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EDITORIAL

RĂSPUNDEREA – GARANŢIA MORALĂ 
A AFIRMĂRII A.N.C.M.R.R.

Legitimitatea istorică, reprezentativitatea, 

unitatea și notorietatea reprezintă parametrii 

fundamentali care dau adevărata dimensiune 

a A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza”. 

Garanţia morală a menţinerii acestor parametri o 

reprezintă gradul de răspundere la toate nivelurile 

organizatorice ale Asociaţiei.  

Indiferent de atribuţiunile care revin conducerii 

A.N.C.M.R.R. precum și structurilor sale, 

respectiv filialelor și subfilialelor, constatăm că 

gradul de răspundere implicat are o importanţă 

deosebită. Orice muncă poate fi făcută cu sau 

fără spirit de răspundere, cu sau fără tragere de 

inimă, cu mobilizarea tuturor capacităţilor sau 

în mod superficial, de unde și valoarea diferită 

a rezultatelor. Numai asumarea voluntară, 

conștientă a răspunderilor care revin fiecăruia, în 

cadrul organelor de conducere și nu numai, poate 

fi numit pe drept comportament moral.

Asumarea integrală de către fiecare membru al 

A.N.C.M.R.R. a propriei sale răspunderi implică 

și asumarea unei cote-părţi din răspunderea 

colectivă. Este mai ușor să-ţi ,,vezi de treaba ta”, 

fără a te interesa ce fac alţii.

O asemenea atitudine înseamnă abdicarea 

de la o însemnată parte a răspunderii structurii 

asociative respective. Partea de răspundere a 

fiecăruia este tot atât de inalienabil proprie fiecărui 

membru al A.N.C.M.R.R. ca și răspunderea sa 

pentru ceea ce face, pentru ceea ce  trebuie să 

facă el însuși. Prin conștientizarea acestei legături 

între individual, particular și general vom înţelege 

mai bine care ar trebui să fie gradul răspunderii 

fiecăruia. Nu trebuie să scăpăm din vedere 

că, colectivele puternic integrate pot aduce o 

contribuţie de prim ordin la orientarea membrilor 

lor în spiritul asumării conștiente de către aceștia 

a răspunderilor. Pentru A.N.C.M.R.R. acestea 

sunt clar exprimate prin Statut, un adevărat cod 

de conduită colectivă dar și individuală

Activitatea fiecărui membru al A.N.C.M.R.R. 

se intercondiţionează cu a celorlalţi, alături de care 

își desfășoară actvitatea în structurile Asociaţiei, 

și nu mai puţin cu cei cu care ia contact în fiecare 

zi și care fac parte din alte sisteme (subsisteme) 

sociale. Aceste intercondiţionări dau posibilitatea 

cunoașterii și cultivării valorilor civice ale statului 

de drept, dezvoltării relaţiilor cu societatea civilă și 

implicării hotărâte în viaţa cetăţii. 

Răspunderea conștientă și sistematică deschide 

noi orizonturi și face mai facilă înţelegerea 

și punerea în operă a generoaselor obiective 

prevăzute în Statutul A.N.C.M.R.R.  cu o largă 

arie de cuprindere. 

Ședinţa Consiliului Director din 15.12.2016, 

prin materialele prezentate și analizele întreprinse  

a așezat, ca de fiecare dată, răspunderea la locul 

cuvenit. Am putea chiar să apreciem că această 

activitate poate constitui un model pentru filiale 

și subfiliale care, în Adunările Generale din prima 

parte a anului 2017, după analizele serioase pe 

care le vor face și stabilirea priorităţilor viitoare, 

își vor alege noile organe de conducere și delegaţii 

pentru cea de-a 8-a Conferinţă Naţională a 

A.N.C.M.R.R.

Suntem încredinţaţi că prin promovarea 

neabătută a cerinţelor Devizei ,,Patrie, Onoare, 

Demnitate” ridicăm la cotele cuvenite răspunderea 

fiecăruia dintre noi, în calitatea noastră  de 

membri ai A.N.C.M.R.R., structură asociativă cu 

peste 35.000 de membri, cadre militare în rezervă 

și în retragere-pensionari militari cu un deosebit 

potenţial. 

REDACŢIA
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DIN VIAÞA A.N.C.M.R.R.

Raportul B.P.C. are ca perioadă de referinţă 
activitatea desfăşurata la  nivelul întregii Asociaţii în 
perioada noiembrie 2015-decembrie 2016.

Este demn de menţionat, de la început, că Hotărârea 
Conferinţei Naţionale din 06.11.2013 şi Hotărârea 
Consiliului Director din 25.11.2015 au constituit 
permanent documente călăuzitoare în această etapă, iar 
obiectivele din  STATUT şi STRATEGlE au stat Ia 
baza activităţii pe întreaga scară ierarhică a organelor 
de conducere.

Activitatea de ansamblu la nivelul Asociaiei este 
bine cunoscută de toţi membrii Consiliului Director, 
şi apreciem că o analiză detaliată la nivelul B.P.C. şi al 
Filialelor nu este necesară şi în consens ne propunem 
ca această reuniune să se etaleze ca un viabil schimb 
de experienţă  şi ca o oportunitate de a clarifica unele 

În ziua de 15 decembrie 2016 a avut loc, la Sala de Conferinţe a Complexului Militar de Protocol „Haiducului”, 
Ședinţa Consiliului Director al A.N.C.M.R.R., la care au participat membrii Consiliului Director, membrii 
Comisiei de analiză a respectării Statutului și ai Comisiei de cenzori. Au fost invitaţi și au participat personalităţi 
din structurile M Ap.N., reprezentanţi ai instituţiilor centrale/structuri asociative, ai Centrului Militar Zonal 4, 
președinţii structurilor cu protocol de colaborare, membri ai Grupului de Consilieri Seniori, membrii Aparatului 
Central de Lucru al B.P.C.

Ședinţa a avut următoarea ordine de zi: 
- Raportul activităţii Biroului Permanent Central și a organelor de conducere pe întreaga scară ierarhică pentru 

perioada 25 noiembrie 2015 - 15 decembrie 2016, prezentat de președintele A.N.C.M.R.R. gl. (r) prof. univ. dr. 
Mihai ILIESCU; 

- Rapoartele  activităţilor Filialelor Judeţene Arad, Brașov, Mehedinţi și Filiala Sector 5 București. Au prezentat 
președinţii filialelor nominalizate; - Informarea privind respectarea prevederilor Statutului A.N.C.M.R.R. și 
propuneri pentru amendamente la prevederile acestuia,  prezentată de gl.bg.(r) ing. Gheorghe GÂRLEA;  

- Raportul   Comisiei de Cenzori referitor la gestiunea financiar - contabilă a A.N.C.M.R.R. - aparatul central, 
pentru perioada 25 noiembrie 2015 - 15 decembrie 2016,  prezentat de col.(r) Dan CIOCÂRLAN;    

-  Prezentarea Proiectului de Hotărâre a Consiliului Director de către col.(r) ing. Ion JOLDEA.
În cadrul şedinţei au prezentat mesaje: Consilierul Şefului Statului Major General – domnul general-maior 

Lupulescu Nicolae; Șeful Direcţiei Calitatea Vieţii Personalului din M.Ap.N. – doamna colonel dr. TĂNASE  
IULIA-FRĂSINA; Șeful Direcţiei Management Resurse Umane din M.Ap.N. – domnul general de flotilă aeriană 
LUNGULESCU  LIVIU-MARILEN.

Au prezentat informări și au răspuns unor întrebări puse de membrii A.N.C.M.R.R.:
Şeful Direcţiei Medicale – domnul colonel OPREA MARIUS; Şeful Casei de Pensii Sectorială a M.Ap.N. – 

domnul colonel LUCA CONSTANTIN.
Materialele prezentate în cadrul ședinţei au fost aprobate de către participanţii la Şedinţa Consiliului Diector.
Publicăm în cele ce urmează Raportul activităţii Biroului Permanent Central și a organelor de conducere pe 

întreaga scară ierarhică pentru perioada 25 noiembrie 2015-15 decembrie 2016 și Hotărârea Ședinţei Consiliului 
Director.

RAPORT AL BIROULUI PERMANENT
 CENTRAL PREZENTAT ÎN ŞEDINŢA 

CONSILIULUI DIRECTOR AL A.N.C.M.R.R. 
„Alexandru loan Cuza” - 15 Decembrie 2016

probleme care sunt de interes pentru toţi membrii 
Asociaţiei.

Remarcăm cu satisfacţie că poziţia generală a 
Asociaţiei, a fiecărui organ de conducere a corespuns 
în totalitate recomandărilor şi Hotărârilor Conferinţei 
Naţionale/2013 şi Consiliului Director/2015, la toate 
nivelurile s-a dovedit interesul pentru valorizarea supe-
rioară a experienţei dobândite concretizată, în esenţă, prin:

- o înţelegere superioară a rolului şi locului 
A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru loan Cuza” în raport cu 
Armata Activă şi Societatea Românească, în vederea 
recunoaşterii reprezentativităţii, utilităţii publice şi 
creşterii prestigiului Asociaţiei şi a segmentului socio-
profesional pe care îl reprezintă cadrele militare în 
rezervă şi în retragere – pensionari militari;
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- consolidarea respectului şi a încrederii cadrelor 
militare în rezervă şi în retragere - pensionari  militari  
în Asociaţie, în iniţiativele şi demersurile specifice 
şi procedurile promovate sau implementate în 
relaţionarea cu instituţiile centrale şi locale ale statului, 
cu forţele politice şi parlamentare, cu structurile 
similare, respectându-se principiul apartinităţii 
politice, conform prevederilor statutare;

- identificarea unor noi oportunităţi facile pentru 
toate demersurile şi iniţativele care sunt în curs de 
soluţionare, a noilor obiective şi măsuri adoptate,  
impuse de realitatea cotidiană a societăţii, cu impact 
asupra cadrelor militare în rezervă şi în retragere-
pensionari militari, respectând cu rigurozitate 
prevederile Statutului, ale Strategiei şi a propriilor 
hotărâri adoptate în consens. 

În perioada de referinţă sus-amintită, planurile de 
activitate la toate nivelurile ierarhice au fost realiste, în 
concordanţă cu nevoile şi dezideratele asumate dar şi 
cu sustenabilitatea reală şi a competenţelor legislative, 
financiare şi logistice limitate ale întregii Asociaţii, 
pentru realizarea practică.

În concret şi în consens cu cele afirmate trebuie să 
subliniem că un obiectiv permanent şi călăuzitor a fost 
eficientizarea organigramei organizatorice şi a celei 
de relaţionare, a muncii desfăşurate la toate nivelurile, 
valorificarea învăţămintelor şi experienţei acumulate, 
acordându-se o mai mare atenţie schimbului de idei 
şi păreri,  precum şi sprijin şi îndrumare nemijlocite, 
având la bază Strategia pentru optimizarea şi 
eficientizarea activităţii. 

Considerăm că şi în cadrul acestui forum se impune 
să reiterăm că B.P.C. a condiţionat perseverent şi 
temeinic motivat poziţia A.N.C.M.R.R., de statutul 
de cadru militar în rezervă şi în retragere, segment 
distinct al societăţii româneşti, existent încă din timpul 
domnitorului Alexandru loan Cuza; A.N.C.M.R.R., 
ca structură asociativă,  sărbătorind în acest an 91 de 
ani de atestare istorică şi 26 de ani de atestare juridică.

Afirmăm cu tărie că acestea au constituit suportul 
de motivare şi mobilizare permanentă, pe bază 
de voluntariat, pentru a ne îndeplini obiectivele şi 
dezideratele asumate, organizând activităţi şi demersuri, 
precum şi adoptarea unei poziţii tradiţionale demne  şi 
civilizate pentru toate organele de conducere.

În toate acţiunile şi demersurile noastre şi din 
această perioadă, am avut în vedere cu prioritate:

- Afirmarea A.N.C.M.R.R. ca principala structură 
asociativă a cadrelor militare în rezervă şi în retragere 
provenită din activitate în Armata României, asigu-
rarea unităţii organizatorice şi voinţei de acţiune a 
structurilor constitutive, prin aplicarea fermă a cerinţei 
respectării Statutului şi Strategiei la toate nivelurile 
de organizare, folosind calea legală, civilizată, potrivit 
Statului de drept şi principiilor democratice;

- Monitorizarea permanentă a respectării preve-
derilor legilor şi altor acte normative privind drep-

turile şi interesele cadrelor militare în rezervă şi în 
retragere-pensionari militari şi ale familiilor acestora, 
îmbunătăţirea condiţiilor de stare socială şi de viaţă 
decentă ale acestora, - evitând ieşirile ,,vocale”  în 
mass-media televizată, care ar genera motive în plus 
de nemulţumire pentru celelalte categorii socio-
profesionale şi nu puţine ca număr,  plecând de la 
nivelul acestora de înţelegere şi acceptare a specificităţii 
şi particularităţii serviciului militar;

- Conştientizarea  membrilor  Asociaţiei  asupra  
statutului  real  al  acesteia  în Societate ca organizaţie 
nonguvernamentală, cu acţiune în domeniul securităţii 
şi apărării;

- Diversificarea modalităţilor de cultivare a trecu-
tului istoric şi militar al poporului şi armatei sale, 
cultivarea dragostei faţă de ţară şi neamul românesc, 
cinstirea şi venerarea înaintaşilor, a eroilor neamului şi 
armatei, a recunoaşterii contribuţiei reale a armatei de 
rezervă în toate momentele de restrişte şi de progres ale 
Ţării, inclusiv la instaurarea statului de drept, accederea 
în Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană;

- Extinderea colaborării cu structurile asociative 
similare din  Sistemul de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională;

- Întărirea şi diversificarea relaţiilor de prietenie,  
deja statornicite, cu structuri asociative similare din 
ţările NATO şi prietene,  în strictă conformitate cu 
obiectivele politicii externe şi cu interesele statului 
român,  precum şi creşterea reprezentativităţii şi 
notorietăţii  A.N.C.M.R.R. în plan internaţional, 
promovând imaginea, tradiţiile şi valorile Armatei 
Române;

- Perfecţionarea muncii la nivelul Grupului Ope-
rativ de Lucru şi aparatului de lucru al B.P.C., a 
responsabilităţilor, corespunzător organigramei struc-
turale şi de conducere şi regulamentului intern de 
organizare, pentru implementarea măsurilor  eficiente 
de comunicare şi informare a filialelor prin folosirea 
siteului Asociaţiei.

În contextul obiectivelor şi dezideratelor asumate, 
B.P.C., în unanimitate apreciază că se menţine 
starea de spirit generatoare de înaltă responsabilitate 
militară şi civică, de exigenţă şi coeziune, dovedite în 
munca fiecărui membru al B.P.C., a fiecărui membru 
al aparatului central, la nivelul marii majorităţi a 
Comitetelor şi Birourilor Permanente ale filialelor. 
Totodată menţionăm că în perioada de referinţă, la 
toate nivelurile ierarhice ale Asociaţiei au existat o 
mai largă transparenţă şi o mai completă şi oportună 
comunicare între eşaloanele de conducere, între acestea 
şi membrii în evidență. 

Prevederile planului cu principalele activități şi  
de această dată au fost axate pe structura Strategiei 
A.N.C.M.R.R., având referire directă la domeniile 
vizate: specific, studii şi analize, legislativ-normativ, 
organizatoric, informaţional-relaţional, calitatea vieţii 
şi relaţii internaţionale. B.P.C. şi G.O.L. au analizat 
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trimestrial şi ori de câte ori a fost nevoie stadiul 
îndeplinirii planului, stabilind corectivele care s-au 
impus.

Este demn de menţionat faptul că vicepreşedinţii 
pe domenii de responsabilitate şi-au stabilit obiective şi 
activităţi specifice, având ca scop principal îndeplinirea 
planului general. În consecinţă s-au formulat şi adoptat 
măsuri şi acţiuni specifice etapei de referinţă parcurse,  
direct ancorate în realitatea cotidiană, care au marcat 
existenţa A.N.C.M.R.R. şi menirea asumată.

În context, este demn de menţionat:
- S-a finalizat demersul pentru afirmarea şi 

eficientizarea activităţi1or A.N.C.M.R.R.: ca unica 
şi cea mai numeroasă/şi reprezentativă structură 
asociativă a cadrelor militare în rezervă şi în retragere 
provenite din M.Ap.N., la nivel naţional.

- S-a actualizat şi transmis Apelul către camarazi, 
cadre militare în rezervă şi în retragere - pensionari 
militari, provenite din activitate în Armata României, 
aflate în afara A.N.C.M.R.R. şi a celor cinci structuri 
asociative afiliate acesteia, precum şi Platforma pentm 
Coagularea acţiunilor rezerviştilor proveniţi din 
activitate în M.Ap.N., către toate filialele din ţară şi 
structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă 
şi în retragere din evidenţa M.Ap.N., vizând iniţierea 
unor acţiuni comune, în interesul cadrelor militare 
în rezervă şi în retragere - pensionari militari şi al 
familiilor acestora.

- S-a organizat reuniunea Aparatului Central cu 
preşedinţii filialelor, membrii Consiliului Director, gen 
,,masa rotundă”,  pe următoarele probleme:

- recalcularea pensiilor militare de stat;
- aplicarea prevederilor noului Cod fiscal privind 

redirecţonarea a 2% din impozitul calculat pe venitul 
din pensie;

- stabilirea cadrului general de acţiune pentru   
accesarea de fonduri Europene în vederea participării 
la programe cu finanţare europeană.

- S-au reluat şi actualizat demersurile către 
M.Ap.N., prin Secretarul de Stat pentru Relaţia cu 
Parlamentul, Informare Publică şi Creşterea Calităţii 
Vieţii Personalului,  care nu şi-au găsit rezolvare  şi 
anume: 

- Implicarea  prin contribuţii pertinente în acţiunea 
M.Ap.N. privind asigurarea unui Statut Unitar 
pentru întregul personal al ministerului, insistând pe 
consacrarea normativă a îndatoririlor şi drepturilor 
specifice cadrelor militare în rezervă şi în retragere 
provenite din activitate în M.Ap.N.

- Continuarea susţinerii procedurilor şi iniţiativelor 
legislative pentru: asigurarea drepturilor legale refe-
ritoare la calitatea de ,,utilitate publică”;  asigurarea 
reală a dreptului la asistenţă medicală sanitară, de 
refacere (recreere) al cadrelor militare în rezervă şi în 
retragere şi al familiilor acestora.

Este demn de menţionat că, la iniţiativa ministrului 
Apărării Naţionale, A.N.C.M.R.R. a participat activ 

la dialogul organizat la M.Ap.N. în vederea elaborării 
măsurilor reformatoare ale Armatei, la transformarea 
S.M.G. în StatuI Major al Apărării, participând, 
prin reprezentanţi ai B.P.C., la grupurile de lucru 
organizate, prezentând propuneri care în esenţă vizau: 
examinarea riscurilor la adresa Securităţii Naţionale; 
creşterea atractivităţii carierei militare;  creşterea 
calității vieţii personalului; poziţia faţă de Rezerva 
Armatei ca pilon de bază; dezvoltarea capabilităţilor 
credibile de apărare;  reevaluarea poziţiei României 
în NATO şi UE;  eficientizarea structurilor militare 
naţionale şi multinaţionale pe teritoriul României.

Remarcăm cu satisfacţie reuşita întâlnirii delegaţiei 
A.N.C.M.R.R. cu șeful Statului Major General, care 
a contribuit la îmbunătăţirea relaţionării cu centrele 
militare, îmbunătăţirea comunicării cu mass-media 
militară, Editura S.M.G. şi Centrul Tehnic-Editorial 
al Armatei. S-a solicitat şi sprijin pentru încheierea 
protocolului cu M.Ap.N., prin care să se stabilească 
reperele generale privind relaţia de parteneriat şi 
colaborare în domeniul educaţiei civice, tradiţiilor 
şi culturii militare, pentru o mai bună gestionare a 
problemelor de asistare postcarieră a cadrelor militare 
în rezervă şi în retragere cu instituţiile militare - 
judeţene, diversificarea formelor şi metodelor de con-
tact  cu cadrele militare  în rezervă şi în retragere - 
pensionate  şi  care nu au aderat la A.N.C.M.R.R. 
(problematica a fost prezentată în Şedinţa  informală a 
C.D. din semestrul I al anului curent - 2016).,

Fără teama de a greşi, remarcăm faptul că activitatea 
A.N.C.M.R.R., a B.P.C. şi a filialelor a fost în această 
etapă deosebit de diversificată  şi complexă, planurile 
de activitate au fost completate cu acţiuni şi  demersuri 
impuse de realitatea cotidiană.

De evidenţiat numărul mare de lucrări cu tematică 
militară  şi monografii apărute sub patronajul filialelor 
judeţene  şi ale sectoarelor Capitalei,  sub îndrumarea 
vicepreşedinţilor B.P.C. desemnaţi pentru  coordonarea 
acestora.

Alte activităţi desfăşurate cu succes, vizează: 
• studierea şi elaborarea documentelor necesare 
în vederea acordării ,,Premiului pentru cea mai 
valoroasă lucrare de licenţă şi masterat” întocmită 
de promoţia 2016 a U.N.Ap.; • elaborarea unor 
documente informative, comunicări ştiinţifice 
referitoare la probleme militare  şi politico-
militare, pentru informarea membrilor Asociaţiei; 
• organizarea reuniunilor dedicate sărbătoririi: 
Unirii Principatelor Române; Zilei A.N.C.M.R.R. 
,,Alexandru loan Cuza”; Zilei Rezervistului 
Militar; Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice - 
1 octombrie; Zilei Armatei Române, - activităţi la care 
au participat membri ai Asociaţiei, membri ai C.D.,   
cadre militare în rezervă şi în retragere de la filialele 
judeţene şi din Garnizoana Bucureşti, personalităţi de 
seamă  din lnstituţia Prezidenţială, Guvern, M.Ap.N., 
academicieni şi membri ai A.O.S.R., reprezentanţi 
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ai B.O.R. şi asociaţii similare din ţară; • coordonarea 
pregătirii şi desfăşurării adunărilor generale anuale, 
(2016) ale filialelor judeţene şi de sector; • valorificarea 
schimburilor de experienţă  în plan zonal.

În context se impune să amintim participarea 
eficientă şi apreciată de eşaloanele de conducere ale 
M.Ap.N. la Comisia superioară  pentru acte  normative 
specifice, precum şi unele din realizarile multiple ale 
acestei etape  de referinţă; • reluarea editării Buletinului 
Informativ al B.P.C.; • modificarea, completarea şi 
elaborarea Regulamentului intern de funcţionare 
al aparatului de lucru al B.P.C.; • îmbunătăţirea 
organigramei organizatorice a aparatului central, 
B.P.C. şi la nivelul filalelor; • s-au înaintat propuneri 
pentru acordarea de recompense morale, constând în 
promovarea în grad a unor membri ai A.N.C.M.R.R. 
respectând criteriile stabilite prin D.M.R.U. şi Ordinul 
M.Ap.N. nr. M. 132/2012.

În perioada decembrie 2015 - noiembrie 2016 s-a 
acordat gradul de general la 5 colonei/comandori şi au 
fost înaintaţi în grad 269 ofiţeri şi 42 maiştri militari 
şi subofiţeri, dar nu au fost promovate propunerile 
privind cadrele militare în rezervă.

De asemenea, au fost conferite, cu prilejul unor 
zile aniversare, Emblema de Onoare a A.N.C.M.R.R. 
şi Medalia ,,Rezervistul Militar”, unui număr de 
14 membri ai Asociaţiei, personalităţi militare şi civile, 
precum şi unor structuri militare ale M.Ap.N.

În anul 2016 s-au repartizat, direct prin 
Compartimentul asigurare medicală şi recreere, 
pensionarilor militari şi susţinătorilor de familie, 
membri ai A.N.C.M.R.R. un număr de 1104 bilete, 
astfel: • pentru litoral (Cap Aurora, Eforie Sud; 
Mangalia Vile, Mangalia cămin militar - prin Statul 
Major al Forțelor Navale), în serie de 7 zile s-au 
repartizat 428 de locuri;  • pentru stațiunile montane 
(Sinaia, Predeal, Olâneşti-Plopu), în serie de 7 zile s-au 
repartizat 480 de locuri; • pentru Sanatoriul Olăneşti 
- 1 Mai, aparţinănd Academiei Române - prin 
Spitalul Clinic Elias, în serie de 12 zile s-au repartizat 
60 de bilete de tratament; • prin Sanatoriul Bălţăteşti, 
A.N.C.M.R.R. a beneficiat de 136 de locuri în serie 
de 14 zile; 

În  etapa de referinţă trebuie să includem şi 
efortul  depus pentru editarea a 2 numere ale  Revistei 
,,Rezerva Oştirii Române”, în care au fost publicate 55 
de materiale cu tematică referitoare la activităţile din 
toate structurile A.N.C.M.R.R. - precum şi informări 
şi opinii referitoare la evenimentele omagiale la nivel 
central şi în filiale, revista fiind folosită şi pentru 
realizarea propriilor activitaţi - în acest sens se remarcă 
filialele județene Suceava, Arad, Oradea, Mureş, Dolj, 
Iaşi, Harghita, Covasna.

Şi în această etapă problema pensiilor militare a 
constituit o prioritate pentru B.P.C. - mai ales că prin 
recalcularea acestora şi din cauza ştirilor panicoase 
transmise prin media televizată s-au generat noi stări de 

îngrijorare şi nemulţumire pentru pensionarii militari. 
În context,  B.P.C. prin Serviciul Juridic a eficientizat 
activitatea de comunicare cu filialele,  prin redactarea  
şi transmiterea unor comunicate, asigurând şi unele 
consultaţii pe probleme juridice pentru clarificarea 
şi înţelegerea corectă a documentelor şi măsurilor în 
vigoare în prezent.

B.P.C. a avut în atenţie îmbunătăţirea relaţiilor cu 
Asociaţiile din Sistemul de Ordine Publică şi Siguranţă 
Naţională, participând direct la Programul de lucru 
comun pe 2016 - cu identificarea posibilităţilor de 
valorificare şi participare în comun la programul de 
finanţare europeană, de interes pentru Asociaţiile 
noastre. În acelaşi timp, Asociaţia noastră a onorat 
întregul program de colaborare, participând la toate 
solicitările primite.

Reprezentativitatea şi legitimitatea A.N.C.M.R.R. 
în plan internaţional au fost preocuparea constantă a 
B.P.C. Prin Planul de Relaţii Internaţionale s-a continuat 
promovarea imaginii, tradiţiilor şi valorilor Armatei 
Române dezvoltarea relaţiilor de prietenie cu structurile 
similare din ţările NATO şi prietene României.

La nivel central, în afara relaţiilor de colaborare 
existente şi cunoscute (cu Moldova, Bulgaria, Slovenia, 
Serbia, Ungaria) am reuşit să lărgim baza de relaţionare 
cu structuri asociative similare din Germania, Grecia şi 
Israel.

În acest an au fost prevăzute 29 activităţi de relaţii 
internaţionale la nivel central şi local. În context, 
putem aprecia pozitiv participarea la două activităţi cu 
caracter internaţional din Ungaria şi Italia.

B.P.C. apreciază ca fiind reuşite activităţile la nivel 
local desfăşurate de filialele Arad, Dolj, Giurgiu, 
Constanţa, Iaşi, Satu Mare, Timiş, Mehedinţi, Hune-
doara, Cluj, Câmpina, şi remarcă disponibilitatea 
unor filiale ca Alba, Bacău, Galaţi, de a avea relaţii 
internaţionale.

Cu ajutorul Serviciului Secretariat şi Protocol 
s-au întocmit şi distribuit invitaţii pentru participare 
la activiţile organizate, felicitări cu ocazia diferitelor 
sărbători legale, de asemenea s-a ţinut un contact cu  
,,media”, Trustul de Presă al Armatei, cu Observatorul 
Militar şi ,,Pro-Patria”.

Totodată,  A.N.C.M.R.R. a asigurat participarea 
reprezentanţilor la nivel central şi teritorial la 
toate comemorările, ceremoniile militar-religioase, 
la evenimentele omagiale ale istoriei militare a 
poporului român, la toate  activităţile festive şi de 
protocol organizate de ambasadele din Bucureşti, la, 
zilele aniversare ale Categoriilor de Forţe Armate şi 
Structurilor Centrale  din M.Ap.N., participând la 
festivităţile ocazionate de Anul veteranilor de Război 
şi  Anul veteranilor din teatrele de operaţii.

Deşi activitatea filialelor este specifică fiecăreia,  
pe lângă implementarea Hotărârilor Conferinţei 
Naţionale/2013 şi ale Consiliului Director/2015, a 
obiectivelor şi dezideratelor Statutului şi Strategiei, 
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activitate regăsită în raportul de referinţă, cred că se 
impune să recunoaştem caracterul benefic al Şedinţei 
Zonale organizate de Filiala ,,Ziridava”, de implicarea 
cu înaltă raspundere a preşedintelui Filialei - dl. gl. mr. 
(r) Heredea lonel. În contextul aprecierilor se înscriu 
şi Reuniunile Comemorative organizate de Filialele 
,,Gl. Traian Moşoiu” Bihor şi ,,Voievodul Gelu” 
Sălaj,  dedicate centenarului de la intrarea României 
în Primul Război Mondial, comemorării Diviziei 11 
Infanterie la 100 de ani de la înfiinţare, la 140 de ani 
de la înfiinţarea Regimentului 4 Dorobanţi ,,Argeş” 
(1 Mc), Brigada 4 Mc. ,,Voievodul Gelu” care, în ultima 
etapă a existenţei a avut comandamentul dislocat    
în Garnizoana Zalău şi omagierii - cu respectul 
camaraderesc cuvenit - a  faptelor de arme săvârşite, 
prilej deosebit de evidenţiere  a implicării competente 
şi cu înaltă răspundere a preşedinţilor flialelor,  dl. 
gl.bg.prof. univ. dr. Vasile Creţ şi respectiv a dl. col. (r) 
Titel Bejenariu şi colectivelor de conducere. 

Tot în acest an, la împlinirea a 100 de ani de la 
înfiinţarea Corpului 7 Armată, care în ultima perioadă 
a existenţei sale a funcţionat în oraşul Dej, Filiala 
A.N.C.M.R.R.din acest oraş a organizat o suită de 
activităţi, cu o deosebită vibraţie patriotică, în cadrul 
cărora au fost scoase în evidenţă faptele de arme ale 
acestei M.U., atât în Primul cât şi în cel de-Al Doilea 
Război Mondial. 

La aceste activităţi s-a etalat o frumoasă şi 
temeinică colaborare cu autorităţile locale, instituţiile 
de învăţământ universitar, preuniversitar şi de cercetare, 
cu unităţile militare, Biserica Ortodoxă, cu toate 
structurile S.Ap.O.P.Sg.Nat şi cu veteranii de război.

Aşa cum am precizat anterior, raportul nu este 
exhaustiv, lista aspectelor pozitive poate continua. 
Dorim ca această informare să genereze analize 
proprii, care să conducă la perfecţionarea muncii în 
general, dar vă îndemn pe toţi să recunoaştem că din 
păcate ,,cine munceşte mai şi greşeşte” şi, fără a deranja 
pe cineva, trebuie să acceptăm că în toate domeniile de 
responsabilitate este ,,loc pentru mai bine”.

Trebuie să spunem că şi în această perioadă de 
referinţă ne-am confruntat sau am identificat o serie 
de lipsuri, insatisfacţii şi neîmpliniri în munca noastră  
datorate unor cauze obiective  şi subiective.

Doresc să evidenţiez că cele subiective sunt generate 
de aspectele de comportament,  gândire, neangajare cu 
dăruire şi responsabilitate, unor motive neîntemeiate 
de frustrare şi super-orgolii ale unor camarazi, de 
organizare necorespunzătoare a schimbării.

De asemenea, nu toţi înţeleg că împreună facem 
o echipă şi fiecare trebuie să-şi aducă contribuţia,  
concret,  la bunul mers al lucrurilor.

Unii camarazi sunt foarte sensibili la unele aprecieri 
critice, nu-şi asumă răspunderea de a se implica în 
rezolvarea problemelor, unii uită competenţele şi 
răspunderile care le revin prin Statut şi Regulamentul 
de Ordine Interioară. Unii preşedinţi de filiale nu 

se angajează în îndeplinirea unor măsuri stabilite de 
Consiliul Director/2015 referitoare la cotizaţia de 
membru, în valoare de 5 lei, începând cu 01.01.2017 
şi, de asemenea, nu se pronunţă asupra propunerilor 
B.P.C. referitoare la redirecţionarea a 2 % din impozitul 
pe pensiile pensionarilor militari.

Deşi s-a solicitat filialelor un punct de vedere 
privind eficientizarea activităţilor Comisiei de analiză 
a respectării prevederilor Statutului,  nu s-a primit nici 
o părere.

Se constată  perpetuarea unor nereguli, a unor 
concepţii greşite de conducere, interpretarea Statu-
tului, Strategiei şi Hotărârilor adoptate într-o nuanţă 
accentuată de subiectivitate (şi din cauza unor 
imperfecţiuni de exprimare în acestea).

