Oprea. În cadrul acestora a fost adusă
în discuţie situaţia din domeniul pensiilor
militare, insistându-se pe modalitatea ca cele
diminuate în urma recalculării/revizuirii să
revină la cuantumul din luna decembrie
2010, precum şi pe necesitatea elaborării
unei noi legi a pensiilor militare de stat.    

Insistenţele A.N.C.M.R.R. au contribuit la
promovarea în Parlament a iniţiativei legis -
lative referitoare la rezolvarea pro blemei
pensiilor militare diminuate prin recalculare.
Astfel în iulie 2013, după adoptarea în Senat,
iniţiativa legislativă a fost adoptată şi în
Camera Deputaţilor, cameră decizională, în
speţă fiind vorba de Legea nr. 241/2013
privind stabilirea unor măsuri în do -
meniul pensiilor acordate beneficiarilor
proveniţi din sistemul de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională.

Deşi noul act normativ în curs de aplicare
nu este perfect, are totuşi un pronunţat ca -
racter reparatoriu, contribuind la rezolvarea
unei probleme care a dat naştere la nu -
meroase discuţii şi necazuri, afectând în
anumite privinţe chiar unitatea corpului
cadrelor militare în rezervă/retragere -
pensionari militari. A.N.C.M.R.R. are
meritul de a se fi implicat şi insistat
pentru adop tarea lui, beneficiind şi de
sprijinul unor factori guvernamentali şi
parla mentari care au înţeles şi susţinut
acest demers pe deplin justificat.

A.N.C.M.R.R. are, de asemenea, meritul de
a nu fi fost de acord şi de a nu se fi implicat în
acţiunea cu nimic justificată de a se
introduce în dezbaterea opiniei publice a
temei şi informaţiilor false, potrivit cărora
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prin recalcularea/revizuirea pensiilor ar fi
fost ,,confiscate gradele militare şi anulat
statutul de militar rezervist”.

Câteva precizări considerate necesare şi
cu privire la preconizatul nou proiect de lege
privind pensiile militare de stat.

Încă de la debutul problemelor care timp de
trei ani au pus la ordinea zilei pensiile cu -
venite militarilor, A.N.C.M.R.R. s-a pronunţat
ferm pentru respectarea specificităţii
serviciului militar, pentru păstrarea siste -
mului de pensii militare statuat de Legea nr.
80/1995 şi Legea nr. 164/2001, cu modi fi -
cările şi completările ulterioare. A.N.C.M.R.R.
nu s-a opus şi nu se opune în nici un fel
elaborării unei noi legi a pensiilor militare
de stat. Dimpotrivă.

În anul 2011, A.N.C.M.R.R. a răspuns
pozitiv iniţiativei deputaţilor Alina Gorghiu şi
Paul Dobre de a elabora un proiect al legii
pensiilor militare de stat. Reprezentanţii
A.N.C.M.R.R. au continuat să participe la
discuţii, formulând observaţii şi propuneri
pertinente şi când coordonarea realizării
proiectului a fost preluată de consilierul
ministrului Dobriţoiu. Constatând însă că
observaţiile şi propunerile lor nu sunt luate în
seamă, că se urmăreşte impunerea revenirii
stricte la prevederile Legii nr. 164/2001, fără
a se ţine seamă de nedreptăţile făcute de res -
pec tarea legii la peste 70% din pensionarii
mi litari, atenuate oarecum prin recalcu -
lare/revizuire, reprezentanţii A.N.C.M.R.R.
s-au retras.

Într-o scrisoare adresată premierului
Victor Ponta şi în cadrul celor două întâlniri la
Guvern, A.N.C.M.R.R. a arătat că adoptarea
unei noi legi a pensiilor militare de stat nu
trebuie să se facă fără preocuparea de a
preveni nedreptatea ce s-ar produce unui
număr de 71.000 pensionari militari aflaţi în
plată la 01.02.2012 în evidenţa M.Ap.N., care
au fost frustaţi timp de mai mulţi ani de
prevederile Legii nr. 164 / 2001, de drepturi
legal cuvenite. În caz contrar, se afirmă în
scrisoare, nu ar avea efectul ,,recuperator”
invocat cu foarte mare vehemenţă de cei care
au beneficiat de pensii nejustificate în

mărimea cuantumului acordat pe baza
ultimei luni din serviciul militar.

În acest sens, A.N.C.M.R.R. a propus
următoarele:

a/  respectarea principiului neretroactivi -
tăţii legii în  sensul că pensiile în plată nu se
recalculează, se menţin la nivelul rezultat în
urma revizuirii potrivit O.U.G. nr.1/2011,
dacă sunt mai mari, iar cele dimninuate să
revină la nivelul din decembrie 2010;

b/  în stabilirea pensiilor pentru viitor să
se ia în calcul întreaga perioadă de activitate,
toate sporurile acordate, fără discriminare,
iar perioada pentru o pensie minimă com -
pletă să fie de 20 de ani;

c/  în stabilirea cuantumului pensiei să se
ia în calcul venitul brut obţinut de viitorul
pensionar, atât în ţară cât şi în străinătate;

d/  corelarea pensiilor să se facă în raport
cu soldele cadrelor militare active şi cu inflaţia
ce se aplică tuturor categoriilor de pensionari; 

e/  pensiile militarilor pot fi cumulate cu
sa lariul ce îl poate primi un pensionar în
perioada postcarieră;

f/  pensiile militare sunt pensii militare de
stat, specifice serviciului militar, acestea nu
pot fi nici contributive şi nici ocupaţionale;

g/  pensiile militare aflate în plată în mo -
mentul adoptării noii legi redevin pensii
militare de stat.

A.N.C.M.R.R. apreciază că acceptarea
amendamentelor propuse - se afirmă în scri -
soare - ar conduce la înlăturarea tuturor
aspectelor inflamatorii, de generare a nemul -
ţu mirilor şi deznădejdii, la prevenirea unor
inechităţi.

Demersurile şi insistenţele A.N.C.M.R.R. nu
au rămas fără ecou. Unele nedreptăţi au fost
înlăturate deja sau sunt în curs de îndreptare.
Experienţa dobândită în aceşti ani ne-a
întărit convingerea că tăria şi credibilitatea
A.N.C.M.R.R. nu este determinată de stridenţa
şi vehemenţa cu care reprezintă interesele şi
apără drepturile cadrelor militare în
rezervă/retragere şi ale familiilor acestora, ci
în legătura indisolubilă cu instituţia
militară, cu Armata, instituţie de temelie a
statului român.
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Î
ncheierea activităţii, la sfârşit de mandat,
într-o funcţie de răspundere în cadrul
conducerii centrale a Asociaţiei, încre din -

ţată de cel mai înalt for al acesteia, Conferinţa
Naţională, impune nu numai obligaţii morale
şi statutare ci şi, din respect faţă de comu ni -
tatea care m-a ales, de a prezenta, măcar
succint, o scurtă analiză sectorială a
muncii depuse şi principalele concluzii şi
învăţăminte desprinse, pentru îmbună -
tăţirea şi perfecţionarea activităţii în peri -
oada următoare. Aceasta şi ca o completare la
raportul de activitate al Consiliului Director şi
al Biroului Permanent Central, precum şi la
celelalte documente de sinteză şi progra -
matice supuse dezbaterii şi aprobării Confe -
rinţei Naţionale a A.N.C.M.R.R., vizând ur -
mătoarea perioadă de mandat de 4 ani.

Cum se ştie, scopul principal şi obiectivul
prioritar ale A.N.C.M.R.R., stipulate în statut,
sunt apărarea şi promovarea drepturilor şi
intereselor cadrelor militare în rezervă şi în
retragere şi ale membrilor de familie ai
acestora, reiterate permanent, an de an, încă
de la reînfiinţarea acestei structuri asociative,
în anul 1990. Definitoriu, acestea sunt
cuprinse în sintagma ,,protecţie socială’‘.
Pentru realizarea acesteia există organe
funcţionale pe întreaga scară ierarhică, de la
centru până la filiale şi subfiliale. La nivel
central - un vicepreşedinte cu trei compar -
timente de bază; iar la nivelul filialelor şi
subfilialelor - un responsabil, membru al Bi -
roului permanent şi al Consiliului judeţean,
municipal sau orăşenesc.

Protecţia socială cuprinde 3 di men -
siuni: asistenţa medicală, asistenţa so -
cială şi sprijinul logistic. 

Prin natura măsurilor şi acţiunilor spe -
cifice fiecărei componente şi toate la un loc
vizează îmbunătăţirea vieţii cadrelor militare

în rezervă şi în retragere pensionari militari
şi a membrilor de familie ai acestora, precum
şi a activităţii A.N.C.M.R.R. cu un impact
direct şi cu efect rapid asupra condiţiilor de
trai, comportamentului şi menţinerii  mo -
ralului pozitiv în rândul oamenilor.

Atenţia dominantă a fost îndreptată
asupra asistenţei medicale, cunoscând
starea de sănătate în continuă degradare şi
precaritatea sistemului medical naţional,
dar şi al subsistemului patronat de M.Ap.N.,
de care depind şi cadrele militare în rezervă
şi în retragere şi membrii de familie ai aces -
tora. Problemele din comparti men tul
sănătăţii, gestionate succesiv de Col. (r) dr
Strat Mircea (până în anul 2011) şi de
Gl.mr.(r) dr. Drăguşin Ion, au început să se
agraveze rapid, căpătând caracter de criză, pe
măsură ce drepturile de asistenţă medicală,
medicamente, prestaţii medicale,  asigurarea
cu  aparatură,  instrumentar,  materiale  sani -
tare şi încadrarea insuficientă cu personal s-
au deteriorat drastic. Toate acestea având
drept cauză principală subfinanţarea dome -
niului medical. Mai mult, situaţia s-a agravat
an de an prin rectificările bugetare în minus
sau redirecţionate pentru alte nevoi. Această
practică păguboasă s-a extins şi asupra
bugetului asigurărilor sociale de sănătate, ad -
ministrat de Casa Naţională de Sănătate,
având ca efect suprimarea acordării medica -
mentelor gratuite, îngrădirea dreptului la
decontări, la achiziţii şi la plata salariilor.

Chiar în aceste condiţii, trebuie să scoa -
tem în evidenţă faptul că mulţi medici şi
asistenţi medicali şi-au făcut şi îşi fac datoria
conştiincios şi cu devotament profesional. Ei
au rezolvat situaţii şi cazuri grele, ca o
suplinire a disfuncţionalităţilor amintite.

Tot atât de nocivă ca subfinanţarea a fost
instabilitatea în funcţii la nivelul conducerii

General-maior (r)  STELIAN  TEODORESCU
fost Vicepreşedinte al  A.N.C.M.R.R.

RETROSPECTIVĂ ŞI PREMEDITARE
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Ministerului Sănătăţii (miniştri, secretari de
stat), incoerenţa programelor de sănătate,
bâlbele în ce priveşte legea sănătăţii şi
actelor normative subsecvente (care nici
după aproape trei ani de tatonări nu au fost
finalizate), cu repercursiuni negative, în
cascadă, în toate verigile inferioare ale
sistemului.  

Cumulate, toate aceste necazuri au pro -
vocat nemulţumirea generală, devenită
insuportabilă pentru cea mai mare parte a
populaţiei. În context, A.N.C.M.R.R s-a im -
plicat activ în redresarea situaţiei, în limitele
competenţelor  ce-i revin în poziţia de
organizaţie neguvernamentală, reprezen -
tativă şi de utilitate publică, adică de
parteneră la dialog, de participantă credibilă
cu propuneri şi măsuri şi de interlocutoare,
la nivelul Parlamentului, Guvernului, M.S.,
C.N.A.S., CASAOPSNAJ, M.Ap.N., Direcţia
Medicală.

A.N.C.M.R.R. va monitoriza apariţia noilor
reglementări aflate în lucru la Ministerul
Sănătăţii, urmărind dacă în acestea sunt
implementate propunerile avansate în anii
2010-2013, propuneri care au fost aduse la
cunoştinţa tuturor filialelor şi subfilialelor. De
asemenea va participa substanţial la elabo -
rarea proiectului Instrucţiunilor privind asi -
gurarea medicală şi farmaceutică în M.Ap.N.
la pace, care vor înlocui Instrucţiunile M 110
/ 2008 şi în care va trebui să se regăsească
prevederi mai clare şi mai precise şi pentru
cadrele militare în  rezervă şi în retragere şi
membrii de familie ai acestora. Va fi folosit
cât mai benefic prilejul de a promova stă -
ruitor interesele cadrelor militare în rezervă
şi în retragere şi ale familiilor acestora, în
cadrul Comisiei centrale pentru pro bleme
sociale a M.Ap.N., unde A.N.C.M.R.R. este
membru permanent. 

Totodată, prin Direcţia Medicală a
M.Ap.N., care are în subordine toate spitalele
şi policlinicile militare din ţară, A.N.C.M.R.R.
va interveni operativ să sprijine soluţionarea
problemelor de sănătate din zonele de do mi -
ciliu ale pensionarilor militari, la care aceştia
sunt arondaţi. 

Rezultă că perioada care urmează se
anunţă a fi una cu mare încărcătură pentru
com partimentul medical. Are de supra -
vegheat, cu prioritate, conţinutul noii legi a
sănătăţii, precum şi al noilor acte normative
subsecvente, cum sunt: Contractul-cadru,
nor mele metodologice de aplicare a Con -
tractului-cadru, Lista cu medicamentele şi
serviciile medicale din pachetul de sănătate
de bază, care se suportă din fondul naţional
unic de asigurări sociale de sănătate, orga -
nizarea şi funcţionarea sistemului de asi -
gurări sociale de sănătate (contribuţiile de
asigurări sociale, decontările, cardul de să -
nătate - naţional şi european), programele
naţionale de sănătate.  

O altă componentă a protecţiei sociale,
strâns legată şi complementară asistenţei
medicale este asistenţa socială. Obiectivul
ţintă al acesteia, aplicat categoriilor sociale
vulnerabile din rândul cadrelor militare în re -
zervă şi în retragere şi al membrilor de
familie ai acestora sunt persoanele cu diza -
bilităţi şi persoanele vârstnice de peste 65 de
ani, singure, fără sprijin familial sau cu
posibilităţi reduse de sprijin. Aceste per -
soane cu recomandări medicale şi de recu -
perare prin tratamente terapeutice de spe -
cialitate pot  beneficia,  la  cererea  personală
sau  a  familiei,  de  asistenţă  adecvată,  în
sis    tem instituţionalizat - prin Direcţiile ju -
deţene, municipale sau orăşeneşti de asis -
tenţă socială, în condiţiile legii. De asemenea
pot beneficia de cure de tratament şi de
odihnă la mare sau la munte, în staţiuni,
centre, aşezăminte, din reţelele Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, M.Ap.N.,
altor instituţii publice (Academia Română şi
altele).

La acestea se adaugă, ca alternativă,
asistenţa în regim privat, pentru persoanele
cu venituri accesibile.

În toate formele enumerate, A.N.C.M.R.R.
îi revine rolul de a mijloci internarea, la
cerere, prin filialele teritoriale, de a procura
biletele de tratament şi de odihnă de la
prestatorii de servicii, distribuirea acestora



la beneficiarii solicitanţi. O particularitate
prezintă tratamentul la Complexul militar
sanatorial de balneofizioterapie Bălţăteşti
(Judeţul Neamţ), aparţinând M.Ap.N., de la
care biletele se pot solicita personal, direct
sau prin intermediul A.N.C.M.R.R., după
procedura comunicată în teritoriu.

Cererea, centralizarea, repartiţia, distri -
buţia evidenţa şi plata biletelor de tratament
şi odihnă se efectuează potrivit dispoziţiilor
şi metodologiei stabilite de ministerele şi
instituţiile menţionate, de regulă în anul
curent pentru anul următor.

Putem afirma cu satisfacţie că în com -
partimentul asistenţă socială (recuperarea
capacităţii de muncă şi recreere), condus
succesiv de Gl. Mr. (r) dr. Dumitrescu Viorel
(până în anul 2012) şi de Col.(r) Enea
Gheorghe, consiliaţi de Col.(r) Demian
Constantin Rudolf, lucrurile s-au desfăşurat
fără probleme deosebite, asigurându-se inte -
gral solicitările  potrivit preferinţelor fiecă -
ruia. Ne-am dori ca renunţările ulterioare să
fie pe cât posibil mai puţine şi anunţate în
termenul admis. 

Triada protecţei sociale se întregeşte cu
componenta logistică, respectiv baza ma -
terială necesară funcţionării normale a
A.N.C.M.R.R., a tuturor structurilor centrale
şi teritoriale. Aceasta cuprinde o diversitate
de acţiuni şi măsuri, începând cu asigurarea
spaţiilor pentru sediile filialelor şi sub filia -
lelor (ca precondiţie legală pentru înfiin ţarea
oricărei o.n.g), până la asigurarea celor
trebuincioase îndeplinirii atribuţiilor statu -
tare permanente, periodice sau ocazionale,
precum: dotarea cu mobilier, aparatură şi
echipamente de comunicare şi informare,
arti cole şi rechizite de birotică, utilităţi cu -
rente, apă, lumină, încălzire, salubritate,
întreţinere - cazare, hrânire, transport (la
activităţi de anvergură, aniversări, come -
morări, festivităţi, ceremoniale, activităţi
ştiinţifice şi culturale, de asemenea demer -
suri pentru obţinerea de terenuri pentru ci -
mitire militare sau parcele militare în ci mitire
civile sau locuri de înhumare, asigu rarea

onorurilor militare la înmormântarea ca -
drelor militare în rezervă şi în retragere, la
cererea familiilor acestora.

Logistica necesară A.N.C.M.R.R. se asigură
în măsură covârşitoare cu sprijinul M.Ap.N.,
al categoriilor de forţe armate, comanda men -
telor marilor unităţi şi unităţilor teritoriale. O
parte mai mică, cu ar fi spaţii pentru sedii şi
pentru desfăşurarea anumitor activităţi se
asigură şi de la autorităţile publice locale. O
altă parte, mult mai redusă, se asigură din
veniturile proprii: cotizaţii, taxa de înscriere
şi dobânzi la sumele păstrate în bancă.

O sursă permanentă şi sigură erau ve -
niturile de la bugetul de stat sau de la bugetele
locale, prin bugetele ministerelor sau ale in -
stituţiilor administrative în a căror sferă de
com  petenţă funcţionează. În speţă,
A.N.C.M.R.R. primea aceste venituri prin
bugetele M.Ap.N. sau bugetele locale. Din
păcate, Legea nr. 246/2005  pentru apro -
barea modificării şi completării O.G. nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii a
abrogat prevederea  obţinerii acestor veni -
turi prin bugetul M.Ap.N. sau bugetele locale,
fără a preciza procedura de urmat în noua
reglementare. Astfel, din anul 2006 problema
a rămas în suspensie, iar asociaţiile în poziţie
restrictivă. Aşadar ne aflăm în faţa unei
anomalii premeditate şi a unei incoerenţe
legislative. Toate încercările A.N.C.M.R.R. de
revenire la normalitate, adresate Ministe -
rului Finanţelor Publice, Ministerului Jus -
tiţiei, Guvernului, Comisiilor de specialitate
din Senat şi Camera Deputaţilor, parla men -
tarilor individuali aleşi în colegiile electorale,
au rămas fără ecou. Nimeni dintre cei cu
drept de iniţiativă legislativă nu s-a implicat
pentru rezolvarea situaţiei.

În această îngrădire legislativă, nădejdea
rămâne la M.Ap.N., care manifestă multă în -
ţelegere şi disponibilitate pentru spriji nirea
materială, în limitele posibilităţilor legale. În
consecinţă, ca o compensare a eforturilor
A.N.C.M.R.R. şi membrii săi, precum şi
filialele şi subfilialele avem datoria morală să
respectăm instituţia-mamă şi, prin fapte şi
acţiuni, să răspundem tuturor solicitărilor. 
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În căutarea şi de alte surse de venituri, pe
căi legale, A.N.C.M.R.R. a iniţiat în urmă cu trei
ani un demers legislativ în domeniul fiscal,
prin modificarea Codului fiscal în sensul ca -
şi pensionarii, contribuabili conştiincioşi şi
siguri la bugetul de stat prin impozitarea
pensiilor -  să aibă posibilitatea de a dispune
benevol, ca toate celelalte categorii sociale cu
venituri impozabile, de o sumă reprezentând
până la 2% din impozitul datorat statului,
pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit
care funcţionează în condiţiile O.G. nr 26/
2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Astfel,
pensionarii militari proveniţi din M.Ap.N. ar
putea sponsoriza asociaţiile şi fundaţiile
cadrelor militare în rezervă şi în retragere
pen sionari militari. Sursa constituită ar
acoperi o parte din nevoile materiale de func -
ţionare (se exclud cheltuielile cu retribuţia
personalului din conducere).   

Compartimentul de asigurare logistică a
fost condus până în anul 2011 de Col.(r)
Ţuplea Stelian, iar în prezent de Gl.Bg.(r) dr.
Mihălcioiu Constantin, consiliat din anul
2013 de Col.(r) ing. Costache Cristea şi Cdor.
(r) Băluţă Nicolae. 

*               *
* 

Experienţa acumulată în ultimii patru ani
de mandat, pe temelia celei anterioare de
două decenii, prilejuieşte colectivului de
generali şi ofiţeri din domeniul protecţiei
sociale să formuleze câteva concluzii şi
învăţăminte, în pragul perspectivlor ce se
deschid de către  cea de a VII-a Conferinţă
Naţională a A.N.C.M.R.R.:

- Desfăşurarea în continuare a activităţii la
toate nivelurile structurale pe baza prin -
cipiilor şi valorilor democraţiei şi a dreptului
la liberă asociere şi exprimare. În esenţă,
con ducerea colectivă autentică, prin con -
sultarea şi participarea membrilor Aso ciaţiei,

prin formele şi metodele organi zatorice
statutare specifice;

- Acţionarea cu demnitate civică şi
sobrietate camaraderească pentru menţi ne -
rea scopului şi obiectivelor asumate, în bene -
ficiul drepturilor şi intereselor cadrelor milita -
re în rezervă şi în retragere şi ale fa miliilor
acestora. Respect pentru lege, ordine publică
şi spirit de disciplină faţă de in stituţiile
publice de stat şi administrative, or ganizaţii şi
formaţiuni politice şi obşteşti, aso   ciaţii civice,
care recunosc statutul, pro gra  mele, cerinţele
şi dezideratele A.N.C.M.R.R., pe bază de pro -
tocoale de colaborare şi parteneriat;

- Consolidarea unităţii Asociaţiei, a coe -
ziunii celor 41 de filiale judeţene şi 6 filiale ale
sectoarelor Municipiului Bucureşti şi a celor
peste 50 de filiale şi subfiliale municipale şi
orăşeneşti. Acestea atestă imaginea publică
şi reprezentativitatea naţională, conferind
credibilitate şi seriozitate în contextul actual
al multitudinii şi diversităţii mediului  aso -
ciativ din sfera de competenţă a M.Ap.N. şi
din societatea civilă. Acest statut onorant rea -
lizat cu trudă constantă, în  viziune pro gre -
sistă, adaptat la realitatea politică, eco nomică
şi socială din ţară, în cei peste 23 de ani de
existenţă, terebuie păstrat nealterat. Este cel
mai preţios omagiu care poate fi adus pre de -
cesorilor;

- Păstrarea cu sfinţenie a tradiţiilor şi va -
lorilor morale, militare şi cetăţeneşti moş -
tenite de la înaintaşi ce dăinuie încă din anul
1925.

Extrăgând critic şi autocritic învăţămintele
necesare, atât din faptele bune dar şi din ne -
îm pliniri, putem proiecta viitorul
A.N.C.M.R.R. în următorii 4 ani, cu încredere
spre mai bine, ştiind că în lume binele
precumpăneşte asupra răului.
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L
uând cunoştinţă de aberaţiile şi in -
vectivele la adresa A.N.C.M.R.R. şi a
or ganelor sale de conducere, pro -

ferate la recenta întâlnire de la Alba Iulia
a repre zentanţilor S.C.M.D., Biroul Per -
manent Central adresează tuturor cama -
razilor apelul de a nu lua în seamă fabu -
laţiile şi scornelile unei minţi înfier -
bântate, nedemnă de cea mai mică în -
credere şi consideraţie.

Reiese tot mai clar faptul că S.C.M.D.
nu este pe deplin nici măcar o structură
sindicală, ci una atipică, ilegală, care nu
are nici o tangenţă cu demnitatea ar -
matei active şi de rezervă, cu virtuţile
militare, cu probitatea morală, cu com -
portamentul civic şi demnitatea care ca -
racte rizează cadrele militare în re zer -
vă/retragere.  

Alegaţiile invocate la recenta întâlnire
a re prezentanţilor S.C.M.D. constituie
încă o dovadă a caracterului său profund
politic, a aflării sale la originea unor jo -
curi politice la comandă internă şi ex -
ternă, acţiuni dincolo de limitele legale,
aro ganţa dusă la extrem prin atribuirea
unor merite pe care nu le-a avut şi nu le
are, asu marea unor roluri şi misiuni de
nimeni încredinţate.  S.C.M.D., ignorând
cu bună ştiin ţă incidenţa legii, arogându-
şi reprezentivitatea tuturor rezerviştilor -
pensionari militari şi familiilor acestora,
debitând invective, jigniri fără acoperire
şi nemeritate la adresa re pre zentanţilor
A.N.C.M.R.R., intră sigur sub in cidenţa
legii.

Lipsa de scrupule se manifestă şi prin
faptul că ignoră şi pune sub semn de

întrebare calitatea, misiunea sacră asu -
mată de militari din fragedă tinereţe,
pune la îndoială pro bi tatea militară şi
morală a fondatorilor A.N.C.M.R.R. şi a
celor care le-au continuat opera, etichi -
tându-i stalinişti, reprezentanţi ai
armatei roşii, profitori ai unui sac de
avantaje. 

Spusele şi faptele îi autodemască fără
echivoc, că nu sunt militari de carieră, că
au trecut prin armată pe fond politic,
făcând plecăciune în faţa fostului Consiliu
Politic Superior al Armatei din epoca
Ceau şescu, nu au înţeles şi nu vor înţe -
lege niciodată spiritul de camaraderie,
demnitatea şi onoarea uniformei mili -
tare, valoarea inestimabilă a jurămân -
tului de credinţă faţă de ţară şi neam
depus de militar.

În aceste condiţii, Biroul Permanent
Cen tral lansează acest apel, cunoscând
calitatea de o  sebită a cadrelor militare în
re zer vă/retragere provenite din activi -
tate în Armata României - membri ai
A.N.C.M.R.R., care au în spate o carieră de
prestigiu, parcursă prin numeroase efor -
turi şi renunţări.

Ignorând şi respingând astfel acele
fabu laţii, unele apropiate de paranoia, să
dăm un înalt exemplu de respect pentru
adevăr, pentru cariera militară, a cărei
demnitate şi onoare o întunecă unii prin -
tr-un comportament inadec vat, departe
de aceea a unui adevărat membru al
marii familii a Armatei Române.   

Înspăimântaţi de precaritatea situaţiei
în care au ajuns ca urmare a unor acţiuni
străine de spiritul militar tradiţional, unii

COMUNICAT - APEL
- 10.12.2013 - 
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membri ai conducerii S.C.M.D. îşi atribuie
merite pe care nu le au în tot ce au do -
bândit legal în ultimii ani cadrele militare
în rezervă/retragere, roluri şi misiuni de
nimeni încredinţate, cu atât mai puţin de
reprezentanţii actualelor şi fostelor cadre
militare active ale Armatei României.

Mai mult, deranjaţi de credibilitatea şi
notorietatea de care se bucură tot mai
evident A.N.C.M.R.R. în al XXIII-lea an al
existenţei sale după 1990, de îndelungata
sa legitimitate istorică, de recunoaştere
fără precedent, prin acte de guvernare şi
de comandă militară a utilităţii şi repre -
zentabilităţii sale, realităţi demonstrate
cu prisosinţă şi de recenta Con ferinţă
Na ţională,  de  prima întâlnire  a  ca drelor
militare în rezervă/retragere la Pa tri ar -
hia Ortodoxă Română, de participarea
demnă la celebrarea a 95 de ani de la
Marea Unire din 1918, unii conducători
ai S.C.M.D. încearcă să arunce cu noroi, în
derizoriu A.N.C.M.R.R., acţiunile legitime
ale cadrelor ei de conducere.

Prin fals şi minciună, instigări şi ame -
ninţări de tot felul, unii reprezentanţi ai
S.C.M.D. mai reuşesc încă să înşele buna
credinţă. Minciuna, neadevărul, exacer -
bările, s-au dovedit a avea dintotdeauna
picioare scurte.

Biroul Permanent Central reiterează
necesitatea ca filialele judeţene şi de
sector să acţioneze în unitate de voinţă
împotriva celor care încearcă să dimi -
nueze sau chiar să anuleze contribuţia
A.N.C.M.R.R. la rezolvarea problemelor cu
care s-au confruntat şi se confruntă ca -
drele militare în rezervă/retragere - pen -
sionari militari proveniţi din activi tate în
Armata României, să creeze con fuzie
permiţându-şi să lanseze invective şi
calomnii la adresa conducerii Asociaţiei,
legal şi democratic aleasă, care încearcă
prin metode perfide să destabilizeze
funcţionarea normală a filialelor 

Fabulaţiilor şi exacerbărilor S.C.M.D.,
A.N.C.M.R.R., organele sale de conducere
le opune adevărul incontestabil, acţiunea
inteligentă, răbdarea, demnitatea şi
onoa rea militară şi, în caz de neastâmpăr,
acţiunea în justiţie.

Poziţia A.N.C.M.R.R., a Biroului Per -
manent Central a fost făcută cunoscută
domnului viceprim-ministru Gabriel
OPREA şi domnului ministru al Apărării
Naţionale Mircea DUŞA, fiind şi obiectul
unei acţiuni în instanţă.

BIROUL PERMANENT CENTRAL 

v
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Î
n materialele informative publicate an terior,
am relatat despre  iniţiativa  Filialei Judeţene
Cluj a A.N.C.M.R.R., de a  organiza anual o

excursie de documentare, recreere şi socia -
lizare, activitate devenită deja tradiţio nală. Cu
satisfacţie menţionăm faptul că, şi în anul 2013,
am reuşit să desfăşurăm cu succes o astfel de
excursie, fiind al nouălea an, consecutiv, în care
izbutim să continuăm această tradiţie. 

Activitatea s-a derulat sub genericul ,,PE
URMELE BASARABILOR ’’ în perioada 22-26
august, având o tematică istorică gene roasă,
axată pe cunoaşterea condiţiilor  în care dom -
nitorii din neamul basarabilor  au condus Ţara
Românească,  vizitarea prin ci palelor ctitorii ale
acestora, precum şi a unor obiective social-cul -
turale  din zona Argeşului. Excuria s-a desfă şu -
rat pe o distanţă de peste 1.000 km, pe itine -
rariul: Cluj-Napoca, Turda, Alba-Iulia, Sibiu,
Râmnicu Vâlcea, Curtea de Argeş. Câmpulung -
Muscel, Poienari, Ani noasa, Brădeţu, Cisnădie,
Mediaş, Târnăveni, Luduş, Câmpia Turzii, Cluj -
Napoca. 

Reuşita acestei activităţi s-a datorat unui
grup de colegi, entuziaşti şi perseverenţi. Astfel,
preşedintele Filialei, col. (r) Ion TRAŞCĂ,  a
iniţiat excursia şi a întocmit pro iectul de desfă -
şurare. De coordonarea apli cării proiectului,
închirierea mijloacelor de transport şi desfăşu -
rarea efectivă a acti vi tă ţilor s-a ocupat primvi -
cepre şedintele Filialei, col. (r) Constantin
DUDUIALĂ. Pro blemele financiare şi biro -
cratice au fost so luţionate de col. (r) Mariana
FEDIUC, iar cele de lo gistică au intrat în
responsabilitatea col. (r) Ştefan TRIF. Docu -
mentarea privind obiec tivele vizitate şi susţi -
nerea momentelor cul turale le-a realizat Lt.col.
(r) Dorin NĂSTASE. Desigur, au fost angajaţi şi
alţi camarazi în această acţiune, destul de
complexă.

Diversitatea şi consistenţa activităţilor deru -
late sunt confirmate de un jurnal, în tocmit de

participanţi, din care redăm o sin teză, cu scop
de informare şi schimb de experienţă.

În prima zi, după o scurtă vizită la Mă -
năstirea Dumbrava, am făcut un popas în
Comuna Sântimbru, localitatea natală a  cama -
radului  nostru, col. (r) Ştefan TRIF, ates tată
documentar din anul 1238. Aici am fost în -
tâmpinaţi de primarul comunei, domnul Iancu
Ioan POPA, de viceprimarul Florin GOŢA şi un
consilier parohial, epitropul Vasile TRIF – care
au evocat tradiţiile inte resante ale localităţii şi
au invitat participanţii să viziteze obiective din
comună, inclusiv un hotel rustic, proprietatea
domnului Călin NEMEŞ, un pasionat de
etnografie şi folclor, care a amenajat  o expoziţie
inedită de obiecte şi unelte ce atestă bogăţia
culturii rurale din zonă.

Ne-am deplasat apoi la Alba Iulia, unde am
revăzut Catedrala Reîntregirii României,
având-o ca ghid pe măicuţa ELEODORA. Nu de -
parte de acest impunător monument de cult
creştin, am asistat la ceremonialul militar al
schimbării gărzii din cetate, cu concursul şi sub
îndrumarea colonelului (r) Dumitru GHEŢE.

Apoi, în Garnizoana Sibiu, am avut o
întâlnire de schimb de experienţă cu condu -
cerea Filialei Judeţene a A.N.C.M.R.R., unde am
fost onoraţi de participarea preşedintelui
Filialei, col. (r) Ioan PĂREAN, a col.(r) Ioan
LĂPĂDAT şi a altor membri din Filială.

Seara am ajuns la Curtea de Argeş, unde ne-
a întâmpinat, cu aceeaşi prietenie, con ducerea
Filialei «POSADA» a A.N.C.M.R.R., în frunte cu
preşedintele acesteia, col. (r) Laurenţiu
DOMNIŞORU. La cina de lucru, care a avut loc cu
această ocazie a  continuat schimbul de expe -
rienţă privind  preo cu pările şi activitatea celor
două filale ale  A.N.C.M.R.R.

În ziua a doua am vizitat Mănăstirea Ani -
noasa, din satul cu acelaşi nume, ctitorită în
anul 1677. Aici, măicuţa DANIELA a făcut o
expunere  documentată şi emoţionantă despre

DIN VIAŢA FILIALELOR ŞI  SUBFILIALELOR A.N.C .M.R.R.

TRADIŢII  CONTINUATE  CU  SUCCES
Colonel (r) GHEORGHE  CIREAP

Membru al Comitetului Filialei Judeţene Cluj a A.N.C.M.R.R. 
Col. (r) MARIANA  FEDIUC

Purtător de cuvânt
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istoria acestui lăcaş de cult, unde au fost aduse
de la Bari, din Italia, moaştele Sfântului Ierarh
Nicolae. După o scurtă de plasare, ne-am oprit
la Mănăstirea Nămă ieşti, construită pe locul
unei grote din mijlocul stâncii. Măicuţa EMILIA
ne-a relatat faptul că interiorul mănăstirii, care
nu poate fi pictat, este ornat cu icoane, cea mai
deo sebită fiind Icoana Maicii Domnului Făcă -
toare de Minuni. Aceasta este una dintre cele
12 icoane pictate de Sfântul Apostol Luca şi a
fost adusă în acest loc de către Sfântul Apostol
Andrei.

Spre sfârşitul zilei am făcut o vizită la
Mănăstirea Negru Vodă, aşezată la marginea
oraşului Câmpulung Muscel, ctitorită în anul
1215 de către RADU NEGRU VOIEVOD, apoi
rezidită şi transformată de  BASARAB  ÎNTÂI şi
de fiul acestuia, NICOLAE  BASARAB. Des pre
valoarea deosebită a actualului complex mo -
nastic de aici ne-a vorbit părintele GHENADIE,
care, în final, a rostit o rugăciune de seară şi a
miruit pe toţi participanţii.

În ziua a treia am vizitat Barajul Vidraru,
unde, graţie unei aprobări a autorităţilor care
gestionează acest complex hidroener getic şi
turistic, am putut coborî  cu liftul în sala
turbinelor şi am văzut lucrări de mare com -
plexitate, prezentate cu patos şi cu competenţă
profesională de către inginerul Gabriel LAZĂR.
Tot aici am făcut şi o plimbare de agrement, cu
vaporul, pe lacul de acumulare.

Ne-am deplasat, apoi, la Cetatea Poenari, la
25 km. de Curtea de Argeş, pe vârful Mun telui
Cetăţuia, într-un peisaj mirific. Pentru a ajunge
în cetate trebuiau urcate,  pe scări, 1480 de
trepte. S-au încumetat să facă acest efort mai
mult de jumătate dintre partici panţi. Şi, pentru
că majoritatea erau femei, în chip inedit s-a
iniţiat, ad-hoc, un concurs  între doamnele cu
cea mai mare rezistenţă şi viteză de deplasare.
Prima care a ajuns în cetate a fost doamna
Reghina TRIF, care a primit un meritat premiu
din partea organizatorilor.

Seara, după acest tur de forţă prin natură,
am făcut o oprire la sediul Filialei Curtea de
Argeş a A.N.C.M.R.R., iar ulterior am participat,
împreună cu conducerea acestei Filiale, la o
masă festivă, unde am continuat schimburile de
impresii şi de experienţă şi am asistat la câteva
momente artistice, reuşite şi agreate de toţi
participanţii, pregătite de membrii grupului
artistic „REZON” al Filialei noastre

În ziua a patra am vizitat  Muzeul Mu -
nicipiului Curtea de Argeş, fiind primiţi cu ge -
ne rozitate de directorul acestuia, dom nul pro -
fesor Dumitru ŞTEFAN şi avându-l ghid pe
domnul Gabriel MOISESCU. În acest context am
vizitat şi Casa Memorială a pictorului Dumitru
NOROCEA, un talentat şi vestit realizator al
unor picturi mozaic. De asemenea,  ne-am
oprit la BISERICA DOM NEASCĂ  care, în is -
torie, a găzduit familiile domnitorilor, dar a fost
şi sediul primei Mi tropolii a Ţării Româneşti,
instituţie înte meiată în anul 1359.

