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2014 a ajuns la sfârşit. Cum a fost acest an
pentru revista ,,Rezerva Oştirii Române” şi care
sunt perspectivele viitoare ale activităţii acesteia ?
Sunt întrebări la care vom da răspunsul în
rândurile de faţă. 

Aşa cum bine se cunoaşte, pentru
A.N.C.M.R.R. anul pe care îl încheiem a fost marcat
de profunde prefaceri, atât la nivel central cât şi la
nivelul structurilor teritoriale,  în lumina cerinţelor
Hotărârii celei de a VII-a Conferinţe Naţionale din
6 noiembrie 2013. În acest context, revista ,,Re -
zer va Oştirii Române”, care în 2014 a împlinit
15 ani de apariţie neîntreruptă, a fost unul
dintre factorii care prin tematică, înformare
curentă şi reflecţii pertinente asupra evenimen -
telor care au avut loc, a contribuit la impulsiona -
rea şi cuantificarea transformărilor aflate într-o
continuă dinamică. 

În acest sens, iată şi câteva argumente:  • Su -
bli nierea în permanenţă a rolului A.N.C.M.R.R.de interfaţă între organismul militar activ şi
societatea civilă; • Solidaritatea naţională amembrilor Asociaţiei prin asumarea conştientă
a drepturilor şi obligaţiilor care decurg din Statutul
A.N.C.M.R.R. şi din cerinţele Strategiei acestei
structuri asociative de vocaţie naţională, care în
2015 va împlini 90 de ani de la apariţia sa;  •
Păstrarea demnităţii publice prin evitarea unor
confruntări şi respectarea în societate a profilului
de cadru militar, au fost îndemnuri permanente în
paginile revistei , Rezerva Oştirii Române; • Preo -
cu parea A.N.C.M.R.R. şi a structurilor sale pentru
re  zolvarea problemelor de interes major ale
ca drelor militare în rezervă/retragere, în con -
for mitate cu prevederile Statutului;  • Susţinereaşi promovarea intereselor naţionale, proble -
ma tică asupra căreia  revista a devenit  o sursă
reală de informare pentru membrii Asociaţiei şi
pentru oricare persoană interesată, având în ve -
dere faptul că revista poate fi citită şi pe internet,
pe site-ul A.N.C.M.R.R.; • Demararea unor ini -ţiative legislative în favoarea cadrelor militare în
rezervă/retragere care, prin intermediul unor
par lamentari sunt promovate sau urmează să fie
pro movate în forumul legislativ al ţării (cumulul
pensiei cu salariul etc);   • Implicarea A.N.C.M.R.R.
şi a structurilor sale – filiale şi subfiliale – în acti -vităţi de ordin ştiinţific şi cultural; • Relaţio -

na rea cu organele puterii şi administraţiei
cen  trale şi locale în beneficiul membrilor
A.N.C.M.R.R. şi a structurilor sale etc. 

Revista ,,Rezerva Oştirii Române”, Colegiul de
redacţie, au manifestat o preocupare permanentă
privind problemele menţionate mai sus, precum
şi asupra altora şi va trece pragul noului an cu
încredere şi speranţe. 

2015 va fi un an în care revista noastră de
suflet îşi va proiecta tematica editorială sub
impactul aşteptărilor cititorilor săi, cadre militare
în rezervă şi nu numai.  

Orizonturile revistei ,,Rezerva Oştirii Ro -
mâne” pe anul 2015 vizează: • Menţinerea şi dez -
voltarea legăturilor cu structurile M.Ap.N., în ideea
organizării unor activităţi reciproc avantajoase şi
realizării unui sprijin direct în rezolvarea unor
nevoi ale cadrelor militare în rezervă/retragere; •
In formarea cititorilor asupra problematicii ca -
lităţii vieţii, asigurării medicale, a locurilor în sta -
ţiunile de odihnă şi balneoclimaterice, precum şi a
unor probleme de inters general;  • Multiplicarea
căi lor practice de afirmare a calităţii de utilitate
pu blică a A.N.C.M.R.R. şi a structurilor sale în ca -
drul comunităţile centrale şi locale; •  Informa rea
cadrelor militare în rezervă şi în retragere cu pro -
blemele majore din viaţa internă şi internaţională;
•  Continuarea publicării rubricilor privitoare la
is toria României şi a Armatei sale; •  Ţinerea la cu -
rent a cititorilor cu evenimentele culturale şi ştiin -
ţifice desfăşurate de structurile asociative ale
A.N.C.M.R.R., precum şi cu cele care au loc la nivel
naţional şi internaţional;  •  Va continua infor ma -
rea, prin  intermediul  revistei, cu probleme pri -
vind securitatea şi apărarea naţională, conti nen -
tală şi globală etc.

Conducerea revistei ,,Rezerva Oştirii Ro -
mâne” , Colegiul de redacţie, şi-au făcut un crez
din a reliefa spiritul de solidaritate al cadrelor mi -
litare în rezervă/retragere, de promovare a inte -
reselor acestora şi nutresc speranţa că în 2015
acesta va fi şi mai bine recepţionat de cititorii
noştri, cărora,  la început de an le urăm;

LA MULŢI ANI !  
Colegiul de redacţie
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Stimaţi Camarazi,
Biroul Permanent Central în baza

pre  vederilor Statutului – art.25, alin. 1 şi 9 şi
a art.23, alin.2 a convocat şedinţa Consiliului
Director, astăzi 23 octombrie 2014, care
coincide cu participarea la Reuniunea Ca -
maraderească  dedicată Zilei Armatei Ro -
mâne, - la 70 de ani de la eliberarea părţii de
nord-vest a ţării de sub ocupaţia ungaro-
horthystă.Raportul de informare are ca
referinţă activitatea desfăşurată în perioada
6 noiembrie 2013 – 23 octombrie a.c.

Cred că suntem în asentimentul
tuturor membrilor Consiliului Director să
apreciem că activitatea desfăşurată atât la
nivel central cât şi la nivelul filialelor vă este
bine cunoscută, fiind dezbătură în şedinţele
B.P.C. şi în adunările generale ale filialelor şi
subfilialelor, iar o reiterare a acţiunilor,

demersurilor, a relaţionării practicate, a
rezultatelor obţinute, a concluziilor şi învă -
ţămintelor desprinse sunt binevenite pentru
fiecare dintre noi, fără a recurge însă la
analize şi dezbateri punctuale care au mai
puţină relevanţă şi nici rezonanţă în acti -
vitatea tuturor celor prezenţi.

Şi la acest eveniment important din
viaţa  noastră  remarc cu satisfacţie şi de -
plină responsabilitate faptul că în activitatea
tuturor structurilor de conducere pe întreaga
scară ierarhică a Asociaţiei, în centrul preo -
cupărilor majore ale acestora au stat dezide -
ratele şi obiectivele asumate prin STATUT şi
STRATEGIE, îmbunătăţite de Conferinţa
Naţională din 06.11.2013, în prezent ree -
ditate şi puse la dispoziţia tuturor struc -
turilor constitutive şi a membrilor
A.N.C.M.R.R.

De asemenea, în perioada de refe -
rinţă sus-amintită, reperele pentru
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General  (r) prof. univ. dr.  MIHAI ILIESCU
Preşedintele A.N.C.M.R.R.

DIN  V IAŢA  A .N .C .M .R .R .
În ziua de 23 octombrie 2014 s-a desfăşurat în Sala de Cinema a Cercului Militar Naţional

Şedinţa Consiliului Director al A.N.C.M.R.R., cu Ordinea de zi:  1. Raport infor maţional
privind: activitatea  desfăşurată  de  Asociaţie de la ultima Conferinţă Naţională - 6 noiembrie
2013 - până în prezent:  2. Apelul Biroului Permanent Central al A.N.C.M.R.R. către cadrele
militare provenite din  activitate  în  Armata  României  aflate  în  afara Aso ciaţiei şi în cele
cinci structuri asociative afiliate acesteia;   3. Raportul Comisiei de Cen zori;   4. Informare
privind  noile  reglementări  în domeniul asistenţei medicale şi asigurarea medicamentelor
pentru pensionarii militari şi familiile acestora;  5. Rapoarte de informare (Schimb de
experienţă), ale preşedinţilor următoarelor Filiale: Constanţa - Gl. lt. (r) Constantin Zeca,
Suceava - Gl. bg. (r) Zaharie Cojocaru,  Cluj - Col. (r) Ion Traşcă,  Hune doara - Col. (r) Dănilă
Moldovan;  6. Hotărârea Şedinţei Consiliului Director.

În cele ce urmează publicăm integral o parte dintre materialele prezentate la această
importantă activitate.

RAPORT  INFORMAŢIONAL AL BIROULUI PERMANENT CENTRAL LA ŞEDINŢA  CONSILIULUI  DIRECTORAL A.N.C.M.R. R. „Alexandru Ioan Cuza”23 octombrie 2014 - Bucureşti



planificarea şi organizarea activităţilor le-au
constituit:  Hotărârea Conferinţei Naţionale
din 06.11.2013; Hotărârile B.P.C. şi ale
comitetelor şi birourilor permanente;  Pre -
ve derile planurilor de activitate adoptate
pen tru acest an.

Planurile de activitate la toate nivelurile
ierarhice au fost şi sunt realiste, în con -
cordanţă cu nevoile Asociaţiei dar şi cu sus -
tenabilitatea reală şi a competenţelor limi -
tate ale întregii Asociaţii pentru reali zarea
lor practică.

În consens cu cele afirmate, trebuie să
subliniem cu tărie că un obiectiv permanent
a fost eficientizarea muncii desfăşurate la
toate nivelurile constitutive, valorificarea
învăţămintelor şi a experienţei acumulate,
acordându-se atenţie deosebită comunicării,
schimbului de idei şi păreri, precum şi
sprijin şi îndrumare nemijlocite.

Este demn de menţionat că întreaga ac -
tivitate în cadrul A.N.C.M.R.R. are la bazăStra tegia pentru optimizarea şi eficien -tizarea activităţii, în scopul respectării
pre vederilor Statutului, constituind docu -
mentul de fond care stă la baza planificării
curente şi de perspectivă.

Considerăm că şi în cadrul acestui forum
se impune să reiterăm că B.P.C. a con -
diţionat perseverent poziţia A.N.C.M.R.R. şi
de statutul de cadru militar în rezervă/re -
tragere, segment socio-profesional distinct
al societăţii româneşti, - atestat istoric din
timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
Asociaţia noastră, ca element de bază a com -
ponentei de rezervă a Armatei Române,
poa te astăzi să-şi etaleze concret şi temeinic
justificat parametrii fundamentali care-i dau
dimensiune şi recunoaştere şi anume: legiti -
mitate istorică şi juridică, reprezen tativitate,
utilitate şi notorietate publice.

Afirmăm cu tărie că toate acestea au
con stituit suportul de motivare şi mobilizare
permanentă, pe bază de voluntariat, pentru
a ne îndeplini obiectivele şi dezideratele asu -
mate prin acţiuni, demersuri şi adop ta rea
unei poziţii tradiţionale demne şi ci vilizate,
pentru toate organele de conducere.

Urmărind perseverent creşterea pres -

tigiului Armatei în cadrul societăţii româ -
neşti, cu cele două componente de bazăArmata Activă şi Armata de Rezervă, - la
scara întregii Asociaţii, - şi în această
perioadă, modalităţile de acţiune au avut în
vedere cu prioritate: 

• calea legală, civilizată potrivit statului
de drept, principiilor democratice, a Statu -
tului cadrelor militare în rezervă şi în retra -
gere şi a Jurământului de credinţă faţă de
ŢARĂ;

• acţiunea de sesizare a Parlamentului,
Guvernului şi conducerii Alianţei Centru
Stânga (PSD + UNPR);

• evitarea unor ieşiri „vocale” pe „sticlă“
(TV), care ar genera motive în plus de
nemulţumire pentru celelalte categorii so -
cio-profesionale şi nu puţine ca număr, ple -
când de la nivelul acestora de înţelegere şi
acceptare a specificităţii şi particularităţilor
serviciului militar;

• intensificarea „lobby-lui”  la nivel cen -
tral şi local, menţinându-ne statutul de O.N.G.
apartinic, însă relaţionând cu toate partidele
politice, instituţiile centrale şi locale, cu
parlamentarii şi demnitarii care ne împăr -
tăşesc idealurile şi ne sprijină în demersurile
noastre pentru asigurarea condiţiilor de
stare socială şi de viaţă decentă ale tuturor
pensionarilor militari şi familiilor acestora şi
în buna funcţionare a A.N.C.M.R.R., în în -
deplinirea tuturor obiectivelor asumate prin
STATUT şi STRATEGIE. Amintesc că această
poziţie a fost acceptată în consens, pe baza
protocolului de colaborare cu toate struc -
turile similare din Sistemul de Apărare, Or -
dine Publică şi Siguranţă Naţională.

• permanetizarea şi operativizarea legă -
turilor informale în vederea cunoaşterii,
îndrumării şi depăşirii unor greutăţi şi
eliminării neajunsurilor reclamate;

• promovarea intereselor cadrelor mili -
tare în rezervă şi în retragere prin amen -
damente  aduse unor proiecte de acte nor -
ma tive, instrucţiuni,  regulamente  elaborate
în cadrul M.Ap.N., precum şi prin iniţierea şi
promovarea unor proiecte de legi în
interesul A.N.C.M.R.R. şi al tuturor struc -
turilor asociative pe care le reprezintă;
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• perfecţionarea organizării şi conducerii
la toate nivelurile ierarhice, având la bază
prevederile  clare, fără ambiguităţi ale STA -
TUTULUI şi STRATEGIEI, înţelegerea şi
aplicarea riguroasă şi unitară, îm -
bunătăţirea organigramei organizatorice şi
relaţionale, a regulamentelor de ordine
interioară la toate nivelurile ierarhice ale
Asociaţiei.

În contextul celor menţionate, în spiritul
competenţelor stabilite prin statut, - răspun -
derile pentru eficientizarea muncii şi a
poziţiei adoptate de A.N.C.M.R.R. revin B.P.C.
şi Birourilor permanente ale filialelor.  Toate
organele de conducere, în raport cu rezul -
tatele înregistrate, adoptă permanent mă -
suri pentru îmbunătăţirea  funcţionării pe
toate planurile şi de perfecţionarea a muncii
în ansamblu.   

În consens deplin cu cele mai sus-men -
ţionate, B.P.C. apreciază că reuniunile zonale
au un efect benefic, constituie un valoros
cadru de cunoaştere reciprocă,  de preluare
a unor învăţăminte şi experienţe dobândite
de unele filiale.

Adresăm mulţumiri Filialelor Judeţene
GORJ, CONSTANŢA, GALAŢI, BUZĂU – pre -
şedinţilor acestora pentru eforturile depuse
pentru a împărtăşi din experienţa acu -
mulată, de modul de relaţionare cu organele
locale în sprijinul filialelor şi nu în ultimul
rând a modalităţilor de depăşire a unor greu -
tăţi obiective sau subiective. De asemenea,
aceste reuniuni au fost benefice Filialelor
Judeţene participante – GORJ, DOLJ,
TELEOR MAN, HUNEDOARA, MEHEDINŢI,
OLT, CARAŞ-SEVERIN, VÂLCEA, CURTEA de
ARGEŞ, CONSTANŢA, IALOMIŢA, BRĂILA,
GALAŢI, TULCEA, BACĂU, VASLUI, BRĂILA,
BUZĂU

Totodată B.P.C. apreciază şi recunoaşte
că la toate nivelurile Asociaţiei se desfăşoară
în continuare o muncă consistentă pe bază
de voluntariat şi ca urmare se impune ca în
permanenţă să se manifeste cu decenţă
respectul şi recunoştinţa pentru toţi cei care
muncesc în Asociaţie, să preluăm toate
poziţiile constructive din partea membrilor
acesteia, bineînţeles în lumina Statutului,

prin implementarea acestora sau promo -
varea la cei în drept. 

Acum şi întotdeauna se impune să eva -
luăm activitatea în ansamblu a B.P.C., a Co -
mitetelor şi Birourilor permanente ale
filialelor şi subfilialelor, a acţiunilor şi demer -
surilor întreprinse şi a nivelului de noto -
rietate, reprezentativitate şi percepţie în -
regis trate şi recunoscute faţă de prezenţa
A.N.C.M.R.R. în Rezerva Armatei Române –
în Societatea Românească.

Fără teamă de a greşi, vă asigur stimaţi
camarazi că toţi membrii B.P.C. au respon -
sabilitatea faptelor şi acţiunilor personale şi
colective, a angajamentului asumat prin
acceptarea pe bază de voluntariat a funcţiilor
statutare şi se străduiesc să respecte şi să
valorifice la standarde noi moştenirea înain -
taşilor, rezultatele anterioare, respectând
virtuţile cuprinse în Deviza: „PATRIE-
ONOARE-DEMNITATE”.

În acest context reafirm că B.P.C. a con -
lucrat bine cu toate filialele, le-a promovat şi
implementat toate propunerile valoroase, -
acum fiind un prilej pe deplin motivat de a le
adresa mulţumiri  preşedinţilor de filiale
care s-au implicat cu răspundere în îmbu -
nătăţirea relaţionării şi conlucrării cu insti -
tuţiile locale, prefecturi şi primării, precum şi
cu structurile societăţii civile.  

În contextul celor prezentate B.P.C. apre -
ciază în unanimitate că se menţine starea de
spirit, generoasă,  de înaltă responsabilitate
militară şi civică, de exigentă şi conciziune,
dovedite în munca fiecărui membru al B.P.C.,
al fiecărui membru al aparatului central, la
nivelul marii majorităţi a Comitetelor şi
Birourilor Permanente ale filialelor.

Este demn de menţionat că în perioada
de referinţă, la toate nivelurile ierarhice ale
Asociaţiei, inclusiv la nivelul structurilor
afiliate,  au existat o mai largă transparenţă
şi o mai completă şi oportună comunicare
în tre eşaloanele de conducere, între acestea
şi membrii dîn evidenţă.

Cred că sunt în asentimentul dumnea -
voastră să apreciez că munca, activităţile şi
demersurile B.P.C. vă sunt bine cunoscute,
mie revenindu-mi sarcina de a reaminti şi
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completa în acelaşi timp cunoştinţele dum -
nea voastră cu cele mai semnificative şi noi
aspecte care au vizat îndeplinirea Planului
de activitate pe 2014 şi parţial pe 2013 –
noiembrie-decembrie.   Prevederile planului
cu principalele activităţi au fost axate şi de
această dată pe structura Strategiei
A.N.C.M.R.R. cu referire directă la domeniile
vizate: specifice, studii şi analize, legislativ-
normativ, organizatoric, informaţional-
relaţional, calitatea vieţii şi relaţii interna -
ţionale.

B.P.C. şi prin Grupul Operativ de Lucru,
au analizat trimestrial şi ori de câte ori a fost
nevoie stadiul îndeplinirii planului, stabilind
corectivele care s-au impus.

În consecinţă s-au formulat şi adoptat
obiective, măsuri şi sarcini specifice etapei
pe care o parcurgem şi direct ancorate în
realitatea cotidiană care ne marchează
existenţa şi menirea asumată ca Asociaţie.

În context, sunt demne de menţionat:
• Definitivarea textelor Statutului şi Stra -

te giei pe termen mediu şi lung, editate în
primul trimestru al acestuia an;

•  Coordonarea pregătirii şi desfăşurării
adu nărilor generale ale filialelor;

• Realizarea apelului către cadrele mili -
tare în rezervă şi în retragere – provenite
din activitate în M.Ap.N., pentru întărirea
forţei şi spiritului de acţiune comună în
cadrul A.N.C.M.R.R., pentru îndeplinirea
obiectivelor şi aşteptărilor de viaţă decentă a
tuturor pensionarilor militari şi familiilor
acestora, cu posibilităţi ulterioare de ex -
tindere şi la unele structuri asociative, având
compatibilitatea prevederilor statutare cu
cele ale A.N.C.M.R.R.;

• S-au demarat unele proceduri pentru
reluarea iniţiativelor legislative aflate în
Parlament, precum şi susţinerea unei iniţia -
tive pentru asigurarea drepturilor legale,
referitoare la calitatea de utilitate publică,
re direcţionarea a 2% din impozitul pe pen -
siile membrilor Asociaţiei către aceasta, la
asistenţa medicală şi sanitară, de refacere
(recreere) a cadrelor militare în rezervă şi în
retragere şi a familiilor acestora. În acest
sens ne-am adresat: Secretarului de Stat

pentru Relaţia cu Parlamentul şi Calitatea
Vieţii; Ministrului de Finanţe;

S-au purtat discuţii la Parlament, cu
preşedinţii Comisiilor de Apărare, Muncă şi
Finanţe, - la Agenţia Naţională de Asigurare
Financiară (A.N.A.F.), la Ministrul Muncii,
Familiei şi Persoanelor Vârstnice şi la
Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice.

Totodată s-au purtat discuţii la sediul
Alianţei Centru Stânga cu domnul Viceprim-
Ministru Gabriel OPREA şi Secretarul
General al UNPR, domnul Neculai ONŢANU.

Ne-am adresat Preşedinţiei, Guvernului,
Preşedinţilor Senatului şi Camerei Depu -
taţilor, Ministrului Apărării Naţionale şi
Alianţei Centru Stânga, pentru modificarea
Constituţiei României referitoare la de fi -
nirea statului naţional unitar român, defi -
nirea minorităţilor etnice şi eliminarea
noţiunii de minorităţi naţionale, explicitarea
sintagmei „cetăţenie română”.

Ne-am adresat Ministerului Apărării
Naţionale pentru soluţionarea unor pro -
bleme, prezentând şi baza legală şi propu -
nerea A.N.C.M.R.R. de rezolvare, având în
vedere:

• consolidarea şi dezvoltarea parteneria -
tului dintre M.Ap.N. şi A.N.C.M.R.R. – având
baza legală O.G. nr.26/ 2000, O.G. nr.37/
2003, Ordinul nr.80/ 2003, Statutul şi
Strategia A.N.C.M.R.R.;

• asigurarea cadrului legislativ pentru
acoperirea unor nevoi financiare cu alocare
de fonduuri de la bugetul de stat,  prin
M.Ap.N. – conform Legii nr.24/ 2000;

• gratuitatea la asistenţă medicală şi
medicamente – conform Legii nr.80/ 1995,
Legii nr.95/ 2006, Legii nr. 346/ 2006,
Ordinului M.Ap.N. nr.110/ 2009, H.G.
nr.400/ 2014 – pentru aprobarea pachetelor
de servicii şi a Contractului cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei
medicale;

• acordarea şi pensionarilor militari aflaţi
în plată a condiţiilor de muncă prevăzute în
acte normative intrate în vigoare în ultima
perioadă de timp – H.G. nr.1294/ 2001,
completată cu H.G. nr.1019/ 2010 şi Or -
dinului M.Ap.N. nr. M-S 132/ 2010, - pentru
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modificarea Anexei nr.1 la Normele de
încadrare. B.P.C. beneficiind de compe ten  ţa
profesională a Serviciului juridic şi a Con -
silierului juridic al Preşedintelui,  domnul
Gl.mr. (r) DAN IOAN, a dat explicaţii unor
reglementări şi legi: O.U.G.nr.1/2011, Legea
nr.241/2013 şi Legea nr.25/2014 precum şi
celor referitoare la anularea unor debite
provenite din revizuirea pensiilor militare şi
a reluat amendamentele referitoare la:

•  pensia militară de stat – (noua lege a
pensiilor militare);

• legea de modificare şi completare a
Legii nr.346/ 2006 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Apărării Naţio -
nale, - A.N.C.M.R.R. să fie cuprinsă în sfera de
coordonare a ministrului;

• pachetul de noi legi ale sistemului de
sănătate publică, adresându-ne Ministerului
Sănătăţii şi Direcţiei Medicale a M.Ap.N.;

• legea cumulului pensiei cu salariul şi
în domeniul bugetar – lege care a fost apro -
bată de Parlament, având susţinerea unor
parlamentari şi membrii ai asociaţiei –
Col.(r) Ion MOCIOALCĂ – preşedintele
Comisiei de Apărare a Camerei Deputaţilor şi
respectiv Gl.bg.(r) Nicolae MIRCOVICI – şef
Birou Permanent al Camerei Deputaţilor,
promulgată în data de 14.10.2014.

S-au făcut propuneri, cu motivaţie legală
şi sustenabilitate recunoscută, referitoare la:

- Modificarea Instrucţiunilor nr. M 110/
2009 privind asistenţa medicală şi farma -
ceutică în  M.Ap.N. – soluţionată prin emite -
rea Ordinului nr. M 83 din 22 iulie a.c. asigu -
rându-se decontarea plăţii medicamentelor
pentru cadrele militare în rezervă şi în retra -
gere –pensionari militari – ( vom primi noi
precizării în acest sens de la şeful Direcţiei
Me  dicale a M.Ap.N., prezent la şedinţa
noastră);

- Modificarea ordinului privind orga -
nizarea şi funcţionarea Cercurilor Militare, -
unele structuri din M.Ap.N. – Direcţia
Domenii şi Infrastructuri, Direcţia Financiar-
Contabilă şi D.L.A.J. au susţinut, ca pentru
spaţiile din cercurile militare în care îşi des -
făşoară activitatea filialele noastre să plă -

tească costul utilităţilor (apă, curent electric,
căldură, chirie, telefon, etc.).  A.N.C.M.R.R.
membră în Comisia Superioară de Regu -
lamente şi Acte normative nu a fost de acord
şi ca urmare urmează ca în această toamnă
să fie reluată problema şi elaborarea unui
nou proiect;

- Solicitarea şi repartizarea biletelor de
tratament, odihnă şi recuperare medicală. În
cursul acestui an A.N.C.M.R.R. a beneficiat de
2660 bilete în staţiunile: Cap Aurora, Eforie
Sud, Sulina, Mangalia, Predeal, Sinaia,
Olăneşti, precum şi prin S.M.F. Navale, S.M.F.
Terestre, prin Spitalul „Elias” la Olăneşti, prin
Casa N.P.P. şi Bălţăteşti 28 serii (s-au făcut
precizări pentru solicitările anului 2015).

Apreciem, fără teamă de a greşi sau
exagera că în decursul întregii etape de
referinţă s-au demarat şi sunt susţinute la
toate nivelurile de conducere iniţiative pro -
cedurale în scopul îmbunătăţirii relaţionării
cu instituţiile reprezentative ale statului la
nivel central şi local, cu M.Ap.N., Ministerul
Să nătăţii, Ministerul de Finanţe, A.N.A.F.,
CASAOPSNAJ, Consiliul Naţional al Persoa -
nelor Vârstnice şi C.J.P.V., Prefecturi şi Primă -
rii, de asemenea cu U.N.Ap., Academia Teh -
nică Militară; Academia Oamenilor de Ştiinţă
din România, Patriarhia Română, structurile
cu protocol de colaborare: Liga Navală,
Asociaţia Diplomaţilor Militari, Cultul Eroilor
precum şi cu toate structurile asociative din
întregul Sistem de Apărare, Ordine Publică şi
Siguranţă Naţională.

Suntem în curs de clarificarea a situaţiei
juridice a tuturor filialelor judeţene şi de
sector, a subfilialelor, referitoare la denumire,
personalitate juridică şi unicitatea Statutului
A.N.C.M.R.R. pentru toate structurile con -
stitutive şi s-a asigurat asistenţa juridică a
membrilor A.N.C.M.R.R. care au avut nevoie.

S-a perseverat în creşterea eficacităţii
sistemului de comunicare a B.P.C. În acest
sens amintim comunicatele cu principalele
ac  tivităţi desfăşurate, demersurile şi ini -
ţiativele referitoare la legi şi acte
normative, mesajele şi scrisorile adresate
Preşedinţiei, primului ministru, membrilor
guvernului şi parlamentului.
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S-a ţinut legătura cu presa militară,

având şi o întâlnire cu Şeful Trustului de
Presă şi Redactorul Şef al  săptămânalului
„Observatorul Militar”, având mai multă
înţelegere pentru a ne face cunoscute activi -
tăţile şi transmiterea unor mesaje către
mijloacele de informare în masă (presă şi
TV). De asemenea s-au făcut cunoscute prin
intermediul site-ului activităţile desfăşurate
de filialele care au solicitat acest lucru.

În context doresc să subliniez şi rolul
Departamentului editorial. Numerele Re -
vistei „Rezerva Oştirii Române”  apărute
după desfăşurarea Conferinţei Naţionale din
06.11.2013, s-au dovedit un util „instru -
ment” de lucru pentru toate filialele
A.N.C.M.R.R., publicând documentele Confe -
rinţei Naţionale, mesajele adresate de
personalităţile participante, precum şi
materialele privind îndeplinirea hotărârilor
şi poziţiei adoptate pentru viitor.     

Împlinirea în 2014  a 15 ani de activitate
a Revistei „Rezerva Oştirii Române” analiza
activităţii specifice, a relevat pe de o parte
locul şi rolul acesteia în viaţa A.N.C.M.R.R. iar
pe de altă parte volumul de muncă respon -
sabilă şi de mare acurateţe pentru editarea
fiecărui număr, dar şi necesitatea îmbu -
nătăţirii acesteia. Rolul acestei reviste este
pe deplin recunoscut pentru o reală infor -
mare a membrilor A.N.C.M.R.R. 
cu probleme organizatorice dar şi cu aspecte
din viaţa filialelor,  a membrilor acestora pre -
cum şi cu informaţii de istorie, cultură, artă
şi politică militară.

„Mapa realizărilor” cuprinde continuarea
demersurilor şi aşezarea pe baze logistice şi
financiare reale pentru menţinerea şi dez -
voltarea relaţiilor A.N.C.M.R.R. cu structuri
asociative similare din statele membre NATO
şi UE, acordând prioritate celor vecine şi de
natură specifică, aparte cu cele similare din
Republica Moldova.

De la Conferinţa Naţională din
06.11.2013, în semestrul II 2013 la nivel
central au avut loc două întâlniri cu asociaţia
similară din Serbia, la Belgrad şi Bucureşti,
iar la nivelul filialelor, cea din Satu Mare a
primit vizita omologilor unguri de la

Nyregyhaza, iar cea din Câmpina a efectuat
o vizită la omologii germani din Aachen –
Landul Baden-Wurtemburg.

Planul de relaţii internaţionale ale
A.N.C.M.R.R. pe anul 2014 a avut şi are pla -
nificate vizite atât în ţară cât şi în străinătate,
atât la nivel central cât şi al filialelor cu omo -
logii noştri din Polonia, Italia, Republica Mol -
dova, Slovenia, Bulgaria, Ungaria, Serbia,
Ger mania, inclusiv cu iniţierea de contacte
cu Grecia şi Turcia.

În baza înţelegerilor şi acordurilor de
coo perare încheiate la nivel central, sunt
planificate şi se desfăşoară deja schimburi
de vizite de către filialele Giurgiu, Dolj şi
Constanţa cu omologii bulgari, de către
filialele Mehedinţi şi Timiş cu omologii Sârbi
şi de către Satu Mare cu cei din Ungaria, Iaşi
cu Republica Moldova.

Din cauza situaţiei internaţionale de la
proximitatea României şi a unor condiţii
obiective, unele prevederi ale planului nu s-
au desfăşurat. Mă refer la vizita camarazilor
polonezi şi deschiderea relaţiilor cu Turcia şi
Germania.

Deplasarea centrului de greutate al efor -
tului internaţional al A.N.C.M.R.R. către
filiale, generează premizele întăririi şi mai
mult a legitimităţii şi reprezentativităţii
acestora la nivel local şi pe plan inter -
naţional.

Ne-am propus ca nerealizările în dome -
niul internaţional să constituie o prioritate
pentru A.N.C.M.R.R., şi în contextul de
securitate internaţional actual, - A.N.C.M.R.R.
va pune pe primul plan în continuare
promovarea intereselor politicii externe a
Statului şi ale Armatei Române.

Ca întotdeauna în gândirea românului
„cel din urmă devine cel dintâi” – domeniul
resurse umane – continuă să preocupe pe
fiecare rezervist. În perioada de referinţă,
B.P.C. a continuat, cu perseverenţă, să facă
demersurile necesare şi legale pentru acor -
darea recompensei morale, fără cheltuieli
financiare, privind promovarea în grad a
unor membri merituoşi ai A.N.C.M.R.R.

În perioada octombrie 2013 - octombrie
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2014 au fost promovaţi în grad 2 generali, li
s-a acordat gradul de general unui număr de
7 colonei/ comandori; au fost înaintaţi în
grad 171 ofiţeri şi 24 subofiţeri, - un număr
mic faţă de perioada anterioară, ca urmare a
restricţiilor impuse prin Ordinul ministrului
Apărării Naţionale M 132/ 2012. De ase -
menea s-a acordat gradul de sublocotenent/
aspirant la 27 maiştrii militari şi subofiţeri.

De asemenea s-au conferit Emblema de
Onoare şi Diploma de Onoare a A.N.C.M.R.R.
unor membri şi filiale ale Asociaţiei, iar 3
generali, 1 maistru militar şi 1 subofiţer au
fost propuşi pentru decorare cu distincţii
naţionale, cu prilejul Zilei Naţionale a Ro -
mâniei.

De asemenea au fost analizate şi solu -
ţionate o multitudine de cereri şi solicitări
ale unor membri şi conduceri ale filialelor
privind drepturile de pensie, încadrarea în
grupe de muncă şi acordarea altor drepturi
legale.

B.P.C. asigură membrii Consiliului Di -
rec tor că va persevera pentru revenirea la
situaţia anterioară – ordinul în vigoare,
pentru că toate acestea sunt o răsplată
morală, pentru munca meritorie în perioada
activă şi mai ales în cea de rezervă, fără a
aduce prejudicii bugetului M.Ap.N.  

Nu putem să omitem că în această pe -
rioadă de referinţă, B.P.C. şi filialele au or -
ganizat sau au participat la evenimente
cultural-istorice şi aniversări: Ziua Culturii
Naţionale (15.01), 155 de ani de la Unirea
Principatelor Române, 31 Mai Ziua Rezer -
vistului şi Ziua A.N.C.M.R.R. – care în acest an
a fost onorată de prezenţa Ministrului
Apărării Naţionale, Ziua Drapelului Naţional,
Ziua Imnului Naţional.

De asemenea am onorat cu prezenţa
activităţile de protocol la ambasade, Zilele
Categoriilor de Forţe Armate şi Structurilor
Centrale din M.Ap.N.

În context, putem să afirmăm că ne-am
străduit ca şi activitatea de astăzi la care vom
participa – Ziua Armatei Române la 70 de
ani de la eliberarea teritoriului de N-V al ţării
de sub ocupaţia germano-horthystă, să se

ridice la nivelul aşteptărilor şi a reprezen -
tativităţii A.N.C.M.R.R. şi bineînţeles, vă
rugăm să vă exprimaţi aprecierile.

Desigur aşa cum am arătat anterior –
pre zentul raport  nu este exhaustiv, lista as -
pectelor pozitive poate continua.

Dumneavoastră ştiţi foarte bine, acest
raport poate fi o invitaţie (provocare) la
analize proprii, care va conduce la perfec -
ţionarea muncii în general.  

Trebuie să spunem că în etapa de re -
ferinţă ne-am confruntat sau am identificat o
serie de lipsuri şi neîmpliniri în munca
noastră.

Nu trebuie să mai aduc în atenţie că
foar te multe au la bază cauze obiective, pre -
vederile unor acte normative,  precum şi ig -
norarea sau sentimentele de reticenţă din
partea celor cărora ne-am adresat. Totuşi, în
continuare unele neajunsuri au, însă, cauze
subiective generate de noi, - sub diferite mo -
tivaţii greşite, concepte depăşite de con -
ducere, interpretării foarte subiective a
Statutului şi Hotărârilor adoptate, poate chiar
şi de unele nemulţumiri legate de neînţe -
legerea unor acte normative referitoare la
majorarea şi indexarea pensiilor, cumulul
pen siilor cu salariul în sectorul bugetar, pro -
blema asistenţei medicale şi a medicamen -
telor, care astăzi sunt clarificate, confirmân -
du-se şi efortul Asociaţiei – în plan central şi
chiar local la rezolvarea lor.

Putem afirma că problema comunicării
la nivelul întregii Asociaţii n-a ajuns la
nivelul de performanţă aşteptat şi de
asemenea calitatea de utilitate publică nu
pentru toţi este o modalitate legală pentru
sprijinul necesar în îndeplinirea obiectivelor
propuse.

De asemenea nu sunt suficient de
evidente acţiunile pentru asigurarea îmbă -
trânirii active, creşterii calităţii vieţii şi
realizării unei reale solidarităţi între
generaţii.

Avem convingerea că ultimele docu -
mente care sunt în faza de analiză şi ela -
borare în vederea adoptării, - este vorba de
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„Documentul cadru general de acţiune pen -
tru participarea la programe cu finan ţare
europeană” şi „Poziţia A.N.C.M.R.R. în raport
cu Managementul Crizelor” vor veni în
sprijinul sustenabilităţii unor acţiuni
preconizate.

Bineînţeles nu excludem analiza proprie
şi găsirea soluţiilor potrivite fiecărei filiale
pentru îmbunătăţirea activităţii, - contând,
nu în ultimul rând şi pe schimbul benefic de
experienţă, ce va continua, între filiale – pe
zone geografice.

În contextul celor prezentate trebuie să
subliniem că avem acumulată o bogată ex -
perienţă, avem un important fond de
demersuri şi activităţi, un corp competent de
cadre militare în rezervă şi în retragere care
trebuiesc valorificate superior – în scopul
perfecţionării activităţilor sustenabile prin
lege şi financiar la toate nivelurile.

Personal cu deplină convingerea doresc
să reiterez şi la acest forum că funcţiile
încredinţate fiecăruia dintre noi de eşalonul
de conducere al A.N.C.M.R.R. sunt onorante,
induc în continuare obligaţii, răspunderi,
solicită dăruire, competenţă, înţelegere, exi -
genţe şi generează noi şi profunde senti -
mente camaradereşti pe care trebuie să le
promovăm consecvent în activitatea Consi -
liului Director şi a Biroului Permanent Cen -
tral, în munca şi viaţa întregii Asociaţii.

Îmi face plăcere să cred că toţi cei pre -
zenţi vom fi animaţi de gândurile şi senti men -
tele exprimate, răsplătind astfel încrederea şi
aşteptările celor peste 35.000 de membrii ai
A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”.

Am deplină convingere că împreună
reprezentăm o forţă puternică, - un pilon de
bază al Armatei de Rezervă a României,
fiind în măsură să ne legitimăm existenţa în
evoluţia noastră istorică şi a societăţii ro -
mâneşti, să glorificăm trecutul, să ne venerăm
înaintaşii aducându-le prinosul nostru de
recunoştinţă, să le urmăm exemplul de
dăruire sub jurământ de credinţă faţă de ţară
şi neam, şi să acţionăm cu motivaţie sufle -
tească şi abnegaţie pentru împlinirea nobil e -
lor misiuni asumate. În spiritul virtuţilor
cuprinse în deviza „PATRIE-ONOARE-DEM -

NITATE”, să dovedim probitate profesională
şi camaraderească, înaltă conduită civică în
unitate de nezdruncinat şi pe bază de
cauzalitate înţeleaptă în tot ce vom întreprin -
de şi se aşteaptă de la noi, întrucât avem forţa
şi tăria necesare la toate nivelurile structurale
ale Asociaţiei.

Fiind în asentimentul dumneavoastră
asigurăm membrii A.N.C.M.R.R. şi familiilor
lor, că nimeni şi nimic nu ne va abate de la
crezul nostru sfânt, iar prioritatea zero va
continua să reprezinte lupta cu demnitate
pentru apărarea drepturilor dobândite şi pe
drept cuvenite, asigurând condiţiile de stare
socială şi de viaţă decentă tuturor membrilor
Asociaţiei şi familiilor acestora, a tuturor
pensionarilor militari.

**          *
Aşa cum ştim cu toţii în luna Noiembrie a.c.

vor fi alegerile prezidenţiale.
Este obligaţia noastră civică să îndemnăm

şi să mobilizăm pe toţi membrii Asociaţiei,
pe toţi pensionarii militari şi familiile lor să
participe la vot, să dea girul celui mai bun
can didat şi formaţiuni politice – fiind echi -
distanţi politic şi nu partizani, să susţinem
acele formaţiuni politice şi demnitarii care
ne-au împărtăşit idealurile, ne-au rezolvat
problemele ridicate şi care ne dau garanţia
sprijinului de care vom avea nevoie în ur -
mătorii 5 ani.  

Închei, exprimând convingerea pentru o
înţelegere superioară şi temeinic argumen -
tată a acestor necesităţi şi sarcini imediate şi
de viitor.

Vă adresez tuturor mulţumiri pentru
participare la acest FORUM, pentru activi -
tatea desfăşurată, multă sănătate şi împliniri
în viaţa personală, în familiile voastre, dar şi
în familia noastră a tuturor – A.N.C.M.R.R.
„Alexandru Ioan Cuza”.

TUTUROR FELICITĂRI ŞI LA MULŢI ANI ARMATEI ROMÂNE !SĂ AVEM ÎNCREDERE ÎN NOI 
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Dragi camarazi, 
Conducerea centrală a Asociaţiei Naţio -

nale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Re -
tra gere (A.N.C.M.R.R.)  ,,Alexandru Ioan
Cuza” , ancorată în evoluţia post decembristă a
societăţii româneşti, şi în realitatea cotidiană,
constată că segmentul socio-profesional pe
care îl reprezintă cadrele militare în rezervă şi
în retragere (pensionari militari), a fost supus
unui linşaj mediatic cu vădită influenţă politică,
adresându-i-se peiorative neîntemeiate şi
nejustificate, toate menite să conducă la dez -
binarea spiritului şi unităţii camaradereşti. S-a
ignorat faptul că a fi militar nu este o meserie
ca oricare alta. 

Militarii români au un contract cu ţara,
încheiat sub jurământ, în faţa lui Dumnezeu, iar
ei onorează acest contract chiar cu preţul vieţii,
aşa cum au făcut eroii noştri de-a lungul
istoriei, inclusiv în ultimii ani, în teatrele de
operaţii din Irak, Afganistan şi Balcanii de Vest.  

Ca foşti militari activi ai Armatei României
nu trebuie să uităm legământul din fragedă
tinereţe cu ţara, care este: 

,,Jur credinţă patriei mele, România, 
Jur să-mi apăr ţara chiar cu preţul

vieţii, 
Jur să respect Constituţia, legile ţării şi 
Regulamentele militare. 
Aşa să-mi ajute Dumnezeu ! 
Acest act de credinţă faţă de ţară şi neam

nu poate fi retras niciodată. Acesta este, în cu -
get şi simţiri,  elementul de bază care ne uneşte

pe toţi militarii, activi şi în rezervă. 
În prezent putem afirma cu deplină mo -

tivare că s-a revenit la o stare de normalitate în
domeniul pensiilor militare, acţiunile, demer -
surile consecvente şi direct către Guvern şi
Parlament ale A.N.C.M.R.R. au fost preluate şi
susţinute prin iniţiative legislative de către unii
demnitari şi politicieni realişti, călăuziţi de
interesul naţional şi de sentimente de respon -
sabilitate faţă de Armată şi ŢARĂ.

