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EDITORIAL

SFÂRŞIT ŞI ÎNCEPUT DE AN
ÎN A.N.C.M.R.R.
Structură asociativă reprezentativă şi de ,,utilitate publică”, A.N.C.M.R.R. a pus la baza sa
existenţială opţiunea pentru valorile autentice care să-i genereze întreaga sa activitate, realizând şi
în acest an, aşa cum a făcut, de altfel, încă de la înfiinţarea sa, construcţii solide în varii direcţii, care
operaţionalizează idei şi concepte ce dau măsura scopurilor şi obiectivelor pe care şi le-a asumat.
Aceste opţiuni au dominat şi la cea de-a VIII-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei, desfăşurată
în luna noiembrie a acestui an, prilej cu care, în urma unei analize aprofundate şi stabilirea noilor
direcţii pentru viitor, Asociaţia şi-a desemnat prin vot secret, respectiv vot deschis, noile organe de
conducere.
Astfel, o echipă şi-a încheiat mandatul şi merită întreaga stimă şi consideraţie pentru modul
responsabil şi angajant în care a condus destinele Asociaţiei, iar o alta şi-l începe, gândind vizionar
spre împliniri viitoare, prin permanenta devenire şi dezvoltare a acestei importante structuri
asociative de interes naţional, stimulându-se latura participativă la toate nivelurile acesteia şi
punând în centrul atenţiei calitatea vieţii cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi aşezarea
tuturor lucrurilor în matca lor firească, probleme care au început să prindă contur încă din primele
zile de după acest important eveniment din viaţa A.N.C.M.R.R.
2018, anul Centenarului Marii Uniri, reprezintă pentru A.N.C.M.R.R., la nivelul tuturor
structurilor sale, un an de efort deosebit, prin implicarea activă în acţiuni şi activităţi, unele
organizate în propriu, prin care să aducem în prim-plan binefacerile Marii Uniri şi pe marii bărbaţi
care prin eforturile lor au făcut posibilă îndeplinirea voinţei celor mulţi.
Cadrele militare consituie o categorie socio-profesională aparte a naţiei române. Acestea s-au
pus în slujba Ţării prin jurământul de credinţă depus sub falduri de Tricolor. Pe acestea nimic nu le
împiedică să fie puternic angajate în acţiuni prin care fac mereu ceva pozitiv pentru Ţară şi Neam,
chiar şi atunci când ajung la vârsta pensionării. O dovadă în acest sens o constituie cadrele militare
în rezervă şi în retragere membre ale A.N.C.M.R.R., care nu au încetat niciodată să-şi servească
Patria, spre înălţarea căreia militează zi de zi.
Stă, deci, în puterea noastră să participăm activ la viaţa Cetăţii, contribuind astfel la întărirea
continuă a unităţii noastre naţionale, la temelia căreia stau lupta şi sacrificiile naţiei române de-a
lungul întregii sale existenţe. În spiritul devizei A.N.C.M.R.R. ,,Patrie. Onoare, Demnitate” care
ne marchează întreaga activitate, să acţionăm astfel încât, prin efortul nostru, să facem ca fiecare zi
a anului 2018 să fie o sărbătoare a muncii şi a unităţii.
A.N.C.M.R.R. şi-a propus ca în luna ianuarie să deschidă Anul Centenarului Marii Uniri
printr-un simpozion dedicat Unirii Principatelor Române, Moldova şi Ţara Românească, care
reprezintă piatra de temelie a Marii Uniri din 1918.
La mulţi ani tuturor cadrelor militare în rezervă şi în retragere!
G.C.
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DIN VIAÞA A.N.C.M.R.R.

CEA DE-A VIII-A
CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ –
MOMENT DE VÂRF
ÎN VIAȚA A.N.C.M.R.R.
În ziua de 21 noiembrie 2017, în Sala de Marmură a Palatului Cercului Militar Naţional s-a
desfăşurat cea de-a VIII-a Conferinţă Naţională a A.N.C.M.R.R., cu următoarea Ordine de zi:
1. Analiza activităţii organelor de conducere ale A.N.C.M.R.R. pe toată scara ierarhică, pentru
perioada 06 noiembrie 2013 - 21 noiembrie 2017;
2. Prezentarea propunerilor Biroului Permanent Central pentru modificarea şi completarea
Strategiei A.N.C.M.R.R. pentru perioada 2017-2021;
3. Raportul Comisiei de analiză a respectării prevederilor Statutului A.N.C.M.R.R. şi propuneri
pentru modificarea acestuia;
4. Raportul Comisiei de Cenzori;
5. Prezentarea Proiectului de Hotărâre a Conferinţei Naţionale a A.N.C.M.R.R. din 21 noiembrie
2017;
6. Dezbateri;
7. Alegerea noilor Organe de Conducere ale A.N.C.M.R.R.
Conferinţa a fost onorată de prezenţa următorilor invitaţi:
1. General (r) dr. Hurdubaie Ioan, din partea Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă
şi în Retragere – Ministerul Afacerilor Interne;
2. General de brigadă (r) Dan Niculescu, din partea Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă
şi în Retragere;
3. General-maior (r) Chiriac Mihai, Viceamiral (r) Ion Plăviciosu şi Colonel (r) Mihai Mihail, din
partea Gupului de Consilieri Seniori;
4. General-maior (r) Neagoe Visarion, preşedinte, din partea Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor
,,Regina Maria”;
5. Nedelcu Preda, preşedinte, din partea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;
6. Colonel Robert Eduard Nadolu, şef direcţie, din partea Direcţiei calitatea vieţii personalului.
În cele ce urmează, publicăm în paginile revistei următoarele: Raport al Biroului Permanent
Central - Prezentat în Conferinţa Naţională a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi
în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” – 21 noiembrie 2017; Sinteza dezbaterilor din cadrul Conferinţei
Naţionale; Hotărârea Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi
în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”; Organele de conducere rezultate în urma alegerilor.

v
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RAPORT

al Biroului Permanent Central – prezentat în
CONFERINŢA NAŢIONALĂ A ASOCIAŢIEI
NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE
ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE
„Alexandru Ioan Cuza” – 21 noiembrie 2017
Raportul Biroului Permanent Central prezintă
activitatea desfăşurată la nivelul întregii Asociaţii
pentru perioada 06.11.2013 – 21.11.2017.
Este demn de menţionat că Hotărârile adoptate
de Conferinţa Naţională din 06.11.2013 şi în şedinţele
Consiliului Director din 2014, 2015, 2016 au constituit
permanent documentele călăuzitoare, iar obiectivele
din STATUT şi STRATEGIE au stat la baza activităţii
organelor de conducere pe întreaga scară ierarhică.
Sper să fim în asentimentul dumneavoastră
să apreciem că activitatea în ansamblu în cadrul
Consiliului Director, în adunările generale ale filialelor,
vă este bine cunoscută şi apreciem că o analiză detaliată
nu este necesară.
Remarcăm cu satisfacţie faptul că poziţia
generală a Asociaţiei, a fiecărui organ de conducere a
corespuns în totalitate prevederilor STATUTULUI,
recomandărilor şi hotărârilor Conferinţei Naţionale şi
ale Şedinţelor Consiliului Director (2014, 2015, 2016),
şi că la toate nivelurile s-a dovedit interesul pentru
valorizarea superioară a experienţei dobândite.
În perioada la care ne referim, planurile de
activitate la toate nivelurile ierarhice au fost realiste,
în concordanţă cu sarcinile asumate, precum şi cu
sustenabilitatea reală 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 muncii desfăşurate la toate nivelurile,
valorificarea învăţămintelor şi experienţei acumulate,
acordându-se o mai mare atenţie schimburilor de idei
şi păreri, precum şi sprijin şi îndrumare nemijlocite
pentru optimizarea şi eficientizarea activităţii.
Considerăm că şi în cadrul acestui forum se
impune să reiterăm că Biroul Permanent Central a
condiţionat perseverent şi temeinic motivat, poziţia
A.N.C.M.R.R. de statutul de cadre militare în rezervă
şi în retragere, segment distinct al societăţii româneşti
existent încă din timpul Domnitorului Alexandru
Ioan Cuza; A.N.C.M.R.R., ca structură asociativă,
a sărbătorit în acest an 92 de ani de atestare istorică
şi 27 de ani de atestare juridică.

Afirmăm cu tărie că toate acestea au constituit
suportul motivaţional de mobilizare permanentă, pe
bază de voluntariat, pentru îndeplinirea obiectivelor şi
dezideratelor asumate, organizând activităţi şi demer
suri, precum şi adoptarea unei poziţii tradiţionale
demne şi civilizate pentru toate organele de conducere.
În toate acţiunile şi demersurile noastre din
această perioadă am avut în vedere cu prioritate:
- Afirmarea A.N.C.M.R.R. ca principală
structură asociativă a cadrelor militare în rezervă şi în
retragere provenite din activitate în Armata României,
asigurarea 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
şi principiile democratice;
- Monitorizarea permanentă a respectării
prevederilor legilor şi a altor acte normative privind
drepturile şi interesele cadrelor militare în rezervă şi
în retragere şi ale familiilor acestora, îmbunătăţirea
condiţiilor de stare socială şi de viaţă decente 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 la
număr, plecând de la nivelul acestora de neînţelegere
şi acceptare a specificităţii şi particularităţii serviciului
militar;
- 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;
- Extinderea colaborării cu structurilor
asociative similare din Sistemul Naţional de Apărare,
Ordine Publică şi Siguranţă Naţională.
- Întărirea şi diversificarea relaţiilor de prietenie,
deja statornicite, cu structurile asociative similare, din
ţările N.A.T.O. şi prietene, în strictă conformitate
cu obiectivele politicii externe şi interesele statului
român şi creşterea reprezentativităţii şi notorietăţii
A.N.C.M.R.R. în plan internaţional, promovând
imaginea, tradiţiile şi valorile Armatei Române.
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Biroul Permanent Central apreciază că reuniunile
zonale au un efect benefic, constituie un valoros cadru
de cunoaştere reciprocă, de preluare a unor metode de
activitate, a unor învăţăminte şi experienţe dobândite
de unele filiale. Reiterăm şi cu acest prilej valoroasele
întâlniri organizate de filialele Gorj, Constanţa, Galaţi,
Buzău, Cluj, Arad, Oradea, Iaşi.
Menţionăm că prevederile planurilor cu princi
palele activităţi au fost axate pe structura Strategiei
A.N.C.M.R.R., făcând referire la domeniile vizate:
specific – militar, studii şi analize, legislativ – normativ
organizator, informaţional – relaţional, calitatea vieţii
şi relaţii internaţionale. Biroul Permanent Central şi
Grupul Operativ de Lucru au analizat trimestrial, şi ori
de câte ori a fost nevoie, stadiul îndeplinirii planului,
stabilind corectivele care s-au impus.
În consecinţă s-au formulat şi adoptat 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 actualizat şi transmis Apelul către cadrele
militare în rezervă şi în retragere provenite din activitate
în Armata României, aflate în afara A.N.C.M.R.R şi
a celor 5 structuri asociative afiliate.
- S-a organizat reuniunea Aparatului Central
cu preşedinţii filialelor, membri ai Consiliului Director,
gen „masă rotundă” pe următoarele probleme:
- recalcularea pensiilor militare de stat;
- aplicarea prevederilor noului Cod fiscal pri
vind redirecţionarea 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
ministrul Apărării Naţionale, prin secretarul de Stat
pentru Relaţia cu Parlamentul şi Calitatea Vieţii
Personalului, şi anume:
- asigurarea unui STATUT UNITAR pentru
întregul personal al ministerului, insistând pe consacrarea
normativă a îndatoririlor şi drepturile specifice cadrelor
militare în rezervă şi în retragere provenite din acti
vitatea în M.Ap.N.
- Continuarea susţinerii procedurilor şi iniţi
ativelor legislative pentru:
- asigurarea drepturilor legale referitore la
calitatea de „utilitatea publică”;
- asigurarea reală a dreptului la asistenţă
medicală sanitară, de refacere (recreere) a cadrelor
militare în rezervă şi în retragere şi familiilor acestora.
Un motiv de satisfacţie îl constituie faptul că
amendamentele A.N.C.M.R.R. pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi

funcţionarea M.Ap.N. au fost în mare parte acceptate,
prin Legea nr. 167/2017, creându-se baza legală pentru
iniţierea de noi măsuri pentru apărarea drepturilor şi
intereselor cadrelor militare în rezervă şi în retragere
şi ale familiilor acestora, în relaţiile cu M.Ap.N.,
cu celelalte autorităţi şi instituţii publice centrale şi
locale, precum şi cu organizaţiile similare din ţară şi
străinătate.
Este demn de menţionat că A.N.C.M.R.R. a
participat activ la dialogul organizat de M.Ap.N. în
vederea elaborării măsurilor reformative ale armatei,
de transformare a Statului Major General în Statul
Major al Apărării.
Participând, până în 2016, în Comisia Superioară
pentru acte normative, A.N.C.M.R.R. a dovedit
competenţă, propunerile au fost justificate, pertinente,
pentru menţinerea sau obţinerea unor drepturi legale
ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere. Sperăm
ca, prin aplicarea prevederilor Legii nr.167/2017, să
se revină asupra deciziei abuziv luate de scoatere a
Asociaţiei noastre din această comisie.
Remarcăm cu satisfacţie reuşita întâlnirii cu
şeful Statului Major al Apărării care a contribuit
la îmbunătăţirea relaţionării cu Centrele Militare,
îmbunătăţirea comunicării cu mass-media militară.
Fără teama de a greşi, remarcăm că activitatea
A.N.C.M.R.R., a Biroului Permanent Central şi a
filialelor a fost în această etapă deosebit de diversificată
şi complexă, planurile de activităţi 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 Biroului Permanent Central, desem
naţi pentru coordonarea acestora.
Alte activităţi desfăşurate cu succes, vizează:
- acordarea „Premiului pentru cea mai valoroasă
lucrare de licenţă şi masterat” acordat anual din 1994,
în cadrul U.N.Ap.;
- participarea la ceremoniale organizate cu
ocazia sărbătorilor naţionale şi ale armatei, la activi
tăţile de protocol ale ambasadelor din Bucureşti;
- elaborarea unor documente informative,
comunicări ştiinţifice referitoare la probleme militare
şi politico-militare pentru informarea membrilor
Asociaţiei şi organizarea unor reuniuni dedicate sărbă
torilor naţionale şi militare.
- coordonarea pregătirii şi desfăşurării adună
rilor generale anuale ale filialelor judeţene şi de sector;
- reluarea editării Buletinului Informativ al
Biroului Permanent Central;
- îmbunătăţirea Organigramei organizatorice
şi elaborarea noului Regulament intern de funcţionare
a Aparatului Central, al Biroului Permanent Central şi
la nivelul filialelor.
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În perioada de referinţă s-au făcut demersurile
necesare pentru acordarea unei recompense morale,
constând în promovarea la un grad superior sau acor
darea de decoraţii naţionale/distincţii militare onorifice.
În acest context, s-au înaintat propuneri pentru
acordarea gradului de general/ amiral unor colonei/
comandori şi de înaintarea la gradul următor a unor
generali, ofiţeri, maiştrii miliari şi subofiţeri. Ca urmare,
în perioada 2013 – 2017 au fost promovaţi în grad
9 generali, li s-a acordat gradul de general la 21 de
colonei/comandori şi au fost înaintaţi în grad 651 de
ofiţeri, 8 maiştri militari şi 76 de subofiţeri. De
asemenea, s-a acordat gradul de sublocotenent/aspirant
la 83 de maiştri militari şi subofiţeri. În total, în cei
4 ani au fost promovaţi în grad 50% din totalul celor
avansaţi în perioada similară 2009 – 2013. Procentul
mai mic de avansaţi a fost cauzat de faptul că după
apariţia Ordinului ministrului Apărării Naţionale
nr. M 132/2012, ordin deosebit de restrictiv, mai ales
în ceea ce priveşte promovarea în grad a rezerviştilor,
Statul Major General nu a mai avansat nici un cadru
militar în rezervă, dintre cei propuşi de Asociaţie.
De asemenea, în perioada analizată nu a fost
decorat cu ordine şi medalii naţionale niciun membru
al Asociaţiei noastre, urmare a faptului că nu am
primit de la Ministerul Apărării Naţionale solicitări în
acest sens şi s-a acordat Emblema de merit „Rezerva
Armatei României” clasa I, clasa a II-a şi clasa a III-a
la 18 membri ai Asociaţiei noastre, din filialele judeţene
Braşov şi Mureş, la solicitarea acestora.
Menţionăm că Emblema de onoare a
A.N.C.M.R.R. a fost conferită la 67 de instituţii şi
personalităţi din cadrul A.N.C.M.R.R., ministrului
Apărării Naţionale şi din cadrul autorităţilor centrale şi
locale, iar medalia „Rezervistul Militar” s-a conferit la
87 de persoane.
În această analiză trebuie să includem şi efortul
depus pentru editarea a 9 numere de revistă, cuprinzând
un volum de 710 pagini.
Remarcăm faptul că au fost publicate 270 de
materiale semnate de peste 70 de autori, parte dintre
aceste personalităţi marcante din Armată şi din societatea
civilă. Concomitent s-a participat la sesiuni ştiinţifice
desfăşurate în interiorul armatei, cât şi în afara acesteia –
cu tematică de strategie, apărare şi politică militară,
precum şi din istoria poporului român şi armatei sale.
Apreciem că este loc pentru o conlucrare mai
eficientă cu filialele, mai multă operativitate şi interes
pentru valorificarea acestor lucrări de analiză, comunicare
şi informare pentru toţi membrii Asociaţiei.
Se impune şi îmbunătăţirea bazei materiale a
Departamentului Editare, iar în anul 2018 Revista îşi
va axa activitatea pe problematica Centenarului Marii
Uniri.
În aceeaşi perioadă Biroul Permanent Central
a analizat periodic proiectele de acte normative emise

la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, cu impact
asupra calităţii vieţii cadrelor militare în rezervă şi în
retragere, dintre care menţionăm:
- ordinele ministrului Apărării Naţionale
privind organizarea şi funcţionarea Cercurilor Militare
de garnizoană şi a Cercului Militar Naţional, reuşind
să se scoată din cele două ordine prevederea expresă
referitoare la obligativitatea plăţii utilităţilor aferente
spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea permanentă
şi ocazională structura centrală şi filialele/subfilialele
teritoriale;
- ordinul ministrului Apărării Naţionale pentru
modificarea şi completarea Ordinului nr. M 110 privind
asistenţa medicală şi asigurarea cu medicamente în
armată; prin acest ordin s-a reglementat modalitatea
de decontare a contravalorii medicamentelor pentru
cadrele militare în rezervă şi în retragere.
Referitor la acest ordin, vă informăm că la nivelul
Direcţiei Medicale şi al Ministerului Apărării Naţionale
se află un set de propuneri pentru îmbunătăţirea
activităţii de asigurare a medicamentelor şi introducerea
altor servicii medicale care să fie decontate. Recuperarea
medicală, tratamentul de specialitate, recreerea şi odihna
cadrelor militare în rezervă şi în retragere constituie o
prioritate pentru Biroul Permanent Central.
În perioada 2014-2017 A.N.C.M.R.R. a
asigurat locuri pentru odihnă şi tratament în staţiunile
montane şi de pe litoral pentru 4064 de persoane şi
6000 de locuri la Sanatoriul balnear Bălţăteşti. Din
01.01.2016 până în prezent, deoarece M.Ap.N. are
propria Casă Sectorială de Pensii, M.M.J.S. nu a mai
alocat Asociaţiei noastre bilete în staţiunile balneare
şi de tratament. Motivul refuzului a fost lipsa cadrului
legislativ, deşi Legea pensiilor militare nr. 223,
art. 81, prevede dreptul la tratamentul balnear şi de
recuperare. A.N.C.M.R.R. s-a adresat încă din toamna
anului 2016 tuturor instituţiilor care gestionează aceste
locuri de tratament şi recuperare: Casa Naţională de
Pensii Publice, Casa Sectorială de Pensii Militare,
Direcţia Generală Financiară, dar fără rezultate.
Activitatea de relaţii internaţionale este bine
previzionată în strategia A.N.C.M.R.R. şi a fost suspusă
analizei noastre.
În context, desfăşurarea activităţii de relaţii
internaţionale a contribuit la promovarea imaginii,
tradiţiilor şi valorilor Armatei României, menţinerea
şi dezvoltarea relaţiilor de prietenie deja statornicite
cu armatele şi structurile asociative din ţările aliate şi
prietene, multiplicarea şi diversificarea 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.
Până în prezent A.N.C.M.R.R. are relaţii inter
naţionale, instituţionalizate prin protocoale de colaborare
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reînnoite în această perioadă, cu 6 ţări, Bulgaria, Italia,
Slovenia, Ungaria, Moldova şi Serbia, având puncte de
contact şi schimburi de delegaţii cu Germania, Franţa,
Slovacia, Ucraina, Polonia şi Turcia.
La nivelul filialelor sunt numai aprecieri laudative
atât pentru numărul mare de activităţi desfăşurate cu
partenerii străini, cât şi pentru calitatea acestora. Apre
ciem foarte mult faptul că filialele Arad, Mehedinţi, Dolj,
Giurgiu, Constanţa, Iaşi au reuşit să asigure participarea
camarazilor străini la activităţile dedicate Zilei Armatei
României sau la alte activităţi comemorative şi la rândul
lor să participe la asemenea activităţi în ţările vecine.
Iată de ce trebuie să evidenţiem, în pofida modestiei
manifestată de filiala Iaşi, eforturile acesteia de a se
conecta cu camarazii români din Cernăuţi, Chişinău şi
reuşita acestor demersuri.
În aceeaşi idee se conturează şi unele iniţiative ale
camarazilor tanchişti maramureşeni de a reface turistic
itinerariul de luptă al Diviziei 1 Blindate din al Doilea
Război Mondial. Trilateralele organizate de camarazii
de la Mehedinţi şi Gorj. Toate acestea demonstrează
puterea şi capacitatea Asociaţiei noastre de a trece
la un nivel superior, tematic, activitatea de relaţii
internaţionale.
Tot în termeni apreciativi trebuie să remarcăm
disponibilitatea unor filiale ca Alba, Bacău, Galaţi, de a
crea şi desfăşura activităţi de relaţii internaţionale.
Cu toate că imediat după Conferinţa Naţională
din 2013 a fost înfiinţat, în cadrul aparatului de lucru
al Biroului Permanent Central, un departament
dedicat angajării A.N.C.M.R.R. la unele programe
cu finanţare din fonduri europene, rezultatele au fost
timide şi minimale.
Apreciem deschiderea Ministerului Apărării
Naţionale de a facilita accesul la programe cu finanţarea
europeană, prin înfiinţarea unei structuri de profil la
nivelul secretariatului general.
Facem apel la filiale să se adreseze structurilor
de specialitate de la nivelul autorităţilor locale şi să
solicite parteneriate pe programe de interes comun cum
ar fi: reabilitarea unor monumente istorice, crearea şi
reabilitarea unor centre de asistenţă socială şi recuperare,
participarea la unele cursuri de pregătire şi reintegrare
socială. Trebuie să subliniem la autorităţile locale, că
A.N.C.M.R.R., în calitatea sa de utilitate publică şi
non-profit, poate genera mai multă eligibilitate la unele
programe decât alte O.N.G.-uri.
În acest sens centrul de greutate în acest domeniu
se află la nivelul filialelor şi de aceea este imperios să se
demareze acţiuni concrete.
Suntem obligaţi să amintim că în perioada de
referinţă, concret în anul 2017, s-au impus condiţii
aparte de lucru la nivelul întregii Asociaţii, ceea ce ne-a
determinat să concepem noi demersuri cu caracter

prioritar şi să acţionăm cu toată răspunderea pentru
a anihila efectele nocive asupra A.N.C.M.R.R. şi
a rezerviştilor, ale unor măsuri concepute la nivelul
Guvernului - în special la nivelul Ministerului Muncii
şi Justiţiei Sociale şi chiar al Parlamentului României.
Armata este din nou supusă unui linşaj mediatic
din partea unor politicieni şi jurnalişti angajaţi politic,
unor partide politice, urmărindu-se manipularea mili
tarilor, ajungându-se până la învrăjbirea acestora, unii
împotriva altora, zdruncinarea încrederii românilor în
Armată, prin defăimarea prestigiului câştigat alături de
Biserică Ortodoxă de-a lungul vremii, fapte care conduc
la afectarea capacităţii de apărarea a României.
Apreciem că pe fondul măsurilor ilegale şi abuzive
preconizate asupra salarizării personalului militar, dar
cu incisivitate nejustificată referitoare la pensiile militare,
a declanşat o stare generală de nemulţumire, îngrijorare
şi dezamăgire în rândul cadrelor militare în rezervă şi în
retragere şi al familiile acestora care se amplifică de la o
zi la alta. Trebuie să recunoaştem deschis, că pentru con
ducerea centrală a Asociaţiei greutăţile obiective, urmare
a măsurilor impuse de Guvern, au fost ampli
ficate
nejustificat de lipsa de înţelegere a poziţiei Biroului
Permanent Central faţă de situaţia creată, de lipsa de
comunicare cu membrii filialelor, dar şi de neîncrederea
unor preşedinţi de filiale în demersurile iniţiate de
Biroul Permanent Central.
Ancorându-ne în realitatea cotidiană, Biroul
Permanent Central şi filialele au susţinut cu prioritate
demersurile pentru disocierea segmentului socioprofesional pe care îl reprezintă militarii în activitate
sau în rezervă (retragere) – de celelalte categorii socioprofesionale, acesta să nu fie suspus comparaţiei,
adresându-se în mod oficial în nume personal, dar
şi al tuturor structurilor similare din S.Op.Sg.N.,
Preşedinţiei, Guvernului, Parlamentului – preşedinţilor
celor două Camere şi comisiilor de apărare, muncă
şi juridice, Ministerului Apărării Naţionale, Minis
terului Afacerilor Interne, Muncii şi Justiţiei Sociale
susţinând că privaţiunile, rigorile, aspiraţiile şi
exigenţele serviciului militar au fost impuse unui
militar încă de pe băncile liceului militar, de la
vârsta de 14 ani, fiind suportate fără crâcnire timp de
40 - 45 ani până la pensie. Ele au fost asumate prin
Jurământul de Credinţă faţă de ŢARĂ, impuse prin lege
şi ordine ale M.Ap.N., militarul fiind obligat să apere
România chiar cu preţul vieţii.
În consens cu cele menţionate, reamintim că Biroul
Permanent Central s-a remarcat prin:
- precizări şi explicaţii pentru o mai bună
înţelegere de către membrii Asociaţiei a unor regle
mentări referitoare la pensionarii militari (legi,
ordonanţe de urgenţă, hotărâri de guvern şi atele);
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- stabilirea unor relaţii de lucru cu Casa de Pensii
Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, în vederea
lămuririi şi ajutorării unor membri ai A.N.C.M.R.R.,
ale căror pensii revizuite prezentau erori şi care au apelat
la ajutorul A.N.C.M.R.R. în acest scop;
- promovarea şi susţinerea amendamentelor
propuse de A.N.C.M.R.R. la proiectele de lege privind
sistemul militar (Legea pensiilor militare de stat, Legea
privind Statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor,
modificarea Legii nr. 346/ 2006, privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, anularea
cap.IV din Legea privind cumulul pensiei cu salariul,
obţinerea dreptului de a dispune de 2% din impozitul pe
pensie), prin intervenţiile făcute la Ministerul Apărării
Naţionale (ministrul Apărării Naţionale, secretarii de
stat), la comisiile şi membrii ai Parlamentului României;
- problemele de mai sus au fost transmise,
pe e-mail şi pe site-ul Asociaţiei, prin comunicate şi
materiale informative, către toate filialele;
- participarea şi susţinerea în Camerele
Senatului şi Deputaţilor a amendamentelor formulate
de Conducerea A.N.C.M.R.R. referitoare la eliminarea
prevederilor art.40 din Proiectul Lege-Cadru, privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- participarea şi susţinerea amendamentelor
la Proiectul O.U.G. privind modificarea unor acte în
domeniul pensiilor - eliminarea provederilor art. 59 şi
60, rămânând textul prezentat în Legea nr. 223/ 2015
privind pensiile militare de stat.
În contextul celor prezentate, îi asigurăm pe toţi
membrii Consiliului Director, pe toţi participanţii la
acest FORUM că problema pensiilor militare a fost
şi va constitui în continuare o prioritate pentru Biroul
Permanent Central, pentru a preveni ştiri panicoase
transmise prin media televizată şi scrisă, generatoare
de noi motive de îngrijorare şi nemulţumiri pentru
pensionarii militari.
Poziţia aceasta a fost prezentată - cu bază legală
în vigoare şi domnului ministru al Apărării, domnul
Mihai FIFOR, în ziua de 16 octombrie 2017, domnia
sa acceptând Preşedinţia de Onoare, oferind tot sprijinul
pentru împlinirea propunerilor şi aşteptărilor care au
fost înaintate în scris.
Activitatea filialelor este bine cunoscută, fiind
dezbătută în adunările generale, în acest an cu alegerea
noilor organe de conducere.
Trebuie să recunoaştem că rezultatele sunt diferite
în funcţie de gradul de implicare şi interesul manifestat
de comitet, biroul permanent, precum şi de preşedintele
filialei. A sporit interesul filialelor şi subfilialelor pentru
colaborarea cu Revista Asociaţiei prin transmiterea
informărilor, a unor articole pentru popularizare şi
schimb de experienţă; se remarcă filialele Cluj, Braşov,
Dolj, Sectoarele 1, 3, 5, 6, Sibiu, Mehedinţi, Mureş,