În continuare am vizitat mai multe obiective
importante din complexul Mă năstirii Curtea de
Argeş, sub îndrumarea preotului  Adrian
ENACHE. Cu aprobarea şi binecuvântarea I.P.S.
dr. CALINIC, Arhie piscop al Argeşului şi Mus -
celului, am putut intra în reşedinţa Arhie -
piscopiei. Apoi, am trecut prin faţa sicriului
regelui Carol al II-lea, ne-am închinat la
moaştele Sfintei FILOTEIA şi am admirat
Biserica Adormirea Maicii Domnului, o inedită
ctitorie de cult creştin, construită exclusiv din
lemn.

În ziua a cincea, pe drumul de întoarcere
pe Transfăgărăşan, am vizitat complexele tu -
ristice Capra, Bâlea Lac şi Bâlea Cascadă. De
asemenea, am făcut scurte popasuri la alte
câteva obiective turistice aflate pe traseu. Se în -
cheia atfel o excursie  interesantă şi recreativă.

Datorăm succesul acestei activităţi nu doar
organizatorilor ci şi gazdelor noastre gene -
roase. Între acestea, dorim să-l menţionăm pe
comandantul garnizoanei Curtea de Argeş,
lt.col. Florin Corneliu ŞOLTUZ, care ne-a oferit
condiţii logistice foarte bune şi un cadru
organizatoric potrivit pentru a ne desfăşura
programul conceput de noi. De asemenea,
suntem recunoscători Filialei «POSADA» a
A.N.C.M.R.R., îndeosebi preşedintelui acesteia,
pentru tot sprijinul acordat. Tuturor  celor care
ne-au ajutat le-au fost adresate mulţumiri, din
partea col. (r) Ion TRAŞCĂ, preşedintele Filialei
Cluj a A.N.C.M.R.R., care a oferit şi câteva
diplome de excelenţă.

Acum,  când finalizăm această acţiune rea -
firmăm sentimentele noastre de gratitudine şi
faţă de prestigioasa revistă «Rezerva Oştirii
Române», care ne crează mereu oportunităţi
pentru a ne face cunoscute iniţiativele şi rea -
lizările, spre folosul întregii Asociaţii.
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P
e sublocotenentul (r) de aviaţie Jean
Munteanu, l-am cunoscut mai îndea -
proape, cu ani în urmă, la una dintre adu -

nările Filialei „Mihai Viteazul” al cărui membru
era. La finalul acelei activităţi, a prezentat în
cunoscuta aulă - Sala Roşie – a Cercului Militar
craiovean, o interesantă expoziţie filatelică
tematică, „Zone de ocupaţie”, care a stârnit inte -
resul celor prezenţi.

Despre dragostea pe care o nutreşte şi acum
la vârsta a treia, pentru arma argintie pe care a
slujit-o cu dăruire zeci de ani, vorbesc nume -
roase fapte şi acţiuni la care este prezent şi
activ alături de bravii lui colegi de breaslă. Se
numără printre fondatorii Asociaţiei Române
pentru Propaganda şi Istoria Aviaţiei, filiala
Craiova, al cărui colectiv de specialişti a dat via -
ţă proiectului – Replică a avionului cu reacţie
COANDĂ 1910. A participat, alături de teme -
rarii comandori (r) Ilie Dumitrescu, Ion Crăciu -
nescu şi mulţi alţii, la organizarea şi desfă -
şurarea grandiosului moment aniversar – „60
de ani de aviaţie reactivă de luptă pe aero -
dromul Craiova”, eveniment care a rămas pen -
tru totdeauna înscris în memoria locuitorilor
din Bănie.

A venit vremea însă, ca aviatorul pensionar
să opteze pentru viaţa într-o altă garnizoană,
mai puţin însemnată, dar prin care au trecut
mul te dintre cadrele armatei noastre – PLE -
NIŢA. Încolţeşte în inima lui dorinţa să în -
mănuncheze din cadrele militare în rezervă şi
în retragere ale fostului Regiment 31 Meca -
nizat, o subfilială a filialei „Mihai Viteazul”. Îi
vine în ajutor şi conducerea acestei filiale în
per soana col. (r) Dumitru Dolea, cunoscător al
locurilor şi oamenilor în mijlocul cărora activase
mulţi ani.

Data de 10 septembrie 2009, consfinţeşte
naşterea Subfilialei Pleniţa a Filialei „Mihai

Viteazul” Dolj a A.N.C.M.R.R. Au răspuns cu
entuziasm la această primă chemare camara -
derească optsprezece cadre militare în rezervă
şi în retragere, între care col. (r) Mihai Bedelici,
mr. (r) Constantin Băstan, m.m.pr. (r) Con -
stantin Florica, plt. maj. (r) Virgil Budrică... Cu
vre mea şi alte cadre militare în rezer vă/re -
tragere ies din însingurarea şi margi nalizarea
din  inactiva viaţă rurală, ajungându-se la încu -
rajatoarea cifră de patruzeci de membri ai
subfilialei.

Despre activitatea organului conducător al
acestei subfiliale, a membrilor acesteia, în cei
trei-patru ani de existenţă, am aflat din infor -
marea prezentată de domnul sublocotenent (r)
Jean Munteanu, preşedinte, în adunarea
generală de alegere a noului organ conducător.
Am dorit să aflăm opiniile celor ce compun tâ -
năra structură a cadrelor militare în rezervă şi
în retragere din această mini-garnizoană.

„Nu ne-a fost uşor să ieşim din starea de
apatie, de resemnare, în care ne complăcusem
în ultimii zece – cincisprezece ani, relatează
oarecum stânjenit domnul lt. col. (r) Constantin
Tambura, fost şef de stat major al Regimentului
31 Mecanizat. Simţeam imperios nevoia să ne
despovărăm de treburile gospodăreşti şi să
revenim la momentele de primenire spirituală a
minţii şi a sufletului nostru şi al familiilor
noastre. Putem relua excelentele colaborări de
altădată cu puţinele dar foarte activele instituţii
de cultură din localitate. Avem colegi în
Consiliul Local, şi avem spaţiul asigurat în
cadrul primăriei pentru desfăşurarea activi -
tăţilor. Mulţi camarazi au dorinţa şi competenţa
să-şi aducă contribuţia la realizarea acestor
obiective”.

Şi doamna Elena Uriocea a vorbit despre
multe lucruri care au sensibilizat pe cei pre -
zenţi la adunare. „Sunt urmaşă de cadru militar

Colonel (r)  SERGIU  PICIORUŞ
Purtător de cuvânt al Filialei “Mihai Viteazul” Dolj a A.N.C.M.R.R.

ŞI ÎN GARNIZOANE MICI 
SE POT REALIZA LUCRURI MARI
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şi membru al acestei subfiliale. Chiar dacă am
lucrat în învăţământ am fost mereu aproape de
soţul meu. Am iubit mult uniforma militară,
strălucirea ei impecabilă, am iubit însă şi mai
mult integritatea morală a acestei instituţii ce se
cheamă ARMATA. Spiritul ei de dăruire, în cele
mai dificile împrejurări, camaraderia ce-i
uneşte cu putere pe ostaşi, ca să învingă şi
imposibilul, te uimesc. Dorinţa mea este să
păstrăm şi să promovăm pe mai departe aceste
minunate virtuţi umane, ca această instituţie
istorică să rămână mereu un etalon pentru
toate componentele societăţii în care trăim. Mă
gândesc că şi în mica noastră familie cazonă pe
care am făurit-o şi în care ne-am unit destinele,
acum la vârsta senectuţii, putem clădi relaţii
mai afective, frumoase şi sincere. Vă aduceţi
aminte de ieşirea câmpenească de anul trecut la
sărbătorirea Bujorului! Atunci, a însemnat
pentru toţi cei care am participat la acest eve -
niment, tot ce s-a putut numi: bun gust, de -
lectare şi voie bună. Este exact ce avem nevoie,
la această vârstă: balsam pentru sănătate”.

Pentru soţii Constantin şi Elisabeta Saliu,
înfiinţarea subfilialei c.m.r.r. Pleniţa, a însemnat
o mare bucurie. Sunt prezenţi la această
întrunire de suflet în calitatea de invitaţi şi îi in -
te resează tot ce se discută aici. Octogenarul
Constantin Saliu, recunoscut profesor de
filozofie, acum pensionar, este preşedintele de
onoare al subfilialei Cultul Eroilor. „Nici prin
minte nu mi-ar fi putut trece să absentez la
această întâlnire din viaţa cadrelor militare din
comuna mea natală. Cum să lipsească pro -
fesorul de la dezbaterea problemelor de viaţă ale
foştilor săi elevi? Pentru că aproape toţi sunt
produşii spirituali ai mei şi ai soţiei mele, care şi
ea le-a fost profesor de istorie. Întotdeauna ele -
mentul militar, ostaşii, au însemnat pentru
mine, elemente de studiu, demne de venerat.

Regimentul care a fiinţat mai multe decenii
între hotarele plenicenilor, a transformat întrea -
ga comună, a dezvoltat-o, a modernizat-o, i-a dat
un renume, i-a trezit respectul şi aprecierile
pen tru valorile militare. I-a readus în memorie
nume ilustre din istorie, ale unor fii ce nu pot fi
daţi uitării. Generalul medic Iacob Potârcă, în
Primul Război Mondial, comandorul Alexandru
Bercea în Al Doilea Război Mondial, sau co -
mandorul Sever Pleniceanu - primul explorator

român al continentului Africa în cadrul unei
misiuni belgiene -, sunt pentru noi repere
umane nemuritoare a ceea ce înseamnă sa -
crificiu şi dăruire întru pilda celor de azi şi a
celor de mâine.

Pleniţa, se mândreşte cu cei opt sute de eroi
ai săi căzuţi jertfă pentru ţara în care s-au
născut, pentru localitatea care le-a dat un nume.
Le venerează şi le cinsteşte memoria ori de câte
ori are prilejul. Şi o facem, cu emoţie şi recu -
noştinţă împreună cu foştii mei elevi în mijlocul
cărora mă aflu şi în aceste momente, împăr -
tăşindu-le opinia şi simţămintele mele sincere”.

În primăvara anului 2013 – ne relatează
colonelul (r) Mihai Bedelici -, a avut loc la mo nu -
mentul eroilor din centrul Pleniţei, un eve -
niment ce a impresionat întreaga comună şi la
care au participat sute de cetăţeni: Come mo -
rarea a 130 de ani de la înfiinţarea R31 Doro -
banţi – Calafat care, alături de întreaga armată
română atât în Primul cât şi în cel de Al Doilea
Război Mondial, înfruntând cu vitejie şi eroism
acţiunile inamicului în luptele purtate pentru
întregirea neamului românesc.

După numeroasele reorganizări structurale
pri meşte de numirea de R31 Mecanizat <<Ge -
neral Dragalina>> şi este adus în garnizoana
Pleniţa în 1954, ca apoi, la 30 iunie 2002 să fie
desfiinţat. De notat că acest eve niment a avut
loc la iniţiativa celor două sub filiale din comună
– ,,Cultul Eroilor“ şi cea a cadrelor militare în
rezervă şi în retragere, dar şi cu concursul
primarului, fostul col. (r) Puia Calafeteanu.”.

În finalul dezbaterilor, domnul colonel (r)
Dumitru Dolea prim-vicepreşedintele Filialei
„Mihai Viteazul” Dolj a A.N.C.M.R.R., a adus la
cunoştinţa celor prezenţi la adunare demer -
surile insistente şi ferme ale conducerii Aso -
ciaţiei Naţionale, la forul competent, privind
rezolvarea cu onestitate şi neîntârziat a tuturor
nedreptăţilor săvârşite abuziv în drepturile
pensionarilor militari. Prezenţa mai multor
membri din Biroul Permanent al Filialei, la
adunarea generală a sucursalei, a avut darul să
transmită o adevărată emulaţie colegilor lor de
arme, noului organ de conducere, o încurajare
camaraderească în îndeplinirea obiectivelor pe
măsura nevoilor lor cotidiene, a familiilor
acestora, în condiţiile specifice de viaţă rurală a
Pleniţei...
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C
lubul Iubitorilor de Cultură ,,Neagoe
Basarab” din Curtea de Argeş, fon -
dat în luna decembrie 2005, la ini -

ţiativa acad. Gh. Păun, cu sprijinul Filialei
Judeţene Argeş „POSADA” a A.N.C.M.R.R.,
şi-a continuat activitatea în fiecare lună,
de aproape opt ani, invitând, în cea de a
doua miercuri din fiecare lună a anului,
începând cu ora 16, la aventura sa cultu -
rală, în spiritul Junimii ieşene, sub deviza
,,Vine cine vrea, revine cui îi place” dar şi
cu sloganul ,,Cu seninătate! ‘’, pe toţi
iubitorii de cultură argeşeni.

În cele ce urmează mă voi referi la
activitatea organizată de Clubul Iubito -
rilor de Cultură miercuri 11 septembrie
2013, la Centrul de Cultură şi Arte ,,G.
Topirceanu”. Invitaţi de onoare au fost
scriitorul Ion C. Ştefan - membru al
Uniunii Scriitorilor din România sosit din
Bucureşti, dar cu origini argeşene / are -
fene şi preotul doctorand Constantin
Mănescu, din Horezu-Vâlcea.                                                                                                        

Profesorii argeşeni Cezar Bădescu
din Arefu, Elena Şerbănescu Eşanu din
Baiculeşti-Argeş şi prof. Constantin

Voiculescu din Curtea de Argeş, au fost
companioni pentru scriitorul şi editorul
Ion C. Ştefan, întru desluşirea ultimului
său roman de dragoste publicat, „În cău -
tarea iluziilor pierdute”. Din partea
dreap ta a Oltului, o delegaţie de oameni
de cultură/publicişti şi animatori ai vieţii
culturale din Râmnicu Vâlcea, formată
din Zenovia Zamfir şi profesorul Ni -
colae Dinescu - preşedintele Societăţii
Culturale ,,Anton Pann”, l-au susţinut, în
expozeul său, pe inimosul preot-cărturar
Constantin Mănescu de la Parohia Urişani
din Horezu, care a susţinut o prelecţiune
despre ,,Cursurile de vară ale Univer sită -
ţii Populare ,,Nicolae Iorga” de la Vălenii
de Munte şi despre Basarabia noastră
dragă, precum şi despre opera şi viaţa
poetului-martir Vasile Militaru.

Col. (r) Laurenţiu Domnişoru a
vorbit despre „13 septembrie 1848 - zi
cu dublă semnificație: Bătălia de la Dealul
Spirii și Ziua Pompierilor Militari.

Despre toate acestea au apărut arti -
cole în mass-media argeşeană.

Colonel (r)  LAURENŢIU  DOMNIŞORU
Preşedintele Filialei Judeţene Argeş “POSADA” a A.N.C.M.R.R.

PREOCUPARE PENTRU CULTURĂ

v
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F
iliala Judeţeană Timiş  a A.N.C.M.R.R.
este permanent preocupată de des -
făşurarea unor activităţi de recreere

pentru c.m.r.r. şi familiile acestora,  pre cum şi
de organizarea şi participarea la activităţi de
comemorare şi de cinstire a eroilor neamului. 

Dintre activităţile din cea de a II-a parte a
acestui an, în contextul celor ară tate mai sus,
mă voi referi doar la două; 

· În perioada 9 - 11 august a.c., din ini -
ţiativa  şi sub conducerea domnului general
de brigadă (r) Nicolae Predo nescu a fost
organizată o excursie, pen tru c.m.r.r. membre
ale Filialei, împreună cu soţiile, la Cabana
Militară ,,CRIVAIA”.

La pregătirea şi desfăşurarea acestei
activităţi o contribuţie însemnată au avut-o
colonel (r) Tamaş Ion, secretarul execuiv al
Filialei şi colonel (r) Mirescu Constantin
membru în Biroul Per manent. 

Transportul a fost asigurat de Pri măria
Municipiului Timişoara - primar domnul
Robu Nicolae, date fiind bunele relaţii dintre
aceasta şi Filiala noastră. 

Programul acestor trei zile a fost astfel
conceput încât pe timpul transportului la şi
de la Crivaia să fie vizitate obiective is torice,
turistice şi sociale, dar şi locuri cu care natura
a fost foarte darnică. Astfel, la ducere am
făcut popas la Reşiţa, unde am vizitat Muzeul,
în aer liber, al locomo tivelor cu aburi, precum
şi alte obiective. Ne-am oprit apoi la Barajul
VǍLIUG, unde ne-au fost prezentate istoria şi
im por tanţa acestuia. 

La Crivaia ne-am simţit foarte bine, ne-am
odihnit, dar am şi avut parte de o serie de
activităţi deosebit de plăcute. 

Astfel, în prima zi au fost organizate
activităţi distractive, mult gustate de către cei
prezenţi, precum şi o masă festivă, seara, la
restaurantul Staţiunii.

Ziua a doua a debutat cu o deplasare la
Staţiunea ,,Trei Ape” , apoi servirea mesei  de
prânz într-o pensiune cochetă din localitatea
Gârna. Seara, la Cabana Militară Crivaia a fost
organizat un con curs de dans şi a fost aleasă
,,Miss Crivaia”. În final, ,,Juriul” a desemnat
câştigătoare familia colonel (r) ing. BǍDUŞ
MIHAI şi BǍDUŞ MARIANA doamna fiind
aleasă şi “Miss Crivaia”. 

În ziua a III-a, după părăsirea Staţiunii
Crivaia, deplasarea s-a efectuat pe iti nerariul
Crivaia - Reşiţa - Anina - Oraviţa Veche -
Paşcani - Orşova - Băile Herculane - Ti -
mişoara. Pe parcurs au fost făcute nume -
roase popasuri pentru a admira frumuseţile
zonei şi a vizita diferite obiec tive, precum şi
pentru servitul me sei.

Această scurtă excursie a avut un ecou
deosebit în rândul c.m.r.r. membre ale Fi lialei. 

· O a doua activitate a fost participarea
delegaţiei Filialei noastre, condusă de domnul
general de brigadă (r) Nicolae Predonescu,
preşedintele acesteia, în ziua de 21 sep -
tembrie a.c., la comemorarea a 69 de ani de la
luptele din toamna anului 1944 de la Păuliş.

Cu această ocazie, delegaţia noastră a
depus o coroană de flori la Monumentul
Eroilor de la Păuliş şi a luat parte la întregul
program de comemorare şi cinstire a eroilor
,,Detaşamentului Păuliş”, care şi-au apărat
ţara cu arma în mână, până la sacrificiul
suprem.

Ne-a impresionat în mod deosebit
numărul mare de participanţi la această
comemorare. O dovadă în plus că poporul
român ştie să-şi preţuiască şi să-şi cinstească
eroii.  

ACTIVITǍŢI CU IMPACT ÎN RÂNDUL CADRELOR
MILITARE ÎN REZERVǍ ŞI ÎN RETRAGERE

Colonel (r) OPRIŢĂ  ALEX  ION
Membru al Comitetului Filialei Judeţene Timiş a A.N.C.M.R.R. 
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U
n grup de cadre militare în rezervă şi în
retragere, absolvenţi ai Liceului Militar
,,Dimitrie Cantemir” - promoţia 1955 -

col.(r) ing. Micu Ioan, col.(r) ing. Ştefan Toma,
col. (r) mgs. Pavel Morariu, col.(r) prof. Paul
Ceauşu şi mr.(r) N. Stoica, autori ai cărţii
Liceul Militar - şansa vieţii mele, au
desfăşurat o activitate aparte, care dovedeşte
faptul că o colaborare strânsă între struc tu -
rile armatei şi cele ale c.m.r.r. este benefică
pentru ambele părţi.

Una dintre aceste activităţi a avut o în -
cărcătură emoţională specială, arcuindu-se
ca un luminos curcubeu peste generaţii. Iată
despre ce este vorba. 

Pe rând, în zilele de 1, 2 şi 3 octombrie,
autorii cărţii ne-am întâlnit cu elevi şi cadre
din Colegiile Militare de la Breaza, Alba Iulia
şi Câmpulung Moldovenesc.

Desfăşurate sub patronajul şi cu sprijinul
S.M.F.T. (cazare, mijloc de transport, însoţitor
autorizat-şeful Secţiei de Învăţământ, Col.
Mitu N,), aceste întâlniri au avut drept punct
de pornire prezentarea volumului ,,Liceul
Militar - şansa vieţii mele“, autorii arătând
motivele care i-au îndemnat să aştearnă pe
hârtie impresiile şi aprecierile lor în legătură
cu una dintre etapele devenirii lor.

În mod firesc, expunerile autorilor cărţii
au abordat câteva elemente comune.

În primul rând a fost elogiat rolul Ar -
matei ca instituţie care, în condiţiile deosebit

de grele ale acelor ani, când ţara era sărăcită
de anii de război, urmaţi de seceta din 1946-
1947, a reuşit să asigure elevilor din Liceele
Militare condiţii normale pentru învăţătură. 

În al doilea rând a fost înălţat un imn de
slavă eminenţilor profesori, pe care Armata
i-a convins să vină în liceu, unii dintre aceştia
părăsindu-şi temporar cariera universitară. 

Ideea majoră desprinsă din prezentări a
fost aceea că pregătirea liceală asigură
acce sul sigur în învăţământul superior,
ca riera militară impunând cunoştinţe te mei -
nice. 

Întâlnirile, la reuşita cărora contribuţia co -
mandanţilor celor trei colegii militare liceale
şi a reprezentantului S.M.F.T. a fost deter mi -
nantă, s-au constituit în dialoguri vii între
elevi şi autorii volumului respectiv. Celor mai
activi elevi participanţi la dialog le-au fost
oferite cărţi. Alte cărţi au fost oferite în dar
bibliotecilor celor trei colegii liceale militare.         

Mesajele transmise cu aceste ocazii au
avut un impact puternic asupra partici pan -
ţilor, după cum rezultă şi din impresiile
postate pe Facebook de către colegiile liceale
militare. 

*
*     *

Cartea “Liceul Militar - şansa vieţii mele”
este prezentată în rubrica “Semnal”.

UN PERIPLU 
PRIN COLEGIILE LICEALE MILITARE 

Colonel (r) ing. MICU  IOAN
Filiala Sector 3 a A.N.C.M.R.R. 

v
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A
sociaţia Pensionarilor Militari din
Serbia a sărbătorit, în perioada 11-
12.09.2013, la Belgrad, împlinirea a 20

de ani de la înfiinţarea sa.
Răspunzând invitaţiei domnului general-

locotenent (r) Ljubomir Draganjac, preşe -
dintele acestei structuri asociative, o delegaţie
a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în
Re zervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan
Cuza”, condusă de general-maior  (r) ing.
Domnu Vasile, vicepreşedinte al
A.N.C.M.R.R., din care au făcut parte: Colonel
(r) Cameniţă Gheorghe, vicepreşedintele
Filialei Mehedinţi şi Colonel (r) Ilieş Vasile,
consilier pe probleme internaţionale în De -
par  tamentul Relaţii Internaţionale al
A.N.C.M.R.R. şi translator, a participat la
manifestările organizate cu acest prilej. 

La aceste manifestări au luat parte şi
delegaţii ale unor asociaţii similare din
Bulgaria, Muntenegru, Macedonia şi Repu -
blica Srpska. 

Participarea la această întâlnire a con -
stituit un bun prilej de cunoaştere şi infor -
mare reciprocă privind activităţile desfă -
şurate de fiecare asociaţie, lansarea de către
asociaţia sârbă a iniţiativei privind desfă -
şurarea  unei Conferinţe regionale a asocia -
ţiilor de pensionari militari şi veterani, parti -
ciparea la manifestările prilejuite de aniver -
sarea a 20 de ani de existenţă a asociaţiei
sârbe, precum şi vizitarea unor obiective
istorice şi sociale din Belgrad. 

În prima zi, 11 septembrie a.c., după pri -
mi rea delegaţiilor, la ora 18 a avut loc des -
chiderea Conferinţei Regionale a Asociaţiilor
de pensionari militari şi veterani, cuvântul de

bun venit al preşedintelui Asociaţiei Pensio -
narilor Militari din Serbia, o scurtă prezen -
tare de către şefii delegaţiilor, a fiecărei
asociaţii, discuţii referitoare la proiectul de
Acord de colaborare între asociaţiile parti -
cipante şi alte subiecte.

Cu acest prilej, delegaţia română a făcut o
scurtă prezentare a A.N.C.M.R.R., în care a su -
bliniat legitimitatea sa istorică, repre zen -
tativitatea şi notorietatea de care se bu -
cură, structura şi obiectivul principal al aces -
teia, precum şi avantajele funcţionării sub

RELAŢII  INTERNAŢIONALE

ANIVERSARE LA ASOCIAŢIA PENSIONARILOR
MILITARI DIN SERBIA
General-maior  (r) ing.  VASILE  DOMNU

Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.

Organul de presă 
al Asociaţiei Pensionarilor Militari din Serbia
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înaltul patronaj al Şefului statului şi al pre şe -
dinţiei de onoare a ministrului Apărării
Naţionale.    

La discuţii, delegaţiile participante au
arătat necesitatea acordului de colaborare şi
beneficiile acestuia. Cu acest prilej delegaţia
bulgară a propus completarea textului cu acti -
vi tăţi referitoare la cimitirele eroilor militari
din diferite ţări.

Delegaţia română a propus ca acordul să
fie deschis şi altor ţări, dezvoltarea în conti -
nuare a practicii colaborării bilaterale în
domeniile de interes reciproc şi a susţinut ca
lucrările Conferinţei să se desfăşoare odată la
doi ani, din raţiuni financiare. 

Iniţiatorii acordului şi celelalte delegaţii au
susţinut proiectul iniţial, scoţând în evidenţă
faptul că prevederile din acord nu afectează
activitatea asociaţiilor participante, conţinu -
tul fiind completat cu propunerea noastră re -
feritoare la deschidere şi colaborare bilate -
rală, precum şi cu amendamentul delegaţiei
bulgare. Acordul a fost adoptat în această
formă şi semnat de toţi şefii delegaţiilor.  

Nu s-a hotărât în ce ţară se va organiza
Conferinţa regională în anul 2014, urmând
ca aceasta să se convină prin convorbirile
bilaterale din acest an.

Preşedintele asociaţiei sârbe a confirmat
faptul că pe timpul vizitei delegaţiei acesteia
în România, în luna octombrie 2013, se vor
discuta şi detalii referitoare la acest acord.

În timpul activităţii, şeful delegaţiei
române a adresat un Mesaj de salut al preşe -
dintelui A.N.C.M.R.R., Asociaţiei Pensiona -
rilor Militari din Serbia.

Delegaţiile participante au primit din
parta gazdelor cadouri simbolice şi au fost
făcute schimburi de astfel de cadouri între
dele gaţii. Delegaţia română a oferit preşe -
dintelui Asociaţiei Pensionarilor Militari
Sârbi obiecte simbolice ale A.N.C.M.R.R. -
mape personalizate ale Asociaţiei cu în sem -
nul heraldic, un fanion al Asociaţiei, o pla -
chetă nominalizată, pliante de prezentare a
Asociaţiei în limba română şi engleză, in -
signe, precum şi ultimul număr al revistei

,,Rezerva Oştirii Române”, obiecte care au
fost primite cu deosebită satisfacţie. De ase -
menea au fost înmânate mape personalizate
cu materiale tipărite despre Asociaţie şi
şefilor delegaţiilor participante. Prima zi a
vizitei s-a încheiat cu un dineu oficial.

Programul celei de a doua zi - 12 sep -
tembrie 2013 - a început cu vizitarea unor
obiective istorice şi sociale din Belgrad, dele -
gaţiile fiind însoţite de col. Zvonimir Pesici,
din conducerea asociaţiei sârbe.

Au fost prezentate obiectivul ,,Tribunal
Alb” - Dedinje, reşedinţa dinastiei Karadjor -
dje vici şi a preşedintelui Iugoslviei - Iosif
Broz Tito, apoi Muzeul de Istorie, cu mau -
zoleul fostului preşedinte iugoslav - Tito şi
Palatul Marii Adunări Naţionale a Serbiei. 

Programul a continuat cu ceremonia săr -
bă toririi a 20 de ani de la infiinţarea Asocia -
ţiei Pensionarilor Militari din Serbia, la Casa
Centrală a Armatei, prin întonarea imnului
de stat al Serbiei, un cuvânt privind impor -
tanţa aniversării, rostit de către preşedintele
Asociaţiei, General-locotenent  (r) LJubomir
Draganjac şi a continuat cu un splendid spec -
tacol prezentat de Ansamblul Artistic şi Or -
ches tra Armatei Sârbe, care a cuprins muzică
patriotică şi clasică, scheciuri cu aspecte din
istoria Serbiei, muzică uşoară şi populară
etc. La ceremonie au participat, pe lângă
delegaţiile străine şi Şeful statului major al
armatei sârbe, generali şi ofiţeri în activitate
şi în rezervă, personalităţi din conducerea
statului şi din domeniul ştiinţific şi cultural. 

Delegaţiile străine au fost cazate la un
hotel privat din Belgrad, iar masa a fost asi -
gurată la restaurantul Casei Centrale a
Armatei.

Invitaţii au apreciat în mod deosebit or -
ganizarea activităţilor cuprinse în pro gramul
vizitei, atenţia acordată prin punerea la
dispoziţia delegaţiei române a unui trans -
lator, precum şi atitudinea prietenească şi
colegială pe care au demonstrat-o camarazii
sârbi.

Revenirea în ţară a avut loc în  aceeaşi zi -
12 septembrie 2013.
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Stimate domnule general, 

Am deosebita plăcere ca în nu mele Asociaţiei Pensionarilor Mi litari
din Serbia şi în numele meu per sonal, să vă felicit cu ocazia reale gerii în
funcţia de preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere “Alexandru Ioan Cuza”.

În cursul vizitei făcute, la invi taţia Dumneavoastră, am avut oca zia să
ne informăm despre acţiu nile întreprinse de Dumneavoastră şi
colaboratorii Dumneavoastră în scopul făuririi unei organizaţii pu -
ternice, care face totul pentru pa tria sa.

Folosesc această ocazie să vă exprim asigurarea că colaborarea care a
început între asociaţiile noastre va dura cât durează prie tenia de secole
între popoarele sârbilor şi românilor. 

În frunte cu Dumneavoastră, Aso  ciaţia pe care o conduceţi va realiza
şi în continuare rezultate bune. 

Cu felicitări sincere pentru alegere vă doresc împlinirea tu turor
dorinţelor, sănătate şi fericire.                                    

Cu stimă,

PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI PENSIONARILOR MILITARI DIN SERBIA
General-locotenent (r) Liubomir DRAGANIAC

Preşedintele A.N.C.M.R.R. domnul General (r) prof.univ.dr.Mihai Iliescu 
a fost felicitat de preşedintele Asociaţiei Pensionarilor Militari din Serbia,

pentru realegerea sa la Conferinţa Naţională

PREŞEDINTELUI ASOCIAŢIEI NAŢIONALE 
A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVǍ 

ŞI ÎN RETRAGERE ,,Alexandru Ioan Cuza”
General (r) prof. univ. dr. MIHAI ILIESCU
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L
a invitaţia domnului general (r)
prof. univ. dr. Mihai ILIESCU, pre -
şedintele Asociaţiei Naţionale a

Cadrelor Militare în Rezervă şi în Re -
tragere ,,Alexandru Ioan Cuza”, în pe -
rioada 15-18  Octombrie 2013, o dele -
gaţie a Asociaţiei Pensionarilor Militari
din Serbia (A.P.A.S.), a făcut o vizită în
România. 

Din delegaţia sârbă, condusă de ge -
neral-locotenent (r) Ljubomir DRA -
GANJAC, preşedintele A.P.A.S., au mai fă -
cut parte: colonel (r) Slobodan PEJOVICI,
locţiitorul preşedintelui şi colonel (r)
Zvonimir PESIC, redactorul şef al revistei
,,BOJHИ BETERAN”, organul de presă al
acestei Asociaţii.

Delegaţia A.N.C.M.R.R. a fost condusă
de domnul general (r) prof. univ. dr.
Mihai ILIESCU. Din aceasta au făcut
parte: general-locotenent (r) Victor
DUMITRESCU, prim vicepreşedinte al
A.N.C.M.R.R., general-maior (r) ing.Vasile
DOMNU, - vicepreşedinte, general de
grigadă (r) dr. Marian BUCIUMAN, seful
Departamentului Relaţii Internaţionale,
general de brigadă (r) dr. Gheorghe
CREŢU, vicepreşedinte, redactor-şef al
revistei ,,Rezerva Oştirii Române” şi
colonel (r) Vasile ILIEŞ, consilier, în -
soţitor permanent al delegaţiei sârbe.

Discuţiile oficiale dintre cele două de -
legaţii s-au axat în mod deosebit pe
următoarele probleme: protecţia socială
şi juridică a personalului militar în
rezervă şi în retragere; rolul relaţiilor şi
activităţilor bilaterale; promovarea is -
toriei celor două ţări şi popoare şi ale ar -
matelor acestora; locul şi rolul relaţiilor
transfrontaliere; vizitele oficiale, o

modalitate de realizare a unor fructuoase
relaţii de colaborare; participarea la con -
ferinţe, seminarii, ceremoniale militare şi
alte evenimente organizate de către
părţi; organizarea de comun acord a
unor evenimente sportive, turistice, cul -
turale; schimburi de informaţii şi docu -
mente de interes reciproc; necesitatea
unor parteneriate cu ministerele apă -
rării din fiecare ţară; posibilităţi de
accesare a unor fonduri europene; parti -
ciparea celor două structuri organiza -
torice la Acordul privind Conferinţa
Regională, iniţiat de către A.P.M.S. cu
prilejul sărbătoririi a 20 de ani de la
înfiinţarea acesteia, acord semnat de
toate delegaţiile participante la această
sărbătorire.

Pe timpul vizitei în România, delegaţia
sârbă a fost primită la Ministerul Apă -
rării Naţionale de către domnul Sebastian
HULUBAN, secretar de stat şi şeful De -
partamentului pentru Politica de Apărare
şi Planificare. Domnia sa a subliniat rolul
A.N.C.M.R.R. în apărarea intereselor
cadrelor militare în rezervă şi în re -
tragere şi rezultatele deosebite obţinute.
A fost apreciată pozitiv vizita delegaţiei
A.P.M.S. în ţara noastră, vizită care,
printr-o coincidenţă fericită, are loc în
acelaşi timp cu vizita primului ministru
sărb în România. A fost de asemenea su -
bliniat rolul asociaţiilor cadrelor militare
în rezevă  şi în retragere, ca interfaţă
între M.Ap.N. şi societatea civilă, precum
şi necesitatea includerii acestora în
Cartea Albă a Apărării.

Totodată, secretarul de stat a subliniat
importanţa participării A.N.C.M.R.R. la
Acordul privind Conferinţa Regională,

O ÎNTÂLNIRE FRUCTUOASĂ
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iniţiat de către camarazii sârbi, care
coincide în mod fericit cu preluarea de
către România a preşedenţiei Iniţiativei
Sud-Est Europene.

Delegaţia sârbă a fost primită şi la
Primăria  Sectorului 2  al  Capitalei, de că -
tre o delegaţie a acesteia, condusă de
primar, domnul Neculai ONŢANU. Cu
această ocazie au fost prezentate bene -
ficiile pe care le are Protocolul încheiat
între primărie şi A.N.C.M.R.R.

Domnul Neculai ONŢANU s-a arătat
interesat de colaborarea cu unul dintre
omologii săi din capitala Serbiei -
Belgrad. Delegaţia sârbă a apreciat
această iniţiativă şi a declarat că va în -
treprinde demersurile necesare în acest
sens. 

Discuţiile finale s-au desfăşurat la
Cercul Militar Naţional, în ultima zi a
vizitei delegaţiei sârbe (18.10.2013), la
acestea fiind invitaţi să participle şi alţi
membri din conducerea A.N.C.M.R.R.-
general de brigadă (r) dr. Ion GANEA,
general de brigadă (r) Victor CONSTAN -
DA, colonel (r) Traian NEGOIŢǍ şi
locotenent-colonel (r) Ion DANIEL.

Cu această ocazie, preşedintele
A.N.C.M.R.R. domnul general (r) prof.
univ. dr. Mihai ILIESCU a subliniat că
propunerea A.P.M.S. privind desfăşu -
rarea celei de a II-a Conferinţe Regionale
a reprezentanţilor rezerviştilor militari şi
veteranilor în ţara noastră, va fi temeinic
analizată, împreună cu factorii de răs -
pundere din M.Ap.N., partea sârbă
urmând să primească la timp un răspuns
pe această linie.

A fost apoi semnat Acordul de Co -
laborare dintre cele două structuri aso -
ciative, acord care va sta la baza relaţiilor
dintre A.N.C.M.R.R. şi A.P.M.S.  Cu

semnarea  acestui document s-a încheiat,
într-o atmosferă de caldă prietenie, vizita
delegaţiei sârbe, care a  însemnat un
fructuos schimb de experienţă între
A.N.C.M.R.R. şi A.P.M.S.

Pe timpul acestei vizite, între cele
două delegaţii s-a făcut schimb de
cadouri simbolice. Totodată, domnul
general (r) prof. univ. dr. Mihai ILIESCU a
acordat domnului general-locotenent (r)
Ljubomir DRAGANJAC, preşedintele
A.P.M.S., Emblema de Onoare a
A.N.C.M.R.R.