Este însă demn de menţionat că experienţa
ne demonstrează fără putinţă de tăgadă că
numai unirea într-o structură asociativă
viabilă, legal constituită, aptă să reprezinte
cu demnitate şi onoare interesele şi să apere
drepturile legal cuvenite ale fostelor cadre
militare active şi ale familiilor acestora, folosind
părghiile statului de drept, poate aduce rezul -
tatele scontate în atingerea obiectivelor
stabilite în mod democratic. .   

De aceea, Biroul Permanent Central, având
toate motivele să aprecieze că A.N.C.M.R.R. este
o asemenea structură asociativă, reiterează
unele aspecte specifice şi caracteristice ale
activităţii Asociaţiei noastre, astfel:      

- este, alături de A.N.V.R., una din primele
structuri asociative din domeniul apărării
armate a ţării, constituită imediat după eveni -
mentele din anul 1989, cu filiale în toate ju -
deţele, fostele şi actualele garnizoane militare; 

- Asociaţia noastră este purtătoarea unei
îndelungate legitimităţi istorice, revendicându-
şi aceasta încă de la primele începuturi, fiind
con tinuatoarea Societăţii Ofiţerilor în Rezervă

A P E L U L BIROULUI PERMANENT
CENTRAL AL A.N.C.M.R.R. 

către cadrele militare în rezervă şi în retragere
provenite din activitate  în Armata României,

aflate în afara Asociaţiei şi a celor cinci
structuri asociative  afiliate acesteia. 
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şi în Retragere Proveniţi din Activitate
(SORRPA), constituită în 1925 şi desfiinţată
abuziv în 1948.; 

- păstrându-şi independenţa, călăuzită de
valorile devizei sale ,,Patrie. Onoare, Dem -
nitate “, A.N.C.M.R.R. acţionează tradiţional
sub înaltul patronaj al Preşedintelui
Româniai, în calitatea sa de Comandant al
Forţelor Armate şi patronajul Ministerului
Apă rării Naţionale, ministrul fiindu-i
pre şedinte de onoare; 

- ca urmare a activităţii din sfertul de veac
pe care îl încheiem de la reluarea tradiţiei
asociative, reprezentativitatea, utilitatea publi -
că şi notorietatea îi sunt recunoscute prin acte
normative de guvernare şi de conducere mi -
litară, acordându-i-se oficial dreptul la Însemn
heraldic şi Steag de Identificare propriu,
precum şi dreptul de a conferi Emblema de
Onoare, la fel ca structurile militare sem -
nificative;

-  asociaţia noastră are deja un sistem de
relaţionare cu structurile asociative similare
din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi
Siguranţă Naţională, precum şi cu structurile
asociative din statele membre  NATO şi UE,
fiind şi prima care a pus bazele relaţiilor de
colaborare cu Confederaţia Interaliată a Ofi -
ţerilor de Rezervă (CIOR), structură asociativă
ajutătoare a Comitetului Militar NATO.     

În cei aproape 25 de ani de existenţă,
A.N.C.M.R.R. a reuşit să rezolve multe din pro -
blemele prioritare pentru cadrele militare în
rezervă/retragere şi familiile acestora, în -
deosebi cele privind calitatea vieţii, respectiv
asigurarea pensiilor militare legal cuvenite. Mai
sunt încă probleme care îşi aşteaptă soluţio -
narea optimă.  Trebuie apărat cu străşnicie
spiritul de camaraderie, statutul de corp socio-
profesional distinct al societăţii româneşti,
demnitatea şi onoarea militară,  revigorareea
Armatei de rezervă care,  împreună cu Armata
activă profesionistă, trebuie să fie pilonul de
bază al securităţii şi apărării ţării.

Dragi camarazi, 
Viaţa a demonstrat că drepturile şi pro -

blemele specifice ale rezerviştilor militari şi ale

fa miliilor acestora pot fi ştirbite sau
ameninţate prin diferite acte normative şi
programe publice care contravin celor
câştigate prin Lege. 

Se impune aşa dar creşterea forţei şi
capacităţii de acţiune a corpului cadrelor
militare în rezervă/retragere – pilon de bază al
rezervei Armatei Române -  care se poate
realiza numai în  cadrul acestei structuri aso -
ciative şi nu în afarea acesteia. Numai prin
unitatea noastră, a celor care am slujit Ţara
sub drapel, vom reuşi să ne apărăm şi să
promovăm valorile care ne definesc şi ne
disting existenţa noastră în societatrea în care
trăim. 

În context, tuturor celor care înţeleg şi
apreciază dezideratele, obiectivele şi sarcinile
asumate de A.N.C.M.R.R., în spiritul devizei
,,PATRIE – ONOARE – DEMNITATE “, al pre -
vederilor Statutului şi Strategiei acesteia, le
adresăm chemarea: 

,,Veniţi alături de noi, sporiţi numărul
şi calitatea membrilor filialelor şi sub -
filialelor, străduiţi-vă să împrospătaţi cu
vigoare acţională, inteligenţă, consistenţă
şi eficienţă, conducerile Asociaţiei, la toate
nivelurile ierarhice”.

Vă aşteptăm, dragi camarazi, cu toată
dragostea şi respectul pe care vi-l purtăm, noi
cei peste 33.000 membri ai A.N.C.M.R.R. ,,Ale -
xandru Ioan Cuza “.

*                   
*        *

Pentru informaţii suplimentare despre
A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza “ vă punem
la dispoziţie Pliantul de prezentare a
Asociaţiei

BIROUL PERMANENT CENTRAL
Data:  23.10.2014                                       

Pentru conformitate 
Gl.mr. (r) ing. VASILE DOMNU             Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.



1. Aprobă raportul informaţional al
preşedintelui A.N.C.M.R.R. privind activităţile
desfăşurate de Asociaţie de la ultima Con -
ferinţă Naţională (06.11.2013) până în
prezent şi raportul Preşedintelui Comisiei de
Cenzori.

Apreciază conţinutul informărilor pre -
 zentate de cei patru preşedinţi de Filiale
(Con stanţa, Suceava, Cluj şi Hunedoara),
acestea constituind un util schimb de expe -
rienţă pentru activitatea filialelor teritoriale. 

2. Aprobă conţinutul Apelului B.P.C.
către cadrele militare în rezervă şi în retra -
gere provenite din activitate în M.Ap.N. din
afara A.N.C.M.R.R. şi din structurile afiliate
acesteia.

3. Consiliul Director dă o înaltă apre -
ciere activităţii desfăşurate şi rezultatelor
obţinute la nivel central, al filialelor şi sub -
filialelor. 

4. Apreciază faptul că organele de con -
ducere, pe întreaga scară ierarhică, în  marea
lor majoritate, au avut în relaţiile cu in sti -
tuţiile centrale şi locale ale statului, cu forţele
politice şi societatea civilă, o poziţie şi o
conduită de înaltă probitate şi demnitate
mili tară şi civică, în consens cu virtuţile cu -
prinse în deviza ,,Patrie, Onoare, Dem -
nitate”, ceea ce trebuie să se menţină con -
secvent şi în perioada următoare. 

5. Conform prevederilor art. 23, alin. 3,
din Statutul A.N.C.M.R.R., Consiliul Director
este de acord cu propunerea de eliberare din
calitatea de membru al B.P.C. a col. (r) Vasile
ROTARU, fiind plecat în altă structură
asociativă şi numirea gl. mr. (r) Constantin
COJOCARU ca membru al B.P.C., urmând ca

această propunere să fie supusă validării la
Conferinţa Naţională.

6. Conform prevederiolor art. 25, alin. 3
din Statutul A.N.C.M.R.R., Consiliul Director
avizează reînfiinţarea Filialei Călăraşi şi or -
ganele de conducere alese (completate) statu -
tar în acest an, urmând a fi validate de prima
Conferinţă Naţională a A.N.C.M.R.R.

7. Biroul Permanent Central va lua mă -
surile care se impun pentru aducerea la cu -
noştinţa tuturor filialelor judeţene (şi aso -
ciaţii afiliate), a metodologiei de decontare a
valorii medicamentelor şi de monitorizare a
modului de asigurare a asistenţei medicale şi
a medicamentelor pentru pensionarii mili -
tari şi familiilor acestora. 

8. B.P.C. să intervină la ministrul Apă -
rării Naţionale pentru iniţierea unei hotărâri
a Guvernului României în scopul regle men -
tării juridice a spaţiilor folosite de
A.N.C.M.R.R.  la nivel central, filiale şi sub -
filiale. 

9. Organele de coducere pe întreaga
scară ierarhică a A.N.C.M.R.R. vor lua măsuri
pentru îndeplinirea prezentei hotărâri, re -
vederea şi realizarea sarcinilor şi obiectivelor
prevăzute în Hotărârea Conferinţei Naţio -
nale a A.N.C.M.R.R. din noiembrie 2013 şi în
Planurile anuale. 

La baza întregii activităţi să stea pre ve -
derile Statutului şi ale Strategiei A.N.C.M.R.R.,
folosindu-se toate căile şi pârghiile legale.                  

General-locotenent (r) dr. RADU
VLĂSCEANU

Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.
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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DIRECTOR   
Consiliul Director al Asociaţiei Naţionale a CadrelorMilitare în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza“     întrunit în şedinţa din 23 octombrie 2014,        

HOTĂRĂŞTE:
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A). VALORIFICAREA POTENŢIALULUIUMAN AL A.N.C.M.R.R. ÎN SPRIJINUL CO -LECTIVITĂŢILOR LOCALE. 
Argumente pentru implicareaA.N.C.M.R.R. în managementul situaţiilor deurgenţă:1. Calitatea resursei umane:  niveleducaţional ridicat, experienţă cu mare arie deacoperire, formaţie profesională dedicatăleadership-ului, managementului, spirit orga -nizatoric, spirit de  echipă, dedicaţie; con ştiinţăcivică ridicată, predispoziţie spre voluntarism,mobilitate şi dispersare în teritoriu ridicate alemembrilor A.N.C.M.R.R. 2. Calitatea infrastructurii organiza -torice:  suprafaţă de acoperire  a  structurilororganizatorice pe teritoriul României; struc -tură organizatorică funcţională, cu organeexecutive decizionale permanente; cu posibi -lităţi mari de avertizare, înştiinţare;  sistem decomunicaţii şi de evidenţă personală func ţio -nal;  funcţionalităţi de evidenţă fi nanciar-con -tabilă proprie  a filialelor şi subfilialelor;infrastructură locativă suficientă pentruactivităţile curente, precum şi pentru activităţide mai mare amploare: adunări, manifestăriculturale.  Folosinţa acesteia este gratuită, fiindpusă la dispoziţie de către M.Ap.N.;  foarte bunărelaţionare a filialelor şi subfilialelor cu auto -

rităţile locale în toate domeniile de activitate;posibilitatea de in stituţionalizare a relaţiilor cuautorităţile locale (încheiere de protocoale delucru, colaborare);  posibilitatea participării laorice fel de programe cu finanţare europeană. 3.  Cele două aprecieri de mai sus facposibilă accesarea membrilor şi structurilorA.N.C.M.R.R. pe întregul spectru al procesuluide management al crizelor şi în particular alsituaţiilor de urgenţă. Detalierea se poate faceprin planurile de management de la nivel sat,comună, judeţ, autoritate centrală.4.  Prin  pregătire specifică (cursuri de spe -cialitate de scurtă durată, convocări despecialitate), cu folosirea facilităţilor locative aleA.N.C.M.R.R.. Personalul în rezervă poateîndeplini sau suplini funcţii ca:  participare şiexpertizare planuri de intervenţii locale, con -trolul măsurilor preventive,  avertizarea şiînştiinţarea populaţiei, mobilizarea şi edu careapopulaţiei, participarea la colectarea, orga -nizarea şi distribuirea ajutoarelor uma nitare,participarea la sprijinirea măsurilor de ordinepublică, augmentarea structurilor exe cutive şide comandă, a structurilor de intervenţie şialtele. 5.  Apreciez  că o asemenea forţă uma nă,cu o asemenea structură,  reprezintă  un ,,asset”important care trebuie  capitalizat în toate for -mele şi pe toate etapele procesului de mana -

PREOCUPAREA A.N.C.M.R.R. PENTRU
PARTICIPAREA LA PROGRAME 

CU FINANŢARE EUROPEANĂ

ASPECTE FUNDAMENTALE ALE DOCUMENTULUI
CADRU GENERAL DE ACŢIUNI PENTRU

PARTICIPARE LA PROGRAME 
CU FINANŢARE EUROPEANĂ

Conducerea centrală a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Reteragere, cât şi structurile teritoriale ale acesteia sunt interesate să participe activ la
programe cu finanţare europeană, prin valorificarea eficientă a resurselor sale
umane, în ideia creşterii calităţii vieţii rezervei oştirii române. Publicăm mai jos un
DOCUMENT CADRU pe această temă. 
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gement al crizelor şi situaţiilor de urgenţă.  

B)  CALITATEA VIEŢII  ŞI  A.N.C.M.R.R.
,,Populaţiile naţiunilor europene au îm -bătrânit şi toate acestea au luat măsuri decapacitare  a vârstei a 3-a pentru a asigura par -ticiparea acesteia la viaţa economică, in -cluziune socială şi securitate naţională”(Document U.E.)   Teza 1:  Preocuparea pentru calitateavieţii rezervei oştirii române  reprezintă oresursă de întărire a potenţialului deapărare . I. Resurse: 1. Grija faţă de structurile asociativereprezintă recunoaşterea drepturilor caredecurg din calitatea de utilitate publică; 2. Infrastructura structurilor asociativecompatibilă cu sistemul de ,,readiness:(mobilizare) al Armatei României;3. Normative legislative care să facăposibilă funcţionarea mecanismului de sprijincivic – structura asociativă în relaţie cuautoritatea locală;4. Lărgirea spectrului de aplicabilitate alegii voluntariatului şi pentru vârsta a 3-a;5. Şcoala reprezină mediul formativ demanifestare a valenţelor civice, care pot fipromovate şi de către persoanele aparţinândrezervei armatei;6. Mediul de afaceri, în special în in dustriade apărare (cursuri de calificare pen trupersonalul tehnic disponibilizat şi în rezervă,provenit din unităţile de producţie de apărare,cu fonduri europene);7. Programele de reconversie nu trebuiesă fie numai pe hârtie ci şi în corelare cunevoile de creştere a potenţialului de apărare(presupune atragere indirectă de fondurieuropene); II. Domeniia. Asistenţa socială – medicina noncon -venţională, post perioada activă  şi altele:facilităţi pentru cei care nu mai au între -ţinători; turism medical; consiliere psihote -rapeutică; cultura identităţii vârstei a 3-a etc. b. Promovarea culturii, valorilor, tra diţiilorşi imaginii Armatei României: la nivel naţional(educaţia civică etc); şi la nivel internaţional.c.  Accesarea infrastructurii cu capa citatede finanţare europeană pentru vârsta a 3-a(turism, balneo, artă. beletristică etc). III. Modalităţi de implementare: A.  La nivel naţional prin alipire la pro -

grame deja existente, derulate de autorităţilelocale sau centrale, ori altele generate de cătreacestea. B.  La nivel internaţional:  zona trans -frontalieră  (activităţi în comun, la recipro -citate,  pe  programe specifice, de exemplu Pro -gramul IPA de Colaborare Transfron talieră ),de regulă în domeniul schimburilor culturale;zona transnaţională: participare  în programenumai cu fonduri  nerambur sabile, caparteneri la un program generat de un,,leading nation” – ţara lider de program – sauprograme generate de noi ca ,,leading nation”,cu participarea altor ţări ca parteneri.Teza II – Participarea la programe cufinanţare europeană a A.N.C.M.R.R. şi aaltor structuri asociative nu exclude ci pre -supune conexarea la programe de rulate  cuEDA (European Defence Agency) sau NATOScience for Peace, prin care sunt angajateresurse umane cu valorificare în industriade apărare    (cursuri de recalificare cusprijin şi finanţare europeană  şi derulateîn conlucrare cu filiale locale aleA.N.C.M.R.R.).   Teza III – Rezerva armatei reprezintăresursa principală de pregătire, coagulare,stimulare şi mobilizare în vedereapregătirii populaţiei pentru apărare.Acest domeniu nu este acoperit de fondurieuropene, dar se regăsesc indirect în alteprograme. CONDIŢII DE SUCCES.1.  Demersul pentru calitatea vieţii vârsteia 3-a trebuie integrat în strategia desecuritarte naţională.2.  Activitatea trebuie instituţionalizată. 3.  Feedback-ul se va regăsi într-o nouălegislaţie şi o nouă infrastructură de mobilizarea rezervei.4.  Existenţa unui cadru normativ întreM.Ap.N. şi A.N.C.M.R.R. de sprijin în realizareaobiectivelor de creştere a calităţii vieţii perso -nalului activ şi de rezervă al armatei.5.  Centrul de greutate al efortului seplasează la nivelul filialelor şi al autorităţilorlocale. 6.  Lărgirea cadrului legislativ  în aşa felîncât relaţia autoritate locală – filialaA.N.C.M.R.R. să fie mai eficientă şi beneficăambelor părţi. Intocmit 
Gl.bg. (r) Virgiliu-Marian BUCIUMANVicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.
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Străjuită de statuia ecvestră a Vo -
ievodului unificator – simbolul spi -
ritual al Filialei A.N.C.M.R.R.  doljene

- vestind peste veacuri prima unire a
Ţărilor Române,  Piaţa ,,Mihai Viteazul”
din Bănie a fost în ziua de 19 iulie 2014
scena unei manifestări inedite pentru
întreaga comunitate craioveană. S-a  des -
făşurat ceremonialul militar-religios
care consfinţeşte încheierea misiunii
Armatei României în  Afganistan.  Mii de
craioveni, între care numeroase cadre
militare în rezervă şi în retragere şi
familiile lor, au asistat la un eveniment
înălţător, emoţionant.

Ceremonialul a început cu un mo -
ment de reculegere închinat memoriei
celor jertfiţi la datorie, departe de Patrie,
pe parcursul misiunilor dîn  Afganistan,
23 de eroi, între care 3 craioveni, la care
cei 500 de combatanţi prezentţ la cere -
monial au răspuns:  Căzut la Datorie!
Cuvinte care au străpuns inimile imensei
asistenţe. Lor li se alătură şi cei 130 de
răniţi.   

Pentru că au reprezentat cu cinste şi
onoare România, ministrul Apărării Na -
ţio nale, Mircea Duşa, prezent la această
ceremonie de suflet, a acordat  Emblema
de Onoare a Armatei României cu
insemn de război unui număr de 30 de
unităţi militare din ţară ale căror drapele
de luptă au fost  prezente la ceremonial.
Din discursul  domniei sale am reţinut:
,,Stimaţi militari şi invitaţi, ce poate fi mai
frumos decât să te regăseşti acasă la

finalul unei misiuni încheiate cu succes?!
Ne aflăm astăzi aici pentru că militarii
craioveni de la Batalionul 26 Infanterie
,,Neagoe Basarab” - ,,Scorpionii Roşii” - au
deschis misiunea în Afganistan şi tot
militarii craioveni,  de această dată de la
Batalionul 20 Infanterie – ,,Scorpionii
Negrii”,  incheie misiunea cu succes.  Pe
parcursul acestor ani  (2002-2014),  Ro -
mânia a beneficiat de sprijinul constant al
partenerului nostru, SUA, o delegaţie fiind
prezentă acum, alături de noi. Vă mulţu -
mesc că aţi reprezentat România ca
adevărati ambasadori. Aveţi toate
motivele să fiţi mândrii de ceea ce aţi
făcut pentru ţara dumneavoastră”.  

Cei 500 de combatanţi, în ritmul
fanfarei militare, au prezentat onorul
defilând dezinvolt în faţa celor prezenţi la
ceremonie.                                                                                                   

Zilele care au urmat ineditului eve -
niment craiovean au prilejuit o inte re -
santă întâlnire a rezerviştilor din Filiala
Ju deţeană ,,Mihai Viteazul” a
A.N.C.M.R.R.,  cu combatanţii ultimei mi -
siuni executată în Afganistan.

,,Ca recunoaştere a devotamentului,
curajului şi spiritului de sacrificiu m a -
nifes tate  de către militarii batalionului în
îndeplinirea misiunilor de luptă de-a
lungul celor 12 ani de Parteneriat, dra -
pelul de luptă al ,,Scorpionilor Rosii”  a
fost cel mai medaliat din România. Cea de
a şaptea – Emblema de Onoare a Ar -
matei României cu insemn de război -
înmânată în prezenţa publicului cra -

DIN VIAŢA FILIALELOR ŞI  SUBFILIALELOR A.N.C .M.R.R.
LA SFÂRŞITUL MISIUNII

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

iovean, alături de care ati fost şi dv.
prezenţi, împreună cu familiile militarilor
combatanţi, ne-a produs o bucurie
imensă”, ne spune, cu legitimă mândrie,
domnul Colonel dr. Dan Ionescu,
comandantul  batalionului.

În sala de documentare a unităţii,
totul a fost pregătit pentru un dialog
camaraderesc.  Printre cei mai motivaţi
să afle lucruri deosebite este şi Colonelul
(r) Marinel Florescu, el însuşi
participant, în urmă cu ani, la acţiuni de
parteneriat.  Dorinţei lui şi nu numai, vin
în întâmpinare, prin relatări intens trăite
într-un mediu extrem de ostil, mai multe
cadre active ale bravilor scorpioni roşii.
,,Din propria-mi experienţă – reţinem
din relatările Colonelului Dan Ionescu -
asigurarea permanentă  a legăturilor, prin
cât mai multe mijloace, cu toate compo -
nentele de luptă ale subunităţilor luptă -
toare, este de mare importanţă în eco -
nomia obţinerii succesului;  aceasta îţi dă
sentimentul că mereu eşti în siguranţă, că
la mare nevoie poţi fi sprijinit şi chiar
salvat, îţi dă tărie şi luciditate în rezol -
varea unor situaţii ce par imposibile”.

Şi prezentările comandanţilor de
companie au fost tot atât de interesante:

,,Să ai în supraveghere o întreagă zonă
este o misiune plină de responsabilităţi şi
riscuri – opinează Capitanul Gheorghe
Bogdan. La împlinirea lor concurează
numeroase virtuţi ostăşeşti. De pildă,
intr-un mediu în care îţi este ostil
până şi firul de iarbă pe care calci,
moralul sănătos, robust, al luptătorului,
moral clădit pe evaluarea realistă a mo -
mentelor de răscruce cu care te confrunţi,
de cele mai multe ori imprevizibile, este
foarte important. Numai aşa strania
depărtare de mediul în care te-ai născut
şi ai crescut, atât de obsedantă, este
topită de sentimentul nou pe care il simţi
în fiinţa ta, nobil, profund uman, fără
hotare. Este, cred eu, sentimentul de
jertfă internaţional”.

Mulţumind cu deosebită câldură gaz -
delor pentru emoţionanta întâlnire, dele -
gaţia Filialei Judeţene Dolj ,,Mihai Vitea -
zul“ a A.N.C.M.R.R. a părăsit cazarma
,,Scorpionilor Roşii” cu sentimentul că
Armata României se află pe drumul cel
bun.
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Filiala Judeţeană  Cluj a A.N.C.M.R.R. a con -
tinuat şi în anul 2014 o veche şi frumoasă
tradiţie, aceea de a organiza anual o

excursie tematică de câteva zile, în diferite
zone ale ţării. În acest an, excursia a avut loc în
partea de nord-est a României, în perioada 31
iulie - 4 august. În fapt, a fost o vizită de docu -
mentare şi recreere cu o temă adecvată mo -
men tului, din punct de vedere istoric, respectiv
«BUCOVINA - VATRĂ DE ISTORIE», organiza -
tă în contextul comemorării a 510 ani de la
trecerea în eternitate a marelui Voievod al
Moldovei, Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Activitatea a fost iniţiată şi proiectată de
preşedintele Filialei, col.
(r) Ion TRAŞCĂ,  coor -
do nată de  col.(r) Con -
stantin DUDUIALĂ,
prim-vicepreşedintele
Filialei, şi organizată de
către un grup de ca ma -
razi, din care au făcut
parte: coloneii (r)
Ştefan TRIF, Gheorghe
MANEA, Victor LUP,
Ma riana FEDIUC şi
lt.col. (r) Dorin NĂS -
TASE. 

Deplasarea  pro -
priu-zisă a fost prece -
dată de câteva activităţi
de informare şi de
pregătire a participanţilor, dintre  care  am
remarcat  o expunere cu      tema «Ştefan cel
Mare - diplomat, strateg militar şi
conducător al Moldovei în pe rioada 14
aprilie 1457- 2 iulie 1504 « şi o expoziţie de
fotografii cu această tematică, realizată de
col.(r) ing.ec. Nicolae GROSU. De asemenea,
pentru toate obiectivele care urmau a fi
vizitate, au fost întocmite documentare cu
date istorice şi geografice detaliate, prezen -
tate  de col.(r) dr. Vasile TUTULA şi lt.col.(r)
Dorin NĂSTASE, la momentul potrivit, pe toată

durata excursiei.
Cei  54 de  participanţi la această activitate

s-au deplasat, cu un autocar închiriat,  pe
itinerarul CLUJ-NAPOCA, DEJ, BISTRIŢA,
VARTA-DORNEI, CÂMPULUNG MOLDOVE -
NESC. Cazarea acestora s-a făcut în spaţiile
Colegiului Militar Liceal ,, Ştefan cel Mare » din
Câmpulung Moldovenesc, cu sprijinul şi bu -
năvoinţa comandantului acestei instituţii,
col.dr.Teofil ISPAS, şi a locţiitorului domniei
sale, lt.col. Teodor  TEMPESCU.  Din  această
locaţie s-au făcut deplasări zilnice, pe patru
trasee, pe o distanţă de câte 160-220 km,
pentru a vizita obiectivele din zonă, aşa cum au

fost  planificate. Fără a detalia
coordonatele fiecărui traseu,
vom menţiona câteva dintre
obiec tivele vizitate,  mai ales lă -
caşe de cult, cu principalele lor
caracteristici, în scop de in -
formare şi schimb de experienţă
cu alte Filiale ale A.N.C.M.R.R.  

Primul obiectiv vizitat a fost
Mănăstirea NICULA, din judeţul
Cluj. Aceasta este una dintre cele
mai vechi construcţii monahale
din spaţiul transilvan, datând
din anul 1552, când aici s-a
construit o biserică din lemn, în
stil maramureşan.  Apoi, din
1659, s-au pus bazele unei
,,şcoli pentru grija sufletelor şi

învăţătura pruncilor“ , unde învăţau copiii din
satele din împrejurimi. După 1699, Nicula
devine unul dintre locurile de pelerinaj, dat
fiind faptul că aici a fost depusă o Icoană a
Maicii Domnului, făcătoare de minuni, care a
lăcrimat timp de 26 de zile.  Ulterior, în locul
bisericii din lemn, care a ars într-un incendiu,
s-a ridicat biserica din zid, care adăposteşte :
un paraclis ; o colecţie de icoane vechi, pictate
pe sticlă şi pe lemn; o colecţie valoroasă  de
cărţi de cult, printre care şi «Cazania»
mitropolitului Varlaam, tipărită în 1643.

ARDELENI ÎN BUCOVINA
Colonel (r)  GHEORGHE CIREAP, lt. col. (r) DORIN NĂSTASE

Câmpulung Moldovenesc
la statuia lui Ştefan cel Mare
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Din anul 2001, Arhiepiscopul Bartolomeu

al Clujului a reorganizat urbanistic întregul
aşezământ şi a început construirea de noi
edificii adecvate acestui complex monahal: o

biserică; o Casă de Creaţie cu bibliotecă şi un
atelier de pictură; un Centru de Studii Pa tristice;
o clopotniţă şi un corp administrativ. Despre
toate acestea ne-a vorbit, cu satisfacţie, dar şi
cu smerenie, stareţul mănăstirii, Nicolae
MOLDOVAN. Astăzi, cei 30 de monahi de aici se
nevoiesc, prin rugăciune şi muncă, să finalizeze
şi să întreţină edificii  impresionante, prin
valoarea lor culturală şi duhovnicească.

A doua zi ne-am oprit,  la DRAGOMIRNA,
un complex mănăstiresc fortificat, construit
între anii 1602 – 1609, în localitatea cu acelaşi
nume, situată la 12 km nord de oraşul Suceava.
Ctitorul acestui aşezământ este Mitropolitul
Anastasie Crimca al Moldovei, cel care, după  ce
Mihai Viteazul, a intrat în Moldova (1600) a fost
numit episcop de Rădăuţi şi a făgăduit credinţă
neclintită domnului  unirii. Multe date impor -
tante despre evoluţia istorică a mănăstirii şi
despre rosturile acesteia în peisajul monahal
românesc ne-au fost dezvăluite, aici, cu gene -
rozitate, de către părintele stavrofor George
MACRINA.   

Am făcut apoi un popas la Mănăstirea
VORONEŢ, unde am fost întâmpinaţi de sta -
vrofora Irina PANTESCU, care ne-a prezentat
întregul complex monahal medieval. Ne-a
impresionat  valoarea extraordinară  a acestei
mănăstiri, supranumită «Capela Sixtină a
Orientului». Ea este una dintre cele mai

valoroase ctitorii ale domnitorului  Ştefan cel
Mare, fiind inclusă pe lista monumentelor
istorice din România şi în patrimoniul mondial
UNESCO. Biserica din complexul monahal a fost
ridicată în numai trei ani şi jumătate, ceea ce
reprezintă un record pentru vremea res -
pectivă. Iar, culoarea «albastrul de Voroneţ» a
răspândit faimă în toată lumea, fiind produsă
pe baza unei reţete speciale secrete, prin
folosirea mineralului «azurit» şi considerată de
specialişti ca fiind unică în lume, pentru fru -
museţea ei  şi  pentru rezistenţa la intemperii. 

La Mănăstirea PUTNA l-am avut ghid pe
arhimandritul Melchisedec VELNIC, care, cu
mult har şi generozitate, ne-a prezentat infor -
maţii interesante. Ne-a precizat că această
lucrare este cea mai mare ctitorie a lui Ştefan
cel Mare. Biserica mănăstirii a fost zidită între
anii 1466 -1469. Apoi s-au construit: Casa
Domnească (1473), chiliile, zidul de apărare cu
turnurile aferente şi Turnul Tezaurului,
finalizându-se în anul 1481. Încercările prin
care a trecut Putna - incendii, năvăliri şi ocu -
paţii străine, cutremure - nu au putut întrerupe
niciodată desfăşurarea vieţii monahale. În
altarul bisericii sunt păstrare cu evlavie părţi
din moaştele Sfinţilor Trei Ierarhi - Vasile,
Grigore şi Ioan - , ale Sfintei Ana, mama Maicii
Domnului şi ale mai multor ierarhi ai bisericii
ortodoxe române. Având în vedere că anul
2014 este închinat Sfinţilor Martiri Brâncoveni,
recent, în atelierul mănăstirii, a fost pictată o
icoană mare, care îi reprezintă pe Sfântul
Constantin Voievod, pe fiii săi – Constantin,
Ştefan, Radu şi Matei precum şi pe sfetnicul

În faţa Mănăstirii Putna

La Castelul Dracula
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Ianache. Cel  mai mic dintre fii ţine în mână un
sul de hârtie pe care sunt înscrise cuvintele
memorabile ale Voievodului: „Din sângele
nostru n-a fost nimeni care să îşi piardă
credinţa”. Această icoană se adaugă tezaurului
de valori inestimabile pe care le găzduieşte
mănăstirea.

La Mănăstirea SUCEVIŢA am fost primiţi,
cu ospitalitate şi bunăvoinţă, de către  Maica
Stareţă MIHAELA.  Am aflat că această mă -
năstire a fost zidită în ultimele decenii ale
secolului al XVI - lea, pe cheltuiala familiei
domneşti Movilă. În anul 1595, când Ieremia
Movilă, strănepot al lui Ştefan cel Mare, a urcat
pe tron, a împodobit biserica cu picturi, a
construit o casă domnească, zidurile şi turnurile
de incintă precum şi chiliile pentru călugări,
con ferind mănăstirii înfăţişarea de cetate
medievală. Mănăstirea posedă o colecţie de
obiecte de mare valoare, expuse  în actualul
muzeu: broderii lucrate cu fir de aur, argint,
mătase şi perle; un epitaf cu perle; acope -
rămintele de mormânt ale voievozilor Ieremia şi
Simion Movilă şi multe altele, la fel de
importante.

Am vizitat, de asemenea, Mănăstirea
MOLDOVIŢA, una dintre vechile aşezări
călugăreşti, la hotarul de nord al Moldovei, în
comuna Vatra Moldoviţei. Actuala biserică  a
acestui complex, pictată foarte frumos, este
înscrisă pe lista patrimoniului cultural mondial
UNESCO. Ea a fost construită în anul 1532 de
către  voievodul Petru Rareş, fiul lui Ştefan cel
Mare. Pe timpul domniei sale, biserica a fost
împrejmuită cu ziduri şi turnuri de apărare,
dându-i-se  aspectul unei mici fortăreţe.

Pentru ineditul ei, ne-am deplasat şi la
Biserica „SFÂNTA CRUCE” din localitatea
PĂTRĂUŢI , la şase km de Suceava. Aceasta este
singura biserică construită de Ştefan cel Mare
care nu a fost restaurată niciodată şi se
păstrează în forma sa originară. Este cea mai
veche biserică ortodoxă monument UNESCO
din România şi edificiul cu cea mai veche
pictură interioară şi exterioară din Bucovina.
Trăsăturile unice ale bisericii ne-au fost
dezvăluite, cu mult har, de către preotul Ion
Gabriel HEREA, într-o frumoasă şi convin -
gătoare pledoarie despre necesitatea de a păstra
autenticitatea valorilor spirituale româneşti. În
afară de edificiile  religioase, am făcut popasuri

la mai multe obiective turistice şi social-cul -
turale. 

Cu mare emoţie, am păşit pe porţile
Colegiului Militar Liceal „Ştefan cel Mare”,
din Câmpulung Moldovenesc, mulţi dintre
participanţi fiind absolvenţi ai acestei presti -
gioase instituţii de învăţământ. Vizitând sălile de
clasă,  laboratoarele,  baza materială şi muzeul
din incintă, ne-am reamintit drumul sinuos, dar
ascendent, al Colegiului, înfiinţat în anul 1924,
prin Înaltul Decret nr. 3889 al Regelui Fer -
dinand. Am aflat că, în cei aproape 90 de ani de
funcţionare efectivă, acest liceu a dat societăţii
şi armatei române peste 10.000 de absolvenţi,
care s-au afirmat ca personalităţi importante în
domeniile militar, ştiinţific, artistic şi social-
politic.

Am vizitat  şi câteva localităţi de mare inte -
res social-economic şi turistic: staţiunea
turistică  VATRA DORNEI; municipiul  SU -
CEAVA, cu Cetatea de scaun, Curtea domnească
şi Muzeul satului bucovinean;  oraşul BIS -
TRIŢA, cu cetatea sa medievală. Am făcut o
scurtă oprire şi în localitatea CACICA, la 18 km
de Gura Humorului, unde am aflat lucruri
interesante despre vestitele saline ale acesteia.
Aici a existat una dintre cele mai vechi
exploatări de sare recristalizată din Europa,
datând din neoliticul timpuriu. În anul 1798 s-a
deschis aici o nouă salină, care poate fi vizitată
şi astăzi. Intrarea în mină se face pe trepte de
brad, vechi de peste 200 de ani, mineralizate de
saramura care a pătruns în lemn, de-a lungul
anilor. Fără îndoială, diversitatea acestor
obiective, multitudinea de informaţii primite şi
caracterul lor inedit au făcut din excursia
noastră o activitate interesantă, plăcută şi utilă.
Ea a fost animată prin câteva momente
culturale şi artistice, susţinute cu mult succes de
către participanţi, antrenaţi de o parte a
grupului artistic ”REZON”, care funcţionează în
cadrul Filialei Judeţene Cluj a A.N.C.M.R.R. În
final, aprecierile la adresa organizatorilor au
fost integral pozitive, pentru că s-a acoperit o
plajă largă de gusturi şi preferinţe.  

În final reafirmăm sentimentele noastre de
gratitudine  faţă de prestigioasa revistă «Re zer -
va Oştirii Române», care ne oferă spaţiu pen -
tru a ne face cunoscute iniţiativele şi realizările,
spre folosul întregii noastre asociaţii.
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Sub egida Ministerului Apărării Na -
ţionale s-au desfăşurat activităţile
prilejuite  de comemorarea a 70 de

ani de la crâncele lupte pentru eliberarea
Ardealului, din toamna anului 1944, de la
Oarba de Mureş, la care Filiala Muni -
cipală Turda a A.N.C.M.R.R. a fost pre -
zentă cu peste 35 de membri.

În prezenţa ministrului Apărării Na -
ţionale, domnul Mircea
Duşa, a şe fului S.M.G.  dom -
nul Gl.lt Ştefan Dănilă,
precum şi a şefilor statelor
majore ale for ţelor terestre,
aeriene şi navale din Ar -
mata României, a nu me -
roşi veterani de răz boi din
Târgu Mureş, Turda, Alba
Iulia, precum şi ai urma -
şilor acestora,  alături de
cadre militare în rezervă şi
în retragere  şi cetăţeni din
localităţile limi  trofe, festi -
vi tăţile con sa crate  eveni -
men  tului is to ric de la Oar -
ba de Mureş au înce put cu
o slujbă de po me nire a
ostaşilor ro mâni căzuţi la datorie în
septembrie 1944, oficiată de un sobor de
preoţi în frunte cu IPS Irineu Pop –
Arhie piscopul Alba Iuliei. 

Festivităţile au continuat cu alocu ţiu -
nile invitaţilor şi ceremonialul de depu -

nere de coroane şi jerbe de flori, filiala
noas tră fiind singura structură a
A.N.C.M.R.R. care a depus o coroană de
flori la monumentul eroilor de la Oarba de
Mureş, după care, în aplauzele partici -
panţilor, au defilat garda de Onoare a Re -
gi mentului 30 Gardă ,,Mihai Viteazul”
şi fanfara militară a aceleiaşi unităţi. 

Membrii filialei noastre, alături de
reprezentantul Filialei Ju -
deţene Cluj a A.N.C.M.R.R.,
doamna Colonel (r) Ma -
ria na Fediuc,  purtătorul
de cu vânt al aces teia, au
continuat momentele de
come morare  lângă monu -
mentul eroilor, cu evocări
şi un recital  de versuri
proprii al Colo nelului (r)
Aurel Morar, sub gene -
ricul ,,Dor de Ar deal”,
care au fost deo sebit de
apreciate de cei prezenţi. 

Activitatea desfăşurată
de membrii filialei noastre
a evidenţiat încă o dată
faptele de armă ale osta -

şilor români par ticipanţi la luptele pentru
eliberarea Ardealului de Nord, sfâr tecat
din trupul ţării prin Dictatul de la Viena,
din 30 august 1940.

AM FOST LA OARBA DE MUREŞ
Colonel (r)  SANDU  OLTEANUPreşedintele Filialei Municipale Turda “Potaisa” a A.N.C.M.R.R.

Monumentul Eroilor 
- Oarba de Mureş - 
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În acest an, Filiala Judeţeană Cluj a
A.N.C.M.R.R, a organizat, într-un mod
deosebit “ Ziua Transmisioniştilor

Militari”, chiar la data aniversării a 141
de ani de la înfiinţarea primei structuri de
transmisiuni din armata română, prin
Înaltul Decret nr. 1303 din 14.07.
1873.

Un grup de camarazi, coordonat de
generalul de brigadă (r) Ion Vătă -
şescu, din care au mai făcut parte locote -
nentul colonel (r) Marcel Huţuşoru,
locotenentul (r) Ioan Danci, sublo -
cotenentul (r) Ioan Tutunaru şi alţi
binevoitori, a trecut la identificarea adre -
selor de domiciliu ale tuturor transmi -
sioniştilor din Cluj, o garnizoană în care a
funcţionat mulţi ani R.55Trs., astfel că
numărul cadrelor militare din această
armă este destul de mare. Toate persoa -
nele identificate au fost invitate în Garni -
zoana Cluj la o întâlnire camaraderească.
Au răspuns invitaţiei la întâlnire aproape
100 de camarazi, care ne-am reunit
într-un cadru festiv.

Ne-au onorat cu prezenţa colonelul
Ilie Mureşan, şeful Comunicaţiilor şi
Informaticii  din Comandamentul Diviziei
4 Infanterie “GEMINA”, cea mai înaltă
func ţie de transmisionist din  această
structură, precum şi colonelul Ilie Popa.
comandantul actual al Batalionului 55
Comunicaţii şi Informatică. Emoţionant a
fost faptul că au participat foşti coman -
danţi ai R. 55 Trs., între care s-au distins
generalul de brigadă (r) Ion Vătăşescu
şi colonelul (r) Ioan  Teodorescu, acesta

venind tocmai din garnizoana Bucureşti,
sfidând venerabila vârstă de 85 de ani. De
asemenea, au participat generalul de
brigadă (r) Ionel Neamţu şi colonelul
(r) Gavril Lădar, foşti şefi ai Transmi -
siunilor Corpului 4 Armată Teritorial.

Activitatea a început cu o reuniune
oficială, în care au fost prezentate mo -
tivaţiile sentimentale ale întâlnirii. Apoi,
au fost evocate, de către colonelul (r)
Gheorghe Cireap, tradiţiile şi evo luţia
armei transmisiuni în armata ro mână, de
la origini până în prezent. A ur mat o
frumoasă masă festivă, cu meniu bogat,
cu muzică şi dans, toate adecvate şi adap -
tate momentului aniversat şi specificului
vârstei noastre.

În acest context plăcut, s-au revăzut,
după mulţi ani, foşti colegi şi camarazi de
armă, s-au reunit generaţii diferite de
cadre militare, au fost împărtăşite amin -
tiri din activitatea profesională sau din
viaţa personală, s-au spus snoave inte -
resante. Într-o atmosferă decentă, dar
plină de entuziasm. S-a propus ca astfel
de întâlniri să se organizeze mai des în
viitor, chiar în fiecare an, dacă va fi
posibil.

Prin manifestarea organizată, prin
evocările făcute şi prin atitudinea de prie -
tenie, care n-a ţinut seama de gradele
mili tare, ne-am dorit să fim demni de
tradiţiile înaintaşilor şi de spiritul de
corp al transmisioniştilor militari din
toate timpurile.

RESPECT PENTRU ISTORIE ŞI TRADIŢII
Colonel (r)  GHEORGHE  CIREAP
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Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare
în Rezervă şi în Retragere ..Alexandru
Ioan Cuza” (A.N.C.M.R.R.), prin De -

parta mentul de Relaţii Internaţionale,
desfăşoară o intensă activitate pentru a
stabili contacte cu structuri similare care
funcţionează în ţările membre ale Uniunii
Europene, NATO, cele vecine şi cu structurile
internaţionale ale cadrelor militare în rezervă
şi în retragere. 

Această activitate nu este una de dată
recentă în ansamblul acţiunilor derulate de
A.N.C.M.R.R., ci reprezintă continuarea unui
demers desfăşurat în întreaga sa existenţă
deoarece diplomaţia militară este parte
integrantă a diplomaţiei naţionale şi, aşa cum
este şi normal, toate componentele armatei,
inclusiv rezerva, trebuie să contribuie la
realizarea scopurilor, obiectivelor şi intere -
selor majore naţionale. Aşa cum istoria
Armatei României s-a identificat întotdeauna
cu istoria ţării, tot astfel şi istoria
A.N.C.M.R.R.  s-a pliat pe  istoria armatei
noastre, considerându-se, aşa cum este şi
firesc, parte integrantă a acesteia.