Hunedoara, Iaşi, Mureş, Suceava, Giurgiu, Arad,
Gorj, Bihor, Constanţa şi altele.
Aproape toate filialele folosesc cu succes presa
locală, în principal pentru a prezenta activitatea pe care
o desfăşoară – remarcându-se filialele Cluj, Bihor, Arad,
Suceava, Iaşi, Constanţa, - au reviste şi ziare proprii
filialele Iaşi, Sibiu, Arad, Hunedoara, Buzău.
S-au remarcat în derularea unor activităţi la nivel
transfrontalier şi nu numai, filialele Bihor, Giurgiu,
Mehedinţi, Constanţa, Iaşi, Caraş Severin, Timiş, Arad,
Câmpina şi Cluj, contribuind la promovarea imaginii
României, a Armatei Active şi de Rezervă, a legăturilor
bilaterale la nivel transfrontalier.
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 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
generate de unele 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
organizarea 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.
Se constată perpetuarea unor nereguli, a
unor concepţii greşite de conducere, interpretarea
Statutului, Strategiei şi Hotărârilor adoptate într-o
nuanţă accentuată de subiectivitate, 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, - calitatea de utilitate publică nu este pentru toţi
o modalitate legală pentru a fi sprijinite în îndeplinirea
obiectivelor propuse şi a relaţionării cu instituţiile
statului.
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Aspectele obiective de cauzalitate se referă şi
la unele atitudini nejustificate de reticenţă a unor
personalităţi şi instituţii publice, de neînţelegere deplină
a parametrilor fundamentali ai A.N.C.M.R.R., la
care se adaugă competenţele limitate ale Asociaţiei,
ca O.N.G. - de utilate publică, în domeniile legislativ,
financiar, logistic şi menţinerea unor momente ale crizei
de imagine a A.N.C.M.R.R.
Constatăm cu satisfacţie că a fost înlăturat
„curentul” pentru distrugerea solidarităţii între gene
raţiile de militari, de reducere a reprezentativităţii
şi notorietăţi A.N.C.M.R.R. în cadrul Armatei şi
al societăţii româneşti, poziţie prin care se ignorau
prevederile Constituţiei şi a celor stabilite prin legi şi
ordine al ministrului Apărării Naţionale.
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 de fiecare structură de
conducere.
Convinşi că suntem în asentimentul dumnea
voastră îi asigurăm pe toţi membrii Asociaţiei că nimic
şi nimeni nu ne va abate de la crezul nostru sfânt, iar
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 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 ŢARĂ 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 drepturile celor ce fac
parte din Armata României cu cele două componente
de bază – Armata Activă şi Armata de Rezervă.
Stimaţi participanţi la Conferinţa Naţională, în
consens cu cele anterior menţionate Biroul Permanent
Central a respins şi respinge cu toată răspunderea şi
probitatea morală toate etichetările, jignirile şi părerile
neavenite, indiferent din partea cui vin, din păcate şi a
unor membri cu funcţii de conducere, cărora li s-a acordat
încredere şi respect, considerând că la unii poziţiile
răutăcioase au fost influenţate din afara Asociaţiei, iar
unii au fost mânaţi de orgolii şi interese nejustificate.
Biroul Permanent Central apreciază că numai cine nu
ştie sau nu doreşte să recunoască activitatea şi eficienţa
demersurilor Asociaţiei, că în munca zilnică se pot
comite şi unele erori involuntare, mai ales în exprimare,

numai aceştia recurg la poziţii lipsite de cel mai elementar
simţământ de camaraderie şi a spiritului de corp.
În încheierea raportului de analiză doresc să
reliefez că problematica şi aspectele prezentate nu sunt
exhaustive.
Dumneavoastră cunoaşteţi foarte bine şi alte
aspecte specifice.
Dorim ca acest RAPORT să constituie o provocare
la completarea propriilor analize din Adunările generale
din acest an, dar şi pentru fiecare membru al Consiliului
Director.
Avem acumulată o bogată experienţă, avem un
important fond de activităţi şi demersuri, un corp
competent de cadre militare în rezervă şi în retragere
care trebuie valorificate superior pentru îndeplinirea
nobilelor misiuni asumate în spiritul devizei
„PATRIE - ONOARE - DEMNITATE”, să dovedim
probitate profesională şi camaraderească în unitate de
nezdruncinat şi pe bază de cauzalitate înţeleaptă în tot
ce vom întreprinde, întrucât avem forţa şi tăria necesare
la toate nivelurile structurale ale Asociaţiei.
Astăzi la validarea organelor alese la filiale şi la
începerea mandatului care va fi acordat organelor de
conducere, care vor fi alese – Consiliului Director şi
Biroului Permanent Central – acestea vor trebui să
valorifice superior întreaga experienţă acumulată, să
menţină şi să ridice ştacheta reputaţiei, recunoaşterii
şi a rezultatelor înregistrate. Hotărârea Conferinţei
Naţionale va trebui să cuprindă o orientare generală
pentru activitatea viitoare, să stabilească obiectivele şi
acţiunile prioritare care să fie corelate permanent cu
realităţile impuse de evoluţia societăţii româneşti, de
bază rămânând STATUTUL în forma îmbunătăţită şi
STRATEGIA ASOCIAŢIEI completată, documente
care vor fi supuse CONFERINŢEI.
Doresc să închei această analiză, exprimând
convingerea pentru o înţelegere superioară şi temeinic
argumentată a tuturor aspectelor şi învăţămintelor
desprinse, a necesităţilor şi sarcinilor imediate şi de
viitor.
Încă o dată adresez mulţumirile tuturor pentru
participare la acest forum, pentru activitatea desfăşurată,
multă sănătate şi împliniri în viaţa personală, a familiilor
dumneavoastră şi în familia noastră – A.N.C.M.R.R.
„Alexandru Ioan Cuza“.
FIE CA BUNUL DUMNEZEU SĂ NE
CĂLĂUZEASCĂ PAŞII ŞI SĂ NE OCROTEASCĂ
CU GRAŢIA-I DIVINĂ!
LA MULŢI ANI ŞI SUCCES DEPLIN
A.N.C.M.R.R. „ALEXANDRU IOAN CUZA”
SĂ AVEM ÎNCREDERE ÎN NOI!

v
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După analiza, evaluarea şi aprecierea activităţii organelor de conducere pe toate treptele
ierarhice şi prezentarea rapoartelor de către Comisiile statutare ale Asociaţiei s-a trecut la dezbateri.

SINTEZA DEZBATERILOR
DE LA CONFERINŢA NAŢIONALĂ
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul
domnii: col. Renato-Eduard Nadolu, şeful Direc
ţiei Calitatea Vieţii Personalului; vam. (r) Ion
Plăviciosu, consilier senior şi reprezentant al
Clubului Amiralilor; gl. lt. (r) Neculai Băhnăreanu,
preşedintele Filialei Sectorului 5 a A.N.C.M.R.R.;
gl. mr. (r) Gheorghe Popa, preşedintele Filialei
judeţene Mureş a A.N.C.M.R.R.; gl. mr. (r) Zaharie
Cojocaru, preşedintele Filialei judeţene Suceava a
A.N.C.M.R.R.; col. (r) Ioan Părean, preşedintele
Filialei judeţene Sibiu a A.N.C.M.R.R.; col. (r)
Gheorghe Cotolan, preşedintele Filialei Sectorului 1
a A.N.C.M.R.R.; col. (r) Cornel Pavel, preşedintele
Filialei Sectorului 4 a A.N.C.M.R.R.; gl. mr.
(r) Mihai Ciungu, preşedintele Filialei judeţene
Timiş a A.N.C.M.R.R.; cpt. cdor (r) ing. Aurelian
Chirică, preşedintele Filialei judeţene Vrancea a
A.N.C.M.R.R.; Nedelcu Preda, preşedintele Con
siliului Naţional al Persoanelor Vârstnice; col. (r)
Gheorghe Bălăceanu, preşedintele Filialei judeţene
Buzău a A.N.C.M.R.R.; gl. bg. (r) Nicolae Gligor,
membru al filialei Sectorului 5 a A.N.C.M.R.R.;
col. (r) Aurel Neagu, preşedintele Filialei judeţene
Botoşani a A.N.C.M.R.R.; col. (r) ConstantinCristian Hîră, preşedintele Filialei judeţene Neamţ
a A.N.C.M.R.R.; col. (r) Avram Alexa, preşedintele
Filialei judeţene Sălaj a A.N.C.M.R.R.; gl. bg. (r)
Gheorghe Gârlea, membru al Filialei Sectorului 6 a
A.N.C.M.R.R.; gl. bg. (r) Cornel Vaida, preşedintele
Filialei judeţene Braşov a A.N.C.M.R.R.; gl. (r)
Ioan Hurdubaie, preşedintele Asociaţiei Naţionale
a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere –
Ministerul Afacerilor Interne; col.(r) Aurelian
Brănescu, reprezentantul preşedintelui Filialei
judeţene Olt a A.N.C.M.R.R.
Din luările de cuvânt au reieşit următoarele
aspecte principale:
• A.N.C.M.R.R. este organizaţia fanion a
cadrelor militare în rezervă şi în retragere;

• ideea de unificare a asociaţiilor de rezervişti
sub o conducere unitară;
• continuarea eforturilor pentru asigurarea drep
turilor câştigate în domeniul pensiilor militare de stat;
• necesitatea revederii prevederilor Statutului
A.N.C.M.R.R. şi elaborarea unui nou Statut;
• există o slabă comunicare între filiale şi
organul central al Asociaţiei;
• problemele financiare trebuie să fie validate
numai de către filiale şi nu de către reprezentanţii
organului central, iar organul central să prezinte
anual bilanţul contabil, pentru a cunoaşte şi filialele
pe ce se cheltuiesc banii pe care acestea îi virează în
cotă de 20% din cotizaţii;
• elaborarea unui plan de atragere de noi
membri, deoarece se constată o diminuare a numă
rului de membri;
• elaborarea unui set de propuneri pentru
îmbunătăţirea asistenţei medicale la nivel teritorial;
• creşterea ponderii reprezentanţilor filialelor în
Biroul Permanent Central;
• mărirea numărului celor care consimt să dea
până la 2% din impozitul pe pensie, A.N.C.M.R.R.
şi filialelor sale;
• necesitatea îndeplinirii de calitate a planurilor
întocmite pentru sărbătorirea Centenarului Marii
Uniri etc.
• prezentarea de propuneri pentru amendarea
regulamentului desfăşurării ceremonialelor militare;
• majoritatea filialelor au o foarte bună
colaborare cu autorităţile locale;
• reconsiderarea hotărârii de a se plăti exem
plarele revistei ,,Rezerva Oştirii Române” pe care le
primesc filialele;
• solicitarea de sprijin pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de lucru în locaţiile în care unele filiale
îşi desfăşoară activitatea.

v
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H O T Ă R Â R EA

CONFERINȚEI NAȚIONALE A ASOCIAȚIEI
NAȚIONALE A CADRELOR MILITARE
ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE
,,Alexandru Ioan Cuza”
În conformitate cu prevederile art. 17 din Statut, Conferința Națională a A.N.C.M.R.R.
din 21 noiembrie 2017 adoptă următoarea

H OT Ă R Â R E:
1. Aprobă Raportul de activitate, Propunerile
de completare a Strategiei pe termen mediu și lung,
Propunerile de modificare și completare a unor articole
din Statut, Raportul Comisiei pentru respectarea
prevederilor Statutului, Raportul Comisiei de Cenzori
și apreciază activitatea desfășurată și rezultatele obținute
la nivel central, la nivelul filialelor județene și ale
sectoarelor Capitalei, inclusiv la subfiliale.
Apreciază comportamentul de înaltă onestitate
și educația civică a membrilor Asociației, care, în
contextul virtuților specifice devizei ,,Patrie-onoareDemnitate”, motivează ca poziția actuală a organelor
de conducere, de pe întreaga scară ierarhică, în relațiile
cu instituțiile administrației centrale și locale și cu
alte organizații și structuri din societatea civilă, să fie
menținută și în perioada 2018-2021.
Validează comitetele filialelor județene și ale
sectoarelor din Municipiul București, alese la adunările
generale din anul 2017 și persoanele din organele de
conducere ale Asociației, înlocuite/promovate de
Consiliul Director, în perioada 2014-2017.
2. Biroul Permanent Central va asigura, până la
31 martie 2018, includerea, în actualele texte ale Statu
tului și Strategiei, a modificărilor și completărilor discu
tate la Conferința Națională, iar redactarea, în forma
finală a acestora, se va adopta în ședința extraordinară
a Consiliului Director din luna aprilie 2018, pentru a
putea fi aplicate în activitatea Asociației, urmând ca
acestea să fi supuse validării la următoarea Conferință
Națională. Toate propunerile sustenabile și statutare vor
fi analizate în ședința Consiliului Director, adoptânduse, în acest sens, măsuri suplimentare. Ulterior, acestea
se vor comunica în scris la toate filialele A.N.C.M.R.R.
3. Organele de conducere, la nivel central și la
nivelul filialelor județene și al sectoarelor Municipiului
București, din structura Asociației, vor identifica măsurile
pentru implementarea prevederilor documentelor
aprobate de Conferință, în vederea desfășurării unor
acțiuni comune, la nivel central și teritorial, pentru:

a) menținerea unității de structură, afirmarea
permanentă a legitimității istorice și juridice, a
reprezentativității, la nivel național, utilității publice și a
notorietății Asociației, cu direcții de acțiune în domeniul
securității și apărării țării, în context cu domeniile de
responsabilitate ale M.Ap.N., sub autoritatea căreia
A.N.C.M.R.R. funcționează;
b) promovarea de acțiuni pentru conștientizarea,
în spațiul public, a necesității amorsării factorilor de
decizie, din administrația publică, centrală și locală
și din componenta politică guvernamentală, pentru
menținerea statutului pensionarului militar într-o
categorie socio-profesională distinctă a societății
românești, cu drepturi și obligații specifice și unice
pentru apărarea țării;
c) eficientizarea conducerii centrale și la nivel
teritorial;
d) atragerea de cadre militare în rezervă și
în retragere-pensionari militari, de toate categoriile,
pentru întărirea structurilor asociative și creșterea
forței acestora în reușita demersurilor de promovare și
apărare a drepturilor legale ale acestora, avînd în vedere
asigurarea unor activități specifice îmbătrânirii active a
pensionarilor militari.
4. Continuarea demersurilor pentru promovarea
unor amendamente referitoare la asigurarea protecției
sociale, a condițiilor de stare socială și de viață decente
ale cadrelor militare în rezervă și în retragere-pensionari
militari, inclusiv ale familiei acestora, și participarea la
formularea unor propuneri de elaborare a unor proiecte
de acte normative cu impact asupra drepturilor
pensionarilor militari.
5. Biroul Permanent Central va acționa, în
continuare, pentru extinderea relațiilor internaționale cu
structuri asociative similare din țările vecine și membre
NATO și UE, precum și pentru relaționarea pe bază de
protocol/parteneriat cu instituțiile administației publice
centrale și locale, precum și cu toate forțele politice care
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împărtășesc idealurile cadrelor militare în rezervă și în
retragere-pensionari militari.
6. Organele de conducere, pe întreaga scară
ierarhică, vor întocmi programe de activități și
ceremonii dedicate aniversării a 100 ani de la Marea
Unire din 1 Decembrie 1918, acțiuni care se pot
desfășura și împreună cu autoritățile admnistrației
publice locale și centrale.
7. Includerea în planurile anuale a principalelor
activități ale organelor de conducere, pe întreaga
scară ierarhică, a obiectivelor și sarcinilor cuprinse în

Strategia A.N.C.M.R.R. și în documentele aprobate
de Conferința Națională.
Conferința Națională, întrunind cvorumul prevăzut
de Statut și legitimând prevederile prezentei Hotărâri,
recomandă ca la toate nivelurile structurale ale Asociației
să se acționeze astfel încât documentele aprobate să
determine luarea unor măsuri pentru menținerea
probității personale a membrilor și camaraderia, pe bază
de cauzalitate, în tot ce se întreprinde.
Șeful Departamentului Organizare
Col. (r) ing. Ion Joldea

ORGANELE DE CONDUCERE
REZULTATE ÎN URMA ALEGERILOR

a. Alese de Conferinţa Naţională:

1. PREŞEDINTELE A.N.C.M.R.R.
General-locotenent (r) BĂHNĂREANU MIHAI NECULAI
2 CONSILIUL DIRECTOR AL A.N.C.M.R.R.

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Gradul, Numele şi Prenumele
Gl.lt. (r) Băhnăreanu Mihai Neculai
Cdor(r) Alexandru Constantin
Col.(r) ing. Alexe Mircea Corneliu
Col.(r) ing. Andrei Marin
Gl.lt. (r) Angelescu Viorel
Gl.bg. (r) Antohe Constantin
General (r) dr. Apostol Vasile
Col. (r) Avram Alexa
Col.(r) ing. Balaban Mircea
Col.(r) Baltă Nicolae
Col.(r) Bălăceanu Gheorghe
Cdor (r) Băluţă Nicolae
Gl.bg. (r) Bărbulescu Ion
Gl.bg. (r) ing. Belci Ioan
Col.(r) Belgiu Nicolae
Cdor (r) ing. Bichir Ion
Col. (r) Blideran Mircea
Lt.col. (r) Brâncoveanu Ioan
Gl.mr. (r) dr. Buciuman Virgiliu-Marian
Gl.bg. (r) dr. Bunea Marian
Gl.bg. (r) Caba Florian
Gl. bg. (r) Cantaragiu Ionel
Cdor (r) Casapu Eugen
Gl. bg. (r) Chioţea Marin
Cpt. cdor (r) Chirică Aurelian
Gl. mr. (r) Ciungu Mihai
Cdor (r) Cococeanu Octavian
Gl. bg. (r) Cocoşilă Vasile
Gl. mr.(r) Cojocaru Constantin
Gl. bg. (r) Cojocaru Zaharia

Filiala (Structura)

Sector 5
Sector 4
Sector 1
Sector 2
Sector 4
Galaţi
Bacău
Sălaj
Sector 6
Harghita
Buzău
Sector 2
Gorj
Alba
Sector 1
Olt
Satu Mare
Teleorman
Sector 5
Sector 2
Sălaj
Sector 2
Sector 5
Sector 6
Vrancea
Timiş
Dolj
Caraş-Severin
Sector 3
Suceava

Obs.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Gl. fl. aer. (r) Constantineanu Constantin
Col. (r) Corcodel Ionel
Col (r) Costache Cristea
Col. (r) Cotolan Gheorghe
Gl. bg. (r) dr. Creţ Vasile
Col. (r) Creţu Cristian
Gl. bg. (r) dr. Creţu Gheorghe
Col. (r) Dabu Vasile
Gl. mr. (r) Dan Ioan
Col. (r) Domnişoru Laurenţiu Alexandru
Gl. mr. (r) ing. Domnu Vasile
Lt. col. (r) Dospina Cristian
Lt. col. (r) Drăguţ Adrian-Iulian
Gl. mr. (r) Drăguşin Ion
Gl. lt. (r) Dumitrescu Victor
Gl. bg. (r) Enea Gheorghe
Cam. fl. (r) Filip Nicolae
Col. (r) Gargaz Marian
Gl. bg. (r) ing. Gheorghiu Cristian
Col. (r) Grigorescu Ioachim
Gl. mr. (r) Heredea Vasile Ionel
Col. (r) Hâra Constantin Cristin
Gl. mr. (r) Hurmuz Paul
Col. (r) Ignat Romel
Gl. bg. (r) Ilieş Vasile
Col. (r) Ion Dumitru
Col. (r) Ioniţă Stelică
Col. (r) ing. Joldea Ion
Lt. col. (r) Marcon Romeo
Gl. bg. (r) Mălăescu Constantin
Gl. mr. (r) dr. Mihălcioiu Constantin
Col. (r) Moldovan Dănilă
Col. (r) Moldoveanu Constantin
Gl. mr. (r) Moroianu Vasile
Col. (r) Neagu Aurel
Col. (r) ing. Oancă Neculai
Col. (r) Olaru Vasile
Gl. bg. (r) Palcău Vasile
Gl. bg. (r) Pană Ioan
Col. (r) Pancu Gheorghe
Col. (r) Pavel Cornel
Col. (r) Părean Ioan
Col. (r) Pop Nicolae
Gl. mr. (r) Popa Gheorghe
Col. (r) Răducu Vasile
Col. (r) Sandu Ioan Valentin
Col. (r) dr. Siteanu Eugen
Col. (r) Tamba Ştefan
Col. (r) Traşcă Ion
Gl. bg. (r) Vaida Cornel Aurel
Col. (r) Vasile Constantin
Cdor (r) Voicu Andrei
Gl. lt. (r) Zeca Constantin

Sector 5
Maramureş
Sector 3
Sector 1
Bihor
Sector 3
Sector 6
Vâlcea
Sector 6
Argeş
Sector 5
Ialomiţa
Giurgiu
A.M.F.O.R.
Sector 1
Sector 6
Tulcea
A.O.G.R.R.
A.C.M.Ch.M.RR
Covasna
Arad
Neamţ
Sector 3
Vaslui
Sector 3
Brăila
Ilfov
Sector 6
Ilfov
Prahova
Sector 6
Hunedoara
Sector 4
Sector 4
Botoşani
Sector 5
Sector 5
Sector 4
Mehedinţi
Iaşi
Sector 4
Sibiu
Bistriţa-Năsăud
Mureş
Sector 4
Dâmboviţa
Sector 6
Sector 6
Cluj
Braşov
A.O.Tr.C..F. S.1
A.C.M.D.R. Sect. 4
Constanţa
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Membri supleanţi ai Consiliului Director
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gradul, numele şi prenumele
Gl. bg. (r ) Şovar Gheorghe
Cdor. (r) Roiu Gheorghe
Cdor (r) Florea Vasile
Gl. bg. (r) Popescu Constantin
Col. (r) Duduială Constantin
Col. (r) dr. Gheorghe Cristache

Sector 6
Constanţa
Bacău

Filiala

Cluj
Sector 6

Comisia de cenzori
Nr. crt.
Gradul, numele şi prenumele
1.
Gl. bg. (r) Ciocârlan Mihail
2.
Col. (r) Ciocârlan Dan
3.
Col. (r) Ştefan Gheorghe

Filiala
Preşedinte, Sector 1
Membru Sector 5
Membru

b. Alese de Consiliul Director:
BIROUL PERMANENT CENTRAL
1. General-locotenent (r) Neculai Băhnăreanu Preşedintele A.N.C.M.R.R., membru de drept
2. Cdor (r) Alexandru Constantin
3. Col. (r) Andrei Marin
4. Gl. lt. (r) Angelescu Viorel
5. Col. (r) Belgiu Nicolae
6. Gl. mr. (r) Buciuman Virgiliu-Marian
7. Gl. bg. (r) Chioţea Marin
8. Gl. fl. aer. (r) Constantineanu Constantin
9. Gl. bg. (r) Creţu Gheorghe
10. Col. (r) Cristea Costache

Alese de Biroul Permanent Central - (funcţii):
Preşedinte:
Gl. lt. (r) Neculai Băhnăreanu (de drept)
Prim-vicepreşedinte:
Gl. fl. aer. (r) Constantineanu Constantin
Vicepreşedinţi:
Gl.lt. (r) Angelescu Viorel
Gl. mr. (r) dr. Buciuman Virgiliu-Marian
Gl. bg. (r) dr. Creţu Gheorghe
Gl. mr.(r) ing. Domnu Vasile
Gl. mr. (r) dr. Mihălcioiu Constantin
Col. (r) Traşcă Ion
Gl. lt. (r) Zeca Constantin