În programul întâlnirii celor două
delegaţii a fost prevăzut un Dineu oferit
de domnul general (r) prof. univ. dr.
Mihai ILIESCU în cinstea delegaţiei sârbe,
la care a participat şi ataşatul militar al
R.Serbia  în România. 

La sosirea în ţara noastră, delegaţia
sârbă a fost întâmpinată la graniţă de
preşedintele Filialei Judeţene Mehedinţi
a A.N.C.M.R.R., domnul general de
brigadă (r) Ion PANǍ, momente în care
oaspeţii au luat cunoştinţă de câteva
dintre obiectivele de interes ale Oraşului
Drobeta-Turnu Severin.

Cu prilejul vizitei în România, oas -
peţilor sârbi li s-a oferit posibilitatea
vizitării unor obiective istorice, culturale
şi turistice din Bucureşti şi din afara
acestuia, care i-au impresionat în mod
deosebit, dovadă fiind cuvintele de laudă
cu privire la frumuseţile României. 

Presa militară a fost prezentă la prin -
cipalele activităţi desfăşurate pe par -
cursul acestei întâlniri.  

General-maior (r) ing. Vasile DOMNU
General de brigadă

(r) dr. Gheorghe CREŢU
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L
a invitaţia Asociaţiei Rezerviştilor din
Aachern, landul Baden Württenberg, cu
sprijinul Ministerului Apărării din

Republica Federală Germania şi cu apro barea
Ministerului Apărării Naţionale, o delegaţie de 9
militari în rezervă, compusă din: col.(r) Marian
Dulă, conducătorul delegaţiei, gl.bg.(r) Con -
stantin Mălăiescu, coloneii (r) Viorel Bondoc,
Dan Buşilă, Lucian Cercel, cdr.(r) Florea Petrişor,
lt.coloneii (r) Gheorghe Nedelcu, Constantin
Stoian şi mr.(r) Paul Olaru, a efectuat o misiune
în unităţi militare, precum şi la obiec tive
culturale din Landul Baden Württemberg, în
perioada 1 - 6.10.2013. Menţionez faptul că în
octombrie 2012 o delegaţie de 8 rezervişti ger -
mani a făcut o vizită de 6 zile în Câmpina şi în
ţară.     

· Conform programului vizitei rezer viştilor
români în Germania, în ziua de 1 0ctombrie
2013 a avut loc o întâlnire de lucru la Stuttgart,
la Comandamentul Landului Baden Wür -
ttem berg (Landesko mmando BADEN WŪ
RTTEMBERG).

Delegaţia rezerviştilor români, însoţită de
membri ai Asociaţiei Rezerviştilor din Aachern,

asociaţie aflată în parteneriat cu rezerviştii
români din Câmpina, a fost întâm pinată de lt.col
Günther Geprägs, Comandant adjunct şi Şef al
Statului Major, care se afla la comandă.

După o scurtă vizită în clădirea coman -
damentului, în sala de protocol delegaţia a fost
informată despre misiunile, obiectivele şi
structura Comandamentului Landului Baden
Württemberg. 

Misiunile au fost prezentate de şeful statului
major, lt.col. Fallert Joachim, precum şi de
persoana responsabilă cu finanţarea coman -
damentului.

Una dintre misiuni este coordonarea uni -
tăţilor militare germane şi străine de pe teri -
toriul landului. O altă misiune este aceea de a
coordona activităţile organizate de in stituţiile
civile, înlăturarea efectelor dezas trelor, precum
şi contribuţia la asigurarea ordinei şi liniştii
publice la întreceri sportive, manifestări cultu -
rale, marşuri, manifestaţii etc. Dar cea mai
importantă misiune este evidenţa şi pregătirea
rezervei armatei ger mane, despre care gazdele
au făcut o amplă informare. 

Lt.col. Günther Geprägs a prezentat ce
unităţi militare se vor desfiinţa în urmă toa rea
perioadă, pentru că armata germană activă se
va reduce numeric   

Apoi s-a prezentat spaţiul de lucru al com   -
partimentului de Situaţii, unde câţiva ope ratori
primeau informaţiile şi solicitările, le prelucrau
şi luau deciziile corespunzătoare, raportând
totul coman dantului. Împreună cu rezerviştii
ro mâni s-a simulat o situaţie, la care s-au
propus câteva soluţii.

La  sfârşitul prezentării, întreaga dele gaţie,
precum şi gazdele au luat parte la o masă ca -
maraderească, cu mâncăruri specifice nordului
Landului Baden Württem berg.

· Instruirea la simulator pentru trageri cu
ar mamentul individual a rezerviştilor
germani şi români s-a efectuat în cazarma
General.dr. Speidel-Kaserne, unde funcţio nează

DELEGAŢIA OFIŢERILOR 
ÎN REZERVǍ ROMÂNI ÎN GERMANIA

Colonel  (r)  MARIAN  DULĂ
Preşedintele Filialei Câmpina a A.N.C.M.R.R.

Delegaţiile rezerviştilor români şi germani 
la Cimitirul Niderbühl unde-şi dorm somnul de veci

ostaşi români, din primul război mondial



30 Rezerva  Oştirii  Române

o unitate de forţe de apărare NBC, la Regimentul
750 NBC din Bruchsal.

O  surpriză  plăcută  a  fost  includerea  de
către  organizatori,  în  echipa  de  patru.

Instructori care urma să facă pregătirea în
comun, a unui militar activ de origine română,
Lt. Druşcă. Ofiţerul are contract pe 13 ani cu
armata germană şi în ultimii trei ani a schimbat
11 unităţi militare, după fiecare formă de
pregătire de specialitate. Într-una din pauze ne-
am întâlnit şi cu un alt militar provenit din
România, Lt. Pană.

În sala de instruire pentru trageri, în faţa
unor ecrane şi oglinzi, se aflau standurile de
tragere, atât pentru carabina G-36, cât şi pentru
pistolul B-8. Militarii germani au explicat modul
de folosire a armamentului şi a dispozitivelor de
simulare a tragerii. Pe rând, atât rezerviştii
români cât şi cei germani au executat trageri cu
carabina şi pistolul. A urmat un concurs de
trageri cu simularea câmpului de luptă în
localitate.

La sfârşitul şedinţei de pregătire, şeful
delegaţiei române, col.(r) Marian Dulă a  oferit
cadouri simbolice echipei de in structori.

Împreună cu militarii germani s-a servit
prânzul la cantina unităţii, alături de recruţi, dar
şi de ofiţeri.  

· Delegaţia ofiţerilor în rezervă români,
însoţită de 5 militari în rezervă germani, a
vizitat cimitirul din Niderbühl, de lângă Rasttat.
Maiorul german Iosef Gombola a prezentat un
scurt istoric al cimitirului şi al parcelei de
onoare, unde sunt înhumaţi prizonierii români
care proveneau dintr-un lagăr din timpul
Primului Război Mondial, în anii 1917-1918.
Din cauza muncii exte nuante, au fost internaţi
într-un lagăr, apoi au decedat.

Rezeriştii români şi germani au depus
garoafe pe 10 cruci care au înscrise nuele celor
28 de militari români. În faţa stelei funerare
centrale s-a păstrat un moment de reculegere,
apoi s-a prezentat onorul de către toţi militarii

În Acordul de Parteneriat semnat de Aso -
ciaţia Rezerviştilor din Câmpina şi  Asociaţia
Rezerviştilor din Aachen, s-a prevăzut come -
morarea eroilor celeilalte părţi, la datele tradi -
ţionale din fiecare ţară. De Ziua Eroilor, rezer -
viştii germani au participat la ceremonia reli -
gioasă de la Niderbühl, organizată de preotul
Bogdan Stavarachi, superiorul Capelei Mihai
Sturza, din Baden-Baden. La Sinaia, în Cimitirul
Internaţional de lângă parcul Ghica, pe 17
noiembrie, de Duminica Diakoniei, rezer viştii
români au comemorat ca şi anul trecut, eroii
germani căzuţi în această zonă, în primul
război mondial.               

· Delegaţia română a beneficiat de fa cilităţi

din partea gazdelor. Ministerul Apă rării a
asigurat două autovehicule de transport per -
soane, pe toată perioada, cazarea într-o şcoală
militară, masa la cantina unităţilor, în două zile.
Asociaţia de rezervişti germani a asigurat
celelalte facilităţi.

În afara pregătirii militare, rezerviştii
câmpineni au făcut vizite la Karlsruhe, Baden-
Baden,  inclusiv la celebrul Casino, capela mor -
tuară a domnitorului Mihail Sturza, muzeul de
aviaţie germano-canadian, muzeul şi pista de
încercări UNIMOG, oraşul Aachen şi au parti -
cipat la Sărbătoarea vinului din Sasbachwalden.     

Cea mai frumoasă activitate a fost întâlnirea
camaraderească, la care au participat, în afara
rezerviştilor români şi cei ai Asociaţiei rezer -
viştilor RK Aachern şi rezervişti din conducerea
teritorială Sud-Baden şi a Landului Baden-
Württemberg, dar şi unii membri de familie.
Preşedinţii celor două asociaţii au făcut schimb
de cadouri simbolice şi au rostit scurte alo cu -
ţiuni, S-a subliniat de către Thomas Rest,
preşedintele rezerviştilor din Aachern, că
Acordul de Parteneriat semnat anul trecut la
Câmpina  este  ca un copac care a prins rădăcini
şi începe să rodească. Drapelele naţionale ale
celor două ţări au fost prezente pe fundalul
acţiunii. De asemenea, reprezentanţii celor
două asociaţii de rezervişti au afirmat că o
prietenie a militarilor celor două armate se
clădeştre de jos, de la nivel local, iar implicarea
în problemele localităţilor noastre este benefică
pentru societate.

Am fost mesagerii Armatei Române şi ai
României, pe care le-am onorat cu cinste. A fost
una din primele vizite ale unei delegaţii de
rezervişti la o asociaţie similară din Germania,
dar şi în unităţi militare germane. Armata
germană trece şi ea prin acelaşi proces de
reducere a efectivelor şi restructurare ca şi
Armata Română, militarii celor două armate
fiind solidari în misiunile comune în NATO.

Rezerviştii români şi germani în faţa Primăriei
oraşului Achern -02.11.2013
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1. Din oraşul de pe Cibin, harnicul nostru
colaborator, domnul colonel (r) Victor
Neghină, ne-a făcut cunoscut, prin articolul
,,Ziua eroilor onorată la Sibiu”, atenţia cu
care locuitorii acestui frumos oraş aduc
omagiul lor celor care s-au sacrificat pentru
libertatea şi înălţarea patriei române.

Ceremoniile care s-au desfăşurat în
această zi, însumează efortul comun al
organelor locale de stat, instituţiilor de în -
văţământ şi cultură, cultelor, instituţiilor
militare din Sibiu, în frunte cu Academia
Forţelor Terestre – comandant general de
brigadă prof. univ.dr. ing.Ghiţă Bârsan,
structurilor asociative, din rândul cărora fac
parte cadre militare în rezervă şi în
retragere. ale A.N. ,,Cultul Eroilor”  Filiala
Sibiu, preşedinte colonel (r) Avram Bojean,
A.N.C.M.R.R. Filiala Sibiu, preşedinte colonel
(r) Părean Ioan, A.N.V.R. Filiala Sibiu. pre -
şedinte general (r) Morar Ceratimuş,
precum şi cele similare din M.A.I.

2. Tot despre omagierea eroilor am
primit veşti de la doamna ing. Lia Vinţeler,
ziarist din Târgu Mureş. Din materialul pe
această temă trimis redacţiei noastre, aflăm
despre contribuţia Filialei Judeţene Mureş a
A.N.C.M.R.R., prin activităţile pe care le
desfăşoară, la cunoaşterea eroismului osta -
şului român, din toate timpurile, pentru apă -
rarea gliei străbune. În acest material, doam -
na Lia Vinţeler subliniază faptul că mani -
festările care au avut loc de ziua eroilor la
Tărgu Mureş s-au desfăşurat sub semnul
unităţii.      

3. Dintre veştile pe care domnul colonel
(r) ing. ec. Nicolae Grosu, membru al
Filialei Judeţene Cluj a A.N.C.M.R.R., pre şe -
dintele Fundaţiei Protecţiei Sociale Generale
din România - Filiala Judeţeană Cluj, al  Aso -
ciaţiei  Judeţene Cluj a Cetăţenilor Români,

Refugiaţi –Strămutaţi, Expulzaţi şi Deportaţi
din Basarabia, Nordul Bucovinei, Ţinutul
Herţa şi Cadrilater, ni le trimite la redacţie,
am ales pentru a le face cunoscute urmă -
toarele:

a) Prima dintre acestea se referă la
Spiritul European al poetului naţional
Mihai Eminescu. În cuprinsul acesteia sunt
înfăţişate aspecte ale celebrării, la 15 iunie
a.c. a poetului Mihai Eminescu, membru
post-mortem al Academiei Române, în
cadrul căreia a fost subliniat locul pe care
acesta îl ocupă în cultura română şi
universală.  

În context s-a subliniat faptul că această
celebrare este închinată Proiectului Cluj-
Napoca – 2021. ,,Capitală Culturală Euro -
peană”.

Filiala Cluj a Asociaţiei Naţionale a
Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere
,,Alexandru Ioan Cuza”  a fost unul dintre
organizatorii acestei activităţi. 

b) Cea de a doua are ca subiect împlinirea
a 72 de ani de la începerea Răz boiului pentru
Reîntregire, prin care Ro mânia nu urmărea
decât să reintre în drepturile suverane
asupra teritoriilor smulse din trupul ţării
prin Dictatul de la Viena din 30 august 1940.  

4) În articolul ,,25 Octombrie, Ziua Ar -
matei României”, domnul colonel (r)
Constantin Chiper subliniază faptul că în
2013 s-au împlinit 69 de ani de când
ultima brazdă din pământul sfânt al ţării,
ocupat samavolnic de Ungaria hortistă,
a fost reintegrată în hotarele fireşti de di na -
in tea Dictatului de la Viena. Era 25 oc -
tombrie 1944.  Ziua Armatei României  a
fost in stituită  prin  Decretul  nr. 381 din 1
oc tombrie 1959. 

Sărbătorirea acestei zile reprezintă un
omagiu adus ostaşilor români care au luptat
pentru eliberarea teritoriului patriei. 

CURIER
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În cuprinsul materialului, autorul reme -
morează acţiunile de luptă ale Armatei Ro -
mâne în cele 260 de zile în care s-a aflat
alături de forţele Naţiunilor Unite, precum şi
dureroasele pierderi a 170.000  de ostaşi în
luptele pentru eliberarea României, Cehiei,
Slovaciei şi Ungariei.

Efectivele militare angajate de România în
această perioadă s-au ridicat la peste
540.000 de combatanţi. Armata Română a
stră bătut prin luptă peste 1700 km. (de la
Marea Neagră până în Podişul Boemiei), a
traversat 17 masive muntoase şi a forţat 12
cursuri mari de apă, eliberând 3831 de lo -
calităţi, dintre care 53 de oraşe. Ostaşii
români au provocat inamicului însemnate
pierderi de personal şi tehnică de luptă.  

Aprecierile privind contribuţia Armatei
Române la războiul antihitlerist arătau că
România s-a situat pe locul patru în ceea ce
priveşte efectivele angajate în luptă şi faptul
că prin aceasta România a determinat
scurtarea războiului cu cel puţin 6 luni şi a
salvat vieţile a mii de soldaţi români şi aliaţi. 

Manifestările cu prilejul sărbătoririi zilei
de 25 octombrie, desfăşurate pe întreg
teritoriul ţării, evocate de autor în cuprinsul
materialului, demonstrează preţuirea de care
se bucură Armata Română, instituţie în care
românii au o încredere deosebită.  

5. Despre sărbătorirea Zilei Armatei
României, am mai primit la redacţie nume -
roase alte materiale, dintre care am ales
câteva: 

a) La Câmpulung Moldovenesc Filiala
A.N.C.M.R.R. ,,General Ciubotaru”, împreună
cu Primăria Municipiului Câmpulung Moldo -
venesc şi Casa de Cultură a Sindicatelor şi-au
unit eforturile pentru  organizarea şi desfă şu -
rarea unui simpozion închinat Zilei Armatei
României.

Cu această ocazie au fost prezentate co -
municările:

· Armata Română în Războiul Balcanic-
1913 (prof. Ioan Popeiu);

· Armata Română în război în două coaliţii
-1941-1945. (col.(r) Doru Guşu);

· Mărturii de război în imagini. (col.(r)
Marian Dumitrescu).

b) Filiala Judeţeană Argeş  ,,Posada” a
A.N.C.M.R.R. a organizat în perioada 21-24
oc  tombrie a.c. ediţia a IV-a a ,,Cupei 25
Octombrie”, la şah şi tenis de masă.

Membrii Filialei argeşene au prezentat de
asemenea, la Şcoala Gimnazială ,,Basarab I”,
momente din istoria şi tradiţiile Armatei
Române.

c) Pe lângă activităţile dedicate sărbă -
toririi Zilei Armatei României, care au cu -
prins o paletă largă de acţiuni, au fost orga -
nizate şi ceremoniale militare şi religioase, la
care au fost prezente şi cadre militare în  re -
zer vă şi în retragere membre ale
A.N.C.M.R.R..

În garnizoanele în care nu mai sunt unităţi
sau formaţiuni militare, organizarea festi -
vităţilor dedicate Zilei Armatei României a
revenit în special structurilor A.N.C.M.R.R.
din aceste localităţi.      

6. În acest an când s-au împlinit 95 de ani
de la Marea Unire, în toate filialele
A.N.C.M.R.R. s-au organizat manifestări spe -
cifice prin care s-a subliniat importanţa
făuririi României Mari.

7. Cadrele militare în rezervă şi în
retragere membre ale A.N.C.M.R.R. au par -
ticipat la ceremoniile organizate cu prilejul
Zilei Naţionale a României, împreună cu
cadre militare din Marile Unităţi, unităţile şi
formaţiunile militare din zonă. Multe dintre
manifestări au fost organizate în propriu de
către filiale.      

General de brigadă (r) dr. Gheorghe Creţu
Colonel (r) ing. Mircea Alexe
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U
na  dintre afecţiunile grave ale vârstei a
treia este glaucomul. Din cauza evoluţiei
gradate şi asimptomatice a acestei afec -

ţiuni, în lipsa unui tratament adecvat, poate
apare atrofia nervului optic iar  în final orbirea. 

Pentru a înţelege mai bine această afecţiune,
să recapitulăm câteva cunoştinţe elementare
privind anatomia organului vederii.

Globul ocular este situat în partea anterioară
a cavităţii orbilale. De formă sferică, uşor turtit
de sus în jos, acesta este alcătui din trei tunici:
sclerotica, (cu rol protector, de care sunt fixaţi
muşchii ochiului), care se continuă, în partea
anterioară cu cornea, coroida, numită şi tunica
mijlocie vasculară, (cu trei componente: coroida
propriu zisă, corpul ciliar şi irisul) şi a treia
tunică, interioară, retina (reprezintă prelun -
girea nervului optic, care căptuşeşte coroida pe
toată suprafaţa acesteia). Globul ocular are şi
trei medii transparente şi refringente: umoarea
apoasă, cristalinul şi corpul vitros, la care se
mai adaogă corneea.

Ceea ce ne interesează şi are legătură directă
cu glaucomul sunt umoarea apoasă şi corpul

ciliar (în interiorul căruia se află procesele
ciliare, în număr de 70 - 80, care filtrează
plasma sanguină şi formează umoarea apoasă).
Umosrea apoasă este un lichid transparent,
produs în permanenţă de procesele ciliare şi
este situată între cornee şi cristalin, realizând
două camere: camera anterioară (cea mai
mare), situată între cornee şi iris şi camera
posterioară (cea mai mică), între iris şi cristalin.
Cele două camere ale umoarei apoase comunică
între ele prin orificiul, numit pupilă. Rolul
umoarei apoase este de a scălda şi hrăni ochiul.
La ochiul sănătos acest lichid se produce şi se
elimină în proporţii aproape egale, menţinând
presiunea intraoculară la valori normale, de 10 -
21 mmHg.

În glaucom, prin schimbarea raportului între
umoarea apoasă produsă şi cea eliminată,
presiunea intraoculară creşte peste valoarea
maximă de 21 mmHg. (Ochiul continuă să pro -
ducă umoare apoasă dar nu reuşeşte să o
elimine cu un debit normal). Cu timpul, pro gre -
siv şi asimptomatic, presiunea intraoculară
com  presează retina, ducând la pierderea gra -
dată şi ireversibilă a vederii, până la orbire. S-a
estimat că persoanele în cauză, în  proporţie de
15-40 %  îşi pierd vederea în următorii 10 ani
de evoluţie netratată a bolii. Influenţa sistemului
nervos central (stres, emoţii puternice etc.) pot
in fluen ţa negativ glaucomul.

Glaucomul poate apare oricând, dar mai
frecvent la persoanele trecute de 50 de ani. Per -
soanele cu vârstă mai mare de 70 de ani pre -
zintă un risc de 4-7 ori mai mare de a dezvolta
un glaucom decât cei sub 50 de ani. Nu trebuie
neglijat factorul genetic (glaucom familial).
Riscul de glaucom la rudele persoanelor care au
glaucom neprovocat de alte cauze este de trei
ori mai mare.

SFATUL MEDICULUI

GLAUCOMUL
Colonel  (r) dr.  GHEORGHE  ENEA

Medic primar medicină generală
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De fapt nici până în preznt nu este cu -
noscută cauza determinantă a glaucomului.
Se ştie sigur că acesta nu este provocat de
excesul de citit, de lumina slabă , de vizionarea
T.V. ori de folosirea lentilelor de contact.

Ceea ce se ştie sigur este faptul că glaucomul
este influenţat şi agravat de diabetul zaharat,
de hiper şi hipotensiunea arterială, de miopie
severă, dureri de tip migrenos, afecţiuni car -
diovasculare etc. 

Se cunosc şi cazuri de glaucom fără creş -
terea presiunii intraoculare. În aceste cazuri se
bănuieşte scăderea fluxului sanguin care
vascularizează nervul optic. Aceste forme de
glauom îngreunează diagnosticul rapid şi
corect, iar tonometria nu este suficientă pentru
a le depista.

Presiunea intraoculară se măsoară cu un
aparat numit tonometru, care se aplică pe
suprafaţa ochiului, după o prealabilă anestezie
locală (prin instilaţii cu picături anestezice).
Unele cabinete au aparatură performantă
(tonometre noncontact, pneumotonometrie),
care utilizează proiectarea unui flux de aer
asupra corneei şi măsoară aplatizarea acesteia
la contact.

O altă metodă de examinare este  cu ajutorul
perimetrului, aparat care arată starea câmpului
vizual al ochiului. În glaucom se produce o
îngustare a câmpului vizual dinspre periferie
spre centru, dând pacientului senzaţia că se
uită printr-un tub din ce în ce mai îngust, până
la dispariţia totală a imaginii. Repetat la
intervale regulate (3-6 luni),  depistează în ce
măsură boala avansează sau staţionează şi este
ţinută sub control.

Examinarea unghiului de drenaj prin
gonioscopie pune în evidenţă glaucomul cu
unghi deschis sau închis, necesar pentru
stabilirea diagnosticului. Glaucomul cu unghi
deschis reprezintă peste 90% din totalul
cazurilor.

Printre examenele specifice pentru de -
pistarea glaucomului este şi tomografia com -
puterizată (tehnică imagistică obţinută cu
ajutorul razelor X), precum şi tomografia H.R.T.
(metodă imagistică noninvazivă, noncontact,

care pune în evidenţă, folosind principiul inter -
ferometriei laser, leziuni la nivelul structurii
retinei).

Clinic, glaucomul se prezintă sub formă
acută, subacută sau cronică. Fiecare în parte cu
semne şi simptomatologie oculară şi ex tra -
oculară de la forme minore, până la cele grave.
Astfel glaucomul acut, sub forma sa paroxistică,
denumită atac mare de glaucom, se manifestă
prin dureri violente la nivelul ochiului, dureri
periorbitale, cu iradieri spre tâmple, dureri
frontale, mastoidiene, vederea este mult
scăzută. Poate fi însoţită de greţuri,  vărsături,
stare de rău general. Apar edeme palpebrale.
congestie accentuată a ochiului, midriază
(dilatarea pupilei). Această formă de glaucom
este un caz de maximă urgenţă medicală. Ne -
prezentarea la medical oftalmolog în maximum
24 de ore de la atac, prezintă un mare risc,
putând apare modificări ireversibile ale retinei.

După altă clasificare, glaucomul se defineşte
clinic ca: glaucom congenital, glaucom cu unghi
închis sau deschis, glaucom cu tensiune in -
traoculară normală, glaucom secundar (în
cazurile de afecţiuni diabetice, după operaţii
chirurgicale oculare, tumori sau trau matisme
oculare). 

Glaucomul nu prezintă semne specifice
decât atunci când vederea este afectată, iar
pacienţii ajung să fie diagnosticaţi în forme
avansate ale bolii. Există şi cazuri când
glaucomul este depistat cu totul întâmplător. În
astfel de cazuri, unele persoane observă că in
anumite momente vederea e mai bună fără
ochelari decât cu aceştia, iar altele, palpându-şi,
din curiozitate globii oculari simt că unul dintre
acestia (sau chiar ambii) sunt mai întăriţi. Dacă
se prezintă la medic, constată cu surprindere că
tensiunea intraoculară a depăşit pragul su -
perior normal de 21 mmHg, iar în urma exa -
menelor suplimentare sunt depistaţi cu
glaucom. Acestea sunt cazuri fericite, când
diagnosticarea se face în stadii cât mai precoce.
De aici necesitatea să ne palpăm singuri,
periodic globii oculari, chiar dacă nu avem nicio
bănuială. 

Palparea se face cu degetele medii sau ară -
tătorul ale ambelor mâini, pe rând la fiecare



35Rezerva  Oştirii  Române

ochi, prin apăsări fine, alternante.  Am putea
avea surpriza să constatăm că un glob ocular
(sau ambii) are consistenţa crescută, ca o bilă
de sticlă.

Deoarece pe întregul glob sunt milioane de
orbi, ca urmare a ignorării manifestărilor de
glaucom, se recomandă ca toate persoanele
peste 20 de ani să fie prinse într-un program
anual de examinare screening. În ţările slab
dzvoltate, costurile ridicate ale acestor inter -
venţii de depistare în masă, sunt o piedică greu
de trecut. 

Tratamentul se face prin istilaţii oculare, cu
ajutorul laserului sau chirurgical.

Nu există medicamente miraculoase să
vindece glaucomul, în sensul că vederea, odată
pierdută, nu mai poate fi redată. Medicaţia
reuşeşte numai să oprească sau să întârzie
agravarea bolii.

În farmacii se găseşte o gamă largă de
medicamente, fiecare acţionând în moduri
diferite. Cel mai vechi medicament, folosit şi în
prezent, este Pilocarpina (Dropil), soluţie
oftalmică 2%. 

Industria farmaceutică a scos pe piaţă
medicamente cu mare eficienţă, cum sunt:
Cosopt (combinaţie de Dorzolamidă cu
Timolol), Timoptic (Timolol) sau Eqviton
(Timolol cu Pilocarpină) care, prin prezenţa
timololului ca blocant beta-adrenergic, scad
secreţia de umoare apoasă şi, în consecinţă,
sca de presiunea intraoculară. Altele, ca
Travastanum (Travatan) sau Latanoprostum
(Xalatan), având ca principiu activ prosta glan -
dina, acţionează prin deschiderea canalelor de
scurgere ale corpului ciliar, măreşte eliminarea
umoarei apoase în exces, având ca rezultat tot
scăderea presiunii intraoculare.

Toate medicamentele menţionate mai sus
sunt sub formă lichidă.

Instilaţiile se fac în sacul conjunctival infe -
rior, câte o picătură de două ori pe zi (dimi -
neaţa şi seara), cu Cosopt, Azopt, Timoptic etc.
sau o singură picătură seara, cu Travatan sau
Xalatan.

Dacă se constată că scăderea presiunii
intraorbitale nu este mulţumitoare, specialistul

oftalmolog poate recomanda combinarea a
două medicamente (de exemplu Cosopt şi
Travatan), având grijă ca între administrări să
se asigure un interval de circa 10 minute. În
cazul în care purtaţi lentile de contact, acestea
se scot la instilaţii şi se repun după circa 15-20
minute.

Dacă uitaţi să vă faceţi instilaţia, nu în -
cercaţi să compensaţi punând dublul pică -
turilor în ziua următoare, ci reveniţi normal la
schema indicată de medic.

La unii pacienţi s-a observat o modificare
gradată a culorii ochilor, prin creşterea pig -
mentului brun din iris. Cei mai afectaţi sunt cei
cu ochi de culori mixte (albaştri-căprui, verzi-
căprui sau gri-căprui. De obicei modificările
sunt ireversibile. Ele pot trece neobservate în
timp, nefiind deranjante decât în măsura în
care instilaţia se face la un singur ochi. Nu s-au
observat modificări la cei cu ochi uniformi;
albaştri, verzi sau căprui. Se mai poate observa
şi o lungire a genelor. Nota bene, ca să facem
haz de necaz: avantaj pentru sexul frumos!!

În cazul în care totuşi scăderea presiunii
intraoculare nu este satisfăcătoare, menţinân -
du-se la valori ridicate cu tot tratamentul medi -
camentos aplicat corect, se trece la folosirea
laserului sau la tratament chirurgical (fie
pentru a distruge o parte din procesele ciliare
şi a diminua umoarea apoasă, fie pentru a se
crea noi căi de eliminare mai eficiente).

Printre substanţele care agravează glau -
comul se află atropina, aflată în com ponenţa a
numeroase medicamente. De aceea medical
oftalmolog trebuie informat asupra medica -
mentelor pe care pacientul le foloseşte şi să se
citească cu atenţie prospectele pentru a se
depista contraindicaţiile la glaucom.  

În concluzie, pacienţii cu glaucom, urmând
co rect tratamentul, controlul tonometric la 1-3
luni şi a câmpului vizual la 3-6 luni, pot observa
că viaţa lor zilnică nu s-a schimbat dramatic, că
pot desfăşura normal activităţile cotidiene,fiind
în cotinuare utili societăţii şi familiei.

Să auzim numai de bine ! 
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M
ărturiile vremurilor de jertfă
supremă şi victorii răsunătoare
sunt menumărate pe teritoriul

ţării noastre. Ele sunt dovezi ale faptelor
glorioase ale acestui încercat popor
român dar sunt, în egală măsură, locuri
de pelerinaj şi rugă pentru EROII
NEAMULUI.  

Ca român şi militar de carieră, am
avut bucuria şi onoarea de a omagia
amintirea celor mulţi şi neştiuţi care au
dat ţării şi neamului românesc, supremul
dar - viaţa. Născut pe dulcele plai vrân -
cean şi educat în spiritul dragostei pen -
tru glia strămoşeasă, în calitate de co -
man dant al multor generaţii de militari,
am considerat că este de datoria mea, ca
pe lângă pregătirea de specialitate şi
pentru luptă, să le insuflu acestora res -
pectul pentru înaintaşi, pentru eroii
neamului românesc.  Unitatea militară în
care am activat mulţi ani fiind în
Garnizoana Focşani, cel mai bun prilej
pentru o lecţie de patriotism era vizita,
împreună cu militarii, la Monumentul
Eroilor de la Mărăşeşti.

Nu ştiam atunci că peste ani, ca ofiţer
în Brigada 30 Gardă ,,Mihai Viteazul” voi
trăi, alături de camarazii mei, un emo -
ţionant moment al istoriei contem -
porane - încetarea surghiunului nemeri -
tat, care a durat 33 de ani, al Monu -
mentului Ostaşului Necunoscut şi readu -
cerea acestuia la locul destinat iniţial, în
Capitala României. Doresc să prezint, în
cele ce urmează, momentele pe care

le-am trăit cu prilejul acestui eveniment,
alături de militarii unităţii de gardă.

În dimineaţa zilei de 24 0ctombrie
1991, în cazarma unităţii, domnul ge -
neral-maior Gheorghe Cernat, coman -
dantul nostru, a ordonat punerea în
mişcare a convoiului constituit pentru
deplasarea la Mărăşeşti.  

În ziua următoare, 25 Octombrie -
Ziua Armatei României - militarii îm -
barcaţi pe autovehicule  frumos împo -
dobite, s-au îndreptat către mauzoleu,
unde s-a desfăşurat, în prezenţa unui
numeros public  (personalităţi civile şi
militare, veterani de război, cetăţeni,
elevi), slujba de parastas. Apoi ose -
mintele au fost aşezate cu pioşenie de
către un veteran de război în cosciugul
înfăşurat în mătase tricoloră, pe carul
mortuar. Trei salve de artilerie şi salutul
gărzii de onoare au dat semnalul
începerii deplasării.

Prima oprire, localitatea Garoafa.
Bătrânii satului l-au întâmpint pe Eroul
Necunoscut cu lacrimi în ochi, preotul
satului s-a rugat pentru odihnă veşnică,
iar femeile au dat creştineşte de pomană.
Elevii au aruncat cu nenumărate crizan -
teme, astfel încât calea Eroului  a fost
presărată cu inocenţa copiilor şi pu -
ritatea florilor de toamnă.

Ultimul ceremonial pe pământ vrân -
cean s-a desfăşurat în Piaţa Unirii din
Focşani; la Râmnicu Sărat. După ser -
viciul religios, pe catafalc au fost aşezate
alte şi alte coroane de flori; a urmat

SǍ NU NE UITǍM EROII
ECOURI

Colonel  (r) TRAIAN  NEGOIŢĂ
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ceremonialul de la Cimitirul Eroilor din
Buzău şi de la Monumentul Inde pen -
denţei din Mizil. La Catedrala Eroilor
prahoveni din Ploieşti, Eroul Necunoscut
s-a odihnit o noapte; sicriul  a fost depus
în dangăt de clopot şi a fost păzit de ostaşi
şi veterani, iar mii de pelerini s-au rugat
la catafalcul acestuia. 

În dimineaţa zilei de 26 octombrie, cu
Drapelul Naţional şi garda port-drapel,
alcătuită din şase militari din Brigada 30
Gardă ,,Mihai Viteazul”, după slujba de
pomenire, sicriul acoperit de tricolor şi
de mii de flori, şi-a început marşul către
locul care i se cuvine de drept. Vremea
rece, lapoviţa, nu au oprit pe locuitorii
satelor din jurul Capitalei să salute
convoiul şi să-l întâmpine cu flori. Ajuns
în Parcul Carol I, sicriul a fost purtat pe
umeri de şase militari, însoţiţi de şase
veterani de război, cavaleri ai Ordinului
,,Mihai Viteazul” şi de şase copii de trupă.
Un sobor de înalţi ierarhi ai Bisericii
Orto doxe române a săvârşit serviciul
divin; peste sfintele relicve a fost răs -
turnat pământ din 45 săculeţi tricolori,
pământ adus din toate judeţele ţării, din
cimitirele în care sunt înhumaţi Eroi ai
neamului, semn de înfrăţire în nemurire
a tuturor eroilor patriei. 

La finalul ceremonialului au fost
executate 21 salve de artilerie, conco -
mitent cu intonarea Imnului Eroului

Necunoscut. Conform tradiţiei, copilul
Cosmin Năstase, orfan al Revoluţiei din
Decembrie 1989, fiul eroului martir
colonel (pm) Ion Năstase, a reaprins, la
fel ca înaintaşul său Almicar Săndulescu
în 1923, flacăra eternă la Monumentul
Ostaşului Necunoscut. 

Hotărârea Guvernului României nr.
666/20.09.1991 prevedea includerea în
statul de organizare a Brigăzii 30 Gardă
,,Mihai Viteazul” a unei subunităţi spe -
ciale, destinată asigurării pazei Com -
plexului Mormântului Ostaşului Necu -
noscut, constituirea ,,Cărţii de Onoare” şi
a ,,Registrului Istoric” al Eroului Ne -
cunoscut. Din acel moment, ceremoniile
militare prilejuite de sărbătorirea Zilelor
Naţionale: 1 Decembrie, Ziua Eroilor, 25
Octombrie, vizitele unor înalte perso -
nalităţi române şi străine, altor perso -
nalităţi civile şi militare, ceremonialul
schimbării zilnice a gărzii la Mormântul
Ostaşului Necunoscut, sunt executate de
cadre militare şi soldaţi/gradaţi profe -
sionişti, mult mai tinerii mei camarazi de
la Regimentul 30 Gardă ,,Mihai Viteazul”.                  

Ca români şi oşteni, activi, în rezervă
sau în retragere, să nu ne uităm înain -
taşii, să considerăm ca o datorie sfântă şi
o mare onoare pătrarea vie a amintirii
acestor eroi, pentru că CINE UITǍ NU
MERITǍ!

v
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D
upă 42 de ani de serviciu militar, plu -
tonierul adjutant şef  Alexandru
Iordache a trecut în rezervă. În în -

treaga sa activitate, subofiţerul a fost un
exemplu de cinste şi demnitate. Ca şef de
autostaţie de radiolocaţie timp de 35 de ani, a
urmărit cu atenţie zi de zi, pe  ecranul aces -
teia, toate avioanele care zburau în zona sa de
responsabilitate.

Cu ocazia trecerii sale în rezervă, co -
mandantul unităţii din care făcea parte a
consemnat un fapt cu totul deosebit, care a
intrat în istoria acestei unităţi, şi anume
spiritul de observaţie şi extraordinara
acuitate a ochilor acestui subofiţer, adevăraţi
ochi de vultur. Aflat în faţa ecranului
radiolocatorului, în serviciul operativ sau în
timpul aplicaţiilor şi alarmelor, acestuia nu i-a
scăpat neobservat nici cel mai slab semnal,
ochii săi l-au ajutat să descopere şi cele mai
îndepărtate ţinte, pe care alţi colegi nici nu le
observau. Descoperirea şi urmărirea ţintelor
de pe ecranul  radiolocatorului a fost pentru
el o pasiune şi o chemare. 