Întotdeauna cunoaşterea reciprocă a
constituit principalul element pe baza căruia,
ulterior, s-au construit relaţii trainice, de
durată, bazate pe respect, valori şi obiective
comune, încredere. 

Probabil acesta este şi motivul care a
uşurat foarte mult demersurile întreprinse
de Departamentul de Relaţii Internaţionale al
A.N.C.M.R.R. Toate acţiunile de contactare a
structurilor similare din ţările vizate au fost
încununate de succes. Ataşaţii militari, atât
cei acreditaţi la Bucureşti, dar şi ataşaţii
militari români din ţările de interes pentru

asociaţia noastră s-au implicat, identificând
structurile similare A.N.C.M.R.R. şi făcându-le
cunoscute intenţiile noastre de a pune bazele
unor relaţii de colaborare reciproc avanta -
joase. La rândul lor, colegii noştri din ţările
contactate au răspuns cu promptitudine,
apreciind demersul nostru şi subliniind
întreaga lor disponibilitate de a realiza cât
mai curând cadrul propice pentru începerea
sau reluarea cooperării. 

În ultima vreme asistăm la realizarea
unor relaţii, unele deosebit de fructuoase şi la
nivelul fillalelr A.N.C.M.R.R.. 

Realizarea de relaţii internaţionale cu
parteneri externi este posibilă şi dezirabilă,
depinde numai de iniţiativa conducerilor
filialelor.  Acest lucru este uşurat şi de faptul
că A.N.C.M.R.R. a semnat, sau este în curs de
a semna,  acorduri bilaterale de cooperare,
ceea  ce creeaza un cadru normativ generos,
în baza căruia iniţiativa filialelor este
binevenită.       

Deşi cred că este de la sine înţeles, doresc
totuşi să subliniez faptul că membrii De par -
tamentului de Relaţii Internaţionale  al
ANCMRR au întreaga disponibilitate pentru a
sprijini filialele în vederea organizării şi
desfăşurării activităţilor internaţionale.
Putem pune la dispoziţia celor interesaţi
algoritme de organizare a activităţilor, modele
de documente, materiale de cunoaştere a
partenerului cu care se doreşte realizarea
cooperării etc. Un sprijin similar poate fi
acordat şi de filialele care deja desfăşoară de
multă vreme, cu succes, astfel de activităţi.
Nu este vorba numai de cele aflate la hotarele
ţării, pentru care relaţiile cu partenerii de
dincolo de graniţa, fie ei sârbi, bulgari,

RELAŢII  INTERNAŢIONALE
DE CE RELAŢII INTERNAŢIONALE?

General de brigadă  (r)  DAN NICULESCU
Departamentul de Relaţii Internaţionale al A.N.C.M.R.R.
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moldoveni, unguri, sunt aproape o rutină, ci
şi de filiale din zone centrale ale ţării care au
pus bazele unor contacte cu parteneri externi
care şi-au dovedit utilitatea. Nu doresc să
nominalizez aici pe nimeni, în primul rând
pentru a nu omite pe cineva şi în al doile rând
pentru că acest articol se doreşte a fi un
imbold pentru filialele care nu au avut ca
obiectiv, până acum,  realizarea de relaţii
internaţionale. 

La rândul său, A.N.C.M.R.R. intenţionează
să-şi diversifice traseele memorialistice,
culturale şi turistice pe care să le includă în
programele pe care le intocmeşte pentru
delegaţiile străine care viziteaza România, la
invitaţia sa. În acest sens, tot mai multe filiale
vor fi implicate în organizarea şi desfă şu -
rarea programului pe durata în care dele -
gaţiile străine se vor afla în zona lor de
activitate. 

Pentru a înlătura orice suspiciune, do -
resc să subliniez că în aceste cazuri sprijinul
aşteptat de A.N.C.M.R.R.  de la filiale este doar
de natură organizatorică şi de reprezentare,
nu financiar. Avantajele pentru filiala care
este astfel implicată într-o activitate inter na -
ţio nală sunt multiple: familiarizarea cu ac -
tivităţile de protocol şi reprezentare; realiza -
rea unor legături şi antamarea unor discuţii
privind posibilitatea realizării unor legături
bila terale (la nivel filiale, subfiliale) cu struc -
turile similare din ţara respectivei dele gaţii;
po sibilitatea de a creşte prestigiul filialei

A.N.C.M.R.R. în relaţiile cu autorităţile locale şi
chiar de a le da acestora un imbold pentru a
se implica mai mult (pozitiv) în viaţa filialei
locale etc.   

Realizarea de relaţii internaţionale
bilaterale poate fi sprijinită şi de la filiale
către A.N.C.M.R.R. 

Deşi am menţionat că nu doresc să
nominalizez pe nimeni, acest caz este
oarecum inedit şi, de dragul demonstraţiei,
trebuie să fac rabat de la ceea ce am promis
anterior.

Este vorba de subfiliala Câmpina, care a
dezvoltat o relaţie de succes cu subfiliala ora -
şului Aachen, a landului Baden - Wurtem -
berg, din Germania. Pornind de la această
cooperare, în prezent, A.N.C.M.R.R., prin
Departamentul de Relaţii Internaţionale  a
iniţiat demersuri pentru a  contacta structura
organizatorică centrală  a rezerviştilor din
Germania, în vederea realizării unei coperări
bilaterale la nivel naţional. Deocamdată nu
avem nici un motiv să ne îndoim de succesul
acestor demersuri. 

Relaţiile internaţionale între structurile
asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în
retragere, la orice nivel, sunt utile, sunt
posibile şi sunt dezirabile. Sunt şi suficiente
dificultăţi în materializarea lor, cele mai
importante fiind cele de ordin financiar şi de
reprezentare. Acestea nu sunt insurmon -
tabile dar, ca în orice acţiune omenească, cel
mai greu este de făcut primul pas. 

v
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1. Domnul Cătălin Ioan Nechifor, pre -
şedintele Consiliului Judeţean Suceava, prin -
tr-o scrisoare adresată preşedintelui Filialei
Judeţene Suceava a A.N.C.M.R.R. subliniază
faptul că participând la Adunarea Generală
consacrată Zilei Rezervistului Militar, a
constatat interesul Filialei Judeţene Suceava
de a relaţiona cu organele locale.

În scrisoare  se fac aprecieri cu privire la
calitatea de buni organizatori a cadrelor mi -
litare în rezervă şi în retragere membre ale
Filialei.  

Preşedintele Consiliului Judeţean Sucea -
va a apreciat  excelenta colaborare  între Con -
siliul Judeţean şi Filiala Judeţeană Suceava  a
A.N.C.M.R.R. şi şi-a exprimat speranţa că
această colaborare va fi prezentă şi în viitor.
(Informare primită de la domnul General de
brigadă (r) Zaharia Cojocaru,, preşedintele
Filialei Judeţene Suceava a A.N.C.M.R.R.

2. De la domnul Colonel (r) Nicolae Da -
rabănţ, membru al Filialei Judeţene Braşov a
A.N.C.M.R.R. am primit la redacţie un inte -
resant studiu intitulat: ,,Învăţământul militar
românesc de la Unirea Principatelor din
1859 şi până în preajma celui de Al Doilea
Război Mondial”. 

Din acest studiu se desprinde faptul că
în văţământul militar românesc se dezvoltă şi
se diversifică imediat după Unirea Princi -
patelor, în urma căreia au fost unite cele două
armate, ale Moldovei şi Ţării Româneşti,
accen tul fiind pus pe şcolile de ofiţeri de
infanterie şi de cavalerie. 

Acesta cunoaşte unele oscilaţii, mai ales
ca urmare a unor necesităţi, apărute, spre
exemplu în urma Războiului de Indepen -
denţă, când îşi fac apariţia Şcoala Militară de
artilerie şi geniu, Şcoala de telegrafie cu şi fără
fir şi proiectoare,,  Şcoala de medicină, Şcoala
de aviaţie ş.a. 

În aceeaşi perioadă ia fiinţă Şcoala Su pe -
ri oară de Război, care a împlinit anul acesta

125 de ani de la înfiinţare. 
După Unirea cea Mare, sistemul militar

de învăţământ cunoaşte noi transformări,
date fiind necesităţile  apărării ţării şi a uni tă -
ţii de acţiune. 

Materialul a intrat în fondul de docu men -
tare al Revistei Rezerva Oştirii Române.

Vă mulţumim domnule Colonel (r)
Nicolae Darabănţ. 

3. Timp de 10 zile, în perioada  8 – 18
iulie a.c, Expoziţia itinerantă ,,Eroul Ne -
cunoscut”, organizată de Muzeul Militar
Naţional ,,Regele Ferdinand I ”, Oficiul
Naţional pentru Cultul Eroilor, Asociaţia
Naţională Cultul Eroilor ,,Regina Maria” şi
Ministerul Apărării Naţionale, a poposit,
după cum ne informează domnul Maior (r)
Dorin Ocneriu, la Cercul Militar Arad. Vizi -
tatorii expoziţiei itinerante au mulţumit
organizatorilor acesteia şi  au apreciat faptul
că aceasta contribuie, alături de multe alte
activităţi cu aceeaşi tematică, la cunoaşterea
istoriei poporului român. 

Preşedintele Filialei Judeţene Arad
,,Ziridava” a A.N.C.M.R.R., domnul General-
maior (r) Vasile Ionel Heredea, prezent la
vernisajul ezpoziţiei a menţionat: ,,Militarii
arădeni, activi şi în rezervă, au un adânc
respect pentru eroii patriei, cu atât mai mult
pentru simbolul eroismului nepieritor –
EROUL NECUNOSCUT. Faptul că un membru
al filialei noastre, Slt. (r) Ion Dumitrof, de la
subfiliala din Oraşul Lipova este nepot al
eroului Lt.Emil Săndulescu, decedat în bătălia
de la Mărăşeşti din vara anului 1917 şi de -
sem nat a fi eroul necunoscut este o mare
mân drie pentru arădeni, dar şi un îndemn
pentru cunoaşterea faptelor de arme ale
eroilor din Arad şi din împrejurimi“. 

4. De la Filiala Judeţeană Argeş ,,Posada”
a A.N.C.M.R.R., domnul Colonel (r) Lau -
renţiu Domnişoru ne informează despre

CURIER
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sărbătorirea revistei ,,Curtea de Argeş”, al
cărei redactor şef este domnul academician
Gheorghe Păun Cpt.(r), membru al filialei
argeşene.  Această activitate a fost parte
integrantă a manifestărilor legate de Zilele
Municipiului Curtea de Argeş, la care au
luat parte oameni de cultură din România şi
R. Moldova, scriitori, editori, publicişti, pre -
cum şi un mare număr de ofiţeri în rezervă
şi  în  retragere, membri ai filialei argeşene a
A.N.C.M.R.R., o parte dintre aceştia fiind
participanţi activi la organizarea sărbătoririi
acestei reviste. 

5. Domnul colonel (r) Victor Neghină de
la Sibiu, a trimis redacţiei noastre un număr
de 15 materiale, dintre care am reţinut
pentru publicare doar unu,, iar alte două le
semnalăm la această rubrică, respectiv ,,25
Octombrie – 70 de ani de la acţiunile armatei
române în N.V. Ardealului” şi ,,Ceremonial
religios la Sibiu de Ziua Armatei”.          

6. Un interesant material ne-a trimis la
redacţie domnul Locotenent (r) Gheorghe
Dinului, de la Filiala Judeţeană Dolj a
A.N.C.M.R.R., intitulat  ,,Acasă la Marin So -
rescu”. Din conţinutul acestuia am reţinut
preocuparea pentru cultură a filialei doljene
şi pentru cunoaşterea vieţii şi operei perso -
nalităţilor din cultura românească, în cazul
de faţă Marin Sorescu. 

7. Domnul Colonel (r) Ioan Părean
preşedintele Filialei Judeţene Sibiu a
A.N.C.M.R.R îşi intitulează materialul trimis
redacţiei  <Colonelul baron David Urs - de
Margina, primul ofiţer român distins cu
Crucea de Cavaler al Ordinului Militar ,,Maria
Tereza” >. Materialul, deosebit de interesant,
a intrat în fondul de documentare al revistei
noastre, pentru care vă mulţumim.  

8. De la Domnul Colonel (r) Nicolae
Grosu am primit un amplu documentar
intitulat    ,,Celebrarea a 73 de ani de la elibe -
ra rea Basarabiei, Nordului Bucovinei şi

Ţinutului Herţa, la 26 iulie 1941”, în care
aduce în prim plan dramaticele lupte pentru
eliberarea teritoriilor româneşti ocupate în
urma Pactului Ribbentrop-Molotov. în care
Armata Română a pierdut, în cele 35 de zile
de luptă 24.396 ostaşi, morţi, râniţi şi
dispăruţi.  Valoarea documentară deosebită a
acestui material determină redacţia să-l
păstreze în fondul documentar al revistei.

9. Ziua Armatei Române a fost săr -
bătorită în filialele A.N.C.M.R.R. printr-o suită
de manifestări, precum conferinţe, simpo -
zioane, mese rotunde, sesiuni de comunicări,
organizate de filiale sau împreună cu
organele locale. Totodată, toate filialele au
organizat ori au participat la ceremoniile
militare şi religioase.                         

10. Filialele şi subfilialele A.N.C.M.R.R. au
organizat activităţi în preajma Zilei Naţionale
a României, în care au fost prezentate as -
pecte privind realizarea României Mari, la 1
decembrie 1918. În cadrul acestor manifes -
tări a fost subliniat în mod deosebit rolul ar -
matei în realizarea Marii Uniri. Membrii
filia lelor A.N.C.M.R.R au participat la
manifestările organizate pe plan local în ziua
de 1 Decembrie 2014, unele dintre acestea în
propriu.

11. La nivel central,  o atenţie deosebită
a fost acordată pregătirii şi desfăşurării
Simpozionului dedicat Marii Uniri la care a
participat din partea M.Ap.N. doamna Otilia
Sava, Secretar de Stat şi par ticipării, în ziua
de 1 Decembrie, Ziua Naţio nală a României,
la depunerea de coroane la Mormântul
Ostaşului Necunoscut, la Parada militară, la
întrunirea de la Primăria Secto rului 2 al
Capitalei şi semnarea planului de activităţi
comune pentru anul 2015 şi parti ci parea la
Recepţia oferită de preşedintele României cu
prilejul Zilei Naţionale a României.    

General de brigadă (r) Gheorghe CREŢU
Colonel (r) Mircea Corneliu ALEXE
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Pornind de la considerentul că boala
neoplazică este o problemă de să -
nătate publică, fiind la nivel mon -

dial a doua cauză de deces, după bolile
cardiovasculare şi că la bărbaţi, odată cu
avansarea în vârstă, pe locul al doilea
trece cancerul de prostată, Spitalul Mili -
tar de Urgenţă ,,Dr Constantin Papilian”,
condus de  doamna Colonel dr. Doina
Băltaru, a iniţiat un amplu program de
depistare a cancerului, care are ca ţintă
principală veteranii de război şi cadrele
militare în rezervă şi în retragere, fără a
neglija angajaţii din unităţile militare
arondate acestei unităţi spitaliceşti,
prcum şi pe ceilalţi cetăţeni ai judeţului.  

Aşa cum ne-a prezentat doamna
Colonel dr. Doina  Băltaru, comandantul
spitalului militar clujean, în medie peste
15 % dintre pacienţii internaţi anual în
acest spital sunt diagnosticaţi cu tumori
maligne cu diverse localizări, iar în ulti -
mii trei ani s-a remarcat o uşoară creş -
tere a incidenţei acestei afecţiuni, un
pro cent semnificativ  dintre pacienţii
spitalului militar fiind în stadii avansate
ale bolii canceroase. 

Ca urmare, după ce proiectul acestui
program  a fost prezentat cu prilejul Zilei

medicinii militare, în prezenţa locţii -
torului comandantului garnizoanei, dom -
nul General de brigadă, dr Ioan  Manci,
a conducerii Filialelor  Judeţene Cluj ale
A.N.C.M.R.R. şi A.N.V.R. – preşedinţii Col.
(r) Ion Traşcă, respectiv  Gl.Bg. (r)
Constantin Mancaş, precum şi a altor
cadre militare în rezervă şi în retragere,
la data de 25.09.2014 programul a fost
prelucrat în detaliu în adunarea  generală
trimestrială  a filialeli  noastre, la care au
participat peste 200 membri şi  nume -
roşi veterani invitaţi la această activitate.

Facem precizarea că începând cu
data de 15.09.2014  Spitalul Militar de
Urgenţă Cluj  derulează un screening
având ca principal scop depistarea pre -
coce a neoplaziilor la pacienţii asiguraţi
la CASAOPSNAJ,  din aria de respon sa -
bilitate a acestuia. În acest scop, con -
ducerea spitalului a elaborat un ches -
tionar despre pacient,   după comple -
tarea căruia medicul de familie va putea
identifica  pacienţii cu risc şi pe cei care
prezintă simptome de alarmă.

În acest context, coordonatorii aces -
tui program de screening  au trimis scri -
sori medicale către toţi medicii de familie
şi unităţile militare din aria de

SFATUL MEDICULUI

Colonel  (r) ION TRAŞCĂ
Preşedintele Filialei Judeţene Cluj a A.N.C.M.R.R.Colonel  (r) dr. VICTOR BOTEZ

Membru al Comitetului Filialei

PROGRAM  ÎNDRĂZNEŢ LA SPITALUL MILITAR DE URGENŢĂ
,,Dr. Constantin Papilian” din CLUJ – NAPOCA,  ÎN PARTENERIAT CU

FILIALELE  JUDEŢENE CLUJ ALE  A.N.C.M.R.R.  ŞI  A.N.V.R. , PRIVIND
DEPISTAREA PRECOCE  A  CANCERULUI  LA  PERSOANELE  VÂRSTNICE 
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responsabilitate precum şi un inte re -
sant material informativ privind  sem -
ne/simptome  de ,,alarmă“ pentru neo -
plazii, iar persoanele  identificate cu risc
vor fi evaluate  prin ambulatorul integrat
al spitalului, condus de  Colonel dr. Ale -
xandru Mic, iar în cazul când este
necesar, prin spitalizare, mai ales că
spitalul dispune de dotările necesare,
realizate cu bani europeni.

Trebuie menţionat faptul că acest
program se bazează pe o coordonare
realizată de medici specialişi, care au
experienţa şi competenţa necesare.
Apreciem dăruirea pe care o manifestă
pentru reuşita acestui screening , alături
de Col. dr. Doina  Băltaru, comandantul
Spitalului Militar de Urgenţă Cluj, medicii
Col.dr. Florin Dincă,  dr. Corina Almă -
şan,  Lt.Col. dr. Adrian Bele,  dr. Gheor -
ghe Geantă,  Col. dr. Valentin Oprea,
Col. dr. Hana Dacian,  Lt.Col. dr. Ioan
Moldovan şi Lt.Col. dr. Simona Costin.  

Nutrim speranţa că prin eforturile
co lec tivului spitalului şi cu ajutorul fon -
durilor obţinute  prin contractul încheiat
cu CASAOPSNAJ,  se va realiza evaluarea
şi tratareea tuturor pacienţilor, în cadrul
acestui screening, iar aşa cum preciza
doamna Col. dr. Doina Băltaru, prin aceste
măsuri de profilaxie primară şi secun -
dară, ,,să contribuim la creşterea dura -
tei de viaţă şi a calităţii vieţii pacien -
ţilor noştri”.

Sperăm în reuşita deplină a acestui
program.

*
*      *

NOTĂ. Programul este însoţit de un
set de chestionare cu ajutorul cărora se
va putea realiza o primă evaluare a stării
de sănătate şi va oferi posibilitatea diag -
nosticării precoce a cancerului, în baza
unor consultaţii medicale.                

Filialele A.N.C.M.R.R. interesate de
realizarea unor astfel de programe cu
spitalele militare la care sunt arondate
pot obţine informaţii utile în acest sens
de la preşedintele Filialei Judeţene Cluj a
A.N.C.M.R.R., domnul colonel (r) ION
TRAŞCĂ.
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Situat la 33 km Nord de Municipiul
Piatra Neamţ şi la 12 km Sud de oraşul
Târgu Neamţ, Bălţăteştiul se bucură de

o binecuvântată paletă curativă, cu un istoric
lecuitor de mai bine de un secol şi jumătate.
Înscris şi într-un areal ambiental dominat de
un peisaj aparte, presărat cu obiective tu -
ristice de excepţie
care sporesc  inte re -
sul pacienţilor din în -
tre a ga ţară şi nu nu -
mai. Priveşti în jur şi
con staţi nu cu sur -
prin  dere, că nume -
roşii su ferinzi veniţi
aici să-şi afle alinare,
văd în Sanatoriul de
balneo-terapie şi re -
cu perare medicală
,,Dr. Dimitrie Cante -
mir”  un mira culos
ELDORADO pen tru sănătatea lor.

Îmi atrage atenţia, de pildă, un domn,
robust şi plin de energie, mânuind cu uşu -
rinţă un  fotoliu rulant  care îi permite de pla -
sarea. Este plutonierul-adjutant David Cos -
tache ale cărui picioare sunt imobilizate. Este
vajnicul artilerist din generaţia sa de pe
meleagurile băcăuane. Servituţile serviciului
militar îndeplinit cu sfinţenie răbufnesc pe
ultimul segment al vieţii sale. Îl întreb ceva şi
îmi răspunde zâmbind, cu un optimism ce
mă impresionează: ,,Vin aici în fiecare an.
Uneori chiar în două sejururi. Simt că îmi
priesc toate procedurile curative care mi se

aplică. De şapte ani gust aici fericirea celei de
a doua familii. Cum aş putea s-o părăsesc?!” 

La cabinetul medical de curenţi dia di -
namici aşteaptă să intre şi sublocotenentul
(r) Vasile Ghidu, nonagenar, veteran de
război, venit aici de pe meleagurile mără -
şeştilor. Atins de paralizie stânga, anevoie se

spirijnă pe un baston.
Este însă ajutat, cu
deosebită solicitudine
de managera cabine -
tului să se aşeze cât
mai corect pe patul
curativ. Conectat la
moderna instalaţie,
fiinţa lui se învio rea -
ză. Mulţu mirea că şi-a
servit ţara, cu toată
dă ruirea, la timpul
cu  venit, nu îi este
ştir bită cu nimic de

po vara grea a anilor.  Dim potrivă. ,,Istoria
vieţii mele am în chinat-o istoriei ne mu -
ritoare a ţării în care m-am născut”, se
exprimă laconic vete ranul de 96 ani.

Plutonierul-ad jutant (r) tehnic de avia -
ţie, medieşan se consideră veteranul acestei
miraculoase staţiuni balneo-terapeutice. „De
un deceniu şi jumătate frecventez staţiunea
noastră militară. Băile cu apă clorosodică
termală completate cu băi galvanice, precum
şi împachetările cu nămol de sediment mi-au
eliberat organismul din strânsoarea unui
reumatism generalizat. Mi-au redat căldura
interioară diminuată de acest flagel. Sunt

ECOURI DE SĂNĂTATE DIN BĂLŢĂTEŞTI
Colonel (r)  SERGIU  PICIORUŞPurtător de cuvânt al Filialei Judeţene “Mihai Viteazul” Dolj a A.N.C.M.R.R.

Un frumos hotel din staţiunea Bălţăteşti
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foarte mulţumit de efectul curativ, de durata
alinării, de la an la an”.

Aminteam, în debutul acestei însemnări,
că aici la sanatoriul militar din Bălţăteşti
întâlneşti oameni  veniţi de pretutindeni din
ţară. Şi nu numai. Doamna Anişoara Rădoi,
care şi-a luat ca adopţie, cu întreaga familie,
de un sfert de secol, ţara de la Antipozi, ţara
cangurilor, se numără printre curanţii
prezenţi aici.  De la zeci de mii de km să vii
să-ţi cauţi de sănătate este un lucru mai
puţin obişnuit. Dar, „dorul de ţară, în primul
rând, aleanul, cum îi spuneam noi – se
destăinuie  nostalgic australianca -, este atât
de puternic, că nimic nu-i poate sta în cale...
nici chiar miile de km. Apoi, eu văd o firească
compatibilitate între ţărâna din care ai fost
făcut şi izvorul natural terapeutic al aceluiaşi
pământ. Se întrepătrund, te vindecă. Şi toate
acestea aureolate de frumuseţile fără sea -
măn ale obiectivelor turistice din jur, pictate
de mâini ancestrale: mănăstirile Bistriţa,
Secu, Văratic, Agapia, ori rezervaţia Dragoş
Vodă, Durăul, Bicazul... Că nu te mai saturi
privindu-le, admirându-le. Oare, acestea nu
sunt şi ele tot elemente curative pentru
sănătatea spirituală, alături de cele ce ne
vindecă trupeşte?”, se confesează distinsa
doamnă Anişoara Rădoi.

Reconfortaţi de procedurile aplicate cu
deosebit profesionalism în modernele cabi -
nete medicale de specialitate, grupuri de vi -
zitatori se înşiruie pe potecile mereu bă -
tătorite ce traversează pajiştile verzi ale co -
linelor şi pădurilor seculare din împrejurimi.
De aici, de unde orizontul se lărgeşte în zori
până în ţinuturile natale, sunt auzite ecourile
pline de sănătate, de dorinţa fierbinte de a
trăi. Printre ei regăsesc nume de colegi de
toate armele, de prieteni; Gheorghe Grecu,
Stelian Ionescu, Mihai Purcaru, Octavian

Mancu, Ioan Bărbulescu, Ion Geantă,
Aurelian Mărgineanu, Jean Barbu, Cristian
Corbu, Ion Crăciunescu, 

Ştefan Decă, Mircea Hristea: generali,
colonei şi comandori, sublocotenenţi,
maiştri-militari şi adjutanţi aflaţi la vârsta
senectuţii.

Aici, în această STAŢIUNE  a ARMATEI
ale cărei izvoare terapeutice vin din adâncul
pământului românesc şi al istoriei neamului,
ca un ecou irezistibil, se constituie în mod
real istorica instituţie a armatei române, cu
rădăcini în vremuri imemoriale. Aici, mânaţi
de puternicul sentiment nostalgic ostăşesc al
regăsirii, militarii se caută din priviri, ume -
zite de emoţiile revederii; se reconstituie plu -
toane, batalioane... de toate armele. Bălţă -
teştiul este un imens centru militar al
cadrelor de vârsta a treia!  Este o entitate de
suflete păstorite cu recunoştinţă de coman -
dantul acesteia, locotenent-colonelul Florin
Ichimoae, de directorul medical Lucian
Moraru, expert în recomandările curative, de
personalul manager, doamnele Maricica Băl -
ţătescu, Iuliana Tunoaia, Carmen Tălmaciu,
Mihaela Apintiloae... .care veghează cu
nedisimulată iubire umană la sănătatea
semenilor lor.

Închei această relatare  cu urmă toarea
reflecţie inserată în Registrul de opinii aflat
la Recepţia instituţiei: „Oricât te-ai osteni să
afli neîmpliniri,  fie şi rezonabile, în această
sta ţiune, nu poţi descoperi. Din pricină că în -
tregul personal ce-i dă viaţă şi sănătate, rea -
lizează o simbioză fericită cu magnificul pi -
toresc montan, şi el la rându-i, izvor de viaţă
şi sănătate. ONOR, deci ca la oştire: mai întâi
naturii şi apoi oamenilor care o sfinţesc. Pe
curînd. Colonel în retragere Sever Craio -
veanu.”
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În viaţă lucrurile se aşează când nu te aş -
tepţi. Te surprinde.  Mai ales când se
aşează bine, atunci bucuria este şi mai

mare.  Maiorul  ing. dr. STAICU  pe toate le-a
făcut în viaţă. A absolvit, în cadrul Univer -
sităţii Bucureşti,  Facultatea de Matematică,
curs seral, a urmat cursurile Academiei Mili -
tare Generale, a luat titlul de doctor în ştiinţe
militare.  Dar nu a reuşit să se însoare.  Când
avea de gând să facă şi aşa  ceva s-a pomenit
că este numit comandant de unitate  de
rachete. Mai însoară-te,  dacă poţi. Rachetele
sunt o armă pretenţioasă şi necesită  mult
timp pentru  unitate,  oameni, tehnică.  Nu-ţi
mai lasă timp pentru viaţa personală. Şi  să
fim cinstiţi, el nici nu s-a prea apropiat  de
fete.   Şi-a zis, probabil,  că dragostea nu-i
făcută pentru el. 

...Într-o după amiază a mers la spitalul
militar  să vadă pe un coleg de unitate  care
urma să fie  operat de inimă chiar  în acea zi.
Acesta îşi făcuse trei bypasuri. Tocmai când
a ajuns, pe prietenul său îl scoteau din sala
de operaţii. A rămas mut. N-a înţeles nimic.
Doctorii care părăseau sala de operaţii erau
de nerecunoscut din cauza efortului depus. O
doamnă din echipa operatoare,  când a dat
cu ochii de maior l-a recunoscut  pe fostul
coleg de liceu Gigel Staicu.

Ce faci Gigele ? l-a întrebat zâmbitoare
doamna doctor. 

Am venit la colegul meu. Am vrut să văd
şi eu cum a trecut peste operaţie.

Cum să treacă  ? A suportat bine…
De unde ştii ? 
Păi eu l-am operat !
Gigel nu mai ştia nimic de colega lui de

liceu, de clasă, de bancă.  Aflase totuşi că este
doctoriţă, dar mai mult nu ştia.  

Acum ea, mânuitoarea bisturiului  a fost
cea care l-a surprins:

Cum îţi merge cu rachetele ? Am aflat că
eşti mare rachetist. Mi-a spus un subofiţer
din unitatea ta, pe care l-am operat. 

După ce doctoriţa l-a condus pe bolnav, a
stat ceva timp la patul lui, a pornit apoi să
stea de vorbă cu fostul ei coleg. 

Bucuroşi, aprinşi amândoi la faţă, şi-au
strâns mâinile ca într-un salut târziu care
alunga anii. 

Tu ce mai faci Gigele, tot singur ?  Nu te-
a prins încă vraja ?

Da, aşa este. Dar tu ? 
Tot singură.  Am sacrificat totul pentru

meserie. 
Amândurora întâlnirea aceasta le-a dat

mult de gândit. Oare să fi venit vraja şi peste
ei, oare să le fi bătut  norocul la uşă ? Toată
viaţa au căutat dragostea, dar aceasta n-a
venit. să fi venit oare acum, când amândoi,
pe 20  noiembrie împlinesc 40 de ani ?

Într-o zi, pe 20 noiembrie, către sfârşitul
programului, domnul comandant a ieşit val-
vârtej pe poarta unităţii, a cumpărat un
buchet de flori şi a mers acolo unde îi dicta
inima. Parcă toate petalele florilor îşi dădeau
întâlnire în braţele lui.  Întrebarea pentru
maiorul Stancu era: ,,pot să o cuceresc sau
nu, pot să mă apropii de inima ei ? ”.

Ce inima mare şi bună are colega lui de
liceu. Astăzi a intrat să opereze inima unei
femei care are şase copii. Iată ce sunt în
stare să facă mâinile ei. Misiunea aceasta a
mâinilor este miraculoasă, fantastică,

ECOURI
IUBIREA CA O LUNGĂ BĂTAIE DE INIMĂ

Colonel  (r)  ION GH.  TOMA
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extraordinară.  Să mângâi inimile oamenilor,
să le prelungeşti viaţa, să desfunzi vase pe
care nu mai poate circula sângele, să dai cale
liberă vieţii, asta este misiunea ei de
doctoriţă.  Să dea viaţă oamenilor ! Să-i facă
să se nască a doua oară. Cine mai face pe
pământ aşa ceva, ca oamenii să se nască a
doua oară? Cine?   Cine?  Cine?  Ea, doctoriţa
maior dr. Dorina.  Generalul dr. Oancea,
marele profesor. a învăţat-o  să dea viaţă a
doua oară oamenilor. 

Dar această inimă sănătoasă a doctoriţei
maior Dorina ştie să iubească. ştie să se
alăture alteia ?

Tot holul era numai buchete de flori. dar
inima ei i-a dat semnalul că inima geamănă
venise. Nici nu a reuşit el bine să intre, că
doctoriţa, roşie la faţă, şi-a făcut apariţia.  Cât
de frumos îi stătea, deşi era de cinci ore în
sala de operaţii. Starea de agitaţie s-a instalat
în sufletul ei de cum l-a văzut pe colegul ei. 

La mulţi ani, dragă Dorina!  De ziua ta
primeşte din partea mea acest buchet de
flori!   

Îţi mulţumesc! Sunt cele mai frumoase
flori pe care le-am primit în viaţa mea. Mi-au
aprins inima ! M-ai dat gata!

Le meriţi din plin. Cu toate urările din
lume. 

Şi în secunda următoare, doctoriţa a
venit spre el şi l-a îmbrăţişat. Iar maiorul a
strâns-o tare la piept şi nu a mai fost în stare
să zică nimic. Pentru ei timpul s-a oprit în loc.
Nu mai puteau să se despartă. 

Într-o după amiază, maiorul a invitat-o
pe doctoriţă acasă la el, lângă Bucureşti.  Când
au sosit au aflat o veste neplăcută, care le-a
tulburat inimile. O rudă a maiorului, împreu -
nă cu soţia acestuia şi fetiţa lor de 9 ani, au
avut un grav accident de circulaţie, în care
ambii părinţi şi-au pierdut viaţa.  Fata, săraca
a scăpat dar de mult timp nu putea să-şi
revină, deşi stătea la o mătuşa de-a ei. 

Maiorul şi doctoriţa au rămas fără su -
flare la aflarea veştii. Au mers imediat acasă

la fetiţă, unde doctoriţa  văzând-o, a
îmbrăţişat-o şi nu i-a mai dat drumul din
braţe.  Copila se lipise de ea, trupurile  celor
două se sudaseră de durere, de mângâiere.
Toată viaţa ei, doctoriţa şi-a dedicate-o stu -
die rii inimii oamenilor. Inima acestei fetiţe
avea nevoie de mângâiere, astfel încât la un
moment dat a întrebat-o:  ,,vrei să fi fetiţa
noas tră, să fi copilul de viaţă al nostru, vlăs -
tarul nostru,  iubirea, dragostea noastră?” .
Fetiţa a început să plângă. Acelaşi lucru l-a
făcut şi doctoriţa, care a întrebat-o din nou pe
fetiţă   ,,Vrei să fii copilul nostru, sufletul
nostru, inima noastră?“. 

Tăcere. Tăcerea este atât de grea şi
apăsătoare câteodată  încât ai impresia că se
sparge cerul, se rupe pământul, explodează
soarele. 

În cele din urmă fetiţa, parcă Doina o
chema, s-a şters la ochi, s-a uitat în ochii
doctoriţei cu atâta forţă, dragoste, bunătate,
că aveai impresia că îi sparge şi zise cu o voce
caldă:

DA, MAMĂ !  DA, TATĂ !   
...................................................................................  
Au trecut mulţi ani în care nu am avut

ocazia să aflu ce s-a mai întâmplat cu perso -
najele despre care am povestit. De curând am
aflat că tatăl acestei fetiţe pe care a adoptat-o,
colonelul ing, Gigel Staicu, este acum în
rezervă şi trăieşte la ţară. Soţia sa, doctoriţa
nu mai e lângă el, este acum în ceruri.
Mângâierea sa este acum fiica sa, Doiniţa
care, luând exemplul mamei, a devenit
cardiolog şi are, împreună cu soţul ei, căpitan
medic, o fetiţă frumoasă ca un înger,  la care
colonelul ing. (r) Gigel Staicu ţine ca la ochii
din cap.

Poate de aceea viaţa este frumoasă,
pentru că oferă celor care iubesc, aceste
satisfacţii deosebite, care le umple viaţa şi le
aduce liniştea sufletească atât de necesară. 
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În urmă cu câţiva ani, Cimitirul Militar
Ghencea I, Mausoleul Eroilor, Înălţarea
Domnului Nostru Iisus  Hristos,  ce re -

monial religios şi militar cu depuneri de
co roane de flori, cu prilejul comemorării
Zilei Eroilor. 

Garda de onoare de la Regimentul 30
Gardă ,,Mihai Viteazul “, frumos aliniată,
dă onorul comandantului Comanda men -
tului Logistic Întrunit,  sosit la ceremonial.
se oficiază slujba de pomenire a celor

care, cu preţul vieţii, au apărat ţara şi
fiinţa naţională. Se depun coroane de flori.
Emoţionant momentul  în care persona -
litatea civilă invitată la ceremonial înge -
nunchează şi depune o coroană de flori
spre veşnica amintire a eroilor şi a buni -
cului său,  căzut la Stalingrad,  pe care nu l-
a cunoscut, dar pentru care îşi pleacă ca -
pul cu respect, într-un moment de
reculegere. 

O clipă de viaţă, o lacrimă amară …
să nu ne uităm înaintaşii, fără ei şi
sacrificial lor, astăzi noi nu am fi !    

La finalul ceremoniei, elevii unei şcoli
din Bucureşti prezenţi la acest această
activitate,  au dorit să vorbească cu milita -
rii gărzii de onoare. O domnişoară dră -
guţă şi sfioasă, impresionată de mişcările
militarilor, a dorit să spună că i-a plăcut
cum ,,au dansat ostaşii” !

O clipă de viaţă…un surâs dulce !    
Înainte de a pleca, domnul general-

locotenent dr. Cătălin Zisu  recomandă
pen tru viitor  ca la aceste festivităţi ono -
rul să fie acordat celor comemoraţi şi nu
persoanelor prezente la activităţi, res -
pectul nostru îndreptându-se  către cei
care nu mai sunt. 

O lecţie de viaţă: indiferent de locul
unde suntem plasaţi pe o ierarhie
profesională şi socială, valorile noas -
tre trebuie să fie mai presus de dorin -
ţele  şi speranţele lumeşti. 

După plecarea personalităţilor civile şi
militare, efectivele regimentului au ieşit
din dispozitiv şi, în formaţie, s-au depla -
sat spre alte activităţi. 

CLIPE DE VIAŢĂ
CARMEN  NEGOIŢĂ

Gardă de onoare de la R. 90 Gardă

Respect pentru drapel şi pentru militari
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Trecând pe lângă capela cimitirului,

un domn de vârsta a treia a luat poziţia de
,,drepţi” şi a salutat cu consideraţie
militarii. Impresionată, m-am adresat
acestui domn,  mulţumindu-i pentru
respectul acordat colegilor mei.     

Am observat ţinuta modestă şi drama
care i se citea în privire; aşa şi era, dom -
nul îşi vegea, singur, soţia decedată,
depusă la capela cimitirului, aşteptând să
o însoţească pe ultimul drum; cămaşa
curată şi frumos călcată, probabil de cea
depusă în capelă, cunoscuse şi vremuri
mai bune, iar pălăria ponosită era
strânsă cu putere şi deznădejde în mâinile
obosite; în singurătatea şi drama sa,
domnul, ofiţer în retragere, salutase
militarii care îi aminteau de tinereţea si
frumuseţea demult apuse, dar care,  mai
ales prin prezenţa lor, îi oferiseră un
sprijin moral în instituţia căreia şi el îi
aparţinuse cândva şi pe care o iubea şi o
respecta şi acum, ARMATA. 

O clipă de viaţă.... o lacrimă amară
pe obraz !  

Grădina Cişmigiu, 1 iunie, sărbă to -
rirea Zilei Internaţionale a Copiilor.
Muzica militară a Regimentului 30 Gardă
,,Mihai Viteazul“ a fost invitată să con -
certeze într-un spaţiu destinat şi pe

durata deplasării pe aleile parcului, fiind
însoţită de frumoase domnişoare ma -
jorete, care au animat atmosfera cu pom -
poane colorate. (staţi iniştiţi, domni şoa -
rele nu au ,,luat” faţa muzicanţilor, sunt
prea profesionişti ca să fie eclipsaţi de
nişte fete frumoase !). 

Pe timpul deplasării, multe persoane
au defilat cu muzica, printre care şi o
simpatică doamnă care, la cei 70 de ani,
se descurca binişor. I-am recomandat
doamnei să defileze cu ,,stângul pe tobă”
şi,  purtând un dialog, am aflat că admi -
raţia pentru haina militară este datorată
tristeţii purtate în suflet toată viaţa, tatăl,
ofiţer căzut eroic pe câmpul de luptă al
celui de Al Doilea Război Mondial, înainte
ca pruncul său să se fi născut. În amin -
tirea tatălui niciodată cunoscut şi a sen -
timentului de încredere în Armata re -
prezentată de militarii unităţii de gardă,
doamna m-a rugat să transmit mesajul
său, colegilor: ,,Să ne apăraţi ţara,
sunteţi marea noastră speranţă, aveţi
grijă de România ! Vă iubim ! “

O clipă de viaţă.... o lacrimă dulce-
amară !        

v
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În ziua de 1 octombrie 2014 a avut locîntâlnirea dintre rezerviştii din fostul R. 2Mc, ,,Constantin Godeanu” şi cadrele militaredin actualul B.2 I ,,Călugăreni“, o întâlniredeosebit de interesantă având în vedere că B. 2I  s-a constituit din personalul existent în R. 2Mc. Astfel, la 31 08.1993, R. 2 Mc., care apar -ţinea D. 57 Tc. din anul 1970, a fost desfiinţat,pentru ca la data de 01.10.1993 să se înfiinţezeB.2 I., această schimbare făcându-se ca urmarea reformei Armatei Române.Deşi întâlnirea a avut loc în luna octombrie2014, ecoul acesteia nu s-a stins încă, datorităimpactului emoţional profund asupra celor143  participanţi, militari activi şi în rezervădin cele două unităţi.Specificul acestei reuniuni l-a constituitfaptul că au fost prezenţi rezerviştii care au ac -tivat numai în  R. 2 Mc. sau numai în B.2 I , dupăconstituirea acestuia, dar şi unele cadre militarecare nu şi-au desfăşurat activitatea în cele douăunităţi.Au fost prezenţi comandanţi ai R. 2 Mc. îndiferite perioade de timp şi anume: Lt.Col.Pârcălăbescu Cornel, în prezent Gl.mr.(r),Lt.Col. Constanda Victor, în prezent Gl.mr.(r) şiMr. Carp Gheorghe, în prezent Gl.lt. (r), precumşi comandanţi ai B.2 1 şi anume Lt.Col. (r)Costin Ion, în prezent Gl.bg. (r), Mr. BotezatuPetre, în prezent Gl.mr.(r).Pe tot parcursul activităţii, atmosfera afost impresionantă; îmbrăţişări, interviuri, de -pănarea amintirilor din lungul drum al cariereimilitare, aspecte inedite din teatrele de operaţiiş.a. Deosebit de interesante au fost unele mo -mente prezentate de comandanţii B.2 I, dinperioada  constituirii sale ca structură,  dupădes f iinţarea R.2 Mc., devenind astfel primul ba -talion din Armata României încadrat cu pro -fesionişti recunoscuţi prin ,,Căştile albastre”Au fost depănate amintiri din acţiunile pe -trecute în misiunile din Angola, Albania, Af -ganistan şi Irak pentru realizarea şi men -ţinerea păcii sau asigurarea stabilităţii în unele

zone, prin acţiuni de neutralizare a unorinsurgenţi.Camarazi din fostul R.2 Mc. ne-am amintitcu nostalgie, uneori cu mai multă plăcere, alteori cu mai puţină, despre numeroasele activtăţila care am participat, despre zilele în care netrezeam cu noaptea în cap şi ne întorceamacasă mult după asfinţit, despre aplicaţiile şitragerile de luptă, despre activităţile deprotocol, regimentul fiind unitate de protocol aM.Ap.N.  Desigur că aceşti camarazi nu au fostniciodată în misiuni în Angola sau Afganistan,dar au lucrat în cadrul armatei zeci de ani, cudevotament şi abnegaţie, pentru aceştia..teatrul de operaţii” fiind poligoanele, tere -nurile de instrucţie şi aplicaţii, unitatea în careşi-au îndeplinit zi de zi serviciul, în respectul şiîn numele jurământului asumat în tinereţe. Oricum,  mulţimea  de amintiri nu a fostnici pe departe epuizată. Activităţile desăşurate pe parcursulîntâlnirii au cuprins primirea participanţilor decătre conducerea B.2 I.,  trecerea în revistă amilitarilor din B.2 I. şi a rezerviştilor din celedouă unităţi, apelul solemn, o slujbă religioasăcu păstrarea unui moment de reculegere înmemoria celor 57 camarazi care au trecut îneternitate, alocuţiunea domnului Gl.bg, VasileRoman, şeful Instrucţiei şi Doctrinei din StatulMajor al Forţelor Terestre şi cea a coman -dantului B.2 I. , Lt.Col. Lungu Ovidiu, precum şidefilarea militarilor B.2 I.La sfârşitul activităţilor, au fost înmânate Diplome  de Excelenţă tuturor participanţilor, decătre Comitetul de Organizare,  din care aufăcut parte, printre alţii Gl.lt.(r) Virgil Bălă -ceanu, Col. (r) Stancoci Victor, Col.(r) ŞtefanTudor, Lt.Col. Lungu Ovidiu şi alţii., după care,într-o atmosferă camaraderească, s-a servit unprânz copios, stropit cu un vin roşu.În încheiere, comandantul B.2 I. , Lt.Col.Lungu Ovidiu a adresat tuturor participanţilorinvitaţia de a participa la ziua de naştere a B.2 I.,,Călugăreni”, în cazarma fostului R.2 Mc., înziua de 01.09.2015La revedere - 2015 ! 