Încă nu se stăpâneşte temeinic legislaţia în 
vigoare referitoare la organizarea şi funcţionarea 
A.N.C.M.R.R. şi, ca urmare, se acţionează cu unele 
reţineri şi lipsă de incisivitate pentru obţinerea 
drepturilor legale, pentru identificarea surselor de 
finanţare, inclusiv prin proiecte de parteneriat şi 
organizarea unor servicii utilitare la nivel de filială,  
pentru membrii şi familiile acestora. 

Sunt puţine filiale care au parteneriate benefice 
şi permanente cu instituţiile administraţiei publice 
locale, iar calitatea de utilitate publică nu pentru 
toţi este o modalitate legală pentru a fi sprijinite în 
îndeplinirea obiectivelor propuse şi a relaţionării cu 
instituţiile statului.

În semestrul al II-lea al anului 2016, s-a simţit  
absenţa şi competenţele profesionale, statutare şi  de 
conducere responsabilă a trei vicepreşedinţi, (răposatul) 
gl. mr. dr. Ganea Ion, retragerea gl. lt. dr. Vlăsceanu 
Radu şi a gl. mr. Constanda Victor, cu implicaţii 
în domeniile strategiei, comunicării şi instituţiei 
purtătorului de cuvânt al A.N.C.M.R.R.  

Aspectele obiective de cauzalitate se referă şi la  
unele atitudini nejustificate de reticenţă  ale  unor  
personalităţi şi instituţii publice, de neînţelegerea  
deplină a parametrilor fundamentali ai A.N.C.M.R.R., 
la care se adaugă competenţele limitate ale Asociaţiei, 
ca ONG - de utilitate publică, în domeniile legislativ, 
financiar, logistic şi menţinerii unor momente ale 
crizei de imagine a A.N.C.M.R.R.

Cu foarte multă reţinere şi supărare trebuie să afirm 
că asistăm, în mod nejustificat, lipsit de temei legal şi cu 
consecinţe grave în relaţionarea noastră cu M.Ap.N. prin 
poziţia unor mai tineri camarazi aflaţi în diferite posturi 
în structuri de conducere ale ministerului,  în principal al 
celor de asistenţă juridică şi chiar calitatea vieţii.

Constatăm cu stupoare că se manifestă un ,,curent”  
pentru distrugerea solidarităţii între generaţiile de 
militari, de reducere a reprezentativităţii şi notorietăţii  
A.N.C.M.R.R. în cadrul Armatei şi al societăţii 
româneşti, poziţie prin care se eludează prevederile 
Constituţiei şi ale celor stabilite prin legi şi ordine ale 
M.Ap.N.
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Clamând nejustificat echidistanţa faţă de toate 
cele 80 structuri asociative, cele mai multe apărute ca 
,,ciupercile după ploaie”  s-a exprimat un punct de vedere 
negativ la unele dintre intervenţiile noastre privind: 
• reluarea iniţiativei legislative referitoare la Legea de 
organizare şi funcţionare a structurilor asociative ale 
cadrelor militare în rezervă şi în retragere provenite 
din activitate în Armata României; • necesitatea şi 
oportunitatea încheierii unui parteneriat cu M.Ap.N., 
prin încheierea • unui protocol de colaborare; • asigu-
rarea dreptului de folosire gratuită a spaţiilor de către 
A.N.C.M.R.R. şi a filialelor constitutive, în cadrul 
centrelor militare (conform prevederilor OG 26/2000 
şi a Legii nr. 246/2004), fără suportarea cheltuielilor 
pentru folosirea utilităţilor, problemă rezolvată în 
final, după un lung şir de susţineri perevăzute de Lege; 
• participarea A.N.C.M.R.R. în cadrul Comisiei 
superioare pentru acte normative specifice a M.Ap.N., 
de peste două  decenii şi reconfirmată prin Ordinul 
M.Ap.N. nr. M. 68/2008 - având aprecieri pozitive 
privind activitatea acesteia în Comisie, din partea 
structurilor centrale ale M.Ap.N. Fără a fi anunţată 
Asociaţia a fost eliminată din această Comisie - deşi 
noi în permanenţă  am insistat ca în promovarea 
noilor acte normative să fie respectate? - prevederile 
Constitutiei şi ale Legilor în vigoare. Bineînţeles, am 
trăit şi alte insatisfacţii.

Toate acestea care au fost prezentate au fost 
reclamate la Departamentul pentru Relaţia cu 
Parlamentul şi Calitatea Vieţii şi Ministerul Apărării 
Naţionale: de la care aşteptăm în continuare răspuns şi, 
mai ales, să fim primiţi la un dialog direct.

Deşi problema-asistenţei medicale şi a medica-
mentelor este rezolvată,  se menţin în continuare unele 
greutăţi în dobândirea drepturilor financiare.

 În mod cu totul de neînţeles pensionarii militari 
nu au primit în acest an drepturi pentru asigurarea 
locurilor de odihnă, tratament medical şi recreere în 
staţiunile de care au beneficiat în anii anteriori.

Printr-o analiză pertinentă proprie pot fi identificate 
şi alte aspecte de neîmpliniri şi insatisfacţii, dar ne 
oprim aici cu prezentarea, având convingerea în găsirea 
soluţiilor potrivite fiecărei structuri de conducere.

Am deplina convingere că împreună reprezentăm 
o forţă puternică – un pilon de bază al Armatei de 
Rezervă, în măsură să ne legitimăm existenţa în 
evoluţia noastră istorică şi a societăţii româneşti, 
să glorificăm trecutul, să ne venerăm înaintaşii 
aducându-le prinosul nostru de recunoştință şi să 
acţionăm cu motivaţie sufletească sub jurământ de 
credinţă faţă de ţară şi neam, pentru îndeplinirea 
nobilelor deziderate asumate.

Beneficiind de o bogată experienţă, un diversificat 
fond de activitate, demersuri şi reuşite viabile,  de 
un corp competent de cadre militare în rezervă şi 

în retragere, caracterizate de probitate profesională, 
morală, camaraderească, înaltă conduită civică şi 
acţionând în unitate de nezdruncinat şi pe bază de 
cauzalitate înţeleaptă, pot fi valorificate superior în 
beneficiul A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza”.

Dragi camarazi, convinşi că suntem în asentimentul 
Dumneavoastră asigurăm pe toţi membrii Asociaţiei că 
nimic şi nimeni nu ne va abate de la crezul nostru sfânt 
şi prioritatea ,,0” va continua să reprezinte acţiunea 
(lupta) cu demnitate pentru apărarea drepturilor 
dobândite şi pe drept cuvenite/asigurând condiţiile 
de stare socială şi de viaţă decente tuturor membrilor 
Asociaţiei, pensionarilor militari şi familiilor acestora.

Nu putem încheia fără a reaminti, odată cu îndemnul 
la unitate structurală şi de corp, că liantul care a unit 
întreaga Armată în decursul istoriei şi care ne uneşte şi 
acum în cuget şi simţiri este Jurământul Sfânt faţă de 
ȚARĂ şi NEAM, care nu poate fi ignorat sau anulat 
indiferent de cine va conduce România.

,,Acesta” trebuie să fie punctul de plecare al oricărei  
dezbateri sau măsuri referitoare la obligaţiile şi 
drepturilor celor ce fac parte din Armata României, 
cu cele două componente de bază - Armata Activă şi 
Armata de Rezervă.

Personal, cu deplină convingere 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, exigenţă şi 
generează noi şi profunde sentimente camaradereşti 
pe care să le promovăm consecvent în activitatea 
Consiliului Director, al B.P.C., a comitetelor şi 
birourilor permanente ale filialelor, în munca şi în viaţa 
întregii Asociaţii.

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

Vă adresez tuturor mulţumiri pentru participarea la 
acest FORUM şi pentru întreaga activitate desfăşurată 
în  sprijinul  A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru loan Cuza”.

Acum, după evenimentul politic al anului, alegerile 
parlamentare – trebuie să ne gândim foarte bine pentru 
reluarea relaţionării motivate cu acele forţe politice 
şi instituţii care ne înţeleg şi ne ajută în îndeplinirea 
obiectivelor asumate.

Totodată,  fiind în pragul Sărbătorilor Creştineşti 
de iarnă, al începutului de AN NOU, vă dorim 
tuturor sărbători fericite, multă sănătate şi împliniri în 
viaţa personală, în familiile voastre, dar şi în Familia 
noastră - A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza“.

Tuturor UN AN NOU - 2017 mai bun, plin de 
speranţe  împlinite.

LA MULȚI ANI!
General (r) prof. univ. dr. MIHAI ILIESCU

Preşedintele A.N.C.M.R.R.
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Consiliul Director al Asociaţiei Naţionale a 

Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, întrunit 

în Ședinţa ordinară anuală, în baza art.23, alin. (2) din 

Statut, ediţie 2013, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

1. - Aprobă  raportul și informările prezentate în 

Ședinţa Consiliului Director, respectiv Raportul de 

activitate al Biroului Permanent Central în perioada 

25 noiembrie 2015-15 decembrie 2016; Informările 

Filialelor Judeţene Arad, Brașov, Mehedinţi și a 

Sectorului 5 București; Informarea comisiei de analiză 

a respectării Statutului și Raportul comisiei de cenzori 

din A.N.C.M.R.R. 

2. - Consiliul Director apreciază activitatea orga-

nelor de conducere ale A.N.C.M.R.R. pe întreaga 

scară ierarhică și este de acord cu activitatea desfășurată 

de acestea.

3. - Aprobă cuantumul de 5 lei a cotizaţiei lunare 

a membrilor Asociaţiei, începând din luna ianuarie 

2017.

4. - Pentru respectarea prevederilor statutare  filialele 

vor lua măsurile necesare transmiterii la timp a datelor 

şi situaţiilor referitoare la evidenţa membrilor, a datelor  

adunărilor generale care se vor ţine în perioada februarie 

– aprilie 2017 şi a propunerilor de amendamente la 

prevederile Statutului A.N.C.M.R.R., propuneri care  

vor fi discutate la Conferinţa Naţională din anul 2017.

5. - (1) Aprobă procedura  internă pentru aplicarea 

prevederilor Codului Fiscal pe anul 2016, referitoare  

la direcţionarea cotei de până la 2% din impozitul pe 

venitul din pensie, astfel: 

a) membrii A.N.C.M.R.R. completează For-

mu larul 230, în care se trece ca entitate beneficiară 

Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi 

în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”, Contul şi Codul 

de înregistrare fiscală (CIF) al acesteia;

b) formularele tipizate, completate de membrii 

A.N.C.M.R.R. se centralizează la nivelul fiecărei 

filiale şi se depun de către acestea la administraţia 

fiscală locală, unde are sediul filiala/subfiliala;

c) preşedinţii filialelor vor trimite lunar, la 

A.N.C.M.R.R. tabelul cu persoanele care au depus 

HOTĂRÂREA 
ŞEDINŢEI CONSILIULUI DIRECTOR 

din 15 decembrie 2016
formularul editat de ANAF au completat formularul 

tipizat;

(2) Responsabilitatea aplicării prevederilor alin. (1) 

revine preşedinţilor filialelor şi Biroului Permanent 

Central - prin vicepreşedinţii coordonatori.

6.- Repartizarea încasărilor  din cota de până la 

2% pe impozitul pe venitul din pensie, pe anul 2016, 

aprobată de Biroul Permanent Central şi prezentată 

Consiliului Director, în procent de 70% pentru filiale 

şi 30% la aparatul central de lucru, destinată realizării  

obiectivelor şi activităţilor cuprinse în Strategia şi 

în Programul anual ale A.N.C.M.R.R. în scopul 

optimizării şi eficentizării activităţii Asociaţiei, se va 

valida la Conferinţa Naţională din anul 2017. 

7. - (1) Aprobă modificarea şi completarea  

următoarelor  articole din Statutul A.N.C.M.R.R.:

a) art.1, alin.(1) va avea următoarea formulare: 

,,Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi 

în Retragere ( A.N.C.M.R.R.) ,,Alexandru Ioan Cuza” 

este persoană juridică română de drept privat, de utilitate 

publică, fără scop patrimonial, independentă, compusă 

din cadrele militare aflate în rezervă sau în retragere-

pensionari militari, cadre provenite din activitate în 

Ministerul Apărării Naţionale”.

b) la toate articolele din Statut, se introduce 

sintagma ,,pensionari militari”, după expresia ,,cadrele 

militare în rezervă şi în retragere” .

(2) Validarea amendamentelor de la alin. (1) se va 

face la Conferinţa Naţională.

CONSILIUL DIRECTOR 

AL ASOCIAŢIEI NAŢIONALE 

A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ 

ŞI ÎN RETRAGERE, prin:  

Preşedinte, 

General (r) prof. universitar dr. MIHAI ILIESCU                                 

Prim-vicepreşedinte,

General-locotenent (r) VICTOR DUMITRESCU

Vicepreşedinte pentru domeniul Organizare 

Colonel (r) ing. JOLDEA ION

Hotărârea a fost adoptată 

în Şedinţa Consiliului Director din 15 decembrie 2016
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După doi ani de neutralitate, la 14 august 1916 
Regele Ferdinand aduce la cunoştinţa membrilor 
Consiliului de Coroană, convocat la Cotroceni, decizia 
luată împreună cu guvernul Ion I. C. Brătianu de a 
declara intrarea României în război de partea Antantei. 

În Tratatul de alianţă şi Convenţia Militară 
dintre România şi Antanta, încheiată trei zile mai 
târziu, respectiv la 17 august 1916, se prevedea:  
integritatea teritorială a României; intrarea ţării în 
război până la 28 august 1916 împotriva Austro-
Ungariei; dreptul de a-şi asuma teritoriile aflate sub  
ocupaţia austro-ungară ş.a.

În baza prevederilot Tratatului de alianţă şi ale 
Convenţiei Militare,  România declară război Austro-
Ungariei la 27 august 1916. Pentru România începea 
Războiul Întregirii. 

La 100 de ani de la acest moment istoric 
A.N.C.M.R.R. a luat parte atât pe plan central, cât şi 
local, la evenimentele organizate cu acest prilej, parte 
dintre ele în propriu. 

În cele ce urmează ne vom referi la una dintre 
activităţile care au avut loc în  perioada 26 august – 
9 septembrie la Cercul Militar Naţional, organizată de 
Asociaţia Filateliştilor din Bucureşti, îm preună cu 
Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă 
şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”, respectiv 
,,EXPOZIŢIA FILATELICĂ CENTENARUL 
INTRĂRII ROMÂNIEI ÎN RĂZBOIUL PENTRU 
ÎNTREGIRE”. 

Comitetul de onoare al acestei activităţi a 
fost alcătuit din: General (r) prof. univ. dr. Mihai 
Iliescu – preşedintele A.N.C.M.R.R. ,,Alexndru Ioan 
Cuza”; General de brigadă (r) Stan Constantinescu - 
preşedintele Filialei Sector 1 a A.N.C.M.R.R.;  ing. 
Ion Machedon - preşedintele Consiliului Ştiinţific 
Consultativ al Regiei Autonome a Pădurilor  
,,ROMSILVA”; General (r) Marin Badea Dragnea - 
preşedintele A.N.V.R.; Ec. Amir Krenzia – Director 
general SC ,,ALKA“ SRL; General (r) ing. Nicolae 
Spiroiu - Consilier senior A.N.C.M.R.R.; ing. 
Şerban Drăguşanu - preşedintele Asociaţiei Filate-
liştilor din Bucureşti; Colonel dr. Cristian Dorca - 
Directorul Cercului Militar Naţional; Colonel medic 
dr. Răzvan Hristea - Comandantul I.N.M.A.S.; 
General (r) Marian Vasile - preşedintele Grupării 

de filatelie polară;  Colonel (r) dr. Ioan Daniliuc - 

vicepreşedintele Asociaţiei Filateliştilor din Bucureşti; 
ing. Mircea Rădulescu - preşedintele Comitetului 
Persoanelor Vârstnice Sector 1.

Din Comitetul de organizare au făcut parte: 
Colonel (r) Gheorghe Cotolan - Preşedinte; Dumitru  
F. Dumitru - Vicepreşedinte; Carmen Negoiţă 
- Vicepreşedinte; Doru Năstac; Emil Stanciu - 
Membri.  

Catalogul acestui eveniment deosebit a condensat 
în paginile sale aspecte inedite ale participării României 
la Primul Război Mondial, precum şi o parte dintre 
personalităţile militare ale timpului, astfel: România în 
perioada neutralităţii (General (r) prof. univ. dr. Mihai 
Iliescu); Mareşalul Alexandru Averescu (General de 
brigadă (r) Constantinescu Stan); Generalul Eremia 
Grigorescu (Dumitru F. Dumitru); Mareşalul 
Constantin Prezan (Colonel (r) Gheorghe Cotolan); 
Eroii (Carmen Negoiţă);  Grupul Cerna (Colonel (r) 
Gheorghe Cotolan); File de istorie (Carmen Negoiţă). 
Galeria foto completează strălucit informaţiile  pe care 
le oferă Catalogul. 

Plicurile aniversare emise cu ocazia sărbătoririi a 
100 de ani de la intrarea României în Primul Război 
Mondial,  precum şi colecţiile tematice din cadrul 
expoziţiei au stârnit un interes deodebit. 

Se cuvine, aşadar, să aducem în prim-plan 
şi pe cei care au expus aceste colecţii tematice: 
• Constantin Butiuc - Asociaţia Filatelică Sibiu 
(Primul Război Mondial şi urmările lui în 
Europa; Europa în Al Doilea Război Mondial); 
• Adriana Ciorîţă - Asociaţia Filatelică Galaţi 
(Întemeietorii: Dacii şi Romanii). • Gheorghe 
Cotolan (Armata Română în noile confruntări); 
• Larisa Cristea (Uniţi şi demni în vatra străbună); 
• Monica Cristea (Pagini din Istoria României); 
• Teodora Lupoaia (Marea Unire – 1 Decembrie 
1918); • Alexandru Mateescu (Destin eroic şi măreţ; 
Columna lui Traian, piatră de hotar a istoriei poporului 
român); • Mihaela Mitu (Primul Război Mondial); 
• Cătălina Radovici (Lecţia libertăţii – Decembrie 
1989); • Nicolae Salade (Aspecte din istoria patriei); 
• Emil Stanciu (Regalitatea în România). 

Prezentăm în cele ce urmează Plicurile aniversare 
şi ştampilele poştale comemorative emise cu ocazia 
împlinirii a 100 de ani de la intrarea României în 
Primul Război Mondial.

EXPOZIŢIE FILATELICĂ DEDICATĂ 
CENTENARULUI INTRĂRII ROMÂNIEI 

ÎN RĂZBOIUL PENTRU ÎNTREGIRE
General-locotenent (r) VICTOR DUMITRESCU

Prim-vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.



Rezerva Oştirii Române 11

Nu vrem să încheiem această prezentare fără a aduce mulţumiri deosebite tuturor celor care s-au străduit  
pentru realizarea acestei interesante expoziţii filatelice, care a stârnit un viu interes celor care i-au trecut pragul.

Machetarea plicurilor și ștampilelor aniversare colonel (r) dr. Ioan DANILIUC
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DIN VIAÞA FILIALELOR ªI SUBFILIALELOR

Cu ocazia Zilei armatei – 25 octombrie, Filiala 

Sectorului 5 Bucureşti a A.N.C.M.R.R. a organizat 

şi desfăşurat, în perioada 22-27 octombrie 2016, o 

călătorie tematică: ,,Drumul de luptă al Armatei 

Române pentru eliberarea părţii de Nord-Vest a 

României (1 septembrie – 25 octombrie 1944)”. 

Activitatea a fost iniţiată de Biroul permanent 

al Filialei, pe baza unei propuneri a prim-

vicepreşedintelui Filialei, general de bg. (r) Teodor 

Ardeleanu şi organizată de un colectiv compus 

din: comandor (r) Eugen Casapu, colonel (r) 

ing. Nicolae Oancă, colonel Haralambie Dincă, 

colonel (r) Nicolae Lupovici colonel (r) Dumitru 

Plăvuţiu şi plutonier adj. pr. (r) Dumitru Vasiliu, 

sub coordonarea preşedintelui filialei, comandor (r) 

Costică Grosu.

Călătoria tematică a fost posibilă datorită 

sprijinului Primăriei Sectorului 5 al Municipiului 

Bucureşti, care a pus la dispoziţia filialei noastre 

resursele necesare pentru  închirierea unui autocar,  

pentru deplasarea pe itinerarul Bucureşti, Braşov, 

Sfântu Gheorghe, Târgu Mureş, Cluj-Napoca, 

Zalău, Oradea, Carei, Oradea, Arad, Alba-Iulia, 

Sibiu, Bucureşti. Pentru cazare şi hrană, precum şi 

pentru desfăşurarea diferitelor evenimente am fost 

sprijiniţi de o serie de structuri militare, centrale şi 

din teritoriu, precum şi de Filialele Judeţene Covasna, 

Mureş, Sălaj, Bihor şi Arad ale A.N.C.M.R.R. şi ale 

Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ,,Regina Maria” 

(A.N.C.E.).

În prima zi şi în cea de-a doua  ale călătoriei 

tematice primul obiectiv  vizitat de grupul compus din 

29 de camarazi din cadrul filialei a fost Monumentul 

ostaşului român din Sfântu Gheorghe unde, 

împreună cu colonelul (r) Ichim Grigorescu, 

preşedintele Filialei Covasna  a A.N.C.E., am depus 

o jerbă de flori şi am păstrat un moment de reculegere 

în memoria ostaşilor Corpului de Munte şi ai 

Diviziei ,,Tudor Vladimirescu” care, la 8 septembrie 

1944, acţionând pe direcţii convergente dinspre 

AM FOST PE DRUMUL GLORIOS DE LUPTĂ 
AL ARMATEI ROMÂNE

Monumentul Soldatului Necunoscut din Târgu Mureş

Vâlcele şi Ilieni, au eliberat oraşul Sfântu Gheorghe. 

Acesta a fost primul oraş românesc eliberat după 

patru ani de cruntă şi nedreaptă stăpânire horthystă. 

Deşi are un aspect impunător, având o înălţime de 

19 m, monumentul se află într-o avansată stare de 

degradare.

Următorul obiectiv vizitat, pe traseul 

dinainte stabilit, a fost Monumentul soldatului 

necunoscut din Târgu Mureş, ridicat în memoria 

ostaşilor Diviziilor 1 Munte şi 3 Infanterie, care 

au eliberat acest oraş. Monumentul este situat în 

Piaţa Trandafirilor, vizavi de Palatul Culturii, unde 

ne-au întâmpinat preşedintele Filialei Mureş a 

A.N.C.M.R.R., general-mr. (r) Gheorghe Popa 

Comandor (r) EUGEN-MIHAIL CASAPU
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şi reprezentanţi ai Filialei Mureş a Asociaţiei 

Naţionale Cultul Eroilor, în prezenţa cărora am 

depus o jerbă de flori şi am păstrat un moment 

de reculegere în memoria ostaşilor care s-au jertfit 

pentru eliberarea oraşului. 

A urmat Monumentul Eroilor de la Oarba de 

Mureş, ridicat în memoria celor 11.000 de militari 

români ai Diviziilor 9, 11 Infanterie şi 8 Cavalerie, 

morţi, răniţi şi dispăruţi în atacurile din 22 şi 26 

septembrie pentru ocuparea Dealului Sângeorgiu 

care domina Valea Mureşului, între Cipău şi Iernut, 

ca o adevărată fortăreaţă naturală. Luptele duse 

pentru cucerirea Dealului Sângeorgiu au încheiat 

acţiunile desfăşurate de Armata Română în Podişul 

Transilvaniei, prin care s-au creat condiţii favorabile 

de reluare a ofensivei pentru desăvârşirea eliberării 

părţii de nord-vest a României. 

Monumentul, reprezentat de un obelisc cu 

înălţimea de 15 m, este înconjurat de un cimitir, 

iar mai departe, de blocuri din piatră în care artiştii 

români au sculptat figuri de oşteni sau scene care 

înfăţişează sacrificiul miilor de oameni. De aceea, 

depunerea unei jerbe de flori la Monumentul Eroilor 

de la Oarba de Mureş, unde am fost întâmpinaţi 

de viceprimarul oraşului Iernut, Vasile Mărginean 

şi de reprezentanţi ai Filialei Mureş a A.N.C.E. şi 

păstrarea unui moment de reculegere au reprezentat 

Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureș

pentru noi momente încărcate de o puternică emoţie. 

Faptele de eroism ale militarilor unităţilor Diviziei 9 

Infanterie pentru forţarea, cu mijloace improvizate, 

a Mureşului şi ocuparea Dealului Sângeorgiu, 

ne-au fost prezentate de colonelul (r) Sever 

Popovici, membru al Filialei Mureş a Asociaţiei 

Naţionale Cultul Eroilor. Având în vedere că aici este 

cel mai mare cimitir din ţară al eroilor, preşedintele 

executiv al Filialei Mureş a Asociaţiei Naţionale 

Cultul Eroilor, conf. univ. Adrian Şimon a subliniat, 

în cuvântul său necesitatea realizării la Oarba de 

Mureş a unui mausoleu (osuar) pentru eroii din 

cel de-Al Doilea Război Mondial, asemenea celor 

de la Mărăşeşti sau Mateiaş (Câmpulung Muscel), 

construite după Primul Război Mondial, prilej cu 

care avansăm şi noi această propunere celor în drept.

În dimineaţa celei de-a treia zi de călătorie ne 

aflam în Municipiul Cluj-Napoca, unde am vizitat 

Sala de tradiţii a Comandamentului Diviziei 4 

Infanterie, continuatoarea glorioaselor fapte de 

arme ale Armatei de Nord (ulterior, Armata 4), sală 

inaugurată la 15 august 2016, cu ocazia sărbătoririi 

a 100 de ani de la înfiinţarea acestei armate. În 

continuare, ne-am întălnit cu preşedintele Filialei 

Cluj a A.N.C.E., colonel (r) Iulian Paţca, care ne-a 

prezentat principalele realizări ale filialei, inclusiv 
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lucrarea „Clujul eroic”, şi preocupările actuale. Ne-

am oprit apoi la Monumentul Glorie ostaşului 

român, ridicat în 1996 în Piaţa Avram Iancu şi 

Cimitirul eroilor din Municipiul Cluj-Napoca, 

unde se odihnesc, fără comandantul lor, generalul 

de corp de armată Gheorghe Avramescu, militarii 

Armatei 4, căzuţi la datorie pe timpul desfăşurării 

operaţiei ofensive pentru eliberarea Clujului 

(9-13 octombrie 1944). 

Către mijlocul zilei, ne-am deplasat la Zalău 

şi ne-am oprit la Cimitirul eroilor, aflat în incinta 

Cimitirului central municipal, unde se odihnesc 

250 de eroi din cele două războaie mondiale. Aici 

am fost întâmpinaţi de preşedintele Filialei Sălaj 

a A.N.C.M.R.R., colonel (r) Titel Constantin 

Bejenariu şi preşedintele Filialei Sălaj a Asociaţiei 

Naţionale Cultul Eroilor, colonel (r) Ioan 

Chichişan, împreună cu care am adus prinosul 

nostru de recunoştinţă celor care şi-au dat viaţa 

pentru eliberarea patriei. 

În seara aceleiaşi zile am ajuns la Oradea.  În 

dimineaţa zilei următoare, 25 octombrie, Ziua 

Armatei României, ne-am îndreptat spre Carei, 

pentru a fi prezenţi la sărbătorirea eliberării, cu 

72 de ani în urmă, a ultimei brazde de pământ 

românesc de sub ocupaţia ungaro-hortistă. 

La Carei am avut onoarea de a participa la 

festivitatea care s-a desfăşurat în faţa Monu men-

tului ostaşului român, în prezenţa preşedintelui 

ţării, a vicepriministrului, ministrului dezvoltării, 

şi a ministrului apărării, în zona de protocol 

pentru audienţă. Festivitatea  s-a încheiat cu o 

paradă militară, deasupra căreia au zburat, pe 

lângă elicopterele IAR-330 SOCAT, avioanele de 

transport C-130 Hercules şi C-27 Spartan, avioanele 

de vânătoare MiG-21 Lancer şi pentru prima dată 

trei avioane multirol F-16.

În după amiaza aceleiaşi zile am depus o jerbă de 

flori la Monumentul Ostaşului Român din Parcul 

1 Decembrie din Oradea, în prezenţa preşedintelui 

Filialei Bihor a A.N.C.M.R.R., general de bg. 

(r) Vasile Creţ şi a preşedintelui Filialei Bihor a 

A.N.C.E., colonel (r) Dan Poinar.  Cu acest prilej, 

colonelul (r) dr. Constantin Monşicat ne-a făcut o 

interesantă şi captivantă prezentare a principalelor 

repere istorice ale cetăţii şi oraşului Oradea, a 

Diviziei 11 Infanterie, al cărei comandament a 

fost dislocat foarte mulţi ani (1951-1994/2005) în 

acest oraş, precum şi aspectele principale ale bătăliei 

pentru eliberarea oraşului Oradea, desfăşurată între 

6-12 octombrie 1944. 

În dimineaţa penultimei zile a călătoriei am 

vizitat Muzeul de istorie militară Oradea, după 

care ne-am deplasat spre Arad, de-a lungul Câmpiei 

de Vest, care în septembrie 1944, pe văile care duceau 

către Carpaţii Orientali, a fost câmp de luptă. 

La Arad, preşedintele Filialei Arad a A.N.C.E., 

colonelul (r) Constantin Bursa ne-a prezentat 

Monumentul Ostașului Român de la Carei
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Monumentul Eroilor de la Păuliș

Monumentul ostaşilor români din Piața ,,Avram 

Iancu”, ridicat în 1960, în memoria ostaşilor români 

care şi-au dat viaţa pentru apărarea şi eliberarea ţării, 

după care am depus o jerbă de flori şi am păstrat un 

moment de reculegere la Monumentul Eroilor de 

la Păuliş, ridicat în 1974, în memoria militarilor din 

Detaşamentul  ,,Păuliş” care s-au acoperit de glorie 

în luptele duse în perioada 14-20 septembrie 1944 

pe aliniamentul Păuliş, Ghioroc, Culvin, Baratca. 

Deşi nu s-au încadrat strict în tema călătoriei, 

pe itinerarul parcurs am vizitat şi alte obiective, cum 

au fost Muzeul Aurel Vlaicu de la Binţinţi (unde 

pionierul aviaţiei române şi-a construit şi a zburat 

cu planorul său), Monumentul lui Aurel Vlaicu 

de la Băneşti (ridicat pe locul prăbuşirii acestuia 

în încercarea sa temerară de a zbura peste Munţii 

Carpaţi, pentru a duce în Transilvania mesajul 

năzuinţei de unitate naţională, 

de libertate şi independenţă), 

Prima Şcoala românească din 

Şcheii Braşovului (în jurul căreia 

s-a format un focar de cultură), 

Cetatea Sighişoara (unul dintre 

cele mai bine conservate oraşe 

medievale ale Europei, inclus în 

patrimoniul UNESCO), Parcul 

Reconcilierii din Arad (inaugurat 

în anul 2004, cuprinde Statuia 

Libertăţii/,,Ungaria milenară” şi 

Grupul statuar reprezentând paşop-

tiştii români în frunte cu Avram 

Iancu), Cetatea Alba Iulia (cea 

mai mare cetate de tip Vauban, 

în formă de stea cu şapte colţuri, 

din sud-estul Europei şi care 

înglobează în zidurile ei de piatră 

şi părţi din fortificaţiile anterioare, 

având o serie de obiective turistice) 

şi Mănăstirea dintr-un Lemn 

din comuna Frâncesti, jud Vâlcea 

(Mănăstire ridicată în cinstea 

Icoanei Maicii Domnului, în 

secolul al XVI-lea, din materialul 

asigurat de la un singur stejar, 

care după restaurarea din perioada 

1938-1940, făcută de Ministerul 

Aerului şi Marinei, a devenit în 

mod simbolic altar de închinare 

pentru aviatori şi marinari). 

De asemenea, în scopul menţinerii şi întăririi 

legăturii cu cadrele militare în activitate, în prima zi 

a călătoriei, am vizitat Academia Forţelor Aeriene 

Braşov, unde comandorul Dumitru Toader şi 

locotenent-col. ing. Laurian Gherman ne-au 

prezentat organizarea, dotarea şi preocupările actuale 

ale instiţuiei, iar căpitanul-cdor (r) prof. Gheorghe 

Coman (preşedintele A.R.P.A. Câmpina) a ţinut 

o frumoasă lecţie de istorie studenţilor, cărora le-a 

prezentat machetele realizate de el, la scara 1/10, ale 

avioanelor Vlaicu I, Vlaicu II şi Vlaicu III). În ultima 

zi, am vizitat Academia Forţelor Terestre Sibiu,  

unde colonelul Marius Milandru ne-a prezentat 

organizarea, dotarea şi preocupările actuale ale 

instiţuiei.