11. Gl. mr. (r) Domnu Vasile
12. Lt. col. (r) Drăguţ Adrian-Iulian
13. Gl. lt. (r) Dumitrescu Victor
14. Col. (r) Gargaz Marian
15. Gl. mr. (r) Mihălcioiu Constantin
16. Gl. bg. (r) Ilieş Vasile
17. Gl. mr. (r) Moroianu Vasile
18. Gl. bg. (r) Pană Ion
19. Col. (r) Traşcă Ion
20. Gl. bg. (r) Vaida Aurel Cornel
21. Gl. lt. (r) Zeca Constantin
Membri:
Cdor (r) Alexandru Constantin
Col. (r) ing. Andrei Marin
Col. (r) Belgiu Nicolae
Gl. bg. (r) Chioţea Marin
Col. (r) Cristea Costache
Gl. lt. (r) Dumitrescu Victor
Lt. col. (r) Drăguţ Adrian-Iulian
Col. (r) Gargaz Marian
Gl. bg. (r) Ilieş Vasile
Gl. mr. (r) Moroianu Vasile
Gl. bg. (r) Pană Ion
Gl.bg. (r) Vaida Aurel Cornel

v
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CURRICULUM VITAE

Gl. lt. (r) NECULAI BĂHNĂREANU
Născut la 22.07.1950, în comuna
Duda Epureni, judeţul Vaslui.
Căsătorit, 2 copii.
Grade obţinute: 19.08.1972 –
Locotenent; 30.12.1976 - Locotenentmajor; 23.08.1981 – Căpitan;
23.08.1987 – Maior; 14.02.1990 Locotenent-colonel, 09.05.1992 –
Colonel; 01.12.1999 - General de
brigadă; 05.07.2002 - General-maior;
31.07.2007 - General-locotenent.
Studii militare, civile, cursuri:
21.09.1969 - 19.08.1972 - Şcoala
militară de ofiţeri activi ,,Nicolae
Bălcescu”, Sibiu, Arma grăni
ceri; 20.04.1976 - 30.08.1976 Curs perfecţionare comandanţi companie, Oradea;
02.09.1980 - 21.08.1982 - Ofiţer elev, Academia
Militară, Facultatea de arme întrunite şi tancuri,
Arma infanterie, Bucureşti; 05.01.1993 - 07.07.1993 Academia de Înalte Studii Militare, Colegiul Superior
de Stat Major, Curs postacademic superior, Bucureşti;
03.04.1995 - 03.07.1995 - Academia de Înalte Studii
Militare, Curs intensiv limba franceză, Bucureşti;
08.01.1999 - 16.07.1999 - Academia de Înalte Studii
Militare, Colegiul Naţional de Apărare, Bucureşti;
24.11.2002 - 29.11.2002 - Universitatea Naţională
de Apărare „Carol I”, Colegiul Naţional de Apărare Curs de perfecţionare pe probleme actuale ale
securităţii naţionale şi internaţionale, Bucureşti.
Funcţii îndeplinite în timpul serviciului
militar: 19.08.1972 - Comandant pluton, Brigada 3
Grăniceri, Iaşi; 01.09.1973 - Comandant pluton
pentru elevi, Şcoala militară de ofiţeri activi
,,Nicolae Bălcescu”, Sibiu; 15.08.1976 - Comandant
companie elevi, Şcoala militară de ofiţeri activi,
„Nicolae Bălcescu”, Sibiu; 25.08.1978 - 02.09.1980 Comandant pluton elevi, Şcoala militară de ofiţeri
activi, „Nicolae Bălcescu”, Sibiu; 02.09.1980 21.08.1982 - Ofiţer elev, Academia Militară, Facultatea arme întrunite şi tancuri, Bucureşti;
01.08.1982 - 30.06.1983 - Instructor în catedra
de tactica armelor întrunite, Centrul de Instrucţie
al Infanteriei şi Tancurilor, Făgăraş; 30.06.1983 30.05.1984 - Lector în catedra de tactica armelor
întrunite, Centrul de Instrucţie al Infanteriei şi
Tancurilor, Făgăraş; 30.05.1984 - 01.09.1987 Ofiţer 2 cu programe, plani
ficare, organizare,

evidenţă, inspecţii, controale
din Secţia planificare pregătire
de
luptă
şi
regulamente,
Comandamentul Infanteriei şi
Tancurilor, Bucureşti; 01.09.1987 05.09.1989 - Ofiţer 1 cu programe,
planificare, organizare, evidenţă,
inspecţii, controale din Secţia
planificare pregătire de luptă şi
regulamente,
Comandamentul
Infanteriei şi Tancurilor, Bucureşti;
05.09.1989 - Şef secţie planificare
pregătire de luptă şi regulamente,
Comandamentul Infanteriei şi
Tancurilor, Bucureşti; 10.01.1991 Şef secţie planificare pregătire de
luptă şi regulamente, Comandamentul Trupelor de
Uscat, Bucureşti; 30.11.1993 - Şef secţie planificare
şi evidenţă pregătire de luptă din Direcţia Pregătire
de Luptă, Statul Major al Trupelor de Uscat;
01.03.1998 - Şef Serviciu Doctrină şi Instrucţie,
Statul Major al Trupelor de Uscat, Bucureşti;
01.12.1998 - Şef de Stat Major, Armata 1, Bucureşti;
01.08.1999 - Împuternicit să asigure îndeplinirea
atribuţiilor funcţiei de locţiitor al comandantului
la Armata 1, Bucureşti; 01.10.1999 - Locţiitor al
comandantului, Armata 1, Bucureşti; 01.08.2000 Locţiitor al comandantului, Corpul 1 Armată
Teritorial, Bucureşti; 15.05.2002 - Împuternicit să
îndeplinească funcţia de director al Statului Major al
Forţelor Terestre, Statul Major al Forţelor Terestre;
05.07.2002 - Director, Statul Major al Forţelor
Terestre, Bucureşti; 01.05.2003 - Comandant
al Corpului 4 Armată Teritorial, Cluj-Napoca;
01.12.2004 - Şef al Direcţiei Operaţii, Statul Major
General, Bucureşti; 01.03.2005 - Locţiitor al
şefului statului major, Statul Major al Forţelor Terestre,
Bucureşti; 31.07.2007 - Trecut în rezervă.
Decoraţii: Ordinul Naţional ,,STEAUA
ROMÂNIEI” în grad de cavaler, în anul 2000;
Semnul onorific În serviciul Patriei: pentru 15 ani
de activitate în armată, în anul 1988; pentru 20 de
ani de activitate în armată, în anul 1995; pentru
25 de ani de activitate în armată, în anul 1997;
Emblema S.M.F.T. în anul 2004; Emblema de Merit
,,Rezerva armatei României’’ cl. I., în anul 2007;
Emblema S.M.G. în anul 2014.
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Hotărârea celei de a VIII-a Conferinţe Naţionale a A.N.C.M.R.R. din
21 noiembrie 2017 a început să prindă viaţă. O dovadă în acest sens este şi
Hotărârea şedinţei B.P.C. din decembrie 2017, pe care o publicăm în continuare.

HOTĂRÂREA

BIROULUI PERMANENT CENTRAL
al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă
şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”
Şedinţa din 19 decembrie 2017
Aprobă măsurile organizatorice care se
impun pentru realizarea activităţilor curente şi de
perspectivă, în contextul respectării prevederilor
Statutului şi Hotărârii Conferinţei Naţionale;
se vor avea în vedere principiul transparenţei şi
menţinerea unui spirit democratic, camaraderesc
şi de ajutor colegial, la nivelul central şi la nivelul
filialelor judeţene şi ale sectoarelor Capitalei,
inclusiv la subfiliale.
Apreciază organizarea şi participarea
membrilor Asociaţiei – împreună cu instituţiile
administraţiei publice centrale şi locale, cu alte
organizaţii şi structuri din societatea civilă – la
activităţile ocazionate de sărbătorirea Zilei de
1 Decembrie, Ziua Naţională a României, activi
tăţi la care participanţii au făcut dovada onestităţii
şi educaţiei civice a calităţii de militar.
Aprobă Planul de Acţiune Comună, pe anul
2018, direcţionat pe organizarea programelor
proprii şi comune, cu structurile asociative
ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere
din SNAOPSN, la nivel central şi local, prin
relaţionarea acestuia cu cel al administraţiei publice
centrale şi locale, sub semantica ,,Centenarul
Marii Uniri 1918-2018”.
Aprobă poziţionarea fermă a conducerii
A.N.C.M.R.R. faţă de dezbaterile parlamentare
privind Proiectul de lege pentru aprobarea OUG
nr. 59/2017, cu referire la necesitatea eliminării
articolului VII din Ordonanţă şi menţinerea,
în forma actuală, a prevederilor art. 59 şi
art. 60/Legea nr. 223/2015, privind pensiile
militare de stat.

Aprobă Lista coordonatorilor filialelor
A.N.C.M.R.R., de relaţionare cu structurile
asociative afiliate şi cu cele din SNAOPSN.
Aprobă calendarul desfăşurării adună
rilor generale anuale ale filialelor, perioada
1 februarie-20 aprilie 2018; data planificată
pentru fiecare filială se va trimite la
A.N.C.M.R.R. - Departamentul Organizare,
până la 31 ianuarie 2018.
Aprobă colectivul de lucru pentru actualizarea
Statutului şi a Strategiei, sub conducerea directă a
Preşedintelui BPC.
Aprobă numirea în funcţia de Director al
Revistei ,,Rezerva Oştirii Române” a domnului
general-locotenent (r) Băhnăreanu Neculai,
preşedintele A.N.C.M.R.R., începând cu
1 ianuarie 2018, respectiv eliberarea din funcţie
a domnului general (r) Iliescu Mihai.
Aprobă colectivul de lucru pentru docu
mentele de organizare (Organigrama Aparatului
central de lucru al BPC; diagrama de relaţii cu
stucturile centrale şi locale; Regulamentul intern
de funcţionare al Aparatului central de lucru al
BPC), termen de finalizare: ultima decadă a lunii
martie 2018.
Aprobă organizarea şi convocarea membrilor
Consiliului Director al A.N.C.M.R.R., în şedinţă
extraordinară, în ultima decadă a lunii aprilie
2018 (temei legal: art. 23 şi art. 25 alin. (9) din
Statutul Asociaţiei). Ordinea de zi va include:
a) finalizarea modificărilor la Statut şi actualizarea
Strategiei A.N.C.M.R.R., pentru perioada 20182021; b) completarea personalului din conducerea
centrală a Asociaţiei; personalul va fi validat la
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Conferinţa Naţională; c) precizări privind stabilirea
cuantumului taxei de înscriere şi a cotizaţiei lunare
pentru toţi membrii A.N.C.M.R.E. etc.
Aprobă continuarea încheierii Protocoalelor
de afiliere, de colaborare şi parteneriat, la nivel
central, ca prim pas pentru coagularea structurilor
asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în
retragere provenite din M.Ap.N., cât şi propunerea
pentru şedinţa Consiliului Director de preluare
de către A.N.C.M.R.R. a preşedenţiei Forumului
Structurilor Asociative ale Militarilor din Sistemul
Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate
Naţională din România, în anul 2018.
Membrii BPC, coordonatori de filiale din
structura A.N.C.M.R.R. vor lua toate măsurile
pentru soluţionarea problemelor filialelor (activi
tatea statutară şi nevoile personale ale membrilor
acestora), astfel încât acestea să fie realizate/
rezolvate operativ la sediul filialei, iar informările
preşedinţilor de filiale să fie scurte.
Preşedinţii filialelor din structura Asociaţiei
vor lua toate măsurile pentru creşterea numărului
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membrilor şi a cotizanţilor, asumându-şi res
pon
sabilitatea statutară faţă de conducerea
A.N.C.M.R.R.
Planul cu principalele activităţi ale Biroului
Permanent Central şi Bugetul de venituri şi
cheltuieli ale Aparatului central de lucru al BPC
pe anul 2018, în formatul şi conţinutul precizat
în şedinţă, se vor dezbate şi aproba în şedinţa
din luna ianuarie.
Biroul Permanent Central recomandă
organelor de conducere de la nivelul filialelor
judeţene şi al filialelor sectoarelor din Bucureşti, să
includă cu prioritate în planul anual de activităţi
pe anul 2018, trimestrul I, acţiunea de organizare
şi efectuare a completării Formularului 230,
pentru ca membrii Asociaţiei să-şi poată exprima
hotărârea de a dispune asupra destinaţiei unei
sume reprezentând până la 2 % din valoarea totală
a impozitului anului 2017 pe venitul din pensie, în
vederea susţinerii entităţilor non-profit înfiinţate
şi funcţionale în condiţiile legii.
Departamentul Organizare
Col. (r) ing. Ion Joldea
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CONSFĂTUIREA DE LUCRU
A PREŞEDINŢILOR STRUCTURILOR ASOCIATIVE
REPREZENTATIVE DIN SISTEMUL NAŢIONAL
DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ
ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ
General-locotenent (r) NECULAI BĂHNĂREANU
Preşedintele A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza”

„În unire stă puterea“ reprezintă mesajul
Consfătuirii de lucru a preşedinţilor celor opt
structuri asociative reprezentative din Sistemul
Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate
Națională (S.N.A.O.P.S.N), care s-a desfăşurat în
ziua de 14 decembrie 2017.
Activitatea a avut ca principal obiectiv
analiza stadiului şi evaluarea realizării obiectivelor
Acordului-Cadru, a activităţilor din Planul de
Acţiune Comună pe 2017 ale structurilor asociative
din S.N.A.O.P.S.N. şi adoptarea Planului de
Acţiune Comună pe anul 2018.
Documentul de analiză, pe care l-am prezentat
cu acest prilej, a evidenţiat faptul că iniţiativa ridicării
la un nivel superior a instituţionalizării relaţiilor şi
cooperării dintre structurile asociative s-a dovedit
de bun augur în contextul politico-social actual din
România. Din această perspectivă, acţiunile noastre
s-au îndreptat cu prioritate spre identificarea tuturor
preocupărilor Guvernului și Legislativului de a
modifica şi/sau elabora acte normative care pot aduce
atingere actualei legislaţii şi intereselor rezerviştilor
militari privind drepturile de pensie, precum şi a
celorlalte acte normative corelate. Pentru aceasta
s-au pus în valoare cu precădere posibilităţile proprii
de relaţionare şi susţinere la nivelul ministerelor/
instituţiilor din sfera structurilor asociative, precum
şi la nivelul Guvernului şi Legislativului, pentru
a promova argumentele cele mai realiste de ordin
juridic și admnistrativ, formulate sub forma unor
propuneri de amendamente sau modificări ale actelor
normative.
Ca urmare, se apreciază că scopul AcorduluiCadru de cooperare, respectiv ,,menţinerea cooperării
şi unităţii de acţiune a structurilor asociative, pentru
promovarea şi prezervarea intereselor lor comune,
în raport cu autorităţile Statului Român şi pe plan
international” este îndeplinit.

Planul de Acțiune Comună pe 2018, supus
aprobării Consfătuirii, trasează două direcții principale
de acțiune. Prima se referă la coordonarea programelor
și planurilor proprii, atât între structurile asociative, cât
și cu cele ale administrației centrale și locale dedicate
Centenarului Marii Uniri, reliefându-se consensul
pentru pregătirea, organizarea și participarea în
comun cu membri din filialele locale și conducerile
centrale, la acțiunea de împădurire coordonată de
Consiliul Județean Vrancea. Iar cea de-a doua vizează
urmărirea continuă a demersului legislativ, analiza,
elaborarea propunerilor și transmiterea la autoritățile
competente a amendamentelor privind proiectele de
acte normative aflate în dezbatere parlamentară. În
acest context, a fost remarcat faptul că unitatea de
acțiune a mișcării asociative a rezerviștilor militari
a devenit o realitate și s-a manifestat plenar prin
poziționarea fermă față de dezbaterile parlamentare
privind adoptarea Legii de aprobare a OUG 59/2017.
Ideatica Mesajului structurilor asociative ale
S.N.A.O.P.S.N. are același filon al unității de acțiune
a tuturor structurilor asociative, a tuturor rezerviștilor
militari, indiferent de proveniența lor instituțională,
precum și necesitatea sporirii numărului membrilor
asociațiilor noastre, subliniindu-se că: Suntem
conștienți că eforturile noastre sunt doar la început,
motiv pentru care facem un apel la unitate către toți
rezerviștii militari, pentru a strânge rândurile în
realizarea obiectivelor și căilor de acțiune prevăzute de
Statutele structurilor asociative care au semnat Acordul.
Pe toți rezerviștii militari ne unesc aceleaşi idealuri,
privațiuni și sacrificii, deziderate și aspirații la o viață
demnă și decentă.
Dar mai presus de toate ne leagă jurământul de
credință față de Patrie, Popor, Neam și destinele acestora.
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ÎNTÂLNIREA MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE
ŞI A ŞEFULUI STATULUI MAJOR AL APĂRĂRII
CU REPREZENTANŢI AI STRUCTURILOR
ASOCIATIVE ALE PERSONALULUI MILITAR
ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE
General-maior (r) dr. MARIAN VIRGILIU BUCIUMAN
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.

La 20 noiembrie 2017 a avut loc întâlnirea
ministrului Apărării Naţionale şi şefului Statului Major
al Apărării cu reprezentanţi ai structurilor asociative
ale personalului militar în rezervă şi în retragere.
Obiectivul principal al întrevederii l-a constituit
o mai bună cunoaştere a problemelor cu care se
confruntă structurile asociative, identificarea unor
soluţii adecvate, a unor proiecte şi acţiuni de interes
comun.
În cadrul discuţiilor au fost trecute în revistă
teme de interes comun şi proiectele pe care Ministerul
Apărării Naţionale intenţionează să le promoveze în
domeniul social, în beneficiul personalului militar şi
civil, cu referire atât la cadrele în activitate, cât şi la
militarii în rezervă şi în retragere, ale căror asociaţii
vor fi consultate, în continuare, pe parcursul etapelor
de elaborare a actelor normative.
În context, reprezentanţii A.N.C.M.R.R.
,,Alexandru Ioan Cuza” au ţinut să raporteze minis
trului Apărării Naţionale, în calitate sa de preşedinte
de onoare al Asociaţiei noastre, următoarele:
– conducerea A.N.C.M.R.R. este recunoscătoare
şi mulţumeşte organizatorilor că majoritatea punctelor
de pe agenda întâlnirii fac parte din problematica şi
ideile care au fost supuse atenţiei atât ministrului
Apărării, pe timpul discuţiilor oficiale cu acesta, cât
şi a punctajului de probleme ce urmează a fi discutate
cu şeful Statului Major al Apărării;
– în baza calităţii sale de utilitate publică,
A.N.C.M.R.R. este dispusă să sprijine orice iniţiativă
a altor structuri asociative care nu beneficiază de
această calitate, pentru realizarea unor parteneriate de
participare la diverse programe cu finanţare europeană
în domeniile menţionate în agenda de discuţii;
– s-a reiterat conducerii ministerului solicitarea
de sprijin din partea acesteia de a se crea condițiile

necesare pentru ca A.N.C.M.R.R. să redobândească
calitatea de membru al Confederaţiei Interaliate
a Ofiţerilor de Rezervă (C.I.O.R.), structură a
N.A.T.O.;
– în baza prevederilor Legii nr.167/2017
de modificare a legii de organizare şi funcţionare
a Ministerului Apărării Naționale, s-a solicitat
structurilor abilitate un sprjin mai consistent în
asigurarea participării reprezentanţilor noştri
la lucrările comisiilor parlamentare de profil pe
probleme de interes al Asociaţiei şi în special la
dezbaterile privind Legea de aprobare a O.U.G.
nr. 59/2017.
– privind dezideratul de coagulare a structurilor
asociative, reprezentanţii A.N.C.M.R.R. au arătat că
Asociaţia noastră a fost prima care a avut iniţiativa
realizării unei coagulări, cu un apel şi o platformă
care au fost lansate încă din anul 2014 şi reluate în
luna ianuarie 2017. Din păcate, numai o singură
structură asociativă a răspuns iniţiativei noastre.
A.N.C.M.R.R. este şi va rămâne deschisă dialogului
şi acţiunii cu alte structuri asociative care împărtăşesc
obiectivele şi conduita noastră, pe problemele
fundamentale care preocupă rezerviştii militari.
În încheierea lucrărilor reuniunii, domnul general
Nicolae Ciucă, şeful Statului Major al Apărării
a arătat: „Vreau să vă mulţumesc şi pe această cale,
dumneavoastră, distinşi militari ai Armatei României,
pentru că, indiferent de vârstă, daţi dovadă de o conduită
activă şi contribuiţi substanţial la promovarea tradiţiilor
militare şi la transferul experienţei acumulate către
noile generaţii. Acum, din postura de militar în rezervă
sau retragere, prin implicarea dumneavoastră puteţi
sprijini, nu doar Armata, ci şi societatea românească în
ansamblul ei!”.
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PRIMIRE LA MINISTRUL
APĂRĂRII NAŢIONALE

În ziua de 10 octombrie 2017, la solicitarea
conducerii Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare
în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”
(A.N.C.M.R.R.), domnul Mihai-Viorel FIFOR,
ministrul apărării naţionale, însoţit de domnii Nicolae
NASTA – Secretar de stat şi şef al Departamentului
pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii
personalului, Mircea DUŞA – Secretar de stat şi
şef al Departamentului pentru politica de apărare,
planificare şi relaţii internaţionale, colonel Mihaela
ANDRIŢOIU, director al Casei de Pensii a M.Ap.N.,
colonel Renate NADOLU, Şeful Direcţiei Calitatea
Vieţii Personalului şi colonel Romică STOICA,
locţiitor al şefului Direcţiei Calitatea Vieţii Perso
nalului, a primit o delegaţie a A.N.C.M.R.R., formată
din: general (r) prof. univ. dr. Mihai ILIESCU,
preşedintele Asociaţiei, general-locotenent (r) Victor
DUMITRESCU, prim-vicepreşedinte, general-maior
(r) dr. Virgiliu Marian BUCIUMAN, general de
brigadă (r) dr. Gheorghe CREŢU şi colonel (r) dr.
ing. Ion JOLDEA, vicepreşedinţi.
Ministrul apărării naţionale a adresat delegaţiei
A.N.C.M.R.R. salutul de bun venit din partea domniei
sale şi al persoanelor care l-au însoţit.
Domnul general (r) prof. univ. dr. Mihai Iliescu
a mulţumit pentru primire şi a prezentat locul şi rolul
A.N.C.M.R.R. în sistemul asociativ al cadrelor militare
în rezervă şi în retragere, ca structură reprezentativă
şi ,,de utilitate publică”. După prezentarea unui scurt
istoric al Asociaţiei au fost reliefate preocupările
acesteia de promovare a imaginii armatei şi s-a
accentuat asupra faptului că A.N.C.M.R.R. apără
interesele cadrelor militare în rezervă şi în retragere.
A fost solicitat sprijinul ministrului apărării
naţionale pentru eliminarea din cuprinsul Legii
pensiilor militare a unor prevederi discriminatorii,
accentuându-se în mod deosebit asupra decalajului
existent în prezent între nivelurile pensiilor militare,
decalaj care a provocat şi provoacă nemulţumire.
S-a subliniat, de asemenea, faptul că pensiile
acordate personalului militar sunt pensii militare
de stat şi nu pensii speciale, aşa cum nu odată se
acreditează, chiar de cei implicaţi în acest domeniu.
Referirile făcute la sistemul de decontare a costului
medicamentelor au reliefat că acesta este greoi şi se face
cu mari întârzieri, sugerându-se şi soluţii în acest sens.
Cu această ocazie au mai fost evidenţiate:
necesitatea ca şi cadrele militare în rezervă şi în
retragere-pensionari militari să beneficieze de bilete
de tratament în staţiunile şi sanatoriile din Sistemul
Naţional de Asigurare Socială, subliniindu-se că

este necesar ca Ministerul Apărării Naţionale să
întreprindă, prin organele abilitate, demersurile
necesare în acest sens; în calitatea sa de ,,utilitate
publică”, A.N.C.M.R.R. să fie sprijinită financiar
şi material de către Ministerul Apărării Naţionale;
participarea A.N.C.M.R.R. la programe cu finanţare
europeană, inclusiv în cadrul Ministerului Apărării
Naţionale; să se studieze posibilitatea ca expedierea
revistei ,,Rezerva Oştirii Române” să se facă prin poşta
militară, aşa cum s-a procedat până la mijlocul anului
2017; să fie pus la dispoziţia A.N.C.M.R.R. programul
privind sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, în
vederea unei active participări a Asociaţiei la realizarea
unei părţi din prevederile acestuia; necesitatea unui
plan de activităţi comun cu M.Ap.N.: s-a propus
revenirea A.N.C.M.R.R. în Comisia Superioară
pentru Acte Normative a M.Ap.N.; s-a cerut sprijinul
M.Ap.N. pentru ca A.N.C.M.R.R. să revină în
drepturi depline în CIOR; la discutarea propunerilor
pentru promovarea în grad să participe reprezentanţii
A.N.C.M.R.R. ş.a.
Preşedintele A.N.C.M.R.R., domnul general
(r) prof. univ. dr. Mihai Iliescu a subliniat faptul că
întreaga problematică pusă în discuţie cu această ocazie
va fi trimisă în scris ministrului Apărării Naţionale,
propunere care a fost acceptată.
Într-un anumit moment al primirii, domnul
Mihai-Viorel Fifor şi-a dat acordul de a fi Preşedinte
de Onoare al A.N.C.M.R.R – în baza prevederii din
Statutul acestei structuri asociative.
Domnul general (r) prof. univ. dr. Mihai Iliescu
a înmânat domnului Mihai-Viorel Fifor, ministrul
Apărării Naţionale, Atestatul de Preşedinte de Onoare
al Asociaţiei. Cu acest prilej, domniei sale i-a fost
conferită Emblema de Onoare a A.N.C.M.R.R. şi i-au
fost înmânate Statutul şi Strategia Asociaţiei, precum
şi ultimul număr al revistei ,,Rezerva Oştirii Române”,
publicaţie de informare, opinie şi cultură.
În finalul activităţii a fost subliniată receptivitatea
şi operativitatea de care a dat dovadă ministrul Apărării
Naţionale, căruia preşedintele A.N.C.M.R.R. i-a
mulţumit, exprimându-şi în acelaşi timp convingerea
că problemele ridicate cu acest prilej vor fi integral
soluţionate. Totodată a fost dată asigurarea că
A.N.C.M.R.R. va promova dialogul constructiv şi că
va lupta şi de acum înainte, neabătut, pentru respec
tarea drepturilor legale ale cadrelor militare în rezervă
şi în retragere-pensionari militari.
General de brigadă (r)
dr. Gheorghe CREŢU
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DIN VIAŢA FILIALELOR ŞI SUBFILIALELOR A.N.C.M.R.R.