ARC PESTE TIMP
General-maior (r) VICTOR CONSTANDA

Membru al Biroului Permanent Central al A.N.C.M.R.R.
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Anul 2014 este prin exccelenţă pentru Ar mataRomâniei anul aniversării unor evenimenteimportante, cruciale chiar, în evoluţiaorganismului militar românesc, pre cum şaptedecenii de la alăturarea României eforturilorNaţiunilor Unite împotriva  Germaniei hitleriste (23august 1944), şapte decenii de la eliberareaArdealului de nord de sub ocupaţia horthystă (25octombrie 1944) , 155 de ani (12 noiembrie 1859)de la crearea Statului Major General,  un deceniu dela accederea României în Alianţa Nord-Atlantică  şide prezenţă onorabilă a Armatei Române în noileteatre de operaţii,  alături de aliaţi (29 aprilie 2004),125 de ani de învăţământ militar superior şi multealtele În rândurile care urmează, mă voi referi laîmplinirea a 125 de ani de învăţământ militar su - perior, la evoluţia celei mai înalte instituţii deînvăţământ superior a Armatei Române. Avem învedere faptul că mulţi dintre ofiţerii şi gene raliiveterani de război sau în rezer vă/retragereproveniţi din activitate, s-au aflat printre ceiaproape 20.000 de absolvenţi, elita militară dinrândurile căreia s-au ridicat mari comandanţi şiofiţeri de stat major care au condus trupele româneatât în campaniile din Primul şi al Doilea RăzboiMondial, cât şi în operaţile militare post ,,războirece”.  De asemenea,  mulţi dintre absolvenţi aucon  tri buit, din interiorul instituţiei, ca profesori şiin structori, la pregătirea a zeci şi zeci de promoţii destudenţi. Anul acesta Promoţia având  nr. 117 şipurtând numele onorific  ,,Constantin Brân co -veanu – 300. Pentru informarea cititorilor revistei ,,Re zervaOştirii Române” , vom insista pe ceea ce reprezintăîn prezent Universitatea  Naţională de Apărare,,Carol I “ , pe rolul şi misiunile ei în sistemul deînvăţământ militar românesc actual.  Considerăm necesar acest demers şi pentru căde mai bine de două decenii, A.N.C.M.R.R.

,,Alexandru Ioan Cuza” are cu U.N.Ap ,,Carol I” unProtocol de colaborare benefică pentru ambelepărţi,  în cadrul căreia Asociaţia, continuând ovaloroasă tradiţie, a conferit anual un Premiu,  într-o primă etapă  pentru cea mai valoroasă lucrare delicenţă în domeniul artei militare, apoi, într-o  adoua etapă, pentru cea mai valoroasă disertaţie demasterat în domeniul ştiinţei militare, con ducereinterarme forţe terestre, aeriene şi navale.Şcoala Superioară de Război a fost fondată înurmă cu 125 de ani, în anul 1889, de cătregeneralul Ştefan Fălcoianu, fiind a şasea şcoală destat major din Europa acelor vremuri, alături de celedin Berlin, Viena, Paris, Torino şi Bruxelles.  La datade 8 august 1889, la Castelul Peleş (Sinaia), RegeleCarol I  a  semnat  Înaltul Decret Regal nr. 2073,prin care se înfiinţa Şcoala  Superioară de Război.  Cursurile au fost deschise în noiembrie 1889în primul său local din strada Ştirbei Vodă nr. 79-81,existent şi astăzi.  Actualul local, a fost inaugurat îndecembrie 1939, în prezenţa regelui Carol al II-lea,a membrilor guvernului şi  autorităţilor civile şimilitare din Capitală, odată cu aniversareasemicentenarului intituţiei. Ca denumire, instituţia a evoluat astfel: august1889, 59 de ani – Şcoala Superioară de Război;august 1948, 9 ani – Academia Militară: august1957, 12 ani – Academia Militară Ge nerală: august1969, 22 de ani – Academia Mi litară: 1991, 12 ani –Academia de Înalte Studii Militare: 2003, 2 ani –Universitatea Naţională de Apărare: 2005 şi înprezent – Universitatea Naţională de Apărare,,Carol I “.Înfiinţată pe lângă Marele Stat Major şidestinată formării ofiţerilor de stat major,  afuncţionat în subordonarea acestuia până la 16iunie 2011, când Universitatea şi structurilesubordonate au trecut din subordinea şefuluiStatului Major General, în subordinea Mi nisteruluiApărării Naţionale. 

125 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR  MILITAR
DE LA ŞCOALA SUPERIOARĂ DE RĂZBOI 

LA UNIVERSITATEA  NAŢIONALĂ DE APĂRARE
,,CAROL I”
1889 - 2014

ANIVERSĂRI ,  ANIVERSĂRI . . .

General-maior (r) dr. ION  GANEA
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.
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În prezent, Universitatea Naţională de Apărare,,Carol I “ este un complex  de învă ţă mânt militarsuperior şi cercetare, având următoarele structuricomponente: Facultatea de comandă şi stat major care, caunitate funcţională de bază, asigură: pregătireainterarme, întrunită şi pentru operaţii multina -ţionale a ofiţerilor selecţionaţi pentru îndeplinireafuncţiilor de comandant de batalion (similare) şi deofiţer de stat major, în structuri superioare acestuieşalon, dezvoltarea competenţelor  necesare pentruplanificarea şi conducerea operaţiilor militare lanivel unitate şi mare unitate:  însuşireacunoştinţelor re fe ritoare  la procedurile de statmajor şi metodele de analiză a evenimentelorpolitice şi militare în timp de pace, la criză, pe timpde război şi în perioada postconflict:  pregătireaofiţerilor de stat major şi a personalului civil pentrufuncţii de conducere şi expertiză la nivel politico-mi -litar,  în comandamente naţionale  şi (sau)  structuriNATO şi UE:  formarea şi dezvoltarea abilităţilor înstudiul fenomenului militar con temporan şiparticiparea la actul de cercetare ştiinţifică.   Studiile universitare din facultate au ca scopfundamental asigurarea deschiderii rapide şipolivalente spre cunoaşterea funcţiilor de comandă-control, stat major şi logistică, în cadrul structurilortactice şi operative ale armatei, precum şi deexpertiză la nivel politico-militar în comandamentenaţionale, ale NATO şi UE. -  Facultatea de securitate şi apărare, în -fiinţată în februarie 2013, cu misiunea de a asigura:formarea, specializarea şi perfec ţio narea la niveluniversitar şi postuniversitar a comandanţilor,ofiţerilor de stat major şi experţilor militari şi civili,pentru îndeplinirea atribuţilor de conducere şiexpertiză în ştiinţe militare, informaţii şi ordine

publică;  pentru organizarea şi desfăşurareaactivităţii de cer cetare ştiinţifică  universitară înaceste domenii:  perfecţionarea pregătirii profe sio -nale a re sursei umane din M.Ap.N., din sistemul se -curităţii şi apărării naţionale, din alte instituţii şiorganizaţii publice, din ţară şi din alte ţări.   Colegiul Naţional de Apărare, înfiinţat înanul 1992 (ideea a apărut pentru prima dată în anul1977, în cadrul unei lucrări  de absolvire a Cursuluipostacademic de perfecţionare co mandă şi statmajor şi dezvoltată ulterior într-o teză de doctoratsusţinută în anul 1982, la institutul Superior dePerfecţionare a Pregătirii  Cadrelor – vezi revista,,Rezerva  Oştirii  Române” , anul IV nr. 2(7)  decem -brie 2002, pag 13-14 -, are menirea pregătirii ge -nerale şi de specialitate a personalităţilor civile şimilitare, care ocupă sau pot ocupa, în perspectivă,funcţii de conducere sau de decizie în domeniilepoliticii de securitate şi apărare naţională.  Până înprezent, Colegiul Naţional de Apărare s-a dovedit afi un foarte bun moderator între lumea militară şicea civilă. Centrul de Instruire prin simulare, înfiinţatîn anul 2002 cu scopul de a creşte gradul deinteroperabilitate al unităţilor române cu structurilemilitare operaţionale  ale  NATO.  Misiunea sa esteaceea de a contribui la ridicarea nivelului instruiriicomandanţilor unităţilor şi marior unităţi ope -raţionalizate,  utilizând sistemul de simulare şi pro -cedurile de stat major NATO,  în scopul planificării,organizării şi conducerii acţiunilor militare  în oricetip de operaţie, precum şi ridicarea nivelului deinteroperabilitate  cu structurile NATO şi UE.Departamentul regional de management alcrizelor şi operaţiilor multinaţionale, unitatefuncţională de bază a Universităţii, specializată înperfecţionarea şi pregătirea per sonalului militar şi

Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I“ 
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civil, din ţară şi din străi nătate,  în domeniul  doctrinăşi proceduri de apă rare  NATO, planificare şi con -ducere  a acţiu nilor militare  intercategorii de forţe şimulti naţionale, managementul crizelor, cooperarecivil-militară şi politică de securitate. Funcţio nează înforma actuală din octombrie 2005 şi are încompunere două centre – Centrul regional de pre -gătire  NATO – PfP şi Centrul de pregătire înmanagementul crizelor.Departamentul pentru învăţământ dis -tribuit avansat şi la distanţă, funcţionează din anul2005 şi este menit să asigure următoarele tipuri deservicii educaţionale:  cursuri de spe cialitate,  des -făşurate exclusiv  on-line, la sfârşitul  cărora se asi -gură certificat de absolvire cursuri on-line, destinateexclusiv pentru instruirea militarilor care pleacă înteatrele de operaţii din Afganistan;  suport pentrusprijinul programelor de studii universitare  demasterat şi doctorat;  suport pentru sprijinulcursurilor organizate  în  sistem  mixt (în clasă şi ladistanţă) de către celelalte structuri ale universităţii;cursuri on-line cu acces liber pentru care nu seacordă certificate de participare;  realizare deconţinut educaţional standardizat accesibil on-linebibliotecă virtuală.   Centrul de limbi străine, structură deînvăţământ militar din cadrul universităţii, cuprincipala misiune de organizare de cursuriintensive, non-intensive  şi  module on-line. Centrul de drept internaţional umanitar,înfiinţat în decembrie 1993, asigură între altele:instruirea, formarea şi perfecţionarea persona luluiarmatei, în special pe cel implicat în asi gu rareaasistenţei juridice  şi instruirii în domeniul dreptuluiinternaţional umanitar şi celui angajat în misiuni şioperaţii în afara teritoriului statului român:promovarea preocupărilor Armatei Ro mâniei cuprivire la disiminarea,  respectarea, apli carea şipromovarea dreptului internaţional uma nitar:îndeplineşte atribuţiile  şi  sarcinile reveniteSecretariatului permanent al Comisiei Naţionale  deDrept  Internaţional  Umanitar. Centrul de studii strategice de apărare şisecuritate. Este principala structură de ce r cetare  auniversităţii.  Înfiinţat în anul 2000,  Centrulelaborează studii şi asigură documentare ştiinţificăpe probleme  specifice  domeniilor de apărare şisecuritate pentru ministrul apărării, şeful StatuluiMajor General, secretarii de stat, precum şi pentrualte  structuri interesate - inclusiv pentruA.N.C.M.R.R., căreia îi asigură, conform aprobării şiProtocolului A.N.C.M.R.R. – U.N.Ap., publicaţia,,Impact Stratregic”  şi alte lu crări de autor, sub formaunor studii sau volume realizate în colectiv, pe temede specialitate şi de interes.  Activitatea  de cercetare ştinţifică  a Cen truluieste structurată pe cinci programe:  Con cepte şiteorii  în domeniul securităţii şi apărării;  Securitatea

europeană şi euroatlantică;  Stra tegie militară;Armată şi societate şi Zone de in teres strartegic.Realizarea acestor programe  are ca obiective:argumantarea locului şi rolului com ponentei militarea securităţii;  fundamentarea bazei teoretice a loculuişi funcţiilor componentei militare a securităţii înprincipalele documente strategice  de planificare;investigarea schimbărilor  care intervin în evoluţiamediului intrnaţional de securitate şi a zonelor deinteres strategic pentru România;  studierea feno -menelor din interiorul societăţii româneşti  cuinfluenţă asupra domeniului militar ş.a. Şcoala doctorală, reprezintă locul unde se punbazele  fundamentelor organizatorice  şi metodo -logice  pentru   procesele de durată privind planifi ca -rea şi managementul studiilor uni versitare dedoctorat, cu predilecţie în cercetarea ştiinţifică îndomeniile ştinţe militare, informaţii şi securitatenaţională. Departamentul regional de studii pentrumanagementul resurselor de apărare Braşov,instituţie de învăţământ postuniversitar, fiind unuldin cele 26 de centre existente pe plan internaţionalacreditate de Consiliul Nord-Atlantic, ca centru deeducaţie şi instruire pentru managementul resur -selor de apărare.Misiunea departamentului este de a desfâşuraprograme profesionale de instruire  pentru perso -nalul militar şi civil  din România şi alte ţări, având caobiective pregătirea pentru funcţii de conducere  şiexpertiză de nivel înalt în domeniul militar al mana -gementului resurselor de apărare şi al manage -mentului resurselor informaţionale ş.a.Centrul de pregătire a cadrelor militare îndomeniul educaţiei fizice şi sportului în armată,înfiinţat în mai 2003 este structură militară deînvăţământ continuatoare a tradiţiei vechi de pestenouă decenii, care asigură pregătirea de specialitatea ofiţerilor şi subofiţerilor cu atribuţii în manage -mentul educaţiei fizice militare şi a sportului dincomandamente, unităţi, formaţiuni şi instituţii deînvăţământ  şi participă la realizarea programelor decercetare-dezvoltare în acest domeniu. Biblioteca Universităţii şi Editura Uni -versităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I “ Centrul de comunicaţii şi informatică, aremisiunea de a susţine procesul de pregătire-învăţareîn cadrul  învăţământului militar universitar  şipostuniversitar,  prin instrumente moderne şi com -patibile cu nivelul actual al sistemelor internaţionale.  În final se poate aprecia că Universitatea Na -ţională de Apărare ,,Carol I” este un complex modernşi prestigios de învăţământ superior militar, cu rolesenţial în sistemul general de formare, pregătire şiperfecţionare a cadrelor militare de comandă şi statmajor, a experţilor militari şi civili necesari ArmateiRomâne în actuala etapă a evoluţiei sale.
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COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR 
,,ŞTEFAN CEL MARE” Câmpulung Moldovenesc - 90   

Această instituţie de  învăţământ liceal
militar născută la Cernăuţi, a fost inau -
gurată la 2 noiembrie 1924, prin

eforturile  şi nobila trudă a unor generali şi
ofiţeri cu dragoste de ŢARĂ şi  OŞTIRE.
oameni cu aleasă cultură şi ţinută morală.
Ceva îi lipsea însă: Actul de naştere şi
Numele,  prefigurate probabil în mintea celor
care l-au gândit şi realizat. care au fost
consfinţite prin Înaltul Decret Regalnr.
3889 din  25noiembrie 1924, al Regelui
Ferdinand. Prin acest act se înfiinţează un
liceu militar la Cernăuţi, care se va numi
Liceul Militar ,,Ştefan cel Mare” şi care va avea
ca patron pe Sfântul Ştefan.   

Cel care a pus bazele funcţionării propriu
zise a acestui liceu, în calitate de prim co -
mandant, a fost Locotenent-colonelul Tra -
ian Grigorescu, fiul Generalului Eremia
Gri gorescu, eroul de la Mărăşeşti. Per -
sonalitatea acestui distins ofiţer de artilerie,
devenit ulterior general de divizie, cu alese
calităţi intelectuale şi morale, cu o pregătire
militară şi psihopedagogică deosebită, de -
corat cu Ordinul ,,Mihai Viteazul “, şi-a pus
din plin amprenta pe calitatea învăţământului
militar-liceal din această instituţie de
nvăţământ nou înfiinţată.  

În perioada interbelică, Liceul Militar
,,Ştefan cel Mare “ din Cernăuţi a dat oştirii un
număr însemnat de promoţii, afirmându-se
ca o instituţie de prestigiu a învăţământului
din România. Au venit însă anii grei ai
războiului, cu un întreg noian de suferinţe şi
mari necazuri pentru poporul român.  Aşa se
face că după 26 iunie 1940, liceul a urmat un

itinerariu al pribegiei: Roman (iunie 1940),
Târgovişte (iulie 1940), Câmpulung Muscel
(octombrie 1940).  Din octombrie 1941 liceul
şi-a reluat locul în Cernăuţii Bucovinei, unde a
funcţionat până în ianuarie 1944, când a fost
evacuat la Timişoara. În perioada iulie 1945 –
septembrie 1953, liceul a fost desfiinţat.                              

La data de 1 septembrie 1953, conform
statului de organizare la pace nr. 27/243,
liceul se reînfiinţează cu denumirea Şcoala
Militară Medie nr. 1 Câmpulung Moldovenesc.
Tot atunci, în această localitate s-a deschis un
mare şantier de construcţii, în afara oraşului,
spre Est, pe direcţia Vatra Dornei – Suceava,
care va deveni mai târziu noua locaţie a
acestei şcoli.   

În acelaşi an 1953 a fost desfiinţată
Şcoala Militară de Ofiţeri de Infanterie nr.3,
situată pe Copou, lângă Grădina publică a
Oraşului Iaşi, iar localul a fost atribuit Şcolii
Militare Medii nr.1 Câmpulung Moldovenesc,
care a funcţionat aici în regim de provizorat
până în 1956. 

Pe data de 2 iulie 1954, Şcoala Militară
Medie nr.1 Câmpulung Moldovenesc primeşte
denumirea de Şcoala Militară Medie ,,Ştefan
cel Mare “, cu prilejul împlinirii a 450 de ani de
la moartea Domnitorului Ştefan cel Mare, în
baza Decretului nr. 267 din 1 iulie 1954.  Con -
siderăm că atunci a apărut o rază de lumină şi
speranţă pentru viitorul şcolii,  prin trecutul
acesteia şi nu s-a greşit, permiţând să-i fie
stabilită filiaţia fără tăgadă. 

În preajma anului şcolar 1956-1957,
Şcoala Militară Medie ,,Ştefan cel Mare “ se
mută din Iaşi la Câmpulung Moldovenesc,

General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREŢU
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.
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într-un local construit special, fără a exagera,
monumental, modern, cu o mare func ţio -
nalitate, valabilă şi astăzi. 

Complexul de clădiri al Colegiului
Naţional Militar   ,,Ştefan cel Mare “ a fost
con  struit în anii 1950, sub tâmpla Rarăului
şi are forma literelor E şi B. S-a ales acest
model de arhitectură în cinstea celui care a
avut iniţiativa aducerii liceului la Câmpulung
Moldovenesc, respectiv  Emil Bodnăraş.

Schimbarea denumirii din Şcoala Mili -
tară Medie ,,Ştefan cel Mare “  în  Liceul
Militar ,,Ştefan cel Mare “ are loc în baza
Ordinului Marelui Stat Major nr. 00266 / 57,
începând cu data de 1 ianuarie 1957.  

În perioada 1960-1962 a fost singurul
liceu militar din România. 

De-a lungul anilor, de la înfiinţare şi
până în prezent, Liceul Militar ,,Ştefan cel
Mare “, azi  Colegiul Naţional Militar, s-a afir -
mat în peisajul învăţământului militar şi
liceal din ţara noastră ca o instituţie cu un
binecunoscut prestigiu.  Pregătirea ştiinţifică
temeinică, educaţia multilaterală, au permis
celor peste 11.000 de absolvenţi, cuprinşi în
75 de promoţii, câte a dat până acum această
şcoală, să continue cu succes perfecţionarea
în nobila carieră  a armelor (mai bine de 200
dintre absolvenţi au ajuns la gradul de ge -
neral), sau să devină personalităţi ştiinţifice
şi culturale ale societăţii civile. 

An de an, liceul a reuşit să se menţină în
elita învăţământului preuniversitar, datorită
calităţii pregătirii pe care o asigură dascălii
acestei prestigioase înstituţii.  Liceul are
elevi calificaţi la concursurile şi olimpiadele
şcolare naţionale şi chiar internaţionale
(măr turie stau cele peste 200 de premii şi
menţiuni). Numeroase trofee şi diplome
vorbesc despre performanţele sportivilor
liceului, amintindu-ne de foşti şi actuali
campioni şi recordemeni care au ridicat
necontenit ştacheta rezultatelor. 

Începând cu 1 decembrie 1999, Liceul

Militar ,,Ştefan cel Mare “ işi schimbă de -
numirea în Colegiul Militar Liceal ,,Ştefan
cel Mare “. 

La aniversarea a 80 de ani de exis -
tenţă, la 25 noiembrie 2004, colegiul a fost
decorat cu Ordinul Virtutea Militară în
Grad de Cavaler cu însemne pentru militari.

La 25 noiembrie 2009, la aniversrea a
85 de ani de la înfiinţare, şeful Statului Major
al Forţelor Terestre a conferit Colegiului
Militar Liceal „Ştefan cel Mare“ ,,Emblema
de Onoare a Forţelor Terestre”. Cu acelaşi
prilej instituţiei i-a fost înmânat Steagul de
Identificare.

În semn de recunoaştere a perfor -
manţelor obţinute în activitatea de coope -
rare europeană şi a contribuţiei aduse la
promovarea şi dezvoltarea dimensiunii eu -
ropene a aducaţiei, Ministerul Educaţiei Na -

ţionale a acordat Colegiului trofeul şi ca -
lificativul ,,Şcoală Europeană – 2013”

În anul 2014, ca urmare a îndelungatei
activităţi educaţionale şi a performanţelor
pro fesionale, Colegiului i-a fost acordat titlul
de  Colegiu Naţional, numele instituţiei deve -
nind Colegiul Naţional  Militar ,,Ştefan cel
Mare” 

Misiunea instituţiei a fost întotdeauna şi

Albumul omagial al Colegiului Naţional
Militar „Ştefan cel Mare“
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este şi în prezent, aceea de a asigura pre -
gătirea temeinică a elevilor, atât în domeniile
ştiinţifice, cât şi în domeniul militar şi de a le
forma acestora calităţile moral-psihice care
să le permită, pe baza cunoştinţelor acu mu -
late, să candideze cu succes la concursurile de
admitere în învăţământul militar superior. 

Conducerea Ministerului Apărării Naţio -
nale acordă atenţia cuvenită acestei instituţii
de învăţământ. Numai în această vară, prin
grija acestuia au fost pavate cele două
platouri ale Colegiului şi a fost refăcut drumul
de acces către acesta. Sperăm că astfel de
investiţii vor continua şi în anii următori, în
funcţie de necesităţi. 

În 2014, Colegiul Naţional Militar
,,Ştefan cel Mare “ a aniversat împlinirea a
90 de ani de existenţă, din care 59 în locaţia
actuală, motiv de mândrie pentru toţi cei care
şi-au desfăşurat şi îşi desfăşoară activitatea
în această unitate de învăţământ – coman -
danţi şi profesori deopotrivă, dar şi pentru
miile de absolvenţi şi elevii de azi ai colegiului,
care asigură un învăţământ modern şi
eficient, prin implementarea unor programe
şi proiecte de educaţie bine fundamentate şi
prin instituirea unui sistem viabil de mana -
gement al calităţii.  

*
*     *

Manifestările prilejuite de aniversarea a
90 de ani a Colegiului Naţional Militar ,,Ştefan
cel Mare” s-au desfăşurat pe 22 noiembrie
2014, sub semnul tradiţiei şi excelenţei
acestei instituţii de îmnvăţământ militar
preuniversitar. 

S-au reunit în cetatea de inimă a  Bu -
covinei, situată la poalele Rarăului, pentru
sărbătorirea Colegiului, comandanţi, dascăli
şi elevi de ieri şi de azi, dar şi personalităţi din
diferite domenii. 

Ceremonia aniversară s-a desfăşurat în
Sala de Teatru a Colegiului, în prezenţa
locţiitorului Şefului Statului Major al Forţelor
Terestre, domnul General-maior Ion Un -
gureanu şi a unui număr însemnat de
personalităi militare.

Debutul activităţilor pregătite pentru
această aniversare l-a făcut domnul Colonel
dr. Teofil Ispas, comandantul Colegiului
Naţional Militar ,,Ştefan cel Mare”. care a pre -
zentat drumul parcurs de această instituţie de
învăţământ preuniversitar, precum şi pers -
pectivele acesteia. 

Cu prilejul aniversării a 90 de ani de
existenţă a Colegiului Naţional Militar ,,Ştefan
cel Mare” drapelul acestuia a fost decorat cu
Emblema de Onoare a Statului Major
General, iar din partea A.N.C.M.R.R. i-a fost
conferită  Emblema de Onoare a Asociaţiei
Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi
în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”. 

Distincţiile au fost înmânate de către
General-maior dr. Ion UNGUREANU şi
General de brigadă (r) dr. Gheorghe CREŢU.

În continuare a avut loc un dialog între
generaţii, dialog din care a răzbătut Spiritul
Ştefănist transmis în timp de fiecare ge -
neraţie, ca pe o ştafetă, dar şi ca o moştenire. 

Un interes deosebit l-a stârnit în
rândurile celor prezenţi lansarea ,,Albumului
Omagial”, o istorie ilustrată a acestei instituţii
militare de învăţământ liceal, de la înfiinţare,
în anul 1924 la Cernăuţi, până în zilele
noastre, prezentată cu mult har de domnul
Virgil Măgureanu, profesor de istorie.      

La finalul ceremoniei aniversare, for -
maţiile artistice ale Colegiului au susţinut un
frumos spectacol, în care s-au împletit ar -
monia, muzica, teatrul şi dansul, spre în -
cântarea celor prezenţi.    

La mulţi ani Colegiului Naţional Militar
,,Ştefan cel Mare” !
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La cinci decenii şi jumătate de la ab -
solvire, promoţia 1959 (a doua pro -
moţie câmpulungeană a Liceului Militar

,,Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc,
azi Colegiul Naţional Militar) şi-a dat întâlnire
în perioada 22-25 august a.c., sub tâmpla
Rarăului, pentru a-şi ostoi dorul de paradisul
adolescenţei şi de tot ce a însemnat anii de
liceu. în care s-au plămădit cele mai
îndrăzneţe vise. 

Am trăit din nou, ca şi în urmă cu 5 ani,
când am sărbătorit jubileul promoţiei,
sentimente cu o încărcătură emoţională
deosebită şi aceasta pentru că, în această
instituţie de învăţământ nonagenară (aflată
de 59 de ani în această locaţie), am pătruns
esenţa sentimentelor de dragoste de NEAM şi
ŢARĂ, ne-am modelat comportamentele şi
ne-am cizelat caracterele, am învăţat să
trăim într-o autentică atmosferă de studiu,
înţelegând necesitatea de a fi la curent cu
noutăţi din varii domenii, întâietate având
cele  circumscrise profesiei. Aici am învăţat
ce înseamnă unitatea, dreptatea, datoria,
cinstea, corectitudinea şi ordinea în gândire
şi acţiune. Acestea toate la un loc au devenit
crezuri ale întregii noastre vieţi. 

Nu au răspuns toţi colegii  ,,ordinului de
chemare” la  Revederea 55 . Însă cei care
ne-am făcut din nou cărare  către această
prestigioasă instituţie de învăţământ militar
în care domină excelenţa,  ne-am bucurat
din plin de amintirile trecutului, aici în acest
colţ din frumoasa Bucovină. 

Revederea 55 a promoţiei 1959 s-a des -
făşurat în baza unui program minuţios ela -
borat de Colectivul de organizare a acesteia,
res pectiv: Andreica Gheorghe, Buholţ Mihai,

Ceauş Mihai, Creţu Gheorghe, Curelaru
Mircea,  Ghiţescu Teodor,  Grădinescu Vasile,
Niţu Constantin,  Popescu Aurel,  Ştefănuţ
Vasile. 

Dintre activităţile primei zile, desfă -
şurate într-o atmosferă plină de emoţii
consemnăm întâlnirea de socializare... 

Cea de a doua zi,  cea mai densă din
punct de vedere al activităţilor, a început în
acordurile Imnului Naţional şi Onorul la
Drapel. După ce am sădit un brad pe Aleea
Promoţiilor,  paşii ne-au purtat  către Capela
Colegiului,  unde preotul militar Cârloanţă
Constantin  a oficiat o slujbă de pomenire a
celor care au trecut în eternitate - coman -
danţi, profesori, colegi de promoţie . 

În Aula Colegiului,  din partea Comite -
tului de organizare a revederii, a fost rostit
un cuvânt de salut adresat  deopotrivă con -
ducerii Colegiului, care ne-a ajutat să orga -
nizăm această activitate, participanţilor din
ca drul promoţiei şi  dascălilor  noştri  pre -
zenţi şi anume:  prof. Aspazia Mancu,  prof.
Ana Bejinaru,  prof. Mihai Bejinaru,  prof.
Dumitru Tudose,  precum şi celor care ne-au
transmis mesaje :  prof. Ana Dumitrescu,
prof. Elena Teodorescu,  prof. Lucian Teo -
dorescu,  prof.  Eugen Osadeţ.  Dascălii pre -
zenţi la revedere ne-au adresat felicitări
pentru modul în care am organizat această
activitate.  

Tot cu această ocazie s-a adus un oma -
giu soţiilor noastre,  din care o parte au fost
participante la această revedere  55., care
ne-au fost mereu alături şi ne-au sprijinit în
devenirea noastră 

Tuturor celor prezenţi  le-a fost înmâ -
nată ,,Diploma aniversară” şi Caietul

55 DE ANI DE LA ABSOLVIRE
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aniversar, special pregătit pentru această
ocazie deosebită. 

A fost apoi prezentat Mesajul Şefului
Statului Major al Forţelor Terestre - General-
maior  Nicolae Ionel Ciucă, (în prezent
general-locotenent, locţiitorul Şefului Statului
Major  General), mesaj primit cu deosebit
interes  de cei  prezenţi.

Salutul de bun venit din partea condu -
cerii Colegiului, a comandantului acestuia,
domul  Colonel dr. Teofil Ispas, a fost pre -
zentat de către domnul Colonel Vasile Bla -
nariu - locţiitor, care a reliefat de ase me nea şi
aspecte din viaţa şi activitatea acestei
instituţii de învăţământ, care în anul 2014
împlineşte 90 de ani de la înfiinţare.         

,,Mărturisirile” au scos în evidenţă şi

locul pe care  l-a avut această  instituţie de
învăţământ în viaţa fiecăruia dintre noi,
datorită în primul rând  calităţii învăţă -
mântului şi sistemului educaţional în tota -
litatea sa, care ne-au inspirit încrederea  în
sine, iniţiativa,   energia,  camaraderia,  spi -
ritul de corp  etc. şi care, toate la un loc, au
influenţat rezultatele obţinute pe itinerarul
pe care l-a parcurs fiecare.

Vizitarea  Colegiului  ne-a relevant preo -
cuparea conducerii acestuia  şi a profesorilor
pentru  dezvoltarea bazei materiale de

învăţământ  şi a condiţiilor pentru desf ă şu -
rarea tuturor activităţilor,  fără de care nu ar
fi posibilă excelenţa.

Cina festivă care a încheiat ziua a II-a  a
revederii a  urcat veselia şi buna dispoziţie la
cote bine meritate,  în care ambianţa, mu -
zica, dansul şi nu în ultimul rând meniul
pregătit pentru această reuniune de suflet,
au binedispus şi în acelaşi timp au favorizat
destăinuirile, aducerile aminte, glumele etc. 

Ziua a III-a a fost dedicată unei excursii
pe un itinerar de vis,  presărat cu obiective
istorice, locuri  de o frumuseţe aparte,
lăcaşuri de cult,  Ne-a impresionat în mod
deosebit Cetatea Neamţului şi Mănăstirile
Văratic, Agapia şi Neamţ,  precum şi alte
obiective întâlnite pe parcursul deplasării şi
nu în ultimul rând, peisajul de o frumuseţe
aparte. 

Ne-am despărţit în a IV-a zi,  promiţân -
du-ne unul altuia că vom face tot ce ne stă în
putinţă  pentru întărirea unităţii promoţiei
noastre.  Ne-am angajat totodată să revenim
în acest Cuib de şoimi  de unde ne-am luat
zborul în viaţă.          

Revederea promoţiei 1959  se înscrie în
hronicul Colegiului Naţional Militar  ,,Ştefan
cel Mare”  pentru care 2014 consemnează  şi
împlinirea a 90 de ani de la înfiinţare. 

Împreună cu profesorii prezenţi 
la Revederea 55

Împreună cu profesorii şi soţiile

EU
Text Box
General de brigadă (r) dr. Gheorghe CREŢU



44 Rezerva  Oştirii  Române

Despre Societatea Scriitorilor
Militari se poate spune, paradoxal, că
a existat înainte de a se naşte. Aceasta

deoa rece înfiinţarea sa, cu 12 ani în urmă,
nu este altceva decât consecinţa unei
realităţi emergente şi a unei  tradiţii
notabile. So cietatea nu a apărut din senin, ori
ca rezultat al unor ambiţii de castă, ci ca un
răspuns în faţa unor realităţi, să le spunem
orga ni zatorice, de ordin pragmatic. Trebuie
să fim de acord cu faptul că în peisajul
cultural ro mânesc există numeroase puncte
de coa gulare. Scriitorii au afinităţi care îi
reunesc sau care îi distanţează, ori îi separă
în cadrul unui spaţiu al confruntărilor
ideatice, estetice sau de altă natură, în care se
nasc orientări şi curente diverse, uneori
chiar polemice. 

Se poate observa că publicaţiile literare
mai vechi sau mai noi reunesc, la vedere,
într-un anumit halou de principii, exigenţe,
tendinţe de ordin estetic şi valori îm păr -
tăşite, nume  ale unor autori con temporani,
care îşi exprimă fie manifest, fie cu discreţie
apartenenţa la grupările respective.  Fiecare
publicaţie urmăreşte, în final, să perso -
nalizeze o amprentă culturală durabilă,
girată de nume ale unor scriitori talentaţi şi
de opere de autentică valoare. 

Urmând oarecum această logică de
selecţie, a cărei atracţie centripetă pare  a  fi,
sau acţionează  ca o promisiune şi în jurul
revistei ,,Viaţa militară” (ulterior, după 1989,
,,Viaţa armatei”), s-a constituit de mai multe

decenii, o grupare literară care cuprinde un
număr  important de  scriitori proveniţi din
armată, dar şi autori care, pur şi simplu, se
simt sentimental ori din alte motive, apro -
piaţi de instituţia militară, cei mai mulţi
dintre aceştia fie au trecut pragul, fie frec -
ventează cu fidelitate Cenaclul Scriitorilor
Militari, condus de scriitorul, eseistul şi
cunoscutul critic literar Radu Voinescu.
Acesta a stabilit regulile de funcţionare şi
statutul acestui cenaclu. denumit şi Salon, pe
care Societatea Scriitorilor Militari îl susţine
cu prioritate.

În acest club de discuţii aplicate au citit
din creaţiile lor scriitori precun Vasile Preda,
Gheorghe Văduva, Liviu Vişan, Grigore
Buciu, Nicolae Boghian, Horia Mocanu, Vasile
Moldovan, Emil Niculescu, Octavian Mihalcea,
Constantin Ardeleanu, Alex Ivanov, Adrian
Lesenciuc, George David, Eugen Pelin,
George Mihalcea,  Liviu Zanfirescu, Marius C.
Nica, Valentin Busuioc, Mihai Popescu,
Angela Buciu, Daniela Leonte, Firiţă Carp,
Valentin Nicoliţov, Constantin Stroe, Corneliu
Blându, Ilie Zdroba şi mulţi alţii, prezentarea
fiind aleatorie, iar lista incompletă, cu scuze
faţă de cei pe care i-am omis în acest apel,
care merită toată atenţia oricărei fugare
rememorări.

Aproape toţi aceşti scriitori au semnat
în paginile revistei de literatură şi artă
menţionată  ca punct de coagulare, câţiva
dintre ei chiar lucrând în redacţia acesteia. 

Pe acest subiect colonelul Constantin

PAGINA L IR ICĂ
O REDUTĂ LITERARĂ:SOCIETATEA SCRIITORILOR MILITARI
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Strună, scriitor şi el, a întreţinut un fel de
rubrică-dicţionar sub genericul ,,Scriitori
din gruparea revistei ,,Viaţa Armatei”,
încercând să recupereze un capitol de istorie
literară pe nedrept ignorată.  Au existat şi
motive emoţionale, greu de mărturisit, de
explicat şi de înţeles, ale acestei solidarizări
de castă şi anume faptul că scriitorii în
uniformă militară au fost privţi, cel mai
adesea, cu reticenţă sau răceală, mai mult ca
o ciudăţenie sau curiozitate, ca un fenomen
de inadecvare, evident pe fondul unor
prejudecăţi. De unde şi anumite reţineri sau
chiar frustrări. Cu toate că în literatura
română s-au afirmat mulţi scriitori militari
de valoare, începând, dacă vreţi, cu Vasile
Cârlova. 

Aminteam de rădăcini şi tradiţie. În
perioada interbelică a existat, cu un statut
similar, Asociaţia Sciitorilor şi Autorilor
Militari, bine reprezentată în epocă. Nu
putem să nu amintim de generalii Nicolae
Condeescu şi Constantin Găvănescu, de
scriitorii căzuţi pe front, precum Ion Şiu -
gariu, poet, eseist şi critic literar de sub -
stanţă, o promisiune  certă a literaturii şi
culturii româneşti, un erou care şi-a vărsat
sângele pentru ţară, alături de numeroşi alţi
tineri scriitori talentaţi din armată.  

În a doua jumătate a secolului trecut s-au
afirmat de asemenea, numeroşi scriitori
dintre care amintim pe Laurenţiu Fulga, Ion
Grecea, Nicolae Tăutu, Ion Lotreanu, Radu
Teodoru, Ion Aramă, acesta din urmă fiind şi
unul dintre cei mai ardenţi susţinători ai
Societăţii Scriitorilor Militari, alături de
reputatul poet şi romancier Vasile Preda. 

În siajul unei asemenea tradiţii culturale
şi pe fondul  efervescenţei literare manifes -
tată de scriitorii de astăzi din armată, un
grup de iniţiativă, format din Adrian
Pandea, directorul Editurii Militare, coman -

dorul  Ilie Manole, pe atunci redactorul şef
al Revistei de Istorie MIlitară, istoricul
Vladimir Zadian şi colonelul Liviu Vişan,
poet, a purces la oficializarea acestei aso -
ciaţii, sub forma juridică a unei asociaţii
neguvernamentale, nonprofit, conform
legislaţiei în vigoare.  Aşadar, din punct de
vedere strict juridic, Societatea Scriitorilor
Militari  este o asociaţie şi funcţionează
ca un club oarecum eletist. dar nu ex clu -
sivist, fiind deschis oricăror iniţiative şi
proiecte culturale, în condiţiile precizate
în statut. Oricine poate  iniţia sau participa la
proiectele asociaţiei, poate publica o carte,
de exemplu, beneficiind de sigla şi suportul
logistic al acesteia, poate participa la Salonul
literar sau la alte acţiuni culturale de an -
vergură, precum Salonul de carte Polemos,
care are şi o secţiune de dezbateri sau con -
ferinţe. Societartea editează şi o publicaţie,
sub forma unui magazin militar, în tradiţia
presei interbelice, intitulată ,,Lumea
militară” , care organizează periodic decer -
narea unor premii scriitorilor militari.

Segmentul forte al activităţii asociaţiei îl
constituie însă activitatea editorială şi
participarea la târgurile de carte, care oferă o
bună vizibilitate.  Este vorba despre un
sprijin modest din punct de vedere material,
dar care asigură unor scriitori militari
posibilitatea cea mai facilă de a publica o
carte.

Un succes deosebit l-a constituit
colaborarea cu o societate similară din Italia,
şi anume Telese Terme Poesia, condusă de
poetul Luigi Di Mezza. Împreună cu scriitorii
italieni au fost  editate, sub egida Societăţii
Scriitorilor Militari, două antologii bilingve
de poezie, intitulate  sugestiv ,,Sentiment latin
/ Sentimento latino – poeţi români, poeţi
napoletani”, în 2004 şi 2008, lansate atât la
Bucureşti cât şi în mai multe oraşe din sudul
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Italiei (Telese, Caserta, Napoli), evenimente
care s-au bucurat de succes, fiind reflectate
pe larg şi elogios de ziarele culturale din
Neapole.

Cert este faptul că în cei doisprezece
ani de existenţă, precizează poetul şi
eseistul colonel (r) Liviu Vişan, preşedintele
acestei structuri, Societatea Scriitorilor
Militari s-a făcut cunoscută în armată,  în
peisajul cultural naţional şi nu numai. 

Dintr-o paletă foarte largă de activităţi pe
care, fireşte, nu le putem cuprinde aici pe
toate, aş mai aminti organizarea expoziţiei
anuale de pictură şi grafică de carte, semnată

de Alex Ivanov, intitulată ,,Fantezii livreşti”,
care ne introduce cu mult farmec, în
actualitatea dictonului latin  ,,Ut pictura
poesis”.