O călătorie tematică plină de învăţăminte.
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EXPERIENŢĂ CONTINUATĂ CU FOLOS

De mai mulţi ani, Filiala Judeţeană  Cluj a 
A.N.C.M.R.R. organizează, cu regularitate, câte o 
vizită cu rol de documentare şi recreere. De fiecare 
dată s-a ales o altă zonă geografică şi  o tematică 
adecvată momentului. În anul 2016, la sfârşitul lunii 
iulie, am organizat o astfel de vizită, cu durata de 
5 zile, într-o zonă centrală a României, renumită 
pentru numărul mare de obiective cu semnificaţii 
istorice, geografice, culturale şi turistice deosebite. 
Tema activităţii a fost «Cetăţi şi mănăstiri - izvoare 
ale istoriei». Ea face parte dintr-un program mai 
amplu, consacrat împlinirii a 100 de ani de la 
înfiinţarea Comandamentului Armatei a 4-a, 1910 
ani de la întemeierea Cetăţii Sarmizegetusa Ulpia 
Traiana şi 630 de ani de la naşterea 
Voievodului Iancu de Hunedoara. 

Vizita a fost iniţiată şi pro-
iectată de preşedintele Filialei, 
col. (r) Ion TRAŞCĂ, coordonată 
de col.(r) Constantin DUDUIALĂ, 
prim-vicepreşedintele Filialei, şi 
organizată de  un grup de camarazi, 
din care au făcut parte: coloneii 
(r) Gheorghe MANEA, Victor 
LUP, Mariana FEDIUC, lt. col. (r) 
Dorin NĂSTASE şi lt. col. (r) Ioan 
LAURUS. Deplasarea s-a efectuat 
cu un autocar închiriat, pe o distanţă 
de 1.160 km, în condiţii de deplină 
siguranţă. Pentru toate obiectivele 
care urmau a fi vizitate, au fost 
întocmite din timp documentare 
detaliate, prezentate de lt. col. (r) 
Dorin NĂSTASE, la momentul 
potrivit, pe toată durata excursiei. 
Cazarea şi masa au fost asigurate 
la Căminul Militar al garnizoanei 
Alba Iulia. Din acest punct s-au 
făcut, zilnic, deplasări pe itinerare 
alese cu grijă, pentru a putea vizita 
obiective cât mai interesante. 
Domnii Gheorghe NICORICI şi 
Gheorghe MOCEANU, fotografii 
filialei, au imortalizat momentele 
principale ale vizitelor efectuate.

În  prima zi ne-am  deplasat pe itinerarul 
Cluj-Napoca, Turda, Aiud, Teiuş, Alba Iulia. Întâiul 
popas l-am făcut în localitatea Feleac, unde lt.col.
(r) Dorin Năstase a prezentat istoria BISERICII 
ORTODOXE «CUVIOASA PARASCHEVA», 
inedită prin faptul că este o biserică ctitorită în 
Ardeal de către domnul Moldovei, Ştefan cel Mare 
şi Sfânt. Ea a fost restaurată în anul 1925, când i 
s-a schimbat şi hramul, iar pe placa comemorativă 
sfinţită atunci stă scris: «Renoitu-sa şi lărgitu-sa 
acest vechi sfânt lăcaş cu hramul «Adormirea Născă-
toarei de Dumnezeu», cu cheltuiala credincioşilor şi 
ajutorul Ministrului Culturii Alexandru Lăpedatu 
şi al comisiunei din Cluj, în anul Domnului 1925, 

Monumentul lui Mihai Viteazul, Turda

Col. (r) GHEORGHE CIREAP, 
Lt. col. (r) DORIN NĂSTASE 

- membri în Comitetul Filialei Judeţene Cluj a A.N.C.M.R.R. -
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sub stăpânirea Majestăţii Sale, regele unirii tuturor 
românilor, Ferdinand I.» Din anul 2010, biserica este 
înscrisă în lista monumentelor istorice, elaborată de 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Am continuat apoi drumul spre Turda şi, la 
marginea acestei localităţi, ne-a fost prezentat un 
obiectiv de cu totul altă factură, respectiv SALINA 
TURDA, un adevărat muzeu al exploatării de sare. 
Am aflat date interesante despre istoria minelor de 
sare, care  a început aici în urmă cu peste 2000 de 
ani. Pe locul fostei mine Rudolf s-a amenajat actuala 
salină, la o adâncime de 80 de metri faţă de suprafaţa 
pământului. Pe lacul din interiorul salinei, adânc 
de 10 m, turiştii se plimbă cu barca în siguranţă, 
deoarece salinitatea apei este de 26 grame pe litru. 
Aici vin turişti din toată ţara, din Europa, dar şi din 
Japonia, S.U.A. şi Mexic. În căutările pe Google, 
obiectivul este pe locul 5, în rândul obiectivelor 
turistice din România, iar numărul vizitatorilor a 
ajuns la 500.000 pe an.  Şi tot la Turda ne-am recules 
la Mormântul lui Mihai  Viteazul, primul întregitor 
de ţară şi neam.

Plecând din Turda spre sud, am ajuns în 
satul Dumbrava, la limita dintre Judeţele Cluj 
şi Alba. Aici am întâlnit alt obiectiv, inedit prin 
povestea sa. Este vorba despre MĂNĂSTIREA 
DUMBRAVA, numită de localnici «Mănăstirea 
Fotbaliştilor» datorită contribuţiei substanţiale a 
unor cunoscuţi fotbalişti la construirea acesteia. 
Fostul selecţioner al naţionalei, Anghel Iordănescu, 
precum şi alţi colegi, printre care: Adrian Ilie, Dorinel 
Munteanu, Ionel Ganea, Iulian Filipescu, Bogdan 
Stelea, Marius Nicolae, Bogdan Lobonţ, Florentin 
Petre şi mulţi alţii au făcut donaţii pentru această 
mănăstire, totalizând peste două miliarde de lei. Ca 
urmare, ea a fost ridicată într-un termen foarte scurt, 
sub coordonarea părintelui Teodor Crişan. Pe lângă 
mănăstire funcţionează o casă de copii, un cămin 
de bătrâni, un centru maternal şi o şcoală specială, 
unde vieţuiesc peste 250 de persoane, într-o armonie 
similară celei din mănăstirile de pe Muntele Athos.

Ne-am oprit, apoi, în centrul oraşului Aiud, 
unde se păstrează una dintre cele mai vechi 
cetăţi urbane din Transilvania, adică CETATEA 
AIUDULUI. Acest complex monumental include o 
biserică reformată calvină şi o biserică evanghelică, 
înconjurate de o incintă fortificată. Pe latura de 
nord a cetăţii se află Palatul Voievodal, în care 
funcţionează Muzeul de Istorie Aiud. Sub actuala 
cetate a fost descoperită o aşezare daco-romană din 
secolul al III-lea, peste care ulterior a fost înălţată 
o fortificaţie de pământ. Zidurile cetăţii, groase de 
1,2 m, sunt construite din piatră brută, iar pe ele 

au fost ridicate nouă turnuri, câte unul pentru 
fiecare breaslă de meşteşugari. Alături de Cetatea 
Aiudului, acest oraş mai adăposteşte  Muzeul de 
Ştiinţele Naturii, cea mai veche instituţie de acest 
gen din ţară, cu exponate datând din anul 1720. De 
asemenea, aici s-a construit, în perioada 1992-2000, 
Monumentul Foştilor Deţinuţi Politici, supra-
numit «Templul durerii», ca o expresie a chinurilor 
suferite în vestita închisoare Aiud. El a fost sfinţit 
de  Mitropolitul Clujului, Bartolomeu Anania, care 
fusese deţinut, o perioadă,  în această temniţă grea.

Ziua s-a încheiat cu vizitarea MĂNĂSTIRII  
RÂMEŢ, un cunoscut monument istoric din 
localitatea cu acelaşi nume, situată la 34 km de 
Alba Iulia. Aici slujeşte Maica Stareţă  Stavroforă  
APOLINARIA, printre puţinele călugăriţe purtă-
toare de «Cruce şi Cârje», un titlu onorific special, 
acordat pentru activitate deosebită. Onoarea de a ne 
fi ghid ne-a făcut-o Maica Ambrozia CHIŞIU, care 
a prezentat istoricul acestui complex monumental, 
ce include bisericile «Naşterea Precistei» şi «Izvorul 
Tămăduirii», precum şi un muzeu, amenajat într-o 
fostă şcoală.

În cea de-a doua zi, ne-am deplasat,  
dimineaţa devreme, pentru a evita aglomeraţia, la 
MĂNĂSTIREA PRISLOP, situată în apropierea 
satului Silvaşul de Sus, din judeţul Hunedoara. De 
aproape 7 secole această mănăstire reprezintă unul 
dintre cele mai importante aşezăminte religioase 
ortodoxe din Transilvania. A fost implicată puternic 
în disputele dintre greco-catolici şi ortodocşi în  
secolul al XVIII-lea. Mai târziu, după ce în 1948 a 
fost trecută la ortodocşi, ea a fost desfiinţată şi alocată 
pentru destinaţii laice, dar ulterior a redevenit lăcaş 
mănăstiresc. Faima deosebită a acestei mănăstiri 
este legată de faptul că Părintele Arsenie Boca,  
supranumit Sfântul Ardealului, a fost stareţul ei, 
apoi preot duhovnic, până în anul 1959, când i s-a 
stabilit domiciliu forţat la Bucureşti. Ca urmare este 
considerat un loc  sfânt, unde  se produc minuni, 
ceea ce atrage foarte mulţi pelerini. În  anul 1991 
a fost înfiinţat, în incinta mănăstirii, Seminarul 
Teologic Monahal «Sfânta Ecaterina»,  cu o durată 
de şcolarizare de 5 ani. În prezent, stareţ al mănăstirii 
este Maica Pavelida Munteanu, care a facilitat 
vizita grupului nostru, pentru a putea vedea biserica 
mănăstirii şi grota în care a trăit un cunoscut călugăr 
din sat, Sfântul Ioan Sihastrul de la Prislop, şi pentru 
a ne închina la mormântul Părintelui Arsenie Boca.

Apoi, pe traseul spre Hune doara, avându-l ghid 
pe col. (r) C-tin DUDUIALĂ, bun cunoscător al 
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În fața Castelului Huniazilor 
din Hunedoara

locului, ne-am oprit la CASTELUL  HUNIA-
ZILOR, un monument de artă feudală gotică 
renumit în Europa, construit în secolul al XIV-lea, pe 
locul unui vechi castru roman. Castelul a fost dăruit, 
de către regele Sigismund I de Luxemburg, cneazului 
Voicu, tatăl lui Iancu de Hunedoara. Iancu l-a preluat 
după moartea tatălui său şi a început mari lucrări de 
modernizare. Ulterior, castelul a intrat în proprietatea 
lui Matei Corvin, fiul lui Iancu de Hunedoara, apoi în 
posesia lui  Ioan Corvin şi a altor proprietari, inclusiv 
a principelui Transilvaniei Gabor  Bethlen, care i-a 
mai adăugat două etaje. Cele mai recente reparaţii şi 
restaurări s-au realizat în anii 1993-1995. Castelul a 
fost folosit în special ca reşedinţă nobiliară, dovadă 
fiind lipsa unor perimetre secundare de apărare 
şi existenţa unor spaţii precum Sala Dietei, Sala 
Cavalerilor sau Bastionul Alb. 

Am vizitat, în continuare, cetatea ULPIA 
TRAIANA SARMIZEGETUSA. Ruinele 
fostului oraş antic constituie un vestit complex 
arheologic situat în localitatea Sarmizegetusa, 
din judeţul Hunedoara. În apropierea acestuia se 
află şi Muzeul de Arheologie, fondat în 1924, care 

adăposteşte obiecte recuperate în cursul săpăturilor 
arheologice efectuate de-a lungul anilor. Colonia 
Ulpia Traiana a fost întemeiată de guvernatorul 
Daciei Romane, Decimus  Terentius Scaurianus, 
între anii 108 -110. Ea avea forma unui patrulater 
cu laturile rotunjite, cu o suprafaţă de 32,4 ha, fiind 
înconjurată de un zid înalt de 5 m, construit din 
blocuri de piatră cioplită, cu creneluri din loc în 
loc şi cu o poartă pe fiecare latură. În interiorul 
ei se aflau clădiri administrative, iar în afară erau 
case, gospodării, construcţii publice şi particulare 
precum şi cimitirele. După anul 273, când împăratul 
Aurelian a hotărât retragerea administraţiei romane 
din Dacia, oraşul a continuat să supravieţuiască, dar 
cu o populaţie mai mică. Viaţa oraşului a încetat, 
probabil, odată cu năvălirea hunilor şi a popoarelor 
care au urmat acestora.

În ziua a 3-a spre munte pe itinerarul Alba 
Iulia, Zlatna, Abrud, Câmpeni Albac. Pe acest 
traseu, foarte generos din punct de vedere turistic, 
am vizitat alte obiective interesante. Mai înâi 
ne-am oprit la MUZEUL MEMORIAL «AVRAM 
IANCU» , din comuna cu acelaşi nume. Custodele 
muzeului, profesorul Ioan ELEZEU, ne-a relatat 
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Participanții Filialei la Muzeul „Avram Iancu“

lucruri interesante despre  viaţa personală şi lupta lui 
Avram Iancu pentru eliberarea socială şi naţională a 
românilor din Transilvania. Conducător al Revoluţiei 
de la 1848 şi fruntaş al intelectualităţii ardelene, acesta 
a trăit între anii 1824-1872. A fost înmormântat 
la Ţebea, lângă Brad, în prezenţa a peste 10.000 de 
localnici, cei care au fost alături de «Craiul Moţilor» 
până în ultimul moment al existenţei sale pe pământ. 
În muzeul memorial sunt strânse laolaltă obiecte 
de port popular şi de uz casnic, arme, fotografii şi 
documente referitoare la revoluţia condusă de Avram 
Iancu. Clădirea în sine - o construcţie specifică 
zonei - a fost declarată monument de arhitectură. 

Am vizitat apoi «MĂNĂSTIREA SFÂNTUL 
ILIE» din localitatea Albac, o mănăstire de maici, unde 
stareţă este Maica Ioanichia Gligor. Ghidul nostru a 
fost aici Maica Theodora, care ne-a povestit cu patos 
despre acest lăcaş, relativ nou. Piatra de temelie a fost 
pusă în anul 1992, cu binecuvântarea Î.P.S. Andrei, 
pe atunci arhiepiscop al  Alba Iuliei. S-a lucrat cu 
multă râvnă şi, rând pe rând, au fost finalizate toate 
construcţiile specifice. La 20 iulie 2005, de sărbătoarea 
Sfântului Prorooc Ilie, a fost oficiată slujba de sfinţire 
a mănăstirii, care este o bijuterie arhitectonică, situată 
într-un loc absolut mirific, dăruit de fiii satului, cei 
care au făcut  şi cele mai mari eforturi pentru a edifica 
acest lăcaş de cult. Aici, un alt ghid al excursiei, lt. 
col. (r) Dorin NĂSTASE, pasionat de pescuit, ne-a 
condus la pescăria mănăstirii, pe care o îngrijeşte 
Maica Adriana, o licenţiată a Academiei de Ştiinţe 
Economice Bucureşti.

Ulterior am urcat la Roşia Montană, o localitate 
care aminteşte de numeroasele controverse derulate 
în ultimii ani pe tema exploatării aurului românesc. 
Aici am vizitat MUZEUL MINERITULUI,  din 
incinta fostei exploatări miniere, care găzduieşte 
documente, unelte  şi vestigii de peste 2.000 de ani, 
cu valoare inestimabilă în plan geologic, arheologic, 
istoric şi etnografic. Este clar că acest muzeu ar trebui 
să fie mai bine pus în valoare, reorganizat pe modelul 
altor muzee europene similare şi integrat mai bine 
într-un circuit de turism naţional. Galeriile subterane 
romane, păstrează, şi ele, urme ale exploatării aurifere 
din toate epocile istorice, vestigii care se pot adăuga 
celor existente în cadrul actualului muzeu. Când 
cobori în galerii, pe cele 157 de trepte, rămâi uimit 
de dimensiunile impresionante ale grotelor, fapt 
explicabil prin aceea că pentru a obţine un gram de 
aur era necesară extragerea şi prelucrarea unei tone de 
minereu. Iar, după ce vizitezi acest obiectiv, deopotrivă 
economic şi turistic, te cuprinde un fel de furie şi 
te întrebi: de ce nu suntem în stare, noi românii, să 
valorificăm bogăţiile şi frumuseţile pe care ni le-a dat 
Dumnezeu???

Marcaţi, oarecum, de cele văzute anterior, am 
ajuns în localitatea Pătrângeni din judeţul Alba, 
unde ne-am oprit la MĂNĂSTIREA  NEGRAIA - 
PĂTRÂNGENI, un edificiu cu o istorie interesantă. 
În biserica veche a mănăstirii sunt menţionaţi cei 
mai înalţi demnitari din administraţia minelor de aur 
din provincia romană Dacia, ca dovadă că mineritul 
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Membrii Filialei în vizită la Muzeul Aurului de la Brad

aurifer a fost o îndeletnicire de bază şi continuă în 

această zonă. Tot aici sunt urme ale vieţii monahale, 

la Mănăstirea Bulzului, denumire dată după cătunul 

Valea Bulzului aparţinând aceluiaşi sat. Având în 

vedere aceste tradiţii străvechi, autorităţile bisericeşti 

au decis construirea în Pătrăngeni a unei mănăstiri 

noi, cu hramul «Buna Vestire», iar în anul 1993 

Î.P.S. Andrei, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a sfinţit 

piatra de temelie a acesteia. S-a muncit din greu, 

concomitent la noile construcţii ale mănăstirii şi 

la reabilitarea bisericii vechi. În ziua de 25 martie 

2007, de sărbătoarea Bunei Vestiri au fost sfinţite 

edificiile terminate şi a avut loc deschiderea oficială 

a muzeului mănăstirii. Este o dovadă palpabilă că 

atunci când există voinţă, tenacitate şi disponibilitate 

de efort, se pot face adevărate minuni, iar cele văzute 

aici au reprezentat o contrapondere la ceea ce 

văzusem la Roşia Montană.

Seara, întorşi la Alba Iulia, profitând de faptul 

că domnul general de brigadă (r) Pantelimon 

PRALEA, participant la excursie, împlinea, chiar în 

acea zi, frumoasa vârstă de 82 de ani, am organizat, 

în onoarea domniei sale şi a celor născuţi în lunile 

ianuarie - iulie, o masă festivă şi o plăcută activitate 

de socializare, cu meniu şi program adecvate, la care 

au participat toţi excursioniştii. 

În cea de-a 4-a zi ne-am deplasat pe itinerarul 

Alba Iulia, Deva, Brad, Geoagiu Băi. Ne-am oprit la 

CETATEA  MEDIEVALĂ A DEVEI, monument 

istoric de arhitectură laică, construit la mijlocul 

secolului al III-lea, pe Dealul Cetăţii, un con vulcanic 

înalt de 378 m. De la înălţimea ce domină oraşul 

Deva, cetatea a păzit, secole de-a rândul,  intrarea şi 

ieşirea în Transilvania pe Valea Mureşului. Alegerea 

cetăţii drept reşedinţă voievodală dovedeşte că 

aceasta dispunea de construcţii suficiente pentru a 

satisface pretenţiile curţilor domneşti. Începând din  

anul 2014, cetatea se află într-un amplu proces de 

renovare.

Am urcat apoi în oraşul Brad, unde am vizitat 

MUZEUL AURULUI, care dispune de o colecţie 

mineralogică unică în Europa. Acest muzeu a luat 

fiinţă în anul 1896, iar pe parcursul anilor s-au adunat 

aici peste 1.300 obiecte de colecţie. Remarcabile 

sunt exponatele cu aur nativ, originare din Munţii 

Metaliferi, având forme spectaculoase: steagul 

dacilor, şopârlele de aur, frunze, flori, aripi de pasăre, 

harta României şi un cristal pentagonal, unic în lume. 

Specific şi inedit este faptul că niciun exponat nu a 

fost prelucrat de meşteri aurari, ci au rămas aşa cum 

le-a configurat natura. Aproape 800 de exponate 

provin din alte ţări ale lumii, ceea ce sporeşte valoarea 

ştiinţifică şi turistică a muzeului.

În continuare, ne-am deplasat la STAŢIUNEA 

BALNEO-CLIMATERICĂ GEOAGIU BĂI, 

componentă a oraşului Geoagiu, situată la 6 km de 
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acesta. Aici pot fi văzute şi folosite câteva obiective 
vestite în ţară şi în lume: castrul roman Germisara 
şi băile termale cu acelaşi nume; ştrandul cu ape 
termale, la temperatura de 33 grade Celsius; un bazin 
olimpic; biserica tip «rotondă» şi o biserică ortodoxă 
ce datează din anul 1932.

După masă, am revenit la Alba Iulia, unde, 
într-o plimbare pietonală, am revăzut CATEDRALA  
ÎNCORONĂRII, construită după Marea Unire 
din  Decembrie 1918 şi sfinţită în anul 1922, inclusă  
astăzi în lista monumentelor istorice din România. 
Aici a avut loc, în 15.10.1922, ceremonialul de 
încoronare a Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria, 
cu binecuvântarea Patriarhului Miron Cristea.  
Continuând acelaşi pelerinaj am vizitat, imediat, 
CETATEA ALBA CAROLINA, o fortăreaţă cu 
bastioane, situată pe Dealul Cetăţii, care a avut rol de 
fortificaţie strategică  de apărare. Aici am  asistat  şi  
la un ceremonial spectaculos de «schimbare a gărzii»  
de la cetate.

În ultima zi am făcut un scurt traseu de relaxare 
pe itinerarul Alba Iulia, Sebeş Lancrăm. La locul 
de veci al filozofului şi scriitorului Lucian Blaga, 
doamna profesoară Mariana SABĂU ne-a prezentat 
viaţa şi activitatea acestuia şi a recitat fragmente 
emoţionante din creaţia lui poetică. Apoi, după 
masa de prânz, ne-am întors la Cluj-Napoca, oraşul 
de reşedinţă. Am folosit oportunităţile existente  pe 

traseu pentru a vizita MĂNĂSTIREA RIMETEA, 
o construcţie nouă, finalizată în anul 2000, sub 
formă de cruce bizantină, cu o singură cupolă, model 
unicat, conceput de preotul Ioan Comăneci, ctitorul 
principal, alături de cele 70 de maici care vieţuiesc 
aici. De asemenea, ne-am oprit la MĂNĂSTIREA 
MIHAI VODĂ din Turda, aflată în  construcţie din 
anul 2002. Aceasta este o copie a vechii mănăstiri 
din Bucureşti ctitorită de Mihai Viteazul. Ea a 
fost amplasată lângă un obelisc ce marchează locul 
asasinării marelui Voievod, în august 1601.

La încheierea excursiei, toţi participanţii au 
apreciat că a fost o activitate interesantă, cu un 
program dens, uneori obositor, dar deosebit de util, 
deoarece au acumulat informaţii multe, consistente,  
inedite, şi au văzut locuri pe care nu le vizitaseră. 
Toţi s-au convins că avem şi în România obiective 
istorice, economice, turistice sau culturale valoroase, 
cu care ne putem mândri. Important este să le 
întreţinem, să le promovăm şi să le punem în valoare 
cât mai eficient.

Acum, când difuzăm acest material, ne expri-
măm, din nou, sentimentele de gratitudine faţă de 
prestigioasa revistă «Rezerva Oştirii Române», care 
ne creează oportunităţi pentru a face cunoscute 
iniţiativele şi realizările noastre, spre folosul întregii 
Asociaţii a rezerviştilor militari. 
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Cu doi ani în urmă, mai mulţi membri ai Filialei 
Judeţene Cluj a A.N.C.M.R.R. au propus să se 
organizeze, cu sprijinul Biroului Permanent al filialei, 
excursii cu membrii acesteia şi familiile lor în afara 
graniţelor ţării. Ca prim-vicepreşedinte al filialei m-am 
angajat să mă ocup de această problemă. 

Astfel, în a doua parte a anului 2016, ajutat de
 col.(r) Mariana FEDIUC, am pus la cale şi am finalizat 
o excursie cu durata de şapte zile, în Ungaria, Slovacia 
şi Italia, pe traseul Cluj-Napoca, Roma, pe o distanţă de 
peste 1600 km. Au participat 38 de persoane, membri 
ai filialei şi după mărturisirile lor, totul a fost inedit, 
interesant şi util. Activitatea s-a desfăşurat printr-o 
firmă de turism specializată, cu ajutorul unui ghid 
foarte competent şi generos, în persoana profesorului 
Gabriel ARSU.

Am plecat, dimineaţa devreme, pe ruta Cluj-
Napoca, Oradea, Budapesta, beneficiind de o 
infrastructură rutieră foarte bună. Apoi, am ieşit de 
pe teritoriul Ungariei şi am intrat în Slovenia, o ţară 
europeană mică, cu aproximativ două milioane de 
locuitori, desprinsă din fosta Iugoslavie. Ne-am oprit 
în oraşul Maribor, al doilea oraş al Sloveniei. Aici am 
vizitat biserica cu hramul Sfintei Fecioare Maria şi 
catedrala închinată Sfântului Ioan Botezătorul, unde 
este expusă statuia Fecioarei Maria din Fatima. Tot 
în Maribor, am făcut o degustare de vinuri, din cea 
mai bătrână viţă de vie din lume, cu o vârstă de peste 
440 de ani, intrată în cartea recordurilor. 

Am pornit apoi spre Italia şi am ajuns în Padova. 
Aici, am vizitat, mai întâi, Bazilica Sfântul Anton şi 
am aflat că anul 2016 a fost declarat ,,An jubiliar al 
milosteniei“, astfel că toate bazilicile au deschis aşa- 
numita Poartă Sfântă sau Poartă de Aur. Se spune că, 
omul care trece cu credinţă prin această poartă i se iartă 
păcatele. Am trecut, şi noi, Poarta Sfântă, iar în interiorul 
bazilicii am văzut mormântul Sfântului Anton şi am 
vizionat un film despre viaţa interactivă a acestui sfânt. 
Apoi am trecut prin Capela Relicvelor, unde sunt expuse 
mandibula, limba şi corzile vocale ale Sfântului Anton. 
La sfârşitul zilei am vizitat Basilica Santa Giustino, cu 
mormântul Sfântului Apostol şi Evanghelist Luca. 

În Italia am văzut obiective deosebit de interesante, 
dintre care vom menţiona câteva mai semnificative. Am 
vizitat Florenţa, unde am admirat, cu multă emoţie: 
catedrala cu cea mai mare cupolă din lume; Palatul Medici 
Ricordi, din care familia Medici a condus destinele 
Toscanei; capela cu sculpturile lui Michelangelo, în care 
au fost înmormântaţi cei mai importanţi reprezentanţi 
ai familiei Medici; Catedrala Santa Maria del Fiore; 

INTERESANTĂ  VIZITĂ  ÎN  STRĂINĂTATE

Paptistemul; Poarta Paradisului - a lui Chiberti; Casa 
lui Dante; Piaţa Senioriei - cu Palatul Poporului, copia 
statuii lui Dante şi alte opere de artă interesante; Galeriile 
Ufizzi; Pante Vecheo, care se află peste râul Arno.

Am ajuns cu trenul la Roma şi am vizitat 
Vaticanul. Aici am văzut obiective  turistice  extrem de 
valoroase, cum sunt: Piaţa Sfântul Petru şi statuia acestui 
sfânt; Muzeele Vaticanului şi Capela Sixtină ; Bazilica 
Sfântul Petru şi mormintele papilor din subsolurile 
bazilicii; capela cu mormântul Papei Ioan Paul al II –lea; 
baldachinul din bronz, având la subsol altarul papal şi 
mormântul Sfântului Petru; Via de Cancelatin, spre 
Palatul San Angelo, cu podul San Angelo şi Piaţa Navone.

În circuit pietonal, am trecut pe la alte obiective 
din oraşul Roma şi am admirat: Colosseul, cu Arcada 
lui Constantin; forurile imperiale; Columna lui Traian 
şi Fântâna di Trevi; Dealul Capitoliului, cu Piaţa 
Capitoliului pictată de Michelangelo; Primăria Romei; 
Bazilica Sfântului Petru, în care se află opera neterminată 
a lui Michelangelo - Moise ; Piaţa Spaniei; Pantheonul; 
bazilicile papale, respectiv: San Giovanni in Laterano, 
cu Episcopia Romei, în care se află scara sfântă pe care 
Iisus a urcat la palatal lui Irod; Santa Maria  Magiore, 
construită după ce papei Silvestru i-a apărut în vis 
Fecioara Maria; Sfântul Pavel, în afara zidurilor. 

În altă zi am pornit spre nord, iar La Loreto, 
lângă Ancona, am văzut Casa Fecioarei Maria din 
Nazaret. Apoi am vizitat San Marino, statul antic 
al libertăţii, o enclavă situată în centrul  Italiei.  Se 
spune că libertatea de a nu plăti taxe  nimănui  a  fost  
dăruită aici, de către Sfântul Martinus, un cioplitor în 
piatră dalmaţian, care s-a refugiat în acest loc, în  jurul 
anului 300, pentru a scăpa de persecuţiile împăratului 
Diocleţian. De la înălţimea turnurilor din San Marino 
am putut admira ţărmul Mării Adriatice. 

O zi distinctă a fost rezervată pentru a vizita 
Veneţia. Am făcut un tur al insulelor şi am acostat pe: 
insulele Murano, renumite pentru atelierele de sticlă; 
insulele Burano, cu căsuţe viu colorate, unde soţiile 
pescarilor îşi aşteptau soţii să se întoarcă de pe mare; 
insula Torcello, prima insulă locuită din această lagună. 
Apoi am vizitat: Piaţa  San Marco şi basilica cu acelaşi 
nume; Palatul Dogilor; Podul Rialto; Canalul Grande 
şi Canalul Giudeca.

La întoarcerea spre ţară, am făcut un nou popas 
în Slovenia, am vizitat obiective din centrul capitalei, 
Ljubliana, şi am făcut un tur al oraşului. Apoi am pornit 
spre casă, puţin obosiţi, dar cu sentimentul de satisfacţie 
că ne-am îndeplinit un vis şi un plan. Am convenit 
ca anul viitor să facem o excursie similară  în centrul 
Europei, până la Paris. Nutrim speranţa că vom reuşi. 

Col. (r) CONSTANTIN DUDUIALĂ, 
prim-vicepreşedinte al Filialei Judeţene Cluj a  A.N.C.M.R.R.
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RELAÞII INTERNAÞIONALE

Activitatea de relaţii internaţionale, aşa cum 
este previzionată în Strategia A.N.C.M.R.R. a făcut 
şi în intervalul de timp la care ne referim proba 
consolidării posturii de unică reprezentativitate şi 
legitimitate a Asociaţiei nostre în plan internaţional.

Desfăşurarea activităţii de relaţii internaţionale 
în acest an a contribuit la configurarea tot mai deplină 
a scopului acesteia, aşa cum este stipulat în Planul 
de Relaţii Internaţinale: ,,Promovarea imaginii, 
tradiţiilor şi valorilor Armatei Române, menţinerea 
şi dezvoltarea relaţiilor de prietenie deja statornicite 
cu armatele şi structurile asociative din ţările aliate şi 
prietene, multiplicarea şi diversif icarea acestor relaţii în 
conformitate cu obiectivele politicii externe şi interesele 
statului român, precum şi creşterea reprezentativităţii 
şi notorietăţii A.N.C.M.R.R. în plan internaţional”. 

Subliniem faptul că la nivel central am reuşit 
să lărgim baza de relaţionare cu structuri asociative 
similare din Germania, Grecia şi Israel. Deschiderea 
relaţiilor, la nivel central, cu camarazii germani a 
fost sprijinită atât de ataşatul militar german la 
Bucureşti, cât şi de bunele relaţii existente la nivelul 
filialei Câmpina cu omologii din Germani.

Cu sprijinul ambasadei române la Telaviv 
am realizat, la Bucureşti, o primă întâlnire între 
reprezentanţi ai Filialei Sector 5 a A.N.C.M.R.R. 
şi reprezentanţii asociaţiei rezerviştilor militari 
din regiunea Ierusalim. Partea israeliană dorind 
perfectarea unui accord de cooperare la nivel central.

Tot la nivel central, două delegaţii oficiale 
ale A.N.C.M.R.R. au participat la două activităţi 
cu caracter internaţional în Ungaria şi Italia. 
Participarea, în condiţii de reciprocitate, la 
Aniversarea a 90 de ani de la înfiinţarea Uniuni 
Rezerviştilor Militari din Italia (U.N.U.C.I.) a 
fost posibilă şi datorită faptului că suntem în curs 
de negociere a proiectului memorandumului de 
cooperare cu camarazii italieni, care urmează a fi 
parafat în 2017.

Conform centralizării din cadrul Departa-

mentului Relaţii Internaţionale, pentru anul 2016 

RELAŢIILE INTERNAŢIONALE 
ALE A.N.C.M.R.R. ÎN 2016

au fost  prevăzute  a se desfăşura  29  activităţi de 

relaţii internaţionale, din care: activităţi la nivel 

central - primiri 2, deplasări 3, activităţi la nivel 

local - primiri 12, deplasări 12.

Numărul activităţilor a suferit modificări în 

funcţie de evoluţia unor negocieri prevăzute a se 

desfăşura cu partenerii străini în cursul acestui 

an, în special la nivelul filialelor, fără a afecta însă 

esenţa obiectivelor propuse. Apreciem faptul că la 

planificarea activităţilor s-a ţinut cont de un anume 

echilibru între primiri şi deplasări. Acest lucru fiind 

benefic pentru prezervarea principiului reciprocităţii.