PELERINI ÎN ŢARA SEVERINULUI
Colonel (r) DORIN NĂSTASE
Vicepreşedinte al Filialei Judeţene Cluj a A.N.C.M.R.R.
MARIA FLOREA
Membră a Filialei

Filiala Judeţeană Cluj a A.N.C.M.R.R. a
continuat cu succes practica de a organiza anual o
vizită de documentare şi recreere.
Vizita din acest an a fost consacrată împlinirii
a 100 de ani de la moartea Slt. Erou Ecaterina
Teodoroiu. 770 de ani de la întemeierea voievodatului
lui Litovoi şi 784 de ani de la atestarea documentară
a oraşului Drobeta Turnu Severin.
Am pornit spre Ţara Severinului cu un ,,jurnal
de bord” meticulos întocmit de către cei care
coordonează activitatea Filialei Judeţene Cluj a
A.N.C.M.R.R..
Timp şi spaţiu de deplasare pe zile şi ore, trasee
şi obiective de vizitat, popasuri diurne şi nocturne,
răgaz pentru relaxare. Un program purtând amprenta
disciplinei militare, însoţită de tactica şi strategia
ostăşească.
Itinerarul a demarat la Cluj-Napoca şi a
inclus: a) o zonă geografică mirifică, străbătând
Podişul Transilvaniei, Defileul Jiului, Turnu Severin,
croaziera pe Dunăre la Cazane, Craiova, Târgu Jiu,
Haţeg, Orăştie, Alba Iulia: b) obiective istorice
şi culturale prestigioase, elocvente în formarea,
dăinuirea şi afirmarea poporului român: c) realizări şi
realităţi ale României contemporane; d) personalităţi
care au marcat istoria neamului evocate pe perioada
deplasării.
Peisajul întâlnit pe itinerarul parcurs ne-a făcut
să ne gândim că Dumnezeu a fost extrem de generos
cu plaiurile româneşti şi că dacă alte ţări, ca Elveţia de
exemplu, le-ar fi avut, ar fi rămas campioni planetari
ai turismului, care este cea mai profitabilă industrie
a păcii. Să străbaţi Defileul Jiului, cu regretul că
autocarul merge prea repede, să întâmpini Dunărea
la Cazane, după ce a ieşit din strânsoarea muntelui, să
cauţi cu privirea aşezările mănăstireşti de la Lainici,
Tismana şi nu numai, să însoţeşti cursuri de ape şi să
străbaţi păduri de foioase şi conifere, să te răcoreşti în
parcul Romanescu din Craiova… Toate aceste daruri
nu sunt uşor de găsit pe glob. Cu toţii ne-am gândit

ce păcat este că noi, românii, am înlocuit vocaţia de
constructor cu aceea de spectator.
Printre mănăstirile vizitate a fost şi Mănăstirea
,,Sfânta Ana” de la Orşova, ctitorită de Pamfil
Şeicaru, sublocotenent în Primul Război Mondial,
ziaristul şi omul de cultură de mai târziu care, în
toamna anului 1916, pe Dealul Moşului, în urma
exploziei unui obuz a fost acoperit cu pământ, Scăpat
cu viaţă, în semn de mulţumire lui Dumnezeu, dar
şi în memoria eroilor care au căzut pentru România
Mare, el a ridicat în locul acela, 20 de ani mai târziu,
o mănăstire în stilul bisericilor din lemn şi alături
chilii.
În anii de ateism, mănăstirea a devenit
sanatoriu TBC, apoi tăbără pentru copii şi bază
turistică. Spaţiul bisericii a fost câţiva ani bar, apoi
recepţie pentru spaţiile de cazare. Şi-a redobândit
statutul şi denumirea de monument al eroilor abia
după restaurarea dintre anii 1997-1993. Mănăstirea
străjuieşte din vârf Colina Orşovei, oraşul strămutat
în albastrul apelor fluviului asemeni unui ostaş
aflat în postul de observare. Tot aici se află piatra
funerară şi mormântul ctitorului şi un muzeu care îi
este consacrat.
Tismana şi Lainici sunt aşezări monahale
ctitorite de cuviosul Nicodim (alături de Prislop
şi Vodita), pe care îl lega o prietenie cu Mircea
cel Bătrân. După instruirea de la Muntele Athos,
(unde învaţă limba greacă şi slavonă şi se iniţiază
în caligrafie, pictură, zidărie, dogărit şi în arta
argintăriei), acesta vine în Ţara Românească şi alege
locul de instalare a acestor două mănăstiri surori,
pe cursul Jiului, între Târgu Jiu şi Petroşani. La
Tismana întemeiază o şcoală de caligrafie pentru
scrierea cărţilor bisericeşti. În pridvorul bisericii îşi
are mormântul, pe care şi l-a săpat singur. În peştera
din apropiere, care îi poartă numele, a fost găzduit
Tezaurul României în timpul ultimei conflagraţii,
iar acum funcţionează un muzeu patronat de
Banca Naţională. Mănăstirea fost crucificată de
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multe ori, dar păstrează odoare religioase de mare
semnificaţie pentru creştinii ortodocşi. La intrare se
află toaca metalică în forma vulturului bicefal, stema
domnitorilor Basarabi.
Între cele două mănăstiri au răsunat paşii a doi
mari bărbaţi români. Mergând spre Transilvania,
în 1600, cu gândul unificării celor trei teritorii
locuite de acelaşi neam, Mihai Viteazul a poposit la
Lainici. Drumul îi poartă acum numele. La Lainici a
poposit şi pandurul Tudor Vladimirescu. Deghizat
în călugăr, vajnicul bărbat nu a putut fi recunoscut de
prigonitorii turci.
Biserica veche, închinată Maicii Domnului,
are zidurile stratificate, fiecare reconstrucţie fiind
aşezată pe aceeaşi temelie. Biserica nouă este şi
ea suprapusă aceleia din catacomba consacrată
meşterilor creştinismului din întreaga lume, trecuţi în
cartea vieţii între anii 1 şi 313. Martirii de după anul
313, după Edictul de la Milano al lui Constantin cel
Mare, sunt evocaţi în biserica de sus. Tot aici se află
caseta aurită cu moaştele unor sfinţi răsăriteni, între
care Serafim de Sarov şi Dimitrie al Rostovului,
precum şi icoana Maicii Domnului făcătoare de
minuni, supranumită ,,Grabnic Ascultătoare”, a
cincea copie după cea din Muntele Athos. Icoana
impresionează prin dimensiuni şi este pictată pe
lemn de santal şi îmbrăcată în ramă de argint.
În drumul nostru spre Mănăstirea Tismana
ne-am oprit pentru a vizita Casa memorială
Constantin Brâncuşi din satul Hobiţa, locul unde
şi-a petrecut copilăria marele nostru sculptor şi am
fost încântaţi de modul în care au fost păstrate, atât
casa, cât şi obiectele gospodăreşti necesare ţăranului
român.
Am menţionat încă de la început meticulozitatea
organizatorică a ,,comandamentului”. Conducerea
ope
rativă din autocar s-a aflat în seama unor
perso
nalităţi dedicate. Istoricul Tutula şi-a
dublat teza de doctorat cu evocarea unor locuri şi
personalităţi, borne în existenţa poporului român.
Dl colonel (r) Constantin Duduială, alcătuitorul
programului a urmărit respectarea acestuia, precum
şi confortul fiecărui drumeţ. În acelaşi timp privea
spre comandorul flotilei, dl col. (r) Ion Traşcă,
omul care nu îngăduie improvizaţii de moment
şi de conjunctură. Al patrulea bărbat la manşa
,,aeronavei” a fost col. (r) Dorin Năstase, cel cu
dublă mască. Cu masca sobră ne-a adus informaţii
despre traseul parcurs şi despre semnificaţia nu
numai geografică, ci şi peisagistică. Cu masca veselă
ne-a descreţit frunţile cu glume inteligente, cu grijă
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triate, lipsite de orice vulgaritate. Şi încă un personaj
care a contribuit la parcursul plăcut al călătoriei: un
conducător auto discret, docil şi eficient, care şi-a
depăşit statutul de persoană aflată la volan printr-un
comportament corect, plăcut şi mai ales fără fiţe. Un
om bine educat şi care se numeşte Pap Alexandru.
Pe parcursul deplasării cadrele militare în
rezervă şi în retragere prezente au adus în prim-plan
obiectivele la construirea cărora au luat parte înainte
de evenimentele din 1989.
Nu au fost pe front, este adevărat, dar s-au
aflat şi s-au afirmat pe frontul muncii. Sunt fapte
care nu trebuie aruncate în ,,lada de gunoi” a
istoriei post decembriste, aşa cum nu numai odată
s-a întâmplat.
Din păcate, moştenitorii, boiţi peste noapte
în patroni milionari, privesc pasivi la procesul de
deteriorare a ceea ce au preluat cu japca. Privim
în Defileul Jiului porţiunea Bumbeşti-Livezeni a
căii ferate, cuprinzând 39 de tuneluri din piatră,
27 de viaducte, 8 poduri şi 3 staţii, pe doar 31 de
kilometri! Piloni descompletaţi, porţiuni căzute sau
în pericol de surpare. Nu vede nimeni, nu interesează
pe nimeni... Cât despre şosea, am surprins câteva
porţiuni în lucru, adică doi oameni cu lopata în
mână şi cinci-şase dirijând. Nu s-ar putea muta
aici birourile celor dela CNADR, pe toată durata
lucrărilor, urmând să-şi primescă lefurile în funcţie
de calitatea execuţiei şi nu a raportărilor?
La Muzeul mineritului din Petroşani găsim o
instituţie de cultură fără spaţiu de parcare pentru
maşinile care aduc vizitatori. Hăituiţi de poliţişti, ne
dor sufletele pentru ceea ce a fost şi nu mai este.
Exponate muzeale sunt: măşti de gaze, lămpaşe,
perforatoare, salopete, tuburi de aeraj, vagonete. Mai
sunt şi fotografii ale celor care au trudit în subteran.
Minele însă, nu mai funcţionează, cu o excepţie
fumegândă. Galeriile au fost golite de utilaje, care
au fost aduse la suprafaţă şi ,,valorificate” la fier
vechi. Iar termocentralele din zonă sunt acum
alimentate cu cărbune adus din străinătate. Halal
treabă gospodărească şi mai ales rentabilă, prefaţată
de economiştii căţăraţi la guvernare… Aşadar, Valea
Jiului a devenit Valea Plângerii.
La Drobeta Turnu Severin ne-am convins că
zona ,,musteşte de istorie”, cum ne-a declarat una
dintre gazde. Suntem la Cetatea Severinului, pe
care au construit-o trupele romane şi la Podul lui
Apolodor din Damasc. Adică în zorii istoriei noastre,
anul 100 e.n. Ca să poată cuceri Dacia, atractivă
prin frumuseţea şi diversitatea reliefului, dar mai
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ales prin bogăţiile subterane şi nu numai, strategii
militari ai timpului au stabilit utilitatea unui pod
peste fluviu. Vestitul argitect şi constructor la care
ne-am referit, a realizat acest pod prin plantarea, în
apele învolburate, a 20 de piloni cu o înălţime de
18 metri. Lucrarea a fost realizată cu mijloacele
tehnice ale anilor 100 e.n. Războaiele, întâmplările,
faptele care au urmat sunt consemnate în manualele
de istorie. Am privit cu uimire piciorul podului rămas
în picioare pe malul românesc, după mai mult de
1900 de ani şi, cu mâinile streaşină la ochi, conturăm
şi pilonul de pe malul sârbesc.
Am formulat aici o soluţie utopică pentru
reconstrucţia acestuia, care poate fi util, fie şi turistic,
celor două state vecine: reîncarnăm pe Moise,
profetul biblic şi pe Apolodor, constructorul. Primul
să despartă apele cu toiagul, iar al doilea să refacă
podul. Cu tehnica mileniului trei lucrarea ar trebui
să dureze doar câteva zile.
În acelaşi oraş, mustind de istorie, am vizitat şi
un muzeu cu obiecte care au aparţinut locuitorilor
insulei Ada-Kaleh, înainte de acumularea apelor
pentru hidrocentrala Porţile de Fier. Ghidul ne
informează în legătură cu soarta multor obiecte şi
obiective strămutate în diferite spaţii de pe insulă.
La întrebarea: ce s-a făcut cu minaretul geamiei?,
răspunsul e fost cel aşteptat, tipic românesc: materialul
dislocat se păstrează pentru reconstrucţie… Unde,
cum, pentru când? Încă o dovadă că ne-am abandonat
vocaţia constucţiei, înlocuind-o cu cea a paraginii.
Respirăm şi puţin oxigen la hidrocentrala
Porţile de Fier şi pe cursul Dunării, în strânsoarea
Monumentul eroilor municipiul Drobeta Turnu-Severin
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cazanelor. Hidrocentrala s-a construit în doar opt
ani , între 1964-1972. O construcţie simetrică, având
două sectoare, român şi sârb, separate de un baraj
deversor cu o lungime de 441 m. Funcţionează la
parametrii stabiliţi şi nu poate fi abandonată – ca şi
uzina de apă grea – pentru că nu putem valorifica
metalul la fier vechi şi nu putem înlocui Dunărea cu
un pârâu din Deşertul Gobi. Nu ne permit partenerii
sârbi! Norocul nostru!
Încheiem mărturisind încântarea orelor de
croazieră pe Dunăre la Cazane şi admiraţia pentru
ceea ce a lăsat generaţiilor de azi şi celor viitoare
omul de cultură Iosif Constantin Drăgan: chipul lui
Decebal sculptat în stâncă, cea mai înaltă sculptură
în piatră din Europa, înaltă de 55 m, obiectiv
turistic impresionant, care trebuie văzut şi nu
povestit. Dar văzut de pe puntea unui vas de
croazieră modern, al anilor pe care îi trăim şi nu de
pe ambarcaţiunea ruginită, paraginită, care respiră ca
un asthmatic înainte să-şi dea duhul.
* * *
Se cuvine să adresăm sincere mulţumiri
domnului gl. bg. (r) Ion Pană, preşedintele Filialei
Mehedinţi a A.N.C.M.R.R., care, ca o gazdă
primitoare, a fost alături de noi pe parcursul vizitei
la Turnu-Severin. Apreciem totodată camaraderia
conducerii acestei filiale care, alături de preşedinte
şi împreună cu soţiile dumnealor, au fost ,,sarea şi
piperul” întâlnirii de socializare, care s-a dovedit a fi
o activitate pe cinste. Un gând aparte pentru doamna
Maria Pană, care ne-a însoţit peste tot.
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MEREU LA DATORIE
MIRCEA DORU ISTRATE

Joi, 29 iunie 2017, preşedintele Filialei
Judeţene Mureş a A.N.C.M.R.R., domnul gl.mr.
(r) Gheorghe Popa a deschis Adunarea Generală
pentru dare de seamă şi alegeri a acestei structuri
asociative. Menţionăm că un astfel de eveniment se
produce odată la 4 ani şi că filiala este, din punct de
vedere numeric, cea mai mare dintre toate structurile
asociative din sistemul de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională din Judeţul Mureş.
Printre invitaţi s-au aflat domnul gl. mr. (r)
Constantin Cojocaru, din partea conducerii centrale
a A.N.C.M.R.R. Bucureşti, domnul Florin Savu,
reprezentant al prefectului şi domnul Lazăr Lădariu,
redactor-şef al cotidianului ,,Cuvântul liber”.
Raportul de activitate al Comitetului de
conducere al Filialei pe ultimii patru ani a fost
prezentat de domnul gl.mr. (r) Gheorghe Popa. În
cuprinsul raportului, domnia sa a evidenţiat foarte
multe dintre împlinirile, realizările şi bucuriile trăite
de membrii filialei, cadre militare în rezervă şi în
retragere-pensionari militari, dar, aşa cum este firesc
cu astfel de ocazii, şi neîmplinirile, nerealizările,
neputinţele (nu din cauza lor), problemele recente
legate mai ales de neclarităţile legislative în ceea ce
priveşte pensia militarilor, problemele sociale, de
sănătate etc. Multora dintre probleme li s-a găsit
soluţionare, rezolvare, altele au fost amânate pentru
că nu depind numai de asociaţie.
Oricum, domnul gl.mr. (r) Gheorghe Popa,
împreună cu Comitetul de conducere al Filialei au
făcut tot ce a fost posibil pentru rezolvarea, măcar în
parte, a multora dintre acestea.
Discuţiile au fost animate, corecte, tăioase,
argumentate, ca între militari, cu întrebări şi
răspunsuri, tocmai pentru a se rezolva situaţiile
apărute, remarcându-se problemele ridicate de
domnii col. (r) Aurel Bochiş şi col. (r) Cornel
Frăteanu. Apoi, domnul Florin Savu a transmis,
în numele prefectului Judeţului Mureş, urări de
sănătate membrilor filialei, respectul domniei sale
pentru aceştia şi a subliniat deschiderea pe care o
are pentru toate problemele care pot fi rezolvate

de Instituţia Prefectului, pentru această structură
asociativă.
Domnul Lazăr Lădariu a adresat un emoţionant
cuvânt de mulţumire pentru Armata Română şi
slujitorii ei ,,ştiuţi şi neştiuţi, eroi care au înstelat
pământul ţării şi al lumii, pe umerii şi în mâinile
lor a stat, de atâtea ori, soarta acestei jertfelnice
ţări”, tuturor militarilor pensionaţi din Garnizoana
Târgu Mureş, Filialei Judeţene Mureş şi conducerii
sale, subliniind faptul că ziarul pe care îl conduce
a fost mereu alături de armată, iar în paginile sale
şi-au găsit loc întotdeauna relatări despre unele
evenimente care ţin de această instituţie.
Domnia sa a reiterat ideea de a face tot ceea
ce este omeneşte posibil pentru a se putea ridica
un MAUSOLEU în onoarea eroilor de la Oarba
de Mureş, cât mai curând posibil, pentru că de prea
mult timp nepăsarea autorităţilor roade la temelia
monumentului de aici, dorit în memoria enormei
jertfe umane, dată vamă de oştirea română, pentru
libertate, demnitate şi onoare, într-un moment de
răscruce al istoriei noastre.
După ce vechiul Comitet de conducere şi-a
încetat activitatea, domnul gl.mr. (r) Constantin
Cojocaru a condus lucrările de alegere a noii
structuri de conducere a Filialei Judeţene Mureş a
A.N.C.M.R.R.
În fruntea noului Comitet de conducere a fost
propus şi votat în unanimitate, din nou (pentru a
patra legislatură), domnul gl. mr. (r) Gheorghe
Popa, semn de înalt respect şi consideraţie pentru
modul în care domnia sa conduce şi se zbate pentru
rezolvarea problemelor cadrelor militare în rezervă
şi în retragere de atâta amar de vreme.
Aş încheia relatarea mea cu un vers din propriami creaţie: ,,Voi ostaşi ai ţării mele, însemnaţi cu stele-n
frunte,/ Voi îmi sunteţi vii exemple de onoare şi virtute/
Când în focul unor lupte viaţa voastră dat-aţi vamă/
Pentru-a noastră veşnicire, pentru-a ţării încă fală./
Voi cu dragostea de ţară fost-aţi stâlpi de lumânare,/
Care ardeţi să-nsfinţească tâmpla marilor altare,
Preaştiind că libertatea, dacă vrei s-o încinsteşti,/ Viaţa
ta o dai ca vamă, către lumile cereşti.

v
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UN CAMARAD DEOSEBIT
Colonel (r) ION TRAŞCĂ
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.
Președinte al Filialei Judeţene Cluj a A.N.C.M.R.R.
În Filiala Judeţeană
Cluj a Asociaţiei Naţi
onale a Cadrelor Mili
tare în Rezervă şi în
Retragere avem mulţi
oameni deosebiţi, care
ne reprezintă cu onoare
în societate, aducând
importante servicii insti
tuţiei militare.
Un astfel de cama
rad este colonelul (r)
Gheorghe
CIREAP.
Isprăvile sale sunt mai
multe, dar ne vom referi, acum, numai la una dintre
ele, la cea mai recentă, cu evidente conotaţii culturale.
Este vorba despre faptul că, la mijlocul anului
2017, s-a desfăşurat, la Cluj-Napoca, Festivalul
Naţional ,,Eterna Epigramă”, ediţia a XXVIII-a,
un eveniment cultural de mare amploare, organizat
de Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca şi
Asociaţia epigramiştilor clujeni ,,Satiricon” . În cadrul
festivalului, cenaclul ,,Satiricon” a organizat şi ediţia
a 3-a a concursului judeţean de epigramă.
Conform regulamentului stabilit, putea să
participe la concurs oricare cetăţean, indiferent de
vârstă, sex, profesie, stare socială, convingeri religioase
sau de altă natură. Tema concursului, precizată prin
regulamentul de desfăşurare, a fost, „Clujul în…
ţeapă”. Participanţii aveau obligaţia de a trimite
organizatorilor trei epigrame şi un madrigal, care să
răspundă strict la tema impusă.
Printre cei care s-au încumetat să participe s-a aflat
şi domnul colonel (r) Gheorghe Cireap. Răspunzând
temei şi condiţiilor de participare, domnia sa a trimis
patru epigrame şi un madrigal, astfel:
M

Epigrame N

ORAªUL FINALELOR
Clujul, la finale-i tare,
De sport sau… edilitare.
Dar, cu bani de la norod,
Nu finalizează-un …pod!
PERSEVERENŢĂ
Ei tot n-au abandonat,
Iar ideea văd că prinde,

Că deja au amplasat
Şi… plăcuţele bilingve!
REGRET
Cluju-i un oraş vestit
Şi e mare capitală
Dar străinul e uimit
Că n-are… pietonală!
MODERNIZARE
Cluju-i un oraş frumos
Iar pe jos, dacă priviţi,
Asfaltul… demodat, s-a scos.
Acum călcăm pe… biscuiţi!
M Madrigal N
MÂNDRIE
De-l priveşti de pe Feleac,
Afirmi, mândru şi cu fală,
Şi acuma şi în veac,
Clujul este… capitală!
Analizând materialele primite, juriul concursului,
format din epigramişti consacraţi, a acordat următoarele
premii:
Premiul I: Rodica JEICAN - medic;
Premiul II: Gheorghe CIREAP - ofiţer în rezervă;
Premiul III : Aurel Lucian CHIRA - inginer.
Este de precizat faptul că nu a contat consistenţa
materială a premiilor care, din acest punct de vedere, au
fost modeste, ci valoarea lor spirituală. Iar noi, cadrele
militare în rezervă şi în retragere, ne-am bucurat pentru
faptul că reprezentantul nostru a concurat cu succes,
alături de competitori extrem de valoroşi, cu profesii
dintre cele mai onorante.
De altfel, în oraşul nostru este foarte apreciată
epigrama, ca specie a genului liric. Nu întâmplător, aici
fiinţează Cenaclul ,,SATIRICON ” al epigramiştilor
clujeni, încă din luna iunie 1979. În anul 1981 acest
cenaclu a editat o revistă proprie, cu titlul ,,Caietul
Satiricon”. De asemenea, după fiecare festival naţional
s-a editat şi difuzat o antologie a festivalului, cu cele
mai valoroase creaţii. Este de menţionat faptul că
în anul 1986 s-a organizat primul festival ,,Eterna
Epigramă”, eveniment cultural care, iată, a devenit
tradiţional. Membri cenaclului, în număr de peste
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o sută, s-au constituit în asociaţie, se reunesc lunar în
şedinţe statutare şi dezbat, prin intermediul epigramei,
probleme de mare actualitate ale societăţii româneşti.
În prezent, preşedinte al Cenaclului ,,Satiricon”
este prestigiosul epigramist Eugen Albu şi, spre
mândria militarilor, vicepreşedinte al acestuia este
colonelul (r) Gavril MOISA, un alt valoros camarad
al nostru.
Rezultatele concursului la care am făcut referire
au fost publicate în presa locală şi prin alte mijloace de
comunicare în masă. Premiile au fost oferite în cadrul
unui mare spectacol cu public. Momente inedite au
fost create atunci, în cadrul spectacolului, de către
Diana şi Ionică Horvath, reprezentanţi ai Grupului
folk ,,Classic”, de îndrăgitul umorist Sorin Tănase
din Baia Mare şi de valoroşi epigramişti, din toată ţara

şi din Republica Moldova. Regizorul şi moderatorul
acestui spectacol special a fost scriitorul şi umoristul
clujean Cornel Udrea, elogiat în lumea culturală
pentru consistenţa şi actualitatea scrierilor sale.
În mod premeditat am încercat să reflectăm
în această scurtă informare contextul cultural în care
noi activăm şi conjunctura în care s-a desfăşurat
evenimentul invocat. Ne-am folosit de acest exemplu
pentru a susţine o realitate, conform căreia noi, cadrele
militare, active sau în rezervă, avem datoria de a
participa efectiv la manifestările care se desfăşoară
în localităţile în care trăim, la viaţa cetăţii, cum se
spune. Avem cu cine, avem cu ce şi avem şi de ce.
Armata, activă sau în rezervă, nu este ,,marea mută”
ci o instituţie vie, modernă, o instituţie de elită a
societăţii.

v
PE FRONTUL MEDIATIC
- două decenii… pe micul ecran Colonel (r) GHEORGHE CIREAP
membru în Comitetul Filialei Judeţene Cluj a A.N.C.M.R.R.
Recent, la Filiala Judeţeană Cluj a Asociaţiei
Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Retragere, al cărei preşedinte este domnul col. (r)
Ion Trașcă, în faţa a aproape o sută de camarazi,
s-a organizat prezentarea cărţii ,,PE FRONTUL
MEDIATIC - două decenii… pe micul ecran”, scrisă
de cunoscutul jurnalist militar, domnul colonel (r)
Ioan Mija.
Despre conţinutul şi semnificaţiile apariţiei
acestei cărţi au vorbit, frumos şi argumentat: doamna
Nadia Fărcaș Baciu, director al prestigioasei Edituri
Ecou Transilvan din Cluj-Napoca; domnii colonel (r)
Iulian Patca şi colonel (r) Gheorghe Cireap, colegi de
preocupări şi prieteni ai autorului.
Cartea este închinată împlinirii a cinci decenii de
televiziune militară şi constituie, aşa cum precizează
autorul, un ,,modest omagiu celui care a fost colonelul
Ioan Costea, primul redactor-şef al emisiunilor militare
de radio şi televiziune reunite într-o unică redacţie,
la 30 martie 1968”.
Este o carte frumoasă, scrisă cu suflet şi talent, cu
har de povestitor, folosindu-se numeroase figuri de stil
şi imagini artistice, alese cu grijă şi plasate în locurile
potrivite. Ea exprimă multe sentimente, spontane sau

controlate, dar şi multe informaţii despre instituţiile
media din armată şi despre oamenii minunaţi care
le-au încadrat.
În mod premeditat, autorul nu a structurat cartea
pe capitole, cu titluri care să sugereze conţinutul
acestora. A împărţit-o pe fragmente, numerotate de
la unu la unsprezece, lăsând cititorului plăcerea de a
descoperi ideile sau faptele prezentate în fiecare dintre
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acestea. Astfel, relatările curg continuu, asemenea
unui fluviu, când limpede şi liniştit, când tulbure şi
învolburat, după cum au fost vremurile.
Analizând conţinutul de ansamblu al cărţii,
putem distinge două părţi mari. În prima parte
autorul îşi imaginează o călătorie cu trenul pe ruta
Cluj- Bucureşti, pe care a parcurs-o de multe ori în
primii cinci ani de carieră, când a fost comandant
de pluton de transmisiuni la Floreşti, în Brigada 5
Artilerie Antiaeriană. Pe ritmul roţilor de tren, care
parcă spun: „te duc; te-aduc/ te duc; te-aduc” colonelul
Mija îşi aminteşte momente importante din viaţa
lui, specifice începătorilor într-ale carierei militare:
prezentarea la unitate într-o garnizoană necunoscută;
preluarea funcţiei şi emoţionanta comandă: ,,Pluton,
ascultă comanda la mine”; participarea la primele
trageri demonstrative sau de instrucţie, la alarme şi
aplicaţii sau la activităţile culturale de la Casa Armatei;
întâlnirea cu comandantul armatei, cu cel al brigăzii
sau cu alte personalităţi militare; întâmplări inedite
despre soldaţii pe care i-a instruit sau despre cei mai
buni colegi.
A doua parte a cărţii începe cu prezentarea
unei schimbări radicale în viaţa autorului. Pe când
îşi dorea să continue studiile şi să ajungă comandant
de transmisiuni, destinul i-a hărăzit să fie selecţionat
pentru un post de jurnalist militar la Televiziunea
Română. A urmat o interesantă perioadă de stagiu de
probă, în care s-a confruntat cu misiuni noi, cu oameni
şi instituţii noi, iar pe data de 03.05.1972 a devenit
oficial jurnalist de televiziune, o profesie mai specială,
care avea să-i ocupe două decenii din viaţă. În această
calitate a prezentat 280 de emisiuni ,,De strajă patriei”,
inclusiv pe ultima dintre acestea, cea din data de
17 decembrie 1989, zi în care s-a dat în armată semnalul
alarmei de luptă şi a început derularea cunoscutelor
evenimente revoluţionare din societatea românească.
În această parte, foarte bogată în informaţii, sunt
deosebit de interesante relatările despre exercitarea
profesiei de ziarist într-o perioadă complicată, când
cultul personalităţii se exacerbase şi totul era puternic
ideologizat. Jurnaliştii militari pricepuţi, între care
şi Ioan Mija, au găsit formule de refugiu. Au făcut
reportaje şi discuţii inedite cu eroii adevăraţi din
armată, cei aflaţi în aplicaţii şi tabere de instrucţie, pe
Transfăgărăşan, la Canalul Dunăre-Marea Neagră, în
mine sau mari combinate metalurgice, în campanii
agricole, la cutremure sau inundaţii. A fost o experienţă
extraordinară, prezentată în carte cu mult talent, cu
emoţie şi responsabilitate.