Toată lumea iubitoare de literatură  şi
artă este invitată să sprijine şi să se alăture
Societăţii Scriitorilor Militari, structură de
creaţie deschisă, în care doar talentul
contează.   

General de brigadă (r) dr.
Gheorghe CREŢU 

v

Articol apărut în ziarul italian IL MATTINO, vineri 24 septembrie 2004
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Căpitanul-Comandor av. (r)  NICOLAE
MUNTEANU este bine cunoscut pentru
activitatea sa, atât în cadrul cenaclurilor

literare şi umoristice din care face parte, cât
mai ales prin publicaţiile în care numele său
este prezent număr de mumăr, dar şi prin
cărţile sale. 

Rep.    Vă întreb:  Ce ar trebui să mai cu -
noască cititorii revistei ,,Rezerva Oştirii Ro -
mâne”, care v-a găzduit cu ceva timp în urmă,
despre dumneavoastră?  

N. M.   Dacă se cunoaşte un nume în -
seamnă că trebuie cunoscut şi purtătorul acelui
nume. Fiind vorba despre mine, am apărut pe
lume la 31 iulie 1927,  în cea mai frumoasă
localitate, numită Zăbala, din Judeţul Covasna.
Aici am copilărit timp de 13 ani, dar, ca să nu
stau degeaba, am urmat şcoala primară de
şapte  clase, pe care am absolvit-o în anul
fatidic 1940, când am fost nevoit să plec ,,în
lume”, refugiindu-mă la Braşov. 

Ca un copil al nimănui, căci am plecat fără
părinţi, am fost ,,adoptat” de cantina Uzinelor de
avioane I.A.R , unde am lucrat în diferite munci
până în anul 1942, când am intrat prin concurs,
la Şcoala Industrială de pe lângă uzină, şcoală
pe care am absolvit-o în 1946, în specialitatea
instalaţii electrice aeronave. De menţionat
faptul că practica şcolară am făcut-o direct pe
avioane, astfel că o grupă formată din 7 elevi
am efectuat instalaţia electrică la câteva bom -
bardiere Savoia, apoi la avioane de vânătoare
Me 109 G. Frontul cerea avioane, iar noi elevii
am devenit ,,oameni de aerodrom”.

Într-una din zile, pe aerodrom fiind, l-am
văzut pe comandorul Nagaevschi îndreptându-
se spre un bombardier pentru a-i face recepţia.
L-am întrebat dacă mă ia şi pe mine în zbor.
Spre dezamăgirea mea mi-a făcut semn că
,,Nu”. După câteva zile, mergând spre alt avion,
mă întreabă: ,,mergi Culiţă ?”.  (Aşa mi se spu -
nea pe aerodrom).  A fost prmul meu zbor.

După decolare simţeam cum parcă îmi creşteau
aripi.

În iarna 1947-1948 am urmat cursurile
teoretice ale Şcolii de pilotaj din Ghimbav –
Braşov, dar trecerea la zbor nu ne-a fost îngă -
duită de către ,,prietenii” care puneau tot mai
mult stăpânire pe ţara noastră. Iată prima dată
când mi-au fost frânte aripile ce începeau să
îmi crească. 

În 1949 am fost încorporat în armată la un
regiment de infanterie din Iaşi. De aici am fost
trimis să dau concurs de admitere la o şcoală de
ofiţeri activi din Ineu, Judeţul Arad.    

Rep.   Ce îşi mai aminteşte octogenarul
Nicolae Munteanu despre anii de şcoală militară
şi alegerea carierei ?

N. M.  După cum spuneam, m-am prezentat
la Ineu la examen, care a durat 3 sau 4 zile.
Rezultatele examenului au fost citite în faţa
frontului şi s-au făcut repartizări  pe  companii.
Eu nu mi-am auzit numele şi am mers cu ceilalţi
,,păcătoşi”  la sala de mese pentru a primi hrană
şi foi de drum pentru întoarcerea la unitate. Îmi
venea să urlu, să dezertez, numai să nu mai
merg la unitate cu ruşinea de gât.  Cum stăteam
amărât şi bătut de soartă, aud ca prin vis: ,,Cine
e Munteanu Nicolae de la Iaşi ?  Speriat, mă pre -
zint: ,,Tovarăşe căpitan, sunt soldatul Munteanu
Ni…”  ,,Hai, măi, de când te caut. Vino că te-am
numit comandant de grupă”.  Am privit în jur.
Eu ?  Eu trebuia să-l urmez pe căpitan ?   Aşa am
ajuns la Compania Aviaţie comandată de
căpitanul Doican, ofiţer de cavalerie, un om de
excepţie. 

Cursurile teoretice le-am urmat la Ineu,
apoi la Beiuş, Judeţul Bihor, iar specialitatea de
navigator la Tecuci, Buzău şi la Braşov,  unde
am efectuat şi zborul pentru absolvirea şcolii,
în august 1951.   

Rep.     A urmat repartizarea la unitate…
N. M. Da. Fiind ,,om de aerodrom”, nu mă

gân deam decât la o unitate zburătoare, dar, de
multe ori există şi un ,,dar”. 

UMORUL – IZVORUL OPTIMISMULUI
De vorbă cu poetul şi umoristul NICOLAE MUNTEANU

Interviu realizat de Col. (r)  VICTOR NEGHINĂ
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Am fost repartizat la Sibiu, unde erau două

unităţi de aviaţie. Ştiam de un regiment de asalt
la Turnişor, dar nu ştiam că este şi o Şcoală de
Ofiţeri Tehnici de Aviaţie. Urma să o cunosc,
fiind repartizat aici. Am primit apoi ordinul de
numire în funcţie: Profesor de Istoria R.P.R. !
Năuc,  am raportat că s-a făcut o greşeală, că nu
sunt profesor de istorie, nu am nici calificarea
pentru aceasta.  Mi s-a replicat scurt: ,,Aici are
nevoie partidul de dimneata şi vei urma
facultatea de istorie”. Mi-am zis, dacă e ordin,
începe băiete şi învaţă istorie.  Consolarea mi-a
fost că măcar mă voi pune la punct cu istoria
Patriei.  Problema era, cum mă voi prezenta în
faţa elevilor.  Partea bună a fost faptul că nu
intram imediat în noua activitate.  A urmat o
perioadă de studiu intens.  Odată cu studiul
individual participam şi la unele convocări la
Academia Militară, pentru instruire şi
încadrare ,,pe linie”. Lecţiile le predam sub
formă de conferinţă, vizate de şeful de catedră. 

La seminarii şi unele discuţii îmi per -
miteam să fac şi unele comentarii, completări şi
vederi personale , bazate pe fapte şi realităţi
din istoria României.   

În anul următor 1952, am fost propus
pentru  avansarea în grad ,,la excepţional”, iar
un an mai târziu,  în iarna grea 1953-1954,  mi-
au fost frânte pentru a doua oară aripile,
fiind trecut în rezervă cu menţiunea ,,neco -
respunzător din punct de vedere politic”. Atât.
Ulterior, am aflat din dosar:  necorespunzător a
face parte din armată, pentru atitudine duş -
mănoasă desfăşurată împotriva regimului,
propagandă naţionalistă în rândul elevilor”.

Abia în aprilie 1954 am reuşit să fiu an -
gajat la o înteprindere locală ca muncitor în
producţie, apoi ca tehnician în construcţii, până
în 1953, când mi s-a propus un post de
instructor de practică la Şcoala Nr. 18 din Sibiu,
de unde m-am pensionat în 1987.

Rep.    Care au fost scriitorii de literatură
umoristică preferaţi  de  Nicolae Munteanu şi de
ce a ales acest gen care nu este la îndemâna
oricui ?  Când aţi debutat şi cu ce ?

N. M. S-o luăm în ordine.  Dacă e vorba de
scriitorii de literatură, preferaţi mi-au fost mai
mulţi, începând cu Caragiale,  Muşatescu şi toţi
cei care au scris umor, căci am citit umor şi la

alţi scriitori  ,,neumorişti”.  De ce am ales acest
gen ?  Se spune că românul s-a născut poet. Aş
spune că şi umorist. deci nu eu am ales umorul,
cred că el m-a ales. Cu debutul, chiar şi cu
scrisul, problema e oarecum complicată.  În
primul rând, nu m-am gândit niciodată să scriu,
dar o întâmplare  a făcut să citesc o piesă de
teatru  în care personajele se potriveau cu mul -
te persoane din jur. Gândind altfel unele per -
sonaje şi creând  altele, mai în glumă, mai în
serios, intervenind şi umorul,  s-a născut o co -
medie satirică în trei acte, căreia i-am spus
,,Hârtia albastră”.  Era vorba de nişte com -
plicaţii birocratice.  Unii prieteni m-au sfătuit
să o citesc în cenaclul ,,Orizonturi noi”.  Aşa am
devenit membru al acestui cenaclu, unde am
învăţat multe,  căci un cenaclu poate fi socotit o
adevărată şcoală de literatură.  În paralel  am
urmat cursurile Şcolii Populare de Artă, secţia
actorie, unde iarăşi am învăţat multe.  am scris
apoi o piesă pentru tineret intitulată  ,,Colegi de
şcoală”, piesă intrată în repertoriul echipelor de
amatori şi pusă în scenă de mai multe dintre
acestea.  Apoi n-am mai scris nimic până în
1975, când fiind la Şcoala Nr. 18, tot din
întâmplare, am scris un catren ocazional.  Am
fost invitat şi am participat  astfel, la înfiinţarea
Cenacului Umoriştilor sibieni, începănd să scriu
eepigrame.  Debutul a fost cu epigrame în
ziarul local ,,Tribuna Sibiului”, cum se numea
,,Tribuna” de azi, apoi în culegerea cenaclului
,,În vârful spadei” 1978. 

Rep.     Vă  rog, domnule Nicolae Munteanu,
să menţionaţi câteva dintre  publicaţiile în care
au apărut şi apar lucrările dumneavoastră,
precum şi volumele publicate.

N. M.    Să vă spun mai întâi de cotidianul
,,Tribuna”, la care sunt colaborator din secolul
trecut. Apoi revista  ,,Epigrama”, a Uniunii
Epigramiştilor din România, fiind şi membru
al Uniunii.  Ca fondator şi redactor al revistei
,,ACUS”, a ,,Cenaclului Nicolaus Olahus”, al
umoriştilor sibieni, colaborator al revistei
,,Rapsodii”, a Cenaclului George Topâr -
ceanu” , patronată de Cercul Militar Sibiu,
fiind membru şi al acestui cenaclu, ca fondator
şi redactor al revistei ,,Rezervistul sibian”, a
Filialei Judeţene Sibiu a A.N.C.M.R.R., precum şi
la alte reviste de umor din ţară.  Am publicat
cinci volume personale de poezie, din care două
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în câte două ediţii, precum şi patru volume
umoristice în colaborare.  De asemenea, parte
din creaţii sunt cuprinse în peste 45 volume
colective de culegeri şi antologii, printre care şi
,,Antologia sonetului românesc”, de Radu
Cârneci. 

Rep. Vorbiţi-ne, vă rog, despre cărţile dum -
neavoastră.

N. M.   Despre cărţi pot spune că cele de
poezie au formă fixă:  gazel, rondel, sonet,
terţină şi altele, precum şi alte poezii, cum ar fi
Rubaiyatul persan, care se scria cu 1000 de ani
în urmă. Cărţile de umor cuprind  epigrame,
versuri şi proză  satirico-umoristice, care te
invită să zâmbeşti măcar. Altfel sunt cuminţi,
trebuie doar să le deschizi pentru a sta de vorbă
cu ele. 

Rep. Sunteţi cunoscut ca un pasionat
colecţionar şi donator de carte . Spuneţi-ne şi
despre aceasta.

N. M.   Am iubit şi iubesc prietena cea mai
bună – cartea: discretă, docilă, care ştie multe
şi te învaţă de toate.  Trebuie doar să o consulţi.
Mi-a plăcut să citesc. În timpul cât am func -
ţionat la şcoală am fost şi difuzor de carte, deci
am avut posibilitatea de a achiziţiona cărţi de
valoare, în prezent privindu-mă din rafturi
peste 3500 de volume (beletristică,  ştiinţă, artă
şi bineînţeles, umor).  Da, am făcut şi donaţii de
carte.  Cu câţiva ani în urmă am aflat că în
Zăbala, localitatea mea natală, există o bibliotecă
cu puţine cărţi în limba română.  Atunci am
trecut la înfiinţarea unei biblioteci cu cărţi în
limba română, pe lângă Parohia Ortodoxă,
împreună cu protopopul Ioan  Bercu şi
învăţătoarea pensionară  Ana Hagiu.  astfel
că am donat circa 400 de volume  din biblioteca
personală. 

Rep. Spuneaţi că aţi debutat şi cu teatru.
Mai scrieţi teatru ? 

N. M.   Nu cred că are rost, pentru că însăşi
lumea în care trăim pare  un teatru, totul în
jurul nostru e teatru,  uneori de prost gust.

Rep.     Pesimism ?
N. M.     Constatare. De aceea e bine să ne

bazăm pe umor şi să privim înainte.
Rep. Există o definiţie a umorului  ?   
N. M.     Din moment ce provoacă râsul şi

buna dispoziţie, nu te gândeşti la definiţie,
indiferent sub ce formă apare:  scris, vorbit,

desen, important e să fie de calitate. Chiar şi o
ironie îngăduitoare este acceptată, dacă nu este
jignitoare. Umorul este izvorul optimismului,
iar optimismul leac pentru sănătate. 

Rep. Şi umoristul ?
N. M.   Umoristul este cel care scrie, de -

senează sau,  prin gesturi,  reuşeşte să provoace
râsul, zâmbetul, sădind optimismul în sufletul
omului. Să nu credeţi că umoristul este veşnic
vesel, că nu are şi el, ca orice om, greutăţi,
necazuri, dar el, prin felulul lui, prin umor,
optimism, reuşeşte să treacă mai uşor peste ele.
Optimistul poartă în buzunare speranţa, iar
pesimistul are buzunarele găurite,  Pe cei
care nu ştiu de glumă, ori nu râd măcar de
trei ori pe zi, îi căinez mai mult decât pe
săraci. Permiteţi-mi să citez un catren intitulat
,,Constatare”:  ,,În lumea asta ticăloasă, /
Constată chiar specialiştii/  Că tagma cea
mai serioasă/  O reprezintă umoriştii”.  

Rep. Dacă umoristul Nicolae Munteanu
lasă plaivazul să se odihnească, ce program
zilnic are şi ce proiecte de viitor? 

N. M.     Desigur, odihna e necesară pentru
oricine şi orice.  Program zilnic nu-mi fac, de
teamă de a-l încălca, dar nici haotic nu-mi
încep ziua. Acum că am reuşit să tipăresc ediţia
a doua a cărţii ,,Leacuri împotriva tristeţii”,
primul proiect este să îmi fac un proiect pentru
viitor. 

Rep.    Camaradului  nostru  Cpt. Comandor
av. (r)  Nicolae Munteanu, membru al atâtor
cenacluri,  creator de poezie şi de literatură
umo  ristică, cu care i-a încântat mereu pe mem -
brii filialei sibiene a A.N.C.M.R.R. şi pe mulţi alţi
cititori sau ascultători,  îi propun să ne oprim şi
să punem punct  acestui interviu prin care am
adus în prim plan o parte a muncii şi a preo -
cupărilor sale.  Îi mulţţumim în numele citito -
rilor pentru  amabilitatea cu care a răspuns
între bărilor noastre. Îi urez sănătate,  ani
rodnici şi noi creaţii. 

*
Colegiul de redacţie al revistei noastre

apreciază că acest interviu reprezintă o
adevărată lecţie de viaţă,  prezentată de  un
om care a reuşit să depăşească greutăţile
vieţii, transformând umorul în izvor al
optimismului.    
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MIHAI EMINESCU ŞI RĂZBOIUL
PENTRU  CUCERIREA  INDEPENDENŢEI

DEPLINE  A  ROMÂNIEI

S-au scurs 164 de ani de la naşterea lul MihaiEminescu, cea mai strălucită minte aromânilor. Deşi nu a trăit decât 39 de ani,ceea ce caracterizează mai întâi de toatepersonalitatea lui Eminescu, este o aşa decovârşitoare inteligenţă, ajutată de o memoriecăreia nimic din cele pe care şi le întipărisevreodată nu-i mai scăpa, încât lumea în care trăiael, după firea lui şi fără nici o silă, era aproapeexclusiv lumea ideilor generale  pe care şi leînsuşise şi  le avea pururea la îndemână.  ,,Emi -nescu era omul cel mai silitor, veşnic cetind -spune Titu Maiorescu - meditând, scriind.….Lipsitde orice interes egoist, el se interesa cu atât maimult de toate manifestările vieţii intelectuale, fiescrierile vreunui prieten, fie cetirea a tot ce sepublica în literatura română, fie studierea mişcăriifilosofice în Europa, fie izvoarele istorice, desprecare avea cunoştinţa cea mai amănunţită, fiefaptele politice din ţară. A se ocupa de vreuna dinacesrte chestii,  a cugeta şi a scrie asura lor, eralucrul cel mai potrivit  cu felul spiritului său”. Cu toate acestea, luceafărul poeziei româ -neşti este mai puţin cunoscut de marele public caunul dintre zugravii cu pana sau cuvântul, alRăzboiului pentru cucerirea Independenţei de -pline a României (1877-1878) : oricum, mult maipuţin cunoscut decât,  să spunem, VasileAlecsandri, Nicolae Grigorescu sau GeorgeCoşbuc.  În toamna lui 1877, prin octombrie,tânărul poet  de numai 27 de ani, Mihai Eminescu,sosea de la Iaşi la Bucureşti să-şi afle un loc decinste, dar nu de invidiat, în redacţia ziarului,,Timpul”, al Partidului Conservator, partid care adat, chiar în acei ani de război, personalităţi deseamă  ale neamului românesc, dar a făcut şi multrău unor mase de cetăţeni ai ţării, aşa cum a fostşi înăbuşirea în sânge a răscoalei tărăneşti din1907. Cine citeşte articolele lul Eminescu  pe  care aînceput să le scrie în paginile ,,Timpului”  nu se

poate să nu simtă vibraţia lor patriotică – chiar înacentele, aşa zis, critice -  admiraţia tonifiantăpen tru bărbăţia şi spiritul de jertfă ale ostaşilorromâni,  dar şi luciditatea şi chiar intransigenţa cucare el, poetul şi gazetarul,  judeca realităţile şi îm -prejurările din actualitatea imediată. La 15noiembrie 1877, M. Eminescu scria: ,Astăzi ostaşiinoştri se aruncă cu bărbăţie în luptă, pământul secutremură sub picioarele lor: cad şi iarăşi cad şitotuşi merg înainte: lumea întreagă este uimită”.Dar el nu alunecă într-un entuzuiasm care săascundă şi semnificaţia dramatică, dureroasă, ajertfelor ostaşilor români şi încheie:  ,,Un fior dejalnică şi totuşi senină mândrie, înalţă sufleteletuturor românilor”.   Două zile mai târziu, Eminescu scria unarticol în care îşi exprima mâhnirea în faţa unoranume ,,expresii” folosite în Mesajul său deDomnitorul Carol I, care afirmase în Parlament

Colonel (r) dr.  CRISTACHE  GHEORGHE
Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

VALORI  ALE  CULTURI I  Ş I  SP IR ITUALITĂŢI I  ROMÂNEŞTI
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că: ,,Timpul tutelei străine, timpul vasalităţii, atrecut”,,Când România a fost vasală vreuneia dinputerile vecine? “ protestează uimit Eminescu.,,Când Domnul român a stat în relaţiunile devasalitate către vreun suveran vecin ? Niciodată !Niciodată în România nu a existat un timp devasalitate ! “. Şi mai argumenta M. Eminescu: ,,Înînţelesul capitulaţiunilor încheiate între DomniiŢărilor Române cu Poarta Otomană (de aceeaşifactură cu ţările italice, ca alte state occidentale…-n.a), nici Moldova, nici Ţara Românească nu erauvasale. Şi cu atât mai puţin puteau să fie, îninteresul Tratatului de la Paris (1856, 1858)vasale, Principatele Unite”.

În sfârşit România, de când s-a constituit subacest nume şi pe bazele pe care e încă aşezată,niciodată nu s-a simţit ca fiind vasală PorţiiOtomane…Relaţiunile între noi şi Poarta Otomanătotdeauna au fost mai mult ori mai puţinindefinite; niciodată însă ele nu au fost relaţiuni devasalitate” .Marele nostru Eminescu fusese atins deproasta informare a suveranului român în cel maisfânt simţământ al său, patriotismul. De aceea elpleda cu pasiune pentru respectarea demnităţiineamului românesc şi atrăgea guvernanţiloratenţia: ,,Vrăjmaşii noştri, ori aceia care nucunoşteau îndestul legăturile statornicite între noişi Poarta Otomană, din rea voinţă ori din neştiinţă,puteau să ne ia şi ne-au luat drept vasali ai PorţiiOtomane. Acesta e un lucru pe care îl înţelegem, nuînţelegem însă cum, chiar un suveran român poatesă spuie corpurilor legiuitoare române că, după ceni s-a recunoscut independenţa vom înceta a fi ţarăvasală – dacă, numai dacă, după ce, numai întreanumite condiţiuni vom înceta a mai fi ce nu amfost niciodată”. Şi în final: ,,România nu va fi, darnici nu a fost vreodată vasală”.Că Eminescu nu a fost ,,un naţionalist ex -tremist, cum l-ar vedea …,,demitizat”,  unii,,cârtitori de lume nouă”, putem observa uşor dinraţiunea cu care judeca, la 19 februarie 1880, totîn ,,Timpul”, anume ,,Clarvăzărorii” ce voiau – caşi atăzi – a păcăli poporul: ,,Ar fi un act deingratitudine către strămoşii noştri dacă ne-amînchipui că, cu noi se începe lumea în general şiRomânia îndeosebi, că numai noi am fost capabilia avea instinctul neatârnării, când la dreptvorbind, n-am făcut decât a menţiona cu mai multori mai puţin succes ceea ce ei au câştigat, fie prinsângeroase lupte, fie prin dezvoltarea unei isteţiiextraordinare, puse amândouă adeseori înserviciul acestei unice preocupaţiuni, a păstrăriineamului şi a ţării”. 

Neatârnarea Ţării a fost idealul generaţiilortrecute şi Eminescu nu putea pune semnulanulării peste un trecut atât de vijelios eroic caacela al poporului român. De aceea, în acelaşiarticol scria: ,,..Ce străluciţi, într-adevăr, ceneasemănat de mari sunt reprezentanţii din trecutai neatârnării statelor române…Oare Mircea I (CelBătrân – n.a.), în cei 32 de ani,  Ştefan cel Mare, încei 46 de ani ai domniilor lor, au avut altăpeocupare decât neatârnarea ţării ?’’, ,,AlexandruIoan Cuza a devenit el însuşi principalul purtătoral politicii exterioare, al politicii neatârnării”.În articolul ,,Dorobanţii” din 30 decembrie1877, când ostaşii noştri reveniseră de la  Plevna,Griviţa, Smârdan etc., Eminescu contrar euforieipoliticienilor, scria: ,,..Au sosit la Bucureştidorobanţii de pe câmpul de războiu. Acesti eroi, cucare gazetele radicale se laudă atâta, sunt,mulţumită guvernului, goi şi bolnavi. Mantalele lorsunt bucăţi, iar sub manta cămaşa pe piele şi nicicojoc, nici flanelă, nici nimic. Încălţaţi sunt tot atâtde rău, unul cu un papuc ş-o opincă, altul c-obucată de manta înfăşurată împrejrul piciorului,toţi într-o stare de plans, într-o stare care te revoltăîn adâncul inimii..”. Era prea dur Eminescu? Poate.Dar dincolo de toate relele, Mihai Eminescu aştiut să laude pe potrivă rezultatele, pentruRomânia, ale Războiulu pentru cucerireaindependenţei depline. Cu câtă mândrie observăel. la 2 noiembrie 1879, în  acelaşi ,,Timpul’:,,.Astăzi stăm adăpostiţi între hotarele ţării noastreşi nimeni nu mai îndrăzneşte să calce fără învoireori fără vina noastră aceste hotare. E micăţărişoara noastră (Basarabia, Bucovina de Nord,Transilvania şi Banatul se mai aflau încă subocupaţia Imperiilor Ţarist şi Austro-Ungar - na), îisunt strâmte  hotarele, greutăţile vremurilor auştirbit-o, dar această ţară mică şi ştirbită e ţaranoastră, o ţară românească, o patrie iubită…S-ofacem mare prin roadele muncii noastre… Soartea,viitorul nostru şi al urmaşilor noştri  atârnă de laînţelepciunea noastră şi de la buna chibzuinţă !” Ce mesaj de aur peste decenii şi decenii ne-alăsat  Mihai Eminescu. Un vis care avea să capetecontur mai târziu, în anii 1916-1918, tot datoritămăriei sale ostaşului român.
Frumoasa pildă a jertfei de sine pe care ne-odau luptătorii întregirii neamului, s-o avem veşnicînaintea ochilor noştri şi să ne străduim în oriceclipă a vieţii să fim la înălţimea lor. Să ne închinămcu evlavie astăzi în faţa acelora care a fostfăuritorii Biruinţei  întregirii neamului şi săasigurăm sufletele lor că nimeni dintre locuitoriiacestei ţări nu va uita ceea ce au făcut ei pentruneamul românesc.
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S-au scurs 440 de ani de la asasinareadomnitorului strateg care a înscris cuspada şi jertfa sa epopeea moldo ve -nească dintre anii 1572-1574, pentru nea -târ narea şi demnitatea ţării sale, numim peIon sau Ioan Vodă, din documenteleinterne şi Ivonia, din cele latineşti,supranumit cel Cumplit de B.P.Haşdeu,Xenopol, Iorga şi alţii, ori cel Viteaz, dupăAzarie, Ureche şi de istorici din vremeanoastră – Giureştii, etc.   Strănepotul ctitorului Putnei şi fiul,,Viforului-Ştefăniţă,” Ion Vodă a fost omare figură istorică, temut de marii boieri,pe plan intern, dar şi de adversarulimplacabil din Istambulul cotropitor laacea vreme. Potrivit aprecierilor cronica -rului Grigore Ureche,  Ion Vodă era ,,…deminte ascuţit, de cuvântu gata şi să vediacă-i harnic, nu numai de domnie,  ce şi altorţări să fie cap mai mare”. În scurta sadomnie, a dus o politică de întărire a pute -rii centrale şi s-a îngrijit de dezvoltareaoştirii, de propăşirea ţării pe multiple pla -nuri. A fost totodată,  dur cu marii boieri,care pentru a-şi acumula venituri cât maimari exploatau la sânge pe truditorii de peogoare. Din această cauză ei l-au numit pedomn ,,cel Cumplit”. Ion Vodă a militat şi acţionat pentrurealizarea unei Moldove mari şi puternice,suverane şi independente, ca cea de pevremea strălucitului său înaintaş Ştefancel Mare şi Sfânt, ducând o politică cu -rajoasă faţă  de Poarta Otomană, opunân -du-se cu hotărâre intenţiilor aces teia ,,de adubla haraciul”. Sunt memorabile şi aurămas chiar celebre în acest sens,

cuvintele pe care Ion Vodă le-a rostit în faţa,,Adunării stărilor”, care reprezenta de fapt,,Puterea legislativă” a ţării: ,,Cugetaţi şialegeţi. Supunându-ne orbeşte vrăjmaşilornoştri vom pieri desigur şi vom pieri camişei; sculându-ne asupra-i, chiar de nuvom izbuti…vom avea mângâierea de apieri bărbăteşte, noi, femeile noastre, copii,cu toţii.  Voi ştiţi că haraciul nu-l plătesc  eu,ci voi şi ai voştri. Puţin dar mi-ar păsa, dacănu m-ar durea inima pentru Ţară… Să trămslobozi, ori să ne piară până şi urmanoastră. Fiţi cu mine şi cu noi va fi izbânda”.În urma refuzului domnului Moldoveide a plăti Porţii Otomane ,,un bir dublu”, ela intrat într-un conflict militar direct şiaspru cu Constantinopolul. Aflându-se înfruntea oastei sale, pe care o întărise şi odotase din timp pentru a face faţă nevoilorde apărare a ţării, Ion Vodă a reuşit ca în adoua parte a lunii aprilie 1574, să înfrângăla Jilişte puternica armată otomană. Oştilesale au pătruns apoi în Ţara Românească,înscăunându-l aici ca domn pe VintilăVodă.  Ulterior, fiind atacat de o puternicăgrupare de forţe turco-tătare şi fiind trădatde către o parte din marii boieri,  domnul afost nevoit să guste din cupa amară aînfrângerii.  Drama s-a petrecut în cursuldesfăşurării a două mari bătălii în zonaLacului Cahul şi a localităţii Roşcani (iunie1574).Prin viclenii specifice otomanilor şi nunumai,  Ion Vodă ,,cel demn şi cel Viteaz” afost prins de către turci şi ucis în chipbestial. Relatându-se chinurile prin care atrecut domnul Moldovei, în izvoarele dinepocă se consemnează că trupul său a fost

DESPRE EROISMUL ŞI PORTRETUL AUTENTICAL DOMNITORULUI ION VODĂ CEL VITEAZ
Colonel (r) dr.  CRISTACHE  GHEORGHE

Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
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legat ,,de viu” între patru cămile şi rupt înpatru, iar apoi capul său ,,atârnat într-osuliţă”. Referindu-se la dispariţia tragică alui Ion Vodă şi relatând despre ceea ce aurmat după uciderea sa, cronicarul GrigoreUreche scria printre altele; ,,Iar dacă aupierit Ion Vodă, tătarii s-au lăsat pradăpeste ţară, de au robit, de n-au fost nicicândmai mare pustietate în ţară decâtatuncea…”.S-au împlinit 442 de ani de la înscău -narea lui Ion Vodă şi istoriografia nu asoluţionat încă toate problemele de ordinintern şi extern pe care le-a ridicat aceastăefemeră şi luptătoare domnie pentrulibertate. Una dintre ele se referă la por -tretul autentic al domnitorului. Istoriciişi numismaţii români au dat diferite răs -punsuri la întrebarea asupra chipului,  por -tretisticii, efigiei voievodului şi a auten -ticităţii acesteia. Trebuie să reţinem căpână în prezent nu se cunoaşte un tablouvotiv din vreo ctitorie proprie sau a unorrude porfirogenete ori vreo frescă con tem -porană cu chipul lui Ion Vodă. Sunt totuşidouă documente, două informaţii, careconstituie temelia afirmaţiei noastre, cutoate controversele care subzistă încă înaceastă direcţie:  Întâi,  precizăm că omul cel mai ho tă -rât în mijlocul celor mai neaşteptate pri -mejdii, după cum conglăsuiesc cele 35opere istorice europene apărute până în1699, consacrate lui Ion Vodă, a bătut în1573 în hereghia domnească de la Suceava,sau poate Iaşi, o monedă măruntă dearamă denumită AKCEA, echivalentă cuasprul turcesc de argint.  Ei bine, acceauadin 1573, care reprezintă şi unicul caz cu -noscut în numismatica Moldovei când se fo -loseşte  datarea   cu  anul  de  la  facerea     lu -mii (7081),  are  pe avers efigia dom -nitorului, cu inscripţia cvasiromânească:,,OTEŢU MOLDOVEI”, adică ,,PărinteleMoldovei”, amintind pe ,,PATER PATRIAE”de pe monedele emise de Despot Vodă în1562.  Chipul lui Ion Vodă este înfăţişat cucapul spre dreapta, din profil, purtând opălărie cu borduri mici, ,,nemţească”.

amintită de Miron Costin în  ,,De neamulmoldovenilor”. Ne-am întrebat deseoridacă nu ar trebui să ne gândim la asemă -narea cu pălăria bizantină a lui Alexandrucel Bun (1400 – 1432) de pe patrafiruldescoperit la Onega. Este o influenţă,,frâncească”, dacă ţinem seamă de faptul căHenric al III-lea de Volois era rigă alPoloniei în acea vreme, sau la ţarodoxia luiIvan cel Groaznic, prietenul său ?În lucrarea ,,Portretele domnitorilorromâni” (1829), în care Nicolae Iorga areprodus chipul domnului; acesta poartăbarbă bine îngrijită, mustăţi, plete lungi şicăciulă răsfrântă.Al treilea portret este cel reprodus înmonografia romantică a lui B.P.Haşdeu,,,Ion Vodă cel Cumplit”, apărută în 1865.Magul de la Câmpina spunea că a desco -perit şi a cumpărat în 1862, în Lemberg, dela un buchinist, adică anticar, o copie a por -tretului lui Ion Vodă, făcută pe la 1800.Poza domnitorului, afirmă universalul Haş -deu ,,cu hainele, penele cuşmei albastre şimantaua roşie, cu umărul drept ridicat, îlreprezintă în momentul  ,,ultimului atac dinbătălia de la Cahul” . Deoarece acest portretnu a fost văzut de nimeni în afară deHaşdeu, deşi el este reprodus încă în unelesinteze de istorie şi chiar de sculptorulMarius Butunoiu, totuşi noi afirmăm ritoscă portretul autentic este cel de pemoneda din 1573, emisă de domnitor învirtutea acelui ,,Jus monetae” şi gravat pemedalia bătută de Societatea Numis -matică Română în 1974, comemorând400 de ani de la tragedia Voievodului. Totcu această ocazie, în localităţile  Jilişte(Judeţul Vrancea) şi Roşcani (JudeţulGalaţi) s-au înălţat monumente dedicateeroului, iar după 4 ani (1978), s-a dezvelitun insemn memorial în incinta uneiinstituţii de învăţământ militar dinMunicipiul  Sibiu, care poartă numele ,,IonVodă’. Prin tot ce a făcut pentru ţara lui, ca şiprin moartea lui de martir,  numele lul IonVodă cel Viteaz rămâne înscris la loc decinste în galeria marilor bărbaţi aineamului românesc şi în conştinţa tuturorromânilor.    
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CĂRŢI…..                                
ÎNTR-UN TEATRU DE VISE

Miniaturile lirice din prezentul volum de
versuri  al  Colonelului (r) Ioan Raţiu,
ofiţer topograf, par a fi trasate cu o

peniţă subţire, aleasă din trusa profesională.
Acest mic florilegiu care împrumută  titlul unuia
dintre  poemele antologate ,,Într-un teatru de
vise”, este dedicat memoriei poetului, dra ma -
turgului şi eseistului George Astaloş, probabil în
contul unei afinităţi legate de aceeaşi armă, ale
cărei semne le-au pus pe epoleţi, în epoci
diferite. 

Ion Raţiu este un vizitator asiduu al  mai
multor cenacluri literare bucureştene, ale căror

evoluţii le consemnează în fişele sale de
observaţie, evident pentru a le conserva într-un
fel sau altul memoria, cel puţin în registrul oral.
El este un poet eliptic, apăsat de obsesia clipei,
ca semn distinct şi substanţial al vieţii
fatalmente efemere. 

Unele versuri, precum ,,Vom înflori
sălbatic/ În iarna bucuriei’’ (Renaştere), care
deschid poemul de început, sunt remarcabile.
Din volumele sale de versuri  amintim:
,,Tributul clipei” (Editura Topoexim,
Bucureşti, 2002) şi ,,Amintirile unei clipe”
(Societatea Scriitorilor Români, 2010), cu o
prefaţă semnată de cunoscutul istoric literar,
Ion Rotaru.  Chiar şi această simplă enunţare de
titluri confirmă obsesia existenţială a poetului,
fixaţie metaforică despre care am pomenit mai
sus. 

De aceeaşi factură sunt şi versurile din
poeziile: Armonizând, În schimb, Oricând, Peste
moarte, Împlinire, În taină etc.    

Prezentul volum de versuri a apărut în
acest an în Editura Ispirescu.      

CUGETĂRI LA VÂRSTĂ
MATURĂ 
(La o ceaşcă de cafea, fără radio-TV)

Un volum de poezii şi însemnări care
poartă semnătura Colonelului (r)
paraşutist Gheorghe Ristea, membru

al Filialei Judeţene Buzău a A.N.C.M.R.R., al
Clubului Paraşutiştilor, al A.N ,,Cultul Eroilor”,
Filiala Buzău ş.a.

Poeziile şi însemnările, inspirate din co -
tidian, au în genere un aspect satirico-mo -
ralizator şi cuprind o plajă largă de aspecte
situaţionale, care dau de altfel şi titlurile unora
dintre acestea. Spre exemplificare, iată câteva
titluri: La şcoală, La plimbare, La piaţă, La
doctor, La notar, La partid, La vot, La poliţie, La
bancă, Ce te costă să fii om ?  etc. 

SEMNAL
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Conţinutul prezentului volum este
completat de autobiografia autorului cu titlul:
,,Cum am devenit paraşutist”,  precum şi cu alte
aspecte ale existenţei sale, care ţin de familie,
şcoală, profesie  ş.a. 

Cartea a fost tipărită la Editura TEOCORA
Buzău. 

POVESTEA VIEŢII MELE

Colonelul (r) ing. Ioan I. Blejan prezintă
prin cartea de faţă o interesantă
monografie de familie.

Cele 7 capitole ale lucrării, având fiecare un
număr variabil de subcapitole – 27 în total, aduc
în prim plan aspecte inedite din viaţa autorului
şi a familiei sale.

Faptele, întâmplările şi evenimentele care
au marcat viaţa semnatarului acestei lucrări
sunt ordonate într-o cronologie riguroasă,
începând cu copilăria, petrecută în localitartea
Leş, Judeţul Bihor şi până în prezent. Drumul
pregătirii sale s-a înscris pe itinerariul; Şcoala

primară, Şcoala Tehnică de Construcţii din
Oradea, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de la
Râmnicu Vâlcea, arma cazarmare şi construcţii,
Facultatea de Construcţii Timişoara, iar cea a
evoluţiei în diferite funcţii, cu împliniri, bucurii
şi satisfacţii (insatisfacţii), la Sibiu, Iaşi, Siliştea
Gumeşti (Teleorman), Giarmata (Timişoara) şi
Cluj-Napoca. 

Ca şef de şantier a participat  la realizarea
mai multor obiective şi construcţii militare în
numeroase garnizoane importante. Pentru
rezultatele deosebite obţinute a fost numit în
funcţia de Şef al Secţiei Cazare a Armatei a 4-a
,,TRANSILVANIA”, cu multiple răspunderi în
zona de Operaţii de Vest.

Colonelul (r) Ioan I. Blejan a acordat în
permanenţă o atenţie deosebită familiei,
respectiv soţiei sale, Mărioara Blejan şi fiicelor
sale Corina şi Anca. 

Activitatrea culturală şi sportivă, precum şi
excursiile au fost hobiuri permanente ale
ofiţerului atunci când era în activitarte, dar şi
acum când este pensionar militar.

O poveste de viaţă extraordinară, în cartea
care a fost publicată la Editura MEGA  Cluj-
Napoca. 

Felicitări domnule Colonel (r) ing. Ioan I.
Blejan !     
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ARC PESTE TIMP
2007 - 2013  

Este cel de al doilea volum al monografiei
Filialei Judeţene Dolj ,,Mihai Vitezul” a
A.N.C.M.R.R.,  cronică a activităţilor pe

care această filială le desfăşoară zi de zi, în
folosul celor care au slujit ţara sub drapel un
număr însemnat de ani şi care azi, mulţi dintre
ei membri ai A.N.C.M.R.R., iau parte la activităţi
care cuprind un număr mare de domenii,
precum: organizatoric, militar, social, cultural-
educativ, istoric, de agrement, sportiv, turistic
etc.

Totodată, o atenţie deosebită este acordată
implicării cadrelor militare în rezervă şi în
retragere în viaţa cetăţii, activitate deosebit de
apreciată de către organele locale ale puterii şi
administraţiei de stat, care au numai cuvinte de
laudă la adresa acestei structuri asociative. 

Filiala doljeană a A.N.C.M.R.R. colaborează
strâns cu unităţile şi formaţiunile militare din

zonă, de la care primeşte sprijin nemijlocit în
organizarea şi desfăşurarea activităţilor sale şi
cărora le împărtăşeşte din experiaţa cadrelor
militare în rezervă şi în retragere. 

Deşi acest volum al monografiei cuprinde
doar 7 ani, prin cantitatea informaţiilor ne este
dezvăluită preocuparea organelor de con -
ducere ale filialei, dar şi a membrilor acesteia,
pentru calitatea activităţilor pe care le des -
făşoară în spiritul Statutului A.N.C.M.R.R..

Apariţia acestui volum al monografiei se
datorează următorilor:  Gl.bg. (r) Gheorghe
Grecu, Col.(r) Sergiu Picioruş (coordonatori),
Col. (r) Stelian Ionescu, Col. (r) Grigore
Păsărin, Col. (r) Paul Mandache, Gl.bg. (r)
Constantin Neagoe,  Gl.fl.aer. (r) Gheorghe
Zariciu, Col. (r) Dan Ionescu, Col. (r) Marian
Ghiuţă, Col. (r) dr. Gheorghe Dincă, Cdr. (r)
Ilie Dumitrescu, Cdr. (r) Ion Crăciunescu
(colaboratori).

Cartea a văzut lumina tiparului la Editura
SITECH   Craiova.          

OMAGIU ŞI PREŢUIRE OC -
TO GENARILOR, NONAGE -
NARILOR, CEN TENARILOR
ARMATEI ROMÂNIEI – vol. 2
(Microbiografii)

Volumul de faţă, apărut sub egida Aca -
demei Oamenilor de Ştiinţă din România,
purtând semnătura domnilor General de

brigadă (r) dr. Constantin Ucrain şi Colonel
(r) ing. ec. Nicolae C. Grosu, aduce în prim
plan personalităţi militare care, prin pregătirea
profesională, probitatea morală, conştiinţă şi
experienţă, au contribuit la înălţarea României
şi la devenirea armatei sale.

Între filele acestui volun sunt înserate 63
microbiografii ale unor generali şi ofiţeri
octogenari, nonagenari şi centenari din rân -
durile veteranilor de război şi ale cadrelor
militare în rezervă şi în retragere.

Conţinutul acestor microbiografii ne
dezvăluie fapte deosebite din viaţa celor care
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sunt peronajele acestei cărţi, pe care gene -
raţiile mai tinere şi-i pot alege ca modele.

Lucrarea, cu un Cuvânt înainte din partea
autorilor, a apărut la Editura Transilvania. 

DACII LA EI ACASĂ

Scriitorul ieşean Ion N. Oprea pune la
dispoziţia cititorilor săi cartea cu tilul de
mai sus, un dicţionar al promovării

ineditului, păstrat nu doar în cărţi şi arhive, ci şi
în truda arheologilor, jurnaliştilor, a oamenilor
bine informaţi cu privire la Daci, despre care s-
a scris mult, dar niciodată îndeajuns. Nu odată,
despre acest subiect s-a scris câte o istorie,
special denaturată, care să placă timpului şi
anumitor capete. 