Cursul ascendent şi diversitatea activităţilor la 

nivelul filialelor, precum şi contribuţia acestora la 

realizarea scopului nostru, confirmă justeţea viziunii 

Biroului Permanent Central de a plasa centrul 

de greutate al activităţii de relaţii internaţionale 

la nivel local.

Activitatea la nivelul filialelor poate fi apreciată  

numai laudativ atât pentru numărul mare de 

activităţi desfăşurate cu partenerii străini, cât şi 

pentru calitatea acestora. Apreciem foarte mult 

faptul că Filialele Arad, Mehedinţi, Dolj, Giurgiu 

au reuşit să asigure participarea reprezentanţilor 

structurilor asociative din alte ţări, cu care cola-

borează, la activităţile dedicate Zilei Armatei 

României sau la alte activităţi comemorative şi la 

rândul lor să participe la asemenea activităţi în aceste 

ţări. Remarcăm, de asemenea, deschiderea realizată, 

pe bază de reciprocitate, de Filiala Judeţeană Iaşi a 

A.N.C.M.R.R., în Republica Moldova. 

Tot în termeni apreciativi trebuie să remarcăm 

disponibilitatea  unor Filiale, ca Alba, Bacău, Galaţi, 

de exemplu, de a realiza relaţii internaţionale. 

Pentru îndeplinirea în bune condiţii a Planului 

de Relaţii Internaţionale, Biroul Permanent Central 

recomandă ca la finele fiecărei activităţi, filialele  să 

înainteze o informare cu datele semnificative din 

desfăşurarea activităţilor, pentru a le avea permanent 

General-maior (r) dr. BUCIUMAN VIRGILIU-MARIAN
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.
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în evidenţă şi la nivel central. Pentru acţiuni în 

negociere şi activităţi cu partenerii străini care nu au 

fost cuprinse în plan, trebuie să se informeze şi să se 
solicite aprobarea preşedintelui A.N.C.M.R.R.  

În acest sens, în vederea elaborării şi 
fundamentării Planului de Relaţii Internaţionale 
ale A.N.C.M.R.R. pe anul 2017, solicităm ca în 
cursul lunii ianuarie 2017  filialele care derulează sau 
intenţionează  să desfăşoare ativităţi internaţionale 
să trimită o informare cu activităţile desfăşurate 
în 2016 şi propunerile pentru 2017.

În cadrul desfăşurării activităţilor cu partenerii 
străini este imperios necesar să fie respectate 
toate aspectele privind normele care guvernează 
relaţiile internaţionale aşa cum sunt consfinţite 

de statul român, M.Ap.N., tratatele interna-
ţionale şi acordurile bilaterale de colaborare ale 
A.N.C.M.R.R., prevă zute şi în documentul 
„CADRUL GENERAL ŞI PRECIZĂRI PRI-
VIND DERULAREA RELA ŢIILOR INTER-
NAŢIONALE LA NIVELUL FILIALELOR 
ŞI SUBFILIALELOR” trimis dumneavoastră cu 
buletinele informative anterioare.

Echipa Departamentului Relaţii Internaţionale  
se foloseşte de acest prilej pentru a  încredinţa pe 
toți cei care nu precupeţesc eforturile în domeniul 
relaţiilor internaţionale de aprecierea noastră 
camaraderească pentru strădaniile pe care le 
depun  în acest domeniu şi să vă ureze un călduros 
La Mulţi Ani!
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Conform înţelegerii stabilite la data de 31 mai 
2016, când delegaţia Clubului Rezerviştilor Militari    
(CRM) din Judeţul Bekeş, Ungaria a venit la Arad, 
iată că a venit rândul Filialei Judeţene Arad „Ziridava” 
a A.N.C.M.R.R. să onoreze invitaţia camarazilor 
unguri. 

Duminică 30 octombrie 2016 circa 30 de membri 
ai filialei arădene s-au deplasat în judeţul vecin din 
Ungaria, unde au fost întâmpinaţi de preşedintele  
CRM, colonel (r) Zahorán Gyorgy, colonel (r) Nagy 
Zoltan - secretar şi stegar, Strbik Mihaly-membru în 
conducerea CRM Bekeş.

Camarazii unguri au condus delegaţia română la 
sediul Clubului, unde am vizitat sala tradiţiilor militare 
ale Judeţului Bekeş, apoi ne-am deplasat cu toţii la 
parcela eroilor din cimitirul oraşului Bekescsaba, unde 
au fost depuse coroane de flori la Monumentul Eroilor 
şi s-au ţinut alocuţiuni despre jertfa militarilor de toate 
naţiile căzuţi pe fronturile Războaielor Mondiale şi în 
lupta împotriva regimurilor totalitare: ,,Acum un secol, 
în armata austro-ungară erau soldaţi şi of iţeri din toate 
colţurile imperiului: austrieci, maghiari, croaţi, români, 
sârbi, slovaci, polonezi, evrei  ş.a. Toţi cei care au căzut 
pe aceste meleaguri în Primul Război Mondial îşi găsesc 
aici loc de veşnică odihnă şi cinstire, aşa cum se cuvine, ca 
eroi, fără deosebire de naţionalitate sau religie” a spus în 
cuvântul său colonelul (r) Zahorán Gyorgy. 

A urmat un tur, la pas prin frumosul oraş 
Bekescsaba, reşedinţa Judeţului Bekeş din  Ungaria, 
vecin de graniţă cu Judeţul Arad. Oraşul are o vechime 
de peste 700 de ani, o populaţie de peste 60.000 de 
locuitori, dintre care 4 % români, şi este presărat cu 
monumente şi obiective cultural-turistice interesante.

Spre prânz, grupul de rezervişti militari români 
şi maghiari - la care s-au adăugat şi trei ofiţeri 
de la CRM Szeged (cu care filiala arădeană s-a 
întâlnit în 3 septembrie 2016), format din: maior (r) 
Csepy Lászlo - preşedinte, colonel (r) Siny Imre - 
preşedinte de onoare şi maior (r) Kispál Jenö - membru 
în conducere - a ajuns la Sala de Sport, în împrejuri -
mile căreia era în plină desfăşurare tradiţionalul 
Festival al Cârnaţilor, manifestare cultural-gastro-
nomică pentru care oraşul Bekescsaba este vestit. 
Circa 40 de echipaje de măcelari preparau de zor 
cârnaţi, după reţete numai de ei ştiute, sub atenta 

VIZITA DE PRIETENIE ŞI COLABORARE 
EFECTUATĂ ÎN UNGARIA DE DELEGAŢIA 

FILIALEI ARAD, „ZIRIDAVA” A A.N.C.M.R.R.

supraveghere a exigentului juriu care supraveghea 
concursul de cârnaţi.  Un cuvânt de laudă pentru 
echipajul Filialei Arad, format din colonel (r) Kászoni 
Zoltán, colonel (r) Isac Ştefanache, m.m.p. (r) Duniov 
Nicolae, plt. adj. (r) Sebeşan Vasile şi maistrul măcelar 
Roşca Petre, care a primit aprecieri laudative pentru 
calitatea cârnaţilor preparaţi. Între timp, pe mai multe 
scene evoluau trupe şi formaţii muzical-coregrafice, iar 
la standuri se servea o gamă variată de bunătăţi din 
carne şi preparate.

Cu ocazia acestei vizite, delegaţia oficială a 
Filialei Arad a A.N.C.M.R.R - din care au făcut parte  
preşedintele, general-maior (r) Heredea Vasile-Ionel, 
colonel (r) Crişan Sandu - prim-vicepreşedinte, colonel 
(r) Uioreanu Victor şi m.m.p. (r) Nastasa Nistor - 
preşedinte, respectiv  vicepreşedinte ai Filialelor Ineu şi 
Lipova, colonel (r) Alexa Vasile - cenzor, lt. colonel (r) 
Aniculăesei Mihai - vicepreşedinte, colonel (r) Bursa 
Constantin - preşedintele Filialei Cultul Eroilor,  
precum şi alţi membri ai Biroului de conducere al 
Filialei - a purtat discuţii cu partea ungară, stabilindu-se 
cadrul instituţional al colaborării prieteneşti dintre 
rezerviştii militari din Judeţele Ard şi Bekeş, prin 
acţiuni comune în domenii diferite: cultural, social, 
divertisment, sport, cinstirea eroilor şi a tradiţiilor 
militare comune, protecţia socială a rezerviştilor militari, 
realizarea de proiecte cu finanţare europeană ş.a. 

La sfârşitul acestor discuţii am subliniat: ,,Astăzi 
am pus bazele unei noi colaborări între militarii în 
rezervă din România şi din Ungaria, după cele iniţiate 
de conducerile centrale ale celor două foruri asociative ale 
armatelor de rezervă din ţările noastre, A.N.C.M.R.R. 
respectiv B.E.O.S.Z. şi după contactul similar cu cel de 
azi avut în luna septembrie cu camarazii de la Szeged.  
Istoria relaţiilor româno-ungare este foarte îndelungată şi 
are aspecte atât pozitive cât şi negative, funcţie de epocă 
şi de stăpânitori. Ca parteneri şi aliaţi în cadrul NATO, 
ca vecini şi trăitori milenari în acest spaţiu geopolitic, ca 
militari români şi unguri, trebuie  să căutăm, să găsim şi 
să promovăm aspectele care ne apropie şi care ne unesc, nu 
cele care ne învrăjbesc.

Doar aşa vom contribui şi noi, prin proiectele comune 
şi prin specif icitatea f iecăruia, la multiculturalitatea 
Europei Unite, la un climat de pace şi colaborare în zona 
central-europeană”. 

General-maior (r) HEREDEA VASILE-IONEL 
Preşedintele Filialei Arad ,,Ziridava” a A.N.C.M.R.R.
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1. Domnul comandor (r) Eugen Mihail Casapu 

de la Filiala Sector 5 Bucureşti ne-a trimis un interesant 

material intitulat: ,,Elemente de artă militară în  

Aeronautica română în Campania din 1916”. 

Este vorba de aprecieri privind afirmarea 

Aeronauticii şi paşii făcuţi de aceasta în anii participării 

la Primul Război Mondial. 

Problemele pe care autorul le-a avut în vedere şi 

care formează osatura materialului sunt: 1. Elemente 

de artă militară rezultate din întrebuinţarea Aero-

nauticii în Europa în primii doi ani ai Primului Război 

Mondial; 2. Participarea Aeronauticii române la 

Campania din 1916. 

În radiografia privind aviaţia şi artileria anti-

aeriană, disponibilităţile acestora în anul intrării Româ-

niei în Primul Război Mondial şi intrarea acestora 

în luptă sunt scoase în evidenţă, pe de o parte rolul 

specialistului şi al tehnicii, iar pe de altă parte cel al 

necesităţii creşterii eficienţei acţiunilor, rolul Misiunii 

Militare Franceze în frunte cu generalul Berthelot. 

Colegiul de redacţie mulţumeşte domnului 

comandor (r) Eugen Mihail Casapu pentru preţioasele 

informaţii cuprinse în materialul care ne-a fost trimis, 

asigurându-l în acelaşi timp că acesta va intra în fondul 

de documentare al revistei noastre. 

Vă mulţumim !

2. Domnul general de brigadă (r) Cojocaru 

Zaharie, preşedintele Filialei Suceava ,,Petru Muşat” 

a A.N.C.M.R.R., într-o informare trimisă conducerii 

Asociaţiei face cunoscut faptul că, în ziua de 30.11.2016 

s-a desfăşurat, în Sala ,,Ştefan cel Mare” a Palatului 

Administrativ, un Simpozion dedicat Marii Uniri de 

la 1 Decembrie 1918.

Programul a cuprins comunicările: 1. 1 Decembrie 

1918 Ziua Marii Uniri şi a mântuirii întregului neam 

românesc, punct de referinţă în Istoria României. (Gl.

bg. (r) Cojocaru Zaharie);  2. Unirea Transilvaniei cu 

România, act de voinţă a întregului popor, capodoperă 

juridică a vremii. (col. (r) Boghian Gheorghe); 

3. 1 Decembrie al României. (col. (r) Horodenciuc 

Virgil);  4. Armata României contribuie la realizarea 

Marii Uniri (col. (r) Acatincăi Ioan); 5. Patriotismul, 

dimensiune valorică a Naţiunii Române (col. (r) 

Lupoaie Ovidiu); 6. In Memoriam:  Generalul Eremia 

Grigorescu (cdor (r) Săhtean Dumitru).

Participanţii la Simpozion au vizitat apoi 

Muzeul de Istorie al Municipiului Suceava.

CURIER

3. Domnul Aurelian Petrila din Arad  

mulţumeşte domnului general prof. univ. dr. Mihai 

Iliescu pentru faptul că i-a fost acordată  Diploma de 

Onoare a A.N.C.M.R.R., distincţie care i-a produs 

personal, dar şi familiei  plăcere şi satisfacţie. 

Odată cu aceste mulţumiri, domnul Aurelian 

Petrila a trimis,  pentru A.N.C.M.R.R şi o serie  de 

însemnări şi studii, precum: Concluzia vieţii la 91 de 

ani;  Din înţelepciunea omenirii; Al Doilea Război 

Mondial (1939-1945);  Alexandru Ioan Cuza, domnul 

românilor de pretutindeni; Carol I, Carol al II-lea 

şi Mihai, Istoria Românilor, de prof. Constantin C. 

Giurescu (adnotări); Istoria Transilvaniei, de Ioan 

Aurel Pop şi Ioan Bolovan (adnotări). 

Domnul Aurelian Petrila a fost ofiţer de artilerie. 

După avansarea sa la gradul de căpitan  a fost înlăturat 

brutal din Armata României, motivul fiind căsătoria 

domniei sale cu dăscăliţa Maria Despina, fiică de 

chiabur. A fost întotdeauna un iubitor al pământului 

şi neamului românesc, aşa cum chiar dânsul se declară. 

4. Domnule plutonier-adjutant (r) Ilie Cristea, 

în scrisoarea deschisă pe care aţi  adresat-o domnului 

general prof. univ. dr. Mihai Iliescu, în prima decadă 

a lunii decembrie a.c., militaţi cu mult patos pentru 

dragostea de neam şi ţară, precum şi pentru unitatea 

României. 

Faceţi  acest lucru atât în calitate de cadru militar 

în rezervă, care timp de aproape 40 de ani aţi slujit 

ţara sub drapel, dar şi în calitate de membru al unui 

partid. A.N.C.M.R.R. nu este cu nimic vinovată de 

condiţiile vitrege în care o structură teritorială a sa îşi 

desfăşoară activitatea.  Totodată vă informăm că, prin 

Statutul său, A.N.C.M.R.R. este o structură asociativă 

apartinică. 

În activitatea pe care o desfăşurăm avem în 

vedere cultivarea dragostei de neam şi ţară în rândul 

tineretului şi dăm curs problemelor care privesc 

cultivarea terecutului istoric, dar şi problemelor care 

ţin de contemporaneitate, probleme pe care le aducem 

în prim-plan şi în revista noastră ,,Rezerva Oştirii 

Române”. 

Cu părere de rău, nu putem să aducem la 

cunoştinţă materialul trimis de dummneavoastră şi 

domnului colonel (r) Valeriu Pricină.

General de brigadă (r) GHEORGHE CREȚU
Colonel (r) MIRCEA CORNELIU ALEXE
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ECOURI

Oamenii din comună spun despre mama 
colonelului (r) Maria Florea, Stanca Florea, că 
nu a avut noroc în viaţă, că a trăit într-o continuă 
sărăcie. În realitate, Stanca Florea a fost una dintre 
cele mai bogate  femei din comună. Viaţa i-a dăruit 
unsprezece copii, zece băieţi şi o minunată fată, cea 
mai mică dintre ei. Această femeie a crescut mai 
mult singură copiii. Acesta a fost cel mai mare merit 
al doamnei Stanca.

A fost foarte greu pentru aceşti copii, care nu 
au simţit mângăierea, alinarea, dragostea tatălui lor 
pentru că acesta nu s-a mai întors acasă din război, 
unde şi-a dat viaţa pentru copiii săi şi pentru ţară. 
Când tatăl lor, Petru Florea a plecat în război, 
micuţa lui comoară nu avea niciun an, iar băiatul cel 
mai mare nu împlinise încă treisprezece ani. 

Stanca Florea a dus apoi singură tot greul casei, 
crescându-şi cu grijă şi dragoste copilaşii. Inima 
mamei Stanca era plină de bucurie când îi vedea 
crescând pe cei unsprezece copii şi când  îi săruta şi 
îi îngrijea. Era însă  plină de mâhnire şi de griji când, 
de multe ori, nu avea ce le pune pe masă acestora. 
Chiar şi spălatul şi primenitul celor unsprezece copii 
nu era o treabă uşoară, ca şi multe altele, ea făcea însă 
totul cu bucurie, cu mulţumire sufletească. 

În amintirea soţului ei şi tatăl copiilor, de Ziua 
Naţională a României mama aduna pe cei unsprezece 
copii în jurul bradului din curtea casei şi formau o 
horă. Tinerele vlăstare se prindeau de mânuţe şi prin 
inimile şi corpul lor curgea acelaşi sânge şi simţeau 
pulsul inimii tatălui lor-erou. Apoi mama lor dădea 
tonul cântecului ,,Noi suntem români”, iar vocile 
cristaline ale copilaşilor ridicau în slăvi pe eroi, pe 
tatăl lor. 

Mama Stanca nu a putut să dea pe niciunul 
dintre băieţi la şcoală. Maria, fata frumoasă ca o 
zână, ca o stea luminoasă, a avut drumul la învăţătură 
aurit. După cele patru clase primare, mama ei nu a 
mai putut să o dea la clasa a 5-a, motivând că şcoala 
ar fi prea departe. În ziua în care au început cursurile, 
Maria stătea tristă în curtea casei, gândindu-se că şi 
ea s-ar fi putut afla printre elevi. Văzând-o, mama ei 
o luă la rost:

INIMĂ DE MAMĂ

- Hai Marie! Trezeşte-te odată!
- Dar mi-am revenit, mamă!
- Du-te la păscut cu Steluţa!
- Da mamă, aşa am să fac, a răspuns fetiţa cu 

jumătate de gură.
În sufletul ei era atunci multă amărăciune. 

Şcoala a început dar ea era cu capra ei, Steluţa.
Când se înapoie acasă de la ,,şcoala islazului“, 

în faţa porţii o aştepta directorul şcolii.
- Gata Marie, de mâine s-a terminat cu islazul. 

Mergi la şcoală. Ţi s-a acordat bursă!
De bucurie, fetiţa sărută botişorul căpriţei, iar 

aceasta, parcă înţelegând momentul, i-a răspuns în 
felul ei, printr-un lung semnal sonor.

Rezultatele obţinute pe timpul şcolii au fost 
mereu foarte bune, inclusiv în Şcoala Militară şi 
apoi la Academia Militară Generală.

Viaţa ei a devenit luminoasă şi fericită. Munca 
i-a adus satisfacţii. S-a căsătotit cu Gigel, băiatul 
directorului şcolii, cu care fusese colegă.

După absolvirea Academiei Militare Generale 
a ocupat diverse funcţii, dintre care de cea de 
comandant de batalion într-un regiment mecanizat, 
îşi aminteşte cu multă plăcere. 

Întâmplarea a făcut ca printre militarii în termen 
ai acestei unităţi să fie şi din comuna sa natală, cu ai 
căror părinţi se cunoştea foarte bine. A fost şi un 
caz deosebit, cel al soldatului Ion Lungu, al cărui 
tată a decedat, dar familia acestuia fiind foarte săracă 
nu avea bani pentru cele necesare înmormântării. 
Maiorul Maria cu soţul ei au plătit tot ce era necesar. 

A ajutat pe mulţi copii din localitate să dea 
examen la licee, la facultate etc.

Din dragoste pentru satul natal, Maria şi soţul 
ei au hotărât să refacă din temelii vechea casă a 
părinţilor, care se ruinase. Când casa a fost terminată 
bucuria lor a fost nespus de mare, dar nu numai 
pentru că aveau o casă nouă, ci mai ales pentru 
că acum se puteau considera împliniţi, adevăraţi 
cetăţeni ai comunei, ca şi părinţii lor. 

Trecerea în rezervă şi revenirea în comună i-a 
apropiat şi mai mult pe cei doi soţi de comună şi de 
consăteni. Dar pe Maria o frământa şi nu-i dădea 

Colonel (r)  ION GH. TOMA 
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În numărul 2(33)/Decembrie 2015 al Revistei noastre domnul colonel (r) Ion Gh. Toma, 

colaboratorul nostru permanent, publica, la rubrica ECOURI, articolul intitulat ,,Cămaşa inimii – 

Tricolorul”, un mini portret al colonelului (r)  Nicolae  Ivănel, cândva unul dintre cei mai iscusiţi 

transmisionişti ai armatei române. 

Aceasta a avut un efect deosebit asupra celui vizat, dat fiind faptul că după ce a citit cu emoţie 

articolul care i-a fost dedicat în revistă, ofiţerul a realizat mai multe copii ale acestuia şi lipind pe 

fiecare câte un tricolor în miniatură, le-a expediat rudelor din comuna natală, TÂRNAUCA din 

Ţinutul Herţa şi celor aflate în Germania!  

Un gest emoţionant atât pentru colonelul (r) Nicolae Ivănel, cât şi pentru rudele sale de 

dincolo de graniţele ţării, cărora tricolorul le-a rămas pentru totdeauna în suflet.

Nu putem să nu scoatem în evidenţă şi de data aceasta puterea cuvântului scris de oameni 

înzestraţi cu acest dar şi mai ales cu o mare iubire şi respect deosebit pentru semenii lor.

Acest exemplu nu este singular. Fiecare număr al revistei, prin problematica abordată trezeşte, 

într-un fel sau altul, o anumită stare emoţională printre cititori. Este şi acesta semnul necesităţii şi 

utilităţii acestei publicaţii.     

UN  ECOU  NEAŞTEPTAT

pace faptul că această comună era foarte săracă şi 
nimeni nu făcuse nimic pentru a îmbunătăţi situaţia. 
Apelând la un specialist în irigaţii şi un inginer 
constructor din comună au realizat un proiect de 
irigaţii, pentru realizarea căruia au apelat la diverse 
autorităţi, care însă l-au respins. În cele din urmă 
au ajuns la ministerul de resort, ai cărui specialişti 
au studiat proiectul şi l-au aprobat, cu corecţiile 
necesare. Din fonduri europene au fost obţinute zece 
milioane de euro. Au fost stabilite etapele de realizare 
a lucrărilor şi termenul de finalizare a acestora, care 
au fost aduse şi la cunoştinţa locuitorilor comunei. 
În semn de respect şi preţuire pentru consăteana lor, 
locuitorii comunei au hotărât ca lucrarea să poarte, 
după finalizare, numele ,,Colonel Maria”, ca şi una 
din străzile comunei pe care se află locuinţa acesteia. 

În locuinţa  colonelului (r) Florea şi-a instalat 
un cabinet medical dr. Gina Florea, fiica acesteia, iar 
la etajul acesteia şi-a deschis un cabinet veterinar dr. 
Radu Florea, fiul. De serviciile celor două cabinete 
medicale beneficiază locuitorii comunei, dar şi ai 
altor localităţi.  

Aceste fapte dovedesc încă o dată puterea 
de care dau dovadă pensionarii militari, care pot 
contribui, cu pregătirea lor, cu rigurozitatea şi voinţa 
care îi caracterizează, la îmbunătăţirea situaţiei 
comunităţilor din care fac parte, ca în acest caz, dar 
şi în multe alte modalităţi.  

...În urmă cu un an m-am întâlnit cu doamna 
col. (r) Maria Florea la cabinetul cunoscutului 
dr. general-maior (r) Ţintoiu, la Spitalul Militar 
Central. Era foarte fericită pentru că inima ei s-a 
,,reparat” şi poate fi în continuare alături de familia 
ei, de comuna natală şi de consătenii săi. 

Realizarea sistemului de irigaţii care a schimbat 
viaţa întregii comune şi a celor învecinate, alungând 
sărăcia cauzată de lipsa apei, constituie mândria şi 
bucuria vieţii sale, care îi dă forţa de a continua să 
facă tot ce îi stă în putinţă pentru binele comunei şi 
al locuitorilor acesteia.

Apa care va uda de acum încolo pâmântul 
comunei va  fi mereu un dar al naturii, pus în slujba 
oamenilor datorită iniţiativei şi acţiunii colonelului 
(r) Maria Florea.  
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ANIVERSĂRI... ANIVERSĂRI... ANIVERSĂRI...

Artileria antiaeriană s-a născut din necesitatea, 
resimţită spre sfârşitul secolului 19, de a combate 
aeronavele inamice, devenite extrem de primejdioase.

Prima reglementare în domeniul apărării 
antiaeriene a apărut în anul 1913, prin „Legea 
privind organizarea aeronauticii”. În anul 1914 au 
fost elaborate: „Planul pentru completarea armatei cu 
material de război”, în care  se  prevedea  introducerea  
în  înzestrare  a  unor  tunuri  antiaeriene  cu  muniţia  
aferentă şi ,,Regulamentul asupra organizării şi 
funcţionării comandamentului şi serviciilor Cetăţii 
Bucureşti în vederea pregătirii mobilizării şi trecerii 
la stările de război şi asediu”, în care se avea în vedere 
şi realizarea protecţiei împotriva loviturilor din aer. În 
acelaşi an, pe 22 decembrie s-a încheiat un contract cu 
firma italiană „Vickersterni Spezia” pentru importul a 
4 tunuri antiaeriene de 75 mm „Deport”.

În anul 1915  a fost constituit, în cadrul Direcţiei 
Generale de Armament şi Muniţii de pe lângă 
Ministerul de Război, un birou destinat a se ocupa de 
procurarea bazei materiale a apărării antiaeriene şi au 
fost încheiate contracte cu  firme italiene şi Convenţia 
româno-franceză pentru import tehnică militară” , 
pentru procurarea de muniţie pentru tunuri, respectiv 
tunuri A.A. 

La 15 aprilie - au intrat în vigoare „Instrucţiunile 
privitoare la apărarea stabilimentelor, depozitelor 
de muniţii şi altor obiective”, care cuprindeau măsuri 
active/pasive de apărare împotriva inamicului aerian.

La 15 septembrie 1915 a fost înfiinţat Corpul de 
aviaţie român, prin care s-a pus bazele realizării uneia 
dintre componentele importante ale apărării ţării 
împotriva atacurilor aeriene.

În anul 1916  a fost adoptată hotărârea Mare-
lui Stat Major, care preciza că pentru acoperirea 
necesarului de tunuri antiaeriene, parte din artileria 
de cetate dispusă în forturi va fi făcută disponibilă, 
apoi transformată şi adaptată pentru trageri contra 
aeronavelor. Modificarea şi adaptarea artileriei din 
forturi, conform concepţiei elaborate de către Marele 
Stat Major au fost realizate de specialişti militari 
români din Arsenalul Armatei. 

Planul de mobilizare a armatei pentru anii 
1916-1917 prevedea o situaţie detaliată a artileriei 
antiaeriene, inclusiv a mitralierelor şi proiectoarelor.

100 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA
ARTILERIEI ANTIAERIENE ROMÂNE

Apărarea antiaeriană a ţării se afla în perioada 
de organizare, pregătire a efectivelor şi intrare succesivă 
în dispozitiv de luptă, dispunând de un minimum 
necesar de forţe şi mijloace.

În cursul războiului, artileria antiaeriană română 
a fost pusă în situaţia de a duce acţiuni de luptă 
împotriva celor mai puternice forţe aeriene din lume 
în epoca respectivă.

La 1 martie 1916 a intrat în vigoare „Planul de 
mobilizare a armatei pentru perioada 1916-1917”, în care 
Marele Stat Major a cuprins structura organizatorică a 
apărării antiaeriene şi efectivele necesare (a fost înscris 
şi încadrat „Serviciul Apărării Capitalei Contra 
Aeroplanelor”, prima structură organizatorică de profil 
din armata română).

La 15 aprilie 1916 a fost înfiinţată ,,Şcoala de 
tragere cu tunul antiaerian calibru 57mm.”, mai 
întâi la Mihai Bravu, apoi la Turtucaia.

La 14 mai 1916, în baza ordinului Marelui Stat 
Major s-a hotărât ca pregătirea personalului necesar 
încadrării tunurilor antiaeriene să se realizeze prin 
concentrări la unităţile şi în dispozitivele în care 
acestea urmau să acţioneze în caz de necesitate. La 
23 iunie - Marele Stat Major a hotărât înfiinţarea unei 
şcoli de tragere în Bucureşti, pentru tunurile de 57mm.

La 25 iulie - comandantul Cetăţii Bucureşti, 
generalul de divizie Mihail Boteanu, care avea în 
subordine şi Serviciul Apărării Capitalei Contra 
Aeroplanelor, a fost învestit cu responsabilitatea ca, 
până la 15.08.1916, să organizeze apărarea Capitalei.

După semnarea „Convenţiei militare dintre 
România şi Antanta” din 04.08.1916, Marele Stat 
Major a hotărât, la 9 august 1916, ca în armata română 
să ia fiinţă, o nouă armă Corpul Apărării Antiaeriene                
( reprezentat de artileria antiaeriană).

La 14 august 1916, prin ordinul de mobilizare cu 
nr. l.D. 2784, transmis în toată armata, a fost transmis 
ordinul de înfiinţări la mobilizare, care cuprindea şi 
Corpul Apărării Antiaeriene.

În jurnalul de operaţii al Comandamentului 
Cetăţii Bucureşti se menţiona, în ziua de 15 august, că 
această structură organizatorică a apărării antiaeriene 
a fost găsită „funcţionând”, ceea ce constituie un fapt 
cu relevanţă aparte privind oficializarea existenţei în 
armata română a armei artileria antiaeriană.

General-maior (r) prof. univ. dr. VISARION NEAGOE
Colonel dr. NICUŞOR MOLDOVAN
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Unitatea de artilerie antiaeriană, atestată docu-
mentar în ziua de 15.08.1916 ca fiind în funcţiune, 
consfinţeşte apariţia în structura armatei române a 
unei noi arme, artileria antiaeriană. 

La 19 septembrie 1916, Bateria de artilerie 
antiaeriană înzestrată cu tunuri italiene Deport, 
repartizată la 16.08.1916 Armatei a 3-a, pe timpul 
executării manevrei de la Flămânda, a doborât un 
avion german.

Această primă victorie antiaeriană, materializată 
în doborârea unui avion, a rămas un eveniment cu 
mare rezonanţă în amintirea artileriştilor antiaerieni. 
Comandantul bateriei, locotenentul Constantin 
Constantin a fost decorat cu ordinul „Coroana 
României” în gradul de cavaler, iar elevul-plutonier 
Limburg Dumitru a primit medalia „Bărbăţie şi 
Credinţă”.

Încă de la începutul existenţei sale, artileria 
antiaeriană s-a aflat în atenţia guvernului României şi 
a Marelui Cartier General român.  Astfel,  între 16-30 
octombrie - potrivit înţelegerii între guvernul român şi 
cel francez - misiunea militară franceză în România, 
condusă de generalul Henri-Mathias Berthelot a 
studiat situaţia apărării antiaeriene a României, iar la 
30 octombrie Marele Cartier General român a emis 
Ordinul nr. 2795, prin care s-au stabilit unele măsuri 
de îmbunătăţire a apărării contra aeroplanelor, care 
urmau să fie aplicate în două etape. 

Ca urmare a raportului prezentat ministrului 
de război de către comandantul Cetăţii Bucureşti, 
generalul de divizie Mihail Boteanu, cu privire la 
apărarea contra aeronavelor, în care s-a arătat că 
„apărarea antiaeriană a Capitalei este insuf icientă”, 
s-a hotărât ca Serviciul de Apărare a Capitalei Contra 
Aeronavelor, (practic, Corpul Apărării Antiaeriene), 
să treacă în subordinea Marelui Cartier General. Au 

fost efectuate schimbări şi în ceea ce priveşte comanda 
Cetăţii Bucureşti, în care a fost numit, prin Ordinul 
nr. 22 al Ministrului de Război, generalul  Ion Raşcu şi 
a Corpului Apărării Antiaeriene, în care a fost numit 
locotenent-colonelul Nicolae Opran.

În anul 1917 s-a înfiinţat Şcoala specială de 
tragere antiaeriană a ofiţerilor şi au fost luate măsuri 
pentru creşterea mobilităţii artileriei  antiaeriene, prin 
asigurarea unor mijloace de transport adecvate.

În perioada 11-08 februarie,  Corpul Apărării 
Antiaeriene a trecut din subordinea Marelui Cartier 
General în cea a Inspectoratului General al Artileriei.

În septembrie 1917, materialul întrebuinţat 
pentru executarea tragerilor consta în: 70 de tunuri 
de 75mm, 76 de 57mm, 23 de mitraliere antiaeriene şi 
12 proiectoare, toate repartizate între cele două armate 
şi zona interioară.