Sunt menţionate zeci de personalităţi militare, pe
care nu le amintesc acum, din dorinţa de a nu face
o ierarhizare a lor şi a nu omite pe cineva, în mod
nedrept.
Mai trebuie menţionat şi faptul că, pentru a
da cărţii mai multă culoare, autorul inserează din
loc în loc, descrieri ale unor peisaje naturale mirifice
din satul natal, din Cluj-Napoca sau de pe traseele
peregrinărilor sale. De asemenea, integrează în mod
fericit întâmplări din viaţa personală sau a familiei, fără
a face deloc exces de date autobiografice. Inedite sunt
relatările despre modul cum a cunoscut-o pe viitoarea
soţie, cu care a întemeiat o familie minunată, sau cele
despre experienţele avute ca purtător de cuvânt al
Serviciului de Protecţie şi Pază, ori angajat al Primăriei
Sectorului 6.
Cu multă atenţie şi rigoare, autorul relatează şi
evenimente cu caracter mai special, desfăşurate la nivel
naţional, care configurează cadrul general în care era
plasată instituţia militară în perioada respectivă. Astfel,
de exemplu, el face dezvăluiri despre evenimentele din
august 1968, când Cehoslovacia a fost invadată de forţe
ale Tratatului de la Varşovia, despre diferite decizii din
regimul totalitar şi servituţile generate de acestea sau
despre participarea proprie la evenimentele complicate
din decembrie 1989 şi din anii care au urmat.
Cu aceste argumente, putem afirma că avem pe
panoplie o nouă carte valoroasă. La creşterea valorii ei
a contribuit substanţial şi prestigioasa Editură Ecou
Transilvan din Cluj - Napoca, prin calitatea tipăriturii
şi legătoriei şi prin frumuseţea ilustraţiei.
Fără îndoială, domnul colonel Ioan Mija şi-a
împlinit un vis frumos, reuşind să publice această carte
acum, când a ajuns la 50 de ani de la începutul carierei
militare, 50 de ani ai căsniciei sale frumoase şi tot
50 de ani de la reunirea emisiunilor militare de radio
şi televiziune, pe care le-a slujit cu mare devotament.
În acest sens, la finalul cărţii domnia sa spune: ,,Cu
modestele-mi puteri am trudit pe fila albă pentru a dărui
ceea ce eu socot că poate fi omagiul potrivit pentru toţi cei care
s-au învrednicit, în anii trecuţi, să susţină această producţie
de presă militară audio-vizuală, care s-a constituit într-o
fereastră larg deschisă spre o lume fascinantă, lumea
unităţilor militare, spaţiu în care bărbaţii şi femeile unui
popor deprind conştiinţa şi practica apărătorului de neam şi
ţară, ca o ştafetă a datoriei, venită din străbuni şi trecută,
din generaţie în generaţie, viitorimii”.
Generos, cum este, autorul a oferit în mod gratuit
câte un exemplar tuturor camarazilor care au participat
la această reuşită prezentare de carte.

v
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STUDENŢI SENIORI
LA UNIVERSITATEA VÂRSTEI A TREIA
General de brigadă (r) CONSTANTIN ANTOHI
Preşedintele Filialei Galaţi a A.N.C.M..R.

La data de 10.10 2017, la Universitatea
,,Dunărea de Jos” din Galaţi, a avut loc deschiderea
oficială a anului universitar 2017/2018 pentru cei
174 de studenţi cu vârste între 55 şi 85 de ani (printre
care un număr de 10 sunt membri ai Filialei Galaţi
a A.N.C.M.R.R.), înscrişi la cursurile ,,Universităţii
Vârstei a Treia” – ,,U3A”. Este al doilea an universitar
în care la Galaţi sunt organizate cursuri pentru
studenţii seniori, după un model francez, U3A fiind
lansată în 2016 ca un proiect-pilot în universităţile
de stat din România. Această formă de pregătire
este un proiect unic în universităţile din România,
fiind preluat după un model care funcţionează la
universităţile din Toulouse şi Nantes, din Franţa.
Studiile sunt organizate pe 10 module: Drept,
Medicină, Artă, Cultură şi Civilizaţie, Turism,
Istorie-Filosofie şi Teologie, Kinetoterapie, Nutriţie
şi ştiinţa alimentaţiei, Economie, Geopolitică
şi relaţii internaţionale, Psihologie şi pedagogie
intergeneraţională, Ştiinţe şi inginerie şi informatică.
În implementarea acestui proiect conducerea
Universităţii ,,Dunărea de Jos” s-a bazat pe faptul că
din cei aproximativ 250.000 de locuitori ai Galaţiului
circa 45.000 au vârste de peste 55 de ani, şi din acest
punct de vedere proiectul ,,U3A” este un răspuns la
îmbătrânirea demografică a populaţiei oraşului. La
admitere a fost pusă condiţia ca viitorii studenţi să
aibă vârste cuprinse între 55 şi 85 de ani.
Activităţile se desfăşoară sub formă de:
prelegeri şi conferinţe/ateliere de dezbateri şi semi
narii; grupuri de lectură; vizite, tururi ghidate şi
promenade. Programul cursurilor este organizat
conform structurii anului universitar, respectându-se
vacanţele şcolare şi sesiunile de examene, întrucât
majoritatea titularilor de curs sunt cadre didactice

universitare. Activităţile se desfăşoară zilnic, de luni
până vineri, între orele 10-12 şi 16-18.
Interacţiunea socială îmbunătăţeşte viaţa şi
constituie unul dintre motivele alegerii U3A şi de
către cei zece membri ai filialei noastre. Acest lucru
se realizează atât în interiorul grupului, cât şi prin
relaţionarea studenţilor seniori cu comunitatea
academică, respectiv prin participarea la evenimente
din spaţiul universitar. În acest sens, studenţii seniori
sunt încurajaţi să folosească sălile de lectură ale
bibliotecii universităţii sau ale Centrului de Docu
mentare Europeană, precum şi cafeteria din campus.
După primele trei săptămâni de cursuri,
camarazii noştri-studenţi seniori sunt entuziasmaţi
de alegerea făcută şi credem că prin împărtăşirea
experienţei lor, în anii următori tot mai mulţi colegi
din filială vor dori să beneficieze de această inedită
formă de pregătire academică de la Galaţi.
Universitatea Vârstei a Treia a creat o stare
de spirit care este o construcţie care se edifică la
prezentul continuu, ca urmare a implicării a două
mari categorii de actori. Pe de o parte studenţii
seniori, pe de altă parte cea de-a doua categorie,
a profesorilor universitari, a lectorilor, cei care au
înţeles că dăruind benevol, câteva ore din timpul lor
contribuie, practic, la zidirea celei mai importante
cetăţi ideale, a polisului perfect, în care oamenii sunt
atenţi la nevoile aproapelui.
Învăţare pe tot parcursul vieţii, incluziune
socială, dialog intergeneraţional, valorizare şi
valorificare a potenţialului uman sunt doar câteva
dintre cuvintele cheie care structurează demersul
U3A Galaţi. Dar, dincolo de oportunităţi şi proiecte,
iniţiativa gălăţeană este însufleţită de ideea că
important cu adevărat în orice acţiune este în primul
rând omul însuşi, indiferent de vârsta lui biologică!

v
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Excursiile, un mod ideal
de a ne petrece util şi plăcut
anii senectuţii

– interviu cu Col. (r) Ioan Părean,
preşedintele Filialei Judeţene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea”
a Asociației Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere –
Încă de la alegerea sa, în 15 martie 2012, ca
președinte al Filialei Județene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea”
a A.N.C.M.R.R. de camarazii din filiala sibiană,
Col. (r) Ioan Părean a căutat să diversifice activitățile
la care urmau să participe membrii filialei noastre.
La ședințele săptămânale (din fiecare zi de joi)
desfășurate la Cercul Militar din Sibiu au fost invitați
să țină conferințe personalități din diferite domenii:
universitari, directori ai unor instituții de cultură,
oameni politici, jurnaliști, autori de carte și mulți alții,
care au vorbit rezerviştilor militari despre sfera lor
de activitate, precum și despre problemele actuale ale
României.
Dar cea mai intensă și mai apreciată activitate
a devenit excursiile cu membrii filialei și familiile
acestora. La început, aceste călătorii s-au desfășurat
lunar, apoi s-a ajuns, în ultimii doi ani, să se plece
în excursii la un interval de 2-3 săptămâni. Până
în prezent, Comitetul filialei noastre a organizat și
desfășurat 73 de excursii în țară și în străinătate. În
România n-a rămas niciun județ pe care excursioniștii
noștri să nu-l fi străbătut. În afara hotarelor s-au
efectuat excursii în: Republica Moldova, Ungaria,
Bulgaria, Austria, Slovacia, Cehia și Germania.
Se preconizează, în această toamnă, o excursie cu
autocarul la Paris, iar în anul 2018 în Spania și în
Israel (Locurile Sfinte).
Am considerat binevenit un dialog cu neobositul
președinte al filialei noastre.
 Domnule Col. (r) Ioan Părean, în debutul
dialogului, vă propun să prezentaţi cititorilor
cartea dumneavoastră de vizită, respectiv ce aţi dori
să cunoască aceștia despre dumneavoastră.
 Sunt născut în Mărginimea Sibiului, la Orlat,
în prima zi a anului 1955. Am absolvit Școala Militară
de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu”, arma infanterie,
specialitatea vânători de munte, promoția 1977.
După patru ani petrecuți într-o unitate operativă de
vânători de munte, am revenit pe meleagurile natale.
Din anul 1981 și până la pensionare mi-am desfășurat
activitatea doar în garnizoana Sibiu.

Am absolvit Facultatea de istorie a Universității
„Lucian Blaga” din Sibiu (licență și studii aprofundate
în istoria Transilvaniei).
În primăvara anului 2012 am fost ales președinte
al filialei sibiene a A.N.C.M.R.R. Acum sunt la al
doilea mandat.
Referitor la activitatea mea în cadrul filialei, de
la bun început vreau să precizez că activitatea filialei
noastre nu se rezumă doar la excursii. Avem o intensă
activitate săptămânală cu participarea, de fiecare dată,
a cel puțin 80 de membri. Trimestrial redactăm și
tipărim revista noastră, „Rezervistul sibian”, iar anual
„Cronica ilustrată a filialei”, care a ajuns la volumul
al III-lea. Acum se lucrează la volumul al IV-lea
(anul 2017).
Dar să revenim la „celebrele” noastre excursii,
despre care ați inițiat acest dialog.
Se pare că suntem „campioni naționali” la excursii.
După cum ați precizat în preambul, începând din
primăvara anului 2012, de când am fost ales în funcția
de președinte al filialei sibiene a A.N.C.M.R.R.
până în prezent, împreună cu membrii din biroul
permanent al filialei am organizat și desfășurat
73 de excursii (până 15.09.2017), atât în țară,
cât și în străinătate. O medie de 12 excursii pe an.
 Cunosc faptul că în afară de membrii filialei,
pensionari militari, la aceste excursii participă și un
mare număr de membrii simpatizanţi (susţinători).
Cum aţi determinat ca la excursiile filialei să
participe și acești „civili”?
 La început s-a vrut ca excursiile să fie
organizate exclusiv cu pensionarii militari și familiile
acestora. În prima excursie, din 1 aprilie 2012, s-a
plecat pe itinerarul Sibiu – Alba Iulia – Mănăstirea
Râmeț - Cetatea medievală a Câlnicului – Sibiu, cu
două microbuze. Am constatat, cu toții, că aceste
mijloace de transport în comun sunt destul de
incomode, mai ales pe o distanță mai mare. Astfel,
am hotărât ca în următoarele excursii să plecăm cu
autocare de capacitate mai mare, de 50-56 locuri.
Dar, am avut surpriza să constatăm că nu aveam
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atâția doritori de excursii dintre pensionari, și am
fost nevoiți să completăm autocarele cu rude ale
acestora (frați, cumnați, verișori etc.). Așa a fost la
început, acum primim la excursiile noastre membri
simpatizanți, cu carnet, dintre concetățenii noștri
sibieni, care respectă statutul nostru și mai ales, care
se comportă corespunzător normelor noastre de foști
militari. Astfel, pe lângă cei peste 500 de membri ai
filialei, pensionari militari, avem înscriși și aproape
200 de membri simpatizanți.
 Cum faceţi ca datele și traseele excursiilor să
fie cunoscute de către viitorii participanţi la aceste
călătorii?
 Folosim în primul rând internetul, avem peste
100 de colegi care sunt legați la rețeaua de internet și
fiecare dintre ei mai anunță telefonic alți participanți
la excursii. Dacă, de exemplu, duminică seara trimit
e-mail-urile cu viitoarea excursie, marți la ședința de
birou, jumătate din locurile din autocar sunt ocupate,
iar joi dimineața, la ședința săptămânală locurile din
autocar sunt completate.
Tot pentru informare folosim și panoul de afișaj
al filialei din holul de la birourile filialei, unde afișăm
toate datele referitoare la viitoarea excursie.
 Cum se ocupă locurile în autocar? Aveţi o
prioritate, o ordine?
 Conform hotărârii biroului executiv al filialei,
în autocare locurile sunt ocupate astfel: primele
locuri sunt rezervate membrilor comitetului filialei și
soțiilor acestora, apoi, pensionarii militari membri ai
filialei (cu cotizația plătită la zi), văduvele de militari,
iar completarea autocarului se face cu membrii
simpatizanți în ordinea înscrierilor în excursie. Dacă
sunt mai mulți solicitanți decât locurile în autocar, se
închiriază al doilea autocar (sau un microbuz) sau se
reia excursia la o dată ulterioară.
La prima excursie fiecare participant primește
gratuit insigna noastră, pe care sunt înserate: roza
vânturilor, conturul hărții județului Sibiu și înscrisul –
Grupul de Turism Sibiu – toate pe un fond tricolor.
 Vă rog să precizaţi principalele obiective
turistice și istorice pe care le-aţi vizitat în aceste
excursii, atât din ţară, cât și din afara hotarelor
României.
 Nu avem timpul și nici spațiul tipografic să
fac o amplă expunere a locurilor vizitate. Am fost în
toate județele țării, mai puțin în Vaslui și Giurgiu,
județe pe care le avem în obiectiv în anul viitor. În

afara țării am vizitat: Chișinăul, Balcicul, Budapesta,
Praga, Bratislava, Dresda, Viena și Paris.
Dintre toate locurile colindate în aceste excursii,
plaiurile românești sunt cele mai frumoase. Nu poți
face o comparație cu alte locuri din lume, până nu-ți
cunoști bine ţara.
 Cum fructificaţi aceste minunate călătorii?
 În primul rând, după întoarcerea din fiecare
excursie, în cadrul ședințelor săptămânale, rezervăm
un timp în care prezentăm video (pe ecran) cele 200300 de fotografii realizate în excursia precedentă. În
fiecare sfârșit de an, (în luna decembrie nu organizăm
excursii) scoatem câte un DVD cu toate fotografiile din
excursiile din anul respectiv și tot în ultima lună a anului
organizăm un concurs de recunoaștere a monumentelor
văzute în decursul anului, la care participă toți membrii
filialei, pensionari militari sau membri simpatizanți.
Câștigătorul primește o diplomă, o cupă și o excursie
gratuită (prima din anul următor).
Excursiile sunt prezentate și în „Cronica
ilustrată” din anul respectiv. De multe ori avem cu
noi și membri ai Filialei Județene „Posada” Argeș a
A.N.C.M.R.R., conduși de prietenul nostru Col. (r)
Laurențiu Domnișoru – președintele filialei argeșene.
Cum se regăsesc aceste activități, desfășurate cu
membrii asociației, în arhiva filialei?
Am editat până în prezent două volume de fotoalbume cu imagini din activitățile săptămânale de joi,
ceremonialele la care au participat și participă membrii
filialei, precum și fotografii din toate excursiile
desfășurate până în prezent. Urmează ca în perioada
care ne-a mai rămas din acest an, activitățile ce le
vom organiza se vor regăsi și acestea în alte volume cu
fotografii însoţite de text. Avem şi o Carte de Onoare
în care toţi invitaţii filialei de la întâlnirile săptămânale
de joi, respectiv cadre didactice universitare, scriitori,
veterani de război, ofiţeri activi, artişti plastici, care le
vorbesc membrilor asociaţiei, apoi îşi consemnează
impresiile despre asociaţie şi îşi trec autografe în
această Carte de Onoare.
În numele cititorilor vă adresez dvs. și colegilor
din conducerea Filialei sincere felicitări pentru
pasiunea și răspunderea de care dați dovadă în
organizarea a cât mai multor activități care să ușureze
anii senectuții membrilor Filialei și a simpatizanților
acesteia. Vă dorim în continuare să duceți la bun sfârșit
proiectele pe care le aveți în perioada care urmează.

v

Interviu realizat de Col. (r) Ion Neghină
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RE L A Ţ I I INT ER N A ŢIONAL E

RELAŢIILE CU PARTENERII STRĂINI
CONTINUĂ CU SUCCES
Colonel (r) MARIAN DULĂ
Preşedintele Filialei Câmpina a A.N.C.M.R.R.

Ca preşedinte al Filialei Câmpina a
A.N.C.M.R.R. am fost invitat să particip la
sărbătorirea împlinirii a 50 de ani de la înfiinţarea
Camaraderiei rezerviştilor din Achern, landul
Baden-Würtemberg
(Reservistenkameradschaft
Achern-Renchtal) cu care filiala noastră a încheiat
un parteneriat cu cinci ani. în urmă.
Ceremonia de sărbătorire s-a desfăşurat
sâmbătă 30 septembrie 2017, după exerciţiile de
pregătire: coborâre în rapel de pe Turnul Pompierilor
şi marşul de 10 km.
Cu acest prilej au rostit alocuţiuni preşedintele
RK Achern Renchtal OG d. R. Manfred Doll,
reprezentanţii Camaraderiilor Landului BadenWürtemberg şi Baden Sud-Vest şi preşedintele
Filialei Câmpina a A.N.C.M.R.R., col. (r) Marian
Dulă, care a transmis şi salutul din partea rezer
viştilor din Filialele A.N.C.M.R.R. Câmpina şi
Prahova şi al autorităţilor locale din Câmpina.
Apoi au fost înmânate diplome rezerviştilor cu
merite deosebite.
Preşedintele OG d. R. Manfred Doll a primit,
în numele Camaraderiei rezerviştilor dun Achern,
MEDALIA ANIVERSARĂ ,,REZERVISTUL
MILITAR” , acordată de Preşedintele Asociaţiei

CÂMPINA – vedere generală

Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”, general (r)
prof. univ. dr. Mihai Iliescu, cu Decizia nr. 4 din
05.09.2017.
Preşedinţii celor două asociaţii partenere,
col.(r) Marian Dulă şi OG d. R. Manfred Doll,
au subliniat faptul că se împlinesc 5 ani de când
rezerviştii germani şi români din aceste două
structuri asociative desfăşoară activităţi comune şi
au organizat vizite anuale reciproce, în cadrul cărora
au fost comemoraţi eroii germani şi români căzuţi
în război.
Col.(r) Marian Dulă s-a întreţinut cu primarul
oraşului Achern, abordând problema vizitelor la nivel
administrativ între localităţile Câmpina şi Achern.
Împreună cu reprezentanţii asociaţiei de land
s-a stabilit să se reia demersurile pentru iniţierea
relaţiilor la nivel federal şi naţional între rezerviştii
români şi germani.
Adresez mulţumirile noastre Preşedintelui
A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza” , dl. general
prof. univ. dr. Mihai Iliescu, pentru sprijinul primit
din partea organului central al Asociaţiei şi asigurarea
că vom face tot ce este necesar pentru dezvoltarea
relaţiilor între rezerviştii români şi germani.
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VIZITA DELEGAŢIEI FILIALEI JUDEŢENE
ARAD LA PARTENERII DIN UNGARIA
Locotenent-colonel (r) ALEXANDRU IOAN CHIȘ

În baza cadrului şi a precizărilor conducerii A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza” privind
derularea relaţiilor internaţionale la nivelul filialelor şi subfilialelor Asociaţiei şi a planului de acţiune
stabilit de partea română şi cea maghiară, o delegaţie a Filialei Judeţene Arad ,,ZIRIDAVA” a
A.N.C.M.R.R., condusă de prim-vicepreşedintele acesteia, col. (r) Crişan Sandu, s-a deplasat, la data
de 20 septembrie 2017, în oraşele Gyula şi Bekescsaba. Din delegaţie au făcut parte şi 13 reprezentanţi
ai Subfilialei A.N.C.M.R.R. Ineu, cu preşedintele de onoare al acesteia, g.bg. (r) Baetan Vasile, şi 11 ai
Subfilialei Lipova, cu preşedintele acesteia, col.(r) Nedelcea Ion.
Acţiunea se înscrie în planul de colaborare şi prietenie încheiat între Filiala Arad a A.N.C.M.R.R.
şi Clubul Rezerviştilor din Bekescsaba, care prevede vizite reciproce şi participarea la evenimente
comune, care să întărească legătura dintre militarii români şi unguri, dintre ţările şi popoarele noastre.
Vizita delegaţiei Filialei Judeţene Arad a A.N.C.M.R.R. a avut un scop turistic, conform
programului stabilit, de comun acord cu clubul rezerviştilor din Bekescaba. La vizită a fost invitată
şi delegaţia Clubului Rezerviştilor din Szeged. Delegaţia română a fost compusă din 44 de persoane.
Programul vizitei a început în localitatea Gyula, obiectiv balnear-istoric, cu vizitarea cetăţii Gyula şi a
castelului Almasy, precum şi a unor monumente din oraş.
De remarcat modul obiectiv în care a fost prezentat istoricul locului pe care se află această localitate
şi împrejurimile acesteia, scoţându-se în evidenţă, în mod natural şi fără părtinire, inclusiv contribuţia
personalităţilor de origine română, fapt care contribuie la întărirea încrederii reciproce.
După înapoierea la Bekescaba, începând cu ora 14 au fost făcute prezentările gazdelor şi oaspeţilor
şi au fost adresate saluturi reciproce de prietenie.
A urmat un scurt moment folcloric, continuându-se apoi cu masa de prânz, activitatea luând sfârşit
în jurul orei 14.
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C UR IER
1. După cum ne informează domnul locotenentcolonel (r) Tudor Alexandru Costel, secretarul
executiv al Filialei Judeţene Bihor, la 24.10.2017,
în Sala Mare a Primăriei Municipiului Oradea s-a
desfăşurat simpozionul cu tema ,,Armata României
la ceas de sărbătoare”, în organizarea Filialei
Judeţene Bihor ,,Gl. Traian Moşoiu”, Asociaţia
Naţională Cultul Eroilor – Filiala Bihor, Garnizoana
Oradea şi Cercul Militar Oradea. Acesta a fost
moderat de domnul general de brigadă (r) Vasile
Creţ, preşedintele filialei.
Cu această ocazie au adresat mesaje de felicitare
viceprimarul Municipiului Oradea, domnul Florin
Birta, şi domnul locotenent-colonel Dobrina
Costel, comandantul Garnizoanei Oradea.
Programul simpozionului a cuprins următoarele
comunicări:
a. Însemnătatea Zilei Armatei României
(general de brigadă (r) Vasile Creţ);
b. Armata Română în cel de Al Doilea
Război Mondial (colonel (r) Grigore Bartoş);
c. Participarea Armatei României la misiuni
şi operaţii în afara teritoriului naţional (locotenentcolonel Ivuţ Marcel);
d. Armata României şi Basarabia (prof.
David Teodor).
Simpozionul s-a încheiat cu un program
folcloric susţinut de reprezentanţi ai Liceului de
Artă Oradea şi ai Şcolii Gimnaziale Dacia.
La simpozion au participat, pe lângă cadre
militare active, în rezervă şi în retragere, cetăţeni ai
municipiului şi elevi de la Colegiul Naţional Mihai
Eminescu, Liceul de Artă, Liceul Lucian Blaga,
Liceul Constantin Brâncuşi, Şcoala Gimnazială
Avram Iancu.
2. De la Suceava ne-a scris domnul general
de brigadă (r) Cojocaru Zaharie, cu privire la
oranizarea şi desfăşurarea, în Sala ,,Ştefan cel Mare”
a Palatului Administrativ Suceava, a simpozionului
cu tema ,,25 octombrie, Ziua Armatei României”.
În cadrul simpozionului au fost prezentate
următoarele materiale:
a. 25 octombrie – Ziua Armatei României –
73 de ani de la eliberarea prin lupte aprige a părţii
de Nord-Vest a ţării (colonel ing. Dimitrie George);
b. Obiectivele majore ale Strategiei de Secu
ritate Naţională şi Militară a României în noul
context geopolitic şi geostrategic (general de brigadă
(r) Cojocaru Zaharie);