Toţi camarazii aflaţi în sala în care
subofiţerul îşi lua la revedere de la ei, îl pri -
veau cu admiraţie pe colegul lor, care  lăsa în
urma sa o adevărată lecţie despre arma pe
care a slujit-o cu devotament şi dragoste o
viaţă întreagă. În acele momente emoţio -
nante, subofiţerul a simţit că munca sa nu a
fost în zadar, că este recunoscută şi apreciată
de comandant şi de colegi, iar sufletul i s-a
umplut de bucurie şi de mândria că şi el a
contribuit la apărarea cerului senin al patriei.
Emoţionat până la lacrimi, el nu a putut rosti
decât câteva cuvinte: ,,Vă mulţumesc, dom -
nule comandant, domnilor ofiţeri şi subofiţeri
pentru cuvintele calde şi aprecierile pe care

mi le-aţi adresat. Îmi vine nespus de greu să
părăsesc pe camarazii alături de care am fost
foarte mulţi ani, dar şi locul meu de muncă,
staţia de radiolocaţie, la care mă voi duce
acum s-o revăd pentru ultima oară. Las
camarazilor mei sarcina de onoare de a ve -
ghea în continuare la liniştea cerului patriei”.

Au trecut zile şi luni de la trecerea sa în
rezervă. Fostul cadru militar nu se putea
împăca cu statutul de pensionar. Simţea că
inactivitatea nu este deloc benefică, dimpo -
trivă te predispune la fel de fel de afecţiuni. A
aflat că alţi foşti camarazi au diverse
preocupări, activităţi; unul şi-a ridicat cu
braţele sale o casă, altul s-a angajat ca teh -
nician, folosindu-şi astfel cunoştinţele acu -
mulate în armată. El însă nu făcea altceva
decât să socotească zilele rămase până la
primirea pensiei… Simţea că lui nu i se
potriveşte această viaţă sedentară.  Pentru el
munca a fost întotdeauna un mod de a trăi,
care i-a adus bucurie, mulţumire sufletească
şi încredere în viaţă. 

Dorea din tot sufletul să muncească, dar
este dificil să găseşti un loc de muncă. Norocul
nu l-a părăsit însă, astel că într-o zi a întâlnit
o cunoştinţă care l-a îndemnat să se angajeze
ca administrator, casier, al unui bloc cu foarte
multe scări şi sute de apartamente.  Deşi îşi
dădea seama că această muncă va fi deosebit
de grea, a acceptat-o. A urmat imediat un curs
special obligatoriu. Era bucuros că are o
activitate care îi solicită mintea şi capacitatea
de muncă, în folosul a sute de oameni, locatarii
acelui bloc. 

Încă din primele zile de la angajare, stu -
diind cu atenţie documentele şi-a dat seama
că la acest bloc cheltuielile de întreţinere sunt

OCHI DE VULTUR
Colonel (r)  ION  GH. TOMA
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foarte mari, depăşind uneori posibilităţile
financiare ale multor locatari. A întreprins tot
ce era posibil ca să reducă aceste cheltuieli, a
urmărit înlăturarea pierderilor de orice fel şi
chiar să obţină venituri necesare pentru
întreţinerea blocului, prin valorificarea
tuturor spaţiilor care puteau fi închiriate. 

Problema căreia i-a acordat cea mai mare
atenţie a fost aceea privind risipa de energie
din cauza slabei izolaţii termice a blocului,
care însemna costuri suplimentare pentru
com pensarea acestor pierderi. Interesându-
se la organele competente de la primăria
sectorului respectiv, i s-a comunicat că şi
acest bloc, la fel ca multe altele se află în
planul de reabilitare termică, dar nu mai sunt
bani suficienţi şi nici nu se  află printre pri -
mele la care urmează să înceapă lucrările
respective.  Dar fostul subofiţer nu s-a mulţu -
mit cu acest răspuns. A solicitat audienţe la
primarul sectorului. La prima i s-au arătat
aceleaşi motive. A revenit şi în cele din urmă
primarul a dispus începerea lucrărilor la
blocul respectiv, poate şi din respect pentru
armată, după ce a aflat că domnul Iordache a
fost cadru militar. 

Lucrările de reabilitare termică a blocului
s-au desfăşurat în condiţii normale, în tot
acest timp administratorul veghind ca totul
să fie în regulă, iar finisările să fie corespun -
zătoare. Realizarea acestei lucrări a constituit
pentru plutonierul adjutant şef (r) Alexandru
Iordache un motiv de satisfacţie şi mândrie,
iar locatarii blocului, care au constatat că au
de plată la întreţinere cu mult mai puţin decât
în lunile dinainte, i-au mulţumit acestuia şi îl
privesc cu dragoste şi respect. 

Nu cu mult timp în urmă, am avut ocazia
să mă întâlnesc cu preşedintele asociaţiei de
locatari al acestui imobil, căruia i-am adresat
întrebarea:

- După câte am aflat, la început nu eraţi de

acord cu această angajare?
- Este adevărat. Eram mâhnit şi neîn -

crezător, din cauza necazurilor pe care ni le
provocase vechiul administrator. Nici loca -
tarii nu l-au privit la început cu ochi buni.

- Acum, dacă domnul Iordache ar vrea să
plece, cum aţi reacţiona?

- Dar ce, l-am lăsa să plece? Toţi locatarii ar
sta în calea plecării sale.

Într-una din zile, administratorul a aflat
despre situaţia deosebită a unei familii din
acest bloc. O femeie şi ea bolnavă, rămăsese
singură cu două fiice, după decesul soţului.
Cele două fete, una de 9 ani, cealaltă de 14 ani,
frumoase ca două zâne, premiante la şcoală,
trăiau acum în condiţii foarte grele, îm -
preună cu mama lor. Atât fostul militar, dom -
nul Iordache, cât şi soţia sa, care nu au copii,
s-au ataşat de aceste fetiţe şi le ajută cu ce le
stă în putinţă. Soţia sa le ia de multe ori pe
fetiţele ,,mamii”, le duce la magazine şi le
cumpără îmbrăcăminte, încălţăminte şi
altele; au fost cazuri când au achitat şi în -
treţinerea locuinţei acestei familii.   

La un moment dat, Nea Mişu, cum îi spun
fetele, a aflat că acestea ar dori să meargă
într-o excursie organizată de şcoala unde
învaţă, dar nu au banii necesari. De comun
acord cu  soţia sa, domnul Iordache s-a dus la
şcoala unde învaţă cele două fete şi a achitat
costul excursiei acestora. Când au aflat de la
diriginta lor că vor merge şi ele în excursie şi
cine le-a ajutat, bucuria lor a fost de ne -
descris. Ajunse acasă, l-au căutat pe domnul
Mişu, l-au îmbrăţişat şi, cu lacrimi în ochi, i-
au spus din inimă ,,Vă mulţumim, tată Ior -
dache !” Şi pentru Nea Mişu momentul a fost
plin de emoţie. Nimeni, niciodată nu îi spu -
sese tată. Acum realiza că o simplă întâm -
plare îţi poate schimba viaţa şi sentimentele.
Aceeaşi bucurie a trăit-o şi soţia domnului
Iordache.                                                                                                           
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Domnul Iordache şi-a lut în serios rolul de
,,tată”, cum l-au numit fetele.

El merge adesea la şcoală, mama lor fiind
mereu bolnavă, se interesează de felul cum
învaţă, iar diriginta are numai cuvinte de
laudă la adresa acestora.

Ca recunoştinţă pentru tot ce face pentru
ele, fetele i-au dăruit un album cu aspecte
din viaţa şcolii lor, iar pe ultima pagină a
acestuia, domnul Iordache a avut surpriza să
găsească o fotografie în care se află între cele
două fete.

De curând, subofiţerul a organizat o
excursie pentru copiii din acel bloc, pe un
tra seu deosebit de atrăgător şi cu un cost
mult mai mic decât cele obişnuite,
proprietarul autocarului fiiind un bun
prieten al său. În timpul excursiei, copiii au
fost încântaţi de frumuseţile locurilor pe care
le-au vizitat, de măreţia munţilor şi au avut
posibilitatea să vadă cu ochii lor locuri
încărcate de istorie a patriei lor şi
mănăstirile unde s-a păstrat în vremuri de
restrişte, de care ţara noastră a avut mereu
parte, tradiţiile şi credinţa poporului.

Surpriza pe care domnul Iordache le-a
rezervat-o copiilor, a fost popasul pe care
l-au făcut la casa părintească a acestuia,
unde au fost primiţi cu toată dragostea şi
unde li   s-a servit o masă ca în poveşti. 

Grija sa şi a soţiei sale pentru cele două
fete a fost răsplătită din plin. Inimile lor s-au
umplut de bucurie când fata cea mai mare,
Lucica a reuşit să obţină o bursă la un liceu
din Anglia. Aceasta era o adevărată surpriză,
deşi fata era câştigătoare a unor olimpiade
de limba engleză şi vorbea curent această
limbă. Acest succes se datora şi doamnei
Angela Iordache, soţia domnului Iordache,
care fiind profesoară de limba engleză s-a
ocupat în permanenţă de pregătirea fetei.
Mare bucurie în familia fetei şi în cea a
domnului Iordache. Doamna Angela, îm -

preună cu soţul ei au cumpărat pentru fată
îmbrăcăminte pentru un an de zile şi alte
obiecte necesare.

Când avionul spre Londra a decolat, soţii
Iordache au simţit o mare satisfacţie, ştiind
că de acum calea vieţii acestei copile este una
plină de bucurii şi realizări.

După un timp, soţii Iordache s-au gândit
să-i facă o vizită fetei la Colegiul din Anglia.
Ajunşi acolo, directorul colegiului fiind
anunţat de vizita părinţilor din România ai
elevei, i-a primit imediat şi i-a întâmpinat cu
multă căldură. Surpriza şi bucuria direc -
torului şi a celorlalte cadre didactic au fost şi
mai mari când au aflat că soţii Iordache nu
sunt părinţii fetei ci doar prieteni apropiaţi
şi sprijinitori ai acesteia şi ai familiei sale şi
că ţin la această fată ca la copilul lor.

- Frumos România! Frumos România! a
exclamat directorul Colegiului  Dar acesta, de
fapt, a vrut să spună: Frumos domnule
Iordache, un adevărat român.      

Comandantul unităţii unde a lucrat
subofiţerul nu l-a uitat pe fostul său sub -
ordonat. Îl invită în unitate cu ocazia de -
punerii jurământului militar, la care parti -
cipă împreună cu copiii de la şcoala unde
învaţă cele două fete. Pentru plutonierul
adjutant şef (r) Alexandru  Iordache reîn -
tâlnirea cu foştii camarazi şi revederea
fostului său loc de muncă, staţia de radio -
locaţie, sunt momente pline de emoţie şi de
bucurie.

În România se petrec şi astfel de fapte.
Cele relatate mai sus sunt faptele unui om
care şi-a respectat cu sfinţenie jurământul
militar, legământ sacru pentru  întreaga viaţă
şi pentru care onoarea şi demnitatea sunt
sfinte.
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O
mul, profesorul, academicianul Dan
Berindei a împlinit la 3 noiembrie
90 de ani. Aproape un secol de

viaţă, în care a scris 63 de cărţi, 657
articole publicate în ţară şi străinătate şi
1061 în ziare, reviste şi almanahuri,
dovadă a unor decenii de -
dicate studiilor şi analizei
istorice, inclusiv în domeniul
ştiinţelor auxiliare ale aces -
teia.

A enumera aici şi acum
titluri de cărţi şi articole, con -
siderăm că nu ar ajuta prea
mult la lă mu rirea preocu -
părilor multiple ale omului de
ştiinţă, ci cu deosebire să
prezentăm crezul istoricului
Dan Berindei, care se rezumă
la câteva cuvinte: ,,Istoricul
are o deosebită responsa bilitate, în -
trucât istoria are o funcţie socială şi
edu cativă esenţială. Prin intermediul
is toricului rea litatea trecutului este
reînviată, cu menirea de a da con -
ştiinţa de sine fiecăruia în dimensiuni
plenare. Lipsit de conştiinţa exisrenţei
is torice a umanităţii şi a naţiunii sale
îndeosebi, cetăţeanul unei ţări este un
individ. Simţămintele de compre hen -
siune faţă de semenii de pretutindeni
şi pa triotismul, simţirile de solida rita -
te naţio nală au la temelie conştiinţa
istorică”.

Şi tot domnia sa adaugă: ,,Istoricul
este un învăţător sau cel puţin ar
trebui să fie!  rostul ei este de a ne în -
lesni legătura cu trecutul, cu rădăcinile,

de a ne ajuta să existăm într-o lume
cunoscută şi prin aceasta ea ar fi
menită să ne asigure un echilibru
interior, măsura lucrurilor… Istoria
poate fi şi un instrument primejdios şi
mânuirea ei este, din această pricină,

deosebit de delicată. Acelaşi
eveniment este uneori înfă -
ţişat în nenumărate va -
riante, rezultate ale inter -
pretărilor su biective, dar
nu neapărat al unor inte -
rese”. Toate acestea se pe -
trec cu deo sebire în anii
noştri. 

Academicianul Dan Be -
rindei a avut ge nerozitatea să
împartă timpul şi ştiinţa sa cu
generaţii de tineri studenţi la
istorie şi relaţii internaţio -

nale, ajunşi la rândul lor istorici şi
diplomaţi con sacraţi. 

Cu prilejul prezenţei isto ricului Dan
Berindei în mijlocul cadrelor militare
active şi în rezervă/retragere în decursul
timpului, am admirat de fiecare dată cu -
noştinţele sale diver sificate, capa citatea
de neuitare, darul de vorbitor, calmul său,
întemeiat pe o lungă ex perienţă de viaţă.
De fapt, excelenţa sa face parte dintr-o
lume care aproape nu mai fiinţează şi
prin persoana sa ne-o aminteşte.

De aceea, acum la momentul aniversar
urăm cu multă căldură academicianului
Dan Berindei viaţă lungă, sănătate şi noi
împliniri în activitatea ştiinţifică.      

Colonel (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE

ACADEMICIANUL DAN BERINDEI 
- VICEPREŞEDINTELE ACADEMIEI ROMÂNE - LA 90 DE ANI

ANIVERSĂRI ,  ANIVERSĂRI . . .



42 Rezerva  Oştirii  Române

N
oi, românii, comemorăm an de an, la
13 septembrie, o zi care are dublă
sem nificaţie istorică. Prima sem ni -

ficaţie se referă la confruntarea militară ro -
mâno-otomană care a avut loc în urmă cu
165 de ani, în ziua de 13 septembrie 1848, la
Bucureşti, în locul denumit Dealul Spirii. Ea
avea să rămână consemnată în istoria
noastră naţională sub genericul „Bătălia de
la Dealul Spirii”. Cea de a două semnificaţie,
care derivă din aceeași încleștare, este de
ordin emoţional şi moral. Ţinându-se seama
că la luptele de la Dealul Spirii au participat,
cu o vitejie ce avea să rămână legendară,
militarii unei companii de pompieri, organele
româneşti în drept au decis ca acea zi istorică
să fie declarată „Ziua Pompierilor din
România”.

Bătălia de la Dealul Spirii, care, după opi -
niile specialiştilor militari români, prin forţele
angajate, prin obiectivele urmărite de com -
batanţi ca şi prin desfăşurarea ei, a îmbrăcat
aspectul unei lupte obişnuite. La această
luptă au participat, în mod efectiv, urmă -
toarele forţe din partea română: trei subu -
nităţi - o companie de pompieri militari  cu
un efectiv de 165 luptători, o companie din
Regimentul 1 Linie (compania 7), cu un
efectiv de 150 militari şi un batalion din
Regimentul 2 Linie (batalionul 2), cu un
efectiv de 600 militari. În total, efectivul tru -
pelor noastre depăşea cu puţin 900 de mi -
litari; din tabăra adversarului, forţe cam de
tăria unui corp de armată, aproximativ 6000
de luptători. Corpul de Armată pătrunsese în
Bucureşti pe trei coloane, în scop clar agresiv
şi anume de a lichida eventualele noi re -
zistenţe populare şi militare ale revo lu -

ţionarilor paşoptişti din Țara Românească şi
în mod evident erau forţe de intervenţie şi
ocupaţie.

Din izvoare istorice cercetate de noi
rezultă că în fruntea unei coloane otomane
care era socotită de fapt ca fiind principală,
se afla Kerim-Paşa, militar turc ambiţios şi
va loros, cu alese însuşiri militare. Cu forţele
comandate de el înfrunta trupele noastre în
Bătălia de la Dealul Spirii.

Înainte de începerea luptei s-au ivit unele
incidente între adversari care, de fapt, vor
reprezenta scânteile ce vor aprinde in -

13 SEPTEMBRIE 1848, 
O ZI CU DUBLĂ SEMNIFICAŢIE

General de brigadă (r)  FLORIAN  TUCĂ
Colonel (r)  LAURENŢIU  DOMNIŞORU

Monumentul Pompierilor Militari
pe vechiul amplasament
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cendiul, ca să ne exprimăm printr-o figură de
stil. Între acestea s-a numărat şi somaţia pe
care Kerim Paşa i-a făcut-o colonelului român
Radu Golescu, care îndeplinea funcţia de
comandant al garnizoanei Bucureşti, de a
părăsi deîndată sediul unei cazărmi care se
afla în zona Dealului Spirii, denumită
„Alexandria”. El intenţiona ca ulterior în ea să
se instaleze trupele lui, adică forţele de
ocupaţie străine.

Dând însă dovadă de un exemplar spirit
ostăşesc şi naţional-patriotic, colonelul Radu
Golescu s-a împotrivit pe loc cu vehemenţă.
Aveau să rămână pilduitoare cuvintele cu
care comandantul garnizoanei Bucureşti i-a
răspuns la somaţie infatuatului Kerim Paşa.
Iată care au fost acestea: „Datoria unui soldat
este să moară cu arma în mână şi că mai mul -
ţumit este în acest caz să se lase dezarmat.”
Kerim Pașa a intenţionat iniţial să-şi retragă
trupele din apropierea cazărmii, dar apoi s-a
răzgândit,  voind să ia cu asalt obiectivul.
Între timp aflând de intenţia acestuia,
pompierii militari au pornit în marş forţat,
spre Dealul Spirii, cu hotărârea de a-i sprijini
pe ceilalţi militari români să apere cazarma. 

La apropierea de obiectiv a pompierilor
militari,  aflaţi sub comanda căpitanului Pavel
Zăgănescu, s-au produs câteva mici in -
cidente. Ai noştri, din cauza existenţei în
zonă a militarilor turci şi a unui podeţ care le
îngusta calea de deplasare, au căutat să-şi
facă loc în mod forţat printre otomani  îm -
pingându-i pe alocuri unii dintre ei cu braţele
şi chiar cu latul sau vârful săbiilor. Micile
incidente care păreau la început a fi fără
importanţă au degenerat rapid. S-a încins
imediat, ca din senin, lupta propriu-zisă cu
focuri de arme, cu împunsături de baionete,
cu morţi şi răniţi din ambele tabere.

În ziarele vremii se apreciază că acea în -
cleştare a început în după-amiaza zilei de 13
septembrie 1848, în jurul orei 16 şi 30 mi -
nute şi a durat aproximativ trei ceasuri, adică
până după orele 19 şi 30 minute. În paginile

unor ziare se consemnează printre altele că
„a fost o încleştare aprigă, cu folosirea
focurilor de pistoale şi de puşti, cu încrucişări
de săbii şi de baionete, dar şi cu înverşunate
lupte corp la corp, soldate cu zeci şi zeci de
morţi şi de răniţi atât de la noi cât şi de la
adversar.” S-a apreciat faptul că în acea luptă
s-a remarcat căpitanul Pavel Zăgănescu; el
şi-a condus cu iscusinţă subordonaţii, n-a
pregetat nici un moment să lupte cot la cot cu
ei, să-i îmbărbăteze, să-i însufleţească, să le
fie exemplu.  

Patria avea să-i fie recunoscătoare şi lui şi
alor săi şi tuturor luptătorilor români care au
participat la bătălia de pe Dealul Spirii. Astfel,
în anul 1901, pe locul în care s-a desfăşurat
apriga încleştare de acum 165 de ani, în
memoria eroilor pompieri şi a celor din
regimentele de linie căzuţi la datorie, s-a
ridicat un monument reprezentativ. Pe placa
de marmură ce se află fixată pe însemnul
memorial este înscris: „În aducerea aminte a
luptei susţinută în acest loc de pompierii
Bucureştilor, comandaţi de către căpitanul
Zăgănescu, şi de Batalionul II din Reg. 2 linie
sub comanda col. Radu Golescu, contra unei
divizii de armată turcească comandată de
Kerim Paşa”.

Referindu-ne pe scurt la cea de-a doua
semnificaţie a zilei de 13 septembrie, este
imperios necesar, să arătăm că după bătălia
de la Dealul Spirii, an de an, pompierii noştri
militari aveau să socotească, la început din
proprie iniţiativă, acea zi istorică, un fel de
sărbătoare de suflet a lor. Mult mai târziu,
abia după mai bine de un secol ( 1953 ), ofi -
cialităţile statale şi militare româneşti au
decis ca ziua de 13 septembrie să fie socotită
ca  „Ziua Pompierilor” din România.

De ziua lor, pompierii militari şi civili din
ţara noastră au primit urări de multă
sănătate şi putere, pentru a-şi îndeplini cât
mai bine datoria. 

Ei trebuie să fie mereu şi mereu mândrii
de tradiţiile înaintaşilor lor de la 1848.



44 Rezerva  Oştirii  Române

Î
n zilele de 22 şi 23 septembrie a.c. au
avut loc la Lipova şi la Păuliş ample
manifestări comemorative cu prilejul

împlinirii a 69 de ani de la luptele purtate la
Păuliş de elevii Şcolii Militare de Subofiţeri
de Infanterie Radna.

Constituiţi în celebrul ,,Detaşament
Păuliş”, elevii acestei şcoli au înscris pagini
de glorie şi jertfă în luptele purtate în
toamna anului 1944 împotriva ina micului
care încerca să pătrundă pe Valea Mu -
reşului.

Manifestările comemorative au în ceput
cu o slujbă religioasă, urmată de depuneri
de coroane la monumentul situat în ca -
zarma Radna-Lipova. A urmat pome nirea
celor căzuţi pentru apărarea patriei, în Ci -
mitirul Eroilor din Radna şi la Biserica
Ortodoxă din Păuliş.   

Cu această ocazie, au fost lansate două
cărţi dedicate celor care şi-au servit ţara
cu arma în mână, eroi sau veterani de
război: Şi-au dat viaţa pentru eliberarea

Transilvaniei-1944, autori gl.bg.(r) dr.
Constantin Ucrain şi col. (r) Sandu
Martinescu, şi Războiul trăit, autor prof.
Ioan Valeriu Tuleu.

Punctul culminant al manifestărilor
comemorative a avut loc la impozantul mo -
nument al eroilor „Detaşamentului Păuliş”
de pe DN 7, între Arad şi Lipova, unde IPS
Timotei, arhiepiscopul Ara dului, în frun -
tea unui sobor de preoţi militari şi civili, a
săvârşit slujba de po menire a eroilor,
amintind numele celor căzuţi, în scrise pe
piatra de granit a mo nu mentului.

Evocarea faptelor de arme şi a erois -
mului de care a dat dovadă ostaşul român,
a fost făcută în alocuţiunile ros tite în cadrul
acestor manifestări come morative, astfel:
Eoismul ostaşilor căzuţi în războaiele de
apă rare a patriei (gl.lt. veteran Con -
stantin Didulescu - vice pre şedinte
ANVR); Jertfa elevilor şi soldaţilor din
„Detaşamentul Păuliş” în lupta cu in -
vadatorii (col. veteran Ion Gherase -
preşedinte ANVR, Secţiunea Det. Păuliş);
Onoarea şi responsa bili tatea de a fi militar
în slujba patriei române, în activitate sau
în rezervă, pe plaiurile udate de sângele
eroilor (gl.bg. (r) Vasile-Ionel Heredea -
preşedintele Filialei Arad a A.N.C.M.R.R.);
Semni ficaţiile Anului Internaţional al Păcii
2014 (col. Grosu Nicolae - Filiala Cluj a
A.N.C.M.R.R.); Cinstirea eroilor pe pla iurile
arădene (Adrian Ţolea - vice preşedinte
C.J. Arad); Obligaţia de onoare a au -
torităţilor de a păstra neştir bită amintirea
eroilor (Radu Stoian - subprefect Arad);
Armata continuă tradiţiile glorioase ale
eroilor „Detaşa mentului Păuliş” (lt.col.
Daniel Novac - comandantul UM 01221
Lipova); Apor tul populaţiei civile la
ducerea acţiunilor de luptă şi la cinstirea
memoriei eroilor neamului (Petru
Nicoară - primar Păuliş); Jertfa eroilor şi
nemurirea lor în amintirea oamenilor şi a
Bisericii (pr. Ioan Jidoi - parohia Radna şi
pr. Gheor ghe Rusu - parohia Păuliş).

În acordurile emoţionante ale Imnului
Eroilor au fost depuse coroane de flori din
partea A.N.V.R., filialele Arad, Mureş, Timiş,

CINSTIRE EROILOR
DETAŞAMENTULUI PĂULIŞ 

Maior (r) DORIN  OCNERIU
Subfiliala Lipova
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a Subfilialei Lipova a A.N.C.M.R.R., Aso cia -
ţiei Naţională „Cultul Eroilor” - Filiala Arad,
Brigăzii 18 „Banat” din Timişoara -
comandant gl.bg. Gheorghe Simina,
Batalionului „Radu Golescu” Arad - co -
mandant lt.col. Iulian Daniliuc, Cen trului
Militar Zonal Timiş - comandant col.
Mircea Cosor, Centrului Militar Judeţean
Arad - comandant col. Relu Burtea, Con -
siliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului
Arad, Arhie pis copiei Aradului şi Pro -
topopiatul Lipova, Insp. Jud. de Poliţie Arad
şi Poliţiei oras Lipova, Jan dar meriei Arad,
primăriilor Arad, Lipova, Ghioroc şi Păuliş,
Insp. Jud. Şcolar Arad şi şcolilor din Păuliş
şi Sâmbăteni, Ocoalelor Silvice Lipova şi
Radna şi  partidelor politice.

Defilarea Drapelului, Gărzii de Onoare şi
Muzicii Militare a încheiat apoteotic  înăl -
ţă   toarele activităţi comemorative de dicate
eroilor „Detaşamentului Păuliş”.

În cea de a doua zi a manifestărilor co -
memorative, mai mulţi membri ai Filialei

Arad şi Subfilialei Lipova ale A.N.C.M.R.R., i-
au însoţit pe puţinii veterani nona ge nari
veniţi la comemorare, într-un „drum al
amin tirilor şi eroismului” prin Radna,
Cladova, Baraţca, Păuliş, Miniş, Ghioroc şi
Cuvin, parcurgând traseul bătăliilor pur -
tate de luptătorii „Detaşamentului Păuliş”
în urmă cu 69 de ani. Am remarcat un om
cu tâmplele albe, care lăcrima în timp ce
pu nea lângă o cruce de pe câmpul Pău -
lişului un buchet de flori. Era ing. Mircea
Fătu din Piatra Neamţ, nepotul căpita nu -
lui - erou Ioan Fătu, coman dantul Com pa -
niei a VI-a din „Detaşa mentul Păuliş”, căzut
cu arma în mână în ziua de 15 septembrie
1944, alături de alte zeci şi sute de
camarazi, împreună cu care a ţinut piept
puhoiului horthyst.  

Dumnezeu să-i odihnească în pace pe
eroi şi să dea sănătate şi ani mulţi
camarazilor lor rămaşi în viaţă.  

v
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L
a Academia Forţelor Terestre
,,Nicolae Bălcescu” Sibiu, a avut loc,
în zilele de 20 şi 21 iulie a.c.  în -

tâlnirea colegială, după 40 de ani de la
absolvire, a promoţiei de ofiţeri 1973,
spe cialitatea infanterie.

La această întâlnire au fost prezenţi
unii dintre  foşti comandanţi, lectori şi
cadre din conducerea Academiei. Au fost
momente emoţionante, mai ales că mulţi
dintre foştii colegi, nu se mai văzuseră de
40 de ani.  Îmbrăţişări, depanarea de
amin tiri, fotografii, totul sub semnul
emoţiei. 

Întâlnirea colegială s-a desfăşurat
după un program bine stabilit de către
Co mitetul de organizare. La ora 11.30,
foştii absolvenţi au fost întâmpinaţi de
general de brigadă prof. conf.dr.ing.
Ghita Bârsan, comandantul şi rectorul
instituţiei gazdă. Împreună cu rectorul
Academiei, cu foşti comandanţi şi rectori,
s-au fotografiat în faţa statuii patronului
spiritual al Academiei ,,Nicolae Bălcescu”.

În continuare, comandantul Aca -
demiei le-a prezentat organigrama insti -
tuţiei, misiunile acesteia şi rezultatele
obţinute în pregătirea studenţilor mili -
tari, viitori ofiţeri în categoriile de forţe
terestre ale armatei, precum şi baza ma -
terială şi logistică didactică a instituţiei:
Comandament, Capela, Muzeul, labora -
toa  rele, săli de clasă, Biblioteca
Universitară, Sala de Sport.  La finalul
acestui periplu, foştilor absolvenţi le-a

fost înmânată Revista nr.1/2013, editată
de Academie. 

În Aula Academiei a avut loc apoi ,,Ora
de dirigenţie”, care a început cu apelul
promoţiei - un adevărat apel solemn,
făcut de către col.(r) Arhip Şerban,
preşedintele Comitetului de organizare a
întâlnirii promoţiei. Pentru cei care  au
plecat prea devreme în lumea somnului
de veci, s-a păstrat un moment de
reculegere.

După acest moment, preşedintele
comitetului de organizare a întâlnirii a
declarat:      ,,Suntem deosebit de bucuroşi
că ne întâlnim astăzi pentru a sărbătorii
40 de ani de la absolvirea şcolii  şi
înălţarea la gradul de locotenent, prilej
pentru depanarea amintirilor din anii de
şcoală şi de întărire a legăturilor sufleteşti
care s-au stabilit între noi în cei 3 ani de
şcoală, precum şi de a ne exprima re -
cunoştinţa faţă de comandanţii şi lectorii
care ne-au îndrumat paşii, ca nişte
adevăraţi părinţi, spre împlinirea visului
de a deveni ofiţeri activi în armata
română” .

În continuare, foştii absolvenţi, acum
cadre militare în rezervă, au prezentat
fiecare, la microfon, propriul drum
parcurs de la absolvire până în prezent.
Un fapt demn de remarcat este acela că
şase absolvenţi din rândul promoţiei, au
promovat în grade de generali, iar alţii au
îndeplinit funcţii la comanda unităţilor şi
marilor unităţi, precum şi în alte structuri

DUPǍ 40 DE ANI ACELEAŞI EMOŢII 
CA PE BǍNCILE ŞCOLII

Colonel (r)  VICTOR  NEGHINĂ
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superioare ale armatei. Remarcam aici
numele Gl. (r)  Eugen Bădălan, care a
îndeplinit în ultimii ani de carieră înalta
funcţie de şef al Statului Major General al
Armatei şi al Gl. (r) Nicolae Păştinică, fost
Inspector General al Armatei. 

Tuturor celor prezenţi, le-a fost în -
mânată  ,,Diploma aniversară’’,  din par -
tea Academiei, ,,în semn de promovare şi
respect în carieră”. Din partea invitaţilor
la această aniversare, foştii comandanţi şi
dascăli, absolvenţilor promoţiei le-a fost
transmis un mesaj de felicitare de către

Gl.(r) Augustin Biriş, fost şef al catedrei
de ,,Pregătire Tactică şi Instrucţia Tra -
gerilor”, prin care le-a mulţumit pentru
modul în care şi-au făcut datoria la
posturile încredinţate, onorând prin

rezultatele obţinute atât calitatea de
ofiţeri cât şi prestigiul Şcolii Militare de
Ofiţeri Activi ,,Nicolae Balcescu”. 

Sărbătoriţii, împreună cu soţiile,
precum şi invitaţii,  au încheiat întâlnirea
cu o masă festivă la Pensiunea Dumbrava
Sibiului din Complexul Hotelier Dum -
brava Sibiului, unde s-au distrat pe cinste
şi au continuat depanarea amin tirilor din
perioada anilor de şcoa lă cât şi din acti -
vitatea desfă şurată în funcţiile îndeplinite
în perioada până la pensionare şi
trecerea în rezervă. 

La finalul acesteia s-au îmbră -
ţişat, ca şi la părăsirea şcolii, cu
40 de ani în urmă, şi-au urat
reciproc  ,,Pen sie lungă” şi nu au
uitat să-şi dea o următoarea
întâlnire la Sibiu, ,,La Revedere
Sibiu 2018”. 

Participanţii la întâlnirea ca -
marade rească au remarcat faptul
aceasta a fost o reuşită deplină,
din toate punctele de vedere, me -
ritele revenind camaradului lor de
promoţie sibian Col.(r) Arhip
Şerban, preşedintele Comitetului
de organizare a întâlnirii şi tu -

turor membrilor acestuia.
Întâlnirea promoţiei 1973 a mai adău -

gat o filă la hronicul Academiei Forţelor
Terestre, care a împlinit în anul 2013,  93
de ani de existenţă. 

v

Fotografie de grup a participanţilor la întâlnire
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P
romoţia 1967 a Şcolii Militare Superioare
de Ofiţeri de Artilerie Antiaeriană şi Ra -
diolocaţie Braşov a sărbătorit, in pe -

rioada 22-26 august 2013, sub genericul
,,Chemarea Destinului”, o jumătate de secol de
când componenţii acesteia au trecut pragul
acestei prestigioasei instituţii de învăţământ
militar, trăind emoţia echipării în uniforma
Armatei Române.

Era septembrie în anul de graţie 1963.
Vă mai amin tiţi? 
O, tempora!
Veţi zice poate, trăsnită idee găselniţa,  să

dibu iască din ne gura vremii startul di ficil,
surprinzător, ilu zoriu şi devastator prin însăşi
menirea lui .

Priveşte-i frate!
Ce feţe aveau atunci şi ce feţe au acum!
De la absolvire ne-am întâlnit a patra oară.

La cea de acum am făcut bilanţul celor 50 de ani
care s-au scurs de la debutul a ceea ce numim
,,Carieră militară”. Pentru a sărbătorii acest
jubileu am ales garnizoana Cluj. Ne-a fost
amfitrion Domnul General  Maior  dr. DUMITRU
SCARLAT, Co mandantul Diviziei a 4-a In -
fanterie ,,GEMINA”, în locaţia căreia ne-am
desfăşurat o parte dintre activităţile progra -
mate cu acest prilej.

Dacă a fost frumos?  Vă propunem să în -
cercaţi şi cei care citiţi aceste rânduri. Veţi
constata, nu doar că a meritat, dar aţi mai vrea.
Spectacolul a devenit eficient şi înălţător. Cu
prietenie şi înţelegere, cu toleranţă şi optimism,
cu observare de la sol, cercetare de la bordul
autocarului şi foc.  Foc de memorii, foc de im -
presii, foc de inimi şi foc de tabără.

Am meditat la schimbul de generaţii şi la
analiza fenomenului cazon pe care-l vezi şi nu-l
crezi .

Am trecut în revistă evoluţia de la struc turile
Tratatului de la Varşovia, la structurile NATO, de
la ostaşii care au luptat dând cota de sacrificiu
în cele două  conflagraţii mondiale, la par ti -

cipanţii plătind aşişderea preţul cuvenit în tea -
trele de operaţiuni ac tuale şi viitoare, Afga -
nistan, Kosovo, Irak, etc.

Am dănţuit pe te renul fostei brave Armata a
4-a Română, rememo rând pleiada de iscusiţi
comandanţi pe care i-a avut în timp de război,
de la Mareşalul CON STANTIN PRE ZAN, la Ge -
neralul de Armată GHEOR GHE AVRA MESCU şi
Ge ne ralul de Corp de Arma tă NICOLAE DĂS CĂ -
LESCU, apoi la cei care s-au succedat în timp de
pace.                        

De la  principiile înain taşilor, la principiile
ur maşilor, ne place să spu nem,  referindu-ne la
gene raţia noastră de purtători ai uniformei, că
am asigurat tranziţia într-o perioadă în care nu
au existat conflicte majore, dar asta nu în -
seamnă că am trăit pe roze. Istoria acelei vremi,
cu serviciul operativ pe întreg cuprin -
sul ROMÂNIEI, încadraţi în toate armele, in
con diţii uneori dintre cele mai vitrege, relevă că
ne-am făcut datoria șşi ca  rezervişti, dacă ţara
ne-o va cere, ne-o vom face până la capăt.

Parafrazându-l pe cronicar  ,,Căci nu este
alta mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa
omului zăbava decât cetitul cărilor” [MIRON
COSTIN], pentru militar nu există mai mare
onoare decât a răspunde întotdeauna prezent
la APELUL PATRIEI. În rest distracţie şi po -
litichie mare monşer. Mare, dar mai ales multă!

ARC PESTE EMOŢII
Comandor (r)  ION  TIMARU

Participanţii la întâlnire 
împreună cu soţiile şi invitaţii lor
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C
unoscut şi apreciat jurnalist militar,
colonelul (r) Iulian Patca s-a remarcat
printr-o bogată activitate publicistică şi

literară. A condus diverse publicaţii militare,
iar acum se îngrijeşte, în calitate de redactor
şef, de apariţia la Cluj Napoca a revistei
trimestriale ,,Agora literară”, editată de Liga
Scriitorilor din România.