Acţiunile duse de artileria antiaeriană în perioada 
iulie-septembrie 1917 au cunoscut o arie spaţială 
şi temporală relativ întinsă, victoriile dobândite au 
consfinţit locul şi rolul artileriei antiaeriene  între 
celelalte arme active ale armatei române, adăugând noi 
pagini de glorie în istoria militară a poporului român.

În noiembrie 1917, odată cu încheierea armis-
tiţiului - Corpul Apărării Antiaeriene a fost demobilizat 
şi a rămas ca structură organizatorică permanentă sub 
denumirea „Divizionul de artilerie antiaeriană”.

Participarea artileriei antiaeriene române la 
prima conflagraţie mondială a certificat, prin victoriile 
antiaeriene obţinute şi prin jertfa de sânge a celor care 
au slujit-o, apariţia şi evoluţia strălucită a unui nou gen 
de armă, care va continua să înscrie pagini de glorie 
în istoria Armatei României, devenind astăzi o armă 
indispensabilă în structura de forţe şi în sistemul 
naţional de apărare.
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La numai câteva luni de la intrarea României 
în Primul Război Mondial, mai precis la sfârșitul 
anului 1916, după memorabile succese pe de o parte  
și  insuccese regretabile pe de altă parte (luptele de la 
trecătorile Carpaților, de la Jiu și din Dobrogea, pe linia 
Dunării și la porţile Bucureștiului), Armata Română a 
fost reorganizată și mai bine dotată cu tehnică de luptă 
în vederea luptelor care aveau să urmeze.  

Printre altele, s-a înființat un nou gen de armă 
şi anume trupele de vânători de munte, structură 
militară menită, în principal, să desfășoare acțiuni 
militare în zone muntoase, specifice teritoriului 
României. Astfel, la data de 3 noiembrie 1916, prin 
Ordinul Marelui Cartier General  numărul 234, s-a 
decis înființarea Corpului Vânătorilor de Munte, prin 
transformarea Școlii Militare de Schiori București. 
Noua structură ostășească a fost organizată inițial 
pe trei batalioane, alcătuite fiecare din trei companii, 
efectivele lor numărând la început un total de 2.000 
de militari. Aceștia au fost recrutați după criterii bine 
stabilite, din întreaga armată, criteriul de bază fiind 
acela de a fi în măsură să poată desfășura acțiuni de 
luptă în terenuri muntoase și greu accesibile.    

Militarii  recrutați pentru alcătuirea Corpului 
Vânătorilor de Munte au fost încartiruiți în cazarma 
Regimentului 4 Roșiori din București, în vederea 
pregătirii pentru desfășurarea  acțiunilor de luptă 
în zone muntoase. La numai două luni și ceva de 
la înființare, în ziua de 9 ianuarie 1917, Corpul 
Vânătorilor de Munte a devenit Batalion de vânători 
de munte, structurat pe 5 companii de pușcași, 
2 companii de mitraliere și o secție de transmisiuni. 
Atât ca structură ostășească cât și ca număr de 
luptători, acesta avea echivalentul unui regiment. 
Instruirea viitorilor luptători în vederea desfășurării 
acțiunilor militare în teren denivelat și muntos a durat 
aproape șase luni, până în luna iulie 1917. 

Luptătorii batalionului  aveau să primească botezul 
focului pe frontul din Moldova, în zonele Târgu Ocna 
și Oituz. Ordinul de a intra în luptă a fost dat în ziua 
de 8 august 1917 de către generalul Constantin Prezan, 
iar botezul  propriu-zis al focului l-au primit începând 
cu ziua de 11 august. În timpul luptelor, pe care le-au 
desfășurat cu elan, bravură și eroism vânătorii de munte, 
la Cireșoaia, pe dealul Coșna,  în zonele Vrânceanu și 
Oituz, s-au acoperit de glorie nepieritoare. În zonele de 
luptă și cu precădere la Oituz, s-a născut deviza eroică 

100 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA
TRUPELOR ROMÂNE DE VÂNĂTORI DE MUNTE

românească „Pe aici nu se trece”. După acele încleștări 
crâncene din Moldova unitatea de vânători de munte 
a fost retrasă de pe câmpul de luptă pentru refacere, în 
garnizoana Târgu Neamț.

Ulterior, bravul batalion de vânători de munte, 
în fruntea căruia s-a aflat maiorul Virgil Bădulescu, 
a fost transformat în regiment primind patronimul  
„Principele Carol”. 

După făurirea României Mari, apreciindu-se la 
modul cuvenit rolul jucat de către trupele române de 
vânători de munte pe front, în armata română a sporit 
în mod substanțial numărul de unități și mari unități cu 
acest profil. În anul 1923 au fost înființate două divizii 
de vânători de munte și anume: Divizia 1 Vânători de 
Munte  cu garnizoana la Brașov și Divizia 2 Vănători 
de Munte cu garnizoana la Bistrița. 

În anul 1937 cele două divizii aveau să fie 
reorganizate în trei brigăzi distincte, care au primit 
denumirile de 1,2 și 3 vânători de munte. Ulterior, 
adică în anul 1939 s-a înființat o nouă brigadă de 
vânători de munte, ea purtând denumirea de Brigada 4
Vânători de Munte. Brigăzile respective erau organi-
zate pe batalioane și câte două divizioane de artilerie, 
cu tunuri de munte de calibrele 75 sau 76,2 mm și 
de un divizion de obuziere de munte cu calibrul de 
100 mm. În perioada aceea specialiștii militari români 
apreciau faptul că „brigăzile noastre de vânători de 
munte erau în măsură să acționeze relativ independent 
pe câmpul de luptă”. Prin dotarea și instruirea lor, ele 
puteau fi considerate superioare în lupta în teren 
muntos brigăzilor de infanterie.

Acest lucru se va dovedi cu prisosință în timpul 
participării României la cel de-Al Doilea Război 
Mondial. Pe durata desfășurării războiului atât pe 
Frontul de Est (1941 - 1944), cât şi  pe cel de Vest 
(23 august 1944 - 12 mai 1945), pentru a se asigura 
brigăzilor de vânători de munte o mai mare putere 
de luptă și flexibilitate în acțiuni, conducerea armatei 
stabilise încă din anul 1940, creșterea numărului de 
batalioane ale unei brigăzi, de la 4 la 7, în perioada 
respectivă înființându-se câteva batalioane de rezerviști 
și două batalioane de luptători pe schiuri. În literatura 
de specialitate se apreciază că organizarea celor două 
batalioane de schiori „reprezenta o noutate absolută în 
armatele statelor europene din acea perioadă”.

În ultima perioadă a lunii martie 1942 
considerându-se că ar fi binevenită o reorganizare pe 

General de brigadă (r) dr.  FLORIAN  TUCĂ
Colonel (r) LAURENŢIU DOMNIȘORU
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divizii de vânători de munte, au luat ființă pe frontul 
de Est diviziile 1.2.3.4 iar ulterior, adică la sfârșitul 
anului 1943, Divizia 18 Infanterie a fost transformată 
în Divizia 18 Vânători de Munte. În vara anului 
1944 în cadrul aceleiași structuri ostășești aveau să 
se înființeze pe lângă fiecare divizie de vânători de 
munte, divizii de instrucție, unde urma să fie pregătit 
pentru viitoarele lupte un număr apreciabil de militari. 
Marile unități de vânători de munte la care ne-am 
referit aveau să participe activ la aspre încleștări atât pe 
frontul de Est cât și pe cel de Vest, la unele dintre ele cu 
rezultate excepționale. În această privință se cuvine să 
fie amintite succesele militare repurtate pe frontul de 
Est de către Divizia 2 Vânători de Munte comandată 
de generalul Ioan Dumitrache, care s-a remarcat 
în bătăliile din Crimeea. Pentru modul exemplar cu 
care comandantul și-a condus divizia în acele aprinse 
încleștări, el avea să fie decorat de către statul german 
cu „ Crucea de Cavaler a Crucii de f ier”.

Amintim de asemenea, de generalul Leonard 
Mociulschi care a condus trupele Diviziei 3 Vânători 
de Munte, atât pe frontul de Est cât și pe cel de Vest. 
El este socotit și în zilele noastre un vânător de munte 
de elită și de excepție, fiindu-i recunoscute calitățile și 
meritele. Numele său îl poartă cu demnitate și mândrie 
Batalionul 21 Vânători de Munte Predeal, din Brigada 
2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”.

Referitor la participarea trupelor române de 
vânători de munte la cel de-Al Doilea Război Mondial, 
atât pe frontul de Est cât și pe cel de Vest, socotim 
necesar să facem câteva aprecieri de sinteză. Numărul 
de vânători de munte care au participat la război a 

Subunitate de vînători de munte în marș

depășit cifra de 200.000 de oameni. În perioada anilor 
1941-1944 ei s-au bătut cu trupele dușmane în luptele 
pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei, apoi pe 
frontul din Crimeea, până în preajma Sevastopolului 
și în cele din urmă în bătălia de la Iași-Chișinău. 
Începând cu ziua de 23 august 1944 trupele române de 
vânători de munte împreună cu celelalte categorii de 
trupe ale armatei (infanterie, tancuri, artilerie, aviație, 
marină etc.), au participat la eliberarea României de 
sub ocupația străină, iar apoi începând cu data de 
25 octombrie 1944, la luptele de pe teritoriile Ungariei, 
Austriei și Cehoslovaciei.

Dintr-o statistică întocmită după război de către 
istoricii noștri militari, rezultă cu claritate faptul că 
drumul de luptă parcurs pe fronturile de Est și de 
Vest ale celui de- al Doilea Război Mondial de către
trupele române de vânători de munte „a fost de peste 
3000 de km”.

Dintr-o altă statistică, rezultă că în timpul 
aprigului război jertfele de sânge date de vânătorii 
noștri de munte în numele și pentru gloria patriei „au 
fost de 74.208 militari dintre care 70.000 erau gradați și 
soldați, 2.378 de ofițeri și 1.830 de subofițeri”. 

În anii de după cel de-Al Doilea Război 
Mondial, trupele române de vânători de munte au 
evoluat în conformitate cu evoluția întregii noastre 
armate, evident cu urcușuri și coborâșuri. În această 
privință începând cu anul 1946 ele au fost reorganizate 
succesiv. La un moment dat cele mai multe brigăzi de 
vânători de munte au fost chiar desființate, pentru ca 
apoi să fie reînființate în alte garnizoane. Pentru că o 
astfel de problemă este, în linii generale cunoscută și 
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Pe cărări  de munte

relatată pe larg de noi în alte articole, nu ne vom referi 
la ea. Considerăm însă necesar să mai consemnăm 
un fapt foarte important referitor la istoricul trupelor 
de vânători de munte. Este vorba de participarea 
exemplară a unor structuri de vânători de munte în 
teatrele de operații pentru menținerea păcii și stingerea 
unor conflicte în străinătate. Avem în vedere în mod 
special acțiunile militare desfășurate în ultimi 10 ani 
de către luptătorii Brigăzii 2 Vânători de Munte 
„Sarmizegetusa”, în Kosovo, Irak și Afganistan. Pe 
timpul desfășurării acelor acțiuni un număr mare de 
militari din această mare unitate și-au pierdut viața, 
ei fiind considerați, pe bună dreptate, eroi ai neamului 
românesc. Ca foști militari avem o datorie de cinste și 
de suflet să le consemnăm numele  și să  nu-i uităm 
niciodată pe sublocotenenții post-mortem Aurel 
MARCU, Florin BĂDICEANU, Valerică LEU, Paul 
CARACUDĂ și Dan CIUBUTARU din Batalionul 
33 Vânători de Munte „POSADA” Curtea de Argeș, 
pe maiorul post-mortem Iuliu - Vasile UNGURAȘ, 

pe sublocotenentul Claudiu CHIRA din Batalionul 
21 Vânători de munte „Gl. Leonard Mociulschi” 
Predeal și pe sublocotenentul post-mortem Dragoș 
ALEXANDRESCU din Batalionul 30 Vânători de 
Munte „Dragoslavele” Câmpulung Muscel.

La centenarul trupelor române de vânători de 
munte toți românii de bine trebuie să privească cu 
toată dragostea și recunoștința lor pe oștenii din 
zilele noastre din această categorie de trupe și să aibă 
încredere în ei și în întreaga noastră armată.

BIBLIOGRAFIE:
- Col. (r) Gheorghe SUMAN, col. (r) Vasile 

PRICOP „Istoria Vânătorilor de Munte”, București 1998
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Domnișoru, „3 Noiembrie Ziua Trupelor de Vânători 
de Munte”, 2013;

- Gl. Bg. dr. (r) Florian Tucă, col. (r) Laurențiu 
Domnișoru, „3 Noiembrie Ziua Vânătorilor de 
Munte”, 2014.
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Colonel (r)  VICTOR NEGHINĂ

Foştii absolvenţi din batalionul comandat atunci 
de maior Nicolae Păştinică, din Şcoala Militară 
de Ofiţeri Activi ,,Nicolae Bălcescu”, în urmă cu 
35 de ani, s-au bucurat de revedere, în zilele de 9 şi 
10 iulie a.c. Cu 35 de ani în urmă, tinerii absolvenţi 
se mândreau cu strălucirea stelelor de pe epoleţi, în 
grad  de locotenent, încărcaţi cu sufletele pline de 
bucurie, pentru împlinirea unui vis adolescentin: 
de a-şi dedica viaţa slujirii ţării sub sacra deviză 
Patrie – Onoare – Demnitate. 

Cu emoţie şi amintirea anilor de Şcoală, ei s-au 
reîntâlnit pentru prima dată după absolvirea Şcolii, 
cu 35 de ani în urmă, în Academia Forţelor Terestre 
Nicolae Bălcescu, pentru a depăna amintiri şi pentru 
a trăi, încă o dată, acel sentiment pe care orice elev 
îl are atunci când se strigă catalogul, pentru a-şi 
prezenta fiecare raportul de activitate din anii cât 
au fost la comanda structurilor din arma infanterie. 
Deosebit de sensibilă şi încărcată de emoţie s-a 
dovedit întâlnirea foştilor colegi, dar şi cu cei care 
le-au călăuzit paşii ca adevăraţi părinţi – comandanţi 
şi cadre didactice. 

Întâlnirea a debutat cu apelul şi prezentarea 
raportului fostului comandant, în prezent General 
cu 4 stele în Retragere. Împreună cu ei, au 
împărtăşit aceleaşi sentimente de bucurie şi foştii lor 
comandanţi, dascăli dar şi distinsele lor soţii. 

După ceremonialul de dimineaţă, moment trăit 
timp de 3 ani cât au fost elevi, aceştia au participat la 
o slujbă de pomenire în Capela Academiei Forţelor 
Terestre, în memoria colegilor şi a foştilor dascăli 
şi comandanţi care au părăsit această lume. Slujba 
de pomenire a fost oficiată de Călin Sămărghişan, 
preotul Academiei şi al Garnizoanei Sibiu.

 După acest moment religios, a urmat strigarea 
catalogului, moment desfăşurat în Aula Academiei. 
Înainte de a-şi prezenta împlinirile în carieră şi în 
familie, au fost felicitaţi şi le-a urat un bun venit 
dl. General de Brigadă prof. conf. dr. ing. Ghiţă 
Bârsan, comandantul şi rectorul Academiei. 
La rândul lui, col.(r) Marius Popenţa, Şeful 
compartimentului Pregătire Militară a Studenţilor, 
le-a vorbit despre misiunea şi împlinirile Academiei 
în contextul structurilor academice din armatele 

S-AU  ÎNTORS  LA  ŞCOALĂ  
DUPĂ  35  DE  ANI  DE  LA  ABSOLVIRE

NATO, rezultatele obţinute în pregătirea studenţilor 
militari, deveniţi ofiţeri activi în structurile forţelor 
terestre ale armatei române. Le-a vorbit despre 
relaţiile locale, naţionale şi internaţionale ale 
Academiei în domeniul cercetării ştiinţifice şi 
schimbul de experienţă în pregătirea studenţilor 
viitori ofiţeri activi. 

A venit apoi rândul foştilor absolvenţi să-şi 
prezinte demersurile în carieră, succesele obţinute 
în îndeplinirea atribuţiilor regulamentare şi a 
misiunilor încredinate. Din raportul lor a rezultat 
că toţi şi-au completat studiile superioare în 
cadrul Academiei Militare Generale şi în reţeaua 
universitară a Ministerului Învăţământului şi 
Ştiinţei. Am reţinut şi faptul că toţi absolvenţii au 
păşit în ierarhia gradelor superioare, au îndeplinit 
funcţii începând de la comanda plutonului până în 
structurile superioare ale armatei. Toţi au afirmat că 
şi-au întemeiat familii, au copii realizaţi profesional, 
unii dintre aceştia au ales drumul părinţilor, 
dedicându-se carierei militare. 

După strigarea catalogului, foştii absolvenţi 
au vizitat Academia, respectiv baza materială de 
învăţământ, condiţiile de viaţă ale studenţilor, trăind 
bucuria, până la lacrimi, când au păşit pragul claselor 
în care au învăţat 3 ani de zile. 

Ultimele clipe petrecute împreună le-au trăit în 
ambianţa unei mese festive, la restaurantul militar 
din Sibiu, care s-a dovedit un moment plin de 
bucurii, prin depănarea altor amintiri frumoase din 
cei 3 ani de şcoală militară, precum şi din cariera 
aleasă. Din program nu a lipsit nici fotografia de 
grup, pentru a o adăuga în raniţa cu amintiri sau a 
o pune în ramă, până la revederea următoare, după 
5 ani, respectiv în 2021. 

Să menţionăm că întâlnirea a fost o reuşită 
deplină şi la pregătirea ei au contribuit foştii lor 
colegi, respectiv col. (r) Teodor Dumitra, col. (r) 
Ştefănică Constantin, col. (r) Petre Pârvu, col. (r) 
Nicolae Paraschiv şi col (r) Valentin Badea din Sibiu. 

Pe cât de plăcută s-a dovedit a fi revederea după 
35 de ani, pe atât de tristă a fost despărţirea, dar cu 
speranţa următoarei revederi peste 5 ani, aşa cum au 
hotărât.
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PAGINA LIRICĂ

T|cerea copacilor

Aceleaşi ploi ne bat întruna şi aceleaşi stele ne privesc, 
aceleaşi vânturi ne răsfiră şi-aceleaşi raze ne-ncălzesc…
Acelaşi aer ne dă viaţă, cu-aceeaşi apă ne hrănim, 
acelaşi sol ne dă putere… şi totuşi ne deosebim. 

Noi suntem aprigi totdeauna, impetuoşi, înverşunaţi. 
ei sun doar calmi, imperturbabili… şi liniştiţi… şi cumpătaţi…
Noi suntem zgomotoşi din fire parcă din larmă-am fi făcuţi
ei sunt doar linişte şi pace... şi răbdători… şi prea tăcuţi. 

Noi suntem schimbători adesea şi hoinărim necontenit
ei sunt statornici, pe vecie, pământului ce i-a hrănit 
şi sunt doar gazde primitoare de cuiburi prinse-n ţesături
ce prevestesc venirea verii cu triluri şi ciripituri. 

Ştiu a trăi în armonie, se ţin de mâinile-nverzite
dar mai ales se ţin de aripi şi de picioare-nţelenite
şi se dezmiardă împreună – tot mângâiere şi alint – 
şi mai ales ei nu se ceartă… şi nu au toane… şi nu mint…

CONTRAAMIRALUL (R) EUGEN LAURIAN

- POEZIA ÎNŢELEPCIUNII –
Contraamiralul (r) Eugen Laurian are o carieră militară 

strălucită. Absolvent al Liceului Militar ,,Ştefan cel Mare”, Câmpulung 
Moldovenesc (1967), al Şcolii Militare Superioare de Marină ,,Mircea 
cel Bătrân”, Constanţa, al Academiei Militare Generale Bucureşti (1984) 
şi al mai multor cursuri postacademice şi postuniversitare, contraamiralul 
în retragere, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe militare, Eugen 
Laurian se poate mândri cu o prodigioasă activitate ştiinţifică în domeniul 
maritim militar, dar şi cu o activitate deosebită în domeniul literar, în  
care şi-a valorificat şi îşi valorifică şi în prezent, cu mult aplomb, vocaţia 
sa. A publicat numeroase monografii, studii, manuale, articole, lucrări de 
specialitate privind acţiunile de luptă navale pe Dunăre şi în apărarea 
litoralului românesc, precum şi geopolitica Mării Negre.  A activat în 
Comisia Mixtă Interministerială privind negocierea spaţiilor maritime 
cu Ucraina şi Bulgaria şi în colectivul de redactare a documentelor 
prezentate Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga, în diferendul cu 
Ucraina privind delimitarea maritimă a platoului continental. Ca urmare 
a succesului diplomatic şi juridic obţinut de ţara noastră a fost decorat, în 
semn de înaltă apreciere, de preşedintele României, cu Ordinul Naţional 
,,Serviciul Credincios” în grad de ,,Ofiţer”, cu însemn pentru militari.

În anul 2016 a publicat primul său volum de versuri, intitulat ,,Calea 
spre sapienţă”, lucrare distinsă cu ,,Marele Premiu” la concursul organizat anual de ,,Clubul Amiralilor”.

Poetul Eugen Laurian scrie o poezie de factură clasică, dar cu tematică actuală, o poezie sensibilă, trecută 
prin filtrul sufletesc al unei experienţe de o viaţă. În continuare aducem în prim-plan câteva poezii care poartă 
semnătura poetului Eugen Laurian. 

Rubrică realizată de colonel (r) LIVIU VIŞAN
Preşedintele Societăţii Scriitorilor Militari

Ei înfloresc în primăvară, din curbe ramuri coborând, 

ne dau minuni de frumuseţe… iar pentru ei nimic ţinând,

ne dau parfumul primăverii… şi dau corole, dau corimb

le inspirăm tot oxigenul şi nu le dăm nimic în schimb…

Ne garantează siguranţă, un adăpost de căutăm;

Le oferim indiferenţă… securea… drujba le-arătăm…

Se răstignesc în plină iarnă şi ne-ncălzesc cu trupul lor

şi ne-ocrotesc în miez de vară, de ploi… de arşici… şi de dor.  

Îşi risipesc frunzişul toamna într-o tăcere copăcească

în aşteptarea învierii din lumea lor neomenească. 

Iar gălagia bucuriei de mugur nou şi-un nou debut 

e, însăşi pacea infinită din zorii zilei de-nceput. 

În marea noastră hărmălaie, tăcerea lor e nefirească 

şi ne mirăm de-a lor răbdare ce-ncearcă să ne-ademenească

iar ei, ca ultim privilegiu, atunci când sigur ne vom duce, 

ne răsplătesc cu o coroană, un pat-coşciug-şi poate-o cruce.   
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Din cupe se bea vinul

Crâşmarule, când îmi aduci, tu vinul 
să nu mi-l pui în sticle şi pahare !
Să-l verşi din damigene în ulcioare
că vreau să-l sorb, pios, ca tot creştinul
din cupe de pământ atent lucrate 
de-o mână de artist, blagoslovită.  

Ştiind că în argila dogorită
plângea, sub foc, întreaga nuditate
a sutelor de torsuri şi picioare
ce-au adormit prin locuri fără milă, 
de-unde-olarul şi-a luat argilă
să-ţi facă ţie cupe princiare, 
voiesc a mângâia şi căni şi chiupuri
ce-au fost cândva ca el, ca ea, ca tine…
Fiinţe vii ce-au vremuit spre mine, 
în mii şi mii de ani, prin zvelte trupuri. 

Crâşmarule, voiesc s-aduci ulciorul
cu vinul sângeriu la jumătate…
Şi cupa cu motive colorate
din care-aş bea eu, singur, muritorul, 
nu vinul tău, ce-a început a plânge
cu  lacrimile celor din pământuri,
împrăştiate de olari în patru vânturi, 
ci vinul prefăcut, de lut, în sânge. 

Crâşmarule, se bea din cupe vinul
şi nu din sticle moarte şi pahare…
Se bea din căni, din cupe şi ulcioare
şi doar din ce zvâcneşte caolinul!  

Şi astfel bând, cu pofta mea calică, 
cu gura-mi alipită de argilă, 
să-mi amintesc, cu dragoste şi milă
de toţi acei ce-s astăzi doar ulcică. 

Crâşmarule, de astăzi înainte
să dai mulţimii doar în cupe vinul,
că, poate-aşa, vei lămuri destinul
să-şi mai aducă şi de noi aminte. 

Că poate-aşa, în vremea care vine, 
vreun băutor ce va veni să ceară
o cupă-n loc de-o sticlă ordinară
îşi va aduce-aminte şi de mine.           

Înserare

Coboară, molcom, seara cu oile la strung
şi ritmic, emblematic, se tânguie talanga…
Prin coasta vremii noastre aleargă vântul, creanga…
să bată, în neştire, un clopot într-o dungă. 

Şi-un fluier ţine hangul mişcării du-te-vino

a oilor pe creasta de oi şi iarbă plină, 

iar dealul, ca şi cerul, de lună se anină

şi-i zic, îmbărbătând-o: ,,Mai sus!...Curaj!...Hai vino!”  

Departe către noapte, sau către ziuă, poate, 

o geană de lumină mai zăboveşte, încă,

pe cerul fantomatic ce-n taina lui adâncă

prezintă probe clare de ubicuitate. 

Şi râul nebunatic încearcă să adoarmă

pe tremurânde unde ce duc, încet, la vale

doar gândurile mele… iar gândurile tale 

răcnesc acid spre noapte un strigăt de alarmă.

Şi-ncet, încet, coboară şi pune stăpânire 

trăgând cu anevoie obloane fermecate, 

pe deal, pe uliţi, case, pe chipuri delicate 

ce chibzuiesc, zadarnic, un vis de nemurire.         

Melancolie

Chiar dacă-mi umbli, toamnă, prin lada cu-amintiri

şi-mi răscoleşti, adesea, tot felul de păcate, 

te rog, păstrează-mi toamnă chiar ridurile-toate!

dar nu-mi lăsa, acolo şi oful din priviri.

Iar dacă vei deschide, cumva, şi alte lăzi

de n-oi putea distinge nici lună, nici luceafăr 

te rog, menţine-mi, toamnă doar mersul, încă teafăr

spre-a colinda aiurea, prin parcuri şi pe străzi.

Acaparat, vremelnic, de mari nesăbuinţe, 

uitând să pun şi lucruri de vază în desagă, 

păstrează-mi, dragă toamnă, memoria întreagă

cu tot alaiu-n zbucium al micilor dorinţe. 

Preocupat, întruna, de-a gândului rugină

ce-mi răscoleşte patimi din viaţa-mi agitată, 

te rog, menţine-mi toamnă şi inima curată 

în primăvara care…poate-o voi să vină. 

Zvârlite-n mare grabă, în ordinea crescândă

din lada cu memorii bătute-n chihlimbare, 

păstrează-mi, dragă toamnă şi gândurile-mi clare 

în perspectivele iernii ce stă, parcă, la pândă

Mai zăbovesc şi-acuma, în anii mei cuminţi, 

prin clipe zbuciumate din vremea tinereţii,

să nu îngheţ amarnic în toată iarna vieţii, 

te rog păstrează-mi toamnă doar amintiri fierbinţi.
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VALORI ALE CULTURII, CIVILIZAÞIEI 
ªI SPIRITUALITĂÞII ROMÂNEªTI

S-a scurs un secol şi jumătate 
de la naşterea ,,poetului ţărănimii”, 
George Coşbuc. Ne este dat acum, 
după 98 de ani, de când ţeava 
tunului se răcise şi ţara încheiase 
pacea ruşinoasă cu duşmanul 
(7 mai 1918), să răscolim memoria 
poetului ţărănimii, care numai două 
zile a apucat să trăiască în asemenea 
pace, dându-şi sufletul fără a vedea 
împlinit visul pentru care scrisese şi 
luptase atât de mult - Unirea. 

În Judeţul Bistriţa-Năsăud se 
află satul Hordou, de câteva sute de 
fumuri, case albe, la poală de deal, 
strânse împrejurul unei bisericuţe 
cu turnul ţuguiat, între plopi. 
Sătenii, toţi români, temători de Dumnezeu, harnici, 
aţoşi, uscăţivi, cu lumină în ochi şi cu sufletul muiat în 
basme. Sunt din neamul grănicerilor, un fel de răzeşi 
paznici la hotare, care şi-au semănat oasele pe toate 
câmpiile Europei, sub pajura Habsburgilor. De pe 
vremea Mariei Tereza (1740-1780), soarta li s-a uşurat 
şi corvezile iobăgiei au scăzut. Cam la mijlocul satului 
este o căsuţă cu acoperişul de paie, cu gard de nuiele 
împrejurul ogrăzii scunde şi cu grădiniţă în faţă. Aici 
trăiau părintele Sebastian Coşbuc şi preoteasa Maria 
acum un veac şi jumătate. Ceaslovul însă şi darul 
preoţiei se adăposteau de vreo 200 de ani sub tavanul 
de grinzi. Părintele Sebastian, ca şi înaintaşii săi, era 
preot de lege veche, chipul cunoscut al istoricului 
,,popă românesc”, tâlcuitor de psaltire, îndrumător al 
poporului şi cel mai puternic stâlp al vieţii românilor 
din Ardeal.

În mijlocul acestui peisaj câmpenesc s-a născut 
la 8 septembrie 1866 George Coşbuc, deci în aer 
şi în lumină au privit pentru prima oară împrejur 
ochii poetului. Tabloul acestei clipe, cu misterul lui, 
nu l-a mai părăsit niciodată. ,,Zările de farmec pline/ 
Strălucesc în luminiş/ zboară mierlele-n tufiş”. Sunt 
primele rânduri din Balade şi idile, sunt sinteza 
operei lui Coşbuc. Copilul a învăţat mai întâi slovele 

150 ANI DE LA NAŞTEREA 
LUI GEORGE COŞBUC

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

de la dascălul Tănăsucă, ajutorul 
părintelui, cântăreţ de strană, care-l 
purta pe genunchi. A trecut apoi la 
şcoala primară din vecini, în comuna 
Telciu şi în curând la Năsăud. Liceul 
românesc de acolo, susţinut de 
fondul vechi al grănicerilor, a fost cel 
mai priincios cult pe seama poetului 
adolescent. Dotat de la natură cu 
o imaginaţie bogată, cu talente 
literare, a fost ales vicepreşedinte 
al societăţii de lectură ,,Virtus 
Romana rediviva”. Fire entuziastă, 
cu nervi sănătoşi, termină liceul, 
urmează Universitatea din Cluj, pe 
care nu a terminat-o, spre a se duce 
la ,,Tribuna” lui  I. Slavici, la Sibiu.  

Colaborează apoi la ,,Convorbiri literare”, iar în 1890 
este adus de T. Maiorescu la Bucureşti.

În 1904 înfiinţează revista ,,Vatra”, cu următorul 
Moto: ,,Vorba de acasă”. Apoi trece la conducerea 
,,Semănătorul-ui”, iar între timp scrie poezii, proză, 
studii etc. Opera sa originală ne arată din titlu 
conţinutul ei, calificând omul: 1. Balade şi idile, simţiri 
şi sentimente plămădite în suflete simple, care nu 
cunosc rafinarea; 2. Fire de tort şi Ziarul unui pierde 
vară,  ,,flori ale fanteziei rodnice în plăzmuiri rupte 
din suflet”; 3. ,,Cântece de vitejie, expansiuni de avânt 
şi admiraţie în faţa unor fapte de sângeroasă glorie”; 
4. ,,Povestea unei coroane de oţel şi Războiul pentru 
neatârnare, istorisiri simple şi atrăgătoare ale războiului 
din 1877-1878”; 5. Broşurile ,,Dintr-ale neamului 
nostru şi Superstiţiile păgubitoare poporului nostru ne 
arată că poetul a avut o grijă deosebită de sănătatea 
morală a neamului său.

În familie, în şcoală şi apoi în societate, Coşbuc nu 
a ştiut ce este lipsa. Totdeauna a fost mulţumit şi a avut 
o deosebită dragoste faţă de ţăran, aşa încât în toate 
poeziile sale îl cântă, dar imparţial-obiectiv, natural,  
fără pic de prefăcătorie, purtând deci pecetea 
ţărănească. Singura parte a vieţii mai neliniştită se 
poate spune că a fost la 1918, netrăind să vadă România 

George Coșbuc în 1894
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Mare. Criticii literari i-au recunoscut talentul, 
glorificându-l. Coşbuc este lăudat pretutindeni, fiind 
un poet imparţial în toată opera sa, uşor de înţeles, 
nedând de lămurit nimic marelui public, decât 
sentimente ţărăneşti reale şi sincere. 

Pe George Coşbuc îl putem privi din mai multe 
puncte de vedere, între care: 1. Ziarist; 2. Scriitor în 
proză: - povestiri şi basme; 3.Traducător; 4. Poet; a)  
naţional, b) popular, c) erotic. El are marea calitate de a 
scrie ceea ce simte ţăranul nostru şi redă totul în termeni 
aşa de reali – simplu, încât pare un moşneag. A scris 
pentru ţărani, căci iată cum se pronunţa el: ,,Povestirea 
mea nu va f i un izvor pentru istorie; să dea Dumnezeu să 
f ie ceea ce am voit eu: un material de exploatat de poeţii 
neamului nostru şi pentru pictori: pentru ţărani să f ie  o 
carte de pilde din care să înveţe iubirea de fapte vitejeşti, 
dragostea de neam şi ţară,  sentimentul pentru steagurile 
oastei”. Pe această cale sănătoasă merge el şi mai târziu, 
scoţând revista ,,Vatra” iar mai apoi conducător la 
revista ,,Semănătorul”.