Autorul adună în filele acestei cărţi
informaţii de o inestimabilă valoare istorică,
oferind cititorului posibilitatea de a cunoaşte,
fie şi parţial, momente din istoria străveche a
României, situată în perimetrul locuit cu mii de
ani în urmă de daci, despre a căror civilizaţie

nu s-a scris de asemenea, niciodată îndeajuns. 
Istoria României ar putea fi înţeleasă şi

dintr-o altă perspectivă decât cea oficială.
Aducând în prim plan un număr mare de
lucrări în care sunt menţionate descoperiri
ine dite privind istoria poporului român,
autorul cărţii ,,Dacii la ei acasă” dezvăluie cu
argumente convingătoare continuitatea şi
originea poporului român: din daci şi din
Dacia, conducându-se după cerinţa conform
căreia ,,Fără cultul trecutului nu există iubire de
ţară” (Mihai Eminescu)

Apariţia cărţii la Editura PIM  Iaşi, a fost
posibilă şi datorită profesorilor Ana Du -
mitrescu şi Constantin Huşanu. 

*       *  
*

În acest an, scriitorul ieşean Ion N.Oprea
şi-a mai pus semnătura şi pe următoarele cărţi:
Adriana- Cuvinte din iarna vieţii,  Darul vieţii-
Dragostea, Eternitatea ideilor în cărţile noastre,
Dorul de-acasă  şi  Adriana- O nouă primăvară.

Felicitări maestre!
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LICEUL MILITAR ,,ŞTEFAN
CEL MARE” 
PROFESORI  ATINŞI DE ARI -
PA CREAŢIEI

După ce şi-a pus semnătura pe volumele
Monografia Liceului Militar ,,Ştefan
cel Mare” (1994)  şi Liceul Militar –

ado lescenţă (i) recuperabilă, domnul pro -
fesor Mihai Bejinaru se prezintă în faţa citi -
torilor cu o nouă lucrare cu titlul Liceul Militar
,,Ştefan cel Mare” – profesori atinşi de aripa
creaţiei, apărută în  2014, anul în care Liceul
Militar ,,Ştefan cel Mare” (azi Colegiul Naţional
Militar) împlineşte 90 de ani de existenţă,
instituţie de învăţământ în care autorul acestei
lucrări a slujit 34 de ani (între 1956 – 1990) ca
profesor metodist şi director adjunct. 

Din numărul total  de 377 profesori care au
funcţionat în această instituţie de învăţământ

în cei 90 de ani de existenţă, număr supus de-a
lungul timpului fluctuaţiei şi instabilităţii, 51 de
profesori s-au impus ca modele de creativitate
în varii domenii, cu rezultate deosebite,
rămânând astfel imortalizaţi în istoria culturii
şi civilizaţiei. Cele 51 de medalioane înserate în
această carte confirmă din plin cele afirmate
mai sus. 

Autorul cărţii subliniază faptul că toţi cei
care slujesc sau au slujit ca dascăli în această
instituţie de învăţământ au contribuit şi con -
tribuie la menţinerea şi creşterea prestigiului
acestei şcoli de elită a învăţământului naţional. 

Pe lângă datele şi informaţiile care privesc
pe  profesorii atinşi de aripa creaţiei,
lucrarea apărută la Editura Academiei
Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” Sibiu,
prezintă şi alte aspecte  ale existenţei, în timp, a
acestei binecunoscute şcoli, în care primează
excelenţa. Mulţumim domnule profesor Mihai
Bejinaru. Felicitări !       

DESPRE CEI DE IERI
PENTRU CEI DE MÂINE

Ocarte în paginile căreia autorul, Colo -
nelul (r) Valeriu Creţu, pendulează
între două planuri. În primul

orânduieşte cu grijă pagini inedite din istoria
armei de căi ferate şi transporturi militare,
căreia i-a consacrat întreaga sa viaţă de militar
şi prezintă o serie de personalităţi ale acesteia
care, prin tot ceea ce au întreprins, au făcut
gloria ..armei feroviare”, asupra  cărora
semnatarul lucrării s-a oprit în multe din
lucrările sale. 

Cea de a doua parte a cărţii pune la înde -
mâna cititorului aspecte inedite din viaţa şi
activitatea autorului, ofiţer, profesionist al
armei de căi ferate şi transporturi militare, a
cărui devenire s-a derulat în condiţii social-
politice, economice, culturale şi de altă natură,
uneori de un real dramatism, condiţii care au
lăsat urme, unele deosebit de nefaste şi dure -
roase în viaţa acestuia. 
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Poate şi din acest motiv, autorul a dat
cărţii titlul de mai sus, inchipuind o ştafetă
pentru cei de mâine, dar şi o misiune pentru cei
de azi. 

Cartea a văzut lumina tiparului la Editura
Favorit Bucureşti.   

CARTEA DE AUR A COMUNEI
PÂRJOL DIN JUDEŢUL BACĂU
Consacrată în principiu Eroilor ComuneiPârjol din Judeţul Bacău, judeţ cu celemai multe monumente şi însemnememoriale închinate eroilor, cartea de faţăreprezintă  şi o adevărată monografie a acesteifrumoase aşezării situată în partea centrală aDepresiunii Tazlăului.  Fiu al acestei comune, autorul cărţii,domnul Colonel (r) Mihai Purcaru şi-a doritdintotdeauna să cunoască istoria şi dinamicadezvoltării în timp a acesteia şi a satelor care ocompun, respectiv Pârjol, Băhnăşeni, Băseşti,Bărneşti, Câmpeni, Hăineala, Pustiana, Tărîţa şiSemeieni şi după  cum se vede până la urmă areuşit. L-au ajutat şi notabilităţile comunei, in -telectualii acesteia, bătrânii şi tinerii, populaţia

din zonă. 
Aducând în prim plan o multitudine de

date şi informaţii despre comună şi despre
satele componente, autorul face o radiografie
multiplă a acestora, din care nu lipsesc date
privind aşezarea, istoria, demografia, admi -
nistraţia, învăţământul, biserica şi viaţa spi -
rituală, economia, etnografia şi, nu în ultimă
instanţă, despre  eroii  în  viaţă - veterani de
război, dar şi  despre  cei căzuţi. care s-au jert -
fit pentru libertatea şi independenţa patriei. 

Prezentarea făcută de autor a Mo -
numentelor Eroilor Comunei Pârjol şi a altor
însemne memoriale de pe cuprinsul comunei
trezeşte, aşa cum afirmă Colonelul (r) Paul
Valerian Timofte, preşedintele A.N. ,,Cultul
Eroilor”, Filiala Judeţeană Bacău, ,,un nou suflu
de care este nevoie mai mult ca oricând în
fiecare zonă a ţării. pentru revigorarea
cinstirii şi comemorării eroilor neamului”. 

Această carte, scrisă cu sufletul şi cu multă
trudă din partea autorului, constituie pentru
Comuna Pârjol  o oglindă fidelă a acesteia, dar
şi un îndemn al devenirii sale în viitor.    

Sincere felicitări domnule Colonel (r)
Mihai Purcaru !       
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...ŞI REVISTE
REZERVISTUL BUZOIAN

Anul 2, Nr. 3, octombrie 2014

Revista de informare, educaţie patriotică şi
de cinstire a militarilor buzoieni, edi tată
de Filiala Judeţeană Buzău ,,Mareşal

Alexandru Averescu” a A.N.C.M.R.R. ajunsă
acum la al treilea număr,  îşi înscrie numele
printre  publicaţiile căutate  de cadrele militare
din zonă şi nu numai, dată fiind varietatea
subiectelor, ale căror eroi sunt chiar buzoieni. 

Din acest număr ne-a reţinut atenţia în
mod deosebit articolele: Primul Război Mondial
– 100 de ani de la declanşarea conflagraţiei
(Comandor av. (r) Aurel Niţă), Monumentul
eroilor de la Şiriu (Gheorghe Petcu), Lumea de
azi – câmpul de luptă al celui de al treilea război

mondial (Colonel (r) dr Mihai Goia, ...Secrete...
neconvenţionale – Insurgenţe (Colonel (r)
Alexandru  Rusu),  Centrul Militar de Sănătate
Buzău. Istoric (Colonel (r) dr. Poetaş Şuchea),
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Militari
Buzău (Colonel (r) Mihail Pîrlog), Zile de neuitat
(Colonel (r) Bălăceanu Gheorghe).

Revista conţine şi alte articole, eseuri,
studii şi amintiri, pe care autori precum
Colonel (r) dr. Emil Surlaru,  Floarea Dimian,
Preot militar Constantin Neagu, Colonel (r)
Marin Scarlat, Emil Niculescu, Comandor (r)
Gheorghe M. Lupu, Comandor av. (r) Neagu
Ghiţă Stan, Colonel (r) Pavel Manolea, Colonel
(r) Gheorghe Ristea, Colonel (r) ing. Nicolae
Birceanu, Ghorghe Petcu, Comandor av. (r) Ion
Romanescu,  aduc în prim plan, cu o încărcătur
emoţională deosebită evocarea eroilor şi
însemnele memoriale, întămplări cu aviatori şi
despre aviatori, oameni care au măsurat la
propriu ţara în lung şi în lat (geodezii), precum
şi multe alte subiecte 

Felicităm pe Directorul fondator al re -
vistei, domnul Colonel (r) Gheorghe Bă -
lăcenu, pe redactorul şef, domnul Comandor
av. (r) Aurel Niţă, pe  redactori şi colaboratori,
pentru truda lor de a scoate o revistă de calitate.   

TACTICA ŞI STRATEGIA
Anul I  Nr. 1
Revistă de istorie militară românească şi
internaţională

Revista cu titlul de mai sus, publicaţie
trimestrială a Editurii Marist din Baia
Mare, Judeţul Mramureş, ale cărei arti -

cole sunt scrise de specialişti în domeniu, prin -
tre care şi cadre militare în rezervă şi în
retragere, îşi propune, aşa cum se afirmă în
Editorialul acestui prim număr, să aducă în
prim plan în atenţia cititorilor, marile bătălii din
istoria naţională şi universală, date despre
gânditorii militari români şi despre marii ge -
nerali şi comandanţi de oşti, informaţii despre
armele fabricate în România şi în alte ţări,
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aspecte geopolitice actuale, pagini din istoria
naţională şi universală ş.a.

Acest număr al revistei pe care îl sem -
nalăm, acordă un însemnat spaţiu, peste 30 %,
vânătorilor de munte. Printre problemele
prezentate cu privire la această armă în pa -

ginile revistei, semnalăm: istoria vânătorilor de
munte,  bătăliile principale la care au luat parte
vânătorii de munte  în Primul şi în Al Doilea
Război Mondial, armamentul folosit, principalii
comandanţi, evoluţia în timp a acestei arme,
care a cunoscut declinul şi distrugerea în pe -
rioada comunistă şi în final renaşterea. Astăzi,
vânătorii de munte cunosc un salt calitativ din
punct de vedere al pregătirii, dovadă fiind
activitatea acestora în teatrele de operaţii.
Revista subliniază totodată faptul că această
armă este de strictă necesitate în condiţiile
României.

Celelalte materiale cuprinse în economia
revistei, materiale deosebit de interesante şi de
actualitate, sunt  publicate  în  rubricile : Ac -
tualităţi,  Geopolitică,  Confruntări militare,
Gânditori militari,  Bătăliile medievale, Aşii
aviaţiei, Tehnica militară  etc.

Cititorii interesaţi de această revistă, au la
dispoziţie telefoanele: +40362800812  şi
+40723570248; adresa de  e-mail
edituramarist@gmail.com şi  web
www.marist.ro.

General de brigadă (r) dr. Gheorghe CREŢU
Colonel (r) Liviu VIŞAN                

v
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Sunt deosebit de onorat să deschid
Reuniunea sărbătorească, ştiinţifică
şi camaraderească prilejuită de Ziua

Armatei Române, la 70 de ani de la elibe -
rarea ultimei brazde de pământ româ -
nesc – în Nord-Vestul ţării, de sub ocu -
 paţia ungaro-hothystă, la 25 oc tombrie
1944. 

Vă rog să fiţi de acord să începem
aniversarea de astăzi cu un gest creş -
tinesc şi vă îndemn în acest sens să
aprin dem în sufletele noastre candela
recu noştinţei pentru eroii militari şi ai
neamului românesc, pentru toţi re -
zerviştii şi camarazii noştri trecuţi în
veşnicie, să ne rugăm Bunului Dumnezeu
să-i odihnească în pace şi pentru cins -
tirea memoriei lor vă propun să ţinem un
moment de reculegere. 

Mărturisesc că este un privilegiu şi o
bucurie pentru mine ca, în nume per -

sonal şi al Conducerii Centrale a Aso -
ciaţiei, să salut cu profund respect pre -
zenţa distinselor personalităţi: din
partea M.Ap.N., Doamna Secretar de Stat
Otilia Sava, Domnul Secretar de Stat Gl.
(r) dr. Valeriu Nicuţ,, din partea CSAT,
Domnul Consilier Gl.bg. Constantin Po -
pescu, Cabinetului Domnului Prim Mi -
nistru, Domnul Consilier Col. (r) dr. Sorin
Encuţescu, Parlamentului, Domnul De -
putat Iulian Popescu, Primăriei Sector 2,
Domnul Primar Gl.mr. (r) ing. Neculai
On ţanu, Patriarhiei, Preacucernicul Pă -
rinte Constantin Ţanu, Ministerului
Sănătăţii, Domnul Secretar de Stat  dr.
Alin Ţucmeanu, Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice,
Domnul Secretar de Stat Cezar Soare,
Ministerului Justiţiei, Doamna Secretar
de Stat Monica Cămărăscu, Consiliului
Ge neral al Municipiului Bucureşti. Doam -

F ILE  DE  ISTORIE

CUVÂNT DE DESCHIDERE

În preajma Zilei Armatei, mai precis pe 23 octombrie 2014,  Biroul Permanent
Central al A.N.C.M.R.R.  a  organizat în Sala de Marmură a Cercului Militar Naţional, în
parteneriat cu Primăria Sectorului 2 al Capitalei, Reuniunea dedicată aniversării
Zilei Armatei României la  70  de ani de la eliberarea ultimei brazde de pământ
românesc de sub ocupaţia ungaro-horthystă, cu  următoarea  odine  de  zi:  1.
Eliberarea  Ardealului   de  Nord-Vest;  2. Armata României  în  prezent  şi  în  pers pec -
tivă,  în  contextul  geopolitic  actual;   3.  A.N.C.M.R.R., componentă de bază a Armatei
de Rezervă.

Înaintea prezentării comunicărilor, doamna Otilia Sava, Secretar de Stat pentru
Relaţia cu Parlamentul,  Informare  Publică  şi  Creşterea  Calităţii  Vieţii  Personalului
din M.Ap.N.  a prezentat Mesajul ministrului Apărării Naţionale.

General (r) prof. univ. dr.  MIHAI  ILIESCU
Preşedintele A.N.C.M.R.R.

Moderatorul Reuniunii Aniversare
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na Consilier General Florentina Gher -
ghiceanu, Preşedintele AOŞR Domnul
Gl.(r) prof. univ. dr. Vasile Cândea, CNPV,
Domnul Preda Nedelcu, reprezentanţii
structurilor centrale ale M.Ap.N. şi
Categoriilor de Forţe, Con silieri locali ai
Primăriei Sectorului 2 Bu cureşti, Preşe -
dinţii structurilor asociative similare cu
protocol de colaborare din Sistemul de
Ordine Publică şi Siguranţă Naţională,
precum şi a  dumneavoastră, membrii ai
Consiliului Director şi ai Grupului de
Consilieri Seniori, adre sându-vă urarea
de bun venit, asigur ân du-vă, alături de
mulţumirile cuvenite şi de cele mai alese
sentimente cama ra dereşti de preţuire. 

Este o onoare pentru noi că la aceas -
tă activitate  sunt prezenţi şi participanţi
activi ai vremurilor de acum 70 de ani,
militari, astăzi veterani ai Armatei Ro -
mâne, care şi-au făcut pe deplin datoria
faţă de ţară şi neam, pe care Bunul Dum -
nezeu i-a ocrotit să reziste, cu demnitate
şi onoare până în ziua  de astăzi. 

Cred că sunt în asentimentul dum -
neavoastră să-i salutăm cu onor ca ma -

raderesc pe Domnul General Marin
Badea Dragnea şi pe ceilalţi participanţi
din partea Veteranilor de război care au
dat curs invitaţiei de participare. 

Suntem îndreptăţiţi să apreciem că
prezenţa tuturor distinşilor noştri invitaţi
asigură o înaltă reprezentativitate, care
onorează Armata de Rezervă a României
şi mai ales A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan
Cuza”, provenite diin activitate în
M.Ap.N., o recunoaştere autentică a spe -
cificităţii serviciului militar şi a seg -
mentului socio-profesional pe care îl
reprezintă Rezervistul Militar. 

Activitatrea de astăzi este organizată
de A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza”  în
parteneriat cu Primăria Sectorului 2 al
Capitalei, sprijiniţi cu totală solicitudine
de structurile centrale de resort ale
M.Ap.N. şi de conducerea Cercului Militar
Naţional, cărora le adresăm respectuoase
mulţumiri. 

Vă mulţumesc pentru atenţie şi
declar deschise lucrările Reuniunii
noastre.                      

v
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Sunt deosebit de onorată să particip,
astăzi, alături de dumneavoastră, la reu -
niunea organizată de Asociaţia Naţio -

nală a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Re -
tra gere “Alexandru Ioan Cuza”, cu ocazia Zilei
Armatei României. 

Vreau să folosesc acest prilej pentru a
mulţumi conducerii şi membrilor Asociaţiei
pentru interesul pe care cu toţii continuaţi
să-l acordaţi armatei, instituţia în cadrul
căreia v-aţi desfăşurat activitatea ca militari
activi, în care aţi clădit cariere impre sio -
nante, ce v-au permis să acumulaţi valoroase
experienţe profesionale şi de viaţă, şi pe
care, constat cu bucurie, că le puneţi cu
generozitate la dispoziţia celor care au
preluat ştafeta de la dumneavoastră.

Rezerva armatei va fi întotdeauna o va -
loroasă resursă umană gata să-şi asume din
nou misiuni importante, în situaţia (deloc
dorită) în care va fi nevoie de acest lucru.  

Ziua Armatei ne găseşte, cum se putea
altfel, din nou împreună, pentru a omagia
eroismul generaţiei de ostaşi care a luptat în
numele României în aprigele bătălii ale celui
de Al Doilea Război Mondial.

Anul acesta s-au împlinit 70 de ani de la
alăturarea României puterilor aliate, la 23
august 1944, moment urmat de campania de
eliberare a Ardealului de Nord-Vest purtată

până la 25 octombrie. Istoricii au analizat în
detaliu desfăşurarea acestei campanii de
eliberare, de aceea nu am să mă refer în
detaliu la evenimentele de atunci.

Aş remarca doar că oastea ţării scria,
încă o dată, pagini de adevărată istorie
naţională, prin bătăliile rămase în legendă de
la Oarba de Mureş, Păuliş, luptele de
eliberare a marilor oraşe transilvane, Sfântu
Gheorghe, Târgu Mureş, Turda, Cluj, Oradea,
Carei, Satu Mare şi multe altele. Peste
500.000 de militari au fost angrenaţi atunci
de Armata României în operaţiunile militare
angajate în perioada august-octombrie 1944,
pentru eliberarea Ardealului de Nord-Vest,
dintre care aproape 60.000 au fost ucişi,
răniţi sau daţi dispăruţi.

La 70 de ani de la aceste aprige bătălii,
militarii, alături de toţi românii, îşi onorează
cu pioşenie înaintaşii care s-au sacrificat
pentru Ţară, în numele idealului unităţii
naţionale. Cu sprijinul autorităţilor locale, în
această toamnă, în marile oraşe eliberate în
1944, precum şi la monumentele ridicate pe
locurile bătăliilor din campania de eliberare,
sunt prevăzute a se desfăşura ceremonii de
comemorare şi de cinstire a eroilor căzuţi,
precum cele de astăzi. Punctul culminant al
acestei campanii evocatoare va fi de Ziua
Armatei, la 25 octombrie, când ne vom

MESAJUL
MINISTRULUI  APĂRĂRII  NAŢIONALE

PREZENTAT  DE DOAMNA  OTILIA  SAVA
SECRETAR  DE STAT PENTRU RELAŢIA CU PARLAMENTUL, INFORMARE

PUBLICĂ ŞI CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII  PERSONALULUI LA REUNIUNEA
ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILTARE ÎN REZERVĂ  ŞI ÎN

RETRAGERE ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” ORGANIZATĂ   
CU  OCAZIA ZILEI ARMATEI ROMÂNIEI

Cercul  Militar Naţional 23 Octombrie 2014 
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reculege la monumentele eroilor de la Carei şi
de la Satu Mare.

Când vorbim despre eroi, ne referim cu
aceeaşi preţuire şi respect şi la supravie -
ţuitorii acestui cumplit război, la veteranii
care poartă pe trup şi în suflet amintirea
acelor vremuri. Experienţele lor de viaţă
constituie adevăratele mărturii ale acelor
vremuri care au influenţat în mod decisiv
evoluţia noastră ca popor. Fără curajul lor,
fără hotărârea de a rămâne neclintiţi în faţa
inamicului puţine din ceea ce avem astăzi ar
mai fi fost posibile. 

Suntem, de aceea, datori să ne respec -
tăm veteranii. Ei sunt depozitarii patrio -
tismului autentic, iar pildele lor sunt modelele
care ne inspiră pe noi, cei de azi. Avem
obligaţia de a duce mai departe valorile pen -
tru care ei au luptat cu atâta eroism şi să le
lăsăm, la rândul nostru, moştenire gene -
raţiilor care vin. 

Anul 2014 este şi cel în care marcăm un
deceniu de la aderarea la NATO. Hotărârea cu
care România s-a alăturat, comunităţii
internaţionale în efortul de luptă împotriva
terorismului, valoarea demonstrată de
militarii români angajaţi în misiuni complexe
şi pline de riscuri,în teatrele de operaţii, au
fost determinante pentru împlinirea proiec -
tului naţional strategic de integrare a ţării în
spaţiul euro-atlantic. Evenimentele din
Ucraina arată importanţa covârşitoare a
opţiunii strategice a ţării noastre de a adera
la NATO. Suntem parte a celei mai puternice
alianţe politico-militare din istorie, iar
teritoriul românesc este teritoriu aliat.
Suntem astfel beneficiarii celor mai solide
garanţii de securitate pe care România le-a
avut în întreaga sa existenţă. 

Deciziile luate la Summit-ul din Ţara
Galilor vin să întărească solidaritatea ex -
primată de Articolul V al Tratatului. România
a participat de pe poziţii egale cu aliaţii săi, la

fundamentarea acestor măsuri, care recon -
figurează dispunerea forţelor şi infra -
structurii Aliate la frontiera de est. Imple -
mentarea deciziilor summit-ului intră şi în
sarcina Armatei României şi vă asigur că ur -
mărim pas cu pas respectarea graficului
asumat.

Privind în urmă, la cei peste 12 ani de
prezenţă în Afganistan, ori la misiunile
îndeplinite în Balcanii de Vest sau în Irak,
putem spune că România şi-a cucerit pe
câmpul de luptă respectul naţiunilor par -
tenere şi o voce relevantă în cadrul comu -
nităţii internaţionale.

Iar meritul este al fiecăruia dintre
militarii chemaţi să facă parte din deta -
şamentele şi structurile dislocate în teatrele
de operaţii. Numai în Afganistan au acţionat,
timp de 12 ani, peste 25.000 de militari, ceea
ce a făcut ca ţara noastră să se situeze pe
locul şase în rândul naţiunilor care au
contribuit cu trupe în această ţară.

Din păcate, participarea noastră la
aceste operaţiuni a cerut şi jertfe de sânge.
Numai în Afganistan au căzut la datorie 23 de
eroi, iar alţi 3 au pierit eroic în Irak şi
Bosnia-Herţegovina. De asemenea, peste
160 de militari români au fost răniţi. Vorbele
sunt întotdeauna sărace pentru a exprima
preţuirea şi respectul deplin pe care le vom
purta întotdeauna acestor eroi.

Doresc să folosesc prilejul sărbătoririi
Zilei Armatei României, pentru a vă adresa,
în numele conducerii Ministerului Apărării
Naţionale, cele mai calde felicitări şi urări de
sănătate şi împliniri dumneavoastră, cadre
militare în rezervă şi în retragere, veterani
de război şi distinşi invitaţi care ne onoraţi
astăzi cu prezenţa. Armata României are
nevoie de încrederea şi sprijinul dumnea -
voastră!

La mulţi ani!
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În comunicarea pe care o prezint, mă voi
strădui să nu repet, deşi nu voi putea evita
în totalitate, prea multe dintre datele pe care

le-aţi auzit de foarte multe ori, legate de
acţiunile armatei române în Ardeal şi Banat, în
septembrie şi octombrie 1944. 

Din acest motiv, cercetarea nu a fost una
simplă; am apelat la acele surse care mi-au
permis să încadrez eliberarea nordului
Ardealului în ansamblul operaţiunilor militare
ale anului 1944, în Al Doilea Război Mondial.
Încerc astfel să aduc în modernitate un subiect
adeseori abordat, dar care este şi acum
oportun din foarte multe motive.

Comunicarea mea face totodată un studiu
comparativ şi de proximitate între etape, faze,
perioade, din dinamica războiului de pe
celelalte teatre de operaţiuni militare europene
şi luptele din câmpia Banatului şi podişul
transilvan. Vrem să reflectăm astfel asupra
ponderii acestor acţiuni militare în ecuaţia
stratregică generală a războiului din Europa,
în condiţiile în care forţele germano-ungare
dispuneau încă de resurse suficiente pentru
ocuparea şi menţinerea unui aliniament stra -
tegic pe Zidul Carpaţilor. Aserţiunea, pentru
unii controversată, despre scurtarea cu şase
luni a războiului ca urmare a ieşirii României
din Axă, la 23 august 1944, este reală, însă
bibliografia românească, mai ales, a subliniat
doar semnificaţia pentru români a eliberării
frontierei de Nord-Vest a României în cadrul
operaţiunii ,,Debreţin “. În realitate,  dacă pen -
tru români evenimentul în sine avea impor -
tanţă politică şi militară explicabilă,  pentru
aliaţi bătălia pentru Ardeal avea o impor -
tanţă strategică evidentă.  În medieval se apre -
cia că cine deţine platoul Boemiei şi platoul
transilvan, controlează Europa. Or, cele două
zone şi-au păstrat importanţa stategică şi mai
târziu. 

Sigur, timpul nu ne permite să zăbovim în
detaliu asupra drumului percurs de marile

unităţi şi unităţile Armatelor 1 şi 4 române,
conduse de Generalii legendari Avramescu şi
Macici, în luptele din Banat şi Ardeal. Amintesc
în sinteză câteva repere: 

1.  Bâtălia pentru eliberarea nord-vestului
ţării a început în cele mai dificile auspicii:  în
absenţa Armistiţiului, semnat abia pe 12
septembrie, cea mai mare parte a unităţilor
luptătoare se retrăgeau cu greu de pe frontul
din Moldova şi Basarabia; deşi ostilităţile
împotriva Armatei Roşii au fost oprite pe 23
august, sovieticii continuau să dezarmeze şi să
interneze unităţi române. Cele care reuşeau să
evite această umilinţă, se deplasau pentru noi
misiuni către Transilvania, luptându-se cu ma -
rile unităţi germane, acum inamice, care
încercau să-şi consolideze dispozitivul de
apărare pe Carpaţii Orientali şi Meridionali.
Pentru reuşita Operaţiei de Acoperire a
frontierei de vest, declanşată la 24 august, erau
necesare marile unităţi luptătoare ale Armatei
a 4-a, întrucât dispozitivul improvizat de
Armata 1-a, în mare parte cu elemente ale
părţilor sedentare, batalioane fixe, şcoli
militare  etc, era vulnerabil. Iniţial, aliniamentul
asigurat de acest eşalon era uriaş. 

Luptele pentru îndeplinirea misiunii
armatei române s-au desfăşurat între 1
septembrie - 25 octombrie 1944, cu parti ci -
parea a 27 divizii, un corp aerian şi două
brigăzi de artilerie antiaeriană, totalizând un
efectiv de 265.735 militari. Operaţiunile
ofensive au început la 9 octombrie 1944. Au
fost parcurse trei etape:

Prima etapă a durat din 9 până în 13
octombrie 1944, când trupele româneşti au
rupt apărarea inamică de pe toată linia de
contact, au avansat pe valea Someşului Mic şi
au cucerit înălţimile de la vest de râu.  Marile
unităţi române au continuat ofensiva alături de
Corpul Sovietic de Armată 104, ajutând astfel la
eliberarea oraşului Cluj. 

A doua etapă, între 14 şi 20 octombrie,

Colonel (r) prof. univ. dr.  ALEXANDRU  OŞCA
Vicepreşedintele Comisiei Române de Istorie Militară

ELIBERAREA ARDEALULUI DE NORD-VEST
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rezistenţa inamică a fost zdrobită în Munţii
Făget şi Meseş. Obiectivul ofensivei a fost atins
în etapa a 3-a, între 21 şi 25 octombrie, când
forţele inamice au fost alungate din oraşele
Carei şi Satu Mare, dincolo de graniţa româno-
ungară, pe 25 octombrie 1944.  

2.  Forţele inamice au acordat o atenţie
specială acţiunilor militare în acest spaţiu
strategic,  unde au reuşit să introducă în luptă
unităţi proaspete, precum Armata a 2-a
Ungară, să concentreze efortul pe direcţii
favorabile şi să obţină succese în acţiuni
ofensive pe diferite direcţii.  Deşi după 25
septembrie, din raţiuni strategice, generalul
Friessner accepta să se retragă din intrândul
secuiesc, forţele ungare – din raţiuni politice –
nu concepeau să părăsească această zonă fără
luptă.  Din acest motiv, efortul şi sacrificiul
ostaşilor români pentru eliberarea oraşelor
Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Târgu
Mureş, a fost uriaş. 

3.  Înaltul Comandament Sovietic a profitat
de determinarea şi curajul armatei române în
Ardeal şi a folosit succesele ei pentru pregă -
tirea şi declanşarea Operaţiunii ,,Debreţim “,
cea care a deschis calea spre Budapesta.
Sovieticii au conceput operaţiunile din Ardeal
ca pe un pivot care a permis succesul ofensivei
dinspre Timişoara şi Arad peste Tisa, către
sudul oraşului Debreţin şi dinspre Ucraina
subcarpatică  pe direcţia nordului oraşului.
regru parea ruşilor s-a făcut în siguranţă,
protejată de unităţile române, iar pierderile
înregistrate în confruntarea cu trupele ger -
mane au fost minime.  Românii au avut cele
mai mari pierderi, în special în morţi şi răniţi.
Unele mari unităţi au pierdut peste 40 % din
efective,  multe atacuri s-au declanşat fără spri -
jin de artilerie, fără acoperire aeriană, fără
cercetare atentă a inamicului, sub sancţiunea
comandamentelor sovietice, care-i punea în
situaţi imposibile, să lupte ofensiv, în condiţiile
unui raport de forţe nefavorabil şi a unor
baraje naturale puternice. 

4.  Relaţiile de comandament româno
–sovietice  erau de suspiciune şi neamicale.
Colaborarea s-a impus chiar din 6 septembrie,
înainte de semnarea Convenţiei din 12
septembrie.  Armata română nu  s-a limitat la

12 divizii, cât stabilea Convenţia, a introdus în
bătălie 27 mari unităţi de infanterie, cavalerie,
de munte şi diferite alte arme şi specialităţi.
Din data de 6 septembrie efectivele române au
trecut în subordinea celor ruseşti, uneori
eşalon pe eşalon. Ofiţerii de legătură sovietici,
în general activişti politici,  controlau toate
deciziile şi impuneau destituirea sau arestarea
oricărui comandant român care comenta sau
justifica riscul exagerat în executarea ordinelor
sovietice, chiar şi pentru motive întemeiate.
Şeful Marelui Stat Major, Generalul Gh. Mihail,
şi-a prezentat demisia pentru că nu a aceptat
să cedeze conducerea operativă şi să lase
trupele angajate în luptă la discreţia ruşilor. 

5.   Luptele din Banat şi Ardeal s-au purtat
concomitent sau apropiate în timp de alte mari
operaţiuni strategice din Europa. În felul
acesta putem spune că ele au determinat, au
influenţat evoluţii la distanţe apropiate sau
îndepărtate. 

6.  În bătălia românilor pentru Ardeal şi
Banat şi-au demonstrat caliţile morale şi de
profesionişti generali şi ofiţeri preţuiţi pentru
valoarea lor şi pentru sentimentele faţă de ţară.
În ciuda acuzaţiilor pentru participarea la
Campania din est,  ei nu s-au lăsat copleşiţi de
sentimentul de vinovăţie cultivat de cei
interesaţi politic, şi s-au pus la dispoziţia ţării
fără rezerve, necondiţionat.  Ulterior, mulţi au
fost arestaţi şi condamnaţi, au fost deposedaţi
de grade şi nu li s-au recunoscut meritele şi
spiritul de sacrificiu în serviciul ţării

7.   Bătălia pentru Ardeal a avut drept
consecinţă interzicerea ocupării Carpaţilor
pentru germano-maghiari şi eliberarea celor
11 judeţe cedate Ungariei în august 1940, prin
Dictatul de la Viena. Însă administraţia româ -
nească nu s-a implementat imediat, teritoriul a
fost declarat zonă de ocupaţie la dispoziţia
co mandamentelor sovietice, deşi la 10 octom -
brie Regele Mihai I a promulgat legea prin care
se înfiinţa ,,Comisariatul român pentru
administrarea regiunilor eliberate ale Tran -
silvaniei”, riscul de a pierde, în favoarea
sovieticilor, ceea ce românii eliberaseră cu
jertfe numeroase, era real şi previzibil, cu atât
mai mult cu cât în Convenţia de Armistiţiu era
stabilit că ,,Transilvania, sau cea mai mare
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parte a ei”  va reveni la România. Nordul
Ardealului a revenit României numai după ce,
la 6 martie 1945, la Bucureşti s-a instalat
guvernul Petru Groza. 

Câteva consideraţii privind acţiunile
militare propriu zise: 

Dintre oraşele mari eliberate,  cele mai
importante au fost Târgu Mureş, eliberat la 28
septembrie, Clujul, la 11 octombrie, respectiv
Oradea, la 12 octombrie. S-a deschis astfel
posibilitatea alungării forţelor germano-
maghiare din jurul Sătmarului şi Careilor,
peste vechea frontieră româno-ungară. 

În dimineaţa zilei de 21 octombrie 1944,
corpurile 2 şi 6 ale Armatei a 4-a română,
alături de forţele de pe aripa stângă a Armatei
a 40-a sovietică,  au iniţiat atacuri asupra
poziţiilor înaintate maghiaro-germane din
proximitatea oraşelor Satu Mare şi Carei. Cu
toată opoziţia crâncenă a inamicului,  alinia -
mentul Tătărăşti-Stâna-Chiejd-Bobota, a fost
depăşit, iar Armata a 4-a română , condusă de
Generalul Gheorghe Avramescu şi-a reluat
ofen siva pentru a atinge aliniamentul Satu
Mare - Carei.  Peste o zi, Corpul 2 armată a
înaintat cu succes în teritoriu, Divizia 1 cava -
lerie a pătruns în localitatea Viile Satu Mare,
Divizia a 8-a a continuat ofensiva pe coridorul
Răteşti-Ardud-Mădăras, iar Divizia 11 infan -
terie pe direcţia Socond-Ardud. Restruc turând
dispozitivul, Generalul Avramescu a decis să
elibereze Sătmarul cu Corpul 2 armată, iar
Careiul cu Corpul 6 armată. 

Bătălia pentru oraşul Satu Mare s-a
declanşat în ziua de 24 octombrie 1944,  de
către Divizia 11 infanterie din Corpul 2 ar -
mată. Trupele sovietice s-au rezumat la acţiuni
de asigurare de luptă la periferia oraşuluii Satu
Mare, în special în zona satului Păuleşti. Odată
ce împrejurimile celor două localităţi au fost
securizate, s-au declanşat operaţiunile finale
de eliberare a acestora. Un prim atac  asupra
Sătmarului a fost respins de unităţile germano-
maghiare, ofensiva fiind reluată în cursul
nopţii de 24/25 octombrie. La mijlocul zilei,
oraşul a fost în întregime eliberat de către
armata română, cu sprijinul populaţiei locale.   

Concomitent,  diviziile Corpului 6 armată
au forţat dispozitivul de apărare a Careiului. În

zorii zilei de 25 octombrie , soldaţii români au
pătruns în oraş. În aceeaşi zi a fost atinsă şi
vechea frontieră româno-maghiară, în
apropierea oraşului Urzicemi, moment
care a marcat eliberarea completă a
nordului Ardealului. Evenimentul a coincis
cu ziua Regelui Mihai I, capul oştirii
române. În memoria ostaşilor români căzuţi
în această bătălie, în 1964 a fost dezvelit în
central oraşului monumentul închinat osta -
şului român, operă a scluptorului Vida Geza. 

Bătălia pentru Ardeal s-a solldat cu
eliberarea unui teritoriu de 43.492 kmp. prin
jertfa a 49.744 militari morţi, răniţi şi
dispăruţi. În cursul luptelor au fost eliberate 
872  localităţi , între care 8 oraşe. 

Eliberarea părţii de nord-vest a României
nu a însemnat însă şi încetarea luptei alături
de Coaliţia Naţiunilor Unite, armata română a
continuat operaţiile militare, în cooperare cu
armata sovietică, pentru eliberarea Ungariei,
Cehoslovaciei şi Austriei, până la victoria finală
asupra Germaniei naziste. 

Un bilanţ succint al celor 263 de zile de
aprige încleştări cu inamicul,  în perioada 23
august 1944 – 8 mai 1945 arată astfel: 

România  a angajat în operaţiunile
militare  538.536 militari şi a străbătut prin
lupte 1.700 km. (de la ţârmul Mării Negre până
în Podişul Boemiei, a eliberat 8.717 localităţi
(138 oraşe), a forţat 12 cursuri mari de apă, a
escaladat 20 masive muntoase, a provocat
inamicului pierderi constând în 117.798
prizonieri şi 18.731 morţi  (efectivul a 14
divizii). 

Pierderile proprii au fost de 169.822
militari (răniţi, prizonieri, dispăruţi). 

Cu toate că efortul României a fost
deosebit de mare (a patra ţară ca efective) şi de
eficace, la Conferinţa de la Paris nu i s-a
recunoscut dreptul de cobeligerantă. Ea a
rămas, în baza ,,Acordului procentajelor”, în
zona de influenţă sovietică. 

Tratatul de pace cu România,  semnat la
10 februarie 1947 a recunoscut suvera -
nitatea legitimă a României asupra Tran -
silvaniei de Nord, frontiera dintre  Ungaria
şi România fiind restabilită aşa cum exista
la 1 ianuarie 1938.
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Sunt deosebit de onorat să particip laacest moment de sărbătorire a ZileiArmatei Române. Moment simbolic înistorie, înscris în calendarul sărbătorilornoastre de suflet, ziua de 25 Octombriereprezintă o zi de glorie şi de cinstire pentrueroismul şi jertfele prin care, de-a lungultimpului, oştirea noastră şi-a îndeplinitmisiunea fundamentală de a apăra unitateanaţională şi integritatea teritorială a statuluiromân. Sărbătoarea de astăzi este potenţatăşi de celebrarea a 70 de ani de când, la 25octombrie 1944, glorioasa armată românăelibera ultima localitate românească de subocupaţie străină, oraşul Carei. Doresc să salut cu această ocazie pe toţicei care au purtat şi continuă să poarte cuonoare şi demnitate haina militară, ca reperde elită al societăţii. De asemenea,  activitatea de astăzi îmioferă prilejul de a felicita Asociaţia Naţionalăa Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragerepentru organizarea acestei manifestări, cade altfel şi pentru întreaga activitate. Permiteţi-mi să punctez în continuarecâteva repere importante ale evoluţieiArmatei României, insistând asupra pers -pec tivelor acesteia, aşa cum se conturează încondiţiile geopolitice actuale, caracterizatede complexitate şi un dinamism accentuat.Contextul geopolitic actual este dedeparte cel mai complicat din ultimii 25 deani. Pe de o parte, nerespectarea de cătreRusia a suveranităţii şi integrităţii teritorialea Ucrainei reprezintă o încălcare gravă alegislaţiei internaţionale şi o provocaremajoră la adresa securităţii euroatlantice.  Pede altă parte,  regiunea Orientului Mijlociu şia Africii de Nord  (MENA), este caracterizatăde o intensificare a instabilităţii şi a ame -

ninţărilor transnaţionale şi multidimen -sionale. De asemenea, Statul Islamic a devenit înultimul timp o ameninţare gravă la adresaIrakului şi Siriei, cu posibilitatea extinderii înîntreaga regiune şi a afectării chiar a stateloreuropene. Adaptarea structurii militare la trans -formările mediului internaţional constituieastfel o premiză fundamentală a procesuluide reformă,  proces integrat atât la nivelinstituţional, cât şi concepţional în reformasocietăţii româneşti în ansamblul său. Transformarea Armatei României estede asemenea indisolubil legată de evoluţiileînregistrate la nivel NATO şi UE, având învedere  statutul României de membru alacestor două organizaţii. În ultimele două decenii, Armata Ro -mâniei a parcurs un proces complex demodernizare şi restructurare astfel încâtastăzi discutăm de o structură profesionistă,compatibilă cu standardele NATO şi UE,flexibilă, mobilă, sustenabilă, rapid dislo -cabilă, de dimensiuni reduse, dar cu eficienţăsporită. După cum cunoaşteţi, am celebratanul acesta împlinirea a 10 ani de cândRomânia a devenit membru cu drepturidepline al Alianţei Nord-Atlantice, momentde analiză a evoluţiei şi a transformărilorArmatei României.  Începând cu depunereaoficială a candidaturii la NATO în 1993 şiaderarea, un an mai târziu, la Parteneriatulpentru Pace (PfP), România a intrat practicîn cursa pentru aderare, cursă care avea săfie încununată cu dobândirea calităţii demembru cu drepturi depline al celei maiputernice organizaţii de securitate dinistorie. Doresc să subliniez că Ministerul

ARMATA ROMÂNIEI ÎN PREZENT 
ŞI ÎN PERSPECTIVĂ

ÎN CONTEXTUL GEOPOLITIC ACTUAL
General (r) dr. VALERIU  NICUŢ

Secretar de Stat pentru Politica de Apărare şi Planificare din Ministerul Apărării Naţionale
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Apărării Naţionale a fost în ,,prima linie” aacestui proces complex, atât prin angaja -mentul său total în acest efort, cât şi princontribuţiile ulterioare la tot ceea ce aînsemnat şi înseamnă calitatea de membrucu drepturi depline al acestei alianţe unice. Reducerea masivă a efectivelor militare,restructurarea, modernizarea, creştereainter-operativităţii militare cu NATO,participarea la misiunile şi operaţiile aliate,sunt repere importante ale ascestui procescomplex, care au condus în final la ceea cereprezintă astăzi forţele noastre armate, şianume un corp de elită, responsabil şicapabil să facă faţă oricărei provocări denatură militară la adresa securităţiinaţionale. Apartenenţa la NATO a oferit Românieicredibilitate şi prestigiu la nivel interna -ţional, oferind pentru prima dată ţăriinoastre posibilitatea participării la masadeciziilor importante în cadru aliat. Nu înultimul rând, aş dori să subliniez faptul căgaranţiile de securitate  oferite de Alianţăsunt unice în istoria noastră, permiţânddupă foarte mult timp asigurarea de omanieră reală a securităţii noastre. Parcursul dificil al procesului de res -tructurare şi modernizare a forţelor noastrearmate nu s-a decis încă. Eforturile depusepână în prezent au deschis calea unorschimbări profunde care au marcat trans -formarea armatei, în pas cu cerinţele şi pro -vocările actuale şi au condus la consolidareapoziţiei noastre de furnizor de securitate. Provocările cărora a trebuit să le facemfaţă în această perioadă au contribuit lacreşterea coeziunii organismului militar şi lacapacitatea acestuia de a se adapta unuimediu de securitate din ce în ce mai impre -vizibil. Eforturile naţionale au fost orientate pepriorităţi bine definite: îndeplinirea angaja -mentelor asumate în cadrul procesului aliatde planificare a apărării, susţinerea iniţiati -velor care vizează dezvoltarea forţelor şicapabilităţilor aliate, participarea la toatăgama de operaţii ale Alianţei şi creştereanivelului de interoperabilitate şi a capacităţiide acţiune în cadru internaţional. 