O face cu multă pasiune şi sensibilitate,
promovând valori autentice ale scriitorilor
din armată.  Pe lângă munca de la ziar, ta -
lentul şi tenacitatea de jurnalist minuţios, s-
au concretizat, după o lungă şi atentă do -
cumentare, într-un studiu monografic mo -
numental, intitulat ,,Corvineşti, un sat din
Câmpia Transilvaniei”, dar şi în volume de
proză scurtă şi eseuri ori de poezii: ,,Nopţi cu
lună şi voluptăţi” (Casa cărţii de ştiinţă, Cluj

Napoca 2000), ,,Moara de vânt”  (Editura
Mega, Cluj Napoca 2009) şi respectiv ,, Să vii
şi mâine” (Editura Mega, 2011), un emo -
ţionant volum de poeme de dragoste, din
care am selectat grupajul din această pagină.

PAGINA L IR ICĂ

UN JURNALIST ÎN IPOSTAZǍ POETICǍ
- IULIAN PATCA - 

Poarta sărutului  

De s-ar putea, aş face o poartă 
prin care noi am trece îmbrăţişaţi 
sau am rămâne pironiţi de soartă, 
în stâlpii ei pe veci pietrificaţi.

Sărutul nostru să dureze ani, 
pe lângă noi să treacă veseli mirii, 
să fim pe-aleea largă, cu castani, 
simbolul veşnic tânăr al iubirii. 

Să vină lumea şi să ne admire, 
cum două fiinţe nu sunt decât una, 
cum un sărut de vrajă şi uimire
se dă o dată pentru totdeauna.

Rămân 
nevindecat de tine

Mă mir de propria-mi mirare
că-mbătrânesc păreri de rău,
când numai de privesc o floare 
mă fac bujor de dorul tău.

Şi nu-mi mai pasă cum trec anii,
şi n-am să le mai pun perdea,
dau slujbe şi mai fac litanii
cu gândul să te pot vedea

măcar în treacăt, o nălucă
cu pletele rebele-n vânt, 
să n-aibă dorul dor de ducă, 
ci întrupare în cuvânt.
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Iubito, -n vremea care vine,
îţi spun cu tonul cel mai grav,
rămân nevindecat de tine     
şi-mi place să rămân bolnav.

Baladă de dragoste

Treci printre linii în tăcere, 
n-auzi nici şuierul de tren,
auzi doar şoapta - mângâiere, 
chemarea mea ca un refren.

În ochi ai candele aprinse
deşi afară e senin.
ai pleoapele de lacrimi ninse
şi sufletul de mine plin.

Şi treci aşa, ca o stăpână, 
cu chipul tău suav şi blând, 
cu-n înger păzitor de mână
şi-un înger păzitor în gând.

Aceleaşi insomnii

Mă doare încă noaptea ce trecu
mă doare noaptea ce-o să vină iară,
cu-aceleaşi insomnii în care tu
şi vii, şi pleci precum odinioară

Mă dor şi clipele târzii
în nopţile cu dor de ducă,
cu-aceleaşi insomnii în care vii
dar şi dispari din vis ca o nălucă.

Mă doare încă noaptea dusă, 
mă doare noaptea ce-o să vină,
cu-aceleaşi insomnii răpusă
de nevăzuta ta lumină.

Rătăcit pelerin

Fac legământ atâta cât sunt viu
iubirea doar odată cu mine o să moară, 
până atunci eu ştiu, iubito, ştiu,
mă voi gândi la tine şi o să mă doară.

Fac legământul de pe urmă
că mor cu dragoste cu tot,
dar până-atunci, iubito, scurmă
câtă iubire mă mai pot.

Şi dacă sunt doar pelerinul
rătăcitor prin lumea asta, 
gustând nectarul şi pelinul
năpustul să mă ia şi …basta !

Pagină realizată de
Col.(r) LIVIU VIŞAN

Preşedintele Societăţii Scriitorilor Militari  

v
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CǍRŢI…

TRANSMISIUNILE ARMATEI
ROMÂNE ÎN CAMPANIA DIN

EST (1941 – 1944)

L
ucrarea de faţă, o premieră istorio gra -
fică, se constituie într-o amplă şi de -
taliată analiză cu privire la locul, rolul şi

contribuţia armei transmisiunilor la Campa -
nia din Est (1941 – 1944). 

Apariţia lucrării a fost posibilă datorită
eforturilor deosebite ale autorilor acesteia,
ge neral-maior Ion Cerăceanu,  Coman -
dantul Trupelor de Transmisiuni şi Infor ma -
tică, un specialist de excepţie şi colonel (r)
Ion Popa, reputat şi prolific istoric militar.

Capitolele I şi II ale lucrării îl introduc pe
cititor în atmosfera perioadei de dinaintea
celul de Al  Doilea Război Mondial, şi îl in -
formează pe acesta despre măsurile luate de
statul român pentru pregătirea şi înzestrarea
armatei, inclusiv în ceea ce priveşte arma
transmisiuni.

Cea mai mare parte din conţinutul lucrării
(5 capitole), aste consacrată misiunilor şi mo -
dului de acţiune ale transmisiunilor Armatei
Române în Campania din Est (1941 – 1944). 

Memorabile sunt acţiunile transmisiunilor
în luptele pentru eliberarea Basarabiei şi a
părţii de nord a Bucovinei, în Transnistria, la
nordul Mării Azov, în Crimeea şi Caucaz, la
Cotul Donului sau în Stepa Calmucă, precun şi
pe timpul retragerii. 

Autorii urmăresc pas cu pas modul în care
transmisioniştii au asigurat în permanenţă
nevoile de legături ale U. şi  M.U. dar au su -
bliniat şi lipsurile care s-au manifestat în
ceea ce priveşte dotarea, instruirea, modul de
acţiune, precum şi colaborarea cu aliatul
(Germania).

Ultimul capitol al lucrării este cansacrat
consecinţelor nefaste ale bombardamentelor
anglo-americane asupra sistemului de tele -
comunicaţii al ţării noastre, pentru refacerea
căruia a fost necesare, în timp, eforturi
deosebite.

Ilustraţia şi anexele întregesc în mod
fericit conţinutul lucrării.

Prefaţa acestei valoroase lucrări este
semnată de prof. univ. dr. Petre Otu, pre -
şedintele Comisiei Române de Istorie Mi -
litară.

Lucrarea a apărut la Editura Militară cu
ocazia împlinirii a 140 de ani de la apariţia în
Armata Română a armei Transmisiuni. 

Felicitări autorilor !         

SEMNAL



52 Rezerva  Oştirii  Române

LICEUL MILITAR
- ŞANSA VIEŢII MELE  -

O
carte în care cinci foşti elevi ai Liceului
Militar ,,Dimitrie Cantemir” – Breaza
(azi Colegiul Liceal Militar), îşi aştern

mărturisirile lor, din care transpar locul şi
rolul pe care l-a avut liceul militar, în viaţa
fiecăruia dintre ei. Este vorba de Nicolae
Stoica, Ioan Micu, Toma Ştefan, Pavel
Morariu, şi Paul Ceauşu, astăzi colonei în
retragere, care au considerat şi consideră că
baza devenirii şi afirmării lor a fost Liceul
Militar. În acest sens am reţinut gândurile
exprimate de către unul dintre aceştia, în
finalul mărturisirilor sale: ,,...pot afirma că
privilegiul de a fi cantemirist mi-a animat în
permanenţă viaţa, m-a ajutat să găsesc calea
corectă de urmat...”.

Şi intr-adevăr, cei cinci au urcat pe
treptele afirmării şi ca urmare a solidelor

cunştinţe de cultură generală acumulate în
perioada liceului.

Mărturisirile înmănunchiate între co -
perţile cărţii constituie, în acelaşi timp, o
pagină remarcabilă din istoria şi  tradiţiile
învăţământului militar românesc.

În opinia noastră cartea, în întregul ei,
este şi un îndemn dar şi un model, pentru
adolescenţii de astăzi care doresc să înveţe la
unul dintre cele trei colegii militare existente
în România.

Cartea a văzut lumina tiparului în acest
an, la Editura FAVORIT.     

ADOLESCENŢA SEMICENTENARĂ
1963 - ARC PESTE TIMP – 2013

O
carte în care cei care au făcut parte
din promoţia 1963 a Lceului Militar
,,Ştefan cel Mare” – Câmpulung

Moldovenesc, întorcându-se în timp, cheamă
la apel, fie şi numai pentru o clipă, ado -
lescenţii de acum 50 de ani.

Face începutul profesorul Mihai Be -
jinaru, un nume de referinţă al acestei
prestigioase instituţii militare de învăţământ,
care evocă pagini din istoria de acum 50 de
ani a Liceului Militar ,,Ştefan cel Mare” –
Câmpulung Moldovenesc (azi Colegiul Liceal
Militar) şi îşi exprimă speranţa că la
sărbătoarea semicentenarului promoţiei
1963 vor răspunde prezent majoritatea
componenţilor acesteia.

Capitolul ,,amintirilor” ocupă un loc bine
definit în lucrare, la fiecare dintre acestea
adăugându-se şi un curiculum vitae, toate
acestea împreuă scoţând în evidenţă bogata
carte de vizită a promoţiei.

În lucrare şi-au găsit locul rânduri de o
frumuseţe aparte, semnate de către dascăli,
comandanţi şi prieteni care, chiar dacă au
trecut ani, îşi aduc cu plăcere aminte de
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reuşitele de atunci şi de mai târziu ale
,,năstureilor” care, cu 50 de ani în urmă, în -
crezători în forţele lor şi cu un bogat bagaj de
cuoştinţe de cultură generală, păşeau cu
încredere pe treptele devenirii. 

Nu au fost uitaţi nici cei ,,plecaţi” prea
devreme din rândurile acestei promoţii. Ei şi-
au gădţsit locul ,,binemeritat” în capitolul ,,IN
MEMORIAM”. 

Această ediţie a cărţii, îngrijită de colonel
(r) Ilie Zavragiu, ing. Constantin Sofronie
şi colonel (r) Liviu Zamfirescu, a apărut
graţie Editurii Militare în condiţii grafice
deosebite şi a fost lansată în vara acestui an,
cu ocazia întâlnirii promoţiei 1963 a Liceu -
lui Militar ,,Ştefan cel Mare”- Câmpulung Mol -
do venesc, la semicentenarul aces teia.

Lucrarea este completată cu un interesant
album foto.

Felicitări dragi, colegi !

SINGURǍTATE

O
nouă carte, ,,cenaclu”, pe care scrii -
torul ieşean ION N. OPREA o pune la
dispoziţia cititorilor săi.

O carte ,,editată” - aşa precum mărtu -
riseşte autorul ei - spre utilă folosire, dar şi
pentru onoarea muncii titanice a prietenilor
mei condeierii care, indiferent de împre -
jurare şi timp, cheamă societatea şi pe con -
ducătorii ei la responsabilitate azi, dar mai cu
seamă pentru mâine. 

Eseurile, analizele, însemnările, amintirile,
versurile etc., înmănunchiate în lucrare, pe
care şi-au pus senătura în jur de 50 de
,,condeieri” - aşa cum îi numeşte autorul
cărţii - au tălmăcit şi răstălmăcit noţiunea de
,,singurătate”. O temă ce-şi face tot mai mult
loc astăzi, când singurătatea tinde să devină o
stare de ,,normalitate“ pentru foarte mulţi
oameni.
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Nuanţele sub care se prezintă singu -
rătatea sunt multiple, o dovadă în acest sens
sunt constatările şi părerile exprimate de
autori în această minunată carte, un adevărat
,,tratat despre singurătate”

Singurătatea, benefică uneori, dar de cele
mai multe ori nocivă, a făcut pe toţi cei care
şi-au exprimat, într-un fel sau altul părerea,
să sublinieze şi cauzele care o generează.
Foarte multe dintre aceste păreri converg
spre ceea ce numim ,,starea societăţii” la un
moment dat.

Proiectul materializat prin cartea de faţă
are ca realizatori pe profesoara Ana Du mi -
trescu, scriitorul Ion N. Oprea şi edi to -
rialistul Constantin Huşanu, cărora le
adresăm sincerele noastre felicitări.

Cartea a văzut lumina tiparului în editura
PIM  Iaşi.

FII AI ARGEŞULUI 
ŞI MUSCE LU LUI
MEMBRII ACADEMIEI ROMÂNE

D
omnul colonel (r) dr. Cristache
Gheorghe, născut pe meleagurile Ar -
geşului şi Muscelului, a fost  perma -

nent preocupat de istoria legendară a acestui
colţ de ţară, leagănul formării  Ţării Româ -
neşti şi locul primelor reşedinţe domneşti
(Curtea de Argeş şi Câmpulung). 

Între cele peste 50 de cărţi pe care şi-a pus
semnătura domnul colonel (r) dr. Cristache
Gheorghe – erudit istoric militar – câteva
dintre acestea abordeză aspecte din zona
Argeşului şi Muscelului. Cartea la care facem
referire în aceste rânduri aduce în prim plan
file din istoria  celui mai înalt for ştiinţific din
ţara noastră, precum şi cele 27 personalităţi
argeşene şi muscelene, alese dealungul anilor
ca membri ai Academiei Române şi anume:
a) membri titulari: Nicolae Cernescu,
Marius Iosifescu, Gheorghe I. Marinescu,
George Oprescu, Constantin I. Parhon,

Gheorghe Păun, Laurenţiu Mircea Popescu,
Victor  Slăvescu şi Vasile Tonoiu; b) mem -
brii corespondenţi: Constantin Baraschi,
Ioan Dumitrache, Constantin Gogu, Gheorghe
Ionescu Gion, Dan Horia Mazilu, Dumitru
Oancea, Gabriela Pană-Dindelegan, Valerian
C. Popescu, Ion Sălişteanu şi Florin Ştefă -
nescu-Goangă; c) membrii de onoare: Ion
C. Brătianu, Ion I. C. Brătianu, Gheorghe D.
Mateescu, Eugeniu Gh. Proca şi Dan
Simionescu; d) membri aleşi post mortem:
Theodor Aman, Ion Barbu (Dan Barbilian) şi
Vladimir Streinu. Preocupările acestora au
acoperit şi acoperă o gamă largă de domenii
şi sunt bine cunoscuţi pentru activitatea lor,
în ţară şi în străinătate, precum şi în locurile
natale, unde li se acordă preţuirea cuvenită. 

Prefaţa cărţii este semnată de Preşe -
dintele Consiliului Judeţean Argeş, domnul
Constantin Nicolescu

Cartea a văzut lumina tiparului la Editura
DINASTY BOOKS  S.R.L. Bucureşti. 
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JICHIŞU DE JOS
Tradiţii şi istorii

C
olonelul (r) Pop Rubiu Teofil şi-a pus
semnătura, în ultimii ani, pe două
monografii. Prima, a Satului Căşei, satul

soţiei sale, iar cea de a doua - cea de faţă - a
Satului Jichişu de Jos, satul său natal. 

Apelând la modalităţile de prezentare ale
genului, autorul mărturiseşte că a scris
această carte din dragoste pentru satul în
care a văzut lumina zilei şi unde a învăţat de
la oamenii locului omenia, dragostea de
muncă şi de adevăr.

Aşa cum e şi firesc, prezentarea, aşezarea
şi istoria satului natal ocupă un loc important
în economia lucrării. Din acest capitol aflăm
că Jichişu de Jos este centru de comună şi se
află la 7 km. sud-vest de Municipiul Dej.
Istoria acestui sat se încadrează firesc în
istoria Transilvaniei. 

Credinţele religioase, locul şcolii şi a
culturii, dezvoltarea şi evoluţia adminis -
trativă, impactul de-a lungul timpului, a eve -
nimentelor istorice asupra aşezării şi oa -
menilor ei, obiceiurile, îndeletnicirile şi portul,
sunt probleme asupra cărora autorul s-a
aplecat cu multă grijă. 

Totodată, lucrarea furnizează date inte -
resante despre viaţa şi activitatea de azi, a
locuitorilor din acest frumos sat.

Prefaţa cărţii este semnată de prof.
Marilena  Buburuzan.  

Cartea a fost tipărită la Editura Astra Dej.          

... ŞI REVISTE   

MUREŞUL EROIC
Nr. 1/2013

F
ondată în acest an, prezenta revistă de
cultură istorică şi de cinstire a memo -
riei eroilor şi martirilor neamului,

editată de Asociaţia Naţională ,,Cultul Eroilor”
- Filiala    ,,General Ştefan Guşe”  Mureş, apare
sub semnul îndemnului ,,Veşnică recu -
noştinţă bravilor Eroi ! “.

Conţinutul revistei este structurat pe
următoarele tematici: 

1. Să ne cunoaştem ţara şi conducătorii
prin fapte bune închinate eroilor şi martirilor
neamului;

2. Să ne cunoaştem judeţul prin monu -
mente şi activităţi închinate eroilor şi mar -
tirilor neamului;

3. Să ne cunoaştem ,,Cărţile de Aur” în -
chinate eroilor şi martirilor neamului ro -
mânesc; 

Un fapt deosebit, ilustrat în conţinutul
acestui număr al revistei este acela privind
colaborarea dintre Filialele Judeţene Mureş
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ale A.N. ,,Cultul Eroilor”, A.N.V.R., A.N.C.M.R.R.,
A.N.C.M.R.R.-M.I., precum şi cu Despărţă -
mântul Central Judeţean Mureş al ASTREI ş.a.

Revista publică şi un  ,,Manifest pentru o
nouă Constituţie” , sub semnătura domnului
Dumitru Moldovan, primul primar al
Municipiului Târgu Mureş, după revoluţia
din decembrie 1989.

Colegiul de redacţie al revistei ,,Rezerva
Oştirii Române” felicită pe toţi cei care
trudesc la scrierea, redactarea şi editarea
revistei  ,,Mureşul Eroic”.

REVISTA COMUNICAŢIILOR
ŞI INFORMATICII 
- Număr special - Nr. 1/2013

E
ditată cu ocazia împlinirii a 140 de ani
de la înfiinţarea armei Comunicaţii
şi  Informatică - 14 iulie 2013 -  nu mă -

rul  special  al  revistei  acordă  un spaţiu ge -
neros din conţinutul său acestui eveniment.

În primele pagini ale revistei este inserat
Ordinul Şefului Statului Major General -
general-locotenent dr. Ştefan Dănilă - privind
Sărbătorirea Zilei Transmisiunilor Mili -
tare.

Tot aici sunt inserate Mesajele perso -
nalităţilor militare prezente la activitatea
organizată cu acest prilej.   

Un loc aparte îl ocupă materialul intitulat
,,Repere istorice ale armei Comunicaţii şi
Informatică”, începând de la 14 iulie 1873,
când prin Decretul Nr. 1303 s-a înfiinţat
prima subunitate de telegrafie din armata
română (ziua armei) şi până azi.

Urmează apoi un număr însemnat de
materiale, din care cititorul ia cunoştinţă de
rezultatele pe care arma Comunicaţii şi In -
formatică le obţine în prezent, grupate în
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două rubrici: Informaţie şi Învăţământ;
Actualitate şi Perspective.

Nu au fost uitaţi nici eroii armei, care
şi-au găsit un loc binemeritat la rubrica ,,In
Memoriam”.

Revista inserează şi rubrica ,,Distincţii”,
care aduce în prim plan pe ofiţerii şi
subofiţerii din armă distinşi în anul 2012 cu
titlul de ,,Omul Anului’.

Rubrica care încheie revista este
,,Semnale şi evenimente editoriale”, în care
sunt prezentate patru lucrări semnate de
generalul de brigadă Ion Cerăceanu, în care
sunt abordate aspecte privind istoria armei.

Felicitări pentru conţinutul acestei
reviste!

STINDARD
Nr. 2/Decembrie 2013

C
el de al doilea număr al revistei de in -
for mare, opinie şi cultură  ,,STIN DARD”,
al Filialei Judeţene Arad a A.N.C.M.R.R.

consacră cea mai mare parte din conţinut
evenimentelor istorice cu rol şi împlicaţii
deosebite în viaţa României (Marea Unire
din 1918, Campania din Vest, Revoluţia din
Decembrie ‘89 etc).

Un loc aparte este acordat şi de această
dată creaţiei literare. 

În acest număr sunt aduşi în prim plan
şase poeţi militari: Col.(r) Iulian Patca, Col.(r)
Horea Gana, Col.(r) Valeriu Pricină, Mr.(r)
Alexandru Cuis, Col.(r) Ion Mârzac,  bine
cunoscuţi publicului iubitor de poezie. 

Revista înserează între coperţile sale şi
aspecte care ţin strict de activitatea
A.N.C.M.R.R., în ansamblul său, precum şi cu
privire la Filiala Judeţeană Arad.

Primirea de către Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a participanţilor la Confe -
rinţa Naţională a A.N.C.M.R.R. a fost în aten -
ţia Colegiului de redacţie. Acest eveniment
este ilustrat prin Cuvântul preşedintelui
A.N.C.M.R.R., General (r) prof. univ. dr. Mihai
Iliescu la Reuniunea Creştină de la Patriarhia
Ortodoxă Română, precum şi prin câteva
secvenţe foto.         

General de brigadă (r) dr. Gheorghe Creţu

v
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Moto:

,,România nu poate fi întreagă fără Ardeal!
România nu poate fi mare fără jertfă!   
Ardealul e leagănul care i-a ocrotit copilăria, e
şcoala care i-a făurit neamul, e farmecul care i-a
susţinut viaţa!… Ardealul nu e numai inima
României politice; priviţi harta: Ardealul e
inima României geografice. Acela care nu se
simte tăiat la brâu când priveşte Ardealul, acela
nu-i român…”

NICOLAE TITULESCU

S
-au scurs 95 de ani de la Unirea tuturor
provinciilor româneşti cu patria-mamă,
care trebuie privită ca cel mai mare succes

istoric al neamului nostru. Marea Unire din
anul 1918 a fost - după cum se ştie - rodul
voinţei tuturor românilor. Împre jurările istorice
legate de luptele pentru înfăptuirea Unirii, nu ar
încăpea în zece cărţi cuprinzătoare, căci doar e
istoria unui neam care şi-a încheiat la Alba Iulia
întâiul capitol al unui mileniu. Asemenea cărţi
s-au scris în parte, iar altele vor fi redactate, cu
multă migală, pe îndelete, de către istoricii
noştri. Mai amintim că de la apariţia acestei
prestigioase reviste, aproape în fiecare an, în
cuprinsul ei au apărut materiale legate de acest
eveniment crucial din viaţa românilor. 

Acest material nu a fost alcătuit cu gândul să

înfăţişeze cititorului un document amănunţit şi
strict al împrejurărilor în care s-a pregătit şi s-a
înfăptuit Unirea. Scopul nostru a fost altul, iar
modesta realizare insistă asupra suferinţelor
din trecut, în efortul comun al românilor pentru
libertate, independenţă şi unitate, până la
Marea Unire. Istoria poporului român poartă în
sine însemnele unui trecut zbuciumat de lupte
şi jertfe necontenite pentru unitate statală şi
neatârnare, pentru suveranitate naţională şi
progres social. De altfel, împrejurările istorice
neprielnice au făcut că încă din epoca apariţiei
şi afirmării sale în aceeaşi vatră strămoşească a
spaţiului geografic carpato-danubian-pontic,
poporul nostru să se dezvolte într-o perma nen -
tă confruntare cu numeroase şi puternice
adversităţi, cu piedici şi greutăţi de tot felul,
determinate de ţelurile expansioniste, duşmă -
noase şi cotropitoare ale unor state şi imperii
vecine. Această trăsătură caracteristică şi-a pus
amprenta asupra evoluţiei social-economice şi
politice a poporului român, asupra destinului
său istoric.

*
*           *

Lupta pentru libertate, independenţă şi
unitate a poporului român s-a întemeiat pe
realitatea puternică a conştiinţei unităţii etnice.
Originea comună a tuturor românilor, unitatea

F ILE  DE  ISTORIE

LUPTA PENTRU LIBERTATE,
INDEPENDENŢǍ ŞI UNITATE, PERMANENŢE

ALE ISTORIEI POPORULUI ROMÂN
Colonel  (r)  dr.  CRISTACHE  GHEORGHE

Membru titular al Academiei Oamenilor de ştiinţă din România

Consacrăm această rubrică împlinirii
A 95 dE ANI dE LA MAREA UNIRE
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limbii şi a culturii, a obiceiurilor, legăturile eco -
nomice neîntrerupte care s-au dezvoltat în
întreg Evul Mediu, au generat o conştiinţă de
neam activă, iar aceasta la rândul ei s-a con -
stituit într-un suport politic pentru tendinţele
de unitate politică, a reprezentat izvorul de
forţă şi voinţă al maselor de cetăţeni, ţelul
politic şi diplomatic al marilor conducători de
ţară şi de oşti din provinciile româneşti. Iar cele
mai de seamă personalităţi ale trecutului sunt,
fără îndoială, acelea care, înţelegând năzuinţa
poporului spre libertate şi neatârnare, s-au
situat în fruntea poporului, luminându-i calea
cu strălucirea geniului lor şi căutând a-i păstra
o existenţă liberă de orice imixtiuni din afară.

Într-adevăr, sute de ani din istoria noastră
medievală probează nu numai permanenţa
fenomenului solidarităţii maselor din Tran -

silvania, Moldova şi Ţara Românească şi lupta
comună împotriva invadatorilor străini, dar şi
preocupările permanente ale unor domnitori
patrioţi de a realiza, în temeiul unităţii
conştiinţei de neam, o forţă militară puternică,
prin alianţa ţărilor române, văzând în aceasta o
chezăşie a apărării independenţei lor. Unor
atari tendinţe şi scopuri politice i-au fost
subordonate, la pragul de trecere a veacului al
XVI-lea către secolul următor, strădaniile lui
Mihai Viteazul (1593-1601), marele domn care
a reuşit să unească Ţara Românească, Tran -

silvania şi Moldova într-un organism politic
statal.

Deşi a avut o durată scurtă, unirea politică a
tuturor românilor înfăptuită de Mihai Viteazul
s-a înscris pentru totdeauna, cu litere de aur, în
hronicul istoriei poporului nostru, a contribuit
la dezvoltarea şi afirmarea conştiinţei naţio -
nale, a devenit un simbol strălucit, însufleţitor,
pentru generaţiile viitoare, care au năzuit şi au
militat activ pentru constituirea statului unic
naţional.

Transmisă din generaţie în generaţie, şi
mereu prezentă prin realităţile vii care legau
interesele şi aspiraţiile identice ale populaţiei
din cele trei provincii istorice, năzuinţa ro -
mânilor spre unitate politică şi-a găsit expresia
în scrierile cronicarilor din veacurile XVII-
XVIII, care s-au aplecat cu înflăcărat patriotism
asupra momentelor de glorie sau de restrişte
din istoria neamului, scoţând la iveală şi
popularizând originea etnică comună, unitatea
de nume şi de limbă, a tuturor românilor.
Aceste idei au fost preluate şi dezvoltate apoi,
în condiţii noi, în cea de a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea de corifeii Şcolii Ardelene,
care au militat activ pentru emanciparea
socială şi naţională a românilor din Tran -

Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia

Sigiliul lui Mihai Viteazul - 1600
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silvania, aflaţi sub dominaţie politică străină.
Transformarea conştiinţei de neam în
conştiinţă naţională şi constituirea naţiunii
române, la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi
începutul veacului următor - proces care a avut
loc pe fondul istoric al destrămării feuda -
lismului şi al apariţiei relaţiilor de producţie
capitaliste, al unor ample şi profunde
modificări în structura economică, socială,
politică şi culturală - au determinat transfor -
marea idealului politic spre unitate, în acţiune
concretă, în luptă activă şi conştientă pentru
unirea politică a tuturor teritoriilor locuite de
români. Astfel, atât Revoluţia din 1821 condusă
de Tudor Vladimirescu, cât mai ales revoluţia
română din anii 1848-1849, au fost expresii
conclu dente ale maturizării conştiinţei na -
ţionale, pentru că şi una şi cealaltă au ex primat
nu numai unitatea de neam, dar şi necesitatea
acţiunii în comun pentru rea lizarea cadrului
politic naţional unitar. 

Revendicarea programatică a unităţii statale
a poporului român şi lupta practică a maselor
de cetăţeni pentru împlinirea acestui deziderat
în timpul revoluţiei paşoptiste şi-a găsit
reflectarea în revendicarea patriotică: ,,Vrem să
ne unim cu Ţara”, cerere prin care peste
40.000 de români din Transilvania, adunaţi pe
câmpia Blajului, în mai 1848, dădeau glas
aspiraţiilor seculare ale tuturor românilor de a
trăi în libertate şi în hotarele aceluiaşi stat.

Unirea Moldovei cu Ţara Românească sub
domnia lui Alexandru Ioan Cuza, în ianuarie
1859, aclamată cu nespusă bucurie şi în Tran -
silvania, mai apoi desfăşurarea victorioasă a
războiului din anii 1877-1878, pentru obţi -
nerea independenţei de stat depline, o cucerire
istorică care înglobează şi aportul solidarităţii
frăţeşti a românilor rămaşi încă sub dominaţie
străină, au conferit noi dimensiuni conştiinţei
naţionale a poporului nostru, creindu-se
totodată suportul istoric necesar ridicării pe o
treaptă superioară a luptei pentru desăvâr -
şirea unităţii statale. 

Independenţa României a fost, fără îndoială,
un factor stimulator de cea mai mare însem -
nătate în potenţarea strădaniilor şi a luptei
românilor din provinciile înstrăinate, pentru
drepturi politice şi pentru unitate naţională.
Mişcarea memorandistă din anii 1892-1894 a
românilor din Transilvania, solidaritatea largă
de care s-au bucurat memorandiştii în Ro -
mânia şi în cadrul opiniei publice din străi -
nătate, constituie exemple concludente în
această privinţă. 

Progresele economice şi social-politice
însemnate, dobândite în ultimele decenii ale
secolului al XIX-lea  şi începutul celui următor,
au impus în mod necesar realizarea unităţii
statale depline. Românii din Imperiul Austro-
Ungar şi-au manifestat în această epocă, cu tot
mai multă îndrăzneală, tendinţele de autode -

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza

Proclamarea Unirii Principatelor
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terminare şi de unire cu România, prin presă,
conferinţe, întruniri publice etc. 

Primul Război Mondial, declanşat în a doua
parte a lunii iulie 1914 de către cele două
grupări de state expansioniste (Antanta şi Pu -
terile Centrale), a creat pentru poporul român,
ca şi pentru alte popoare din centrul şi sud-
estul Europei, condiţii externe favorabile
înfăptuirii dezideratului de unire, fără a fi însă
factorul determinant al acestui proces.

Actul de agresiune comis împotriva Serbiei
a fost pregătit de multă vreme de către
cercurile conducătoare de la Viena, cu acordul
Germaniei. Se aştepta doar un pretext; acesta a
fost oferit de atentatul de la Sarajevo din 28
iunie/11 iulie 1914. În urma ultimatumului din
15/28 iulie 1914, Austro-Ungaria a atacat
Serbia, după care a trecut la presiuni diplo -
matice asupra României, cu care avea un tratat
de alianţă din 1883, reînnoit ultima dată în
1913, însă acesta avea un caracter defensiv. În
această situaţie, o participare a României la
război alături de dubla Monarhie, în cuprinsul
căreia românii erau supuşi unei aspre asupriri
naţionale, reprezenta un fapt imposibil sub
raport moral. Regele Carol I, deşi dorea să pună
în aplicare tratatul şi să intre în război alături
de Puterile Centrale, nu a putut ignora difi -
cultăţile care împiedicau obţinerea acordului
ţării.

Cu puţine excepţii, opinia publică româ -
nească se manifesta împotriva cooperării
militare cu Puterile Centrale. În apropierea de -
clarării războiului însă, în România s-a
prefigurat o orientare în favoarea Antantei.
Astfel, în ziua de 15/28 iulie 1914, a fost or ga -
nizată o întrunire la statuia lui Mihai Viteazul,
unde manifestanţii s-au pronunţat în favoarea
Serbiei. În ziua următoare guvernul a dat
publicităţii un comunicat în care se făcea apel
la unitate. 

Primul ministru, Ion I.C. Brătianu şi
guvernul său cunoşteau cel mai bine situaţia
politică internă şi externă a României. Op -
ţiunea politică a acestora, a fost deocamdată
neu tralitatea, ca o perioadă de tranziţie, o

expectativă armată, în vederea pregătirii şi
intrării în război alături de Antantă, pentru
desăvârşirea întregirii statale. Astfel, la
Consiliul de Coroană din 21 iulie, care a avut
loc la Sinaia, în Castelul Peleş, după furtunoase
dezbateri a fost respinsă ce rerea regelui Carol
I  de a intra în război alături de Puterile
Centrale şi s-a hotărât adop tarea unei politici
de neu tralitate armată.

După moartea regelui Carol I, survenită la
27 septem brie/10 octombrie 1914, a urmat la
tron principele Fer dinand, care a continuat
aceeaşi politică de neutralitate, cedând cu mai
multă uşurinţă dezideratelor opiniei publice şi
cerinţelor guvernului. Un rol de seamă în acest
sens l-a avut regina Maria, britanică de origine
şi verişoară primară cu ţarul Rusiei, astfel că
orien tarea în favoarea Antantei a prevalat.

Când intrarea în război era iminentă şi
opinia publică se pronunţa categoric în
favoarea alianţei cu Antanta, pentru desă -
vârşirea unităţii naţionale, la  15/28 februarie
1915, în sala ,,Dacia” s-a desfăşurat o mare
întrunire a ,,Ligii pentru Unitatea Politică a
Tuturor Românilor”, sub preşedinţia lui Vasile
Lucaciu. Au luat cuvântul, pronunţându-se în
favoarea eliberării ro mânilor din Transilvania,
Octavian Goga, Nicolae Filipescu, Take Ionescu,
Barbu Ştefănescu-Delavrancea, Nicolae Iorga.
Cu această ocazie, Nicolae Filipescu a adresat
regelui un îndemn, devenit celebru prin
încărcătura simbolică: ,,Mărirea ce ţi-o urăm,
Sire, este să te încoronezi la Alba Iulia sau să
mori pe câmpia de la Turda”. 

România nu putea întra în război fără
semnarea unui tratat cu puterile Antantei, care
să-i garanteze că, la încheierea păcii, îi vor fi
cedate teritoriile locuite de români din Austro-
Ungaria. Ca urmare a presiunilor exercitate de
evenimentele în curs de desfăşurare şi a
insistenţelor Angliei, Franţei şi Rusiei, care do -
reau să beneficieze de con cursul militar
grabnic al Ro mâniei, după lungi şi ane voioase
tratative, s-a putut ajunge la încheierea
Tratatului politic şi a convenţiei militare, la 4
august 1916, în locuinţa lui Vintilă Brătianu din
Bu cureşti. Semnarea docu mentelor de alianţă
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s-a făcut între Ro mânia, pe de o parte şi Franţa,
Marea Britanie, Rusia şi Italia pe de altă parte,
în cel mai strict secret, în cinci exem plare
originale. Nu au fost înştiinţaţi nici măcar
membrii guvernului. Antanta a acceptat con -
diţiile puse de Ion I. C. Brătianu, ca pacea să nu
fie încheiată înainte ca teritoriile cedate
României să fi fost ocupate. De asemenea,
pacea trebuia încheiată nu se parat, ci con -
comitent, de puterile parti cipante. În schimb,
România se angaja să declare război Austro-
Ungariei până la 15/28 august, cel mai târziu.
Apoi, primul ministru al României a făcut o
declaraţie în care a subliniat că Ro mânia
acordă o mare impor tanţă docu men telor
semnate, în speranţa că vor fi sprijinite
dezideratele naţionale.   ,,Subli niem faptul că
prin tratat aceste puteri garantau inte gritatea
statului Român şi îi recunoşteau - pentru prima
dată într-un do cument oficial semnat îm -
preună - drepturile asupra teritoriilor româ -
neşti din Austro-Ungaria.

Aplicarea tratatului s-a dovedit însă, tot atât
de dificilă pe cât de dificile fuseseră tratativele
pentru finalizarea lui.

Îndată după semnarea tratatului de alianţă
cu Antanta, trebuia ratificată decizia de intrare
în război. În consecinţă, în locul Parlamentului,
cum s-ar fi impus conform Constituţiei, în
astfel de momente cruciale a fost convocat la
Cotroceni, la 14/27 august, Consiliul de Co -
roană. Secretul semnării tratatului fusese atât
de bine păstrat încât majoritatea partici -
panţilor nu cunoşteau nimic.

Intrarea României în război alături de ţările
Antantei pentru eliberarea teritoriilor româ -
neşti aflate sub do minaţii străine, a avut un
puternic ecou în întreaga ţară. ,,Noi n-am
intrat în haosul acestui măcel pentru cuceriri,
ci pentru dezrobiri. Noi nu vrem ce nu este al
nostru, ci vrem unirea cu fraţii noştri din
Ardeal, din Banat şi din Bucovina” , declară
scriitorul Barbu Ştefănescu-Delavrancea, în
şe dinţa Academiei Ro mâne din 2/15 sep -
tembrie 1916. 

Armata română intră în război în condiţii
neprielnice, dispunând de puţine mijloace, slab

pregătită şi trebuind să lupte pe un front lung
de aproape 1500 km., între Vatra Dornei şi
Turnu Severin.

În condiţiile retragerii armatei române,
după lupte extrem de îndârjite, în faţa unui
inamic ce devenea tot mai puternic, a început
refugiul spre Moldo va.  În urma eşecului cam -
paniei din anul 1916, două treimi din teritoriul
ţării intrase sub ocupaţie. Redus considerabil
la teri toriul Moldovei, nici acesta în întregime,
statul român, con fruntat cu probleme grave,
pentru a exista, şi-a găsit totuşi re sur sele
morale şi materiale, necesare unei rezistenţe.
Aglomeraţia, iarna foarte grea, greutăţile de tot
felul, au dus la izbucnirea molimelor, a tifosului
exantematic în special, caracterizat ca ,,un
periculos duşman intern”, boala secerând fără
milă soldaţii îngrămădiţi în sate, îndeosebi în
jurul Iaşilor. Flagelul a luat proporţii înspăi -
mântătoare din cauza bolilor, a gerului şi a
foametei. Mureau zilnic sute e oameni. Cu
toate acestea, spiritul de rezistenţă a supra -
vieţuit.