Coşbuc nu a fost un luptător pe baricade pentru 
înfăptuirea statului unitar român, deşi a manifestat 
o atitudine civică activă, ori de câte ori neamul său 
românesc era înjosit, umilit şi asuprit. Dar el a făcut 
pentru eternitate mult mai mult decât atât: a transpus 
în versurile sale istoria naţională, de la geto-daci 
până la Războiul de Independenţă din 1877-1878 şi 
a descifrat sufletul ţăranului român prin mijlocirea 
imaginilor artistice, dând la iveală un adevărat portret 
al poporului nostru, prin ritm, rimă şi măsură.     

George Coşbuc,  fiindcă s-a arătat un înţelegător 
şi un iubitor al sufletului ţărănesc, pentru că a cântat 

Octavian Goga (jos), Șt.O. Iosif (stânga); 
George Coșbuc (dreapta) și Victor Eftimiu (centru)

diferite momente din viaţa ţăranului, ca: veselia, 
vioiciunea, aşternându-le în ,,Balade şi idile” etc. a fost 
numit poetul ţărănimii. Totodată,  la Coşbuc dragostea 
de patrie şi de neamul românesc se desprinde clar din 
povestirile „Războiul pentru neatârnare”, precum şi 
din unele balade epice,  unde a descris figura viteazului 
Ştefan,  ,,Vochiţa şi Ştefan” şi îndeosebi pe eroul de 
la Călugăreni – pe Mihai Viteazul, în versurile: Dar 
iată-l! E vodă, ghiaurul Mihai/ Aleargă năvală nebună/ 
Împrăştie singur pe câţi îi adună,/ Cutreieră câmpul 
tăind de pe cal,/ El vine spre paşă: e groază şi vai/ Că 
vine furtună / Sălbaticul vodă e-n zale şi f ier,/ Şi zalele-i 
zuruie crunte,/ Gigantic el poartă o cupolă pe frunte,/ Şi 
vorba e tunet, răsufletul e ger./ Iar barda-i din stânga 
ajunge la cer / Şi vodă-i un munte!

În aceleaşi note puternice se resimte dragostea 
poetului faţă de ţară şi în ,,Moartea lui Gelu”, când 
spune: ,,Şi iată vom trece noi iară/ Prin suliţi şi foc, 
înainte,/ Să înveţe duşmanii toţi minte,/ Că-s vii, când e 
vorba de ţară/ Şi morţii din morminte”. 

Spirit militant, Coşbuc a continuat să-şi propage 
credinţele prin reviste, pe care le-a redactat alături 
de alţii. Literatura pe atunci apărea ca un postulat. 
Scriitorul credea în misiunea lui de reprezentant ales 
al unui neam, el se ivea pe arena de luptă de câte ori o 
mare problemă preocupa  mulţimea. Pleiada Caragiale, 
Delavrancea, Vlahuţă, dispărută prea devreme dintre 
noi, într-o nobilă solidaritate, răscolea valuri agitate 
în opinia publică, păstrând însă, pe seama scriitorului 
respect religios, menţinând totodată scrupulele 
onestităţii artistice şi prestigiul de atelier, iar Coşbuc se 
frământa alături de ei.

George Coşbuc apărea adesea în casa lui Vlahuţă 
unde, în vecinătatea pânzelor lui Grigorescu, se rosteau 
judecăţi şi se înfiripau planuri, se încrucişau gânduri, se 
comentau teorii, fie că le rostea amfitrionul,  cu fraza lui 
sacadată de meşter socotitor, fie că într-o împletitură 
de fulgere Caragiale î-şi azvârlea, în faţa celor prezenţi 
verva orbitoare. Coşbuc,  cu buzele strânse, îndărătnic, 
în ochi cu o strălucire pătimaşă, care–i lumina fruntea 
largă de filozof antic, vorbea rar şi apăsat. Aducea 
snoave din călătoriile lui de la ţară,  din nenumăratele 
rătăciri cu trenul, cu care pleca fără ţintă, diseca încet 
o chestiune de filologie. Curând, însă, se cufunda în 
tăcere, toată figura i se înmuia în melancolie şi cădea pe 
gânduri. Abia după miezul nopţii se scutura de apatia 
lui obişnuită, cuvântul îi era mai pripit, colţul gurii îi 
tresărea de un tic nervos şi o fosforescenţă stranie i se 
ivea în pupilele aprinse. Atunci nu mai era modestul 
referendar de la minister, cu timiditatea stângace 
a săteanului desconcentrat. O deplină conştiinţă a 
propriei valori îi ridica fruntea şi vorba lui se desfăcea în 
fraze scurte, repezi, sentenţioase.  Vorbea de cei mulţi, 
de cei din umbra satelor, de obida lor, de politicieni 
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venali, de prefecţi şi subprefecţi nebuni,  de suprema 
dreptate care aşteaptă acolo, jos şi de grozava judecată 
din urmă.

Întrebări de conştiinţă l-au năvălit, protestul 
i-a zguduit toate fibrele, a fixat răspunderi, a pipăit 
rănile, a scormonit răul, cu întreaga otravă şi atunci, 
din demnitatea lui biciuită, din dragoste pentru cei 
care l-au trimis în lume, ca un ţipăt deznădăjduit, 
ca o trâmbiţă de alarmă, ca un program de luptă, s-a 
închegat cântecul furtunos: ,,Voi ce-aveţi îngropat 
aici?/ Voi grâu, dar noi strămoşi şi taţi/ Noi mame şi 
surori şi fraţi/ În lături, venetici/ Pământul nostru-i 
scump şi sfânt,/ Căci el ni-i leagăn şi mormânt,/ Cu 
sânge cald l-am apărat/ Şi câte ape l-au udat/ Sunt 
numai lacrimi ce-am vărsat/ Noi vrem pământ ! 

Literatura întreagă, de altfel, şi-a dat tributul 
ei pentru înfăptuirea revendicărilor naţionale. Este o 
înaltă justificare faptul că,  conştiinţa naţională le-a 
verificat unanim intuiţia şi că în bătaia tunurilor, 
în zilele de cumplită restrişte ale anilor 1916-1918, 
realitatea s-a desprins aşa cum au văzut-o acei care, 
mânuind un condei ori un penel, au crezut în torentul 
energiilor naţionale. Este nu numai o confirmare a 
caracterului profetic pe care l-a avut totdeauna o 
operă de artă, este târzia revenire şi o recunoaştere a 
legitimităţii scriitorilor în afirmarea marilor adevăruri 
ale neamului. Coşbuc, în mai mare măsură decât 
oricare altul a slujit această idee.

Dar, în ultimii ani ai vieţii, Coşbuc se gândea 
acasă cu stăruinţă, cu patimă. Nu  numai că nu era 
dezrădăcinatul care şi-ar fi ucis trecutul, dar îşi 
scurgea viaţa de fiecare clipă din acest trecut, era o fire 
conservatoare, ale cărei rădăcini erau mai puternice 

decât copacul însuşi. El era ardeleanul nedesfăcut de 
glia lui, desigur nu în sensul barbar şi inoportun al unui 
regionalism miop, scos la suprafaţă de către drumeţii 
întârziaţi ai şcolilor ungureşti, pe care suntem convinşi 
că s-ar fi însărcinat bucuros să-i scuture şi să-i treacă 
prin botezul unităţii de suflet, aşa cum a cântat-o el, 
ardelean, prin strânsa legătură cu toată comoara de 
simţire a acestui minunat colţ de pământ.

În interiorul lui de la Bucureşti, Coşbuc, alături 
de o soţie devotată şi de un copil adorabil, pe care îl 
iubea cu o dragoste fanatică de părinte, Ardealul cu 
toate problemele lui politice şi culturale l-a tulburat 
încontinuu. Le urmărea cu pricepere şi devotament. 
La procesul Memorandului din Cluj (1892-1894), 
studenţii din Bucureşti au venit cu poezia lui, In 
opressores, răspândită pe foi volante miilor de 
asistenţi, un patetic strigăt al iridenţei: „Dumnezeu 
ni-e într-ajutor,/ Dacă şi El e de-al lor,/ Nu-l mai vrem 
ocrotitor/ Ne-nfrăţim cu iadul”.   

Graniţa,  Coşbuc n-o mai putea trece înapoi, nu 
se prezentase la serviciul militar şi conta ca dezertor 
din armata austro-ungară. Se ducea însă în fiecare 
vară la Predeal şi când ajungea în Bucureşti, toamna, 
spunea apropiaţilor, cu un zâmbet obosit că a fost până 
la stâlpul de frontieră şi că a fost alungat de acolo de 
un jandarm cu pene de cocoş. Ce furtuni multe vor fi 
bătut atunci în adâncurile din care au ţâşnit accentele 
sumbre de baladă? Abia prin anii 1910, o amnistie 
colectivă i-a deschis poarta. Cu cel dintâi tren s-a dus 
la Năsăud şi apoi, înfrigurat, a luat centrele ardelene 
de-a rândul. La Sibiu, când a călcat întâia dată, după 
mai mult de douăzeci de ani de absenţă, palid, bolnav, 
neurastenic, copleşit de amintirile tinereţii, voluptatea 
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revederii îl durea. Se nimerise tocmai 
o serbare culturală, lumea dimprejur 
era adunată într-o sală de conferinţe. 
A cerut să fie dus acolo, fără să se sufle 
un cuvânt, s-a retras într-un colţ de 
balcon şi s-a pitit să nu-l vadă nimeni. 
Privea cu un tremur de pleoape în 
toate părţile, la ţăranii din Răşinari, 
la costumele de la Sălişte, la ceata de 
preoţi, brâne albastre, brâne roşii… O 
mişcare s-a produs subit în sală, cineva 
l-a recunoscut şi a trădat prezenţa sa, 
lumea întreagă s-a ridicat în picioare 
să-l aclame.     

Deodată, un glas tărăgănat de 
popă a început cântecul şi într-o 
clipă, femei, bărbaţi, copii s-au asociat 
şi a cântat toată lumea şi cânta şi el, 
plângând: ,,Pe umeri pletele-i curg râu/ Mlădie ca un spic 
de grâu,/ Atâta mi-e de dragă…”. În inima lui Coşbuc 
a zvâcnit atunci cu putere idealul împlinirii hotarelor, 
pe care n-a mai trăit să-l vadă, el n-a mai fost să cânte 
izbânda: Balada cea din urmă. Viforul năpraznic l-a 
frânt lângă groapa fiului său, în zilele de umilinţă, când 
Bucureştii gemeau sub călcâiul invaziei duşmane 
şi când poetul rătăcea, ca un spectru din Infernul lui 
Dante, cu ai cărui fiori şi-a încins tâmplele cărunte, 
trecând la cele veşnice la doar 52 de ani.   

Dezvelirea bustului lui G. Coşbuc în faţa vechiului 
liceu grăniceresc din Năsăud, care îi poartă numele, 
la 20 iunie 1926, când se împlineau 60 de ani de la 
naşterea sa, a fost un eveniment înălţător, de mare 
entuziasm şi de patriotism sincer. Sub vraja cuvântărilor 
pătrunzătoare în faţa bustului din bronz, realizat de 
sculptorul Corneliu Medrea, înaintea mulţimii de 
intelectuali şi ţărani au încrustat memoria despre 
viaţa şi opera poetului, din care spicuim doar unele, 

care pot interesa: cititorii de azi: erau 
în primii ani de după marele Război 
pentru Întregirea României, în care, 
spre deosebire de zilele noastre se 
ridicau asemenea monumente şi se 
cinsteau ca eroi ai neamului, scriitorii 
care militaseră, prin opera lor, pentru 
Marea Unire din 1918. Coşbuc era 
printre primii dintre ei, chiar dacă nu 
a mai apucat să-l vadă în viaţă.

Chipul în bronz al celui mai 
strălucit fost elev al şcolilor grănicereşti 
năsăudene, al poetului Coşbuc, dorind 
ca figura acestuia să servească drept 
pildă şi simbol pentru generaţiile 
viitoare ale tinerimii române. La 
rândul său, adânc emoţionat şi cu 
profundă veneraţie, directorul de 

atunci al liceului Vasile Bichigean, declara ,,…preiau 
spre păstrare bustul marelui f iu al graniţei noastre, cel 
ce odinioară viu era în mijlocul nostru, fermecându-ne 
ca un Orfeu, redivivus, cu accentele sonore ale lirei sale 
încântătoare, azi se ridică înaintea liceului nostru, ca un 
far luminos, ca un simbol al nemuririi, plăsmuit din bronz 
rece şi înconjurat de aureola veşniciei. Mare şi importantă 
e sărbătoarea de azi şi puternic se reliefează în analele 
liceului şi în memoria  tineretului nostru. Însă cadrele 
acestei sărbători depăşesc limitele unei serbări regionale 
şi iau proporţiile unei festivităţi regnicolare, căci marele 
Coşbuc, l ’altissimo poeta, nu este numai al graniţei ci al 
neamului românesc de pretutindeni, cum atât de plastic 
spunea el însuşi: Sunt suflet din sufletul neamului meu/ 
Şi-i cânt bucuria şi amarul”.

Acum, la 150 de ani de la naşterea lui George 
Coşbuc, să ne plecăm cu smerenie în faţa geniului 
creator al neamului, să rememorăm trecutul, fiindcă 
trecutul este cel mai bun profet al viitorului. 

George Coșbuc în ultimii ani de viață

Bustul lui George Coşbuc, în faţa liceului din Năsăud
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SEMNAL

CĂRŢI

COMORI DE SUFLET 
DIN ZESTREA NEAMULUI 

ROMÂNESC

DOAMNE, 
GREU E DE JOS ÎN SUS

Culegere de cântece şi poezii patriotice care 
ne-au însoţit istoria de-a lungul veacurilor

Apărută sub egida Filalei Dej a  A.N.C.M.R.R., 

cu prilejul aniversării a 100 de ani de la constituirea 

Corpului 7 Armată a.a., ca un pios omagiu adus eroilor 

neamului, cartea constituie o selecţie din creaţiile 

unor poeţi, compozitori, cărturari, precum şi din cele 

populare, respectiv cele mai frumoase imnuri, marşuri, 

cântece şi versuri cu tematică patriotică şi ostăşească, 

care au însoţit istoria neamului românesc, atât în 

momentele de bucurie şi nu mai puţin în momentele 

de grea cumpănă.

Pătrunzând esenţa acestor comori de suflet 

cititorul va descoperi cu siguranţă forţa şi îndemnul 

acestora, pecum şi faptul că valoarea lor a rămas şi 

rămâne nealterată, indiferent de perioada apariţiei lor. 

Ele au contribuit şi contribuie la modelarea 
conştiinţei oamenilor în spiritul unităţii şi al dragostei 
de neam şi ţară, precum şi la menţinerea mereu trează 
a conştiinţei naţionale. 

Nu întâmplător, în Prefaţa cărţii, semnată de 
colonel (r) Dumitru Bohăţel, preşedintele Filialei Dej 
a A.N.C.M.R.R. este subliniat faptul că ,,Apariţia 
acestei culegeri, prilejuită de manifestările organizate cu 
ocazia centenarului Corpului 7 Armată se înscrie în rândul 
activităţilor pentru educarea patriotică a tinerei generaţii 
în spiritul dragostei faţă de patrie, de trecutul glorios al 
poporului român şi tradiţiile armatei, în conformitate cu 
cerinţele  Statutului Asociaţiei”.

La realizarea acestei culegeri au contribuit: 
general de brigadă (r) Gheorghe Timar, colonel (r) 
Dumitru Bohăţel, locotenent-colonel (r)  Costin 
Onofrei şi plutonier adjutant (r) Vasile Sima.

Cartea a fost tipărită la ELECTROHARD  Dej.

O monografie autobiografică semnată de general 
de brigadă (r)  STEFAN  S. POP între coperţile căreia 
memoriile, amintirile, reflecţiile şi rememberile aduc în 
prim-plan aspecte care privesc devenirea profesională 
a autorului dar şi aprecieri despre subunităţi, unităţi şi 
mari unităţi şi despre locuri din ţară, impresii despre 
personalităţi, oameni cu care a venit în contact, colegi, 
camarazi, precum şi puncte de vedere cu privire la 
diferite evenimente, fapte şi încă multe altele. 

Satul Gârdani, comuna Sălsig, Judeţul Maramureş 
este locul din care autorul, născut într-o familie 
modestă, porneşte pe drumul devenirii sale, de jos în sus, 
înfruntând nu odată, cu stoicism, greutăţile pe care le-a 
întâmpinat pe timpul liceului şi şcolii militare, dar şi pe 
cele din perioada de ofiţer,  în care a urcat, înfruntând 
totodată şi răutăţile oamenilor, de la comandant de pluton 
în R.89 AA până la cea de Şef al Apărării Antiaeriene a 
Armatei a 4-a ,,Transilvania” şi apoi, datorită prefacerilor 
care au avut loc după 1989, în aceea de Comandant 
al. Bg. 5.AA. ,,General Ştefan Burileanu”.

Viaţa militară aspră a fost întrucâtva uşurată de 
viaţa de familie, alături de soţie, doamna Elisabeta Pop 
şi cei trei copii, Laura, Sebi şi Alina.  

Lucrarea, aşa cum subliniază prefaţatorul 
acesteia, domnul colonel (r) prof.dr. Vasile Ştefan 
Tutula ,,reflectă starea de lucruri existentă în armată, în 
unităţile de artilerie antiaeriană şi de rachete, în perioada 
1990-2000”.
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Autorul nu uită să prezinte şi momentul trecerii 
în rezervă şi de timpul care urmează acestui eveniment, 
pe care dacă ştii să-l foloseşti nu îmbătrâneşti. 

Cartea cuprinde foarte multe alte aspecte pe care, 
nu le-am prezentat, dar care alături de toate celelalte 
oferă imaginea clară a personalităţii autorului. 

Totuşi, înainte de a pune punct acestei prezentări 
menţionez o reflecţie a semnatarului acestei cărţi: 
,,Viaţa este în permanenţă o continuă urcare şi nu ajung 
sus decât cei curajoşi şi rezistenţi f izic şi psihic”

Felicitări autorului! 

ARMATA ÎN ISTORIA 
ROMÂNILOR

Un demers memorialistic prin care domnul 
colonel (r) VASILE RUS  reuşeşte pe de o parte să 
transmită prin intermediul amintirilor şi confesiunilor 
aspecte din viaţa militară în care a fost direct implicat, 
în special în unităţi militare din Cluj, Bucureşti, 
Craiova, Oradea, Sibiu,  Satu Mare etc. Pe de altă 
parte lucrarea cuprinde o serie de evocări care au ca 
subiect momente cu o încărcătură deosebită din istoria 
neamului românesc, legate nemijlocit de armată. 
Aducem în prim-plan câteva dintre acestea şi anume: 
Formarea şi dezvoltarea armatei române moderne, 
Dezvoltarea sistemului militar în perioada 1859-1878, 
Armata română în Războiul pentru Independenţă, 

Armata română în Primul Război Mondial, Armata 
română în cel de-Al Doilea Război Mondial, Armata 
română în timpul şi după  evenimentele din Decembrie 
1989 ş.a. 

O altă categorie de subiecte din prezenta carte au 
un vădit caracter autobiografic, care scot în evidenţă 
personalitatea omului, militarului şi scriitorului Vasile 
Rus, născut la 18 mai 1925 în comuna Roşiori din 
Judeţul Satu Mare, comună în care s-au pus bazele 
Asociaţiei Scriitorilor din Nord-Vest. 

Cartea mai cuprinde şi reflecţii privind 
problemele existenţiale ale pensionarilor militari şi în 
mod deosebit cele privind implicarea acestora în viaţa 
societăţii. 

Prin întregul ei conţinut cartea, apărută în Editura  
CITADELA  Satu Mare, se citeşte cu sufletul...

DETAŞAMENTUL  
PĂULIŞ

după 70 de ani:  23.08.1944 – 2016

Cartea semnată de colonel (r)  Sandu Martinescu 

aduce în prim-plan epopeea eroismului militarilor 

din Detaşamentul Păuliş, comandat de colonelul 

Alexandru Petrescu. detaşament constituit din elevii  

Şcolii de  Subofiţeri Infanterie Rezervă Radna, un 

batalion din R 96 I, un pluton de puşcaşi din R 93 I, 
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un pluton de tunari din  R 38 Art. şi două baterii de 
artilerie din Divizionul 61 Art. Grea, cu misiunea de 
a opri înaintarea inamicului spre Defileul Mureşului.

Detaşamentul s-a acoperit de glorie în luptele 
purtate în zilele de 14-20 septembrie 1944, reuşind 
prin acţiunea sa energică să zădărnicească atacul 
unităţilor inamice care intenţionau să pătrundă prin 
Defileul Mureşului spre inima Ardealului. 

Impunătorul monument dezvelit în septembrie 
1944, pe frontispiciul căruia stă scris ,,Eroilor de la 
Păuliş 1944” , precum şi manifestările care au loc la 
Arad, Păuliş, Miniş, Cuviu, Lipova, aduc, prin cei care 
iau parte la acestea, veterani de război, cadre militare în 
rezervă şi în retragere, peronalităţi militare şi civile, un 
numeros public,  în fiecare an, în prim-plan vitejia de care 
a dat dovadă Detaşamentul Păuliş, prin memorabilele 
sale fapte se arme. În luptele purtate Şcoala de Subofiţeri 
Infanterie Rezervă Radna a dat un greu tribut de sânge 
prin moartea a 3 ofiţeri şi 40 elevi.

Autorul cărţii ne face cunoştinţă şi cu câţiva dintre 
elevii Detaşamentului Păuliş care au supravieţuit după 
luptele duse de acesta şi care sunt  şi astăzi în viaţă: 
Gl.mr (r) Thoma Nicolae, Col.ing. (r) Meraru Vasile, 
Col.ing.(r) Gherase Ion, Col.(r) Alexe Gheorghe, 
Cpt. (r) Popescu Mihai,  Rogojevschi Constantin,  
Susan Dumitru,  Pavica Teodor, Miloş Cristea.

Extrasele din presa vremii şi galeria foto întregesc 
imaginea eroilor de la Păuliş. 

Lucrarea conţine şi multe alte aspecte, unele cu un 
vădit caracter politico-militar, care sunt, cu siguranţă, 
deosebit de importante pentru cititori. 

Cartea a apărut sub egida A.N.V.R., A.N.C.E  şi 
A.N.C.M.R.R..

Felicitări autorului.

DECANIADA 
ANTOLOGIILOR 

VIS ÎMPLINIT
Un bilanţ al Cenaclului literar la distanţă, 

condus de scriitorul ieşean Ion N. Oprea, secondat de 
doamna profesoară Ana Dumitrescu şi editorialistul 
Constantin Huşanu care, într-un interval de 5 ani, a 
pus la dispoziţia cititorilor 10 cărţi cu subiecte diferite: 
Românii aşa cum sunt;  Prietenia: Cu prietenii despre 
prieteni;  Singurătate: Darul vieţii;  Dragostea;  Dorul 
de acasă;  Viaţă, viaţă... Revistele ? luminoase, instructive 
şi  educative; Nu uita...; Dincoace, dincolo... Respectul.  
Un maraton publicistic la care au luat parte peste 170 
de cenaclişti de toate vârstele, cu profesii, preocupări şi 
rosturi diferite de pe aproape tot cuprinsul ţării şi chiar 
şi din afara teritoriului acesteia.
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Cele 10 cărţi la care ne-am referit, fiecare cu 

400-500 pagini, au fost supuse în final analizei 

membrilor Cenaclului.  O activitate deosebit de 

sensibilă la care s-au angajat peste 40 de cenaclişti.  Din 

aprecierile făcute s-a desprins faptul că trioul format 

din Ion N. Oprea, ,,patriarhul pentru care creaţia nu 

are vârstă”, profesoara Ana Dumitrescu şi editorialistul  

Constantin Huşanu au perpetuat un stil de muncă 

dinamic, care i-a molipsit pe toţi membrii cenaclului 

şi care poate deveni un fenomen social-cultural model.

De asemenea s-a apreciat că fiecare material 

publicat, indiferent de genul acestuia, a fost rodul 

gândirii fieărui autor, că toate cărţile cenaclului se 

constituie în adevărate dezbateri pe un subiect dinainte 

stabilit şi că acestea, prin originalitatea, savoarea şi 

pitorescul lor se adresează atât specialiştilor, cât şi 

marelui public. Toţi cei care au participat la scrierea 

acestor 10 volume şi-au exprimat prin aceasta dorinţa 

ca Cenaclul la distanţă să continue.

Cartea a apărut la Editura PIM Iaşi, sub 

semnătura mentorului Cenaclului, Ion N. Oprea, 

căruia cenacliştii i-au adus mulţumirile lor.

. . .ŞI REVISTE

VIAŢA MILITARĂ 
Nr. 2 (50) / 2016

Prezentul număr al revistei ,,Viaţa Militară”  

înserează, la împlinirea a 100 de ani de la intrarea 

României în Primul Război Mondial, două materiale 

dosebit de importante şi anume: Un interviu realizat 

de Colonelul Florin Şperlea cu Colonelul (r) prof. 

univ. dr. Petre Otu , director-adjunct al ISPAIM, 

intitulat ,,Primul Război Mondial eveniment fondator 

al întregului secol al XX-lea ne marchează şi astăzi”, în 

care intrvievatul a adus în prim-plan problematica 

analizării acestui subiect, cu luminile şi umbrele 

sale în perioada care s-a scurs de la sfârşitul Primei 

Conflagraţii Mondiale şi până în prezent, eveniment 

pe care trebuie să-l înţelegem  bine şi astăzi, deoarece 

,,Dacă nu învăţăm bine ce înseamnă trecutul, cu 

luminile şi umbrele lui, dacă nu ne însuşim lecţiile de 

viaţă ale înaintaşilor este greu să pref igurăm viitorul”.  

Cel de-al doilea material poartă semnătura 

istoricului şi condeierului Colonel dr. Florin Şperlea 

şi se intitulează „Armata României în preajma Primului 

Război Mondial“, o radiografie a precarităţii pregătirii 

şi înzestrării armatei,  situaţie  care avea să ne coste 
desebit de mult, mai ales în primul an de război.

În cuprinsul acestui număr au fost înserate 
la rubricile: Linia întâi, Instrucţie. Alma Mater, 
Literatură, Femina, Azimut, Restituiri, materiale cu 
un conţinut variat. 

Ne vom referi în cele ce urmează doar la titlurile şi 
autorii lor: Ambuscada (plt.adj. Lucian Irimia); Şoimii 
Bacăului (plt. adj. Lucian Irimia); Când arta întâlneşte 
armata (plt. Alina Crişan); Eseistul  Cristian Nicolescu: 
Universul este de fapt făcut spre comunicare (maior 
Cornelia Mihăilă); Valoarea unei mâini întinse (plt. 
Alina Crişan); A fi sau a nu fi ...tatuat (slt. Cornelia 
Bădiu); Gâzuţe dragi şi scumpe în curând am să vă 
văd – ultima parte din jurnalul de prizonierat al gene-
ralului Aristide Cehan – (lt. col. Cristian Dumitraşcu). 

Coperta a 3-a a revistei este rezervată împlinirii 
la 15 noiembrie a.c. a 100 de ani de cinematografie 
militară. 

Felicitări! 
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FLOARE DE COLŢ 
Nr. 1 (17) Anul XI Noiembrie 2016

O revistă care se adresează tuturor purtătorilor 
beretei verzi, prefaţată de mesajul Colonelului Răzvan 
Coman, comandantul Bazei de Instruire pentru 
Vânătorii de Munte ,,Bucegi“.

În primele pagini ale publicaţiei, la secţiunea 
,,Gânduri la ceas aniversar” Lt. col. Laviniu 
Feraru şi Cecilia Gheorghe aduc în prim-plan pe 
comandanţii celor două unităţi de vânători de munte: 
general de brigadă Tudorică Petrache - Bg.2 VM 
„Sarmizegetusa“ şi general de brigadă Marius Dorel  
Giurcă - Bg. 61 VM ,,General Virgil Bădulescu“, 
respectiv colonel  Răzvan Coman - comandantul Bazei  
de Instruire pentru Vânătorii de Munte „Bucegi“,  
colonel Vasile Cristea – locţiitorul comandantului 
Bg. 61 VM şi lt. col. Cristian Cristescu – comandantul 
Bg. 21 VM.

În aceeaşi secţiune sunt înserate şi alte materiale 
printre care: Visul unei nopţi de... Centenar 
(lt. col. Marius Cotun), Vânătorii de munte din armata 
României-repere istorice şi valenţe ale prezentului 
(lt. col. Nicolae Uszkai), Exerciţiu multinaţional  
SARMIS 16 (lt. Anamaria Scarlat), La cote înalte 
(lt. col. Răzvan Ioan), Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă 
trebuie să cunoaştem legea (plt. adj. pr. Marian Gaiţă). 

La secţiunea „Portret de vânător de munte” 
facem cunoştinţă cu lt. col. Mocanu Dan, lt. col. 
Alexandrescu Dumitrana, plt. adj. Rad Marian Iosif,  
lt. Iliescu Ionuţ, col. (r) Adrian Negoiţă, lt. col. Florin 
Bărbuş,  plt. adj. pr. Eugen Popescu şi col. (r) Ioan 
Radu (In Memoriam). 

Au semnat aceste portrete: lt. col. Marian Petrişor, 
lt. col. Gabriel Biţă, slt. Orza Sebastian, plt. Marius 
Sfârlea, şi Cecilia Gheorghe. 

La secţiunea „Gânduri printre rânduri” Cecilia 
Gheorghe publică două materiale: lt. Mihaela 
Călinescu şi lt. Ana Maria Pop – două surori aceeaşi 
carieră şi cu entuziasm la început de drum, în care sunt 
prezentate gândurile câtorva soldaţi de la cursul de 
formare profesională. 

La aceeaşi secţiune întâlnim ,,Salutul veteranilor 
de război mureşeni adresat V.M.  la aniversarea a 
100 de ani de la înfiinţare”, semnat de general-maior 
(r) Gheorghe Popa - preşedintele Filialei A.N.V.R. 
Mureş şi col. (r) Sever Popovici - preşedintele Filialei 
A.N.V.R. Luduş. 

Ultimele materiale din revistă au ca subiecte 
aspecte din Primul Război Mondial; Caporalul Muşat, 
Statuia cu inima vie (plt. adj. pr. Marian Gaiţă); 
Născuţi în vreme de război-Bătălia de la Oituz (lt. col. 
Lavinia Feraru). 

Din Colegiul; editorial al revistei fac parte: 
Preşedinte – col. Răzvan Coman; Membri: lt. col. 
Marius Cotun, lt. col. Vasile Gutui, lt. col. Gheorghe 
Benga.

Colegiul de redacţie al revistei noastre vă 
adresează un sincer ,,La mulţi ani”!   

General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREŢU



Rezerva Oştirii Române46

FILE DE ISTORIE

Momentul angajării României în marele război 
nu era încă oportun, cel puţin din punct de vedere 
militar. România începea operaţiile în condiţiile în 
care aliaţii săi manifestau vizibile semne de istovire 
nemaiputând exercita pe nici un front o presiune 
suficient de puternică pentru a imobiliza armatele 
Puterilor Centrale. Acestea vor fi astfel capabile să-şi 
concentreze eforturile în vederea eliminării României, 
a cărei acţiune dădea puterilor Antantei răgazul 
necesar consolidării poziţiilor şi reînceperii unor 
ofensive eficiente. Generalul Victor Pétin, şeful de 
stat major al Misiunii Militare franceze în România 
din 1916-1918, va opina: ,, Noi nu am uitat şi nu vom 
uita că România a intrat în război alături de noi într-o 
epocă în care războiul era departe de a f i câştigat. Ne vom 
aminti că intervenţia sa a deplasat din Occident spre 
Orient excelente divizii germane, că în 1917 a întărit 
prin credinţa sa întregul front  rus din sud-est care,  fără 
ea, s-ar f i prăbuşit lamentabil în iunie 1917”.   

Comandamentele Superioare ale Antantei au 
socotit intrarea în luptă a României şi efectele pe care 
aceasta putea să le producă în primul rând prin prisma 
nevoilor proprii, fără a analiza întreaga situaţie şi 
consecinţele tragice la care puteau fi expus noul lor aliat. 