Şi în viitor Armata Română trebuie să sedovedească capabilă de a-şi adapta rolul şimisiunile la cerinţele strategice, prindefinirea unui profil în acord cu capacităţilesale,  ca o dovadă a maturităţii depline aforţelor noastre armate. Bineînţeles, toateaceste procese trebuie susţinute financiar. Altă direcţie majoră de acţiune pentruconsolidarea statutului României de statmembru NATO presupune angjarea şiparticiparea cu forţe şi capabilităţi la toatăgama de de operaţii ale Alianţei, atât la celeprezente, cât şi la cele viitoare. Contribuţia laoperaţiile NATO reprezintă nu numai oîndeplinire a obligaţiilor de stat aliat, ciconstituie condiţia esenţială pentru creştreanivelului de interoperabilitate a forţelornaţionale menite să acţioneze tot mai desîntr-un cadru multinaţional, împreună cuforţele statelor aliate şi partenere. Dinaceastă perspectivă, România s-a angajat săparticiple şi a contribuit cu forţe şicapabilităţi încă din faza de început aoperaţiilor pe care NATO le-a desfăşurat şicontinuă să le desfăşoare în Afganistan, Irak,Balcani şi Marea Mediterană. După cum ştiţi,  recent a aut loc Summit-ul NATO din Ţara Galilor, care a reprezentatun moment decisiv în evoluţia Alianţei NordAtlantice, prin deciziile adoptate, cu deo -sebire cele privind măsurile  de reasigurareale aliaţilor est-europeni. NATO a adoptatschimbări împortante în  postura sa de lasfârşitul Războiului Rece, care au ca obiectiv,printre altele, dezvoltarea unei forţe cu unnivel foarte ridicat de reacţie, cu capacitatede dislocare rapidă,, destinată îmbunătăţiriieficienţei Forţei de Răspuns a NATO (NRF),atât ca mijloc de descurajare, cât şi ca forţăcombatantă.Alături de aderarea la NATO, aderareaRomâniei la Uniunea Europeană a repre -zentat unul dintre obiectivele naţionale fun -damentale, îndeplinirea acestor dezideratecontribuind în mod decisiv atât la procesulde modernizare a societăţii româneşti, în an -sam blul său, cât şi la asigurarea securităţiiacesteia. Participarea la procesul decizional încadrul UE şi implicarea activă în Politica de
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Securitate şi Apărare Comună (PSAC)asigură promovarea intereselor naţionale dindomeniul securităţii şi apărării. Astfel, avemposibilitatea de a susţine luarea unor deciziide implicare a Uniunii, în gestionarea crizelordin zone de interes pentru România. În intervalul de timp parcurs de lalansarea Politicii de Securitate şi ApărareComună, Uniunea Europeană  s-a impus înplan internaţional ca actor–cheie în dome -niul managementul crizelor, prin lansarea şiconducerea a aproximativ 30 misiuni civile şioperaţiuni militare  pe trei continente, înteatre precum: Bosnia şi Herţegovina,FYROM, Georgia, R.D.Congo, Cornul Africiietc.  În prezent, Uniunea Europeană esteanga jată în consolidarea profilului de actorglobal în arhitectura de securitate inter -naţională,  dispunând de instrumentele ne -cesare exercitării unui rol activ în domeniulmanagementului crizelor internaţionale. România se numără printre statele careau asigurat participarea în mod constant laoperaţiunile militare şi misiunile civile demanagement al crizelor internaţionale subegida UE, în diferite teatre de operaţii. Înacest context aş sublinia participarea ţăriinoastre, încă din anul 2005, când deţineamstatutul de observator la UE, în cadrulmisiunii EUFOR ALTHEA din Bosnia şiHerţegovina, cea mai de amploare operaţiemilitară a UE. Pe lângă această implicareîntr-o zonă de maxim interes strategicpentru noi, cum este cea a Balcanilor de Vest,aş menţiona contribuţia românească laMisiunea Uniunii Europene de Monitorizaredin Georgia (EUMM Georgia), întrucâtconsiderăm că riscurile determinate deconflictele îngheţate în regiunea Mării Negre,sunt aspecte care trebuie să beneficieze de oatenţie sporită din partea UE. De asemenea,în spiritul solidarităţii europene, România şi-a asumat în cadrul PSAC un rol activ decontributor şi se alătură eforturilor celorlaltestate, de promovare a politicii extrerne aUniunii prin acţiuni concrete, transpuse subformă de misiuni civile şi operaţiuni militarepe continentul african. În prezent, Româniaare prezenţă militară în cadrul EUNAVFORATLANTA şi EUTM Somalia  în Cornul Africii,

EUTMM Mali, EUFOR RCA în R. Centraficanăşi EUSEC R.D. Congo. Prin urmare, raliereaRomâniei la procesul de definire şi deproiectare a interesului comunitar esteevidentă, cu atât mai mult cu cât implicareanoastră apare în zone ale globului care nuprezintă un interes grostrategic sau eco -nomic evident pentru ţara noastră.Contextul economic actual, cu impactdirect asupra bugetelor de apărare din statelemembre UE. a readus în atenţie problematicadezvoltării şi utilizării în comun a capaci -tăţilor militare. Având în vedere şi cerinţeletot mai ridicate şi costisitoare în materie decapacităţi militare, este dificil şi ineficientpentru naţiuni să îşi dezvolte în mod singularcapacităţile necesare pentru realizareaobiectivelor proprii în domeniul securităţii şiapărării.  Astfel, România încearcă identifi -carea unor soluţii pentru dezvoltarea încadrul UE a acelor capacităţi necesare pentruîndeplinirea obiectivelor ce-i revin, dar nusunt accesibile exclusiv  prin eforturi proprii.Având în vedere acest deziderat, România seimplică activ în proiectele şi programele dedezvoltare a capabilităţilor militare, în scopulîmbunătăţirii capabilităţilor de apărare aleUniunii Europene în domeniul gestionăriicrizelor. În ceea ce priveşrte participarea lamisiuni externe, România s-a dovedit unpartener de nădejde al NATO, cât şi al UniuniiEuropene. Militarii români care au participatla misiuni în afara teritoriului naţional,  înnumăr de 40.000,  constituie ,,vârful de lance”al forţelor armate naţionale. Reamintescfaptul că, în cei peste 10 ani de prezenţă aunor trupe româneşti în teatrele de operaţii,şi-au pierdut viaţa 26 de militari, alţi peste140 fiind răniţi.  În faţa sacrificiului lor, neînchinăm cu respect.Sunt convins că acest corp de elită alsocietăţii  noastre şi anume Armata Ro -mâniei, prin reprezentanţii săi, va fi capabilăsă răspundă şi în viitor tuturor provocărilor,aşa cum a făcut-o  de-a lungul întregii noastreistorii. În încheierea acestei intervenţii  aş dorisă vă adresez un salut călduros şi urările melede sănătate.                                              
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Suntem onoraţi şi bucuroşi să reamintim
că această Reuniune este dedicată Zilei
Armatei României, la 70 de ani de la
eliberarea, la 25 0ctombrie 1944, a ultimei
brazde de pământ a părţii de Nord-Vest a ţării,
răpită de Ungaria horthystă, moment
comemorativ care dă semnificaţie însăşi Zilei
Armatei.

Ne preocupăm şi sperăm să reuşim, ca
reuniunea camaraderească de astăzi să se
etaleze ca o veritabilă manifestare a dragostei
faţă de ţară, de neamul românesc şi de armata
sa şi, nu în ultimul rând, a spiritului de corp al
rezervistului militar. 

Sărbătorind Ziua Armatei Române doresc
să vă rog să fiţi de acord să readuc în atenţie
unele momente ale sistemului de apărare, ale
cărui începuturi de alcătuire se remarcă încă
din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza,
care avea menirea ,,să ne asigure înăuntru
ordinea şi în afară independenţa”.

La baza sistemului de apărare a României
a fost aşezat principiul ,,naţunii armate”, al
pregătirii întregii forţe valide a ţării. 

Armata Română a avut încă din primele
momente ale existenţei sale, două componente
de bază: cea ,,activă” şi cea ,,de rezervă”.

Comunicarea mea se referă în principal la
unele aspecte ale evoluţiei segmentului socio-
profesional pe care îl reprezintă rezervistul
militar - în concret cadrul militar în rezervă
şi în retragere, ca element de bază al
componentei de rezervă a Armatei Române,
în evoluţia sa istorică. 

Organizarea puterii armate în România,
inclusiv procesul de configurare în plan
legislativ al Corpului Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere îşi are începuturile în

timpul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza,
având la bază legile specifice din 1864 ş 1866.

Cu plusurile şi minusurile societăţii din
care provenea, armata română a fost şi este
una din instituţiile de temelie ale statului român.
Armata Română a fost prezentă, aducându-şi
contribuţia până la sacrificiul suprem, în toate
momentele dezvoltării şi modernizării statului
român, inclusiv la instaurarea statului de drept
şi a democraţiei în România, în urma eve -
nimentelor din decembrie 1989. 

Experienţa naţională şi cea internaţională
a demonstrat cu prisosinţă necesitatea atenţiei
şi încrederii care trebuie acordate cadelor
militare ieşite din sistemul militar activ şi
trecute în rezervă sau retragere.   În situaţii de
restrişte pentru ţară şi nu numai, pregătirea,
experienţa şi contribuţia acestora nu sunt de
neglijat, ele dovedindu-se deosebit de utile. 

Numeroase şi palpabile sunt dovezile când
acestea nu au stat în expectativă ci au răspuns
chemărilor cu toată hotărârea. La mobilizarea
armatei, au completat înalte funcţii de
comandament şi de stat major sau au asigurat
comanda unor unităţi şi subunităţi. Istorio -
grafia militară românească atestă cu date şi
fapte că din totalul de 19.843 ofiţeri
participanţi la operaţiile purtate de armata
română în Primul Război Mondial,  11.268 (57
%) au fost ofiţeri de rezervă mobilizaţi. 

Situaţia s-a repetat în Al Doilea Război
Mondial,  La mobilizarea armatei române – 15
iunie 1940 – numărul cadrelor mobilizate la
toate eşaloanele era considerabil (la ofiţeri –
16.600 faţă de 15.383 activi, iar la subofiţeri –
8.585 faţă de 25.633 activi). 

Pregătirea şi experienţa cadrelor ieşite din
sistemul militar activ şi trecute în rezervă sau

A.N.C.M.R.R. COMPONENTĂ 
DE BAZĂ A ARMATEI DE REZERVĂ

General (r) prof. univ. dr. MIHAI ILIESCU
Preşedintele A.N.C.M.R.R. “Alexandru Ioan Cuza”
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retragere au fost folosite nu numai în teatrele
de operaţii ci şi în spatele frontului, unde
acestea  au îndeplinit importante funcţii în
administraţie, educaţie, transporturi, sănătate
şi apărare locală, în pregătirea militară a
tineretului, în funcţionarea optimă a struc -
turilor legate de recrutarea şi mobilizarea
armatei.  

Procesul de definire şi consolidare a
cadrelor ieşite din sistemul activ a fost însoţit şi
de apariţia unor nevoi. Astfel a apărut preo -
cuparea pentru constituirea unor structuri
specifice, menite să reprezinte şi să apere
interesele celor care le compun. 

După câteva luni de la Revoluţia din
Decembrie 1989, respectiv la 31 mai 1990, a
fost reluată, după o întrerupere abuzivă de 42
de ani, tradiţia asocierii cadrelor militare în
rezervă şi în retragere, în structura asociativă
care astăzi poartă denumirea  ,,Asociaţia
Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi
în Retragere (A.N.C.M.R.R.) ,,Alexandru Ioan
Cuza”. 

Cei peste 35.000 de membri aparţinând
celor 47 filiale judeţene şi de sector, celor 5
asociaţii afiliate şi celor 63 subfiliale, dau
identitate acestei structuri asociative, de
utilitate publică, a căror reprezentanţi de
seamă sunt prezenţi în sală şi pe care îi salut
respectuos din nou, sunt cei care, ca militari
activi timp de mai multe decenii, s-au distins la
comandă, în statele majore şi structurile tehnice
de mentenanţă şi logistice, ale unor mari
unităţi, unităţi, subunităţi şi formaţiuni
militare, la nivel tactic, operativ şi strategic, au
reprezentat cu onoare şi mândrie românească
Armata şi Ţara în relaţii internaţionale, au
participat fără crâcnire, în condiţii deosebite pe
şantierele ţării, în agricultură, în Revoluţia din
Decembrie 1989, iar în ultimul timp şi în
teatrele de operaţii miliare în cadrul NATO ş.a.

În deceniile de existenţă a sa, concomitent
cu transformările petrecute în Armata Activă a
României, care, aşa cum afirma la Ziua Re -
zervistului Militar şi a A.N.C.M.R.R. ,,Ale -
xandru Ioan Cuza” – 31 mai 2014, Domnul
ministru al Apărării Naţionale Mircea Duşa,

aceasta s-a consolidat ca o ,,armată modernă,
suplă, cu experienţă operaţională, adaptată
standardelor şi exigenţelor N.A.T.O.” – a evoluat
şi A.N.C.M.R.R., afirmându-se constant ca o
structură asociativă viabilă, purtătoare a unei
îndelungate legitimităţi istorice şi juridice,
revendicându-se statutar ca fiind continua -
toarea structurii asociative denumite ,,Socie -
tatea Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere
Proveniţi din Activitate – S.O.R.P.A., atestată
juridic în 1925. 

Astăzi, la sărbătoarea Zilei Armatei,
A.N.C.M.R.R., ca element de bază al Rezervei
Armatei Române, poate să-şi etaleze concret şi
temeinic justificat parametrii fundamentali
care îi dau dimensiune şi rcunoaştere şi
anume: legitimitate istorică şi juridică,
reprezentativitate,  utilitate şi notorietate
publică.

De la înfiinţare – 1990 – preluând o fru -
moasă tradiţie antebelică, Asociaţia fiinţează
sub înaltul patronaj al Preşedintelui României,
în calitate de Comandant al Armatei şi
patronajul M.Ap.N. – ministrul apărării fiindu-i
preşedinte de onoare. 

Demn de menţionat pentru noi este faptul
că toţi preşedinţii şi majoritatea miniştrilor au
acceptat prevederea noastră statutară. 

A.N.C.M.R.R. având în compunere cadre
militare în rezervă şi în retragere de certă
valoare militară, ştiinţifică, de înaltă probitate
morală şi civică, se bucură de recunoaşterea
instituţiilor centrale şi locale, promovează
valorile statului de drept, întărirea relaţiilor cu
Biserica Ortodoxă şi ale armatei cu societatea
civilă, sprijinind acţiunile comunităţilor locale. 

Faptul că A.N.C.M.R.R. este reprezentată în
Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, în
Comisiile de Apărare Naţională pentru acte
normative specifice şi pentru probleme spe -
ciale, participând la Guvern şi Parlament, sus -
ţinând problemele specifice cadrelor militare în
rezervă şi în retragere (pensionari militari) şi
familiilor acestora, având protocoale viabile cu
Universitartea Naţională de Apărare ,,Carol I”,
Academia Militară Tehnică, cu Secţia de Ştinţe
Militare a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România, cu structurile asociative din Sistemul
de Ordine Publică, Siguranţă Naţională, cu
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Primăria Sectorului 2, precum şi Protocolul cu
Alianţa Centru Stânga (PSD + UNPR) în vigoare
la 01.12.2012, sunt dovezi suplimentare ale
recunoaşterii reprezentativităţii şi notorietăţii
A.N.C.M.R.R.  

În acest context de evaluare, suntem
onoraţi să etalăm şi recunoaşterea şi relaţio -
narea A.N.C.M.R.R. la nivel central şi local cu
structuri similare din ţările NATO şi vecine
României şi anume cu Bulgaria, Serbia,
Ungaria, Slovenia, Germania, Italia, Republica
Moldova şi în prezent iniţiază contacte la nivel
central cu Polonia, Turcia şi Germania. 

În aceste relaţii A.N.C.M.R.R. urmăreşte cu
prioritate promovarea intereselor politice
externe ale Statului Român, precum şi a
imaginii Armatei Române. 

Reamintesc faptul că A.N.C.M.R.R.este an -
corată în realitatea cotidiană, urmărind
evoluţia societăţii româneşti post decembriste
şi mai ales impactul acesteia asupra calităţii
vieţii tuturor pensionarilor militari şi  familiilor
acestora. 

În context putem afirma că starea de
nelinişte şi îngrijorare generată de măsurile de
diminuare a pensiilor militare a fost înlăturată
pe deplin prin măsurile legislative ale
Guvernului şi Parlamentului, adoptate în 2013
şi 2914 şi recent prin legea privind aprobarea
cumulului pensiei cu salariul şi în domeniul
bugetar. 

S-a demonstrat încă o dată că soluţia
pentru rezolvarea problemelor o constituie re -
laţionarea corectă cu cei care te pot înţelege şi
ajuta, utilizÎnd calea legală a dialogului civilizat,
a sustenabilităţii şi a motivaţiilor concrete şi
justificate juridic şi constituţional, mai ales când
avem competenţe limitate legislativ, financiar şi
logistic. 

În context, avem o motivare puternică să
susţinem că deşi suntem un ONG apartinic,
totuşi nimeni şi nimic nu trebuie să ne îm -
piedice să menţinem şi să dezvoltăm relaţii de
colaborare cu toate partidele politice, instituţiile
centrale şi locale ale statului, cu toţi politicienii şi
demnitarii care ne împărtăşesc idealurile şi
obiectivele asumate prin Statut, ne sprijină în
demersurie promovate şi care ne dau garanţia
că vom avea ,,uşa deschisă” la acestia atunci
când vom avea nevoie. 

În numele tuturor membrilor A.N.C.M.R.R.,
al tuturor pensionarilor militari ne exprimăm
speranţa că segmentul socio-profesional pe
care îl reprezentăm – element de bază al
Componentei de Rezervă a Armatei Române va
fi respectat şi apreciat ca un segment socio-
profesional distinct şi în România, aşa cum de
altfel, este recunoscut şi apreciat în toate ţările
NATO şi UE. 

Nu pot să închei această comunicare fără a
raminti încă o dată îndemnul la înţelepciune şi
unitate structurală şi de corp. Liantul care a
unit întreaga armtă română în decursul istoriei
şi care ne uneşte şi acum, în cuget şi simţiri
este Jurământul sfânt faţă de Ţară şi Neam:
,,Jur credinţă patriei mele România, Jur    să-mi
apăr ţara chiar cu preţul vieţii, Jur să respect
Constituţia, legile ţării şi regulamentele militare.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu” .  

Acest jurământ nu poate fi ignorat şi nici
anulat, ci trebuie să fie punctul de plecare al
oricărei dezbateri  şi măsuri referitoare la
obligaţiile şi drepturile celor care fac parte din
Armata Română, cu cele două componente de
bază – Armata Activă şi Armata de Rezervă. 

Având asentimentul tuturor rezerviştilor
proveniţi din Ministerul Apărării Naţionale şi
din întregul sistem de apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională, cu înaltă demnitate şi
responsabilitate militară şi românească, ne
angajăm în faţa dumneavoastră şi a ţării că ne
vom îndeplini obligaţiile asumate, să fim
totodstă gata la datorie când ,,goarna va suna şi
ţara o va cere”.

În încheiere adresăm sincere felicitări
cadrelor militare în rezervă şi în retragere,
tuturor militarilor activi şi în rezervă, dorindu-
le, ca şi dumneavostră celor prezenţi, multă
sănătate şi împliniri. 

La mulţi ani Armatei Române !
Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ocro -

tească cu Graţia-I Divină !                                                       
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La 70 de ani de la eliberarea ultimei
brazde de pământ românesc de sub
ocupaţia horthisto-hitleristă, bunul

DUMNEZEU mi-a îngăduit să aduc în faţa
dumneavoastră salutul supravieţuito -
rilor celui de Al Doilea Război Mondial,
foştii mei camarazi. 

Atunci, adică în anul 1944, ca ostaş
sub tricolor, sublocotenent (21 de ani),
după lupte grele duse la Sfântu Gheorghe,
Târgu Mureş, Oarba de Mureş şi traver -
sarea Munţilor Apuseni, înaintam spre
graniţă, spre Oradea, Carei, Satu Mare. În
crâncenele bătălii pentru eliberarea
Oradei, am fost grav rănit, iar coman -
danţii mei de batalion şi de regiment,
respectiv  maiorul Grigore Irofte şi colo -
nelul Ion Buzoianu precum şi generalul
Bălan Grigore, comandantul diviziei, au
căzut la datorie, fiind decoraţi post-
mortem cu Ordinul ,,Mihai Viteazul”, iar
eu cu ,,Steaua României” clasa a 4-a.

Pentru a înţelege sentimentele care îi
animau pe ostaşii români în acele zile de
toamnă războinică, vă voi reaminti
Ordinul de zi al generalului de corp de
armată Gheorghe Avramescu - Coman -
dantul Armatei a 4-a,  din ziua de 29
octombrie 1944: 

„Dragi ostaşi, 
La chemarea ţării, pentru dezro -

birea Ardealului, răpit prin Dictatul de
la Viena, aţi răspuns cu însufleţire şi
credinţă în izbânda dreptăţii popo -
rului nostru. Tineri şi bătrâni, aţi
pornit spre hotarele sfinte ale patriei şi
cu pieptul vostru aţi făcut zăgaz
neînfrânt duşmanului, care voia să
ajungă la Carpaţi. Apoi, alături de
marea armată sovietică,  aţi trecut la
atac şi după lupte grele de  zi şi de
noapte, fără răgaz, aţi înfrânt dârza
apărare a Mureşului. Zdrobit de focul
năpraznic al  artileriei şi de necon -
tenintele voastre atacuri, inamicul a
fost gonit din Ardealul scump. 

Prin ploi, prin noroaie şi drumuri
desfundate, zi şi noapte aţi luptat cu un
duşman dârz şi hotărât şi l-aţi învins. 

Azi, când avangărzile trec pe
pământ străin, pentru desăvârşirea
înfrângerii definitive a duşmanului,
gândul meu se îndreaptă către voi cu
dragoste şi admiraţie pentru faptele
voastre de  Arme. Peste veacuri veţi fi
slăviţi, voi ofiţeri şi ostaşi care aţi
eliberat Ardealul. 

Pe cei care au murit la datorie îi
vor preamări urmaşii şi numele lor va

MI-AM FĂCUT DATORIA
General de armată (r)   MARIN BADEA DRAGNEAVeteran de război, Preşedintele ANVR

După prezentarea comunicărilor  au urmat intervenţiile  domnului  General (rtr)  Marin Badea Dragnea, a preşedinteluiA.N.C.M.R.R. General  (r) prof .univ.dr. Mihai Iliescuşi  a  doamnei  Otilia Sava, Secretar de Stat în  M.Ap.N.
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fi scris în Cartea de Aur a Neamului.

Încrezători în destinele Neamului
şi luând pildă de la cei care au pus
Patria mai presus decât viaţa, con -
tinuăm lupta”         

La eliberarea părţii de nord-vest a
României, împreună cu armata sovietică,
armata română a participat cu 27 de
divizii, un corp aerian, două brigăzi de
artilerie A.A. şi numeroase unităţi şi
formaţiuni, totalizând un efectiv de
265.735 militari. 

În perioada 23 august - 25 octombrie
1955, totalul efectivelor participante la
război a fost de 525.702 militari români,
iar pierderile au fost de 59.330 (morţi,
răniţi şi dispăruţi, din care 8.000 ofiţeri
şi  generali şi  7000 subofiţeri). 

Nu trebuie să uităm niciodată
atrocităţile ocupaţiei horthiste, căci
ne-ar mustra şi din mormânt
martirii de la Ip, Trăsnea, Sărmaş,
Moisei şi din multe alte localităţi
transilvănene. 

Suntem dispuşi să le iertăm, dar să
nu le uităm, nu pentru a trăi resen -
timente şi polemici, ci pentru că sunt
adevăruri şi adevărurile trebuie să

rămână în istorie, pentru posteritate,
într-o exprimare curajoasă şi demnă.  

Începând din toamna acelui neuitat
an, timp de 102 zile, de la 6 octombrie
1944 la 15 ianuarie 1945, luptând în sub -
ordinea Frontului 2 Ucrainean, marile
unităţi române au acţionat pe fronturi
care au însumat circa 120 km., pe o
adânxcime de 250-300 km, pentru elibe -
rarea nord-vestului Transilvaniei şi a
Ungariei. 

Au luptat cu aceeaşi dăruire, ab -
negaţie şi curaj, pentru eliberarea Ce -
hoslovaciei şi Austriei. 

Nepieritoare vor rămâne în memoria
poporului român faptele glosioase de
arme ale comandanţilor din acei ani de
foc, din campanile din Est şi Vest. 

Ca participant la această Reuniune
Aniversară organizată de A.N.C.M.R.R. nu
pot să nu remarc preocuparea dumnea -
voastră, a cadrelor militare în rezervă şi
în retragere de a omagia aşa cum se
cuvine pe toţi acei care nu şi-au precu -
peţit viaţa pentru libertatea şi unitatea
României şi pentru înălţarea ei.

Vă mulţumesc!  

v
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Sunt deosebit de onorată să particip
astăzi, alături de dumneavoastră, la
reuniunea organizată de Asociaţia

Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza “, cu ocazia
Zilei Armatei României.

Vreau să folosesc acest prilej pentru a
mulţumi conducerii şi membrilor Asociaţiei
pentru interesul pe care cu toţii continuaţi
să-l acordaţi armatei, instituţia în cadrul
căreia v-aţi desfăşurat activitatea ca militari
activi, în care aţi clădit cariere impresio -
nante care v-au permis să acumulaţi valo -
roase  experienţe profesionale şi de viaţă şi
pe care, constat cu bucurie, le puneţi cu ge -
nerozitate la dispoziţia celor care au preluat
ştafeta de la dumneavoastră.

Rezerva armatei va fi întotdeauna o
valoroasă resursaă umană gata să-şi asume
din nou misiuni importante,  în situaţia
(deloc dorită), în care va fi nevoie de acest
lucru. 

Ziua Armatei ne găseşte, cum se putea
altfel, din nou împreună pentru a omagia
eroismul generaţiei de ostaşi care au luptat
în numele României, în aprigile bătălii ale
celui de Al Doilea Război Mondial.   

Anul acesta sau împlinit 70 de ani de la
alăturarea României puterilor aliate, la
23 august 1944,  moment urmat de cam -
pania de eliberare a Ardealului de Nord-Vest,
purtată până la 25 octombrie.  

Istoricii au analizat în detaliu desfă -
şurarea acestei campanii de eliberare, de

aceea nu am să mă refer în detaliu la eveni -
mentele de atunci.  

Aş remarca doar că oastea ţării scria,
încă o dată, pagini de adevărată istorie naţio -
nală, prin bătăliile rămase în legendă de la
Oarba de Mureş, Păuliş, luptele de eli -
berare a marilor oraşe transilvane  Sfân -
tu Gheorghe,  Târgu Mureş, Turda, Cluj,
Oradea, Carei, Satu Mare şi multe altele.
Peste 500.000 de militari au fost angrenaţi
atunci de Armata României, în operatiunile
militare angajate în perioada august-
octombrie 1944 pentru eliberarea Ardea -
lului de Nord-Vest, dintre care aproape
60.000 au fost ucişi, răniţi sau daţi
dispăruţi. 

La 70 de ani de la aceste aprige bătălii,
militarii, alături de toţi românii, îşi onorează
cu pioşenie înaintaşii care s-au sacrificat
pentru Ţară, în numele idealului unităţii
naţionale.  Cu sprijinul autorităţilor locale, în
această toamnă, în marile oraşe eliberate în
1944, precum şi la monumentele ridicate pe
locurile bătăliilor din campania de eliberare,
sunt prevăzute a se desfăşura ceremonii de
comemorare şi de cinstire a eroilor căzuţi,
precum cele de astăzi.  Punctul culminant al
acestei campanii evocatoare va fi de Ziua
Armatei, la 25 octombrie, când ne vom
reculege la monumentele eroilor de la Carei
şi de la Satu Mare. 

Când vorbim despre eroi ne referim cu
aceeaşi preţuire şi respect şi la supravie -
ţuitorii acestui cumplit război, la veteranii

MOMENT ÎNĂLŢĂTOR 
ÎNCHINAT ARMATEI ROMÂNIEI

Discursul Secretarului de Stat  pentru Relaţia cu Parlamentul,
Informare Publică şi Creşterea Calităţii Vieţii Personalului,

Doamna  OTILIA SAVA
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care poartă pe trup şi în suflet amintirea
acelor vremuri. Experienţele lor de viaţă con -
stituie adevărate mărturii ale acelor vremuri,
care au influenţat în mod decisiv evoluţia
noastră ca popor.  Fără curajul lor, fără
hotărârea de a rămâne neclintiţi în faţa
inamicului,  puţine din ceea ce avem astăzi
ar mai fi fost posibile. 

Suntem, de aceea, datori să ne res -
pectăm veteranii. Ei sunt depozitarii
patriotismului autentic,  iar pildele lor sunt
modelele care ne înspiră pe noi, cei de azi.
Avem obligaţia de a duce mai departe valorile
pentru care ei au luptat cu atâta eroism şi să
le lăsăm, la rândul nostru, moştenire
generaţiilor care vin. 

Anul 2014 este şi cel în care marcăm un
deceniu de la aderarea la NATO.  Hotă -
rârea cu care România s-a alăturat comu -
nităţii internaţionale în efortul de luptă
împotriva terorismului, valoarea demon -
strată de militarii români angajaţi în misiuni
complexe şi pline de riscuri, în teatrele de
operaţii, au fost determinante pentru
împlinirea proiectului strategic naţional de
integrare a ţării în spaţiul euro-atlantic.
Evenimentele din Ucraina arată importanţa
covârşitoare a opţiunii strategice a ţării
noastre de a adera la NATO. Suntem parte a
celei mai puternice alianţe politico-militare
din istorie, iar teritoriul românesc este
teritoriu aliat  Suntem astăzi beneficiarii
celei mai solide garanţii de securitate pe care
România le-a avut în întreaga sa existenţă.  

Deciziile luate la Summit-ul din Ţara
Galilor vin să întărească solidaritatea
exprimată de Articolul V al Tratatului.  Ro -
mânia a participat de pe poziţii egale cu
aliaţii săi, la fundamentarea acestor măsuri,
care reconfigurează dispunerea forţelor şi
infrastructurii Aliate la frontiera de est.
implementarea deciziilor Summit-ului intră
şi în sarcina Armatei României şi vă asigur
că urmărim pas cu pas respectarea
graficului asumat.   

Privind în urmă, la cei peste 12 ani de
prezenţă în Afganistan, ori la misiunile
îndeplinite în Balcanii de Vest sau în Irak,
putem spune că România şi-a cucerit pe
câmpul de luptă respectul naţiunilor
partenere şi o voce relevantă în cadrul
comunităţii internaţionale. 

Iar meritul este al fiecăruia dintre
militarii chemaţi să facă parte din
detaşamentele şi structurile dislocate  în
teatrele de operaţii. Numai în Afganistan au
acţionat, timp de 12 ani,  peste 25.000  de
militari, ceea ce a făcut ca ţara noastră să se
situeze pa locul şase în rândul naţiunilor care
au contribuit cu trupe în această ţară. 

Din păcate, participarea noastră la
aceste operaţiuni a cerut şi jertfe de sânge.
Numai în Afganistan au căzut la datorie
23 de eroi, iar alţi 3 au pierit eroic în Irak
şi Bosnia-Herţegovina. De asemenea,
peste 180 de militari români au fost
răniţi. Vorbele sunt întotdeauna sărace
pentru a exprima preţuirea şi respectul
deplin pe care le vom purta întotdeauna
acestor eroi. 

Doresc să folosesc prilejul sărbătoririi
Zilei Armatei României pentru a vă adresa,
în numele conducerii Ministerului Apărării
Naţionale, cele mai calde felicitări şi urări de
sănătate şi împliniri dumneavoastră, cadre
militare în rezervă şi în retragere, veterani
de război şi distinşi invitaţi care ne onoraţi
astăzi cu prezenţa. Armata României are
nevoie de încrederea şi sprijinul dumnea -
voastră ! 

La mulţi ani !
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În semn de recunoaştere a personalităţii,
valorii şi respectului de care care se
bucură din partea M.Ap.N., o delegaţie a

conducerii A.N.C.M.R.R. a avut onoarea de a
fi invitată să participe, alături de veteranii
din cel de Al Doilea Război Mondial, la
manifestările organizate în oraşele Carei şi
Satu Mare, cu ocazia Zilei Armatei României,
care a fost sărbătorită în contextul împlinirii
a 70 de ani de la eliberarea ultimei brazde de
pământ românesc de sub ocupaţia ungaro-
horthistă. 

La Carei, ultima localitate românească
eliberată la 25 octombrie 1944,  festivităţile
s-au desfăşurat în prezenţa preşedintelui
ţării, a primului ministru şi a ministrului
Apărării Naţionale. 

Delegaţia A.N.C.M.R.R. a participat
sâmbătă 25 octombrie 2014 la ceremoniile
militare  şi religioase, la o expoziţie cu ele -
mente de tehnică, echipament şi armament
din înzestrarea Diviziei 4 Infanterie
,,GEMINA” şi la un exerciţiu de mânuire a
armamentului de către militarii din R.30
Gardă.

De asemenea, delegaţia a depus o
coroană de flori la Ansamblul Monumental
,,Glorie Ostaşului Român”, alături de înalţii
oaspeţi şi de locuitorii oraşului.

Evenimentul s-a încheiat cu o paradă
militară, însoţită de avioane şi elicoptere
militare, în aplauzele celor prezenţi. 

În după amiaza aceleiaşi zile, delegaţia
A.N.C.M.R.R. a depus o coroană de flori la
Monumentul Ostaşului Român din oraşul
Baia Mare. 

Este demn de remarcat faptul că pe
durata acestor activităţi preşedintele
A.N.C.M.R.R., domnul General (r) prof. univ.
dr. Mihai Iliescu a avut posibilitatea ca în
cadrul întâlnirii cu preşedintele ţării şi cu
primul ministru să prezinte o parte din
activităţile  principale ale Asociaţiei în pre -
zent şi în perspectivă.

Cu satisfacţia participării la aceste
manifestări, preşedintele A.N.C.M.R.R. a
mulţumit ministrului Apărării Naţionale
pentru invitaţia onorantă, asigurându-l că
pentru toţi rezerviştii Asociaţiei noastre
Ziua de 25 Octombrie este o sărbătoare
sacră, de credinţă faţă de ţară şi armată.

AM FOST LA CAREI 
DE ZIUA ARMATEI
General locotenent (r)   VICTOR CONSTANDAPurtător de cuvânt al A.N.C.M.R.R.

Monumentul Ostaşului Român de la Carei



80 Rezerva  Oştirii  Române

Nimeni nu şi-ar fi închipuit că acestînceput de mileniu va însemna şi orevenire, cu o forţă nemaiîntâlnită afanatismului şi intoleranţei.  Nimeni nu a luat înseamă avertismentul că ceva foate gravurmează să se petreacă. Avertismentele careîncepuseră să circule au fost mai mult de -plasate către zona restrânsă şi mereuacoperită de ridicol a conspiraţiei.Iată însă că, după o absenţă de 90 de ani,antica instituţie a califatului a reizbucnit înexistenţă în prima zi de Ramadan din anul1435 de la Hegira, echivalent cu 29 iunie2014. Această extraordinară reînvierereprezintă în mod simbolic o culme în emer -genţa islamist-activistă care a demarat acum40 de ani. O analogie vestică la  reapariţiacalifatului arab ar putea fi o declaraţie derestaurare a Imperiului Habsburgic, legataral Romei antice, cu toate pretenţiile teritorialeşi de hegemonie paneuropeană aferente. Otrecere rapidă în revistă a istoriei califatului(în arabă, khilafa însemnând succesiune),acesta a debutat, după  istoria canonicăMusulmană, în anul 632, la moartea profetuluiislamic Muhammad, apoi s-a dezvoltat în modspontan, răspunzând nevoii originale a co -munităţii musulmane pentru un lider tem -porar. Califul a devenit moştenitorul nonpro -fetic al lui Muhammad, iar după primii patrucalifi, instituţia a devenit dinastică. De la început însă, nu s-a căzut de acorddacă un calif trebuie să fie cel mai capabil şi celmai pios musulman sau cea mai apropiatărudă a lui Muhammad; diviziunea care a urmata dus la definirea celor două ramuri ale Isla -

mului,  respectiv Sunni şi Shi’ia, ceea ce acondus la profunda schismă a religiei musul -mane care mai durează şi azi. Un singur califat a condus toate ţinuturilemusulmane până la anul 750, an după care auapărut două procese care au determinat dimi -nuarea puterii sale. Mai întâi, provinciile maidepărtate    s-au rupt, unele - cum ar fi Spania -chiar au creat califate rivale. În al doilea rând,instituţia însăşi s-a învechit, a fost preluată desoldaţi sclavi şi de cuceritori tribali, astfel încâtlinia originală de califi a stat la putere numaipână aproape de anul 940. apoi alte dinastii auadoptat titlul ca un fel de ,,bacşiş” pentru obţi -nerea puterii politice. Instituţia a continuat, într-o formă slăbită,timp de un mileniu, până când, într-un dramaticact de repudiere, întemeietorul Turciei mo -derne, Kemal Atatürk, i-a terminat ultimelevestigii în 1924. În pofida câtorva încercări derestaurare care au urmat,  instituţia a rămasdefunctă, un simbol al decăderii, un motiv denemulţumire constantă în ţările cu majoritatemusulmană şi un scop jinduit printre isla -mişti. Lucrurile au rămas aşa timp de 90 de ani,până când un grup, cunoscut sub numele deIslamic State in Irak and Syria (ISIS), printr-o declaraţie în 5 limbi (versiunea engleză: This
is the Promise of Allah), proclamă înfiinţareaunui nou califat, sub conducerea ,,Califului”Ibrahim. Califul Ibrahim (cunoscut sub numeleDr. Ibrahim Awwad Ibrahim), în vârstă deaproximativ 40 de ani, originar din Samarra,Irak, luptător în Afganistan şi apoi în Irak.Ibrahim susţine acum a fi liderul ,,Musul -manilor de pretutindeni” şi le cere jurământul