În împrejurări grave pentru destinul nea -
mului, oraşul Iaşi a devenit, nu numai Capitală
a României, ci şi centrul refacerii, al ,,re -
zistenţei până la capăt”. Refugiat aici, unde a
con tinuat să editeze ,,Neamul Românesc” , N.
Iorga scria rânduri cu o puternică încărcătură
sufletească: ,,Iaşul e, azi, nu un oraş ci un sim -
 bol de rezistenţă naţională, de afirmare
nezguduită a unei datorii, pe care n-o pă răsim,
fiindcă nu voim a o părăsi. Steagul Româ niei ce
sângerează din rănile ei eroice, a fost adus aici
şi spre el se ridică ostaşii, care fac su pre me
sforţări. Sub acest aspect şi nu sub acela al
unui banal loc de refugiu voim să vedem Iaşul”

La 11/24 decem brie 1917, s-a constitut la
Iaşi guvernul de colaborare, numit de unii
guvernul de uniune naţională. În cabinetul
prezidat de Ion I.C.Brătianu, a intrat un grup de
membri ai Partidului Conservator-Democrat,
în frunte cu Take Ionescu, aceasta din ne -
cesitatea de a se uni forţele în vederea realizării
obiectivului pentru care România a intrat în
război. Şedinţa Camerei din 14/27 decembrie,
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apreciată de numeroşi contemporani ca o
şedinţă istorică, a con stituit o remar cabilă
manifestare a spiritului de solidaritate naţio -
nală şi de rezistenţă. N.Iorga, Ion I.C. Brătia nu
şi Take Ionescu au rostit discursuri care
reprezintă pagini memorabile în analele
parlamentare române.

Presa a înregistrat ecoul puternic pe care
l-au avut cele trei discursuri, cel al lui N. Iorga
în special: ,,pentru mulţi dintre acei ce l-au
ascultat pe Iorga - se consemna în ziarul
,,Opinia” - discursul său a fost mai mult decât
un imn, a fost, este şi va rămâne crezul
românimii de pretutindeni, rostit poate de
unicul român care, pe lângă calitatea de fruntaş
între fruntaşii neamului, o are şi pe aceea de
învăţat între învăţaţii neamului. Nu e numai un
admirabil cuvânt oratoric, ci mai ales chin -
tesenţa de convingere a unui mare învăţat,
care-şi poate îngădui înainte de vreme, ju -
decăţi istorice pe care viitorul le va întări ca
imuabile adevăruri ştiinţifice” .

Discursul lui N. Iorga a fost imprimat şi
afişat în oraşele şi satele României şi răspândit
trupelor pe front. De altfel, presa a avut un rol
deosebit în combaterea defetismului, în îm băr -
bătarea opiniei publice, în sădirea credinţei că
sacrificiile făcute nu vor fi zadarnice. Astfel,
într-un teritoriu mic, România se pregătea
pentru o rezistenţă hotărâtoare. Reor ga -
nizarea armatei şi refacerea efectivelor, a fost
însoţită de susţinerea încrederii că România
întregită va fi o Românie mai democratică. 

Glorioasa rezistenţă din iulie-august 1917
de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz a avut o
importanţă vitală în îndeplinirea idealului na -
ţional. În urma luptelor, frontul se stabiliza  aici,
pentru o perioadă a cărei durată nu putea fi
deocamdată estimată. Între Rusia şi Puterile
Centrale, în această zonă, continuă să existe
statul român. Către sfârşitul anului 1917 şi la
începutul lui 1918, în condiţii internaţionale
extrem de dificile, activitatea diplomatică
capătă o pondere însemnată în acţiunea de
menţinere a statului român şi, totodată, de
trecere la înfăptuirea unităţii naţionale. 

Acţiunile românilor aflaţi în occident şi, mai
ales, ale celor plecaţi acolo cu un anumit
mandat, a avut importanţa sa la cunoaşterea
cauzei româneşti şi la înfăptuirea dezideratului
naţional. Cea mai susţinută activitate a fost
desfăşurată în capitala Franţei, emigraţia
română de aici constituindu-se într-o ade -
vărată misiune în apărarea cauzei naţionale.
Astfel, la 17 ianuarie 1918, a apărut la Paris
primul număr al săptămânalului ,,La Rouma -
nie”, care a exprimat punctul de vedere al
românilor de pe ambele versante ale Carpaţilor
şi a contribuit substanţial la întărirea legătu -
rilor între diferitele grupuri ale emigranţilor
români. În numeroase articole din ,,La Rou -
manie” , prin contacte cu personalităţi politice
franceze, oamenii de ştiinţă şi politicienii
români, au contribuit la formarea unui curent
de opinie favorabil României. 

La 9 aprilie 1918 s-au deschis la Roma
lucrările Congresului Naţionalităţilor Asuprite
din Monarhia Austro-Ungară, la care a par -
ticipat şi o delegaţie din România. Congresul a
adoptat o declaraţie finală prin care se pro -
clama dreptul oricărui popor asuprit, ,,de a-şi
constitui unitatea sa naţională“. La scurt timp
după Congresul Naţionalităţilor de la Roma, s-a
constituit la Paris ,,Comitetul Naţional al
Românilor din Transilvania şi Bucovina”
(17/30 aprilie 1918)., în frunte cu Traian Vuia.

La 3 octombrie s-a înfiinţat la Paris
Consiliul Naţional al Unităţii Române”, prin re -
or ganizarea Consiliului Naţional. Recu noaş -
terea oficială a Consiliului Naţional al Unităţii
Române” ca reprezentant autorizat al aspi -
raţiilor tuturor românilor, a fost înlesnită de
pre ci pitarea evenimentelor de la sfârşitul
războiului. În urma revoluţiei ruse din
februarie 1917 şi a căderii ţarismului, mişca -
rea de eliberare naţională a românilor din
Basarabia s-a intensificat, prin diferite forme
de organizare şi prin clarificarea, în etape, a
obiectivelor. Sfatul Ţării a proclamat (nu în tâm -
plător), la 24 ianuarie 1918, indepen denţa, cu
unanimitate de voturi.

În după amiaza zilei de 27 martie 1918, a



64 Rezerva  Oştirii  Române

avut loc şedinţa Sfatului Ţării, care va adopta
hotărârea de Unire cu România: ,,În numele
poporului Basarabiei, Sfatul Ţării decide:
Republica Democratică Moldovenească (Basa -
rabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea
Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de
Rusia acum mai bine de o sută de ani din
trupul vechii Moldove, împotriva dreptului
istoric şi al dreptului de neam, pe baza
principiului că noroadele singure să-şi
hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru
totdeauna, se uneşte cu mama sa, România”.
Declaraţia se încheie cu cuvintele: ,,Trăiască
unirea Basarabiei cu România de-a pururea şi
totdeauna”.

Hotărârea Sfatului Ţării a fost primită cu
entuziasm şi satisfacţie de românii de
pretutindeni, conştienţi că, în vremuri grele, se
realiza un pas important în înfăptuirea
României întregite. Unirea Basarabiei cu Ţara
a stimulat lupta de eliberare a românilor aflaţi
încă sub stăpânire străină.

Prin Decretul-Lege dat la Iaşi la 8/22 aprilie
1918 se promulga hotărârea din 27 martie./ 9
aprilie, adoptându-se astfel un act necesar în
procesul de consolidare înternă a unirii
Basarabiei cu România, parte componentă a
realizării idealului naţional. 

În toamna anului 1918, superioritatea
economico-militară a Antantei era tot mai evi -
dentă, în faţa unui duşman slăbit şi din interior.
Încercările cercurilor de la Viena de a salva
imperiul prin negocieri de pace şi concesii
făcute naţionalităţilor asuprite, erau sortite
eşecului. La 26 septembrie începea ofensiva
generală, hotărâtoare, a forţelor aliate. La 29
septembrie, Bulgaria a capitulat şi a semnat
armistiţiul de la Salonic; înfrântă de englezi,
Turcia încheie armistiţiul de la Madras (30
octombrie). La 3 noiembrie Austro-Ungaria
încheie armistiţiul cu Antanta.

La 28 octombrie se proclamă independenţa
Cehoslovaciei, la 2 noiembrie Ungaria îşi
proclamă independenţa de stat, la 7 noiembrie
Polonia se constituie în republică indepen -
dentă, la 12 noiembrie se proclamă Republica

Austriacă, la 24 noiembrie se formează statul
Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor. Acţiunea
românilor se îndreaptă inevitabil spre atin -
gerea obiectivului final.

În cadrul tratativelor de la Brest-Litovsk,
începute în noiembrie 1917, delegaţii Radei
ucrainene au cerut ca Galiţia, Bucovina şi
Carpatorusia să fie unite în Ucraina de vest, cu
garantarea deplinei autonomii naţionale. Prin
tratatul secret încheiat la 9 februarie 1918,
Puterile Centrale făceau importante concesii
teritoriale Ucrainei, în schimbul furnizării
unor importante cantităţi de alimente, deci
Bucovina a fost vândută pe mâncare. 

Criza politică se accentua puternic la Viena,
care nu mai putea să controleze situaţia. La 3
octombrie, împăratul Carol I a lansat ma -
nifestul ,,către popoarele mele credincioase”,
prin care se proclama federalizarea imperiului,
prin constituirea de ,,state independente”, dar
zadarnic, monarhia se prăbuşea. Fruntaşii
mişcării naţionale a românilor din Bucovina au
trecut la acţiuni energice. Sextil Puşcariu, care
întreţinea strânse legături cu refugiaţii bu -
covineni (între care şi Ion Nistor) şi factori
politici de la Iaşi, au hotărât, împreună cu un
însemnat număr de colaboratori, să editeze
ziarul ,,Glasul Bucovinei”, cu un rol remarcabil
în lupta pentru unire. În primul număr, apărut
la 22 octombrie era publicat editorialul ,,Ce
vrem”, scris de Puşcariu, care reprezenta, în
fond, un document-program, în care afirma:
,,Vrem să rămânem români pe pământul
strămoşesc şi să ne cârmuim singuri, precum o
cer interesele noastre strămoşeşti; nu mai
vrem să cerşim de la nimeni drepturile care ni
se cuvin, ci în schimbul jertfelor de sânge aduse
de acest război - jertfe mai dureroase decât ale
altor popoare - pretindem: ca împreună cu
fraţii noştri din Transilvania şi Ungaria, cu
care ne găsim în aceeaşi situaţie, să ne plănuim
viitorul care ne convine nouă în cadrul româ -
nismului”. La rândul său, ziarul ,,Viaţă Nouă”,
care apărea la Suceava, insista asupra luptei
comune a românilor transilvăneni şi buco -
vineni, în vederea închegării unui stat naţional
care să cuprindă întreg teritoriul românesc. 
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În aceste împrejurări, din iniţiativa lui
Iancu Flondor şi Sextil Puşcariu, la 14/27 oc -
tombrie s-a organizat la Cernăuţi o importantă
adunare naţională, care a adoptat Moţiunea
prin care reprezentanţii popo rului român din
Bucovina se declarau, “În puterea suveranităţii
naţionale, Constituanta acestei ţări româneşti”.
Constituanta hotăra ,,Unirea Bucovinei
integrale cu celelalte ţări româneşti într-un stat
naţional independent şi  urma să se purceadă
spre acest scop în deplină solidaritate cu
românii din Transil vania şi Ungaria“. Con -
stituanta instituia un Consiliu Naţional, alcătuit
di 50 de membri ,,spre a conduce poporul
român din Bucovina şi a-i apăra drepturile şi
spre a stabili o legătură între toţi românii”.
Moţiunea de unire a fost primită în
unanimitate. Consiliul Naţional ales a instituit
un organism cu caracter de guvern.

Acţiunile românilor din 1918 s-au constituit
într-un efort coordonat, având în factorul
politic, aflat atunci la Iaşi, un rol important
lesne de explicat, existând un stat, menţinut cu
eforturi extraordinare în 1916-1918, în jurul
căruia gravitau firesc forţele de eliberare din
teritoriile aflate sub dominaţie străină, înaintea
adoptării istoricelor decizii de unire cu ceea ce
se va numi, pe drept cuvânt, Patria Mamă.
Aceste legături au continuat şi imediat după
unirea Basarabiei şi Bucovinei, unirea Tran -
silvaniei înfăptuindu-se după întoarcerea
autorităţilor centrale la Bucureşti. 

Hotărârea de la Cernăuţi era înţeleasă ca
parte componentă a unui proces mai larg, în
plină desfăşurare: ,,Răsunetul imnului unirii
pătrunde până departe, la izvoarele Crişului şi
Oltului, în codrii moţilor, în plaiurile bănăţene şi
în toate pământurile pe care le-a sfinţit acum
trei veacuri, visul mare al lui Mihai Viteazul.
Semnalul deşteptării trece ca un fulger peste
culmi şi adâncuri, căci porneşte de la Putna, din
Ierusalimul vitejiei româneşti din Bucovina
plăieşilor nebiruiţi pe care Ştefan Vodă i-a dus
pururea din izbândă în izbândă”.  (,,Bucovina
noastră” din 25 octombrie 1918). Presa relata
manifestaţia de la Iaşi, din Piaţa Unirii, unde

cetăţenii s-au adunat în mod spontan şi ,,acolo
ascultau vorbele înflăcărate ale oratorilor din
popor” care în acele zile ,,sărbătoreau triumful
românismului”.

La rândul său, istoricul Gh.Ghibănescu
scria: ,,Astăzi, munţii pe de-a-ntregul sunt ai
noştri, cu tot ce au ei în pântecele lor, pe
crestele lor, în văile lor. de sus de tot, de unde ies
apele din coastele munţilor, până în vale, unde
se rostogolesc în câmpii…va fi numai ţara şi
pământ românesc. Nu mai sunt Carpaţii hotar
de ţară ; s-a prăbuşit această nedreptate
istorică, căci cu prăbuşirea împăraţilor s-a dus
şi mărul discordiei din lume… În veci să fie
munţii ai noştri, căci, dacă ei ne-au păstrat
neamul, vrednici fi-vom să-i păstrăm, ca să fie
numai ai noştri”. 

Ceremoniile închinate lui Mihai Viteazul, la
8 noiembrie 1918 aveau, în acel moment
istoric, o semnificaţie deosebită. Acestea au
început dimineaţa, la Catedrala mitropolitană,
cu participarea liderilor politici şi militari ai
ţării, a membrilor corpului diplomatic, a
reprezentanţilor românilor din Bucovina şi
Transilvania, Mitropolitul Pimen, arăta în
cuvântul său: ,, în aceste vremuri mari să avem
sus inimile, pregătiţi sufleteşte pentru ziua cea
mai strălucită a unirii celei mari, cum s-a
gândit eroul român Mihai Viteazul”. 

Activitatea Consiliului Naţional Român
Central, ca de altfel întreaga propagandă
naţională a fost susţinută de importante
organe de presă, ca “Românul”, “Drapelul”,
,,Glasul Ardealului”, care îşi începuse apariţia în
ianuarie 1911, ca tribună de luptă naţională şi
fusese suspendat de autorităţile maghiare în
martie 1916 şi a reapărut la 26 noiembrie
1918, sub direcţia lui Vasile Goldiş, răspunzând
cerinţelor imperioase de informare şi mo -
bilizare a populaţiei româneşti. Ziarul a avut
un rol deosebit în acest sens, prin publicarea
documentelor programatice ale Consiliului
Naţional Român Central, prin relatarea şi
comentarea evenimentelor, prin îndemnurile la
împlinirea dorinţei supreme a neamului
nostru.
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Încă din primele zile ale activităţii sale,
Consiliul  Naţional Român Central a luat în
dezbatere modalitatea de înfăptuire a unirii cu
România. Atunci când ţara noastră reintra în
acţiune alături de Alianţă. Consiliul Naţional
Român Central se întrunea, la 9 noiembrie,
hotărând să se facă demersuri energice pentru
recunoaşterea imediată a dreptului naţiunii
române. S-a adoptat o notă ultimativă, care
cerea guvernului maghiar să predea Consiliului
Naţional Român Central ,,puterea de guver -
nare asupra teritoriilor locuite de români în
Ardeal şi Ţara Românească”, în virtutea
,,dreptului de liberă dispoziţiune a neamurilor,
cât şi spre scopul de a păstra ordinea publică,
siguranţa averii şi vieţii”.
Nu s-a răspuns la ulti -
matum.

La 7/20 noiembrie,
Marele Sfat Naţional a
lansat convocarea Adunării
Naţionale de la Alba Iulia,
,,cetatea istorică a nea -
mului nostru”,, pentru ziua
de duminică 18 noiem -
brie/1 de cembrie, convo -
care care începe cu cuvin -
tele: ,,Istoria ne cheamă la
fapte”, care preciza obiec -
tivul ce trebuia realizat. În
ajunul zilei celei mari, au
avut loc dezbateri pe mar -
ginea proiectului de hotă râre, ajungându-se
după dezbateri uneori aprinse, la un text care
armoniza dife ritele propuneri, adop tat în una -
nimitate. Trebuie precizat că Adunarea de la
Alba Iulia s-a ţinut într-un teritoriu liber, în
întreaga Transilvanie ordinea fiind asi gurată
de consiliile şi gărzile naţionale române.  

La Alba Iulia au sosit 1228 delegaţi, deputaţi
de drept sau aleşi. Din toate ţinuturile tran -
silvane, bănăţene, maramureşene, ungurene,
au venit în centrul celei dintâi uniri politice a
românilor, sub Mihai Viteazul şi pe ,,câmpul lui
Horea”, pete 100.000 de români.

Erau prezente personalităţi de seamă, care

au fost în primele rânduri ale luptei naţionale,
inclusiv din Basarabia şi Bucovina. 

În dimineaţa zilei de 18 noiembrie/1
decembrie, după un Te Deum solemn, Pre -
şedintele Consiliului Naţional Român Central
Şt. Cicio Pop, a rostit cuvintele de deschidere,
subliniind importanţa istorică a momentului şi
misiunea adunării. S-a alcătuit Biroul Adunării,
după care preşedintele acestuia, Gheorghe Pop
de Băseşti,  i-a chemat pe cei prezenţi să clă -
dească ,,temeliile fericirii noastre naţionale”,
Discursul solemn a fost rostit de Vasile Goldiş,
care a subliniat caracterul actului ce trebuie
înfăptuit şi a supus apro bării Rezoluţia de
unire, care la punctul I prevedea: 

,,Adunarea Naţională a
tuturor românilor din
Transilvania, Banat şi Ţara
ungurească, adunaţi prin
repre zen tanţii lor îndrep -
tăţiţi, la Alba Iulia, în ziua
de 18 noiembrie/1 decem -
brie 1918, decretează
unirea acestor români şi a
tuturor teritoriilor locuite
de dân şii, cu România.
Adu  narea Naţio nală pro -
clamă îndeo sebi dreptul

ina lie nabil al na ţiunii
române la întreg Banatul,
cuprins între râu rile
Mureş, Tisa şi Dunăre”.

După cuvântările parti cipanţilor, Gheorghe
Pop de Băseşti a supus spre aprobare rezoluţia
de unire, care a fost adoptată în unanimitate.
La anun ţarea adoptării Rezoluţiei de unire, ,,o
sută de mii de români adunaţi în jurul tribu -
nelor, uniţi în acelaşi cuget şi aceleaşi simţiri,
cu acelaşi foc al însufleţirii, izbucnesc într-o
singură strigătură: Trăiască unirea tuturor
românilor“. 

Bucuria care a cuprins atunci sufletul popo -
rului român se rostea în cele mai mişcătoare
feluri, în toate ţinuturile, în toate centrele
culturale şi chiar în toate satele româneşti  N.
Iorga, în ziarul  ,,Neamul românesc” aprecia
unirea Transilvaniei, care încheia fericit

Medalie - reprezentând România Mare
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procesul întregirii României, ca ,,cea mai mare
faptă din toată viaţa neamului nostru. Pentru
unii e un vis nebun, care se îndeplineşte.
Pentru noi e o necesitate istorică ajunsă la
recunoaştere şi o suferinţă mângâiată, o
muncă ce-şi găseşte răsplata. Şi astfel avem
dreptul de a crede acest fapt definitiv şi etern”

Prin Decretul-Lege nr. 3631 din 11 de -
cembrie, publicat în
,,Monitorul Oficial” nr.
212 din 13 decembrie
1918, se consfinţeşte
în plan intern unirea:
,,Ţinuturile cuprinse
în Hotărârea Adunării
Naţionale de la Alba
Iulia, de la 18 no -
iembrie/1 decembrie
1918, sunt şi rămân
de-a pururea unite cu
Regatul României’. S-a
dat de asemenea un
decret de organizare
provizorie a Tran -
silva niei. 

În ziua Adunării
Naţio nale de la Alba
Iulia, armata română
se afla în sud-estul
Tran silvaniei; la
11/24 decembrie tru -
pele române intrau în
Cluj, în mijlocul ma -
nifestă rilor de entu -
ziasm ale populaţiei
ro mâneşti, iar pe
clădirile şi mo nu men -
tele oraşului fâlfâia
acum mândru trico -
lorul românesc, ,,ves tind începutul unui nou
capitol de istorie”. 

Consfinţită în plan intern, într-o primă for -
mă, prin decretele-legi din aprilie (Ba sarabia)
şi decembrie 1918 (Bucovina şi Transilvania),
Marea Unire se cerea con sfinţită tă prin legi
adoptate de repre zentanţa naţională. Primul
Parlament al României întregite, rezultat din
aplicarea pentru prima oară a votului uni -
versal, a trecut la dezbaterea proiectelor
respective în ziua de 29 decembrie 1919, dată
apreciată ca ,,unul dintre cele mai înălţătoare

momente din istoria României şi a neamului
românesc”  în  discursul rostit cu acest prilej, N.
Iorga, preşedintele Adunării Deputaţilor, su -
blinia măreţia momentului în care ,,Basarabia
şi Bucovina, ţările smulse vechii Moldove şi
acele mândre părţi ardelene, bănăţene, crişene
şi maramu re şene şi-au proclamat pe rând
reintrarea lor în România deplină”. Într-o

atmosferă entu ziastă,
prin îndelungi acla -
maţii, Parlamentul a
adoptat cele trei pro -
iecte. Ceea ce să vâr şi -
seră românii de pre -
tutindeni în marele an
1918,  era acum întărit
de repre zentanţii aleşi
ai cetăţenilor de pe
întreg întinsul statului.
Actele de unire pri -
meau o nouă sanc -
ţiune democratică. 

Pe data de 11 no -
iembrie1918, la orele
11 ia sfârşit Primul
Război Mondial, prin
semnarea armistiţiului
dintre Franţa şi Ger -
mania - ultima ţară
dintre Puterile Cen -
trale.

În cadrul Confe rin -
ţei de Pace de la Paris,
care îşi des chidea lu -
crările la 18 ianuarie
1919, diplo maţia ro -
mână s-a angajat într-
o amplă acţiune care
avea în vedere recu -
noaşterea inter naţio -

nală a Marii Uniri. În acelaşi timp, campaniile
armatei române din 1918-1919 au avut drept
scop apărarea sta tului naţional unitar ro mân,
aflat la începutul exis tenţei sale, urmă rind în
primul rând să asigure această exis tenţă, faţă
de pre tenţiile unor regimuri tiranice, care nu
au putut şi nu pot să digere adevărurile istorice 

Unirea naţional-politică  din anul 1918 nu
se cuvine să fie înfăţişată , nici măcar în parte,
ca un dar coborât asupra neamului românesc,
din încrederea şi simpatia lumii civilizate, ci ca
urmare firească a unei pregătiri de sute de ani.                                                                                                   

Versuri găsite în raniţa unui soldat mort 
în toamna anului 1918 pe muntele Sorica 

din Carpaţii de curbură
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D
espre profesoratul lui Mihail Ko găl -
niceanu şi locul ce i se cuvine în istoria
gândirii pedagogice româneşti aceluia

care nu o dată afirma: ,,De pe tată şi de pe
mamă, din moşi şi strămoşi, mă fălesc, dar, că
sunt român moldovean şi cu mândrie re cu -
nosc că familia mea nu a căutat niciodată
originea ei în alte ţări şi în neamuri străine “,
despre prezenţa sa la catedră, în momentul
cel mai important pentru in troducerea
istoriei patriei în învăţă -
mânt, precum şi despre
remarcabilul şi ce lebrul său
,,Cuvânt” pentru deschide -
rea cursului de istorie
naţională, din 24 noiem -
brie 1843, vorbim şi scriem
tot mai puţin în ultimele
decenii. 

Ce a însemnat efemera
carieră didactică a aceluia
care a fost ,,Steaua noastră
polară din 1859 şi 2 mai
1864“, după aprecierea lui
Bogdan Petriceicu Haşdeu
şi ,,Începătorul culturii ro -
mâneşti moderne, gândi -
torul care a văzut limpede
România liberă şi întreagă,
din umbra unui principat cu despotism
consular, el, dezrobitorul ţărănimii aruncată
în şerbie, înţelegătorul tuturor legăturilor
multe, tainice şi indisolubile, care leagă viaţa
unui popor de calitatea morală şi de energia
sufletului său”. - aceste atribute aparţin
genialului Nicolae Iorga.

Personalitatea temerară care avea să
devină dominatoare în decursul veacului al
XIX-lea a scris şi a făcut istorie într-o epocă
de mari transformări, frământări social-eco -
nomice, politice, culturale, cu schimbări pro -
funde în baza economică şi suprastructură.

Mihail Kogălniceanu a fost ferm convins
că în noua sa profesie (înainte fusese
militar), cu care se va mândri şi în faţa
Senatului României în 1887, a contribuit ,,la

luminarea tinerimii şi dez -
voltarea obştească”. Pentru
această vocaţie şi misiune,
Mihail Kogăl ni ceanu se
pregătise, trudise înde lun -
gat prin arhivele din ţară şi
străinătate, audiase la Ber -
lin cursurile lui Ranke, Gans,
Savigny, von Hum boldt,
cunoscuse mari isto rici ai
vremii, con cep ţiile istorice
ale lui Thiery, Michelet, Ka -
ramzin ş.a., înfăţişase
Europei, la vârsta de 20 de
ani, în 1837, o sinteză
,,Com pletă şi siste matică“,
numită ,,Histoire de la
Valachie, de la Moldavie et
des Valaques transdanu -

biens”, tradusă în 1838 cu titlul ,,Istoria
Daciei’ şi culesese izvoarele istorice pe care
le-a publicat în ,,Arhiva Românească” (1840-
1845), revista lui, gândindu-se încă de atunci
la un Corpus al Documentelor din ţară şi din
fondurile arhivistice din afară. 

După ce editase în 1840 ,,Dacia literară”,

170 ANI DE LA ROSTIREA CUVÂNTULUI
PENTRU DESCHIDEREA CURSULUI DE ISTORIE

NAŢIONALǍ AL LUI MIHAIL KOGǍLNICEANU
Colonel (r) dr.  CRISTACHE  GHEORGHE

Membru titular al Academiei Oamenilor de ştiinţă din România

Mihail Kogălniceanu în uniformă 
de Iuncăr (cadet) la 18 ani
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s-a putut gândi şi la ceea ce a reuşit abia în
1852, adică la publicarea Letopiseţelor
Moldovei şi Valahiei. ,,Nu cred că cineva să fi
avut sub ochi şi să fi studiat un număr mai
mare de cronici decât mine”, declara în
prefaţa acestei lucrări. Cu o perseverenţă
exemplară cercetase depozitele documentare
din Polonia, Suedia, Spania, Odesa, depistând
ştirile privitoare la istoria României. Dar
planurile, proiectele din 1838 de a tipări, cu
Costache Negruzzi, operele lui D.Cantemir
bibliografiile istorice şi cu N. Bălcescu un
dicţionar istoric? Când a cerut epitropiei
şcoalelor moldovene să binevoiască a-l
însărcina, chiar fără nici o plată la nevoie,
,,Pentru cursul istoriei naţionale cu care mă
îndeletnicesc de mai mulţi
ani şi care socot, că ar trebui
să fie unul din cursurile cele
neapărate într-o academie
naţională“, el avea o repu -
taţie de istoric european şi
prin alegerea sa ca membru
al societăţilor de istorie de
la Copenhaga, Paris, Odesa,
încât Dosarul, Memoriul lui,
de titluri şi activitate, poate
constitui oricând o pildă
pentru orice veleitar din
anii noştri la învăţământul
superior. Istoria se mai
predase la Academia Mihăi -
leană de către Gh. Săulescu,
Ion Albineţ, Ioan Maio res -
cu, dar nu ca obiect de studiu la toate clasele
şi nu aşa cum a înţeles-o Kogălniceanu.                         

La 24 noiembrie 1843, în prezenţa lui Gh.
Asachi, referandarul şcoalelor şi prietenul
său de la Alăuta Românească, a întregului
corp didactic al academiei, din care nu
lipseau amicul lui constant, Ion Ghica, Ion
Ionescu de la Brad, consulul rusesc, un
numeros public ieşean şi chiar Costache
Negri, profesorul-orator Mihail Kogălni -
ceanu, patriotul în vârstă de 26 de ani şi-a
rostit vibranta prelegere inaugurală, una
dintre cele mai strălucite creaţii ale istorio -

grafiei noastre. El demonstra cu patos,
necesitatea cunoaşterii trecutului, atât sub
raport ştiinţific, cât şi educativ, considerând
istoria cartea de căpetenie a vieţii,
magistra vitae, utilă nu numai cărmuitorilor
ci şi tuturor membrilor comunităţii naţio -
nale. ,,În această privinţă atât de importantă,
istoria, după Biblie, trebuie să fie şi a fost
totdeauna, cartea de căpetenie a popoarelor
şi a fiecărui om îndeosebi”.

Domnitorul, prin istorie, se deşteaptă la
nobila ambiţie de a face lucruri mari şi
drepte şi, prin urmare, de a trăi în viitorime;
oşteanul, în istorie găseşte pildele cele mai
drepte şi mai adevărate despre strategie;
cărturarul, filozoful, în ea văd înaintarea du -

hului omenesc; simplul par -
ticular, în citirea istoriei gă -
seşte mângâiere pentru relele
de faţă. Studiul istoriei a fost în
toate timpurile ocupaţia de
predi lecţie a oamenilor gân -
ditori. ,,Strămoşii noştri - arăta
Kogălniceanu - au fost de multe
ori biruiţi, de multe ori supuşi,
dar niciodată abătuţi până la
pământ şi deznă dăj duiţi”. A nu
şti ce s-a întâmplat înainte de a
fi născut, este, tot aceea ca şi
când ai fi ne contenit prunc,
căci ce este vârsta omului dacă
memoria faptelor noastre nu
s-ar uni cu veacurile cele mai
dinain te.

Ce interes mare trebuie să aibă istoria
naţională pentru noi? Ea ne arată întâm -
plările, faptele strămoşilor noştri, care prin
moştenire sunt şi ale noastre. Cu câtă legi -
timă mândrie elocventul dascăl se adresa în
acest cuvânt introductiv audito riului entu -
ziasmat din amfiteatrul Acade miei. ,,Inima
mi se bate când aud rostind numele lui Ale -
xandru cel Bun, lui Ştefan cel Mare, lui Mihai
Viteazul; şi nu mă ruşinez a vă zice că aceşti
bărbaţi, pentru mine, sunt mai mult decât
Alexandru cel Mare, decât Anibal, decât Cezar;
aceştia sunt eroii lumii, în loc că cei dintâi

Mihail Kogălniceanu
(1817-1891)
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sunt eroii patrieii mele. Pentru mine bătălia
de la Războeni are mai mare interes decât
lupta de la Termopile şi izbânda de la Rahova
şi de la Călugăreni îmi par mai strălucite
decât acele de la Maraton şi Salamina, pentru
că sunt câştigate de către Români ? Chiar
locurile patriei mele îmi par mai plăcute, mai
frumoase, decât locurile cele mai clasice.
Suceava şi Târgovişte sunt pentru mine mai
mult decât Sparta şi Atena ! Baia, un sat ca
toate satele, pentru mine, pentru Români, are
mai mult preţ decât Corintul, pentru că în
Baia, avanul Rigă al Ungariei, Matei Corvinul,
viteazul vitejilor, craiul crailor, cum îi zicea
Sixt IV, rănit de sabia moldoveană fu pus pe
fugă şi uită drumul patriei noastre“.

M. Kogălniceanu a tratat istoria Moldovei
în contextul general românesc, dar şi eu -
ropean, arătând că trebuinţa istoriei patriei
ne este neapărată chiar pentru ocrotirea
drepturilor noastre împotriva naţiunilor
străine. Neavând istorie, fieştecare popor
duşman ne-ar putea zice: ,,Începutul ce ai,
este necunoscut, numele ce porţi nu este al
tău, nici pământul pe care locuieşti; leapădă-
te de începutul tău, schimbă-ţi numele, sau

primeşti pe acesta ce ţi-l dau eu, ridică-te şi
du-te din pământul pe care locuieşti şi nu te
mai muncii în zadar, căci tu nu poţi fi mai
bine decât eşti”. Şi, într-adevăr, toate aceste
cuvinte ni s-au zis de către străini ! Şi mai
departe adaugă: ,,Izvorul tuturor nenoro -

cirilor trecute constă în faptul că românii

n-au avut unitate politică”. 

Cursul a durat formal până la 4 aprilie
1844 şi exegeţii au prezentat cauzele
întreruperii în diverse variante şi speculaţii;
în cererea sa către conducerea Academiei,
M. Kogălniceanu a invocat argumente me -
todologice - nevoia de oareşcări cercetări şi
motive familiale. Faptul că a fost surghiunit,
din ordinul domnitorului Mihail Sturza, în
octombrie, la Râşca, înseamnă că a ecoul
prelegerii, l-a făcut indezirabil. Cert este că
Mihail Kogălniceanu a rămas însă mereu
profesorul poporului român, iar îndru -
mările sale de ordin istoric au constituit linia,
coordonata tuturor cursurilor, până la
Xenopol. Cuvântul de deschidere, după 170
de ani îşi păstrează în multe privinţe ac -
tualitatea. La început a fost Kogălniceanu.          

v
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Colonel (r) dr.  PETRE  DUŢU
Cercetător ştiinţific Principal

CONSIDERAŢII 
PRIVIND SECURITATEA UMANĂ

PROBLEME DE  INTERES

1. Caracteristici definitorii ale securităţii
umane 

Conceptul de securitate a fost foarte mult
timp obiectul unei interpretări restrictive, care
se limita la securitatea teritoriului faţă de
agresiunile externe şi la protecţia intereselor
naţionale faţă de străinătate, sau la securitatea
planetei faţă de ameninţarea unui holocaust
nuclear. Practic, securitatea se referea mai mult
la statele naţionale decât la persoane. În timpul
Războiului Rece, marile puteri au făcut „legea”
în materie de securitate. Ele posedau arma
nucleară, care reprezenta un puternic mijloc de
descurajare a unei agresiuni militare externe.
Statele în dezvoltare au căutat soluţii pentru a-şi
asigura securitatea naţională, în acest mediu
relativ ostil şi fluctuant. În acest context,
preocupările legitime ale fiecărei persoane
pentru securitate în viaţa cotidiană erau uitate.
Mai mult securitatea era sinonimă cu protecţia
împotriva bolilor, foametei, şomajului, crimi -
nalităţii, conflictelor sociale violente, repre -
siunii politice şi catastrofelor naturale. Pe
măsură ce spectrul Războiului Rece s-a
îndepărtat, dominante au devenit conflictele
intra-statale şi nu cele interstatale. Pe de altă
parte, dispărând pericolul iminent al unei
confruntări militare între cele două sisteme
sociale opuse – capitalist şi socialist -, prin
intermediul celor două blocuri militare, Pactul
de la Varşovia şi Tratatul Atlanticului de Nord,
preocupările naţionale şi internaţionale, în
materie de securitate s-au orientat spre secu -
ritatea umană. 

În prezent, atât la nivel naţional, cât şi
internaţional, securitatea umană a devenit o

preocupare constantă a organismelor statale şi
non statale. Aceasta, ca bun public, prezintă un
ansamblu coerent de caracteristici care, în
opinia noastră, sunt următoarele: comple -
xitatea, pluridimensionalitatea, universalitatea,
interdependenţa, caracterul preventiv şi  axarea
pe individ, ca fiinţă umană . 

Complexitatea este dată de: existenţa şi
manifestarea sa la nivel de individ uman, grup,
comunitate locală, naţională şi internaţională.
Practic, când se vorbeşte de securitatea umană
se face precizarea nivelului la care aceasta
există, adică persoană, grup şi comunitate
umană; diferenţele de percepţie şi de repre -
zentare a sa în raport cu situaţia şi condiţiile în
care trăieşte fiecare persoană, grup, comu -
nitate umană. De exemplu, percepţia şi repre -
zentarea securităţii umane este diferită pentru
o persoană care se află „prinsă” involuntar într-
un conflict armat, sau aparţine unei ţări în
dezvoltare, decât una care se află în condiţii de
pace şi este cetăţean al unui stat industrializat. 

Caracterul pluridimensional rezidă în
faptul că securitatea umană este constituită
dintr-un ansamblu coerent de elemente struc -
turale. Printre acestea, în contextul analizei pe
care o facem acestui concept, principale sunt
componentele: economică, socială, politică,
culturală, sanitară, de mediu. Aceste elemente
structurale se întâlnesc la toate nivelurile de ma -
nifestare a securităţii umane şi anume: per -
soană; grup uman; comunitate locală, naţională
şi internaţională. 

Universalitatea securităţii umane

evidenţiază dezideratul de a trăi în siguranţă, cu
demnitate şi fără teama zilei de mâine, îm -
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părtăşit de toţi oamenii, atât din ţările bogate,
cât şi din ţările sărace. O serie de ameninţări
sunt resimţite de toţi: şomajul, drogurile, cri -
minalitatea, terorismul internaţional şi intern,

poluarea şi violările drepturilor omului.
Intensitatea lor poate varia de la o regiune la
alta, dar peste tot este vorba de ameninţări
reale şi într-o continuă creştere.