c. Generalul de divizie Leonard Mociulschi
(1889-1979), comandantul Diviziei 3 Munte în
cel de Al Doilea Război Mondial (In memoriam)
(general de brigadă (r) Cojocaru Zaharie).
Mesajul M.Ap.N. adresat veteranilor de război
şi cadrelor militare în rezervă şi în retragere a fost
prezentat de domnul colonel (r) Horodinciuc
Viorel.
Totodată, în cadrul acestei manifestări au
fost aduse în prim-plan faptele de vitejie ale
sublocotenentului Erou Paul Mihu Sadoveanu
(1920-1944), fiul scriitorului Mihail Sadoveanu,
căzut în luptele pentru eliberarea părţii de N.V.
a Transilvaniei, în ziua de 3 octombrie 1944, în
apropiere de comuna Luna, Judeţul Cluj.
Cadrele militare în rezervă şi în retragere,
membre ale Filialei Judeţene Suceava a
A.N.C.M.R.R., au avut în mijlocul lor pe
domnul ing. dipl. Gheorghe Flutur, preşedintele
Consiliului Judeţean, jurist Adomnicăi Mirela
Elena, prefectul Judeţului Suceava, ec. Ion Lungu,
primarul Municipiului Suceava şi pe colonel Anton
Mugurel – CMJ Suceava, general de brigadă Burlui
Ioan – şef ISU ,,Bucovina”, locotenent-colonel
Lungu Marian Mihai – şeful IPJ Suceava şi comisar
şef Aecoboaie Dorel- şeful IPJ Suceava.
3. Subfiliala Bârlad a A.N.C.M.R.R. ne-a făcut
cunoscut faptul că în ziua de 22 octombrie 2017 la
Cercul Militar s-a desfăşurat simpozionul şi expoziţia
de fotografie documentară sub genericul ,,Bârladul,
capitală militară” (noiembrie 1916-martie1917).
Pentru organizarea acestei interesante mani
festări şi-au dat mâna Primăria şi Consiliul Local
Bârlad, Societatea de Ştiinţe Istorice – Filiala Bârlad.
Aspecte privind tematica simpozionului au
fost prezentate de prof. Marcel Proca, prof. Costel
Pascaru, prof. Loredana Stegaru.
Parteneri ai activităţii au fost: Casa de Ajutor
Reciproc a pensionarilor ,,Elena Cuza” – Bârlad,
Şcoala Gimnazială ,,Iorgu Radu” – Bârlad, Colegiul
Tehnic ,,Al. I. Cuza”, Societatea Numismatică
Română – Filiala Bârlad, Biblioteca Municipală
,,Stroe S. Belloescu”.
4. Preşedintele Filialei Judeţene Mureş a
A.N.C.M.R.R., domnul general-maior (r) Gheorghe
Popa, ne-a trimis la redacţie un articol publicat în
ziarul local ,,Cuvântul liber”, intitulat ,,Mult zgomot
pentru …prea puţin”.
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Autorul articolului, locotenent-colonel (r)
sing. Nicolae Iosif Neagei, prin radiografia făcută
pensiilor militare ajunge la concluzia că una dintre
caracteristicile acestora constă în faptul că sunt
favorizaţi exagerat cei trecuţi recent la pensie şi
sunt afectaţi puternic cei pensionaţi înainte de anul
2001. Pentru a demonstra acest lucru a comparat
pensia unui caporal cu 25 de ani de serviciu, care
era cu mult mai mare decât a unui colonel cu studii
universitare, cu peste 40 de ani vechime în muncă,
dar ieşit la pensie înainte de 2000… Consecinţele?
Moartea prematură a autorului articolului este şi ea
una dintre acestea.
În adresa de trimitere a articolului se subliniază
că cele semnalate în articolul ,,Mult zgomot
pentru …prea puţin” reprezintă şi poziţia Filialei
Judeţene Mureş a A.N.C.M.R.R.
5. Domnul Colonel (r) Victor Neghină a trimis
la redacţie, în perioada de pregătire a numărului
actual, mai multe articole deosebit de interesante,
cu care am putea ocupa mare parte din conţinutul
revistei, ceea ce nu este posibil.
În afara aticolului pe care îl publicăm, domnia
sa ne-a mai trimis şi următoarele: Sibiu: amintiri
cu gloanţe, sânge şi lacrimi din decembrie 1989;
Academia Forţelor Terestre şi-a luat rămas bun
de la promoţia ,,Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz-100”;
Prelegere: ,,Despre mărgineni şi Mărginimea
Sibiului”; La întoarcerea din misiune (în Afganistan);
Artilerist şi fermier col. (rtg) Emil Ghibu, 100 de
ani, veteran de război; Ofiţeri ai armatei române,
colaboratori la editarea „Primei enciclopedii
româneşti în documente ale Arhivelor Naţionale ale
României”.
Adresăm sincere mulţumiri domnului colonel
Victor Neghină pentru colaborarea cu revista
noastră.
6. Domnul Colonel (r) Ion Bratu, preşedintele
Fundaţiei ,,Pro Patria” ne-a informat printr-un
documentar trimis la redacţie despre realizările
acesteia în anul 2017: Monumentul ,,Rovine”, în
Satul Vulpeşti, Comuna Buzoieşti, Judeţul Argeş;
Monumentul Constructorilor Transfăgărăşanului, în
zona Piscu Negru – Comuna Arefu, Judeţul Argeş;
4 plăci comemorative pe DN-7C – Transfăgărăşan.
Totodată, în 2017 au fost înfiinţate cercuri
Pro-Patria în Piteşti, Alba Iulia, Constanţa, Breaza,
Brăila, Deva, Brad şi Cugir.
7. Dintr-un alt material, semnat de doamna
Nagâţ Simona, membră a fundaţiei ,,Pro Patria”,
aflăm despre dezvelirea Monumentului închinat
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constructorilor Transfăgărăşanului, activitate prin
care s-a adus un binemeritat elogiu tuturor militarilor
care, în doar 30 de luni, au dat gata această deosebită
cale rutieră, cu o lungime de 91,5 km. Monumentul
este opera artistului plastic Constantin Samoilă.
Construcţia acestuia a fost posibilă datorită
sprijinului primit din partea Comesad, prin ing.
Marin Meculescu.
Dintre oficialităţile prezente la dezvelirea monu
mentului remarcăm: subprefectul Judeţului Argeş,
domnul Gabriel Stoian, Comandantul Garnizoanei
Piteşti, domnul colonel Marian Bac, preşedintele
Federaţiei Societatea Civilă, domnul Petre Răcănel,
directorul Comesad, domnul Dan Grigore,
domnul general (r) Mircea Chelaru, reprezentând
Liga Culturală pentru Unitate a Românilor de
pretutindeni, edilii din Arefu şi Rociu şa.
Cei prezenţi s-au bucurat şi de un frumos
spectacol, susţinut de Fanfara Teatrului Al. Davila
din Piteşti, Corul Veteranilor Argeş ,,Mihai
Viteazul”, Grupul vocal ,,Dâmbovnicu” din Rociu
şi Corul ,,Haiducii Vlădicii” din Topoloveni.
General de brigadă (r) dr. Gheorghe Creţu
Colonel (r) ing. Mircea Corneliu Alexe
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ECOURI

FLOAREA DE COLŢ

Florica Pavel s-a născut la munte, la poalele
Făgăraşului. De mică, privirea i-a fost atrasă de cer, de
munte. Să priveşti mereu în sus este sinonim cu a aspira
să sui întruna pe culmile vieţii, să rămâi mereu acolo, la
înălţime. Dragostea de munte te năuceşte uneori, dar
îţi creează o stare sufletească de a căuta, de a cuceri.
Florica şi-a dorit cu ardoare să urce treptat toate
cotele vieţii şi ale muntelui, cu un efort fizic, psihic,
intelectual deosebit. A fost cel mai bun copil din seria
sa în şcoala elementară. A învăţat pe brânci. Muntele
a îndemnat-o să urce mereu în viaţă cu ajutorul cărţii.
La examenul de admitere la liceul militar a luat
nota 10. Directorul liceului a stat de vorbă cu eleva şi
a felicitat-o. ,,Vă mulţumesc, domnule colonel, sunt
foarte bucuroasă că am devenit elevă a acestui prestigios
liceu. Am fost şi voi rămâne însă fata muntelui”, a
răspuns aceasta.
După felul cum muncea şi rezultatele pe care
le obţinea, nota 10 pe linie, locul 1 la olimpiada de
matematică, colegii au botezat-o ,,Floarea de colţ a
liceului”. După patru ani a cucerit o altă cotă, deosebit
de importantă în viaţa ei. A reuşit printre primii la
Academia Militară Tehnică.
La cursul ,,Teoria informaţiilor”, un profesor
destul de tânăr pentru această funcţie, a fost foarte
mulţumit de felul cum fătuca a răspuns la examen
şi a răsplătit-o cu nota 9. Floarea de colţ s-a simţit
nemulţumită de nota primită şi i-a raportat dascălului:
- Mă prezint la mărirea notei. Nu vreau să încep
facultatea cu nota 9.
- Mă bucur, măi fato, te aştept. Te aştept cu drag.
- De unde sunteţi domnişoară? o întrebă
profesorul voind parcă să-şi repare greşeala.
- Dintr-un orăşel de lângă Munţii Făgăraş.
- Să batem palma. Suntem din acelaşi oraş, fu
răspunsul dascălului.
Atunci fata şi-a dat seama că el era acel fost elev
despre care tot oraşul vorbea. Fusese olimpic. Parti
cipase la multe olimpiade naţionale şi internaţionale.
Şi aşa este când se întâlnesc doi olimpici. Începe
să se nască în sufletele lor o altă olimpiadă, care şi
aceasta se cucereşte foarte greu, ca şi cotele Masivului
Făgăraş. Anul şi cota. Ca să cucereşti muntele trebuie
numai să urci. Notele de top care le obţinea Floarea de
colţ la examene însemnau că urca şi cotele în dragoste
faţă de profesor.
Prin anul V, fata l-a întrebat pe profesor dacă
o poate ajuta cu materiale documentare despre

Colonel (r) dr. ION GH. TOMA

propagarea undelor electromagnetice, în funcţie de
curenţii de aer, de înălţime. Era o temă care o interesa
foarte mult. Ore, zile, săptămâni, Floarea de colţ
întocmea pe calculator zeci şi zeci de diagrame. Le
analiza, uneori era mulţumită de rezultate, alteori nu-i
ieşea pasenţa. Într-o zi, profesorul îi făcu o propunere,
să meargă să vizioneze un program de operă. La auzul
propunerii fetei i s-a oprit respiraţia. S-a cutremurat.
S-a pierdut. Parcă căzuse muntele pe ea. Cu greu şi-a
revenit…
- Domnule profesor, sunt tare supărată că încă nu
am reuşit să descâlcesc întreaga problematică privind
propagarea undelor electromagnetice. De emoţie,
ultimele cuvinte cu greu a reuşit să le pronunţe.
Floarea de colţ a început să cucerească cote
importante ale muntelui învăţăturii. Ea a fost pentru
toţi colegii din grupa sa un focar de unde au izvorât
razele de lumină spre învăţătură, cercetare, ştiinţă. A
fost raza care a pus în mişcare energiile acestor tineri
spre cunoaştere. Ca urmare, pregătirea lucrărilor pentru
susţinerea licenţei s-a desfăşurat într-o atmosferă
deosebită, cum rar se întâlneşte. Era ca o sesiune în
care fiecare îşi manifesta înţelepciunea, maturitatea,
mândria de inginer, de cercetător. Dovada? Rezultatele
deosebite obţinute la absolvirea facultăţii. Cine i-a
fost conducătorul lucrării fetei noastre? Profesorul din
oraşul de la poalele Făgăraşului.
Nu după mult timp, acesta a cerut-o în căsătorie.
Floarea de colţ a obţinut astfel, după diploma de
absolvire a facultăţii, un certificat de o valoare deosebită,
certificatul de căsătorie.
Tânăra locotenent inginer încă nu a ajuns pe
vârful înălţimii. Dar a urcat bine. Apoi viaţa le-a adus
doi gemeni, un băiat, Stănică şi o fată, Marinela.
Unde au ajuns ei în viaţă? Floarea de colţ a
mai urcat o cotă. A dat examenul de doctorantură.
Conducătorul lucrării a fost un dascăl cu fruntea
brăzdată de cute, cărora studenţii le spuneau că sunt
purtătoare ale semnului inteligenţei.
Copiii, de care s-au ocupat cu grijă deosebită, au
fost tari la învăţătură ca şi părinţii lor şi au intrat la
Academia Militară Tehnică, unul lângă altul, băiatul
locul I, fata locul II.
Au intrat la Academie când părinţii lor s-au
pensionat şi i-au lăsat pe ei să cucerească înălţimile,
ei stabilindu-se definitiv, ca pensionari, la poalele
Munţilor Făgăraş, acolo unde inimile lor bat cu mai
multă putere, pentru dragoste, bucurie şi fericire.
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PA G I N A L IR ICĂ

Colonel (r)
dr. CRISTACHE GHEORGHE –

imbold creativ transpus
într-un omagiu liric

Cunoscut îndeosebi ca autor a peste 50 volume
şi circa 4500 articole în domeniul istoriei, culturii,
numismaticii, religiei şa, consacrate marilor evenimente
şi personalităţi ale neamului românesc şi eroismului
ostaşilor români, colonelul (r) dr. Gheorghe Cristache
şi-a încercat condeiul şi în spaţiul sensibil al poeziei,
publicând de-a lungul timpului, sub pseudonimul
Cristache Musceleanu, o suită de poeme de inspiraţie
patriotică.
Autorul nu se poate desprinde nici în această
ipostază de marile teme istorice, de evenimentele
cruciale ale poporului român, izvor de autentic
patriotism. Poemele se disting prin nobleţea lor
sufletească, prin idealurile înalte, printr-o sinceră şi
aleasă vibraţie.
Autorul rămâne fidel în creaţia sa valorilor
spiritualităţii şi calităţilor morale ale înaintaşilor,
arătându-şi respectul şi mândria apartenenţei la ceea
ce istoria consemnează în dreptul nostru ca oameni şi
ca popor. Este lăudabilă această pornire, acest imbold
creativ transpus într-un sincer omagiu liric.
În continuare redăm câteva dintre creaţiile
autorului.
Col. (r) Liviu Vişan

DE ZIUA MARII UNIRI
În faţa Ta ne închinăm, Părinte,
Prinosul să-ţi aducem azi venim;
În faţa Ta ne închinăm, Părinte,
Dar nu avem nici imnuri, nici cuvinte
Puterea Ta-ndeajuns s-o preamărim,
Că nu ne-ai dat uitării niciodată
Şi-alăturea de noi mereu ai fost.
Că nu ne-ai dat uitării niciodată,
Credinţă-n piept ne-ai pus-nestrămutată
Şi scut ne-ai fost, Părinte şi-adăpost.
Tu ai văzut cumplita nedreptate,
Durerea picurată strop cu strop;

Tu ai văzut cumplita nedreptate
Şi lacrimile noastre preacurate
Şi sângele ce-a curs la noi-potop.
Te-a-nfiorat cum gem îngenunchiaţii
Pe sfântul lor pământ înstrăinat;
Te-a-nfiorat cum gem îngenunchiaţii
Şi-n pulbere-ai sfărâmat atunci Carpaţii
Şi Milcovul şi Prutul le-ai secat.
Pe nouă temelie-ai pus o Ţară
Şi soare nou aprins-ai pentru ea;
Pe nouă temelie-ai pus o Ţară
Aşa precum strămoşii o visară
Şi-a noastră-n veci va rămânea…
Din slava ce Te-nconjoară, Stăpâne,
Întoarce-Te o clipă înapoi;
Din slava ce Te-nconjoară, Stăpâne,
Ascultă glasul mucedei ţărâne
Şi-al celor ce-ţi vorbesc acum prin noi.
Cântare-ţi vom aduce şi mărire
Nu-n trâmbiţi poleite cu argint;
Cântare-ţi vom aduce şi mărire
Prin dragostea de jertfă şi iubire,
Prin stropii de sudoare ce nu mint.
O candelă va fi în noi credinţa
Aprinsă la altarul unui schit;
O candelă va fi în noi credinţa
Şi-n ea plutiva-n veci recunoştinţa,
Iar Tu vei fi, Stăpâne, premărit.
Primeşte fumul jertfei noastre sfinte
Şi rugile ce azi ţi se prostern;
Primeşte fumul jertfei noastre sfinte
Şi harul Tău asupră-ne, Părinte
Şi pacea Ta revars-o în etern.
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RUGĂCIUNE
Cerescule Părinte,
Puternice şi mare
Ascultă-mi rugăciunea
Ai milă şi-ndurare
Privirea Ţi-o pogoară
Asupra Ţării mele
Ca pururi să-nflorească
Sub mantie de stele!
Bărbaţii toţi să crească
Pădure de stejari,
Ca vatra s-o păzească
Cu braţele lor tari!
Femeile să fie
Frumoase şi cinstite
Ca zilele să curgă
Să cânte fericite!
Şi mulţi să fie pruncii
Ca masa - pururi masă,
Ca inima să bată
Când ne-nturnăm acasă!
Şi arborii să fie
Îmbălsămaţi de floare
Ca-ntreaga noastră viaţă
Să fie sărbătoare.
Cerescule părinte,
Cu ultimul suspin
Te chem din depărtare
Fii lăudat! Amin!







ÎN NECROPOLA
DIN CURTEA DE ARGEŞ
S-a urnit din pacea morţilor stăpână
Neagoe-nţeleptul, Neagoe voievod,
Şi-a sfărâmat azi noapte cu domneasca-i mână
Lespedea de piatră, lespedea bătrână,
Unde-l îngropase cuvios norod…
În mormânt la Argeş pătrunsese dorul
Care plânge-acuma, sus la Făgăraş.

Fremătând din valuri Oltul, călătorul,
La trezit din somnul greu pe domnitorul
Adormit în vechiul creştinesc locaş…
La trezit, şi dornic să-i cunoască sfatul
Mortului de-alături, mortului mai nou,
Neagoe bătrânul, părăsindu-şi patul,
Căutându-l unde-i proaspăt îngopatul,
S-a-ndreptat spre scara marelui cavou…
Se-ntâlniră morţii amândoi în faţă,
Osebiţi la vorbă, osebiţi la port
Şi încrucişându-şi suflul lor de gheaţă
Au văzut deodată că din altă viaţă
S-a desprins aicea fiecare mort…
Doar-abia o clipă le-a ţinut divanul,
N-a fost grai de cronici, grai de pârcălab,
Cu mândria-i rece, mut sta suveranul
Şi-a-nţeles degrabă Neagoe sărmanul,
C-a pierdut domnia neamul Basarab…







DORINŢĂ
Pământ sfânt, bun şi tăcut,
Pământ al strămoşilor mei
Pe care îi ţii tu în braţe
Păzindu-le odihna senină,
Cu geamăt şi lacrimi m-apropii,
Obrazul mi-alătur de pieptu-ţi
Şi cer îndurare ţărânei,
Eu vreau să mai lupt şi să-nving!
Eu vreau să mai sufăr, să plâng!
Dă-mi taina tăriei ascunse
În vinele tale de piatră
Să-mi fac datoria-ncepută!
Şi-apoi, când sfârşit, plin de rane,
Mi-oi fi străbătut calea aspră
Şi când voi fi tras peste lume
Cu slabă putere o urmă,
Atunci, aplecat sub povara
Răspunderii faptelor mele,
Cu fruntea brăzdată, dar mândră,
Veni-voi eu singur la tine…
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Privind înc-o dată spre lumea
Frumoasă şi bună, din urmă,
Spre lumea ce-atât am iubit-o,
Striga-voi spre tine, cu râvnă,
Popas al iertării depline:
Cuprinde-mă-n braţe, Părinte
Vreau pacea - ce mi se cuvine!







BISERICUŢA
Bisericuţa veche din micul meu cătun
Cu sfinţi părinţi de vreme-neguraţi,
Tu ai primit genunchii mei plecaţi,
Tu mi-ai sădit în suflet tot ce-am mai bun.
Bisericuţa mea cu turnul strâmb,
Cu sfinte mucenice-ndurerate,
Tu mi-ai plinit nădejdile curate
Aduse-n zi de praznic sus, pe dâmb.



Bisericuţă veche, îngerească,
Rămasă pe pământ din veacuri bune,
Tu parcă întrupezi o rugăciune
Rostită de o voce bătrânească.







DULCE BUCOVINĂ

De mult, pe tine te-au făcut din lemn
Credinţa-naintaşilor smeriţi;
Şi-acum în groapă ei dorm fericiţi
Ştiind c-au pus lui Dumnezeu un semn.



Peste-un mileniu de-nchisoare
Cernea văzduhul nost ’ninsoare
Să-ngroape graniţa-arbitrară
Din biata inimă de ţară.
Cernea văzduhul o ninsoare
Cu străluciri de mândru soare
Peste morminte de iobagi,
Peste martirii noştri dragi...
Înseninatul cer cernea
Zăpezi peste o viaţă grea
Cu visuri mari din vremi bătrâne
Ce-au scris „Deşteaptă-te române“
Cu visuri arse-n jar şi scrum
Cern iar zăpezile pe drum
Să şteargă graniţi nefireşti
Din plaiurile româneşti.



La 1 Decembrie 1918
La Alba Iulia-n cetate,
În ziua sfântă de dreptate
Cernea zăpadă de păcate
În negre secole-ngropate.
Cerneau zăpezile din zare

v

Dulce Bucovină,
Scumpa mea grădină,
Ştii tu cine oare
Ţi-a dat eliberare
În anul patruşunu
Când lung bubuie tunul?
Îţi voi spune eu,
Frate bun de-al tău;
„Sunt toţi fraţii tăi,
Românii flăcăi“.
Ei au fost chemaţi
În această vară,
Să lupte sub drapel,
Cu unicul ţel:
Să te-aducă iar
La masă mănoasă,
În ţară frumoasă!
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VALORI ALE CULTURII, CIVILIZAŢIEI
ŞI SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI

CAPUL VITEAZULUI
Colonel (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE
Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
În anul 1964 l-am cunoscut pe preotul Niţescu,
fost profesor de religie la Liceul Militar de la
Mănăstirea Dealu, de lângă Târgovişte. Preacucernicul
părinte mi-a povestit cum, el, ,,încurajat numai de
Dumnezeu”, a transportat în Moldova – singura fâşie
de pământ românesc pe care se retrăseseră Guvernul,
Șeful Statului şi Armata Română la sfârşitul anului
1916, în timpul Războiului de Întregire Naţională –
Capul lui Mihai Vodă Viteazul, întâiul întregitor al
Ţărilor Româneşti, la anul 1600.

Mihai Viteazul (după un tablou al lui Franz Franken)

Capul Viteazului, retezat – cu viclean sprijin al
unor boieri români - din ordinul generalului Basta,
sluga împăratului Rudolf al Austriei, fusese pur şi
simplu furat de un boier muntean patriot şi adus, spre
creştinească îngropăciune, la Mânăstirea Dealu, unde

îşi doarme somnul de veci Pătraşcu cel Bun, domn al
Ţării Româneşti (1554-1557), tatăl prezumtiv al lui
Mihai Viteazul.
În 1904, prin strădania acad. Grigore Tocilescu,
societatea ,,Tinerimea Universitară” a schimbat racla
de sticlă cu un chivot de bronz, apoi în 1912, la
îndemnul acad. Nicolae Iorga, i s-a făcut Viteazului
nu ,,un ieftin turnuleţ de metal”- cum îl caracterizase
marele istoric - ci un sarcofag domnesc, după cum
descăpăţânatul unificator al celor trei mari provincii
istorice româneşti binemerita de la români!
S-a mai scris - nu prea mult - despre odiseea
nemuritorului Mihai Viteazul; noi dorim acum, să
reflectăm în documente ale vremii, reîntoarcerea
Capului Viteazului la Mânăstirea Dealu în 1920.
,,Universul” numărul 199/1920 însera urmă
toarele: ,,În urma dorinţei exprimate de ,,Liga Culturală”,
în noiembrie anul trecut, Ministerul de război aranjase,
împreună cu preşedintele ,,Ligii Culturale”, programul
pentru transportarea capului marelui erou, în 1919, de la
Iaşi, la Mânăstirea Dealu”. Împrejurări neprevăzute Ţara era devastată de război - n-au permis tansportarea
în 1919, aşa cum prevedea programul, fiind stabilită
transportarea în 1920, de o comisie sub prezidenţa dlui
Nicolae Iorga, preşedintele Ligii Culturale.
Ziarul ,,Dimineaţa” nr. 5070 din 26 august 1920,
sub titlul ,,Solemnitatea transportării capului lui
Mihai Viteazul”, nota: ,,Trenul special «Mihai Viteazul»
a sosit azi la Iaşi, împreună cu delegaţii: Miron Cristea,
mitropolitul-primat; I. Petrovici, Camera Deputaţilor:
G-ral Herbac, Senat; Ştefănescu-Goangă, Universitatea
Cluj; Col. Manolescu, «Mormintele Eroilor»; Marin
Ştefănescu, «Casa Naţională»; Alexeanu, Culte; Col.
Minovici, «Tinerimea Română»; Col. dr. Popitzeanu,
Ministerul de Război; Nedelea D. Dumbravă –
«Asociaţia Presei»; Şeineanu, Sindicatul ziariştilor;
Nanu, Pavelescu, profesorii care au transportat capul lui
Mihai Viteazul la Iaşi; Mr. Pastia, delegat al Marelui
Stat Major; Alexandrescu, din partea invalizilor”.
După întâmpinarea cuvenită, făcută de oficialii
urbei, a avut loc un Te Deum la Mitropolia Moldovei.
În tot timpul manifestărilor ieşene, pe un catafalc a
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odihnit Capul eroului, cu coroană de lauri, vegheat
de gărzi de onoare, compuse din câte patru colonei
decoraţi cu Ordinul ,,Mihai Viteazul”. Mitropolitul
Ţării, Miron Cristea şi al Moldovei, Pimen, precum
şi generalii Lupescu, Zadic, Gherculescu, oficialităţile
locale; delegaţii veniţi de la Bucureşti, ofiţeri, public,
vegheau şi ei pe Erou.
La Teatrul Naţional ieşean, N. Iorga a conferenţiat
despre Mihai Viteazul. Pe străzile din jur, în rânduri
strânse, mulţime de ostaşi; în curtea Mitropoliei,
o companie de onoare din Reg. 28, detaşamente cu
drapelele regimentelor 53, 6, 28 şi 7 Roşiori, iar pe
străzile lăturalnice, regimentul ,,Mihai Viteazul” şi
altele şi se puteau zări praporele corporaţiilor de
negustori şi meseriaşi.
La ora 10, a avut loc un parastas oficiat de cei doi
mitropoliţi, după care Pimen al Moldovei a cuvântat
întru pomenirea Marelui Voievod. Cei patru colonei
şi un general au transportat pe un afet de tun capul
viteazului. Carul mortuar, tras de opt cai a pornit spre
gară, precedat de un pluton de jandarmi călări, grăniceri
cu prapuri şi cruci, clerul condus de mitropoliți; după
car urmau generalii, prefecţii, diplomaţii, primarul
Iaşilor, trupe, un numeros public.
La ora 13 trenul special ,,Mihai Viteazul”
se pune în mişcare spre Ruginoasa, unde se afla
mormântul celui care realizase Unirea Principatelor,
la 1859, Domnitorul Român Alexandru Ioan I Cuza.
După escale în câteva localităţi, la Ruginoasa a avut
loc o grandioasă ceremonie, au fost depuse coroane
la mormântul lui Cuza. Apoi, din nou escale la
Paşcani, Mirceşti, unde odihnea, la conacul său, Vasile
Alecsandri, la Roman, Bacău, Mărăşeşti, unde au fost
vizitate mormintele eroilor din 1917. Mari manifestări
au avut loc cu prilejul opririlor de la Focşani, Râmnicu
Sărat, Buzău, Ploieşti.