PROBLEME DE  INTERES
CALIFATUL, FANTOMA STATULUI

ISLAMIC PLANETAR
ÎNTRE PROPAGANDĂ ŞI REALITATE

General de brigadă (r) dr.   GHEORGHE CREŢU
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.
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de credinţă. Noul calif susţine că toate celelalteguverne musulmane şi-au pierdut legiti -mitatea. Mai mult, ,,musulmanii trebuie să sedezbare de ,,democraţie”, secularism, naţio -nalism, ca şi de toate celelalte gunoaie şi ideicare provin din Vest“.Într-o înregistrare audio difuzată peinternet, ISIL (Stat Islamic în Irak şi Levant)l-a desemnat pe Awwad după numele său deluptă şi anume Abou Bakr Al-Baghdadi,acreditându-l drept ,,calif” şi, prin urmare, ,,şefal musulmanilor de pretutindeni”. Şeful organizaţiei rămâne o persoanămisterioasă. Născut în 1971 la Samarra, lanord de Bagdad, potrivit Washingtonului, AbouBakr Al-Baghdadi ar fi aderat la insurecţia dinIrak la scurt timp după intervenţia StatelorUnite, din 2003 şi ar fi petrecut patru ani într-o tabără americană de detenţie. Declarat mort în 2005, el a reapărut viu şisănătos în mai 2010, în calitate de conducătoral Statului Islamic, din Irak, aripa irakiană Al-Qaeda. În cadrul SIIL el este privit ca uncomandant şi tactician prezent pe câmpul deluptă, spre deosebire de Zawahiri, fostul săusuperior şi actual rival, deoarece All Qaeda şi-aexprimat făţiş dezacordul faţă de aceastătentativă de califat.Timp de mai mulţi ani, Osama bin Laden şilocotenenţii săi, pecum Ayman al-Zawahiri, auîncercat să explice grupărilor care li s-aualăturat cât de periculoasă este brutalitateafără margini. Gruparea militantă sunnita, careameninţa Bagdadul, Statul Islamic al Irakului şiLevantului (ISIL), nu înţelege că până şieroismul are reguli. ISIL sperie pe toată lumea: a pătruns înSiria, a ocupat nordul Irakului, a alarmat Iranulşi a convins SUA  că este cea mai periculoasăorganizaţie. Această strategie nu este însăfuncţională pe termen lung. Al Qaida a respins ISIL pentru că este preabrutală, Osama bin Laden a scris, împreună culocotenenţii săi, despre importanţa răbdării,discreţiei şi opiniei publice. Şapte reguli clarepe care ISIL le încalcă: 1, Nu declanşa războaie civile, întrucâtlupta pentru teritoriu împotriva guvernelorlocale, pentru a impune un guvern religios,,apasă asupra oamenilor. În timp, vor realizacă unii dintre ei au fost ucişi şi vor începe să-şidorească să înceteze lupta. Asta promovează

ideologia guvernelor laice”. ISIL respingeaceastă regulă, se numeşte stat şi îşi măsoarăprogresul în cât de mult teritoriu cucereşte. 2. Nu ucide civili. Acesta era regretulprincipal al lui bin Laden. El cerea jihadiştilorsă evite ,,victimele civile care nu sunt necesare”şi spunea că bombele puse în moschei şi altelocuri publice rezulta în ,,alienarea naţiunii demujahedini”. ISIL, în schimb, măcelăreşte civiliîn Siria şi Irak şi apoi se laudă pe internet cufaptele sale de ,,vitejie”. 3. Nu te lăuda că pofteşti la sânge. ,,Staţideparte de cuvintele care afectează susţinereapoporului faţă de mujahedini”, arăta bin Ladenîntr-o scrisoare în care mai avertizeazăjihadiştii să ,,evite toate acuzaţiile din parteaduşmanului, care ne acuza că suntem animaleşi ucigaşi”. În schimb, ISIL îşi face reclamă cusălbăticia de care dă dovadă - taie capeteleoamenilor, jură să ucidă toţi şiiţii, postează peinternet imagini cu civili capturaţi şi executaţiîn masă. 4. Nu conduce cu mână de fier. binLaden era un fundamentalist religios, însă îşiavertiza aliaţii să evite să ,,îndepărteze prinbrutalitate”. Când ISIL ocupă un oraş, impunelegea islamică sharia - interzice alcoolul şifumatul, instruieşte femeile să stea în casă,confiscă proprietăţile şi ajutoarele umanitare,ameninţă cu moartea pe cine nu se supune.Este o atitudine care îndepărtează pe sunniţiicare nu îşi doresc astfel de reguli stricte. 5. Nu ocupa teritorii dacă nu eşti înstare să hrăneşti populaţia. În 2010, binLaden avertiza că trebuie luată în considerare,,chestiunea nevoilor de bază înainte de aprelua controlul naţiunilor sau oraşelor”. Dacăo forţă care se bucură de controlul majorităţiiacolo unde a preluat controlul nu poate asiguranevoile de bază ale populaţiei, va pierdesusţinerea lor şi se va afla într-o poziţiedificilă”.  ISIL nu este interesată de aceastăchestiune. În principiile sale de bază, ..îmbu -nătăţirea condiţiilor este mai puţin importantădecât condiţia religiei”. În Fallujah, oraş ocupatde şase luni, Crucea Roşie raportează ,,openurie severă de mâncare, apă şi medica -mente”.6. Nu te lupta cu aliaţii tăi. bin Laden aîncercat chiar în interiorul Irakului să calmezeluptele fratricide din organizaţia precusoareISIL. ISIL nu este interesată de această lecţie: a
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refuzat să colaboreze cu ramura All Qaeda dinSiria, atacă alţi rebeli sirieni, a bombardatbirourile kurde din Irak.  7. Nu-ţi alarma prematur duşmanii. În2010, bin Laden le spunea susţinătorilor dinYemen să nu escaladeze conflictul de acolo,pentru că duşmanii internaţionali şi locali vorfi puşi în stare de alertă şi ,,vor pompa fonduriimportante eă recruteze triburile yemenite casă ne ucidă”. ISIL, în schimb, nu dă dovadă derăbdare. Şi-a alertat duşmanii prin ocupareapunctelor de trecere la frontiera cu Siria şiIordania, a atacat consulatul turc din Mosul şi arăpus diplomaţii, a atacat un loc de tugăciuneşiit din Samara. Diferenţele de manieră acţională a Califa -tului şi cea înregistrată ca brand Al Qaeda seadâncesc continuu. Încă de la începuturi,Califatul a practicat o tactică de la slab laputernic, care s-a dovedit rentabilă într-oprimă fază. Califatul, autointitulat  StatulIslamic (S.I,) s-a înfiltrat în regiunile doritepentru a derula aici operaţiuni teroriste avândca obiectiv destabilizarea autorităţilor locale.Cu această ocazie se stabilesc contacte cu altegrupări rebele prezente în teren – îndeosebitriburile Sunnite – astfel încât colaborareaacestora să fie asigurată în viitor. Pentru arealiza acest lucru se fac anumite promisiuni,cum ar fi garantarea obţinerii unor bunuri şi adreptăţii, după câştigarea bătăliei. Speranţaacestor grupări constă în instituirea unei noiordini, în care fiecare să-şi găsească locul, ceeace le motivează considerabil. Această fazătrebuie să conducă la un haos menit să de -termine autorităţile să se retragă, aşa cum s-aîntâmplat în Irak şi se derulează acum în Siria. Cea de a doua fază, denumită Idarah AlTawahhush (administraţie feroce), consistă îna prelua controlul asupra unei regiuni,terorizând inamicul prin intermediul unoracţiuni deosebit de crude şi extrem de abildifuzate . Statul Islamic (S.I.) s-a specializat înştiinţa propagandei, îndeosebi pe Internet.Scopul este acela de a înspăimânta adversarulşi de a înfrânge orice tendinţă de rezistenţădin partea populaţiei civile. Totodată, S.I. abeneficiat de aportul armamentului greumrecuperat de la forţele armate din Siria şi Irak,dificultatea constând în găsirea servanţilorcapabili să-l utilizeze corect. Foştii militariirakieni trecuţi de partea S.I. ar putea servi

drept instructori avizaţi. Acestea fiind zise,logistica lipseşte şi numeroase dintre acestecapacităţi militare ar putea fi scoase rapid dinuz. Totuşi, o mare îngijorare provine dinpartea rachetelor sol-aer cu rază scurtă deacţiune (Manpads), care reprezintă un realpericol pentru aviaţia adversă. Acest tip dedispozitive pare să fie în perectă stare defuncţionare, spre deosebire de cele ajunse înSahel, provenite din arsenalele libiene, în urmarăzboiului din 2011. Această ameninţareobligă aeronavele care survolează zonadeţinută de S.I. să zboare la înaltă altitudine,ceea ce diminuează eficienţa tirurilor aer-sol.Nu sunt excluse pierderi în săptmânile şi lunileurmătoare.    În faţa primelor atacuri americane,jihadiştii s-au gândit la schimbarea tacticii. Nuse mai pune problema convoaielor rutiere devehicule 4x4, ascunse de-acum în mijloculpopulaţiei civile, iar confruntările în interiorullocalităţilor au prioritate. Ne-am putea teme deinfiltrarea unor comandouri în spatele liniiloradverse, pentru a declanşa aici confruntărisân geroase cu jihadiştii. Aceştia ar putea be -neficia de complicitatea agenţilor şi sim -patizanţilor stabiliţi în zonă de ani buni,Clandestinitatea este ştiinţa cea mai binedezvoltată de către Statul Islamic. Cea de a treia fază o constituie gestionareapopulaţiei din califatul aflat sub controlul S.I.Pentru minorităţile religioase se opteazăpentru soluţii expeditive: convertire plătită, ceiîn cauză fiind obligaţi să cedeze o parte (mare)a averii, să fugă sau să moară. În ultimele douăcazuri le este confiscat întreg  patrimoniul.Abuzurile, asasinatele în masă, au scopul de ateroriza nu doar populaţia, ci şi inamicii.Aceştia din urmă trebuie convinşi că jihadiştii,,iubesc moartea” la fel de mult cum ,,iubescviaţa”. Acest lucru îi conferă S.I. o superioritetepsihologică enormă, care i-a permis deseori săcucerească fără să lupte, adversarii săipreferând să se retregă, pentru că ştiu căjihadiştii nu glumesc. De asemenea, este necesar să se  asiguretraiul populaţiei sunnite, prin aprovizionareacu mărfuri, furnizarea de energie, asigurareaordinii publice şi administrative etc. Prinurmare, sunt întreprinse acţiuni sociale, cumar fi solicitări de donaţii (care, în realitate, suntdeseori confiscări de bunuri şi uneori chiar
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sunniţii sunt cei care trebuie să plătească),distribuirea de hrană (îndeosebi pâine),îngrijirile medicale gratuite, ajutarea văduvelorşi orfanilor. Totodată este instituită o justiţiesumară pentru infracţiunile de drept comun.Tehnicile de PSYOPS (operaţiuni psihologice–n.n) nu par să aibă secrete pentru liderii S.I.Pentru aceasta, precum şi pentru finanţarearăzboiuluii, sunt necesare fonduri, de care S.I.nu pare să ducă lipsă. 

S-a vorbit mult despre finanţarea venită
din ţările Golfului Persic, însă afacerea este mai
complicată decât pare. Deşi respectivele
regimuri au finanţat mişcările islsmiste şi
revoluţiile din lumea arabă, banii nu au avut
întotdeauna ca destinaţie aceleaşi tabere.  

În prezent S.I. nu are donatori institu -
ţionali, exceptând câţiva indivizi extrem de
bogaţi, între care şi kuveitieni. Concret, unii
şeici cu idei extrem de conservatoare, sunt
seduşi de succesul înregistrat de S.I. asupra şi
şiiţilor, kurzilor şi alawiţilor sirieni. 

Alte fluxuri de capital fac din S.I. cea mai
bogată mişcare jihadistă de pe planetă. Luările
de ostatici, impozitul cerut populaţiilor cărora
le asigură protecţie (în special dhimma sau
jizya - cerute nemusulmanilor), taxele de
comerţ, care se apropie de un veritabil jaf, dar
mai ales veniturile provenite de la instalaţiile de
petrol şi gaze, cucerite de S.I. în Siria şi Irak.
Petrolul este negociat pe piaţa neagră din
Turcia la 25 de dolari barilul, comparativ cu
peste 100 dolari per baril cu cât se vinde legal.
Ar fi interesant de analizat identitatea
intermediarilor, dintre care o parte ar proveni
din mafia turco-kurdă. De altfel,  regiunile de
frontieră turce fac obiectul unui comerţ intens,
deseori ilegal. Până şi Damascul s-ar alimenta
în mod discret cu gaz de la S.I. 

În mod incontestabil S.I. a înregistrat
extrem de rapid succese militare imense în
Irak şi Siria şi a început să-şi facă simţită
ameninţarea asupra Libanului şi Iordaniei. Cu
toate acestea, pare să comită o eroare fun -
damentală: deschiderea mai multor fronturi şi
înfruntarea mai multor adversari simultan. În
pofida înfrângerilor suuccesive suferite de
inamicii săi, în cele din urmă aceştia se vor
replia, după câte se pare îndeosebi graţie
sprijinului extern. 

Iranul joacă un rol discret, însă central în
Siria şi Irak. Acţiunile sub acoperire derulate
de Forţa Al Qaeda a pasdaranilor iranieni şi de
Hezbollahul libanez, ar putea fi dublate de
operaţiuni mai clasice. Concret, cucerirea de
către S.I. a localităţii Jalawla, situată în
proximitatea frontierei iraniene, riscă să
provoace atacuri aeriene sau chiar o acţiune
terestră din partea Artesh. În iulie 2014,
regimul de la Teheran a avertizat că nu-i va
lăsa pe jihadiştii sunniţi să se apropie de
frontierele sale.    

Revitalizarea califatului universal
înseamnă că, anunţă The Promise of Allah
,,lunga  somnolenţă în întunericul neglijenţei”
s-a încheiat.  ,,Soarele jihadului a răsărit. Stră -
lucesc fericitele veşti ale binelui. Triumful se
arată la orizont”.  Infidelii sunt, în mod jus -
tificat, îngroziţi, deoarece după cum ,,şi Estul şi
Vestul” recunosc, Musulmanii vor fi ,,stăpânii
pământului”. Cuvinte grandilocvente, fireşte,
dar de asemenea cu zero şanse de succes. ISIS
s-a bucurat iniţial de sprijinul unor state ca
Turcia şi Qatar, doar pentru a se lupta în Siria
contra regimului laic al preşedintelui Bashar,
nu pentru a stabili o hegemonie mondială.
Puteri vecine - Kurzii, Iranul, Arabia Saudită,
Israelul, (până la urmă şi Turcia) - văd astăzi în
Statul Islamic un inamic necruţător. viziune
împărtăşită de toate mişcările islamice rivale,
încluzând şi Al Queda. 

Califatul are déjà dificultăţi în guvernarea
teritoriilor ocupate, dificultăţi care se vor
înteţi pe măsură ce populaţia ocupată se va
simţi tot mai exasperată de abuzurile,
atrocităţile şi absurdităţile noilor talibani din
Levant.   

Reapariţia S.I. reprezintă o ameninţare
geopolitică, iar acţiunile acesteia se desfă -
şoară aşa cum am văzut, mult mai departe
decât ale unei grupări teroriste, prin cruzimea
greu de imaginat şi aceasta deoarece doctrina
acesteia presupune război total, fără limite sau
constrângeri.

Sunt probleme pe care ţările civilizate tre -
buie să le aibă permanent în atenţie şi să se
unească pentru găsirea şi aplicarea celor mai
eficace modalităţi de acţiune împotriva Statului
Islamic. 

România nu a râmas şi nu va rămâne
pasivă în faţa ,,ofensivei” S.I.                                                        
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PROVOCĂRI 
LA ADRESA EXPLOATĂRII

SURSELOR DESCHISE
Nimeni nu neagă funcţia indispen -

sabilă a comunicării de masă în democraţie:
informaţia rămâne esenţială pentru bunul
mers al societăţii, iar două din condiţiile
esenţiale ale unei democraţii în contempo -
raneitate sunt: existenţa unei reţele valabile
de comunicaţie şi un maximum de infor -
maţie liberă.

Totuşi, decalajele care se generează
între naţiuni ca urmare a dificultăţilor lor de
producere a informaţiilor şi de asimilare
socială a posibilităţilor deschise de cercetare
teoretică în domeniu, sporesc dificultăţile de
comunicare şi conlucrare, atât în interiorul
naţiunilor, cât şi între naţiuni. Pe de altă
parte, exploatarea insistentă a posibilităţilor
de folosire a noilor teorii, a tehnologiilor şi a
materialelor accesibile în scopuri agresive
este ilustrată de graba cu care noile posi -
bilităţi de comunicare prin structuri media -
tice sunt folosite pentru a domina, pentru a
impune anumite imagini sociale, pentru a
direcţiona gândirea şi atitudinile oamenilor.

Se consideră din ce în ce mai mult că
ceea ce nu trece prin structurile mediatice nu
mai are decât o influenţă neglijabilă asupra
evoluţiei societăţii; această observaţie ge -
nerează tentaţia manipulării structurilor me -
diatice de către practicieni şi specialişti
conform unor tabele de valori care le sunt
proprii sau pe care le acceptă reacţionând
doar slab şi încet asupra lor.

Locul şi rolul informaţiilor din
surse deschise

Volumul foarte mare de informaţii
obţinute din  surse deschise impune şi o
tehnologie de obţinere de informaţii, în
vederea selectării acelora care prezintă
interes.

Pentru analişti multitudinea de surse
deschise, precum şi gradul de imprecizie sau
generalitate al acestora constituie piedici în
exploatarea eficientă a surselor deschise.

Pe de altă parte, sursele deschise
sunt în continuă dezvoltare, gama lor se
diversifică odată cu diminuarea costurilor.
Prin scăderea acestor costuri efective ale
mijloacelor mass-media, apar oportunităţi de
noi surse deschise, iar volumul total creşte în
mod exponenţial.

În acest context se caută noi
tehnologii de identificare şi exploatare a
surselor deschise. Provocarea pentru
serviciile de informaţii este să ţină pasul cu
această tehnologie în contextul în care
sursele de investiţii pentru noi tehnologii
sunt limitate, iar tehnologia nu poate acorda
precizia selecţiei, caracteristică operatorilor
umani mai experimentaţi.

Date din surse deschise
În termeni generali, sursele deschise

dispun de un potenţial semnificativ ca sursă
de sprijin în domeniul informaţiilor în
termeni ai indicării şi avertizării, dezvoltării
politicii, planificării, asistenţei în domeniul
securităţii, achiziţionarea de armament
(pro iectare şi contramăsuri), operaţii co -

SURSELE DESCHISE ŞI MANIPULAREA
Colonel (r)  CONSTANTIN MOLDOVEANU
Departamentul Comunicare al A.N.C.M.R.R.
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mune cu ale coaliţiei şi operaţii tactice
împotriva noilor ameninţări precum pro -
liferarea armelor convenţionale şi de dis -
trugere în masă.

MANIPULAREA - DEFINIŢIE,
PREMISE TEORETICE

În general, manipularea este definită
ca „acţiune de a determina un actor social
(persoană, grup, colectivitate) să gân -
dească şi să acţioneze într-un mod com -
patibil  cu interesele iniţiatorului, iar nu cu
interesele sale, prin utilizarea unor tehnici
de persuasiune care distorsionează inten -
ţionat adevărul, lăsând însă impresia li -
bertăţii de gândire şi de decizie. Spre deo -
sebire de influenţa de tipul convingerii
raţionale, prin manipulare nu se urmă -
reşte înţelegerea mai corectă şi mai
profundă a situaţiei, ci inocularea unei
înţelegeri convenabile, recurgându-se atât
la inducerea în eroare cu argumente
falsificate, cât şi la apelul la palierele non-
raţionale. Intenţiile reale ale celui care
transmite mesajul rămân insesizabile
primitorului acestuia”.

Mesajul care îşi propune să pro -
voace o schimbare de atitudine la receptor
se numeşte mesaj persuasiv.

Zilnic, oamenii sunt bombardaţi cu
multe mesaje persuasive. Cercetările desfă -
şurate asupra acestui subiect arată că reacţia
la mesaj depinde adesea de caracteristicile
persoanei care încearcă să convingă, fără a
avea vreo legătură cu valoarea mesajului. În
acest sens, există trei caracteristici de care s-
au interesat psihologii: credibilitatea comu -
ni catorului; calităţile fizice şi „şarmul” co -
municatorului şi intenţiile observate de el.

În zilele  noastre, nu numai oameni
speciali pregătiţi pentru a guverna acced la
posturi politice. Actori, poeţi, ziarişti şi chiar
o stea italiană de filme pornografice au fost
aleşi la diferite niveluri administrative. Este
po sibil ca succesele lor politice să fie
rezultatul numai al atracţiei lor personale.

PRACTICI MANIPULATIVE
1. Zvonul

Zvonul este definit ca o afirmaţie
prezentată drept adevărată fără a exista
posibilitatea să i se verifice corectitudinea.
Zvonurile reprezintă „un enunţ legat de eve -
nimentele la zi, destinat a fi crezut, colportat
din om în om, de obicei din gură în gură, în
lipsa unor date concrete care să ateste
exactitatea lui”.

Zvonurile sunt puse în circulaţie
pentru că au o dublă funcţie: de a explica şi de
a atenua anumite tensiuni emoţionale. De
exemple, calomnierea unei persoane are ca
efect atenuarea urii care i se poartă. Cir -
culaţia zvonurilor este dependentă de con -
textele sociale (credibilitatea instituţiilor so -
ciale, sistemul de organizare şi circulaţie a
informaţiei formale, tipurile raporturilor de
putere), de trăsăturile de personalitate ale
indivizilor şi de nevoile psihosociologice ale
indivizilor şi grupurilor.

Sunt evidenţiate trei legi de trans -
mitere a zvonurilor: legea sărăciei şi a nive -
lării (pe măsură ce zvonul circulă, el tinde să
devină mai scurt, mai uşor de înţeles şi de
relatat);  legea accentuării (întărirea anu -
mitor detalii – de obicei cele mai specta -
culoase – care dobândesc astfel un loc central
în semnificaţia zvonurilor) şi legea asimilării
(conservarea şi reorganizarea conţinutului
în jurul unei teme centrale).

Circulaţia zvonurilor se bazează pe
trei condiţii esenţiale: credibilitatea, apa -
renţa de adevăr şi dezirabilitatea conţinutului
informaţiei. Circulaţia lor apare ca un sistem
de canalizare a fricii şi incertitudinii în faţa
unor situaţii ambigue. De asemenea, cir -
culaţia lor este corelată cu forma, cantitatea,
calitatea şi credibilitatea informaţiei oficiale
sau formale. Cu cât aceasta din urmă este mai
săracă, incompletă sau mai puţin credibilă,
cu atât se intensifică propagarea zvonurilor.
Din acest motiv, în societăţile totalitare care
monopolizează informaţia formală, zvo nurile
au o mare răspândire. Uneori ele sunt lansate
de mijloace de propagandă ale statului
totalitar pentru a promova anumite atitudini



şi comportamente mai greu de obţinut prin
utilizarea mijloacelor formale.

Circulaţia lor se restrânge atunci
când există posibilitatea verificării rapide a
adevărului unei informaţii.

Analiştii clasifică zvonurile în trei
categorii: cele care iau dorinţele drept rea -
litate; cele care exprimă o teamă şi o an -
xietate; cele care provoacă disensiuni (atacă
persoane din cadrul aceluiaşi grup).

Temele recurente ale zvonurilor
sunt: otrava ascunsă, complotul împotriva
puterii, crizele artificiale, teama de străini,
răpirea copiilor, bolile conducătorilor, pro -
blemele sentimentale ale acestora, com -
promiterea financiară sau escrocheriile lor. 

Lansarea zvonurilor nu se face la
întâmplare, ci ţinându-se seama de aştep -
tările grupurilor umane faţă de situaţia
problematică pe care o traversează. Plecând
de la aceste date ale situaţiei, se lansează un
mesaj cât mai apropiat de ceea ce ar dori să
afle populaţia la acel moment, indiferent cât
de departe de adevăr este conţinutul enun -
ţului respectiv. În acest context, posibilitatea
de diseminare a zvonului este cea mai mare.

Ca principale tipuri de falsificări sau
distorsiuni de mesaje care stau la baza
zvonurilor amintesc: dramatizarea, amplifi -
carea proporţiilor, a semnificaţiilor, a
detaliilor, întreţinerea celor transmise, re -
definirea prejudecăţilor şi a mentalităţilor
proprii segmentelor respective de opinie
pentru a crea un puternic fond emoţional în
scopul ecranării până la dispariţie a
spiritului critic.

Zvonul reuşeşte să cucerească o arie
considerabilă de întindere în spaţiul social
îndeosebi în situaţii de criză, pe care le şi
amplifică. O sursă de profesionişti poate
chiar provoca o criză socială plecând de la
zvonuri bine direcţionate  şi lansate la
momente de maxim impact asupra opiniei
publice. În acest sens, Merton releva faptul
că zvonurile pot genera „predicţia creatoare
de evenimente”, atunci când sunt folosite ca
instrumente ale propagandei sau contra pro -
pagandei.

2. Intoxicarea
Intoxicarea (Vladimir Volkoff, Tratat

de dezinformare) este definită mai ales cu
sensul de „otrăvire”, dar ţine şi de domeniul
neologismelor: „acţiune insidioasă asupra
spiritelor, tinzând să acrediteze anumite
opinii, să demoralizeze, să deruteze”. Ca neo -
logism semantic, „intoxicare” este de origine
militară. El este un sinonim al vicleşugului de
război, al subterfugiului diplomatic, al
mistificării, diversiunii, trădării, minciunii şi
al altor trucuri. El se aplică tuturor acestora,
numai că este rezervat doar unor planuri
militare superioare: al tacticii generale, adică
al folosirii combinate a armelor de către
militarii de pe teren, în luptă; al strategiei, al
desfăşurării generale a războiului şi al
politicii interne şi, în special, externe.Intoxicarea vizează adversarul. Eaconstă în a-i furniza acestuia informaţiieronate, care îl vor face să ia decizii deza -vantajoase pentru el şi favorabile pentrutine. Intoxicarea nu este rezervată însă doardomeniului militar: un partid politic, o bancă,un fabricant poate profita de pe urmaintoxicării concurenţilor. Spre deosebire dedezinformare, scopul intoxicării este acelade a determina să greşească una sau maimulte persoane şi nu o colectivitate.

3. Dezinformarea
Dezinformarea reprezintă orice in -tervenţie asupra elementelor de bază aleunui proces informaţional care modificădeliberat mesajele vehiculate, cu scopul de adetermina la receptori (numiţi ţinte în teoriadezinformării) anumite atitudini, reacţii,acţiuni dorite de un anumit agent social.Acesta din urmă nu trebuie să fie neapăratdezinformatorul, el poate fi o instituţie, oorganizaţie etc.

TEHNICI DE MANIPULARE PRINMASS-MEDIA
- selectarea ştirilor - este apreciatăca cea mai eficientă cale de inserţie a
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influenţei în spaţiul informaţional, deoarececriteriile de selectare aparţin deja celor caredeţin o anumită influenţă în structurasocială. Este evident că aceştia vor selectanumai informaţiile care nu le lezeazăinteresele;
- orientarea ştirilor - se realizează,

de obicei prin omiterea unor componente
ale mesajului iniţial, avându-se acces doar la
unele segmente ale circuitului informaţional,
în acest sens, redactarea ştirilor trebuie să
ţină cont de faptul că realităţii  prozaice
publicul îi preferă o imagine mai tonică. În
consecinţă, ştiind că nu trebuie să se opună
publicului, cei care le redactează au o
proiecţie distractivă, conţinând formulări
deosebit de familiare chiar pentru fapte
deosebit de grave, accesibilitatea acestora
fiind asigurată. De asemenea, au obligaţia de
a controla stilistic conţinutul în sensul
aşteptărilor publicului larg;

- influenţarea prin plasarea
ştirilor - vizează dimensionarea axiologică a
conţinutului în funcţie de pagina pe care este
culeasă ştirea sau de locul atribuit acesteia
într-o emisiune. Astfel, plasarea unui fapt
oarecare pe prima pagină îl poate proiecta
în sfera evenimenţialului, în timp ce un eve -
niment autentic, dar defavorabil puternicilor
zilei, prin distribuire pe ultimele pagini,
contribuie la aruncarea lui în anonimat,
opinia publică urmând acest curent;

- influenţarea prin titluri – se
bazează pe faptul că sinteza din titlul arti -
colului constituie o evaluare a articolului în
structura de ansamblu a publicaţiei. Carac -
terele cu care sunt alese indică şi importanţa
lor pentru editori, importanţă ce se transferă
şi publicului;

- alegerea evenimentelor care
vertebrează un flux comunicaţional cu mare
putere de influenţare, întrucât abordarea
întregii activităţi a unui lider în contextul
statusului de prestigiu a ramurii de activitate
în care s-a afirmat contribuie la discre -
ditarea lui într-o manieră aparent reve -
renţioasă, dar eficientă;

- selecţia fotografiilor în presa
scrisă, precum şi explicaţiile care însoţesc

fotografiile pot afecta semnificativ atitudinea
publicului faţă de conţinutul din imagini. O
modalitate de denigrare fără cuvinte o
constituie alăturarea unei fotografii scan -
daloase de imaginea unei persoane căreia nu
i se face presă bună în momentul respectiv.
Simpla vecinătate poate induce în percepţia
cititorului o echivalenţă valorică deosebit de
remanentă în fondul aperceptiv şi cu impact
asupra apariţiilor publice viitoare ale per -
soanei respective;

- editorialul, prin orientarea ine -
rentă a editorialistului, poate contribui nu
numai la afirmarea unei personalităţi, ci şi la
transformarea ei în lider de opinie al pu -
blicului care împărtăşeşte punctul de vedere
al editorialistului respectiv. Editorul rezumă
în ochii cititorului scara de valori necesară
orientării în succesiunea evenimentelor
deosebit de schimbătoare. Efectul acestei
situaţii îl constituie cultivarea comodităţii
cititorului care începe să vehiculeze idei şi
opinii care nu-i aparţin, dar, însuşindu-le din
editorial, el colportează aparenţa girului
obiectivităţii pe care-l pretinde presa în
ansamblul ei;

- producerea şi difuzarea infor -
maţiilor tendenţioase - ocupă un loc aparte
în manipulare. Informaţia tendenţioasă a
fost multă vreme identificată fie cu eroarea,
fie cu neadecvarea în raport cu realitatea, în
timp ce minciuna este o neadecvare faţă de
adevăr. Cum obiectivul îl constituie ma -
nipularea, dezinformatorul foloseşte chiar şi
calomnia sau minciuna atunci când acestea
se dovedesc a-i sluji interesele.
BIBLIOGRAFIE:
Manualul NATO cu privire la informaţiile
obţinute din sursele deschise „NATO OPEN
SOURCE INTELLIGENCE HANDBOOK”.
Utilizarea internetului în vederea obţinerii
de informaţii.
Cititorul de OSINT – NATO OSINT READER.
Amiralul Wiliam Studeman/Simpozionul
Internaţional cu privire la Open Source
Solutions/decembrie 1992.
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S-a născut în Comuna Boldeşti, Judeţul
Prahova, într-o familie de oameni
gospodari, bine aşezaţi la casele lor,

cinstiţi şi muncitori, cetăţeni liniştiţi şi cu
simţul datoriei faţă de obşte şi ţară.

Familia Dumitru şi Li -
xan drina Teodorescu au avut
doi copii. Primul copil,
Stelian, cunoscut în familie
sub diminutivul Lică, s-a
născut la 15 mai 1932, iar cel
de al doilea, Nicolae, cu trei
ani mai târziu.

Teo, cum îi spuneau
prietenii, a absolvit clasele
primare la şcoala din co -
mună. A urmat apoi Liceul
Comercial ,,Spiru Haret” din
Ploieşti şi Şcoala de Ofiţeri din Craiova,
specialitatea Comerţ-Contabilitate, ab -
solvită în anul 1951, cu gradul de
locotenent.

În anul 1956 a intrat la Academia
Militară, Facultatea Servicii şi Intendenţă
unde, în anul II a fost avansat la gradul de
căpitan. Rezultatele deosebite obţinute la
învăţătură l-au recomandat pentru a
deveni cadru didactic în Academia
Militară, unde pe parcursul a 22 de ani a
pregătit generaţii de studenţi. În acelaşi
timp a urmat cursurile Facultăţii de
Economie Generală  din cadrul  A.S.E, pe
care le-a încheiat în 1965.  În anul 1974 a
urmat cursul postuniversitar de analist-
programator, din cadrul Institutului pen -
tru Conducere şi Informare. 

Împlinirea profesiunii şi a vocaţiei de

ofiţer de stat major s-a petrecut prin
promovarea sa în funcţia de Locţiitor
pentru Servicii al Comandantului Aca -
demiei Militare, pe care a îndeplinit-o în
perioada 1970-1987 şi apoi în funcţia de

Şef al Facultăţii de Servicii
(1990). În perioada 1987-
1992 a activat şi ca lector şi
profesor. 

A fost înaintat succesiv în
grad, de la cel de locotenent
până la cel de generel-maior.
A fost decorat cu ordine şi
medalii ale Statului Român. 

În anul 1955 s-a căsătorit
cu Floarea Mocanu, care i-a
fost alături până în cele din
urmă clipe ale vieţii şi cu care

a împărţit marea bucurie a venirii pe
lume a fiicei  lor Roxana şi apoi bucuria şi
mândria de bunici ai celor doi nepoţi
Alexandru şi Cezar, copii fiicei lor şi
soţului ei, Dan.   

După  pensionare, activitatea gene -
ralului Stelian Teodorescu s-a derulat în
două ipostaze: cea de ,,voluntar:, în
sprijinul şi pentru binele pensionarilor
militari, în cadrul Asociaţiei Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere şi cea
în cadrul familiei, de soţ, părinte şi bunic,
deosebit de iubitor, atent şi  grijuliu.

Imediat după pensionare, neodihna
care l-a caracterizat întreaga viaţă nu i-a
permis să stea departe de realităţile vieţii,
de militarii alături de care a fost în
întreaga activitate şi a devenit membru al
Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în

REMEMBER
General-maior (r) STELIAN TEODORESCU

EU
Stamp
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Rezervă şi în Retragere, în cadrul Filialei
Sectorului 1 al Capitalei, fiind ales apoi ca
membru al Biroului Permanent Central,
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R. şi Şef al
DepartamentuluiSocial. 

În cadrul activităţii sale în acest
departament deosebit de important,
generalul Stelian Teodorescu a făcut tot
ceea ce depindea de el şi de A.N.C.M.R.R.,
pentru asigurarea unor condiţii de viaţă
demnă şi civilizată  pentru  cadrele
militare în rezervă şi în retragere,
membre ale A.N.C.M.R.R., pentru toţi
pensionarii militari proveniţi din acti -
vitate în M.Ap.N., pe măsura efor tu rilor şi
sacrificiilor lor în întreaga viaţă de
militari. 

Filozofia de o viaţă a generalului

Stelian Teodorescu a fost ,,munca în
favoarea societăţii şi familiei, realizarea
unor lucruri utile şi temeinice”. 

Dispariţia dintre noi a generalului
Stelian Teodorescu a lăsat un gol de
neînlocuit în sufletele tuturor camarazilor
cu care a lucrat. atât în cadrul Academiei
Militare cât şi al A.N.C.M.R.R., ale tuturor
celor care l-au cunoscut, precum şi o
durere fără margini în familie. pe care
probabil nici timpul nu o va putea ostoi.     

Dumnezeu să te aibă în paza sa, să-
ţi lumuneze calea în  lumea celor
drepţi!            

Gl. Lt (r) dr. RADU VLĂESC EANU
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.

Anul trecut s-au împlinit 10 ani de când
ne-a părăsit camaradul nostru de arme
Colonel ing. Popescu Cezar Traian,

căruia îi păstrăm încă amintirea vie a unui om
demn, onest, curajos, disciplinat, care şi-a
iubit enorm familia, dar şi pe colaboratorii
săi, cu care împărţea nu numai bucuriile şi
necazurile, ci şi ultima bucăţică de pâine pe
care o avea. A fost mereu plin de energie şi
voie bună şi animat de dorinţa de a lăsa
urmaşilor ceva de preţ. A fost o personalitate
militară care şi-a asumat rolul de mentor al
cadrelor mai tinere, atât al  tanchiştilor din
Divizia de Tancuri, al vânătorilor de munte şi
din Direcţia Tehnică Tancuri-Auto..

Colonelul inginer Traian Popescu s-a
născut în ziua de 16 aprilie 1931 în localitatea
Miercurea Ciuc, judeţul Harghita.  A avut un
frate, tot ofiţer şi două surori, tatăl lor fiind de
asemenea ofiţer, veteran de război cu gradul
de maior.

După absolvirea cursurilor liceului
militar „D.A. Sturdza” din Craiova, a urmat

Şcoala de Ofiţeri de Tancuri de la Piteşti pe
care a absolvit-o cu rezultate foarte bune, cu
gradul de locotenent după care a fost
repartizat  în funcţia de comandant de pluton
la Batalionul 508 Tancuri şi Autotunuri
Lăculeţe.

COLONEL INGINER TRAIAN POPESCU
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În anul următor a fost mutat la Centrul

de Instrucţie al Tancurilor Bacău, în funcţia
de profesor de Tactică şi Topografie. În anul
1953 a reuşit la examenul de admitere la
Academia Tehnică devenind student la Fa -
cultatea de Tancuri şi Autotractoare. 

În urma susţinerii examenului de Stat, în
sesiunea din martie 1959, a fost declarat
inginer mecanic în specialitatea Tancuri şi
numit cadru didactic în Academia Militară
Tehnică. A ocupat  apoi funcţiile de  locţiitor
tehnic al comandantului unei mari unităţi  de
vânători de munte şi cea de  locţiitor tehnic al
comandantului Diviziei 6 Tancuri „Horia,
Cloşca şi Crişan” din Târgu Mureş. 

Pentru excepţionalele sale calităţi
organizatorice şi de conducere, la reînfiin -
ţarea Brigada 2 Vânători de Munte de la
Braşov, i s-a încredinţat funcţia de răspun -
dere de locţiitor tehnic al comandantului
acestei  brigăzi, singura pe atunci în ţara
noastră.

În această nouă mare unitate a depus
eforturi mari, împreună cu întreg personalul
din serviciul tehnic al Brigăzii, rezolvând
toate activităţile cu calm, omenie, răbdare şi
pricepere, iar rezultatele au fost pe măsura
acestor eforturi, adică foarte bune în toţi anii
de muncă în valorosul colectiv al Vânătorilor
de Munte. A făcut propuneri pertinente de
îmbunătăţire a instrucţiunilor de asigurare
tehnică de Blindate, Automobile şi Tractoare,
a regulamentelor de specialitate şi a altor acte
normative, care să corespundă întru totul
condiţiilor războiului modern. De asemenea
a participat alături de Comandantul Brigăzii
şi Statul Major al acesteia la stabilirea struc -
turilor organizatorice optime şi la adoptarea
celor mai bune soluţii de înzestrare a uni -
tăţilor şi subunităţilor brigăzii. Totodată a
organizat şi condus instruirea de specialitate
a ofiţerilor, subofiţerilor, maiştrilor militari şi
soldaţilor pentru a obţine cele mai bune
rezultate pe linia Asigurării Tehnice de
Blindate, Automobile şi Tractoare. Când a
fost numit  la  un eşalon  superior, respectiv
Direcţia Tehnică Tancuri-Auto din Coman da -
mentul Infanteriei şi Tancurilor, a predat
succesorului o Brigadă de Vânători de Munte

foarte bine înzestrată cu tehnică de blindate,
automobile şi Ttactoare, organizată şi
instruită pe linie de specialitate, care,  la toate
exerciţiile de mobilizare, alarmă, de con -
ducere a automobilelor, la inspecţii şi con -
troale a obţinut numai calificative Foarte
Bune.

La Comandamentul Infanteriei şi Tan -
curilor i s-a încredinţat funcţia de şef al
Biroului Coordonării Fabricării Pieselor de
Schimb (BCFPS), la Poligonul de Studii şi
Experimentări Tancuri şi Auto (PSETA), însă
pe lângă aceasta a participat la redactarea
celor mai complexe lucrări tehnice de spe -
cialitate,  mobilizare, aplicaţii de nivel stra -
tegic, elaborarea de regulamente şi instruc -
ţiuni etc.  Cu o muncă asiduă, consecventă şi
cu mult profesionalism a reuşit să învingă
toate obstacolele şi să finalizeze  toate
sarcinile  încredinţate. În plus a desfăşurat o
muncă susţinută şi în domeniul invenţiilor şi
inovaţiilor, mărturie stau certificatele de
inovator obţinute între anii 1986 şi 1988.

Unul dintre ofiţerii acestei secţii, mi -
nistrul de mai târziu al Apărării Naţionale,
domnul general ing. Niculae Spiroiu, aprecia
la vremea aceea: ,,Dacă cineva scoate din Di -
recţia Tehnică Tancuri-Auto, câţiva oameni-
cheie, printre care şi pe colonelul inginer
Popescu Traian, aceasta  nu mai este opera -
ţională, adică nu mai funcţionează la para -
metrii normali”.

Pentru meritele sale remarcabile şi
rezultatele excepţionale obţinute în activi -
tatea militară în folosul României a fost
decorat cu multe ordine şi medalii.

Cadrele militare active şi în rezervă din
întreaga ţară, dar mai ales membrii Asociaţiei
Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Retragere din Filialele Judeţene Mureş, Bra -
şov şi cea a Sectorului 6 Bucureşti, păstrează
încă vie amintirea celui care a fost camaradul
lor iubit, colonelul ing. Popescu Traian.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Colonel (r) dr. ing. EUGEN SITEANU

Membru supleant al Consiliului Director
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S-a  născut la 7 noiembrie 1886 la
Craiova. A urmat cursurile liceale la
Liceul Carol I din localitate. Dorind să

urmeze cariera armelor, se înscrie şi este
admis, după examen,  la Şcoala Militară de
Ofiţeri de Infanterie, pe care o absolvă în
anul 1907, cu gradul de sublocotenent. După
trei ani de rodnică activitate, în 1910 este
promovat la gradul de locotenent. 

În perioada 1913-1915 urmează cursu -
rile Şcolii Superioare de Război, pe care le
absolvă cu rezultate foarte bune. 

Participă la Primul Război Mondial cu
gradul de căpitan (maior, din 1917) în
cadrul Regimentului 41 Infanterie, coman -
dant al Companiei de mitraliere. 

Pentru acţiunile sale îndrăzeţe şi deo -
sebita rezistenţă opusă inamicului în Pasul
Merişor şi în Pasul Vulcan (septembrie
1916), i se conferă Ordinul Mihai Viteazul
Clasa III-a. În urma marii victorii de la
Mărăşeşti din vara anului 1917, maiorul
Nicolae Macici a fost distins cu Ordinul
Coroana României Clasa a IV-a. cu spadă,
Ordinul Regina Maria Clasa a II-a, Ordinul
rus Sfânta Ana Clasa a III-a, Ordinul Militar
Mihai Viteazul.

După război i se încredinţează comanda
Regimentuluii 92 Infanterie din Orăştie, în
anul 1920 fiind déjà locotenent-colonel. Aici
se căsătoreşte cu Ileana Dobe, dintr-o veche
familie transilvăneană (mama sa era nepoata
lui Avram Iancu, iar tata-medic, descendent al
unui principe din Transilvania. Au avut
împreună un fiu, Nicolae. 

În 1927 este înălţat la gradul de colonel.
Datorită rezultatelor pe care le obţine, în
1935 devine general de brigadă, iar patru

ani mai târziu, în 1939, general de divizie.  
Intrarea României în Al Doilea Război

Mondial îl găseşte la comanda Corpului 2
Armată, Mare Unitate care participă, din
ordinal generalului Iosif Iacobici, la resta -
bilirea ordinii în Odesa cucerită. Represaliile
de aici începuseră cu mult înainte de sosirea
lui Macici în zonă, dar acestea vor constitui
mai târziu, respectiv în anul 1945, acuzaţia în
urma căreia acesta a fost arestat. 

La 8 noiembrie 1941 este numit Co -
mandant al Armatei I Române, însărcinată cu
apărarea graniţei vestice a României, sta -
bilită prin Dictatul de la Viena din 30 august
1940 şi menţinerea ordinii interne în cea
mai mare parte a ţării. 

După 23 august 1944, generalul de corp
de armată Nicolae Macici s-a aflat într-o
situaţie foarte dificilă. Trupele sale, în

IN  MEMORIAM
GENERAL DE CORP DE ARMATĂ

NICOLAE MACICI
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principal de linia a doua, s-au găsit deodată în
linia întâi, prin faptul că acestea au trebuit să
treacă energic la acţiune pentru lichidarea
forţelor germane în Sudul Transilvaniei,
Crişana şi Banat, controlând în acelaşi timp
defileurile  Carpaţilor Meridionali şi  linia
Dunării. Aceste acţiuni au permis concen -
trarea forţelor române şi sovietice în zona de
luptă din vestul Ţării, dat fiind faptul că
unităţile germane, cu toate încercările pe
care le-au întreprins, nu au putut, datorită
vitejiei ostaşilor români din unităţile şi marile
unităţi ale Armatei I, să stabilizeze frontul pe
linia Carpaţilor, aşa cum îşi propuseseră.  

Subordonată  Frontului 2 Ucrainean, din
17 septembrie 1944, Armata I Română a dus
lupte grele, atât pe teritoriul naţional cât şi
dincolo de graniţele restabilite la 25 0ctom -
brie 1944, pe teritoriul Ungariei (Octombrie
1944-ianuarie 1945), în zona Debreţin, la
forţarea Tisei, în Munţii Bükk, pe căile de
acces şi în interiorul Budapestei şi mai
departe, în Cehoslovacia.

Generalul Macici a colaborat demn cu
omologii sovietici, dar şi-a manifestat indig -
narea faţă de măsura abuzivă a acestora
privind scoaterea Corpului 7 Armată Român
din Budapeste (15 ianuarie 1945), după ce

acesta cucerise o serie de obiective impor -
tante. 

Generalul Macici a fost înlocuit la co -
manda Armatei I la 12 februarie 1945, în
timp ce trupele sale duceau lupte grele în
Munţii Javorina (Cehoslovacia).  

Este arestat şi condamnat la moarte de
Tribunalul Poporului, la 12 mai 1945, cu acu -
zaţii precum: Crimă pentru dezastrul ţării
prin săvârşirea de crime de război contra
populaţiei din teritoriile ocupate şi de a fi
ordonat reperesalii colective, din motive
rasiale, asupra populaţiei civile din Odesa. 

Pedeapsa cu moartea a fost transformată
apoi în muncă silnică pe viaţă, ca urmare a
intervenţiei Regelui Mihai. 

A fost închis la Jilava, Dumbrăveni şi
Aiud. la cea din urmă Generalul de corp de
armată Nicolae Macici şi-a găsit sfârşitul la
15 iunie 1950, din cauza unei paralizii
cardiace, date fiind condiţiile inumane ale
acestei inchisori şi metodelor de exterminare
folosite. În această închisoare şi-au aflat
sfârşitul şi alte numeroase peronalităţi din
elita intelectualităţii române.                                      

General de brigadă (r) dr. 
GHEORGHE CREŢU   

v
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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 şitradiţionalul
“LA MULŢI ANI!”
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