Interdependenţa rezidă în faptul că există
şi se manifestă permanent o legătură strânsă
între componentele securităţii umane. Acesta
se întâlneşte la toate nivelurile de existenţă ale
securităţii umane. De exemplu, la nivel de
persoană, orice afectare negativă sau pozitivă a
unei componente a securităţii se răsfrânge
imediat şi semnificativ asupra stării şi evoluţiei
celorlalte elemente constitutive. Astfel, dacă o
persoană îşi pierde locul de muncă, este afec -
tată nu doar componenta economică a
securităţii umane, ci şi celelalte componente
(socială, politică, culturală, sanitară). De
asemenea, la nivel naţional dacă unei com -
ponente a securităţii umane, de pildă, celei
sociale i se aduce atingere semnificativă, au de
suferit şi celelalte componente, care îşi văd
restrâns domeniul de manifestare şi condiţiile
propice evoluţiei ascendente. Totodată, la nivel
internaţional, oricare ar fi locul din lume în care
securitatea persoanelor este compromisă,
toate celelalte ţări riscă să le suporte efectele.
Foametea, bolile, poluarea, traficul de droguri,
terorismul, conflictele interetnice şi dezagre -
garea legăturilor sociale nu mai sunt fenomene
izolate, circumscrise spaţiului din interiorul
frontierelor naţionale: consecinţele lor ating
ansamblul planetei. De exemplu, atentatele
teroriste din 11 septembrie 2001, din SUA, au
afectat întreaga lume, prin efectele diverse pe
care le-au generat în toate domeniile vieţii şi
activităţii umane. Astfel, foarte multe state ale
lumii şi-au schimbat strategia de securitate
naţională, organizaţii politico-militare (de
exemplu NATO) şi-au modificat radical aria şi
modul de a se implica în derularea vieţii inter -
naţionale, în garantarea securităţii statelor
membre, dar şi a lumii întregi.

Caracterul preventiv al măsurilor adoptate
în materie de securitate umană. De regulă, în
ceea ce priveşte securitatea umană este mai
bine să previi decât să vindeci. Este mai puţin
cos tisitor să tratezi ameninţarea în amonte de -
cât în aval. Astfel, costul direct şi indirect al HIV
şi al SIDA (virusul de imunodeficienţă umană şi
sindromul imunodeficienţei dobândite) era de
ordinul a 240 miliarde de dolari pe ansamblul

anilor 80i. Dacă s-ar fi investit câteva miliarde
de dolari în asistenţa medicală elementară şi în
planificarea familiei, fără îndoială, s-ar fi putut
contribui la limitarea răspândirii acestei boli.
Astăzi, datele referitoare la această maladie
indică o evoluţie semnificativă a sa. 

Securitatea umană este axată pe fiinţa

umană, aşa cum se prezintă ea, ca: persoană,
cu o serie de caracteristici psihice, fizice şi
sociale; membru al unui grup uman; cetăţean al
unei comunităţi (locale, naţionale, mondiale).
Aici se au în vedere următoarele aspecte: cum
trăiesc oamenii în societate; care este gradul lor
de libertate în adoptarea deciziilor; care sunt
posibilităţile de a fructifica ocaziile oferite de
economie şi societate; mediul în care trăiesc
(pace sau conflict); ameninţări şi pericole pe
care oamenii le au de înfruntat.

În definirea securităţii umane, se pot re -
cunoaşte două aspecte principale: 1) protecţia
împotriva ameninţărilor cronice, ca de
exemplu, foametea, bolile, represiunea; 2) pro -
tecţia împotriva unui eveniment brutal sus -
ceptibil să perturbe viaţa cotidiană sau să
aducă prejudicii organizării familiei, locului de
muncă sau comunităţii umane. Acest tip de
ameninţare există independent de nivelul
veniturilor şi de dezvoltare ale ţării.

Securitatea umană poate dispare lent şi fără
zgomot sub efectul unui şoc brutal şi răsunător.
Această dispariţie poate să fie produsul omului,
ca urmare a alegerii eronate în politicile puse în
practică, sau al naturii. Desigur, combinarea
acestor doi factori nu este exclusă, cum se
întâmplă adesea când are loc degradarea
mediului ambiant care antrenează o catastrofă
naturală, urmată de o tragedie umană. 
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Securitatea umană nu trebuie confundată
cu dezvoltarea umană. Aceasta din urmă
reprezintă un proces de lărgire a posibilităţilor
de alegere oferite indivizilor de către comu -
nitatea locală şi naţională din care fac parte.
Con ceptul de securitate umană implică faptul
că indivizii pot să exercite aceste alegeri în mod
liber şi fără riscuri şi putând în mod rezonabil
să spere că perspectivele prezente astăzi nu se
vor evapora în totalitate a doua zi. Evident,
există o legătură între securitatea umană şi
dezvoltarea umană: o înaintare pe un front
sporeşte şansele de a progresa pe altul, la fel
cum un eşec într-un domeniu creşte riscul de
insucces în altul. Istoria omenirii cunoaşte o
mulţime de exemple ce demonstrează aceasta
pe deplin. 

Un eşec, total sau parţial, în materie de
dezvoltare umană generează privaţiuni, cu
cortegiul lor de sărăcie, foamete, boli, ine -
galităţi persistente între comunităţile etnice
sau între regiuni, în accesul la putere în stat şi
la viaţa economică internă şi internaţională.
Acest tip de factori pot conduce la conflicte
sociale violente. 

Atunci când indivizii îşi simt securitatea
ameninţată, ei devin adesea mai puţin toleranţi.
Ei pot deveni rapid xenofobi şi violenţi. La fel,
dacă ei văd că se degradează fundamentele
fizice ale subzistenţei lor, ca accesul la apă, de
exemplu. De asemenea, îngrădirea accesului la
unele resurse naturale vitale pot duce la apariţia
conflictelor politice, aşa cum se întâmplă în
unele zone ale lumii (de exemplu, Asia Centrală,
Africa, statele arabe). Totodată, opresiunea,
sentimentul de injustiţie pot, la rândul lor, duce
la apariţia protestelor violente împotriva
autoritarismului, ca în Zair, de exemplu, unde
populaţia a încetat să creadă că lucrurile vor
putea să se îmbunătăţească în timp. 

A garanta securitatea nu înseamnă să
privezi indivizii de responsabilitate şi de
posibilitatea de a-şi croi propriul destin. Dim -
potrivă, societatea, prin instituţii statale şi non
statale, trebuie să creeze climatul propice ma -
nifestării libere a oamenilor,  asumării respon -

sabilităţii şi implicării voluntare în întreaga
viaţă socială, politică, culturală, economică.
Astfel, individul uman este în măsură să con -
tribuie deplin la propria dezvoltare şi a comu -
nităţii de apartenenţă, a ţării şi, de ce nu, a
lumii. Securitatea umană este un element
esenţial al dezvoltării participative. În acest
sens, securitatea umană se deosebeşte de se -
curitatea naţională, care are un puternic
caracter defensiv. În cazul securităţii umane,
este vorba mai curând de un concept
integrator, care recunoaşte caracterul uni -
versal al dreptului la viaţă al tuturor oamenilor.
Acest concept este ancorat în ideea solidarităţii
între indivizi. De aceea, securitatea umană nu
poate fi impusă prin forţă, nici să fie produsul
unei confruntări armate. Ea nu poate deveni
realitate decât dacă se admite că dezvoltarea
este sarcina tuturor iar oamenii sunt solidari. 

Statutul şi rolul securităţii umane in -
ternaţionale

Securitatea umană este un element esenţial
al agendei politice mondiale a dezvoltării. Două
idei o animă: mai întâi, protecţia persoanelor
este strategică atât pentru securitatea naţio -
nală, cât şi pentru securitatea internaţională;
apoi, condiţiile unei dezvoltări umane în
securitate deplină nu se limitează la mizele
tradiţionale ale apărării naţionale şi respectului
ordinii, ci includ toate dimensiunile politice,
economice şi sociale care permit să se ducă o
viaţă la adăpost de risc şi de frică. 

Deşi există un larg consens asupra fun -
damentelor acestui concept, nu a fost dată o
definiţie unanim recunoscută a securităţii
umane, atât pe plan intern, cât şi extern. În pre -
zent, în dezbateri şi în preocupările comunităţii
internaţionale, atenţia a trecut de la se -
curitatea statului la securitatea persoanei,
fără ca cele două activităţi să se excludă una pe
cealaltă. Securitatea umană poate fi avută în
vedere ca un bun public, care răspunde unei
nevoi strategice de a favoriza o dezvoltare
umană durabilă promovând pacea şi sta -
bilitatea naţională, regională şi internaţională.
De asemenea, abordarea securităţii umane a
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pus în lumină faptul că orice tentativă de a
studia problemele relative la securitate trebuie
să se sprijine pe concertarea şi colaborarea cu
diferite grupuri de actori cu interese adesea
divergente, de exemplu, actori civili şi militari,
guvernamentali şi non guvernamentali, locali
şi/sau naţionali şi/sau regionali şi/sau inter -
naţionali. 

În ciuda consensului, actorii internaţionali
nu au ajuns să se pună de acord asupra unei
definiţii unice a securităţii care să fie acceptată
şi să permită comunităţii internaţionale să răs -
pundă eficace unui evantai larg de provocări şi
ameninţări, inclusiv conflictelor violente,
privării ilegale de drepturi civile şi politice,
privaţiuni economice şi degradarea mediului
ambiant. 

Totuşi, s-a ajuns la un relativ consens în
ceea ce priveşte elementele constitutive ale
conceptului de securitate umană. Printre
acestea se află următoarele: accentul pus pe
vieţile individuale (în opoziţie cu modelele de
securitate a statului); o apreciere a importanţei
societăţii şi a dispoziţiilor sociale pentru a
întări de o manieră constructivă securitatea
vieţii oamenilor; o concentrare rezonabilă
asupra „riscurilor negative” ce apasă asupra
vieţii şi activităţii oamenilor; concentrarea pe
riscurile negative - punând accentul pe drep -
turile umane cele mai elementare.

Plasând acest concept în inima principiilor
şi practicilor dezvoltării comunităţii inter -
naţionale la Summit-ul Mileniului al ONU (sep -
tembrie 2000), Secretarul general al Naţiunilor
Unite, Kofi Annan a subliniat necesitatea unei
abordări adecvate a securităţii mai centrate pe
individ. Securitatea trebuie gândită mai puţin
în termeni de apărare a teritoriului şi mai mult
în termeni de protecţie a persoanelor. 

Raportului Mileniului 2000 cheamă comu -
nitatea internaţională să acţioneze pentru a
atinge „libertatea de a trăi la adăpost de

nevoie” (agenda dezvoltării) şi „libertatea de a

trăi la adăpost de frică” (agenda de secu -
ritate). Condiţie prealabilă a unei păcii durabile,
securitatea este considerată ca fundamentală

pentru realizarea „Obiectivelor de dezvoltare ale
Mileniului (ODM) şi pentru dezvoltarea capa -
cităţilor umane în întregul lor potenţial”. 

Există o relaţie biunivocă între securitatea
umană şi dezvoltare. „Securitatea umană nu are
nimic cu armele - ea vizează preocuparea
pentru viaţa şi demnitatea umană” scria PNUD
(Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvol ta -

re) în 1994. PNUDi a dezvoltat o definiţie foarte
largă a securităţii umane, bazată pe ideea că
securitatea nu trebuie să se concentreze în
mod exclusiv asupra statelor, teritoriului şi
chestiunilor militare, ci asupra indivizilor care
sunt în centrul dezbaterilor asupra securităţii.
Raportul asupra Dezvoltării umane din 1994
intitulat „Noile dimensiuni ale securităţii
umane” este fără îndoială prima tentativă de
definire a unui asemenea concept de o manieră
globală. Securitatea, în documentul menţionat,
este pusă în relaţie cu 7 dimensiuni care
reflectă aproape totalitatea elementelor cheie
ale dezvoltării umane. Totuşi, raportul nu
abordează în mod specific diferenţa dintre
securitatea umană şi dezvoltarea umană. 

Iată, succint elementele constitutive ale se -
curităţii umane, potrivit documentului amintit:

1) securitatea economică. Aceasta în -
seamnă, în esenţă, venitul de bază garantat,
prin acces la muncă şi resurse; 

2) securitatea alimentară, adică acces
material şi economic la hrană pentru toţi şi în
orice moment. Sute de milioane de persoane
din lume continuă să facă foamea pe motiv de
insuficienţă a resurselor alimentare locale, fie,
cel mai frecvent, din lipsă de posibilităţi sau de
resurse pentru a cumpăra mâncare;

3) securitate sanitară văzută ca acces la
îngrijiri medicale şi la cele mai bune condiţii
sanitare. Persoanele sărace în general bene -
ficiază de un nivel de securitate sanitară
inferior şi în ţările în dezvoltare, iar principalele
cauze ale mortalităţii sunt de natură infecţioasă
şi parazitară; 

4) securitatea mediului ambiant. Aceasta
înseamnă a trăi într-un mediu ambiant fizic
sănătos la adăpost de deşertificare, de des -



75Rezerva  Oştirii  Române

pădurire şi de alte ameninţări de mediu ce pun
în pericol supravieţuirea persoanelor; 

5) securitatea personală. Ameninţările la
adresa securităţii individului uman pot să ia
numeroase forme, de exemplu: ameninţări
exercitate de stat, de state străine, de alte gru -
puri de persoane (tensiuni etnice), persoane
izolate; ameninţări împotriva femeilor sau
copiilor pe motiv de vulnerabilitate şi de
dependenţa lor; ameninţări împotriva propriei
persoane (de exemplu, sinuciderea, consumul
de droguri); 

6) securitatea comunitară. Cele mai multe
persoane îşi trag securitatea din apartenenţa
lor la un grup social (familie, comunitate, or -
ganizaţie, grupare politică, grup etnic). Ten -
siuni survin adesea între aceste grupuri pe
motiv de concurenţă pentru accesul limitat la
oportunităţi şi la resurse;

7) securitate politică. Aceasta se traduce, în
principal, prin a trăi într-o societate care
respectă drepturile elementare şi libertatea de
expresie ale fiecărui om, bărbat sau femeie,
tânăr sau bătrân, credincios sau nu. 

Definirea conceptului de securitate umană
poartă amprenta nivelului de dezvoltare eco -
nomică a ţării, gradului de dezvoltare a
democraţiei şi nu numai. În acest sens,
Raportul Băncii Mondiale, Voices of the Poor:

Crying out for change (New York, 2000)ii a
contribuit larg la aprofundarea ideii de
securitate umană încorporându-i punctele de
vedere ale celor mai săraci în dezbaterea
asupra securităţii şi a politicilor de dezvoltare.
Acest raport era fondat pe o cercetare de teren
extensivă în ţările în dezvoltare, în cursul
căreia mai mult de 60.000 de bărbaţi şi femei
au fost intervievaţi asupra viziunii preocu -
părilor lor de viaţă cotidiană, despre sărăcie şi
insecuritate. Studiul a arătat că insecuritatea
fizică revine în mod sistematic pe primul loc al
preocupărilor săracilor din toate regiunile, dar
a permis să se degajeze şi o perspectivă mai
nuanţată, şi anume, ceea ce securitatea
semnifică pentru cei săraci. 

Abordările participative oferă o micro-
perspectivă asupra securităţii, care vine să
completeze macro-perspectivele tipice de
reprezentare a acesteia în mod tradiţional. Pe
scurt, abordările participative subliniază
percepţiile pe care cetăţenii obişnuiţi le au
asupra bunăstării şi a securităţii. Acest studiu
a arătat că una dintre principalele priorităţi ale
săracilor era necesitatea creşterii stabilităţii,
previzibilităţii şi continuitatea vieţii lor
cotidiene. Cele 4 dimensiuni identificate au
fost:

1. stabilitatea veniturilor exprimată, în
esenţă, prin securitate financiară: un venit
stabil şi regulat;

2. previzibilitatea vieţii cotidiene. Studiul a
evidenţiat că anumite persoane sunt mai
grijulii cu această previzibilitate decât cu
securitatea lor financiară;

3. protecţia împotriva criminalităţii. În
acest sens, individul se simte protejat îm -
potriva absenţei legii şi a creşterii crimi -
nalităţii; 

4. securitate psihologică, de regulă, văzută
ca securitate emoţională, dată de sentimentul
apartenenţei la un grup social, perceput ca
generator de securitate. 

În acelaşi timp, studiul menţionat a
evidenţiat că „Securitatea este din ce în ce mai
mult considerată ca o situaţie globală în care
persoanele şi comunităţile să trăiască liber, în
pace şi la adăpost de pericol, participă deplin la
gestionarea treburilor publice, se bucură de
drepturile lor fundamentale, au acces la resurse
şi la produsele de primă necesitate şi trăiesc
într-un mediu care nu le afectează sănătatea şi
bunăstarea. Securitatea persoanelor şi secu -

ritatea statelor se întăresc reciproc....”i.
În ultimii ani, comunitatea internaţională

şi-a intensificat eforturile în direcţia definirii şi
implementării conceptului de securitate
umană în întreaga lume. Astfel, Comisia de
securitate umană (CSH) a fost creată în 2001,
ca urmare a publicării Raportului Mileniului al
Secretarului General al ONU. Misiunea sa a
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constat în elaborarea unui concept al secu -
rităţii umane ce ar putea servi de instrument
operaţional pentru dezvoltarea şi punerea în
operă a politicilor şi, pe această bază, să
propună un program de recomandări con crete
pentru a răspunde ameninţărilor celor mai
critice şi celor mai răspândite ce apasă asupra
securităţii umane. 

În acelaşi timp, comunitatea internaţională
a căutat să definească tipurile de evenimente
care de acum înainte sunt socotite că ameninţă
securitatea şi să lărgească aria preocupărilor
de securitate pentru a îngloba evenimentele
interne dintr-un stat, dar şi conflictele ce opun
statele. Aşa se explică evoluţia discursului
asupra securităţii după anii 1990. Comu nitatea
internaţională a început să accepte importanţa
măsurilor speciale pentru a apăra nu doar
statele, ci şi popoarele de ameninţări în materie
de securitate, chiar când aceasta contraria
dorinţele guvernului vizat. Deşi, chiar înainte
de aceasta, se folosea cuvântul „securitate”
când se făceau referiri la popor, dar
schimbarea radicală din anii 1990 a adus
modificări la nivelul discursului internaţional:
pentru prima dată, apărarea unui popor,
anterior socotită ca fiind de resortul
suveran al statului, devine potenţial
afacerea comunităţii internaţionale. 

Concomitent cu schimbarea discursului
asupra securităţii umane, la nivel mondial se
modifică radical şi acţiunile de securitate
colectivă. Astfel, acestea din urmă – implicând
coaliţii de naţiuni sub conducerea ONU – nu
mai era lansată în mod necesar pentru a
garanta securitatea statelor, ci mai întâi în
numele securităţii popoarelor. Evenimente
anterior calificate în termeni de dezastre
umanitare au fost redefinite în termeni de pace
şi securitate. Era vorba de justificarea mă -
surilor coercitive internaţionale, ale cărui
prime exemple a fost programul umanitar din
Somalia. (1992-1993), atunci când Consiliului
de Securitate al ONU a apreciat că o importantă
tragedie umană constituie o ameninţare
pentru pacea şi securitatea internaţională. 

Acum, întreaga omenire se află sub
influenţa semnificativă a fenomenului
globalizării. Efectele pozitive şi negative ale
acesteia afectează pe toată lumea. Operaţiunea
ONU în Somalia (UNOSOM) a fost lansată în
1992, pentru a controla respectarea încetării
focului la Mogadiscio şi a escorta convoaiele cu
ajutor umanitar până la centrele de distribuţie
din oraş. Mandatul şi forţa misiunii au fost
extinse prin urmare pentru ai permite să
protejeze convoaiele umanitare şi centrele de
distribuţie în întreaga ţară. 

Această evoluţie a concepţiei comunităţii
internaţionale de la o viziune a securităţii
axată pe state către o securitate orientată
pe popoare a fost generată de numeroşi
factori. Astfel, sfârşitul Războiului Rece face
fără îndoială parte din factorii de influenţă,
căci el a permis intereselor guvernelor şi
popoarelor - până atunci ascunse - să iasă la
suprafaţă. Dintr-o dată, s-au văzut ex -
plodând conflicte complexe şi perverse,
ade sea civile, unde importante pierderi civile
impuneau un nou tip de reacţie a comunităţii
mondiale. 

Conştientizarea că apărarea popoarelor
necesită uneori un răspuns internaţional cu
siguranţă nu este ceva nou, dar materializarea
sa era apreciată ca fiind nici posibilă şi nici
dorită. Totuşi, astăzi, grija crescândă de a
proteja drepturile omului în lume a ajuns la un
fel de justificare care era, dacă nu universală în
orice caz foarte larg acceptată: drepturile
omului privesc, într-adevăr popoarele mai mult
decât statele şi toate ţările îşi dau acordul de
principiu asupra acestor norme. 

Pentru mulţi, o lume umană, în care
oamenii pot trăi în securitate şi cu demnitate la
adăpost de sărăcie şi de disperare, nu rămâne
decât un vis atunci când ar trebui să fie la
îndemâna tuturor. Într-o astfel de lume, nimeni
nu ar avea să se teamă de pericol şi nevoie, şi
toţi ar avea o şansă egală de a-şi realiza po -
tenţialul. Pentru a atinge acest obiectiv, se
impune întărirea securităţii umane. În esenţă,
aceasta se rezumă la absenţa ameninţării
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constante a drepturilor şi securităţii persoa -
nelor, chiar a vieţii lor. 

Securitatea umană a devenit concomitent o
nouă cale de a măsura securitatea mondială şi
o nouă prioritate pentru acţiune la nivel mon -
dial. Securitatea reprezintă semnul eliberării
de frică şi bunăstarea, ţinta eliberării de
nevoie. Securitatea umană şi dezvoltarea uma -
nă sunt deci cele două faţete ale aceleiaşi me -
dalii. Ele sunt interdependente şi interac -
ţionează, creând astfel un context propice
existenţei şi manifestării mutuale. 

3. Instituţionalizarea securităţii umane 
Securitatea umană este o apropiere axată

pe indivizi şi protecţia lor, care recunoaşte
stabilitatea durabilă, nu doar a statelor, ci, de
asemenea, a societăţilor pe care aceştia le
reprezintă. Acest lucru este imposibil atât timp
cât securitatea umană nu este garantată de stat
şi de alte structuri capabile şi legitime să facă
aşa ceva. Prin conţinutul său, securitatea uma -
nă face referire atât la drepturile cetăţenilor de
a trăi într-un mediu adecvat, cât şi la existenţa
unei activităţi politice, sociale, religioase şi
economice în cadrul fiecărei societăţi la
adăpost de violenţele organizate. Ţintind
direct indivizii, securitatea umană
înglobează securitatea împotriva
privaţiunii econo mice, asigurarea unui
nivel de viaţă acceptabil şi garantarea
exercitării drep turilor fundamentale ale
omului, inclusiv dreptul la libertatea de
expresie şi de asociere.

Definiţia securităţii umane este evolutivă,
ca şi cea a riscurilor şi ameninţărilor cărora
lumea trebuie să le facă faţă. Printre acestea se
numără: sărăcia, foametea, conflictele,
terorismul, proliferarea armelor uşoare şi de
mic calibru, minele antipersonal. 

Esenţial pentru securitatea umană este
legătura dintre violenţă, dezvoltare şi guver -
nare. Mai mult decât un simplu efort de
căutare, ea serveşte, de asemenea, la articu -
larea unui plan de acţiune globală. Prescriind
acţiunea concertată, securitatea umană înglo -

bează intervenţiile umanitare, menţinerea
păcii, consolidarea păcii post-conflict, ca şi
mecanismele de gestionare, de prevenire şi de
reglementare a conflictelor. Se pot evidenţia
două strategii fundamentale de creştere a
securităţii umane în calitate de cadru normativ
în relaţiile internaţionale ce constau în întă -

rirea normelor juridice asociate cu securi -
tatea umană şi cu crearea capacităţii de a le

face respectate. 
Securitatea umană, aşa cum a fost ea

definită în Raportul anual al PNUD din 1994,
prezintă patru caracteristici fundamentale: 

1) universalitatea. Adică, securitatea
umană trebuie să preocupe, în egală măsură,
atât ţările bogate, cât şi ţările sărace; 

2) interdependenţa componentelor se -
curităţii umane. Foametea, deplasările masive
de persoane, poluarea, traficul de fiinţe umane,
traficul de droguri, terorismul şi conflictele
interetnice sunt aspectele ale realităţii ce se
află într-o complexă interacţiune;

3) opţiunea pentru prevenirea conflictelor
în loc de gestionarea consecinţelor lor. Astăzi,
tot mai mulţi actori statali şi non statali
acţionează, cu fermitate, în direcţia prevenirii
conflictelor; 

4) axarea pe indivizii umani ce aparţin
oricărei comunităţi, oricărui stat, indiferent de
rasă, religie, naţionalitate, sex, cultură.

Instituţionalizarea securităţii umane se
face prin mai multe modalităţi. Printre acestea
se află şi următoarele:

- politica externă a statelor. După 1990,
securitatea umană a devenit fundamentul
politicii externe a numeroase ţări, printre care
se numără Canada, Norvegia, Suedia şi Ja -
ponia. De exemplu, guvernul canadian a in -
tegrat securitatea umană în politica sa externă,
cu publicarea Cărţii Albe din 1995. Ulterior, pe
temeiul acestei legitimităţi s-a creat şi
dezvoltat Reţeaua de securitate umană, o
structură ce reuneşte mai multe ţări (ţări
membre - Austria, Canada, Chile, Costa Rica,
Grecia, Irlanda, Iordania, Mali, Norvegia, Ţările
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de Jos, Slovenia, Elveţia, Tailanda şi cu titlul de
observator Africa de Sud) ce împărtăşesc
voinţa de promovare a eforturilor de punere în
operă a conceptului de securitate umană. De
aici, a pornit campania privind minele terestre
(Convenţia de la Ottawa) şi s-a dezvoltat
dialogul pe probleme ce ţin de securitatea
umană, cum ar fi utilizarea minelor antiper -
sonal, copiii-soldat sau întărirea rolului Curţii
Penale Internaţionale;

- dezvoltarea mecanismelor de prevenire

a conflictelor şi consolidarea păcii. Emer -
genţa consolidării păcii, ca practică în ope -
raţiunile de pace şi noua Comisie de con -
solidare a păcii a ONU, demonstrează impactul

normativ al conceptului de securitate umanăv.
Consolidarea păcii se poate realiza prin
asocierea dezvoltării economice şi umane,
precum şi a bunei guvernări cu chestiuni de
securitate umană. Astfel, activităţile ce decurg
din acest tip de misiuni sunt intrinsec legate de
principiile securităţii umane. Acest tip de
instituţionalizare se face şi prin intermediul
Comisiei pentru securitate umană a ONU.
Aceasta a abordat aspecte ce ţin de: concep -
tualizarea activităţilor şi obiectivelor politice
necesare pentru a pune la locul cuvenit secu -
ritatea umană în cadrul eforturilor ONU; exa -
minarea sferelor în care securitatea umană
poate fi orchestrată – condiţiile indivizilor
victime ale conflictelor armate, condiţiile
persoanelor în mişcare (refugiaţi, deplasaţi şi
imigranţi), faza tranzitorie între război şi pace,
securitatea economică, sănătatea şi educaţia.
Raportul final întocmit de Comisie a dus la
înfiinţarea Advisory Board on Human Security
(ABHS), unitate în interiorul Biroului de
coordonare a afacerilor umanitare. Acest birou
oferă recomandări privind securitatea umană
şi consiliază Secretarul General al ONU asupra
marilor principii de funcţionare a Fondurilor
pentru securitate umană, proiectele pe care
acest fond trebuie să le facă prioritare şi
modurile de promovare a securităţii umane în
cadrul comunităţii internaţionale;

- dezvoltările legate de securitatea

umană. În ciuda faptului că conceptul de
securitate umană rămâne larg dezbătut de
marile puteri şi marile organizaţii printre care
şi ONU, fundamentele şi normele ce se aplică
acestuia (legătura dintre dezvoltarea eco -
nomică şi socială şi absenţa conflictelor vio -
lente) se văd înrădăcinate prin dezvoltarea
anumitor practici. În cursul anilor 1990, s-au
încorporat apropieri şi obiective vizând in -
cluderea a numeroase probleme ale securităţii
umane în planurile de acţiune stabilite ca
urmare a diverselor conferinţe mondiale
(asupra mediului, la Rio, în 1992; asupra
drepturilor omului, la Viena, în 1993; asupra
populaţiei şi dezvoltării, la Cairo, în 1994;
Summit-ul pe probleme sociale, la Copenhaga,
în 1995; asupra femeilor, la Beijing, în 1995;
habitat II la Istanbul, în 1996). Alte două
dezvoltări internaţionale sunt adesea menţio -
nate. Pe de o parte, Convenţia de la Ottawa
privind minele antipersonal se vrea aplicată
concret ca normative subînţelese ale secu -
rităţii umane. De altfel, Curtea Penală Inter -
naţională a stabilit un mecanism ce permite
judecarea responsabililor de crime de război şi
de crime împotriva umanităţii, precum şi
împiedecarea guvernelor şi a celorlalţi partici -
panţi la conflicte să comită spolieri ale
populaţiei. Cele două măsuri sunt practice şi
ele constituie aplicări importante ale con -
ceptului de securitate umană. Acceptarea ra -
portului Comisiei internaţionale de intervenţie
şi de suveranitate a statelor, „Responsabilitatea
de a proteja”, este un alt exemplu de imple -
mentare a conceptului de securitate umană.
Iniţiată de Canada şi un grup de importante
fundaţii, Comisia s-a aplecat asupra limitelor
definiţiei actuale a securităţii statale în
perspectiva violărilor flagrante ale drepturilor
omului. Trei mari concluzii pot fi trase din

această muncăv 1) definirea a ceea ce su -
veranitatea obligă mai degrabă decât a ceea ce
ea asigură, şi anume, responsabilitatea de a
proteja cetăţenii care devine o îndatorire a
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suveranităţii şi, prin urmare, devine posibilă
intervenţia comunităţii internaţionale atunci
când această responsabilitate nu este asu -
mată; 2) atenţia comunităţii internaţionale
este plasată asupra victimelor şi nu a celor care
intervin în conflict; 3) principiul „respon -
sabilităţii de a proteja” este conceput ca un
continuum care include atât responsabilitatea
de a preveni, cât şi responsabilitatea de a
reconstrui;

- securitatea umană în cadrul ope -

raţiunilor de pace. Ghidul operaţiunilor
multidimensionale al ONU (Handbook on
United Nations Multidimensional Peacekeeping
Operations), publicat în 2003, enunţă diferite
paliere ale organizării şi planificării strategice
a operaţiunilor de pace, din care numeroase
elemente sunt direct legate de dezvoltarea şi
instituţionalizarea securităţii umane. Deja s-a
menţionat anterior de Convenţia de la Ottawa
privind minele antipersonal, dar este impor -
tant să se arate rolul pe care îl joacă activităţile
de deminare în cadrul operaţiunilor de pace.
Aceste mine nu fac distincţie între victimele lor
şi sunt un obstacol serios în reluarea vieţii
după conflict. Din aceste motive asistenţa
oferită de operaţiunile de pace permit recrea -
rea mediului ambiant propice vieţii şi
activităţii umane, graţie activităţilor de
educaţie a populaţiei, deminarea zonelor
prioritare şi informarea populaţiei asupra
zonelor de evitat, de asistenţă a victimelor
atinse şi a distrugerii complete a stocurilor de
mine. 

Operaţiunile de pace contribuie, de ase -
menea, la securitatea umană graţie largii lor

palete civile. Organizarea şi/sau observarea
electorală, activităţile de demobilizare, de dez -
armare şi de reinserţie a membrilor grupurilor
înarmate parte în conflict, formarea corpului
de poliţie, formarea şi dezvoltarea unui cadru
legal sunt toate activităţi ce fac parte din
operaţiunile de pace şi care contribuie la
stabilirea unui climat de încredere în
reconstrucţia unei societăţi ieşite dintr-un
conflict. Puse împreună, aceste activităţi
permit să se plaseze indivizii umani în centrul
operaţiunilor de pace. 

Note:
i Cf. Les nouvelles dimensions de la sécurité

humaine,http://hdr.undp.org/en/media/hdr_19
94_ch2_fr.pdf, p.1.

i P.N U D  Programul Naţiunilor Unite de
dezvoltare (N.A)

ii Karin HUSSEIN, Donata GNISCI et Iulia
WANJIRU. Securite et securite humaine, pre -
sentation des concept set de Initiatives. Quelles
consequences pour  l’ Afrique de l’ Ouest ?
http.//www.occd.org./dataoccd    

i Karin HUSSEIN, Donata GNISCI et Iulia
WANJIRU. op.cit. pag.19  

v Vezi: Rapport du Groupe de personnalites
de haut niveau sur le menaces, les defis et le
changement  (2004), în
http.//www.un.org.french/secureworld.   

v Cf  Jeannotte MARC  Securite humaine în
http.//www.operationspaix.net/

v
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1. Statul naţional unitar, un vis româ -
nesc împlinit. 

Cronologic vorbind, ideea statului-naţiune
poate fi stabilită istoric, după cum se cu -
noaşte,  odată cu triumful revoluţiei ilumi -
niste burgheze franceze din 1789. 

În perioada 1789 - 1848, se configurează
tot mai pregnant ideile privind necesitatea
construcţiei statelor-naţiune, definite în -
deobşte prin comunitatea de limbă, cultură,
teritoriu, viaţa economică, tradiţii, credinţă. 

Ideile revoluţiei paşoptiste au căpătat
contur pe teritoriul locuit de români în anul
1859, când prin Unirea Principatelor se
puneau primele cărămizi ale statului-naţiune
român.

Primul Război Mondial a contribuit la
distrugerea tiraniei şi despotismului, prin
,,strivirea” unor imperii, aşa numite ,,în -
chisori ale popoarelor”. În acest context are
loc incheierea procesului istoric de făurire a
statului naţional unitar român, în anul
1918, când prin unirea Basarabiei, Buco -
vinei şi Transilvaniei cu patria mamă, se
finaliza în mod strălucit visul pentru care au
luptat şi s-au jertfit nenumărate generaţii ale
înaintaşilor.

Urmărind înfăptuirea supremulu dezi -
derat de unitate, românii au purtat, între anii
1916 şi 1918, propriul lor război de eli -
berare a teritoriului ocupat de trupele

cotropitoare ale Puterilor Centrale şi de
reunire a provinciilor aflate sub dominaţie
străină, cu patria mamă. De-a lungul unor
lupte şi jertfe grele, spiritul de unitate se
manifesta cu o forţă nemaiîntâlnită, astfel că
Marea Unire din anul 1918 reprezintă re -
zultatul eforturilor conjugate ale fraţilor din
toate provinciile istorice, consecinţa expri -
mării - în condiţiile internaţionale favorabile
ale prăbuşirii imperiilor multinaţionale
vecine - a liberei voinţe a românilor, ex -
primată în cadrul unor adunări cu larg
caracter plebiscitar.

Încheierea procesului de făurire a statului
naţional unitar în anul 1918, a pus capăt
şirului de nedreptăţi suferite de poporul
român secole de-a rândul. Se realize un act
istoric de profundă dreptate, care devenise
realitate prin sacrificiile imense ale tuturor
generaţiilor, pentru care idealul naţional se
confundase cu însăşi existenţa poporului
român.

Desăvârşirea unităţii naţional - statale a
poporului român în 1918 a fost recunoscută
pe plan internaţional, prin tratatele încheiate
în aniii 1919 - 1920. La deschiderea Con -
ferinţei de Pace de la Paris (5/18 ianuarie
1919) România era, de fapt şi de drept, un
stat unitar şi independent, în cadrul lucrărilor
acesteia consacrându-se doar, prin instru -
mentele dreptului internaţional, noul statut

ROMÂNIA, STAT NAŢIONAL, 
SUVERAN ŞI INDEPENDENT,  UNITAR

ŞI INDIVIZIBIL, ÎN CONTEXT
EUROPEAN ŞI EUROATLANTIC 

General de brigadă (r) dr.  GHEORGHE  CREŢU
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.
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teritorial şi politic al ţării noastre, pe baza
principiului sacru al autodeterminării
popoarelor.

Conferinţa de la Paris a recunoscut
istoricele transformări înfăptuite prin lupta
popoarelor pentru independenţă şi unitate
naţională, noul statut politic teritorial al
României, Cehoslovaciei, Regatului Sârbo-
Croato-Slovenilor, Poloniei, Finlandei şi
statelor baltice. Astfel, în Tratatul de la
Trianon, încheiat la 4 iunie 1920 cu Ungaria,
se consemna actul desăvârşirii unităţii
naţional-statale a României, dreptul ei legitim
asupra Transilvaniei, iar în tratatul semnat
la 10 decembrie 1919 cu Austria se specifica
expres că aceasta ,,renunţă, în ceea ce o
priveşte, în favoarea României, la toate
drepturile şi titlurile asupra părţii fostului
ducat al Bucovinei”. 

La 28 octombrie 1920, s-a semnat la
Paris între România, pe de o parte, şi Marea
Britanie, Franţa, Italia şi Japonia, pe de altă
parte, tratatul prin care se recunoştea
unirea Basarabiei cu România.

Astfel, tratatele de pace din 1919-1920,
nu au făcut decât să recunoască existenţa
statului unitar român, înfăptuit prin voinţa
unanimă supremă a întregului popor, liber
exprimată în istoricele adunări din anul
1918.

Încheierea procesului de făurire a statului
naţional unitar a deschis o nouă etapă în
afirmarea istorică a poporului român. Ro -
mânia a devenit astfel ,,un stat naţional
unitar şi indivizibil”. Se deschidea astfel un
câmp larg de acţiune legilor economice
obiective, la scara României întregite, toate
provinciile fiind încadrate în sistemul
economic naţional. În acest context, naţiuea
română reunită în fruntariile aceluiaşi stat, a
putut să-şi pună în valoare energiile des -
cătuşate, capacităţile sale creatoare, în slujba
progresului economic, al dezvoltării ştiinţei,

învăţământului şi culturii, care aveau să
servească nemijlocit poporului român, păcii
şi stabilităţii în Sud-Estul Europei şi în
întreaga lume. 