La Târgovişte, după un ceremonial religios şi
ostăşesc, a fost coborât Capul Vitezului. Sunt prezente
delegaţii din cele trei mari provincii istorice: din
Ardeal a fost prezent Mitropolitul Bălan. Împreună,
cei trei mitropoliţi oficiază un parastas la care a fost
prezent şi regele Ferdinand. Douăzeci şi una lovituri
de tun vestesc reîntoarcerea la locul său de veci a
Capului Vitazului, cel dintâi întregitor, într-o vreme
cumplită, al tuturor românilor.

Legende cu Mihai Viteazul
La Turda, pe câmpie, într-o noapte
Trecea Mihai Viteazul galopând
Şi cerul încărcat cu mere coapte
Se apleca deasupra-i tremurând.
Era înalt în şa precum un munte
Şi brazii îi creşteau din umeri, sus
Şi-i strălucea sub încruntata frunte.
Luceafărul cel fără de apus.
Pe cer, subţire, luna ca o spadă
Spre cuşma lui miţoasă se-apleca
În jocuri de lumină stând să cadă
Şi sclipăt duşmănos asupra sa,
Dar domnul o văzu şi strânse frâul
Şi se-nălţă în scările perechi
Şi-o frânse şi o puse ca pe-o floare
Sălbatecului roib între urechi.
De-atunci, pe câmpul Turzii când e lună
Şi se aud galopuri lungi de cai
Ies oamenii din case, se adună
Să-l vadă pe Voievodul lor Mihai.
El piere-n zori pe câmpul alb de rouă
Dar pe troiţa lui cu lemnul sfânt
Aşteaptă zorii limpezi luna nouă
Şi pe Mihai să iasă din pământ.

v
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S EM N A L
CĂR ŢI

DESPRE VIAŢĂ ÎNTRE
SUBIECTIV ŞI RAŢIONAL

Cartea de faţă poartă semnătura generalului de brigadă
(r) Marin Roşu, cunoscut ca o personalitate de marcă din viaţa
armatei, pentru activitatea ştiinţifică şi managerială desfăşurată
în domeniile psihologiei şi sociologiei militare.
Autorul cărţii nu face altceva decât să privească viaţa în
diferite ipostaze, cu luminile şi umbrele ei.
Analiza conceptelor viaţă, om, viaţă individuală, viaţă socială
etc. şi a implicaţiilor proceselor psihice şi sociale (socializare,
educaţie, egalitate, inegalitate, relaţia stat-cetăţean, drepturile şi
obligaţiile omului, lăcomia, puterea, proprietatea, agresiunea socială,
datoria, recunoştinţa, patriotismul ş.a.), care dau posibilitate
autorului să despartă binele de rău şi să militeze pentru demnitatea
omului în tot ce acesta întreprinde, pentru armonia convieţuirii
sociale, pentru iubirea de patrie şi apărarea acesteia.
Colonelul (r) dr. Geo Stroe, preşedintele fondator al
Fundaţiei Academia Daco-Române ,,Tempus Daco România
Com Tera”, în primele pagini ale cărţii face o scurtă prezentare
a autorului acesteia.

v

v

v

MEMORIILE UNUI PENSIONAR
ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE

După ce şi-a pus semnătura pe volumele Memoriile
unui ofiţer de artilerie, Coincidenţe (povestiri), Memorii
din copilăria mea şi Memoriile unui profesor de chimie în
comunism, colonelul (r) Constantin Zavati – veteran de război,
pune la dispoziţia cititorilor săi această nouă carte, prin care
evidenţiază în primul rând faptul că pensionarea nu înseamnă
încetarea activităţii ci din contră. Ca unul care a acordat o atenţie
deosebită învăţământului, a continuat să fie alături de foştii colegi
de la Colegiul Naţional ,,Vasile Alexandri”, care l-au antrenat ori
de câte ori s-a ivit ocazia la diverse activităţi.
Călătoriile în străinătate, împreună cu soţia sa Iulia, mai ales
în Anglia, unde este căsătorită fiica sa, au fost alt fel de preocupări
puse în evidenţă de autor, mai ales prin ineditul informaţiilor pe
care le pune la dispoziţie celor interesaţi.
O parte importantă din economia cărţii este acordată
strângerii, transportării şi împărţirii ajutoarelor pentru România.
În timpul şi după Revoluţia din ’89, acţiune la care autorul a
participat nemijlocit, împreună cu soţia sa, precum şi cu profesorii Mariana Zavati Gardner şi Eduard Gardner,
respectiv fiica şi ginerele celor dintâi.
Lucrarea cuprinde şi alte aspecte din viaţa autorului, precum şi a altor persoane cu care acesta a venit în
contact. Noi subliniem că înseşi memoriile autorului sunt un exemplu de activitate pentru vârsta a treia.
Felicitări, domnule profesor!
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PERSONALITĂŢI… 300 LA NUMĂR

Un dicţionar în format A4, care a văzut lumina tiparului la
Editura Tipo MOLDOVA, în colecţia ,,OPERA OMNIA”, semnat
de scriitorul, publicistul şi neobositul cercetător ieşean, domnul Ion
N. Oprea. Pe parcursul celor 1149 de pagini ale dicţionarului sunt
prezentate 300 de personalităţi care s-au distins în activităţile pe care
le-au desfăşurat sau le desfăşoară, în ideea ca acestea ,,să nu rămână
de tot uitate” , aşa cum mărturiseşte însuşi distinsul autor al acestuia.
Dicţionarul, prin modul de prezentare a diferitelor personalităţi
de ieri şi de azi, are ceva aparte, care iese din tiparul obişnuit al unor
astfel de abordări.
Prin prezentarea unor aspecte inedite din opera şi activitatea
celor menţionaţi, cititorul va putea să emită judecăţi de valoare cu
privire la persoana sau personalitatea despre care ia cunoştinţă.
Prin ineditul scriiturii şi a datelor puse la dispoziţie desprindem cu
uşurinţă efortul deosebit şi meticulos de documentare al autorului.
Dicţionarul este valoros în sine , dar şi prin bogata bibliografie
pusă la dispoziţia celor care îl consultă.
Magna cum laude Maestre! este calificativul nostru pentru
această valoroasă lucrare.

v

v
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BASARABIA, PĂMÂNT ROMÂNESC – 100 DE ANI
27 martie 1918 – 27 martie 2018

O monografie semnată de colonelul Tc. (r) Mihai Purcaru,
din al cărei conţinut ne putem face o imagine completă asupra
Basarabiei precum şi asupra locuitorilor acesteia, pentru care
rădăcinile genealogice, graiul, teritoriul, neamul, familia, biserica
şi tradiţia au constituit de-a lungul istoriei esenţa identităţii lor.
Parte din economia cărţii are în vedere evenimentele de pe
teritoriul provinciei româneşti dintre Prut, Nistru şi Marea Neagră,
în anii1917-1918, când a ieşit în evidenţă cu tărie caracterul ilegal
şi arbitrar al desprinderii Basarabiei de Moldova istorică de către
Rusia ţaristă, în anul 1812, fapt care a condus ca la 27 martie
1918 Sfatul Ţării de la Chişinău să proclame Unirea Basarabiei
cu România ,,pentru totdeauna”. Din păcate, aşa cum subliniază
şi autorul cărţii, prin pactul Ribbentrop-Molotov, după numai
25 de ani de la unire, Basarabia este ruptă din nou din trupul
Ţării şi intră în compunerea Uniunii Sovietice.
În opinia autorului a urmat ,,lupta pentru dezrobire”, în urma
căeia a fost eliberată Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul
Herţa... Din păcate, mai târziu s-a hotărât altfel... Chiar şi după
revoluţia din ’89, mărturiile oamenilor precum şi documentele
incluse în conţinutul cărţii, unele dintre ele ascunse opiniei
publice, dau răspuns, fie şi parţial la întrebările de ieri şi de azi.
Cartea a văzut lumina tiparului la Editura MAGIC PRINT
ONEŞTI. Felicitări domnule Colonel!
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...Ş I R E V I STE

VIAŢA MILITARĂ
Nr. 2 (54)/2017

O revistă de tradiţie a Armatei Române care a adus permanent
în prim-plan cultura şi pe cei care au susţinut-o prin munca şi creaţia
lor. Numărul de faţă ne prezintă în primul rând două şcoli de tradiţie a
învăţământului militar românesc: Colegiul Naţional Militar ,,Dimitrie
Cantemir” din Breaza, la frumoasa vârstă de 105 ani şi Academia
Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” din Sibiu, care de 170 de ani este
pepiniera de ofiţeri ai Armatei Române.
O revelaţie a acestui număr este interviul cu maiorul, prof. univ.
dr. Nicolae Gheorghiţă, specialist în muzică bizantină, intitulat ,,Lui
Dumnezeu mai rar îi cânţi din instrument, cu El trebuie să comunici
psalmodiind”. Materialul cu privire la misiunile militarilor specializaţi
în operaţii psihologice şi CIMIC din Afganistan intitulat ,,Pas cu pas
spre o lume mai bună” şi cel cu privire la serviciul de Luptă – Poliţie
Aeriană ,,O altă celulă de alarmă”, scot în evidenţă efortul uriaş al celor
trei categorii de luptători, al căror crez este îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor, sarcină pentru care cuvintele
de ordine sunt: devotament, dăruire, sacrificiu. Creaţia literară este prezentă în acest număr prin proza scurtă:
,,Doamna Morene schimbă garnizoana”, semnată de maiorul Constantin Piştea, redactorul-coordonator al
revistei ,,Viaţa Militară”. Conţinutul acestei frumoase şi interesante publicaţii ar fi fost incomplet dacă nu ar fi
adus în prim-plan, la rubrica Pasiuni ,,Pur şi simplu culoare”, un succint portret al talentatei pictoriţe Roxana
Buta, care îşi desfăşoară activitatea într-un serviciu al M.Ap.N.
Finalul revistei, prin reportajul ,,Armata pe frontul subteran” reconstituie participarea zecilor de mii de
militari, în perioada 1979-1990, la extragerea ,,aurului negru” în Valea Jiului, denumită astăzi ,,Valea plângerii”.
Felicitări tuturor celor care trudesc la scrierea şi editarea acestei interesante reviste!
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PERISCOP

Nr. 4(40) Anul X
Octombrie-Decembrie 2017
Număr aniversar – 10 ani

Publicaţia PERISCOP, editată de Asociaţia Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul de Informaţii
Externe, încă de la apariţia primului său număr îşi propunea, printre
altele, să-şi familiarizeze cititorii cu elemente de bază privitoare la
activitatea ofiţerului de informaţii şi misiunile acestuia, în scopul
formării unei culturi politice şi de securitate solide, atât de necesară
în lumea de azi ceea ce, în opinia noastră, credem că a reuşit şi
reuşeşte pe deplin.
Numărul pe care îl prezentăm cititorilor noştri marchează
împlinirea a 10 ani de la apariţia primului număr al acestei
deosebit de interesante publicaţii, ,,credincioasă principiilor sale
pragmatice de a se menţine în afara disputelor politice şi de a oferi
cititorilor săi, atât cât îi stă în putinţă, raze de încredere şi speranţă
într-un viitor mai bun şi mai sigur pentru toţi românii” (I. Popa –
Redactor-Şef ).
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Dintre rubricile prezentului număr al revistei remarcăm în mod deosebit: • Centenarul Marii Uniri a
Românilor; • Servicii speciale; • Cultura de securitate şi cultura politică; • Analize politice strategice; • Arhiva
periscopului.
Totodată informăm cititorii noştri că vor găsi probleme interesante şi în celelalte rubrici ale acestei publicaţii:
• Memorialistic, consemnări, dezbateri; • Cuvânt de învăţătură; • Mozaic cultural; • In memoriam; • Un pios
rămas bun; • Din activitatea Asociaţiei.
Urăm publicaţiei PERISCOP şi celor care trudesc la scrierea şi editarea acesteia, LA MULŢI ANI!
Felicitări din partea Colegiului de redacţie al revistei ,,Rezerva Oştirii Române”!
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DINCOLO
DE ORIZONTURI

Anul II, numărul 4/noiembrie 2017
Publicaţia bianuală a Asociaţiei Diplomaţilor Militari
în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”, pe
care o prezentăm, continuă să publice pentru cititorii săi
o problematică desebit de interesantă. Cea mai mare
parte din economia acesteia aduce în prim-plan, prin
matarialele publicate, aspecte cu un pronunţat caracter
geopolitic, cum sunt următoarele: Coordonatele GPS –
interes major al confruntărilor de securitate ale viitorului
(Gl.mr. (r) Adriean Pârlog); Quo vadis Europa (Gl. (r)
dr. ing. Sergiu Medar); Soluţii preconizate de Federaţia
Rusă pentru câştigarea hegemoniei în lume (Col. (r) Ion
Scarlat); Rusia versus China cooperare sau înfruntare (Gl.
bg. (r) Dan Niculescu); Repere privind flota Mării Negre şi
noua grupare de forţe întrunite a Federaţiei Ruse dislocată
în Peninsula Crimeea. Evoluţii recente pe direcţia strategică
de Sud-Vest (Col. (r) Constantin Moisa); Dialogul dintre
Belgrad şi Priştina: context, conţinut, realizări şi perspective
(Col. (r) Cedomir Voinov); Bosnia şi Herţegovina în 2017
(Col. (r) Ştefan Ispas); Criza din Peninsula Arabică, Qatar
şi interesele SUA în regiune (Col. (r) Ion Popescu).
Rubrica Opinii este susţinută în acest număr de Col. (r) Ioan Parepa şi Col. (r) Moisa Constantin, iar
rubrica Istorie de Col. (r) dr. Cristache Gheorghe, în studiul 220 de ani de la trecerea în veşnicie a poetului şi
diplomatului Enăchiţă Văcărescu.
Felicitări Colegiului de redacţie şi autorilor materialelor pentru bogăţia ideatică a acestei interesante
publicaţii şi a fiecărui material în parte!
General de brigadă (r) GHEORGHE CREŢU

v
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F I L E D E IS TOR IE

PAGINI DIN ISTORIA
LUPTEI POPORULUI ROMÂN
PENTRU UNITATE NAŢIONALĂ
Colonel (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE
Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

Ideea unităţii româ
Sunt date istorice care caracterizează forţe
şi semnificaţii ale unei întregi istorii, sunt fapte neşti a devenit şi în planul
culturalistorice a căror amintire face să crească răspunderi şi preocupărilor
spirituale, ideea forţă care a
stimulează energii.
Cu un secol în urmă, la 1 Decembrie 1918, se străbătut activitatea învă
împlinea un ideal, triumfa voinţa poporului român de ţaţilor umanişti români
a se uni într-un singur stat independent şi suveran. ai secolului al XVII-lea şi
Cine deschide ,,cartea de învăţătură a neamului”, de la începutul secolului
care este istoria – în cazul nostru dramatică şi de al XVIII-lea: Grigore
sublim eroism – constată că ideea unităţii revine în Ureche, Miron Costin,
cursul istoriei României ca o coordonată majoră. Constantin Cantacuzino
La baza ei au stat mai mulţi factori, esenţial fiind şi domnitorul erudit
unitatea teritoriului locuit de români, unitatea limbii Dimitrie Cantemir.
Contribuţii remarca
,, haina sufletului”, aceeaşi din Maramureş până la
Dunăre şi din Banat până la ţărmul Mării Negre şi bile la dezvoltarea limbii, a
spiritului de unitate şi soli
tăria credinţei strămoşeşti, creştinismul ortodox.
Dacă vicisitudinile vremurilor au împiedicat daritate românească, au
crearea în Evul Mediu a unui singur stat românesc, adus şi scrierile religioase
cii. Datorită răs
tendinţele de unificare a Ţărilor Române s-au ale epo
ţiei sale,
manifestat permanent, îmbrăcând forme variate de pândirii şi func
Cazania
lui
Varlaam
sau Cronicarul Miron Costin
intensitate diferită de la o epocă la alta, în funcţie de
(1633-1691)
,,Cartea românească de
împrejurările istorice.
Tendinţele de structurare a unităţii politice învăţătură” a fost apreciată de Nicolae Iorga ca o
româneşti au fost strălucit confirmate de marea ,,Operă de unitate naţională, o unitate care se face în
înfăptuire din 1599-1600 a lui Mihai Viteazul. În suflete”. Aceste strădanii vor fi continuate cu strălucire
în a doua jumătate a secolului
câteva luni (la 1 noiembrie 1599 intra
al XVIII-lea şi la începutul celui
în Alba Iulia, iar la 17 mai 1600 elibera
de-al XIX-lea de corifeii Şcolii
Moldova) Mihai Viteazul a reuşit să
Ardelene – Samuil Micu, Gheorghe
strângă la un loc, sub aceeaşi conducere,
Şincai, Petru Maior şi Ion Budaicele trei ţări române, intitulându-se
Deleanu. Ei vor îngemăna spiritul
,,Voievod şi domn al Ţării Româneşti şi
luminii cu forţa de iradiere a
Ardealului şi a toată ţara Moldovei”.
conştiinţei naţionale.
Unirea din 1600, deşi de scurtă
Problema unirii şi a indepen
durată, purta în ea taina din adâncuri a
denţei s-a ridicat ca o sarcină practică
vieţii poporului român, devenind peste
Dimitrie Cantemir
nemijlocită în epoca modernă, odată
vreme torţa spre lumina căreia s-au
(1693 şi 1710-1711)
cu mutaţiile pe care le-a antrenat şi
îndreptat toate generaţiile din etapele
cu procesele pe care le-a declanşat.
ulterioare ale luptei pentru Unire.
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Este epoca renovării politicocontext internaţional care a dat
insti
tuţionale a societăţii, a unor
problemei româneşti un relief
neîncetate deplasări în structurile
deosebit după Războiul Crimeii
sociale, a afirmării naţiunii şi a
(1853-1856), România modernă a
conştiinţei naţionale.
putut deveni realitate prin marele
Revoluţia din 1821 a deschis
act de la 24 ianuarie 1859, care a
epoca deplinei maturizări a luptei
unit Moldova cu Muntenia, sub
pentru emanciparea naţională şi
sceptrul lui Alexandru Ioan Cuza
socială, luptă care a îmbrăcat toate
şi prin amplul program de reforme
căile posibile de manifestare, paşnice
care caracterizează „epoca Unirii’,
şi violente, în ţară şi în afara graniţelor,
sau ,,epoca lui Cuza Vodă”.
Petru Maior
prin viu grai şi prin scris, legale şi
Crearea statului român modern
(1754-1821)
conspirative; a fost epoca închegării şi
a constituit punctul de plecare
a eforturilor de traducere în practică
şi pârghia de susţinere a tuturor
a programului de eforturilor depuse pentru desă
vârşirea unităţii
abolire a rânduie
lilor naţionale şi statale, de atracţie pentru toate provinciile
vechi şi de construcţie româneşti care se găseau încă sub stăpânire străină.
a României moderne
Redeschiderea problemei orientale în 1875,
şi independente.
a creat cadrul internaţional favorabil dobândirii
Pătrunsă
de independenţei statului român modern. În Războiul
suflul înnoirii radicale de Independenţă (1877-1878), sute şi mii de
a vieţii poporului transilvăneni, bucovineni şi bănăţeni au trecut
român şi de conştiinţa clandestin Carpaţii şi s-au înrolat ca voluntari în
unei puternice solida luptele de la Plevna, Rahova, Smârdan etc.
rităţi inter-româneşti,
În deceniile următoare înlăturării suzeranităţii
Mihail Kogălniceanu
revoluţia de la 1848 otomane, România s-a consolidat, desăvârşind
(1717-1891)
a înscris realizarea în domeniul administraţiei de stat organizarea sa
unităţii printre dezi
- modernă.
deratele sale fundamentale. În mod direct şi
Calitatea de stat naţional independent a
nemijlocit, în funcţie de contextul istoric al epocii, contribuit la crearea prestigiului României a
ea a fixat sarcina înfăptuirii unirii politico-statale demnităţii şi mândriei naţionale. Statul român a
a românilor. Această sarcină,
devenit centrul polarizator
formulată în scrierile fruntaal întregii naţiuni, al tuturor
şilor revoluţiei, în publicaţiile
românilor, spre Bucureşti
vremii – Frontul român sau
îndreptându-se privirile româ
Poporul suveran, în programul
nilor din ţinuturile româneşti
lui
Mihail
Kogălniceanu,
supuse încă dominaţiei străine.
Dorinţele Partidei Naţionale –
La începutul secolului
şi în alte documente progra
al XX-lea, Unirea poporului
matice se sprijinea pe soli
român într-un singur stat
daritatea comună a tuturor
devenise o necesitate strin
românilor, pe adeziunea fierbinte
gentă, reclamată imperios de
a muntenilor, moldo
venilor şi
legile dezvoltării istorice, de
transilvănenilor la idealurile
progresul societăţii româneşti.
naţionale.
Nicio forţă din lume nu mai
Pe valul unei largi şi
putea să oprească desăvârşirea
cuprinzătoare mişcări intim
acestui proces obiectiv, elibe
legate de toate firele tradiţiei
rarea
ultimelor
teritorii
Prima stemă a României sub Cuza Vodă
anterioare de unitate şi într-un
româneşti care se mai aflau
(Desen de D. Pecurariu)
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sub stăpânire străină şi refacerea deplină a unităţii
găsea că prin realizarea unităţii naţionale a
politico-statale a spaţiului carpato-danubianoromânilor, geografia politică trebuie să considere
pontic.
România ,,una din formaţiunile noi, cele mai
Desăvârşirea unităţii statale în frontierele
minunate şi mai solide din noua Europă”. ,,România
întregii naţiuni a avut loc
mi se înfăţişează – sublinia
în contextul fazei finale a
savantul francez – că nu
Primului Război Mondial,
s-a născut din fantezia
care pentru noi românii
diplomaţilor, nu ca un stat
a fost Marele Război
fabricat în virtutea unui
al Întregirii Naţionale
principiu abstract, ci într-un
şi a marilor frământări
fel capătul logic la unei
naţionale şi sociale desfă
evoluţii’.
şurate în Europa centrală
La un secol de la
şi de răsărit, în virtutea
realizarea Marii Uniri,
dreptului fiecărui popor
aceasta ne apare ca unul
de a hotărî asupra sorţii
din acele evenimente care
sale. În temeiul acestui
definesc valenţele moraldrept
Basarabia, prin
politice ale unei naţiuni şi
Hotărârea Sfatului Ţării
ale cărui temeiuri istorice îi
din 27 martie 1918, de la
garantează trăinicia.
Chişinău, Bucovina, prin
Pe cei mulţi care, prin
Congresul General din
vrednicia faptelor lor au
28 noiembrie 1918 de la
Stema României sub regele Ferdinand I – 1921
înscris în istorie Marea
Cernăuţi, Transilvania şi
(Desen de D. Pecurariu)
Unire, îi simţim, atât în noi,
Banatul prin Hotărârea
Adunării Naţionale de la Alba Iulia, din prin ceea ce am ştiut lua de la ei, cât şi alături de noi,
1 Decembrie 1918, au votat cu însufleţire Unirea mergând pe acelaşi drum, spre ţinta întăririi unităţii
necondiţionată cu Patria Mamă. Tratatele de pace naţionale.
Privite astfel lucrurile, evenimentele de acum
din 1918-1920, în sistemul Versailles de la Paris,
aveau să consfinţească ,,aceste mişcătoare mărturii un secol, constituie o veritabilă forţă a vremii
ale dreptului de proprie hotărâre românească pe care şi noastre, prin exemplele pe care le oferă, prin
le-au însuşit în termenul aceluiaşi drept şi populaţiile îndemnurile pe care le sugerează. ,,Măreţia unui
minoritare patriotice: germanii şi polonezii din popor – spunea marele Nicolae Iorga – se sprijină
Basarabia şi Bucovina, saşii din Transilvania şi şvabii pe amintirea totdeauna vie a trecutului şi conştiinţa
datoriei împlinite de toţi şi în fiecare clipă”.
din Banat” (Ion Lupaş).
A învăţa din trecut înseamnă a face din
Marele geograf francez Emmanuel Martonne,
profund cunoscător al geogafiei şi istoriei româneşti, prezent o durată a demnităţii noastre.

v
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CONTRIBUȚIA ARMATEI ROMÂNE
LA REALIZAREA MARII UNIRI DIN 1918
General-locotenent (r) dr. GRIGORE STAMATE

Reamintesc, în primul rând, ceea ce - cu mulți
ani în urmă - Primul lord al Amiralității Britanice
și ulterior prim-ministru al Regatului Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord spunea, cu referire la
considerația pe care societățile lumii o mai acorda
Armatei: ,,De Armată și de Dumnezeu ne aducem
aminte doar în caz de primejdie. După ce pericolul a
trecut, iar ordinea s-a restabilit, pe Dumnezeu îl uităm,
iar Armata începem s-o hulim“.
Cât de adevărate și cât corespondent au în
realitate cugetările politicianului și militarului de
seamă - Winston Churchill, căci despre el este vorba este la aprecierea fiecăruia dintre noi. Un fapt însă
rămâne de categorică certitudine: fără implicarea
efectivă a armatei în momentele de cotitură ale
istoriei oricărui popor, existența ființei sale naționale
ar fi fost afectată în mod fundamental.
Asistăm cu interes la ierarhizarea reprezen
tanților generației care a participat la înfăptuirea
Marii Uniri. Majoritatea istoricilor se întrec în laude
la adresa acestora, iar sufletul nostru de buni români
tresaltă fericit cu fiecare personalitate evidențiată.
Din nefericire, printre aceștia nu întâlnim decât
foarte puțini militari.
Luați de val, unii ocolesc, cu destulă ușurință,
ca să evit a spune cu bună știință, etorturile pline
de zbucium și de sacrificiu ale Armatei Române;
Aceștia omit faptul că intrarea României în Marele
Război rezidă tocmai în Marea Unire, în Reîntregire.
Reîntregirea teritorială și a Neamului românesc
regăsindu-se între clauzele principale ale Convenției
politice din 4/17 august 1916, dar și în obiectivul
strategic fundamental al Planului de campanie,
precum și în Directiva nr. 1 a M. C. G. din
14/27 august 1916.
În acest context, să ne reamintim că în art. IV
al Convenției, frontiera de vest pornea din Vârful
Slogu, urma linia de separație a apelor între Tisa și
Vița, până la confluența dintre acestea. Apoi, cobora
pe talvegul Tisei până la de 6 km de orașul Debrețin,
de unde atinge Crișul, la joncţiunea celor doi afluenți
ai săi, Crișul Alb și Crișul Repede. Apoi, din nou
pe Tisa, pe talvegul râului până la confluența sa cu