Într-adevăr, campania din 1916 s-a încheiat cu un 
rezultat nefavorabil pentru ţara noastră. După o scurtă 
ofensivă eliberatoare în Transilvnia, în condiţiile în 
care Antanta nu şi-a respectat în întregime obligaţiile 

UN SECOL DE LA INTRAREA ROMÂNIEI
ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL (II)

Colonel (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE

Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din  România

Regele Ferdinand şi Regina Maria

stipulate prin Convenţia Militară din august 1916.  
dar ca urmare şi a unor ezitări şi erori săvârşite de 
Comandamentul român, sub şocul produs de căderea 
Turtucaiei (24 august/6 septembrie), armata română 
a fost nevoită să se replieze pe linia Carpaţilor, unde 
a rezistat aproape două luni. Atacată pe mai multe 
direcţii, atât din nord cât şi din sud, de forţe adverse 
superioare, îndeosebi ca dotare materială, ea şi-a 
apărat cu îndârjire, pas cu pas, pământul patriei. După 
aprige confruntări pe văile Jiului, Oltului, în trecătorile 
Carpaţilor şi în Dobrogea, culminând cu marea 
bătălie de pe Argeş şi Neajlov (2/23 noiembrie – 20 

Soldați în munți

noiembrie/3 decembrie), în care au fost scoşi din luptă 
circa 200.000 de militari ai inamicului, producându-i  
acestuia însemnate pierderi în armament şi tehnică de 
luptă. La sfârşitul anului 1916 armata română a reuşit 
să stăvilească, cu sprijinul masiv al unităţilor ruse, 
sosite însă cu întârziere, înaintarea forţelor Puterilor 
Centrale pe linia Carpaţilor Orientali şI cursurile 
inferioare ale Putnei, Siretului şi Dunării. 

Să nu uităm că România declarase război numai 
Austro-Ungariei, duşmamul nostru de veacuri;  cel care 
ne ţinea pe fraţi în robie; pe el trebuia să-l învingem ca 
să ne scăpăm fraţii şi să-i aducem la patria mumă.  Când 
colo, ne pomenirăm cu nemţii, cu care nu aveam nimic 
de împărţit. Dintre toţi adversarii, nemţii erau cei mai 
primejdioşi:  erau mulţi şi erau tari, căci de ani de zile 
se pregăteau, pe ascuns, de război, tot ei îi asmuţiseră 
împotriva noastră pe bulgari şi pe turci la Dunăre. 
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General Prezan, Șeful Marelui Cartier General, salută pe ofițerii voluntari Ardeleni, Gara Iași, iunie 1917

Şi totuşi, inamicii noştri nu-şi putuseră realiza 
obiectivele strategice:  scoaterea României din război. 
Mai mult, acţiunea armatei române fragmentând 
puterea militară a adversarilor, prin deschiderea unui 
nou front, avea să ducă implicit la uzarea şi diminuarea 
capacităţii lor combative, în favoare coaliţiei Antantei, 
situaţie recunoscută de însuşi generalul  Lundendorff, 
şeful Statului Major german: ,,În ciuda victoriei 
noastre asupra armatei române, noi am devenit mai 
slabi în conducerea generală a războiului”.

Prin rezistenţa sa eroică (circa 250.000 de morţi 
şi răniţi), armata a salvat individualitatea statului 
român independent pe harta Europei; deşi restrâns la 
teritoriul liber al Moldovei dintre Carpaţii Orientali şi 
Prut, aceasta a putut să continue efortul de împlinire 
a idealului naţional. Iaşii, devenit temporar Capitala 
României, în condiţii deosebit de grele, şi-a îndeplinit 
cu cinste datoriile care i-au revenit. 

Mai mult de două treimi din teritoriul României 
de atunci (circa 100.000 km²), cu aproape 1,5 milioane 
de locuitori, au fost ocupate de trupele invadatoare timp 
de doi ani. Aici, după un plan riguros stabilit dinainte, 
a fost instalat grabnic un regim de jaf şi exploatare 
sălbatecă a tuturor bogăţiilor ţării, de teroare la adresa 
populaţiei care nu reuşise să se refugieze în teritoriul 
rămas liber. Cuvântul de ordine al ocupanţilor a fost de 
a se ridica din România tot ceea ce poate fi ridicat, astfel 
că în perioada de ocupaţie militară străină ţara a fost 
jefuită de 1.140.000 tone produse petroliere, 1.768.559 
tone cereale, 946.313 tone legume şi 262.592 tone  
alimente şi furaje, la care se pot adăuga 600.000 cai, 

2,8 milioane vite mari şi ovine, 28.870 tone păsări etc.  
Numeroase maşini şi utilaje au fost expediate în afara 
ţării, dezorganizând complet industria, agricultura, 
comerţul şi transporturile feroviare.  

La 26 martie 1917 cancelarul Germaniei 
Bethmann Hollweg şi contele Ottokar Czernin, 
ministrul de Externe al Austro-Ungariei, semnează 
documentul de la Viena, care prevedea că în cazul 
victoriei Puterilor Centrale, Austro-Ungaria va 
încorpora în graniţele sale teritoriul Regatului 
României.  Este primul document încheiat între două 
mari puteri europene în care se stipulează desfiinţarea 
României ca stat. 

În acest context politico-militar intervine activ 
un nou factor antiromânesc: mişcarea ucraineană 
naţionalistă din Galiţia, care îşi afirmase atitudinea 
antirusească şi antiromânească prin deciziile Con-
gresului naţional panucrainean de la Kiev, din 
6 aprilie 1917, care a proclamat autonomia naţională 
a Ucrainei, încluzând în viitorul stat aproape toată 
Bucovina şi nordul Basaraniei. În vara anului 1917 
apar în Galiţia şi Bucovina nordică, în paralel cu 
ofensiva armatelor Puterilor Centrale, unităţi militare 
ucrainene organizate în comitete, separate faţă de 
militarii ruşi, care răspândeau manifeste şi publicaţii 
în limba ueraineană, cerând autonomia Ucrainei de 
Vest, sub protecţia Austro-Ungariei. 

Guvernul rus de la Petersburg, post-ţarist, a 
refuzat să recunoască hotărârile Radei de la  Kiev, 
ai cărei lideri erau M. Hruszenski, V. Vinicenco, 
A. Sulghin şi S. Petliura, ultimul militant proeminent 
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Jurământul voluntarilor Ardeleni întorşi din Rusia, Gara Iaşi, 15 iunie  1917

împotriva unirii Basarabiei, apoi a Bucovinei, cu 
România. Reconstituirea evenimentelor politico-
militare din 1917 arată că prima mişcare autonomistă 
din cuprinsul Rusiei, aliată şi promovată de Puterile 
Centrale, care se opunea prevederilor din tratatele 
încheiate de România în august 1916 cu Antanta, deci 
şi cu Rusia,  a fost cea din Ucraina de Vest, a cărei 
poziţie oficială a fost consfinţită de Rada de la Kiev, în 
aprilie 1917. 

În ceea ce priveşte armata română, condusă 
nemijlocit de Marele Cartier General şi beneficiind 
de un sprijin mai substanţial al Aliaţilor, îndeosebi 
al Franţei, reorganizarea acesteia, începută încă de la 
sfârşitul lunii decembrie şi continuată până aproape de 
mijlocul anului 1917, a reprezentat aspectul principal al 
procesului de regenerare şi întărire a forţelor naţionale 
în urma primei campanii a războiului de reîntregire. 
În Rusia se organizează unităţi militare formate din 
voluntari, prizonieri de război români, foşti ostaşi în 
armata austro-ungară, care depun jurământ României, 
să lupte pentru eliberarea Transilvaniei. 

În prima parte a anului 1917 guvernul I.C. 
Brătianu-Take Ionescu  obţine aprobarea guvernului rus  
ca 30.000 de prizonieri de origine română să formeze 
un mare corp de voluntari, care să se înregimenteze 
pe frontul din Moldova. Astfel, la începutul lunii 
iunie 1917 sosesc la laşi primele două batalioane ale 
Corpului de voluntari transilvăneni şi bucovineni, 
care va fi integrat în armata română. 

Factorul principal al reorganizării forţelor naţionale 
a fost soldatul român, unul din miracolele acestui 
război, cum aveau să-l caracterizeze observatorii străini. 
Generalul Henri M. Berthelot, şeful Misiunii Militare 
franceze, constata atunci existenţa convingerii,  în rândul 
armatei române, că ,,războiul care se duce e un război 
naţional, că interesele ţării şi ale poporului sunt identice şi că 
ele sunt strâns legate de victoria care trebuie câştigată”.    

Efortul principal de reorganizare a armatei 

române, biruind marea încercare a epidemiilor şi 

multiple privaţiuni îndurate a avut drept rezultat 

constituirea unei forţe remarcabile de aproape 700.000 

de militari, din care 512.052 formau armata de operaţii.  

Desfăşurată cu tenacitate, într-o impresionantă unitate 

morală, această măsură care a dezvăluit omenirii 

întregi adevăratele virtuţi ale unui popor pentru care 

legătura cu glia şi tradiţiile străbune reprezintă însăşi 

esenţa dăinuirii sale statornice, a creat bazele trainice 

ale unor pilduitoare fapte de arme în vara anului1917.  

Plină de încredere, hotărâtă să-şi îndeplinească 

misiunea, ,,armata română – se aprecia într-un raport 

al Misiunii Militare franceze –constituie elementul cel 

mai sigur şi cel mai entuziast” de pe întregul front din 

estul continentului.

Cele trei mari bătălii, de la Mărăşti (9/22 iulie 

19 iulie/1 august), Mărăşeşti (24 iulie/6 august – 

21 august/3 septembrie), Oituz (26 iulie/8 august – 

29 august/11 septembrie)  au avut urmări importante 

pe ansamblul războiului mondial. Victoriile repurtate 

de armata română într-un moment de răscruce 

din istoria naţiunii noastre, al evoluţiei situaţiei 

militare generale de pe continent au menţinut statul 

independent român, au păstrat individualitatea oştirii 

şi al Înaltului Comandament şi totodată au constituit 

premize esenţiale ale accelerării procesului desăvârşirii 

unificării statului naţional. În acelaşi timp ele au 

exercitat o înrâurire substanţială asupra dinamicii 

raporturilor militare şi diplomatice internaţionale, 

asupra desfăşurării operaţiilor viitoare din 1917, 

contribuind, de asemenea, la inpulsionarea mişcărilor 

de emancipare ale naţiunilor subjugate, la afirmarea 

deplină a  principiului autodeterminării popoarelor. 
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M.S. Regele decorează drapelul regimentului 9 Vânători, cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III – 29 august 1917

În plan diplomatic guvernul susţine deplasarea în 

SUA a delegaţiei conduse de Vasile Lucaciu şi Vasile 

Stoica, pentru a informa pe oficialii americani asupra 

poziţiei militare şi politice a României şi revendicărilor 

sale privind teritoriile româneşti din Austro-Ungaria.

Ultimele trei luni ale anului 1917 marchează o 

etapă tensionată în evoluţia războiului de întregire 

naţională a României. După impresionantele izbânzi 

militare de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, asupra 

armatelor Quadruplei alianţe – cu repercursiuni 

benefice asupra situaţiei operative de ansamblu a 

Antantei, ţara, guvernul Brătianu şi armata română 

au fost confruntate cu o nouă şi deosebit de gravă 

criză, care a pus sub semnul întrebării nu numai 

continuarea rezistenţei, dar însuşi viitorul statului 

român independent.  Factorul determinant al acesteia 

nu era însă presiunea exercitată aproape concentric de 

forţele inamice ci ,,defecţiunea totală” a parteneriatului 

cu aliatul din Răsărit, consecinţă directă a preluării 

puterii, la 25 octombrie/7 noiembrie 1917 de către 

Partidul Bolşevic. Intenţia declarată de noile autorităţi 

de la Petrograd de a încheia grabnic pacea cu Puterile 

Centrale primea curând o confirmare: semnarea 

armistiţiului de la Brest-Litovsk (20 noiembrie/ 

3 decembrie 1917). ,,Armistiţiul – va remarca 

cunoscutul analist american William Manchester – 

elibera 3.000 de tunuri Krupp şi un million de oameni!...  

suficient pentru ca Lunderdorff să aibă superioritatea cu 
care să poată ataca pe frontul de Vest”. 

În atari împrejurări, în care întregi unităţi militare 
ale ruşilor îşi părăseau poziţiile, lăsând spaţii largi de pe 
frontul român neapărate, la discreţia adversarilor, când 
dezordinea provocată de aceste trupe, transformate 
pe alocuri în adevărate bande jefuitoare, ameninţau 
stabilitatea politică şi administrativă, viaţa şi avutul greu 
încercaţilor locuitori ai Moldovei, iar legăturile cu aliaţii 
occidentali şi cu sursele de aprovizionare din lungul 
stepei ruse erau practic desfiinţate, România a fost 
nevoită să-şi reformuleze strategia, să aleagă propria 
cale de urmat şi aceasta într-un termen scurt.  

Noul guvern al Sovietelor adoptă, la 18 noiembrie 
1917, declaraţia drepturilor popoarelor din Rusia, 
în care este proclamat dreptul tuturor popoarelor 
dezrobite din Rusia, la autodeterminare, până la 
separare şi formare de state îndependente, egale şi 
suverane. Abrogând principiile naţionale şi naţional-
religioase, documentul a oferit o nouă perspectivă 
politică românilor din Basarabia. 

La 5 decembrie 1917 este semnat la Brest-
Litovsk armistiţiul ruso-german, fapt care constrânge 
guvernul I.C.Brătianu – Take Ionescu  să încheie, în 
anumite condiţii, la Focşani, la 4 decembrie, armistiţiul 
cu Puterile Centrale. Sub presiunea evenimentelor 
din Rusia, România era forţată să încalce art. V al  
Tratatului de Alianţă  din august 1916, care prevedea 
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obligaţia României de a nu încheia pace „separată 
sau pace generală decât în unire şi în acelaşi timp”, 
cu ceilalţi aliaţi. Evident, armistiţiul este încheiat fără 
acordul Franţei, Angliei şi Italiei. 

La 8 ianuarie 1918,  SUA intră în arena politicii 
europene  prin declaraţia făcută în faţa camerelor 
reunite ale Congresului American, de preşedintele 
Thomas Woodrow Wilson. Declaraţia cuprindea 
14 puncte, care vor constitui temelia tratativelor dintre 
beligeranţii din Primul Război Mondial, la Conferinţa 
de pace din 1919-1920. Pentru România aveau o 
importanţă crucială articolele X şi XI din declaraţia 
preşedintelui american: ,,Popoarelor Austro-Ungariei, 
al căror loc între naţiuni noi vrem să-l vedem salvgardat şi 
asigurat, trebuie să li se acorde posibilitatea cea mai liberă 
a dezvoltării autonome” (art. X) şi ,,evacuarea teritoriilor 
româneşti ocupate” (art. XI), poziţie politică identică cu 
prevederea din Tratatul de Alianţă cu Antanta. Dar, 
în absenţa suportului efectiv, material, financiar şi mai 
ales militar, în condiţiile izolării complete a României, 
Înaltul Comandament şi guvernul român aveau să 
realizeze  criza acelui moment istoric, analizele efectuate 
în perioada respectivă - cu maximă responsabilitate şi 
luând în calcul  toate elementele ecuaţiei care se cerea 
rezovată - conducând în final la adoptarea unei decizii 
raţionale: suspendarea ostilităţilor militare cu Puterile 
Centrale şi încercarea de prelungire a acesteia cât mai 
mult posibil, în speranţa intervenirii unor noi factori, 
mai favorabili.  

Miniştrii ţărilor aliate, împreună cu cel american 
aveau să se solidarizeze, la 3 decembrie, cu poziţia 
guvernului Brătianu, semnând o declaraţie comună.  
În aceeaşi zi, Conferinţa interaliată economică de 
la Londra hotăra să acorde României un credit de 
29 milioane dolari, în speranţa amânării armistiţiului 
cu Centralii. Era însă prea târziu. La 26 noiembrie/
9 decembrie 1917, acesta era semnat la Focşani. 

După ce, la Brest-Litovsk s-au încheiat păcile 
separate dintre Republica Ucraina şi Austro-Ungaria 
(27 ianuarie/9 februarie 1918), respectiv dintre Rusia 
Sovietică şi Germania, (18 februarie/3 martie 1918), 
cu toate eforturile sale de a-şi prelungi rezistenţa, 
ameninţată acum şi de forţele bolşevice în Basarabia, 
România - complet izolată politic şi militar – având 
în continuare doar promisiuni din partea Antantei, 
a fost nevoită să cedeze. Preliminariile păcii au fost 
semnate la Buftea, în 5 martie. Negocierile purtate, sub 
ameninţarea cotropirii militare a quadruplei, de către 
noul guvern, condus de liderul conservator Alexandru 
Marghiloman, aveau să conducă la primirea Tratatului 
de Pace de la Bucureşti (24 aprilie/7 mai 1918), apreciat 
ca o ultimă soluţie care să garanteze totuşi existenţa 
statului român.  

Pe lângă aservirea economică  şi  financiară a ţării  
şi  reducerea drastică  a  efectivelor forţelor sale armate, 
la doar 4 divizii (20.000 infanterişti, 3.200 cavalerie 
şi 9.000 artilerişti), pierderea Dobrogei şi a 131 de 
sate şi comune cu 724.957 locuitori, cu suprafaţa de 
5.600 km², teritorii din Carpaţi alipite Ardealului 
Ungariei; monopolul german pe o perioadă de 90 de 
ani asupra comerţului românesc cu cereale, lemn şi 
petrol,  precum şi asupra navigaţiei pe Dunăre etc., 
considerat un adevărat ,,faliment al dreptului”, Tratatul 
de la Bucureşti arunca România în situaţia de colonie 
germană. Departe de a-i oferi României o libertate 
parţială, pacea actuală – observau miniştrii ţărilor aliate 
acreditaţi la Iaşi – va desăvârşi subjugarea şi ruina ei… 
Ea va face din România o adevărată temniţă, în care 
întreaga populaţie este condamnată la muncă silnică în 
favoarea învingătorilor. 

Votată, o lună mai târziu, de un Parlament ,,ales” 
sub regimul ocupaţiei străine, dar nesancţionată de 
regele Ferdinand I, pacea separată impusă va crea 
numeroase obstacole în afirmarea obiectivelor naţio-
nale, în care România va relua armele, alăturându-se 
pentru a doua oară Antantei, începând cu toamna 
aceluiaşi an.

O privire critic-analitică a acestui moment 
nefast din istoria României arată că în opoziţie cu 
opţiunea majoritară, încrezătoare în realizarea unirii 
Transilvasniei şi Bucovinei cu România, pe baza  
garanţiilor cuprinse în Tratatul de Alianţă cu Puterile 
Antantei, din august 1916, conservatorii rămâneau  
devotaţi strategiei fixate de fostul rege Carol I, de alianţă 
cu Puterile Centrale. Sprijinul acordat naţionaliştilor 
ucraineni, de natură a periclita grav vechile graniţe 
acordate României, nu a fost monitorizat şi analizat  
în vederea obţinerii unui compromis  politic în situaţia 
limită din mai 1918. Astfel că ,,România a fost 
nevoită să accepte” rectificările de frontieră în Carpaţi, 
înglobarea teritoriului Bucovinei în statul ucrainean”, 
căruia urma să i se adauge ,,Ţinutul Hotinului şi o 
parte a judeţelor Dorohoi şi Fălticeni”.

Pe de altă parte, intrarea trupelor române pe 
teritoriul dintre Prut şi Nistru a favorizat, alături 
şi de Declaraţia drepturilor popoarelor din Rusia, 
adoptată de guvernul Sovietelor, reorganizarea 
mişcărilor naţionale ale românilor. În aceste condiţii 
se întruneşte Sfatul Ţării de la Chişinău, care la 
28 martie/9 aprilie 1918 votează unirea Basarabiei cu 
România cu 86 voturi pentru, 3 împotrivă, 36 abţineri 
şi 13 absenţe. Evenimentul în sine este memorabil 
şi marchează în istoria modernă a României prima 
provincie românească  stăpânită între anii 1812-1918  
de Rusia ţaristă, care a proclamat unirea cu Ţara. De 
reţinut că unirea nu s-a realizat printr-un act de voinţă 
unilateral şi împotriva sovietelor, ci în baza şi spiritul 
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declaraţiei evocate.  Aşa se explică faptul că Sovietele 
nu au condamnat, în aprilie 1918 şi în lunile următoare  
unirea Basarabiei cu România. 

Unirea Basarabiei cu România s-a realizat sub 
guvernarea conservatorilor, în alianţă cu Puterile 
Centrale, cu încuvinţarea acestora, motive politice care 
iniţial au determinat statele învingătoare să nu accepte 
recunoaşterea unirii şi nici ca viitorul Basarabiei să fie 
discutat la tratativele de pace de la Versailles (1919-
1920). Statele Antantei nu au condamnat sau protestat, 
nu au făcut declaraţii împotriva unirii Basarabiei cu 
România, adoptând o poziţie de aşteptare a dialogului 
româno-sovietic. 

Faptele istorice  identifică pe adevăraţii adversari 
ai unirii Basarabiei cu România, forţe politice externe 
care au condamnat oficial hotărârea istorică a Sfatului 
Ţării de la Chişinău. Prima reacţie a venit la 12 aprilie 
1918, la trei zile de la evenimentul de la Chişinău, din 
partea Radei de la Kiev, care a adresat un protest oficial 
guvernului român de la Iaşi, prin care informa că nu 
recunoaşte hotărârea Sfatului Ţării de la Chişinău. 
Guvernul Marghiloman respinge Nota ucraineană, 
arătând că teritoriul dintre Prut şi Nistru are caracter 
românesc, fiind locuit majoritar de cetăţeni vorbitori 
de limba română. Guvernul panucrainean de la Kiev 
trimite ca răspuns, la 5 mai 1918, un nou protest în 
care afirmă că Basarabia aparţine Ucrainei şi somează 
guvernul român să cedeze teritoriul dintre Prut şi 
Nistru, Ucrainei, tocmai în virtutea unor pretinse 
drepturi istorice. S. Petliura şi alţi lideri ucraineni 
evocau vechiul regat al Haliciului, din secolele 
XII –XII, căruia i-ar fi aparţinut Moldova, ignorând cu 
viclenie realitatea istorică cunoscută în toată lumea, că 
la începutul secolului al XIV-lea, odată cu organizarea 
statului feudal pe teritoriul Moldovei, regatul 
Haliciului a dispărut. Principatul Modovei, având o 
istorie de neatârnare faţă de Ucraina şi Rusia până în 
anul 1812. La 19 iunie 1918 guvernul Marghiloman 

respinge din nou cu argumente ştiinţifice pretenţiile 
Radei de la Kiev. Aşa a început, în vara anului 
1918, disputa teritorială dintre România şi Ucraina 
naţionalistă, devenită Ucraina Sovietică şi ulterior 
Ucraina independentă contemporană. 

După aproape opt decenii, ambasadorul 
Volodimir Vasilenko, fostul negociator-şef al 
Tratatului Ucraineano-Român din 1997, publică un 
studiu în revista ,,Politics and the Times”, editată de 
Ministerul de Externe al Ucrainei, intitulat: ,,Ucraina 
şi România. Dimensiunea geopolitică”. Diplomatul 
ucrainean scrie: ,,folosindu-se de dezintegrarea 
Imperiului Austro-Ungar şi a Imperiului rus, precum 
şi de slăbiciunea noilor state formate, (România)  
ocupă ilegal, în 1918, teritoriile etnice ucrainene din 
sudul Basarabiei şi nordul Bucovinei”. Diplomatul nu 
condamnă Anexele Pactului Molotov-Ribbentrop şi 
susţine că tocmai acele înţelegeri secrete dintre Hitler 
şi Stalin au oferit Ucrainei ocazia ocupării justificate a 
nordului Bucovinei şi sudului Basarabiei.

V. Vasilenko, asemenea altor politicieni ucraineni, 
ruşi şi germani, ignoră istoria acestor teritorii, unde 
locuitorii de obârşie slavă - ucraineni, ruşi, bulgari-şi 
tătari, au trăit împreună cu populaţia românească  secole 
de-a rândul, în comuniune socială şi confesională. 
Aceste ţinuturi nu au aparţinut nicicând, începând cu 
secolul al XIII-lea, unor formaţiuni statale  ucrainene 
sau ruse. 

Informaţii eronate şi înterpretări tendenţioase 
cu privire la evenimentele fundamentale din istoria 
României au fost şi sunt răspândite intenţionat şi 
consecvent,  proliferează în toate mediile de informare, 
iar reacţia istoricilor şi a politicienilor români, atunci 
când există, nu este promptă, la obiect, ci mai degrabă 
inoportună. Politicienii români sprijină Ucraina să 
se înarmeze, să se dezvolte, uită sau nu ştiu că toate 
teritoriile locuite de populaţie românească, din estul 
ţării, sunt stăpânite de Ucraina, cu toate privaţiunile 
impuse de aceasta. 
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PROBLEME DE INTERES

I. Corupţia - fenomen social deosebit 
de grav.

Paralel cu dezvoltarea crimei organizate,  de multe 
ori chiar în cadrul acesteia, a proliferat  şi proliferează 
– corupţia – un adevărat cancer al vieţii economice, 
sociale şi politice, care  poate afecta fiinţa statului şi 
instituţiile sale democratice şi care poate influenţa, în 
ultimă instanţă, starea securităţii naţionale.  Corupţia, 
sinonimă cu desfrâul, depravarea, viciul şi imoralitatea, 
socotită  ,abatere de la cinste, de la datorie” este apanajul 
unor categorii de indivizi privilegiaţi, aflaţi sau cocoţaţi 
în vârful piramidei sociale şi politice sau pe anumite 
paliere ale acesteia, care utilizează influenţa, poziţia, 
puterea şi nu numai, în iniţierea unor acţiuni ilicite şi 
ilegale, de obicei în complicitate, în scopul obţinerii 
pentru sine sau pentru alţii a unor foloase necuvenite.  
Cele mai multe dintre aceste acţiuni rămân în general 
nedescoperite.

O definiţie interesantă o găsim la Mihai 
Eminescu, poetul nostru naţional, care caracterizează 
corupţia ca ,,tendinţa de a câştiga lesne şi fără muncă, 
tendinţa de a se gira în om mare fără merit, aceasta e 
corupţia adevărată ale cărei urmări sunt ura şi invidia 
contra oricărui merit adevărat şi cocoţarea nulităţilor 
în acele locuri la care numai o înaltă înteligenţă sau un 
caracter extraordinar dau drept”. 

Acest fenomen, dominat de anumiţi indivizi sau 
grupuri de interese, poate fi asemănat cu o caracatiţă 
care, practic, îşi întinde tentaculele sale în toate 
sectoarele societăţii, atât în cele de stat cât şi în cel 
privat şi nu mai puţin în sfera politicului şi socialului. 
Date fiind dimensiunile şi efectele sale, corupţia este 
o provocare care face parte dintre factorii  care pot 
genera riscuri majore la adresa securităţii naţionale, 
deoarece constituie o ameninţare pentru democraţie, 
pentru supremaţia legii, echităţii sociale şi justiţiei, 
erodând principiile unei administraţii eficiente, 
subminând economia de piaţă şi punând în pericol 
stabilitatea tuturor instituţiilor statului de drept şi nu 
numai. 

În ţările est-europene din care face parte şi 
România, fenomenul corupţiei îşi are sorgintea într-o 
multitudine de factori de natură politică, economică 
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şi socială, precum: nivelul iniţial de dezvoltare; 
moştenirea politică, economică şi instituţională; 
înzestrarea naturală şi socială; opţiunea politico-
instituţională; nivelul competiţiei politice şi amplitu-  
dinea economică. 

Aria tot mai largă, complexitatea şi continua 
diversificare a formelor de manifestare a corupţiei 
fac din aceasta, atât la noi dar şi la alţii, un adevărat 
generator de riscuri la adresa securităţii naţionale, 
având mai ales în vedere că starea acesteia este dată de 
starea subsistemelor care o compun. 

Excesul normativ, ca şi lipsa reglementărilor 
legale în anumite domenii alimentează factorii de risc 
generaţi de corupţie. Acestora li se adaugă inexistenţa 
sau funcţionarea necorespunzătoare a structurilor 
specializate care au atribuţii de prevenire şi control a 
corupţiei, precum şi strategiile ineficiente de selecţie, 
recrutare, perfecţionare şi control al resurselor umane 
care să asigure funcţionarea în condiţii de legalitate, 
capabilitate şi eficienţă a componentelor întregului 
sistem istituţional.

Deşi socotim corupţia ca pe un fenomen global,  
nu putem să nu semnalăm faptul că acesta poate 
îmbrăca forme de manifestare diverse, unele cu un 
profund caracter autohton, forme de manifestare 
care ţin de factorii economici, sociali, politici, psiho-
culturali etc., nivelul de dezvoltare economică, mai mult 
sau mai puţin adaptat pieţei moderne concurenţiale, 
la nivel naţional şi global, structura socială pregătită 
diferenţiat din perspectiva profesională, managerială, 
socio-politică pentru înalte performanţe, tipul de 
guvernare, democratic sau autoritar, nivelul de cultură 
şi civilizaţie al populaţiei, mentalităţile, filozofia de 
viaţă şi comportamentul informal adoptat în viaţa 
de toate zilele, sunt tot atâţia factori care concură la 
apariţia, proliferarea şi dezvoltarea corupţiei. 

Privită din punct de vedere al efectelor sale, vom 
spune că aceasta este nefastă în primul rând pentru 
ţările sărace şi cele în curs de dezvoltare şi, în mod 
special, asupra celor mai săraci dintre săracii lumii. 

Referindu-ne la raza de acţiune a corupţiei se 
poate spune că aceasta cuprinde toate subsistemele 
vieţii economice, politice, sociale şi culturale, fie o 
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parte a acestora. O gravitate deosebită o constituie 
răspândirea corupţiei în domeniile apărării, ordinii 
publice şi siguranţei naţioale. 

Când corupţia cuprinde întregul ansamblu social 
şi aparatul de stat de la vârf la bază, vorbim de ,,statul 
capturat” sau ,,statul captiv”. Literatura de specialitate 
subliniază că în această situaţie acţiunile indivizilor, 
grupurilor sau firmelor din sectorul public şi privat 
ajung să influenţeze, în proporţii deosebit de mari, 
elaborarea de legi, reglementări, decrete şi alte politici 
guvernamentale în propriul lor avantaj, ca urmare 
a faptului că oferă beneficii ilicite şi netransparente 
oficialilor publici. 

Astfel de reglementări pot fi impuse şi în 
domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei 
naţionale, care prin efectul lor pot influenţa în ultimă 
instanţă securitatea şi siguranţa naţională în întregul 
lor, periclitându-se astfel însăşi garantarea intereselor 
naţionale vitale, în primul rând integritatea, unitatea, 
suveranitatea, independenţa şi indivizibilitatea statului 
român. Rămânând în acelaşi perimetru subliniem 
faptul că efectele corupţiei pot fi atât de mari încât pot 
conduce la destabilizarea statelor, prin faptul că le este 
alterat într-o proporţie covârşitoare întregul sistem 
infrastructural. 

Corupţia devine foarte periculoasă în cadrul luptei 
pentru putere sau pentru promovarea unei anumite  
modalităţi de a guverna. O observaţie interesantă face 
în  acest sens Sámuel  Huntington, care subliniază că, 
corupţia ,,poate f i funcţională pentru menţinerea unui 
sistem politic”.                           

II. Tipurile corupţiei şi formele acesteia.  

În prevenirea şi controlul social al corupţiei se 
vorbeşte de ,,marea corupţie” şi ,,mica corupţie” . 

,,Marea corupţie” este asociată  funcţiilor de nivel 
înalt, factorilor de decizie majoră, formelor grave de 
fraudă, extorcării de fonduri etc. mergând până la 
criminalitatea organizată. 

,,Mica corupţie” este asociată funcţiilor de nivel 
mediu şi mic şi are cel mai puternic impact asupra 
percepţiei publice.

Din punct de vedere al opiniei publice corupţia 
se clasifică în: a) corupţia neagră; b) corupţia cenuşie; 
c) corupţia albă.   

Corupţia neagră – când actul ilicit este condamnat 
de opinia publică şi de elitele societăţii şi se doreşte 
pedepsirea acesteia. 

Corupţia cenuşie – când numai unii membri ai 
societăţii şi îndeosebi elitele doresc pedepsirea actului 
ilicit.

Corupţia albă – situaţia în care atât opinia publică 
cât şi elitele nu sprijină cu entuziasm pedepsirea actului 
ilicit, pe care îl găsesc tolerabil. 

În legislaţia anticorupţie din ţara noastră şi 
nu numai, distincţia dintre nivelurile corupţiei este 
făcută în baza unui sistem complex constând în 
calitatea persoanei vizate, valoarea sumei, a bunului şi 
complexităţii prejudiciului moral pe care îl generează, 
obiectul infracţiunii de corupţie şi cuantumul pagubei 
materiale cauzate prin infracţiunea respectivă.

Viaţa de toate zilele ne dezvăluie o multitudine de 
forme ale corupţiei, forme în stabilirea cărora primeză 
anumiţi factori.

Cea mai uzuală şi răspândită formă a corupţiei 
este mita, ,,salvatorul” tacit, intim şi de succes al 
multor agenţi (individuali sau colectivi), atunci când 
mijloacele legale, eficiente sunt obturate şi când se 
doreşte ca o problemă să fie neapărat ,,soluţionată”.  
Între donatorii de mită, care sunt de obicei mai puţin 
băgaţi în seamă şi receptorii de mită se constituie o reţea 
invizibilă de relaţii, bazată pe o înţelegere mai mult sau 
mai puţin tacită, dar acceptată de ambele părţi. 