Deopotrivă, au fost create condiţii noi,
favorabile activităţii tuturor claselor şi cate -
goriilor sociale, la nivelul întregii ţări.

Regimul politic burghezo-democratic
existent în România după Marea Unire, a
pro clamat asigurarea de drepturi egale tu -
turor locuitorilor. ,,Românii - se prevedea în
Constituţia din martie 1923 - fără deo -
sebire de origine etnică, de limbă sau de
religie, se bucură de libertatea con -
ştiinţei, de libertatea învăţământului, de
libertatea presei, de libertatea întru -
nirilor, de libertatea de asociaţie şi de
toate libertăţile şi drepturile stabilite
prin lege. Deosebirea de credinţe reli -
gioase şi confesiuni, de origine etnică şi
de limbă, nu constituie în România o
piedică spre a dobândi drepturile civile şi
a le exercita”.

Odată realizat idealul naţional al unităţii,
statul român a avut noi posibilităţi pentru
manifestarea plenară pe scară internaţio -
nală, România fiind membră fondatoare a
Ligii Naţiunilor, afirmându-se ca o activă
promotoare a politicii de pace şi securitate
colectivă, de colaborare interstatală, pe baza
respectării independenţei şi integrităţii
teritoriale a fiecărui stat.

În noua etapă istorică, în faţa naţiunii
române stăteau probleme cardinale pentru
evoluţia ei viitoare: consolidarea internă şi
afirmarea internaţională a statului naţional
unitar, unificarea administrativ-teritorială,
legislativă, monetară, eliminarea consecin -
ţelor econimice grave provocate de război şi
de ocupaţia străină, organizarea apărării
ţării ş.a.  Pe plan extern, România milita pen -
tru asigurarea securităţii, independen ţei,
suveranităţii şi integrităţii statului naţional
unitar. 
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Din păcate, după declanşarea celui de Al
Doilea Război Mondial, Dictatul de la Viena
din 30 august 1940 a adus grave prejudicii
integrităţii teritoriale a ţării. Deşi în parte
acestea au fost reparate în urma războiului
şi încheierii păcii, rănile acestui Dictat mai
persistă şi astăzi.

2. România-stat naţional, suveran şi
independent, unitar şi indivizibil.                                  

În articolul 1 din Constituţie, România
este definită ca ,,stat naţional, suveran şi
independent, unitar şi indivizibil”, ceea ce ne
dă certitudinea că rolul statului-naţiune nu
s-a încheiat şi că există şanse minime ca
acest rol să se încheie vreodată.

Caracterul naţional al statului român
exprimă  o  trăsătură  a  acestuia  care  vi -
zează unul din elementele sale constitutive şi
anume populaţia. Aşa cum am arătat deja,
naţiunea reprezintă unul din elementele
constitutive ale statului, ea putând fi definită
ca populaţia de ieri, de azi şi de mâine.
Naţiunea exprimă istoria, continuitatea şi
mai ales comunitatea materială şi spirituală.
Statul român suveran este în drept cea mai
puternică dintre toate colectivităţile publice
pe care le include şi dintre toate subiectele de
drept existente în interiorul său.

Independenţa compară suveranitatea cu
elementele superioare statului şi reprezintă
aspectul definit în mod negativ, prin faptul că
statul nu depinde de nicio autoritate supe -
rioară care i-ar putea limita sau l-ar priva de
puterea sa specifică. Atribuirea de stat
independent pentru statul român îşi are
explicaţiile în realitatea istorică şi în
prevederile tuturor constituţiilor din istoria
modernă a României.

Caracterul unitar al statului român vi -
zează teritoriul. Astfel, pe teritoriul Ro -
mâniei este organizată o singură formaţiune
statală. Prin caracterul indivizibil, acesta

priveşte toate cele trei elemente ale statului
în ansamblu (teritoriu, populaţie, suve -
ranitate).

3. Integrarea europeană şi statul -
naţiune.

Procesul de construcţie europeană îşi
propune ca ţintă o Europă unită şi puter -
nică, o Europă a solidarităţii şi toleranţei. O
Europă unită înseamnă deopotrivă, naţiuni
puternice, cu conştiinţă de sine, care să
găsească în Uniunea Europeană cadrul cel
mai adecvat de afirmare.

Statul - naţiune reprezintă nivelul de
referinţă al afirmării identităţii naţionale şi
al consolidării democraţiei, dar este, în ace -
laşi timp, în favoarea unor forme de inte -
grare în care sinergia contribuţiior indi -
viduale să asigure o acţiune mai relevantă şi
mai eficientă la nivelul Uniunii. Cu cât U.E.
încurajează mai mult afirmarea identităţii
statelor membre, cu atât nivelul cooperării în
cadrul Uniunii va fi mai eficient.

Încă din perioada de preaderare, Româ -
nia şi-a exprimat convingerea că un anumit
transfer de suveranitate către instituţiile
europene trebuie privit cu realism şi prag -
matism şi nu trebuie să devină sursă pentru
temeri obsesive de disoluţie a identităţii
naţionale. 

Prezervându-şi autonomia deciziei
politice, România militează pentru păstrarea
şi apărarea identităţii sale naţionale, cu atât
mai mult că nu odată ea a fost privată de res -
pectarea acesteia, în unele perioade istorice.

Aspectele de mai sus sunt sunt susţiute
nu numai de România, ci şi de alte state
europene, membre ale U.E., care au respins
proiectul de Constituţie a U.E. ceea ce a
condus la adoptarea în final, la 13 decembrie
2007, a Tratatului de la Lisabona, în care
se subliniază faptul că Uniunea trebuie
să promoveze ţările, valorile lor naţionale
şi binele cetăţenilor lor. Chiar dacă spaţiul



83Rezerva  Oştirii  Române

European va fi deschis pentru cetăţenii săi şi
pentru piaţa comună, Uniunea se anga -
jează să respecte frontierele statelor, ega -
litatea între ţările membre şi identitartea
lor naţională.

Aşadar, o cerinţă de căpătâi, dacă avem în
vedere că ţările Europei de Est, membre mai
noi ale U.E. au cunoscut o anumită diluare
naţională, ceea ce n-ar însemna altceva decât
o prăvălire, în timp, pe drumul involuţiei de
la naţiune, la cel de ,,populaţie estică”, în timp
ce pentru naţiunile vestice nu se va pune, în
opinia noastră, nicicum problema diluării
naţionale.

4. Securitatea şi apărarea naţională. 
La acest punct ne propunem să subliniem

succinct locul şi rolul pe care îl ocupă
securitatea naţinală şi apărarea naţională ale
României, stat naţional, membru al N.A.T.O.
şi U.E 

a) Securitatea naţională.
În sensul larg al cuvântului, securitatea

este percepută ca stare reprezentată de
sistemul condiţiilor favorabile, interne şi
internaţionale, ecologice, sociale, economice,
militare, diplomatice, politice, informaţio -
nale, culturale şi de altă natură, în care fiin -
ţează şi activează orice comunitate umană, la
adăpost de orice pericol şi care creează oa -
menilor ,,sentimentul de încredere şi linişte”.

Având în vedere spaţiul geografic în care
se manifestă securitatea, aceasta poate fi:
naţională, regională, înternaţională.

Securitatea naţională este atributul
fiecărui stat independent şi suveran, aceasta
însemnând că fiecare stat naţional are obli -
gaţia de a asigura toate condiţiile ca cetăţenii
săi să se simtă în siguranţă, la adăpost de
orice risc, pericol sau ame ninţare.

Sistemul securităţii naţionale se defineşte
prin ansamblul mijloacelor, reglementărilor
şi instituţiilor statului român, care au rolul de
a realiza, proteja şi afirma interesele

fundamentale ale României. (Strategia de se -
curitate naţională a României – Bucureşti
2001, pag. 8).

Practic, securitatea naţională îşi propune
ca obiective: garantarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor,
apărarea statului naţional, suveran şi
independent, unitar şi indivizibil, consoli -
darea ordinii de drept şi a intituţiilor demo -
cratice, asigurarea unui nivel de trai decent
populaţiei, protejarea şi promovarea intere -
selor naţionale etc.

Obiectivele enumerate se realizează prin
mijloace politice, juridice, diplomatice, eco -
no mice, sociale, militare, de relaţii publice şi
informare şi prin cooperarea cu statele şî
organizaţiile economice, politice şi de secu -
ritate din spaţiul zonal regional şi inter -
naţional, fiecare stat naţional particu -
larizându-se şi acţionând consecvent, siste -
matic şi permanent pentru îndeplinirea lor.

Strategia de securitate naţională a Ro -
mâniei se bazează pe opţiunea clară şi ire -
vocabilă a ţării noastre de intrare în Alianţa
Nord-Atlantică şi în Uniunea Europeană. 

Securitatea naţională se întemeiază pe
acceptarea şi aplicarea normelor interna -
ţionale, pe soluţionarea prin negociere a
problamelor litigioase, respectarea dreptu -
rilor omului şi promovarea relaţiilor de bună
vecinătate cu toate statele din zonă.

b) Apărarea naţională este tot mai mult
asociată şi, în consecinţă, subsumată stării
de securitate.

Obiectivul fundamental al apărării naţio -
nale conferit  constituţional forţelor armate
ale Statului român, constă în ,,garan tarea
suveranităţii, independenţei şi unităţii
Statului, integrităţii teritoriale a ţării şi
democraţiei constituţionale” (Constituţia
României).

Apărarea naţională a României, membră
a N.A.T.O. şi U.E. va fi, potrivit propriilor
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prevederi constituţionale, parte a apărării
comune a celor două alianţe. Acasta  nu
afectează caracterul specific al politicii de
securitate şi apărare a statelor membre.

Concepţia apărării naţionale a României
în conteztul apartenenţei la Alianţa Nord -      

Atlantică şi la Uniunea Europeană relevă
în mod evident natura mecanismelor interne
de funcţionare a apărării naţionale, atât ca
instituţie cât şi ca practică şi sistem.

În acest context, apărării naţionale îi sunt
proprii, în principal, următoarele caracteris -
tici: 

· este, în temeiul principiului apărării
colective, parte a apărării colective a Alianţei
şi îşi poate dezvolta capacitatea până la atin -
gerea nivelului de certitudine în prezervarea
eficientă a intereselor naţionale; 

· are caracter constituţional şi este
aplicată în concordanţă cu prevederile şi
principiile dreptului internaţional, exercita -
rea sub comandament colectiv fiind legi -
timată de Carta .O.N.U.; 

· este susţinută, potenţată şi protejată
moral de principiul solidarităţii necondiţio -
nate; 

· în eforturile de protejare şi de potenţare
a intereselor naţionale concentrează inte -
gritatea resurselor disponibile la un moment
dat; 

· în situaţie de criză sau de război, în eco -
nomia factorilor care potenţează apăr a rea
naţională, instrumentul militar are o im -
portanţă decisivă ca practică strategică şi
con cepţie, apărarea naţională, ca parte a
apărăii colective, constituie uu factor esenţial
de integrare,încredere colectivă şi coeziune
la nivelul Alianţei; 

· apărarea naţională se realizează, în cele
din urmă, prin toate domeniile   prin care se
afirmă, la modul manifest, promovarea şi
protejarea intereselor naţionale; 

· în situaţii de criză sau de război, apă -
rarea naţională este domeniul cel mai im -
portant al securităţii naţionale, după cum, în
aceste situaţii devine spaţiul de salvgardare a
intereselor naţionale; 

· asumându-şi paternitatea continentală,
apărarea naţională concretizează la nivelul
propriilor responsabilităţi, politica comple -
mentarităţilor indispensabile; 

· în orice abordare a intereselor naţionale,
securitatea naţională şi apărarea naţională
sunt inseparabile.

Cele de mai sus dau măsura inter -
dependenţelor conceptuale şi acţionale care
se manifestă între starea şi condiţia
apărării naţionale şi starea şi condiţia
apărării colective.   

v
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Î
ntre 26 şi 29 septembrie 2013, în cadrul
Centrului Expoziţional ROMEXPO Bucu -
reşti, a avut loc cea de a VIII-a ediţie a

Expoziţiei Internaţionale pentru Echipament
Militar - EXPOMIL, organizată de ROMEXPO
SA, împreună cu Ministerul Economiei,
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul
Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor
Externe, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român
de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază,
Asociaţia Patronală Română a Producătorilor
de Tehnică Militară-PATROMIL, Organizaţia
Patronală din Industria Aeronautică Ro -
mână-OPIAR. 

Începând cu anul 1999, acest eveniment
este înscris în circuitul manifestărilor
internaţionale din domeniul apărării şi este
organizat de România a dată la doi ani. 

EXPOMIL 2013 şi-a propus să prezinte
stadiul actual de dezvoltare a echipamentelor
şi capabilităţilor militare din structurile
Sistemului  de Apărare. Ordine Publică şi
Siguranţă Naţională, precum şi tendinţele ac -
tuale, soluţiile tehnice novatoare ale cer -
cetării ştiinţifice din domeniu, oportunităţile
oferite de industria naţională de apărare şi de
continuare a dialogului cu ofertanţi din
străinătate.

Timp de patru zile, peste 70 de companii
din România, Belgia, Canada, Franţa, Italia,
S.U.A, şi Marea Britanie, au prezentat noutăţi
din domeniu, sisteme complexe de armament
şi tehnică de luptă, echipamente şi produse
specifice, realizate prin tehnologii de ultima
oră. Prezentarea performanţelor, caracte ris -
ticilor funcţionale, oportunităţilor şi con -

diţiilor de exploatare, a fost realizată cu
ajutorul unor planşe, pliante, machete
funcţionale, precum şi prin demonstraţii
aplicative. Expozanţii au acordat o atenţie
deosebită instruirii, pregătirii utilizatorilor
pentru exploatare şi executarea mentenanţei.   

Specialişti de nivel mondial au prezentat,
în cadrul unor sesiuni de comunicări ştiin -
ţifice, idei şi soluţii novatoare, eficiente, pen -
tru rezolvarea cerinţelor actuale privind
interoperativitatea şi standardizarea, moder -
nizarea şi asigurarea de luptă cât mai
completă, specifice armamentului şi tehnicii
militare moderne.            

EXPOMIL 2013 a oferit posibilitatea unor
schimburi de experienţă între mediul de
afaceri şi profesionişti în domeniu din ţara
noastră şi cei străini, de valorificare a
potenţialului românesc şi de cunoaştere şi
implementare de către producătorii români a
orientărilor actuale din acest domeniu. 

Industria românească a prezentat unele
noutăţi şi anume: 

• Arma de asalt 5,56x45 mm. (standard
NATO). Este prima armă de asalt exclusiv
românească, realizată de Fabrica de Arme
Cugir. Are modernizări în sistemul schim -
bător de foc şi la sistemul de armare, putând
fi acţionată din ambele părţi, cu o singură
mână şi putând fi selectate cele trei regimuri
de tragere şi posibilitatea montării oricărui
sistem de ochire. Muniţia necesară este
fabricată la U.M.Sadu. Arma va fi prezentată
pentru a intra în înzestrarea Armatei
Române, înlocuind treptat modelul AKM şi
pentru export.

EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALǍ 
PENTRU ECHIPAMENT MILITAR 

- EXPOMIL 2013 -
Colonel (r) ing.  BUCUR  CONSTANTIN-MIRCEA



• Arma semi automată Gepard GM6
Lynx, calibrul 12,7x108 mm.(cal ,50 NATO
12,7x99 mm.), asimilată la U.M. Cugir
(inclusiv muniţia). Are o forţe dstructivă
apreciabilă şi o mare precizie (1 mp la 1600
m.), poate ataca ţinte aeriene în zbor planat
la joasă înălţime, vehicule uşor blindate,
adăposturi, echipamente diferite, sisteme de
artilerie şi lansatoare de rachete, pe o rază de
600-800 m. eficacitate max. 2000 m. Este
realizată pe baza unor soluţii tehnice în pre -
mieră şi cu materiale de ultimă generaţie,
are un sistem anti-recul care permite
reluarea  focului fără a fi necesară stabili -
zarea. Are greutatea de 11,5 kg, ţeava
rabatabilă şi dimensiunea de transport de
91 cm. fiind uşor transportabilă. Poate fi
folosită în misiuni antiteroriste, în zone
urbane pentru distrugere ziduri sau
atacarea ţintelor adăpostite în clădiri. Costul
estimat de 8000-10000 dolari prezintă
interes pentru americani şi chinezi.

• Transportorul Amfibiu Blindat 8x8
SAUR 2, conceput în ţară şi fabricat la U.M.
Moreni Este echipat cu mitralieră cal. 7,62
mm. sau cal. 12,7 mm.- în turela teleco -
mandată are lunetă zi-noapte, telemetru
laser, aparatură de observare/camera video
la conductor şi vizori periscopici pentru
echipaj, echipamente moderne de telecomu -
nicaţii, senzori, Este echipat cu un motor
Diesel tip Euro 3, de 326 CP, viteza 100 km/h
pe şosea, 10 km/h pe apă, are două
propulsoare cu jet, greutate complet echipat
18.000 kg. (min.20,3 CP/t), autonomie 600
km. Are un grad de protecţie a blindajului,
carcasei, podelei şi roţilor contra minelor şi a
echipajului, (format din 10+1 luptători),
prin scaune rabatabile fixate de tavan,
dispuse pe centru, spate în spate, cu sus -
ţinere laterală pentru cap şi corp la acce -
lerări/frânări, schimbări bruşte de direcţie
sau lovituri, are instalaţii de filtroventilaţie,
aer condiţionat, automate de stins incendiul.
Accesul este asigurat rapid prin trapa raba -
tabilă de urgenţă spate şi 4 trape laterale                

• Compania Naţională ROMARM,  a
prezentat pe lângă produsele tradiţionale
(sis teme de foc şi muniţie de artilerie,
armament de infanterie şi aruncătoare de
grenade, cu muniţia aferentă, rachete,
bombe de aviaţie, proiectile pentru bruiaj
radio, aparatură de ochire, observare şi de
conducerea focului, tancul mijlociu, maşini
de luptă, diverse materiale şi accesorii
specifice etc) şi asimilarea în fabricaţie a
noi produse care să corespundă condiţiilor
actuale de interoperativitate şi ale stan -
dardelor NATO, dar şi solicitărilor la export.
Comenzile reduse sau nule ale beneficiarilor
interni creează mari dificultăţi financiare,
care determină reduceri de personal cali -
ficat şi de creativitate şi de capacităţi de
producţie şi a eficienţei economice a acestor
unităţi strategice.

• Industria aeronautică românească a
fost reprezentată de firma AEROSTAR  S.A.
Bacău, care de 80 de ani este un furnizor de
prestigiu de produse, subansamble, compo -
nente specifice şi de lucrări complexe de
mentenanţă la aeronave şi motoare. După
modernizarea în ţară a elicopterului IAR
330 PUMA-SOCAT dezvoltă cooperarea cu
firma internaţională EUROCOPTER pentru
realizarea elicopterului de atac, care a fost
prezentat numai în machete şi planşe
demonstrative. 

Noutăţi au prezentat şi firmele străine
participante la acest eveniment.

Se poate aprecia că EXPOMIL 2013 a
prilejuit schimburi de informaţii între spe -
cialiştii militari, a atras prin produsele
prezentate de specialiştii prezenţi, dar şi
publicul vizitator, printre care numeroşi
tineri, interesaţi de realizările recente din
domeniu. Totodată s-a evidenţiat importanţa
revitalizării acestui domeniu din ţara
noastră, pentru asigurarea misiunilor com -
plexe care revin Sistemului naţional de
apărare şi îndeplinirea responsabilităţilor
asumate de România prin participarea la
misiunile militare euroatlantice.
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G
eneralul-maior ION SCRIECIU s-a
născut în ziua de 2 iulie 1926, în
Comuna Piscu Vechi, satul Ghidici,

Judeţul Dolj. 
După cursurile gimnaziale este în -

drumat să devină învăţător, dar vre -
murile pe care avea să le trăiască îl de -
termină să îmbrace încă din fragedă
tinereţe haina militară şi să participe, în
calitate de soldat cu termen redus, la
eliberarea teritoriului vremelnic ocupat.
Este înrolat, în perioada 2 februarie - 9
mai 1945, în Regimentul 1 Infanterie din
Divizia ,,Tudor Vladimirescu”. 

Întors în ţară după încheierea răz -
boiului în Europa, urmează cursurile
Şcolii Militare de Ofiţeri de Infanterie şi
este înălţat la gradul de sublocotenent.
Acum îşi începe lungul drum al carierei
militare, presărat cu multe bucurii, dar şi
cu geutăţile inerente unei meserii pe cât
de frumoasă, pe atât de grea.

Trece succesiv prin toate gradele,
până la acela de general-maior (cu două
stele), recunoscându-i-se  astfel capa -
citatea organizatorică şi de conducere. 

Comandă, de-a lungul anilor, sub -
unităţi, unităţi şi mari unităţi ale Armatei
României, începând cu cea de co -
mandant de pluton. După perfecţionarea
pregătirii militare în cadrul Academiei
Militare, ocupă  funcţia de şef de stat
major la unităţi, locţiitor comandant de
corp de armată, şef birou operaţii de
mare unitate, comandant regiment de
tan curi, comandant Şcoală de Ofiţeri
Rezervă, locţiitor comandant divizie,

comandant al D.6 Tc. ,,H.C.C.” din Târgu
Mureş, şef de stat major de armată -
eşalon  operativ mândria Armatei Ro -
mâne, nu cu mult timp în urmă. 

Pentru meritele deosebite în activitate
este decorat cu ordine şi medalii civile şi
militare.

Plin de energie şi animat în per -
manenţă de dorinţa de a lăsa ceva în
urmă, în timpul desfăşurării eveni men -
telor din decembrie 1989 el nu rămâne
inactiv, ci intră în luptă alături de alţi foşti
colegi sau foşti subordonaţi..

În scurt timp devine preşedinte al
C.P.U.N. Mureş, calitate în care, în con -
diţiile cunoscute, reuşeşte să menţină
liniştea în judeţ şi în special în Târgu
Mureş.   

Este iniţiatorul reînfiinţării la Târgu
Mureş a Filialei Asociaţiei Veteranilor de
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REMEMBER

General-maior ION SCRIECIU
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Război, pe care a condus-o cu multă
pricepere şi competenţă până în ziua
decesului - 19 iunie 2013,   precum şi a
Filialei ,,Avram Iancu” a Asociaţiei
Cadrelor Militare în Rezervă şi în Re tra -
gere, fiind primul preşedinte al acesteia.

În toate funcţiile de comandă pe care
le-a ocupat a dat dovadă de multă
competenţă şi iniţiativă personală. 

Oraşul se mândreşte cu două obiective
private,  realizate din iniţiativa şi cu par -
ticiparea generalului Scrieciu şi anume:
Cimitirul Eroilor din Târgu Mureş şi
Complexul Sportiv A.S.A. Târgu Mureş,
din Complexul de Agrement şi Sport
Mureş.

Realizarea Complexului Sportiv A.S.A.
Târgu Mureş a pornit de la ideea că
pentru formarea unor buni luptători este
necesară o pregătire fizică deosebită.
Complexul asigură condiţiile necesare
pregătirii militarilor pentru luptă, pre -
gătirii fizice a cadrelor militare, dar şi
pen   tru odihnă şi petrecere a timpului
liber. 

Generalul Scrieciu a promovat în per -
manenţă sportul de masă şi cel aplicativ
militar, modul de viaţă sănătos, spiritul de
sportivitate. El însuşi era un practicant al
unor sporturi, un iubitor al jocurilor
sportive, participant la com petiţiile spor -
tive.

A susţinut permanent efortul co man -
danţilor unităţilor din subordine pentru
realizarea, modernizarea şi folosirea

bazelor sportive din unitate sau din
garnizoană.

Conştient că Oraşul Târgu Mureş şi în
special Judeţul Mureş, au avut de-a lungul
anilor cei mai mulţi eroi care au luptat şi
s-au jertfit pentru neam şi ţară şi care
acum îşi dorm somnul de veci, generalul
Scrieciu a luptat cu toate puterile sale
pen tru realizarea Cimitirului Eroilor din
Târgu Mureş. A reuşit după parcurgerea
unui drum greu, în care  a fost necesară
obţinerea terenului, a fondurilor nece -
sare pentru proiect şi execuţie, a nume -
roase aprobări de la toate eşaloanele.  Te -
nacitatea luptătorului, general Scrieciu,
precum şi înţelegerea de care au dat do -
vadă organele locale, au condus în cele din
urmă la realizarea acestui important
obiec tiv, la care se adună anual mii de oa -
meni pentru omagierea eroilor neamului.

Cadrele militare active, în rezervă şi în
retragere din Judeţul Mureş, membrii
A.N.V.R.- Filiala Mureş, A.N.C.M.R.R.-
Filiala Judeţeană Mureş şi A.N. ,,Cultul
Eroilor’- Filiala Mureş, precum şi lo -
cuitorii oraşului Târgu Mureş,  vor păstra
vie amintirea celui care a fost generalul-
maior ION SCRIECIU.   

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

General-maior (r) 

GHEORGHE POPA

Preşedintele Filialei Judeţene 

Mureş a A.N.C.M.R.R.

v
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IN  MEMORIAM

GENERAL DE BRIGADǍ
MIHAIL PERJU

V
iaţa oamenilor, ca şi cea a co -
munităţilor, este marcată şi uneori
determinată de personalităţi care

îşi asumă rolul de lideri. În armată, după
cum se ştie, acest rol revine coman -
danţilor, care trebuie să cumuleze o sumă
de calităţi care să-i ajute să-şi înde -
plinească menirea dată de funcţie, de
multe ori şi dincolo de aceasta.

Este adevărat că şi comunitatea exer -
cită o influenţă importantă asupra
formării şi desăvârşirii personalităţii
celui care o conduce.

Vânătorii de munte, prin specificul lor,
creează un mediu propice afirmării
personalităţii comandanţilor, pentru că,
nicăieri mai mult ca aici nu se cere inte -
ligenţă, sănătate, capacitate de efort fizic
şi intelectual, ordine, disciplină, crea -
tivitate, camaraderie şi omenie.

Numai marile personalităţi, indiferent
de eşalonul la care activează, pot cumula
şi valorifica această sumă de calităţi.

În urmă cu 10 ani, la 31 octombrie
2003, ne-a părăsit, dându-şi mâna cu
veşnicia, Generalul de brigadă MIHAIL
PERJU, preşedinte în funcţiune, la acea
dată, al Filialei Judeţene Braşov a
A.N.C.M.R.R..  

Născut în localitatea Lipcani de lângă
Hotin, pe atunci pământ românesc, la 10
octombrie 1926, ca al treilea băiat al plu -
tonierului adjutant Gheorghe Perju,

participant la Primul şi Al Doilea Război
Mondial.

Ceilalţi doi fraţi ai săi, Aurel - ra -
diotelegrafist de bord, a fost doborât în
spaţiul sovietic, iar Mircea a căzut în
Munţii Tatra, cu câteva zile înainte de 9
mai 1945. 

Mihai Perju s-a stabilit, la vârsta ado -
lescenţei, împreună cu familia, în Ro -
mânia, după ocuparea de către U.R.S.S. a
Moldovei de peste Prut, în baza Pactului
Ribbentrop-Molotov. Şi-a terminat
studiile la Liceul ,,August Treboniu
Laurian” din Botoşani, după care se
înscrie şi urmează cursurile Şcolii Milita -
re de Ofiţeri de Infanterie din Sibiu. 
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În anul 1948 primeşte gradul de
locotenent, fiind repartizat comandant de
pluton la Batalionul 1 Vânători de Munte
din Sinaia. 

În anul 1958 a absolvit Academia
Militară Generală, în anul 1968 Cursul
Postacademic de Stat Major, iar în anul
1973, Cursul Postacademic de Logistică.

A îndeplinit funcţiile de Şef al Biroului
Operaţii şi Pregătire de Luptă la Divizia
57 Vânători de Munte, Şef de Stat Major al
Brigăzii 2 Vânători de Munte, până în
anul 1961, când a avut ingrata misiune de
a desfiinţa ultima mare unitate de
vânători de munte din armata română.  

Numai bucuria reînfiinţării aceleiaşi
brigăzi, în octombrie 1964, a putut
compensa durerea trăită în anul 1961. A
comandat Brgada 2  Vânători de Munte
până în anul 1968, când a fost promovat
în funcţia de locţiitor pentru logistică al
comandamentului Armatei 4 Cluj-
Napoca, până a fost pensionat în anul
1982.

Meritele sale de ctitor al noilor vânători
de munte sunt incontestabile. La che -
marea sa au răspuns prezent şi a revenit
la vânătorii de munte majoritatea ca -
drelor care la desfiinţare fuseseră risipiţi
în toată armata. 

În scurt timp trebuia reconstituită
baza materială a pregătirii militarilor şi
subunităţilor, care fusese complet dis -
trusă în 1961; caii şi atelajele au ajuns la
I.A.S.-uri, echipamentul dat la peni -
tenciare şi la unităţi de lucru, materialele
de alpinism dezmembrate, schiurile arse
etc.

A fost un efort uman şi financiar
fantastic.

Toate s-au rezolvat cu pricepere, răb -

dare, calm, omenie, în Bg. 2 V.M. co -
mandată de Lt. col. Perju Mihail.

Tot de aici au plecat cele mai valoroase
propuneri privind adaptarea regula men -
telor de luptă ale vânătorilor de munte, în
condiţiile războiului modern, de asi -
gurare a unui echipament peformant
pentru militari. 

Tot el s-a preocupat, împreună cu
comandantul brigăzii pentru a găsi cele
mai potrivite structuri organizatorice şi
de înzestrare ale uităţilor şi subunităţilor
de profil. La Bg. 2  V.M. îşi are originea
pista militară cu obstacole pentru vâ -
nătorii de munte, şi pistolul mitralieră cu
pat rabatabil. Nu în ultimul rând, a
asigurat instruirea temeinică a ostaşilor
şi cadrelor.

Toate aceste strădanii au dat roade,
vânătorii de munte recâştigându-şi renu -
mele de stăpâni ai crestelor montane, atât
în ţară cât şi peste hotare.

A dat în primire o brigadă de vânători
de munte bine închegată, organizată şi
instruită, cu care orice comandant se
putea mândri.

Pentru munca şi rezultatele excep -
ţionale în folosul Armatei Române, a fost
decorat cu 17 ordine şi medalii româneşti
şi străine, printre care cele mai înalte dis -
tincţii ale vremii: ordinul ,,Steaua
României”, Ordinul ,,Tudor Vladimirescu”
şi Ordinul ,,23 August”.

După trecerea în rezervă revine la
Braşov şi-şi consacră eforturile pentru
formarea şi promovarea unei structuri
asociative a cadrelor militare în rezervă şi
în retragere, care să le ajute în a-şi
cunoaşte şi apăra depturile legitime.

Se ştie că regimul comunist a interzis
orice formă de asociere pe criterii
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profesionale, iar în armată nu a fost
tolerată decât Asociaţia Foştilor Luptători
Antifascişti, care cuprindea o parte a
veteranilor de război, numai dintre cei
care luptaseră pe frontal de vest îm -
potriva Germaniei naziste.

Când regimul a interzis până şi ce -
remoniile religioase de înmormântare,
cadrele militare în rezervă din Braşov au
organizat în anul 1986,  o adunare spon -
tană la Casa Armatei şi, la propunerea
col.(r) Mihail Perju, aceasta hotărăşte să
strângă fonduri pentru depunerea de
coroane la mormintele camarazilor
decedaţi. De la cei 42 participanţi s-a
strâns suma de 3.360 lei. Participanţii au
stabilit să se întâlnească în ultima zi de joi,
în fiecare lună.

Această asociere ad-hoc a funcţionat
în semiilegalitate, până la 13 noiembrie
1987 când, în urma revoltei antico -
muniste a muncitorilor braşoveni, orice
formă de asociere sau întrunire a fost
categoric interzisă. 

În anul 1988, col.(r) Mihail Perju,
iniţiatorul întrunirilor anterioare, a fost
anchetat şi ameninţat cu arestarea,
pentru delictul de încălcare a prevederilor
,,legale”.

În anul 1990, când pe plan naţional s-
a constituit Liga Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere, devenită ulterior
Uniunea Naţională a Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere, apoi Asociaţia
Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă
şi în Retragere, din iniţiativa aceluiaşi
neobosit col.(r) Mihail Perju, se formează
un grup de iniţiativă pentru constituirea
filialei uniunii. Grupul de iniţiativă bra -
şovean pe care l-a condus, întrunit în
septembrie 1990, hotărăşte ca în primele

zile din aprilie 1991, să înfiinţeze Filiala
Judeţeană Braşov.

Adunarea a avut loc la 18 aprilie 1991,
în sala de conferinţe a Centrului Militar
Judeţean Braşov, cu sprijinul larg al
comandantului garnizoanei şi a instituţiei
gazdă.

Cei 63 membri fondatori au decis
înfiinţarea filialei şi au ales în funcţia de
preşedinte pe cel care i-a stimulat în
permanenţă, col.(r) Mihail Perju.

Filiala cunoaşte un curs ascendant,
ajungând în anul 2003 la peste 1000
membri cotizanţi, numărându-se printre
cele mai mari şi dinamice filiale ale
Asociaţiei.

Filiala şi-a desfăşurat principalele
activităţi în strânsă corelare cu Filiala
Judeţeană a Veteranilor de Război, în
edificarea căreia rolul principal l-a avut
tot col.(r) Mihail Perju, el având şi
calitatea de veteran de război.

În acea perioadă au fost înfiinţate şi au
funcţionat, cu rezultate remarcabile:
Corala bărbătească ,,Coriolan Bredi -
ceanu”, Cenaclul literar de pe lângă Casa
Ar matei Braşov şi alte formaţiuni
cultural-educative.

A muncit neobosit, fără întrerupere
până în ultima clipă, din deprinderea de a
fi util şi a lăsa urmaşilor ceva din ex -
perienţa şi din sufletul său generos.

Cu multă întârziere faţă de meritele
sale, a fost înălţat la gradul de general de
brigadă  în anul 1992.

În anul 2003, Biroul Central al
A.N.C.M.R.R. recomandă  Filialei Judeţene
Braşov adoptarea numelui primului ei
făuritor - Filiala Judeţeană ,,General
Mihail Perju” a A.N.C.M.R.R.
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Recomandarea a fost în strânsă con -
cordanţă cu voinţa şi dorinţa membrilor
filialei, care au adoptat-o cu unanimitate
de voturi, adoptându-se totodată hotă -
rârea ca Ziua Filialei Judeţene Braşov să
fie pe 18 aprilie, data la care a luat fiinţă. 

La 31 octombrie al fiecărui an evocăm
personalitatea şi meritele celui care a
iniţiat şi consolidat Filiala Judeţeană
Braşov a A.N.C.M.R.R. şi îi aducem un pios
omagiu.

Dumnezeu să-l aibă în grijă şi să-l
odihnească în pace !

General de brigadă (r) Silvestru
HANGANU

Preşedintele Filialei Judeţene Braşov
,,Gl.bg. Mihail Perju” a A.N.C.M.R.R.

v
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1. EDITORIAL:  Revista ,,Rezerva Oştirii
Române” la ceas aniversar.

PARTEA ÎNTÂI
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Revista ,,Rezerva Oştirii Române” a împlinit 15
ani.  

3. Din viaţa filialelor şi subfilialelor:
Schimbarea atitudinii în baza cerinţelor Statutului
A.N.C.M.R.R.; Dialogul permanent, o cale de
creştere a calităţii şi eficienţei activităţii; Cola bo -
rarea cu organele de stat locale, o pârghie în apă -
rarea intereselor c.m.r.r..

4. Din viaţa asociaţiilor afiliate şi a celor cu
care se colaborează: Influenţa pozitivă a
Hotărârii Conferinţei Naţionale a A.N.C.M.R.R.
asupra activităţii acestor structuri; Preocupări în
domeniul cunoaşterii şi aprofundării istoriei
armelor.

5. Din viaţa asociaţiilor similare din
sistemul de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională: Protocolul şi planul de
activitate pentru anul 2014, importanţa acestora
în coordonarea activităţilor de interes comun;
Schimburile de experienţă, un teren fertil în
activitatea fiecărei structuri asociative.

6. Rubrici permanente: Din activitatea
juridică; Opinii, Ecouri, Relaţii Internaţionale,
Sfatul Medicului, Pagina Lirică, Curier, Semnal,
Remember, In Memoriam. 
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SUMMARY

National Conference, at peak A.N.C.M.R.R. life this year.

Resolutions of the Seventh National Conference, the A.N.C.M.R.R. 

- Activity program  next four years

A.N.C.M.R.R. acted with intelligence, patience, dignity and honor and pension

problem appropriate military 

Retrospective and premeditation.

10.12.2013 Press-Appeal.

Traditions continued successful

Even in small garrisons important things could be achieved.

Concern for culture.

Activities with impact for military personnel.

A visitingtour to military colleges. 

Anniversary at the association of the military 

A fruitful meeting.

Meical advise - glaucoma. 

Do not forget our heroes.

Eagle eye

13 september 1848, a double meaning day.

Respect for the Paulis detachment herous.

After 40 years, similar emotions as on the school classes.

Lyrical page; Iulian Patca, a journalist acting as a poet.

Signal, Struglle for liberty, independence and unity, permanently of the Romanian

people history. 

70 years since the opening of the course of history MK‘s national.

Considerations concerning the human security.

Romania, national, sovereign, independent, unitary and indivisible state, in the

european and euroatlantic context. 

Major general ION SCRIECIU

REMEMBER Brigadier general MIHAIL PERJU 

Themes of. Nr. 1/2014 
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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!”
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