Mita constituie unul dintre principalele instru-
mente ale corupţiei şi este utilizată de către agenţii 
privaţi (uneori şi de stat) pentru a ,,cumpăra” facilităţi, 
lucrări şi servicii oferite de către cei care guvernează la 
nivel central şi local. 

O altă formulă a corupţiei o reprezintă furtul 
bunurilor de la stat. Forma extremă în acest caz este 
privatizarea ,,spontană” , la scară largă a bunurilor 
statului, sau ,,abandonarea” lor, în special în ţările cu 
economie în tranziţie, de către managerii şi gestionarii 
întreprinderilor. Această formulă a fost cu succes 
,,patentată” şi în România în ultimii 26 de ani, cu o 
intensitate deosebită.

La acestea se adaugă furturile mărunte  
(echipamente de birou, de tehnologie informatică,  
bunuri de uz personal, ansamble şi subansamble de 
mici dimensiuni, autovehicule, combustibili etc). 
Acestea din urmă sunt săvârşite de funcţionarii de rang 
mediu şi inferior care consideră că în felul acesta îşi 
compensează, în unele cazuri salariile neadecvate. 

Furtul este posibil pentru că sistemele de control 
al bunurilor sunt de obicei slabe sau inexistente, ca şi 
capacitatea instituţiilor de a identifica şi pedepsi pe 
răufăcători. Furtul bunurilor de la stat a proliferat în 
proporţii de masă şi în mediul militar, ca urmare a 
derulării reformei şi restructurării armatei. Din păcate, 
neputinţa apărării acestor bunuri a condus la pagube 
de multe miliarde de lei. 

Furtul resurselor f inanciare guvernamentale 
poate păgubi statul de sume importante, dat fiind 
faptul că oficialii pot să-şi însuşească banii din câştiguri 
şi taxe (deseori cu acceptul tacit al plătitorului, caz în 
care furtul se combină cu mita). 

O formă des întâlnită atunci când se fac referiri 
la corupţie este cea politică şi administrativă. Aceasta 
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poate avea loc atât la nivel politic cât şi administrativ. 
Prima poate fi independentă de a doua sau pot fi unite 
prin înţelegere comună.

Corupţia poate fi însă intrinsecă modului în 
care se exercită puterea şi în acest caz este imposibil 
să fie redusă numai prin elaborarea de legi. În caz 
extrem, instituţiile statului pot fi infiltrate cu elemente 
criminale şi transformate în instrumente ale îmbogăţirii 
individuale. Să nu uităm însă că aceste instituţii sunt 
parte activă şi în domeniul securităţii naţionale. 

Când vorbim de corupţie şi formele ei avem în 
vedere pe de o parte corupţia izolată, iar pe de altă parte 
corupţia sistemică (generalizată). 

Corupţia  izolată  poate  fi  mai  uşor  stăpânită  
în  comparaţie  cu  cea  sistemică (generalizată), care 
poate crea prejudicii incomensurabile în cadrul tuturor 
sistemelor societăţii, constituind în acelaşi timp o 
ameninţare gravă la adresa securităţii naţionale.

Şi în sistemul privat  frauda, mita  şi furtul  fac 
uneori ravagii, prejudiciind foarte serios stabilitatea 
unităţilor în care aceste fenomene se produc. 

În ţările europene, în cadrul legislaţiei existente, 
domeniile în care activităţile infracţionale au loc pe 
fondul unor acte de corupţie îmbracă forme variate, 
cele mai des întâlnite fiind: 

• activitatea antreprizelor – întreprinderile ajung 
de multe ori să fie controlate de către organizaţiile 
criminale, care le consideră indispensabile datorită 
obiectului lor de activitate, poziţionării geografice, 
pieţelor de desfacere etc.

În acest proces, pe lângă acţiunile de intimidare, 
mita este folosită pentru cucerirea întreprinderii, prin 
influenţarea factorilor de decizie, iar pe de altă parte, 
după dobândirea controlului întreprinderii respective, 
profiturile obţinute sunt utilizate pentru comiterea 
unor noi acte de corupţie; • contrabanda cu ţigări 
fabricate în străinătate – efectuată prin sustragerea 
fizică de la regimul de tranzit şi prin întocmirea unor 
documente false aferente importului de ţigări, însoţite 
de coruperea unor funcţionari vamali cu atribuţii de 
inspecţie (astfel de fenomene au loc şi în cadrul unor 
activităţi de contrabandă); • evaziunea f iscală – prin 
organizarea unor firme fantomă dispuse pe mai multe 
paliere; • spălarea banilor – inclusiv prin punerea 
în circulaţie, sub formă de mită, a unor fonduri 
dobândite ilicit sau prin reciclarea sau refolosirea de 
către funcţionarii corupţi a sumelor de bani primite 
cu titlu de mită; • comercializarea ilegală a alcoolului; 
• falsif icarea cărţilor de credit; • transferurile frau-
duloase de bani prin mijloace electronice; • traf icul de 
deşeuri şi infracţiunile asupra mediului înconjurător, 
un fenomen transregional legat de strângerea şi 
distrugerea deşeurilor, atât urbane cât şi industriale. 
Organizaţiile criminale recurg în mod sistematic la 

depozitarea sau distrugerea ilegală a deşeurilor toxico-
nocive, cu obţinerea unor profituri uriaşe, iar asemenea 
activităţi, cu consecinţe dezastruoase şi ireversibile 
asupra mediului înconjurător, au loc în aproape toate 
cazurile cu complicitatea unor înalţi funcţionari 
corupţi.;

• traf icul de arme, materiale nucleare, droguri 
sau f iinţe umane, reprezintă activităţi criminale cu 
caracter transnaţional, care generează profituri mari 
şi în acelaşi timp prezintă riscuri, inclusiv pentru 
infractorii implicaţi. În cazul acestor infracţiuni avem 
de-a face cu un procentaj redus de identificare din 
partea autorităţilor abilitate ale statului; • deturnarea 
şi schimbarea destinaţiilor subvenţiilor, cu referire 
specială la fondurile comunitare, motiv pentru care a 
fost adoptată o legislaţie specifică pentru protejarea 
intereselor financiare ale comunităţii europene; 

Formele de corupţie la care am făcut referire sunt 
în totalitate specifice şi României. Ele au proliferat 
îndeosebi în anumite sectoare, ceea ce a făcut ca 
specialiştii să le grupeze astfel;

• corupţia administrativă, care priveşte activitatea  
administraţiei  publice  locale şi centrale, autorităţile 
vamale, sănătatea şi asistenţa socială, cultura şi 
învăţământul, instituţiile din domeniul apărării, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale; • corupţia în justiţie 
– cu referire la autorităţile judecătoreşti – parchete şi 
instanţe; • corupţia economică – în special în domeniul 
financiar-bancar, în agricultură, silvicultură şi în unele 
ramuri ale industriei: metalurgică, siderurgică, precum 
şi în prelucrarea şi comercializarea petrolului • corupţia 
politică – legată în special de activitatea parlamentară 
şi a partidelor politice, efectele negative ale imunităţii 
parlamentare, influenţa iniţiativelor legislative, finan-
ţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale etc. 

Se impune a sublinia şi faptul că infracţiunile 
legate de fenomenul corupţiei se împart în trei  
categorii: infracţiuni de corupţie; infracţiuni asimilate 
corupţiei;  infracţiuni în legătură directă cu fenomenul 
de corupţie.  

III. Interacţiunile corupţiei cu mediul 
de securitate.  

Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru 
perioada 2015-2019 include corupţia în rândul 
vulnerabilităţilor. Se are astfel în vedere că aceasta 
,,vulnerabilizează statul, generează prejudicii economiei 
şi afectează potenţialul de dezvoltare a ţării, buna 
guvernare, decizia în folosul cetăţenilor şi comunităţilor, 
precum şi încrederea în actul de justiţie şi în instituţiile 
statului. În plan extern persistenţa  corupţiei are  efect 
negativ asupra credibilităţii şi imaginii ţării noastre”. 

Securitatea naţională a României implică toate 
problemele societăţii, economia, apărarea, diplomaţia, 
administraţia, ordinea publică, educaţia, sănătatea etc. 
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Scopul securităţii naţionale este legitimat şi de 
promovarea şi apărarea intereselor fundamentale ale 
României, protejarea cetăţenilor, apărarea drepturilor 
fundamentale şi a libertăţilor lor individuale. 

Toate cele de mai sus pot fi serios ameninţate de 
corupţie, care periclitează îndeplinirea obiectivelor 
naţionale, în special prin afectarea sistemului politico-
instituţional, ritmului de dezvoltare economico-socială, 
perfecţionarea componentei militare a societăţii, 
relaţiilor cu statele democratice şi cu instituţiile 
economico-financiare europene şi nu numai. 

Complementaritatea corupţiei cu factorii de risc 
la adresa securităţii naţionale pot genera: 

- persistenţa îndelungată a unor dificultăţi 
interne de natură economoco-financiară şi socială 
care afectează dezvoltarea de ansamblu a societăţii 
româneşti şi implicit a sistemelor de apărare şi 
securitate naţională;

- expansiunea reţelelor teroriste şi a crimei 
organizate transfrontalieră;    

- proliferarea şi diseminarea necontrolată a 
tehnologiilor şi materialelor nucleare, a mijloacelor de 
distrugere în masă, a armamentelor şi altor mijloace 
letale neconvenţionale etc.  

 * * *
Amploarea şi diversificarea corupţiei au obligat 

autorităţile române să adopte strategii naţionale anti-
corupţie, materializate în: Programul naţional de 
prevenire a corupţiei şi în Planul naţional de acţiune 
împotriva corupţiei.

Măsurile şi pârghiile folosite în ultimii ani de către 
organele în drept, în mod deosebit de către D.N.A., au 
avut efecte benefice pe linia diminuării fenomenelor 
de corupţie. Cu toate acestea mai avem încă destule 

de făcut. Nu trebuie uitat faptul că ,,Corupţia ne 
priveşte pe toţi! Aflăm aproape în fiecare zi despre 
noi manifestări ale corupţiei, în modalităţi dintre cele 
mai diverse, ale căror protagonişti provin din cele 
mai diverse sectoare ale societăţii. 

Ce este de făcut! În opinia noastră, fără o 
înăsprire a măsurilor şi pedepselor pentru cei dovediţi 
a fi corupţi şi fără urgentarea cercetărilor şi a hotă-
rârilor judecătoreşti definitive în dosarele de corupţie, 
avem slabe speranţe de eradicare a acestui fenomen, 
care reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale 
epocii pe care o parcurgem. 
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Bucureşti 2005; 

8. Alexandru Ioan, Criza administraţiei, Editura 
All Beck, Bucureşti 2001; 

9. Ecobescu N, ş.a. Fighting Organized Crime, 
Editura IRSI, Nicolae Titulescu, Bucureşti 2015; 

10. Paginile de web având ca subiect ,,Corupţia”.  
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REMEMBER

Generalul MIRCEA MOCANU s-a născut  
la 2 iunie 1927 în comuna Boroaia, jud. Baia (astăzi 
Suceava), comună care a dat ţării până în prezent 
5 generali, 2 profesori universitari, gazetari, stareţ 
de mânăstire, scriitori şi mulţi alţi intelectuali. La 
11 ani, în 1938 a intrat la Liceul Militar ,,Ștefan 
cel Mare” pe care l-a absolvit în 1946. Între anii 
1946 şi 1948 a urmat cursurile Şcolii Militare de 
Ofiţeri de Artilerie Antiaeriană din Bucureşti, 
pe care le-a absolvit ca şef de promoţie. Până în 
1953 a fost Profesor de Trageri în cadrul Școlii 
Militare de Ofiţeri de Artilerie Antiaeriană. După 
1953 până în 1958 a comandat regimentele de 
artilerie antiaeriană din garnizoanele Braşov şi 
Reşiţa. În perioada 1958 -1964 a fost Comandatul 
Școlii Militare de Ofiţeri de Radiolocaţie, apoi al 
Şcolii Militare Superioare de Ofiţeri de Artilerie 
Antiaeriană şi Radiolocaţie Braşov.

În 1964 a intrat, ca student, la Academia 
Militară, unde a rămas după absolvire ca Şef al 
catedrei Apărare Antiaeriană până în 1970.  Între 
anii 1970-1974 a fost Şeful Artileriei Antiaeriene 
a Trupelor de Uscat, iar între 1974-1975 - 
Comandantul Trupelor de Artilerie şi Rachete 
Antiaeriene din Comandamentul Apărării Anti-
aeriene a Teritoriului.

În 1975 a fost numit Comandantul Coman-
damentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului, 
funcţie din care a ieşit la pensie în 1990.

A fost înaintat succesiv în grad până la cel de 
general cu patru stele.

Pentru rezultate deosebite în activitate a fost 
decorat cu ordine şi medalii ale României, dar şi 
din afara ţării. 

Numele fostului generalul (r) MIRCEA  
MOCANU va rămâne în istoria Armatei 

General MIRCEA MOCANU

României ca al unei personalităţi de seamă, care a 
contribuit din plin la dezvoltarea Armei Artilerie 
şi Rachete Antiaeriene, conducând în ţară şi în 
străinătate nenumărate aplicaţii cu această armă 
care a împlinit 100 de ani de existenţă în armata 
română. A purtat cu cinste şi demnitate haina 
militară timp de 52 de ani, ca persoană activă şi 
încă 26 de ani ca rezervist.

Prin dispariţia sa, generalul Mircea 
MOCANU lasă un gol în sufletele tuturor 
camarazilor cu care a lucrat, ale tuturor celor care 
l-au cunoscut, o durere fără margini în familia sa.

Dumnezeu să-l aibă în paza Sa!

General-lt. (r) dr. RADU VLĂSCEANU 
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S-a stins din viaţă la data de 20 mai a.c, la 
vârsta de 3 de ani, colonel (r) dr. ing. ANDREI 
CIONTU  

Născut în anul 1933, colonel dr. ing. Andrei 
Ciontu a fost un elev remarcabil şi un student 
eminent al primei serii de ingineri ai Facultăţii 
de Electronică şi Telecomunicaţii din Institutul 
Politehnic Bucureşti (1951-1956); profesor la 
Şcoala Superioară de Ofiţeri de Rachete, Artilerie 
Antiaeriană şi Radiolocaţie din Braşov (1956-
1969); cercetător ştiinţific şi secretar ştiinţific al 
Institutului de Cercetare Ştiinţifică al Armatei 
(1969-1990). 

A obţinut titlul de doctor în ştiinţe tehnice – 
domeniul Radar (Academia Tehnică Militară, 
1979). A fost  membru al Comitetului Român de 
Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii CRFIFST 
al Academiei Române (din 2011).  

Pionier al radarului românesc, a fost cel care 
a iniţiat programul de asimilare la nivel naţional a 
unor componente specifice de microunde pentru 
radiolocaţie şi a realizat, împreună cu un colectiv, 
primul radar românesc.  

Colonel dr. ing. Andrei Ciontu sa preocupat  
în permanenţă de valorificarea propriilor sale  idei 
novatoare , într-o abordare creatoare. A împărtăşit 
cu generozitate ştiinţa acumulată celor din jur - 
dascăli, cercetători, colegi, studenţi. A prezentat, în 
cărţile sale, acumulările proprii în materie de ştiinţă 
şi tehnică, dar şi realizările româneşti în domeniul 
radarului. A influenţat destine şi a propulsat oameni 
capabili în instituţiile în care a lucrat.

Omul Andrei Ciontu a reuşit acolo unde 
alţii au dat greş, susţinut fiind de o mentalitate de 
învingător. A fost omenos, altruist, leal şi loial şi 
a răsplătit adesea răutatea cu bunătate. A topit în 
creuzetul său, la căldura flăcării sufleteşti, ofense 
şi seminţe de conflict. Şi-a construit o familie 
frumoasă, şi şi-a educat copiii şi nepoţii spre a se 
înălţa continuu prin învăţătură, reflecţie proprie 
şi lucrare neostoită asupra lor înşişi, în lumină şi 
adevăr.   

Activitatea asiduă, la catedră şi în cercetare,  nu 
l-a împiedicat pe colonelul dr. ing. Andrei Ciontu 
de a fi un om de societate, jovial şi empatic, radiind 
spirit, umor fin şi o bună dispoziţie molipsitoare. 

Colonel dr. ing. ANDREI CIONTU

Col. dr. ing. Andrei Ciontu a fost un om 
extrem de ambiţios, dar ambiţia sa a fost una a 
faptelor şi nu a măririi, refuzând funcţiile înalte 
şi ridiculizând împătimiţii colecţionari de medalii 
şi onoruri. Chiar ajuns la senectute, a continuat 
cu frenezie să cerceteze şi să creeze, crescând 
mereu în viziune şi înţelegere, acumulând mereu 
înţelepciune, împărtăşită cu aplomb celor din 
jur. Am avut privilegiul minunat de a-l cunoaşte 
personal, de a-i fi student şi de a lucra cu domnia sa 
în echipă, la redactarea cărţii „Radarul românesc. 
O istorie încă vie…”.      

Trecerea timpului nu va reuşi să stingă durerea 
şi tristeţea din sufletele membrilor familiei sale, 
dar şi ale celor care l-am cunoscut şi celor cu care 
a lucrat.

 Suntem alături de îndurerata familie, care a 
pierdut  soţul, tatăl şi bunicul iubitor, colonelul dr. 
ing. Andrei Ciontu.

Să-i fie ţărâna uşoară! Odihnească-se în pace! 
Dumnezeu să-l ierte!

Colonel (r) dr. ing. ANTON MURARU

8



Rezerva Oştirii Române58

IN MEMORIAM

Între marii bărbaţi care au determinat  prin 
acţiunea şi personalitatea lor, în timp, istoria 
poporului român şi a armatei sale şi care au condus 
Armata Română pentru eliberarea Bucovinei, un 
loc aparte îl ocupă Generalul Iacob Zadik.

Pentru el, deviza ,,PE AICI NU SE TRECE”, 
lansată în luptele de la porţile Moldovei, din vara 
anului 1917, a însemnat un crez al invincibilităţii 
româneşti în faţa duşmanului şi convingerea că 
numai aşa armata va putea contribui la realizarea 
unei Românii Mari fericită şi prosperă. 

Generalul de divizie Iacob Zadik s-a născut 
la 8 decembrie 1867 în comuna Brătuleşti , Judeţul 
Botoşani. A fost atras de tânăr de cariera militară, 
pe care a iubit-o şi a construit-o până la sfârşitul 
vieţii. 

Studii: Liceul Militar Iaşi, Şcoala Militară de 
Ofiţeri de Artilerie, Geniu şi Marină (1886-1888); 
Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu  (1889-1891) 
şi Şcoala Superioară de Război (1896-1898). 

General de divizie IACOB ZADIK (1867-1970)
Cariera militară: Pe timpul carierei militare 

a îndeplinit funcţiile:  comandant de baterie, la 

Regimentele  de Artilerie 3, 4 şi 12 (1888-1896);  

şef de birou pregătire de luptă la Regimentul 8 

Artilerie (1898-1901); ofiţer în Statul Major al 

Diviziei 7 Infanterie (1901-1906); Şef de Stat 

Major al Diviziilor 2 şi 7 Infanterie  (1906-

1909); comandantul Regimentului  8 Artilerie 

(1909-1914); Şef de Stat Major al Corpurilor 3 

şi 4 Armata I –a (1914-1917); secretar general în 

Ministerul Materialelor de Război (1918-1919) şi 

comandantul Corpului 4 Armată (1919-1922).

În Războiul pentru Întregirea Neamului, în 

calitate de Şef de Stat Major al Corpurilor 3 şi 

4 Armată a contribuit la victoria în luptele de la 

Mărăşeşti, fiind şi însoţitorul oficial al Mareşalului 

Franţei Joffre, Comandantul suprem al armatei 

franceze, în anii 1915-1916. 

Ca urmare a mişcărilor de eliberare naţională 

ale românilor din Bucovina Iancu Flondor, 

preşedintele Congresului General al Bucovinei, 

cere guvernatorului austriac Etzdorf predarea 

puterii către români. Refuzul guvernatorului 

provoacă tulburări, determinând chemarea în 

ajutor a Armatei Române.

La 6 noiembrie 1918 ministrul de război al 

României, Generalul Constantin Hârjeu, ordonă 

Generalului Iacob Zadik, Comandantul Diviziei 8 

Infanterie, având în subordine Regimentele 16, 29 

şi 37 Infanterie,  precum şi  grănicerii şi jandarmii 

din serviciul de pază pe frontiera Bucovinei, ,,să 
ocupe neîntârziat localităţile Iţcani şi Suceava, iar 
de aici să execute acţiuni de luptă pentru ocuparea 
localităţii Cernăuţi”.  

Comandantul Diviziei 8 Infanterie (cu 

Comandamentul în Cartierul Burdujeni), la 

cererea Consiliului Naţional Român şi a populaţiei 

Bucovinei şi-a structurat Divizia 8 Inf. pe trei 

detaşamente: Detaşamentele ,,DRAGOŞ” şi 

,,AEXANDRU CEL BUN”, care să acţioneze pe 

direcţia Suceava-Cernăuţi, cu misiunea de a cuceri 

localităţile Cernăuţi şi Siret şi Detaşamentul 
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,,SUCEAVA”, comandat de Mr. Anton Ionescu, 
constituit din Subunitatea 4 grăniceri, cu 
misiunea ca, în cooperare cu prof. dr. Eusebiu 
Popovici, primarul Municipiului Suceava, din 
zona ocupată – în ziua de 6 noiembrie 1918,  să 
pună stăpânire pe localităţile  Iţcani şi Suceava. 
Pe timpul acţiunii de ocupare a localităţii Suceava, 
militarii detaşamentului de grăniceri cântau ,,Pe 
al nostru Steag e scris unire”şi au arborat pe 
Turla Primăriei Suceava Tricolorul. 

Elevii şcolilor strigau: ,,Trăiască Armata 
Română”!

La 11 noiembrie 1918, trupele române 
conduse de Generalul Iacob Zadik intră în 
Cernăuţi şi participă la preluarea puterii. Ulterior, 
la 28 noiembrie 1918, este convocat Congresul 
General al Bucovinei, în Sala Sinodală din 
Cenăuţi şi se votează Unirea Bucovinei cu 
România.

Iancu Flondor s-a adresat Comandantului 
trupelor române: ,,Domnule General! Ca preşedinte 
al Consiliului Naţional am datoria să binecuvântez 
falnica oaste română la intrarea ei în capitala  
Bucovinei, acestei ţări care păstrează în sânul ei 
sf intele moaşte ale marelui nostru Domn Ştefan.  
Suntem pe cale să întregim iarăşi moştenirea lui – 
România Mare – sufletul lui nemuritor este în 
mijlocul nostru. Dară, nu este dat f iinţei omeneşti 
de a f ixa în grai viu o astfel de simţire. Numai o 
rugăciune fără cuvinte, care se înalţă la ceruri, îi poate 
corespunde întrucâtva. Domnule General! Daţi-mi 
voie să binecuvântez, aşa cum o fac doi fraţi iubitori 
care  după o lungă şi dureroasă despărţire se întâlnesc 

spre a nu se mai despărţi niciodată.  O fac, deschizând 

braţele mele şi strângându-vă la piept”.   

În  cuvântul de răspuns la alocuţiunea lui 

Iancu Flondor, generalul Iacob Zadik a spus: 

,,Onoraţi cetăţeni ai Bucovinei! În urma dorinţei 

Comitetului naţional bucovinean, M.S. Regele şi 

România au răspuns chemării şi au adus ajutorul 

armatei române, pentru ca liniştea acestei ţări să nu 

f ie tulburată. Sosind, aduc salutul cu iubire frăţească 

şi pot să spun cu iubire de mamă, al României libere 

către ţara Bucovinei. În aceste momente, gândul meu 

se înalţă către Dumnezeu şi-i  adresează mulţumirile 

României Mari că a scos sfânta dreptate la suprafaţă. 

Pentru despărţirea Bucovinei a trebuit să curgă sânge 

şi să cadă un cap de Domn, pentru reîmpreunarea ei 

n-a curs nici un pic de sânge, căci s-a făcut totul prin 

vrednicia noastră şi vrerea dreptăţii”. 

Generalul Iacob Zadik a condus pe front 

Divizia 8 Infanterie, alături de soldaţii săi în prima 

linie, iar oamenii l-au urmat, scriind cu energia 

inimilor lor strălucita epopee de la Mărăşeşti şi 

pentru eliberarea Bucovinei. 

Generalul Iacob Zadik a fost un ofiţer 

admirabil cu o ţinută demnă, un patriot cu simţul 

datoriei. 

Inima gloriosului General Iacob Zadik a 

încetat să mai bată la 8 aprilie 1970, la Bucureşti. 

General de brigadă (r) 

COJOCARU ZAHARIE

Preşedintele Filialei Suceava 

,,PETRU MUŞAT” a A.N.C.M.R.R
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Cu ocazia excursiilor în Moldova, am ajuns 

şi la Mânăstirea Agapia, care ne-a încântat din 

toate punctele de vedere, începând de la pictura lui 

Nicolae Grigorescu până la înzestrarea mânăstirii 

cu relicve religioase. 

Cu acel prilej, am descoperit şi un mormânt 

întreţinut de către măicuţe, în condiţii excepţionale, 

pe a cărui cruce, scrie „G-ral Hugo Schwab, data 

decesului 24 august 1944”.

Despre acest general, am aflat că s-a născut la 

27 iunie 1877, în Reghinul Săsesc.

După terminarea celor 8 clase de liceu, 

autorităţile austriece l-au obligat să urmeze Şcoala 

de Ofiţeri de Infanterie, austriacă, din Sibiu. 

După absolvirea şcolii, la început a activat ca 

stegar în Regimentul 5 Infanterie Austro-Ungar 

şi a avansat la gradul de Sublocotenent. Apoi, este 

avansat succesiv la gradele: locotenent (1913), 

căpitan (1915), maior (1917).

În anul 1914, ca ofiţer în Armata Austro-

Ungară, a luat parte la operaţiile de pe Frontul 

Rus, unde cade prizonier, fiind eliberat în mai 

1918.

La 28 martie 1919, a fost integrat în cadrele 

active ale Armatei Române, cu gradul de maior în 

Regimentul 82 Infanterie, Divizia 18 Infanterie. 

A luat parte la Campania din Ungaria în anul 

1918, fiind comandant de companie şi apoi de 

batalion în Regimentul 98 Infanterie. Este avansat 

la gradul de Lt.col. în anul 1923, apoi, la gradul de 

colonel, iar în anul 1938, este onorat cu gradul de 

general de brigadă.

Participă la cel de-Al Doilea Război Mondial 

şi în anul 1942 comanda Corpul 4 Teritorial, iar 

la 20 martie acelaşi an, i s-a încredinţat comanda 

Corpului 7 Armată.

Din octombrie 1943 până în mai 1944 a 

fost comandantul Corpului de Munte, pe Frontul 

de Est, cu misiunea de a apăra sectorul sudic al 

Litoralului Crimeii.

În caracterizările făcute de către superiorii 

săi, se regăsesc aprecieri ca „bune studii militare.., 

distins... conştiincios... inteligent... caracter... educaţie 

GENERALUL HUGO SCHWAB 
Ultima hotărâre - Glonţul

militară desăvârşită... cultură militară aleasă...
devotat faţă de ţară şi armată...”. 

Evenimentele din 23 august 1944, l-au găsit 
în funcţia de comandant al Corpului 7 Armată.

În noaptea de 23 august, Corpul 7 Armată, 
de sub comanda sa, având în compunere 
Comandamentele 103 şi 104 Munte, Regimentele 
17 Infanterie şi 8 Grăniceri, se afla în dispozitiv pe 
înălţimile de la Vest de Târgu-Neamţ.  El a primit 
ordin telefonic şi prin staţie să înceteze acţiunile de 
luptă împotriva trupelor sovietice şi să se deplaseze, 
imediat, pentru a ocupa înălţimile situate la Sud de 
Râul Putna, între Soveja şi Jariştea.

Din jurnalul Cpt. Theodor N. Lucian, ofiţer 
de stat major în cadrul Corpului 7 Armată, ni 
s-a părut relevantă, următoarea apreciere: „În 
dimineaţa zilei de 24 august, am primit ordin de la dl. 
Cdt. al Corpului 7 Armată G-ral Hugo Schwab, să-l 
însoţesc împreună cu dl. G-ral. Cozma, comandantul 
Artileriei Corpului 7 Armată şi cu dl. Col. Lescu, şeful 
de stat major, la Inspecţia ce o va face coloanelor de 
scurgere ale Corpului de Armată, care se retrăgeau 
către Sud, conform Ordinului Armatei a IV-a.
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Îndreptându-ne spre Piatra-Neamţ, trecând 

prin Comuna Humuleşti, ruşii intraseră în sat 

şi la venirea maşinii noastre au început să tragă, 

cu pistoalele mitralieră, mai întâi în sus, ulterior 

în noi”.

Cpt. Theodor N. Lucian, relatează în 

continuare că au fost nevoiţi să oprească şi să 

parlamenteze cu ruşii, explicându-le că este 

armistiţiu şi deci, trebuie să lase drumul liber. Nu 

au fost asculaţi...

Ne-au luat ceasurile, centurile, hainele şi 

bagajele şi ne-au dus apoi, ca prizonieri. De altfel, 

aceeaşi soartă au împărtăşit-o şi cei 130.00 de 

militari români, duşi în gulagurile Siberiei, de 

unde nu s-au mai întors.

Dl. Gl. Hugo Schwab, văzând situaţia în 

care eram puşi şi copleşit probabil de ultimele 

evenimente, s-a sinucis, înpuşcându-se cu 

revolverul în tâmpla dreaptă.

Din darea de seamă a Col. Lişcu, mai precizăm 

următoarele: „Într-o clipă, G-ralul Hugo Schwab, care 
probabil încă de mai înainte scosese revolverul din toc şi 
îl ţinea în mâna dreaptă, fără să îl observ eu, şi-a tras 
un singur glonte în tâmpla dreaptă, rămânând mort 
pe loc. De altfel, şi cei peste 130.00 de militari români 

făcuţi prizonieri, au murit în lagărele sovietice din 
Siberia. Doar câţiva prizonieri au reuşit să evadeze şi 
să povestească crimele din acele lagăre”.

Am reprodus doar două din multele 

documente care au descris moartea dramatică a 

Generalului Hugo Schwab,  un militar care şi-a 

dedicat întreaga viaţă Armatei şi cauzei pentru 

care a luptat, alegând acest mod de a-şi încheia 

viaţa.

Considerăm că, multe fapte asupra cărora 

există semne de întrebare care au persistat 

atâta vreme (şi nu s-a dorit să fie cunoscute), 

trebuie în sfârşit relatate, în spiritul adevărului 

istoric, aşa cum s-au desfăşurat ele. Sinuciderea 

Generalului Hugo Schwab, nu a fost decât un 

episod din cel de-Al Doilea Război Mondial,  

când Armata Română a întors armele împotriva 

Germaniei hitleriste, iar această tragedie a arătat 

cum un general cu o înaltă ţinută şi probitate, 

a căutat o ieşire demnă, dintr-o situaţie limită.

Gestul lui rămâne un exemplu pentru toate 

generaţiile de militari ai Armatei Române, un 

model de a te confrunta cu adversarii în luptă.

Colonel (r) VICTOR NEGHINĂ
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1. EDITORIAL: Necesitatea promovării 
camaraderiei şi unităţii între categoriile de cadre 
militare. 

PARTEA ÎNTÂI

2. Din viaţa A.N.C.M.R.R.: La orizont cea 

de-a 8-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei; Realizări 

ale conducerii A.N.C.M.R.R. în domeniile orga-

nizatoric, protecţie socială şi militară şi relaţii 

internaţionale; Necesitatea îmbunătăţirii permanente 

a Statutului A.N.C.M.R.R.; Promovarea imaginii 

A.N.C.M.R.R. o sarcină mereu actuală; Adunările 

generale ale filialelor şi subfilialelor sub semnul celei 

de-a 8-a Conferinţe Naţionale a A.N.C.M.R.R.; 

Ziua A.N.C.M.R.R. şi Ziua Rezervistului Militar, 

două sărbători scumpe A.N.C.M.R.R.

3. Din viaţa filialelor şi subfilialelor: Creşterea 

calităţii şi eficienţei activităţii filialelor şi subfilialelor  

A.N.C.M.R.R., o necesitate stringentă; Probleme 

prioritare dezbătute cu preponderenţă în adunările 

generele ale filialelor şi subfilialelor în prima parte 

a anlui 2017 şi cuprinse în hotărârile acestora; 

Dialogul permanent al filialelor şi subfilialelor cu 

alte structuri organizatorice de la nivel local. 

4. Din viaţa asociaţiilor afiliale şi a celor 

cu care se colaborează: Necesitatea unui dialog 

permanent pe linia îndeplinirii sarcinilor asumate; 

Unitatea şi solidaritatea, valori care stau la baza 

relaţiilor specifice dintre structurile A.N.C.M.R.R. 

şi cele afiliate acesteia sau cu care colaborează;  

Necesitatea respectării prevederilor protocoalelor de 

afiliere sau de colaborare.

5. Din viaţa asociaţiilor similare din sistemul 
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