Dunărea. Iată cum ar trebui să arate harta României
Mari, cu referire la frontiera sa de vest. Frontieră
care a rezistat de la intrarea României în război
până la 13 iunie 1919, în partea Banatului și până la
28 martie 1920, când trupele române din Ungaria au
fost retrase pe linia impusă de Conferința de Pace.
Prinosul de jertfă al Armatei Române a fost colosal:
2330 de ofițeri, 217.016 soldați, 35.717 invalizi,
55.906 văduve, și 360.728 orfani de război.
Fără a minimaliza în vreun fel strădania
marilor noștri patrioți, între care ponderea revine
Guvernului, cu Ionel Brătianu în frunte, Regelui
Ferdinand și Reginei Maria, ca și fruntașilor români
din Ardeal, Basarabia și Bucovina, nu trebuie cu
nimic diminuată contribuția Armatei, după cum nici
a soldaților români aflați pe alte teatre de război.
Din acest punct de vedere, a ne cantona strict
numai pe momentul Unirii dintre Transilvania și
țara-mumă nu este suficient, în context, pentru că,
atunci când vorbim despre Marea Unire trebuie să
avem în vedere întregul complex al strădaniilor de
Reîntregire, de-a lungul întregii perioade 19161920. Am în vedere actul Unirii Basarabiei, ca și
cel al Bucovinei, cu România, precum și instituirea
autorității române în Banat.
Fără angajamentul covârșitor al militarilor
din Moldova, acțiunea Congresului General, care a
hotărât unirea cu Regatul României la 9 aprilie 1918,
nu ar fi avut sorți de izbândă. Mai mult, actul în sine
nu ar fi rezistat dacă în Moldova nu se aflau trupele
armatei condusă de generalul Ernest Broșteanu, încă
din 23 ianuarie 1918.
La fel s-a întâmplat și cu Bucovina, unde Iancu
Flondor, aidoma lui Ion Inculeț, solicitase insistent
intervenția Armatei Române. Fără teamă de forțele
D.8 I., condusă de generalul Iacob Zadic, care
a trecut vechea graniță în 8 noiembrie și în
11 noiembrie au intrat în Cernăuți, fericitul
eveniment din 13 noiembrie ar fi fost în pericol
de neîmplinire. În anumite cercuri se spune că
reprezentanții Armatei nu s-au numărat printre cei
1228 de oficiali delegați, în ziua de 1 Decembrie
1918, la festivitățile de la Alba Iulia.
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Perfect adevărat! Dar unde se găsea Armata
Română în acele clipe?
Le reamintim tuturor: în tranșeele pline de
sânge ale fronturilor româno-ungar și românogerman. Armata Română reintrase în Transilvania,
la cererea expresă a Comitetului Național, ale cărui
delegații s-au deplasat în repetate rânduri la Iași,
unde au avut întâlniri în temă cu regele, cu primul
ministru și cu șeful M.C.G. Evidențiem pe cea
condusă de Vasile Suciu, în 28 octombrie, în chiar
preziua actului de independență din 29 octombrie și
ulterior, cea condusă de Popovici, care fac cunoscută
hotărârea de realipire a Transilvaniei la Patria-mamă
și solicită guvernului și regelui trimiterea grabnică a
trupelor române.
Iată cum se prezenta dispozitivul din teatrul de
operații la 1 decembrie 1918:
D.8 I. opera în Bucovina și împiedica
astfel tendința bolșevică de răsturnare a Unirii.
D.7 Infanterie grăbea înspre Cluj, iar D.6 I. și
1 Vânători era la contact cu ariergarda generalului
Mackensen, în zona Brașov.
La solicitarea lui Maniu, Prezan este de acord
ca în raionul Alba Iulia armata să se mențină
deocamdată la distanță, pentru ca străinătatea,
inclusiv Antanta, să nu pretindă că Marea Unire
s-a realizat exclusiv sub presiune militară. Ceea ce
nu era prea departe de adevăr. Căci, trebuie să o
spunem deschis: teama față de Armata Română a
fost cea care a stăvilit toate încercările ungurilor de
a împiedica înfăptuirea idealului național: actul de la
1 decembrie 1918. Ultimul în ansamblul general al
reîntregirii.
Odată cu înaintarea diviziilor române și
retragerea forțată a diviziilor ungare a slăbit și

rezistența maghiarimii din Ardeal și s-a diminuat
considerabil poziția intransigentă a sârbilor față de
Banat. Banat în care – după cum știm cu toții – până
la intrarea trupelor române în Timișoara, în august
1919, s-a tergiversat instituirea autorității românești.
Poate vă întrebați, ce făceau în acest timp
puterile Antantei – adică aliații noștri. Dați-mi voie
să vă spun eu: analizau, cugetau și deliberau; făceau
calcule, inclusiv pe socoteala României. Și, ca să fiu
și mai exact – receptivi la plângerile ocupantului –
obstrucționau înaintarea Armatei Române, impu
nând fel de fel de linii de demarcație.
Vă reamintesc, că în data de 26 noiembrie, la
un pas de marele eveniment de la Alba Iulia, emisarii
unguri reușiseră să-l dezinformeze pe generalul
Franchet d’ Expérey, determinându-l să semneze
armistițiul de la Belgrad, prin care, în necunoștință
de cauză, se fixa ca linie de delimitare între belige
ranți aliniamentul râului Mureș.
În ciuda tuturor demarcațiilor instituite
arbitrar, a intervențiilor persuasive și propagandei
desuete a ungurilor, Armata Română a înaintat
vertiginos, prelungind războiul cu aproape doi ani,
chiar și după încheierea armistițiului de pace dintre
Puterile Antantei și Puterile Centrale. În tot acest
timp s-a dat posibilitate noii administrații române
din Ardeal să se instaureze în liniște și astfel să se
consolideze și ultimul act al Marii Uniri. În forma
ciuntită în care aliații au înțeles să ne reducă partea
teritorială din partea de vest.
,,Armata, cum spunea șeful Secției Operații a
Marelui Cartier General - a fost ultima carte pe care,
în vâltoarea evenimentelor prilejuite de Marea Unire și-a jucat-o, atât de admirabil, națiunea română”.

v
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A N I V E RSĂ R I... A N IVER S ĂR I...

MAREA UNIRE DE LA ALBA IULIA
SĂRBĂTORITĂ DE CONDUCEREA
A.N.C.M.R.R. LA 99 DE ANI
General-locotenent (r) VICTOR DUMITRESCU

Conducerea Asociaţiei Naţionale a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru
Ioan Cuza” a organizat şi desfăşurat, în ziua de
27.11.2017, Simpozionul dedicat aniversării a
99 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia
din 1 Decembrie 1918.
Ziua de 1 Decembrie 1918 reprezintă eveni
mentul crucial din istoria României, dată la care
Marea Adunare de la Alba Iulia votează Unirea
Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului
cu România, creându-se un singur stat naţional –
România Mare. Marea Unire de la 1 Decembrie
1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a
istoriei românilor, ea reprezentând actul suprem
de voinţă al naţiunii române.
La această activitate, moderată de preşedin
tele A.N.C.M.R.R., domnul general-locotenent (r)
Neculai Băhnăreanu, au participat invitaţi din partea
M.Ap.N., reprezentaţi ai structurilor asociative ale
cadrelor militare în rezervă/retragere afiliate sau cu
care avem Protocoale de colaborare, din Sistemul
Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate
Naţională, precum şi cadre militare în rezervă/
retragere – membre ale filialelor A.N.C.M.R.R. ale
sectoarelor din Bucureşti şi judeţelor Ilfov şi Giurgiu.
În cadrul Simpozionului au fost prezentate
următoarele comunicări:

1. ,,Contextul internaţional în care s-a realizat
Marea Unire din anul 1918”- prezentat de domnul
colonel (r) Hodorogea Mihai – editor;
2. ,,Contribuţia armatei române la realizarea Marii Uniri din 1918” – prezentat de domnul
general-locotenent (r) dr. Stamate Grigore – autor
al mai multor cărţi cu tematică istorică.
3. ,,Aspecte privind evoluţiile politico-militare
din spaţiul de interes strategic imediat al României” –
prezentat de domnul general-locotenent (rtr)
Neculai Băhnăreanu – preşedintele A.N.C.M.R.R.
Cu această ocazie au fost prezentate mesaje
şi felicitări adresate rezerviştilor militari din
A.N.C.M.R.R. din partea domnilor: generallocotenent (r) Bălăceanu Virgil – preşedintele
A.O.R.R, colonel (r) Gurău Petru – secretar general
al Asociaţiei ,,Cultul Eroilor ,,Regina Maria”,
căpitan (r) Marius Ghincea – prefectul judeţul Ilfov
şi colonel (r) Lulache I. – A.C.Ch.M.R.R.
Sărbătorirea Zilei Naţionale a României se
înscrie ca un preludiu al activităţilor şi acţiunilor
care se vor desfăşura în Anul Centenarului Marii
Uniri şi la care A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan
Cuza” se va manifesta în plenitudinea forţei şi
valorii sale naţionale.
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O REUNIUNE CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ
DEDICATĂ ZILEI ARMATEI ROMÂNIEI
General-maior (r) ing. VASILE DOMNU

Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.

Această reuniune, desfăşurată în ziua de
23 octombrie 2017 în Sala de spectacole a Palatului
Cercului Militar Naţional, s-a dorit un omagiu adus
Armatei României şi slujitorilor ei de ieri şi de azi,
de către Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”.
La această manifestare de suflet au luat parte
cadre militare în rezervă şi în retragere din cele
6 filiale ale A.N.C.M.R.R. din Bucureşti şi din
Filialale Judeţene Giurgiu şi Ilfov, precum şi din cele
8 structuri asociative similare Asociaţiei noastre, din
Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi
Securitate Naţională.
Cadrele militare în rezervă şi în retragere
participante la această manifestare cu o puternică
încărcătură civică şi patriotică au avut invitaţi
reprezentanţi ai Preşedinţiei României, Ministerului
Apărării Naţionale, Statului Major al Apărării şi ai
Bisericii Ortodoxe Române, care prin intervenţiile
lor au adus în prim-plan probleme de interes pentru
cadrele militare în rezervă şi în retragere.
Astfel, domnul general-maior Mihai Şomordolea - Secretarul Consiliului Suprem de Apărare a
Ţării a prezentat din partea Preşedintelui României
un Mesaj de felicitare adresat cadrelor militare în
rezervă şi în retragere cu prilejul Zilei Armatei.
Domnul Nicolae Nastea, Secretar de Stat,
reprezentant al ministrului apărării naţionale,
după ce a subliniat importanţa Zilei Armatei în
viaţa poporului român, s-a referit la preocuparea

conducerii M.Ap.N. pentru acordarea tuturor
drepturilor legale cadrelor militare în rezervă şi în
retragere, subliniind în acest context demersurile
făcute de A.N.C.M.R.R în această direcţie.
Din partea Statului Major al Apărării, domnul
general-maior Nicolae Lupulescu a remarcat
preocuparea A.N.C.M.R.R. privind desfăşurarea
de activităţi cu un pronunţat caracter patriotic, care
aduc în prim-plan fapte şi oameni care au marcat
istoria poporului român. Totodată a fost adusă în
prim-plan grija Şefului Statului Major al Apărării,
domnul general Nicolae Ciucă pentru viaţa şi
activitatea cadrelor militare în rezervă şi în retragere.
Au fost prezentate în continuare informări,
comunicări şi prelegeri care au subliniat locul şi rolul
armatei în cadrul Sistemului Naţional de Apărare
şi măsurile care se întreprind permanent pentru
creşterea capacităţii de luptă a acesteia.
Revelaţia reuniunii a fost părintele Florian
Şerbănescu, consilier al Patriarhiei Bisericii
Ortodoxe Române, care a prezentat comunicarea:
,,Participarea şi contribuţia Bisericii Ortodoxe la
eliberarea întregului teritoriu al ţării şi a Oraşului
Carei”, la 25 octombrie 1944, prin care a adus în
prim-plan aspecte inedite cu privire la această temă.
Activitatea a continuat cu spectacolul oferit
de Ansamblul Artistic al Armatei dedicat Zilei
Armatei României şi cu activitatea de socializare
în frumoasa Sală Bizantină a Palatului Cercului
Militar Naţional.

v
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ANIVERSARE 50 DE ANI
Colonel (r) ing. MARIN ANDREI
Promoţia „23 August 1967” a Şcolii Militare
Superioare de Ofiţeri de Artilerie Antiaeriană şi
Radiolocaţie ,,Leontin Sălăjan” Braşov a sărbătorit,
în perioada 8-12 august 2017, împlinirea a 50 de ani
de la absolvire. Am descins în locaţia Şcolii, devenită
astăzi Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” pe
aceeaşi stradă Mihai Viteazul de altădată, începând cu
orele prânzului în ziua de 8 august 2017.
După 50 de ani au venit toţi cei trei şefi de
promoţie, respectiv col. ing.(r) Dan Sârbu, artilerie
şi rachete antiaeriene, col. ing.(r) Ioan Gherasm,
radiolocaţie şi col. ing.(r) Pavel Poştaru, radiolocaţie
bord avion, dând din start senzaţia că suntem prezenţi
„in corpore”, inclusiv trecuţii la cele veşnice, printre
care şi locotenent-colonelul de radiolocaţie EROU
Lucian-Mihai Geamănu, căzut la Revoluţia din
Decembrie 1989, cărora le-am adus, în dimineaţa zilei
de 9 august, un pios omagiu la biserica „Sfinţii Petru şi
Pavel” aflată în incintă.
Am fost întâmpinaţi cu deosebită căldură de
comandantul (rectorul) Academiei Forţelor Aeriene,
domnul gl.fl.aer.prof.univ.dr. Vasile Bucinschi, care ne-a
făcut o succintă prezentare a trecutului şi mai ales a
perspectivei de dezvoltare a prestigioasei instituţii pe care
o conduce. Toţi participanţii, au primit o ,,DIPLOMĂ
ANIVERSARĂ 50”, un album ,,Amintiri din Şcoala
Militară” şi un DVD la alcătuirea cărora o contribuţie
deosebită a avut col. (r) Ştefan Fodorea.
Depănând amintiri şi reînviind imagini, ne-am
reamintit şi unele dintre poveţele primite de la profe
sorii şi comandanţii noştri din „vremea braşoveană”,
printre care şi cea a conferenţiarului universitar doctor

inginer Dumitru Trăuşanu, cu privire la examene:
„Elevul acestei şcoli militare tehnice de ofiţeri trebuie
să aibă o ţinută de academician şi să dea un răspuns
ingineresc!”.
Cei mai mulţi dintre noi au devenit ingineri şi
nu mai puţini stat majorişti, printre care şi 4 generali,
respectiv gl.mr.(r) Marin Stafie, gl. mr. (r) Alexandru
Dascăl, gl. bg. (r) Doru Vasilescu şi gl. bg. (r) Ştefan
Pop, specialişti de clasă, sau comandanţi cu rezultate
notabile oriunde armata i-a repartizat şi le-a încredinţat
misiuni.
Întâmplător sau nu, semicentenarul bucuriei
noastre ca absolvenţi ai prestigioasei şcoli la care ne-am
format, coincide cu centenarul bătăliilor victorioase
ale Oştirii Române de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz,
care se sărbătoreşte în vara acestui an, când îndemnul
„Pe aici nu se trece” a intrat de-a pururi în istoria
neamului românesc, iar asta ne dă un plus de mândrie
şi onoare, un plus de entuziasm ostăşesc. Cred că
am identificat şi individualizat corect promoţia între
celelalte promoţii absolvente ale acestei prestigioase
instituţii de învăţământ militar naţional.
Seara am petrecut, împreună cu soţiile, la Casa
Armatei Braşov, locul unde pe timpul şcolii se orga
nizau baluri şi alte activităţi agreate de noi. În
următoarele două zile „am cucerit” Valea Râşnoavei
cu cetatea Râşnov, plus peştera Vala Cetăţii, iar apoi
Poiana Mărului, cu mânăstirile Şinca de Jos şi Şinca
de Sus. Distracţia şi voia bună au fost pe măsura
aşteptărilor. Sper să fiu în asentimentul tuturor
colegilor prezenţi la această frumoasă manifestare, în
asentimentul tinerilor locotenenţi de acum 50 de ani,
spre a încheia cu răspunsul militarilor care tocmai au
fost felicitaţi: SERVIM PATRIA !
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PRO BL E ME D E INT ER ES

LOCUL ŞI ROLUL ROMÂNIEI
ÎN CONSOLIDAREA MEDIULUI
DE SECURITATE EUROPEAN
ŞI EUROATLANTIC
General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREŢU
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.
Ca membră a N.A.T.O. şi U.E., România a
devenit un factor de stabilitate în relaţiile cu problemele
specifice zonei sale de dispunere şi în acelaşi timp
şi-a adus o contribuţie importantă la devoltarea şi
punerea în operă a Politicii Europene Comune pentru
securitate şi apărare.
România, prin dispunerea sa geografică, a devenit
punctul extrem al Alianţei, de unde se proiectează
interesele acesteia de extindere a stabilităţii şi cooperării
peste spaţiul Mării Negre, către Asia Centrală şi
Orientul Mijlociu şi îi revine totodată sarcina, deloc
uşoară, a securizării graniţei de Est a U.E.
Între cele două coordonate la care ne-am
referit, România trebuie să găsească permanent calea
favorabilă pentru promovarea şi păstrarea intereselor
naţionale.
Calitatea de membră a Alianţei favorizează
consolidarea capacităţilor României de protejare a
securităţii sale, care înseamnă mai mult decât putere
militară sau apărare, înseamnă şi cooperare, valori
comune, capacităţi noi, implicare activă a tuturor
subsistemelor societăţii etc. În acelaşi timp, Uniunea
Europeană evoluează spre un mediu de securitate prin
cooperare, ale cărei elemente definitorii sunt integrarea
politică şi economică şi nu mai puţin militară, elemente
asupra cărora ţara noastră şi-a dat acordul.
Având în vedere faptul că relaţia euroatlantică este
în primul rând o construcţie dinamică, într-un spaţiu
fluid şi conflictual, care trebuie gestionat, modelat şi
consolidat, pentru a face faţă ameninţărilor asimetrice
care au proliferat în ultima vreme, România va trebui
să-şi păstreze o astfel de conduită încât prin tot ceea ce
va întreprinde să contribuie la consolidarea continuă a
mediului de securitate european şi euroatlantic.
Dificultatea abordării acestei problematici nu
ne va împiedica să încercăm aducerea în prim-plan a
câtorva dintre modalităţile care ni s-au părut deosebit
de interesante: o arhitectură internaţională care

să aibă la bază un sistem de legi, principii şi norme
profunde şi fără echivoc elaborate, girate de către
ONU, organizaţiile şi organismele internaţionale
şi de către toate statele lumii; descurajarea politică
şi militară a crizelor şi conflictelor, izolarea şi
rezolvarea celor existente şi prevenirea celor posibile,
cu o puternică susţinere politică, economică şi
diplomatică; extinderea dinamică a zonelor puternice
de securitate şi stabilitate, pe baza unor aranjamente
bi şi multilaterale; consolidarea securităţii şi stabilităţii
statelor şi parteneriatelor; transformarea unor zone
tradiţionale de confruntare sau a unor zone tampon,
zone indiferente sau zone de falie strategică, în zone
de confluenţă.
Toate aceste modalităţi sunt foarte actuale şi
prezintă un grad sporit de interacţiune. Într-un anume
sens putem spune că nu este posibilă una fără cealaltă.
Armonizarea lor însă este extrem de dificilă deoarece,
deşi interdependenţele au crescut semnificativ, lumea
nu a ajuns încă la acel stadiu în care condiţionările şi
intercondiţionările să aibă un grad ridicat de armonie.
De cîţiva ani climatul mondial s-a încărcat, din nou, cu
neîncredere, încordare şi insecuritate. Lumea este încă
măcinată de conflicte şi probabil aşa va rămâne încă
mulţi ani de aici înainte.
Dar ameninţările – de la cele nucleare la cele
geofizice ori de altă natură - sunt atât de mari încât
niciun stat, nicio mare putere, nicio organizaţie
internaţională şi nici vreo altă entitate nu pot fi
în măsură să-şi asigure individual securitatea, fără
aportul unor parteneri puternici şi stabili. Securitatea
şi stabilitatea devin, fără nicio îndoială, din ce în ce
mai mult funcţii, competenţe şi acţiuni colective. Ele
se prezintă ca o construcţie la care participă şi trebuie
să participe toţi, chiar dacă, deocamdată, unii mai pun
încă beţe în roate, iar alţii cred că nu este treaba lor să
se ocupe de problemele lumii.
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Conceperea şi punerea în operă a unei arhitecturi
internaţionale, care să prevină războiul şi conflictul
armat şi să ducă la securitate şi stabilitate, nu revin
numai ONU, cum s-ar crede la prima vedere, ci tuturor
actorilor statali, internaţionali şi non statali. Or,
deocamdată, acest lucru este foarte greu de realizat,
lumea fiind extrem de divizată, de ierarhizată,
de fracturată, de defazată şi decalată. O astfel de
arhitectură presupune o anumită filozofie în care
cuvântul de ordine să fie mutarea într-un climat solid
de securitate. Aceasta se află însă abia la început de
drum, cu toate progresele realizate până în prezent,
în faza unor unor realităţi şi procesualităţi complexe,
dominate de incoerenţă.
Integrarea euroatlantică este, în esenţa ei, cel
puţin până în acest moment, o integrare activăpreventivă, dinamică, flexibilă, de securitate. Ea îşi are
baza în Tratatul de la Washington din 1949, dar este
adaptată şi la schimbările care vizează noi orizonturi
şi determinări în planul securităţii euroatlantice şi
nu numai. În perspectivă, renaşterea puternică a
continentului Asiatic, dezvoltarea fără precedent
a Uniunii Europene, profilează o construcţie de
securitate nu doar cu cei trei mari actori – SUA, UE
şi Asia – ci printr-o dinamică de reţea, în care cresc
puternic interdependenţele, de unde rezultă că între
aceste trei centre de putere şi restul lumii trebuie să
existe relaţii solide de parteneriat, care să echilibreze
situaţia internaţională şi să asigure controlul
conflictualităţii. Aceste noi raporturi au început prin
parteneriatele strategice dintre marii actori (SUA,
UE, Rusia, China, India, Japonia), dar şi între aceşti
mari actori şi ţări importante din diferite regiuni, în
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sistemul cărora se înscriu şi parteneriatele strategice
SUA-România, Franţa-România etc. şi va continua,
probabil, prin crearea de mari entităţi care vor pune
în operă anumite faţete ale procesului de globalizare.
Contrastele rezultă din unele disfuncţionalităţi,
paralelisme, care nu pot fi evitate (în această etapă),
prejudecăţile şi disfuncţionalitatea unora dintre
interesele privind accesul la resurse, putere şi
credibilitate. Lumea nu este unitară. Ea nu a reuşit încă
să iasă din starea de nesiguranţă şi probabil procesul
de reaşezare completă a relaţiilor internaţionale pe
principii democratice va mai dura încă foarte mult
timp.
România se străduieşte să facă faţă pe deplin
cerinţelor impuse de UE şi are totodată în vedere
modernizarea structurilor şi infrastructurilor sale,
participând inclusiv prin acest efort, la consolidarea
relaţiei transatlantice, prin cel puţin patru modalităţi
directe:
• parteneriat strategic cu Statele Unite;
• ca ţară membră a Alianţei Nord-Atlantice;
• ca membră a Uniunii Europene;
• ca ţară situată în regiunea Mării Negre, pe falia
strategică eurasiatică a Mării Negre şi, în acelaşi timp,
în zona de confluenţă dintre cele două continente.
Toate aceste dimensiuni sunt deosebit de
importante atât pentru mediul de securitate din spaţiul
nostru de interes, adică în Balcani şi din zona extinsă a
Mării Negre şi nu numai, cât şi pentru implementarea
şi consolidarea unei anumite filozofii, în care se relevă
că nu doar marile puteri şi marile centre în care se
concentrează şi se consolidează puterea economică,
politică şi militară, ci şi celelalte ţări au un cuvânt
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important de spus, întrucât trăim din ce în ce mai mult
într-o lume a interdependenţelor.
Construcţia europeană este complementară cu
cea euroatlantică. Şi una şi cealaltă, cu tot noianul de
contradicţii care mai persistă încă, prin măsurile şi
aşteptările pe care le vizează, pot contribui la întărirea
securităţii în spaţiul euroatlantic.
În următoarea etapă a construcţiei europene
se impune, atât întărirea relaţiilor transatlantice, cât
şi extinderea acestora prin primirea de noi membri,
îndeosebi din spaţiul Balcanilor de Vest şi desăvârşirea
integrării economice, politice şi culturale, în domeniul
securităţii şi apărării, cât şi consolidarea dimensiunii
transatlantice, prin creşterea rolului tuturor ţărilor din
NATO şi Uniunea Europeană.
Singura cale de asigurare a unui cadru complex,
suficient şi eficient de modernizare economică,
tehnologică, informaţională şi militară îl constituie
în primul rând cel euroatlantic şi european. Acest
cadru asigură, printre altele, abordarea unei dezvoltări
deosebite în toate subsistemele economico-sociale ale
sistemului global. Totodată creează cadrul instituţional
de cooperare pe multiple planuri, într-un areal
multicultural, cu sisteme de valori consolidate, cu o
avansată arhitectură civilizaţională şi cu democraţie
consolidată.
Procesul de consolidare a relaţiei europene şi
euroatlantice este dinamic şi complex. Cerinţele şi
exigenţele pe baza cărora fiinţează, trebuie unanim
acceptate, având în vedere că dimensiunea euroatlantică
poate crea cadrul propice realizării păcii şi securităţii,
fără de care nicio ,,construcţie” nu rezistă. În prezent
UE este deja o puternică entitate economică, şi de
piaţă, dispune de o Politică Europeană de Securitate
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şi Apărare (PESA) şi, corespunzător acesteia, de o
strategie de securitate europeană, iar NATO realizează
cum nu se poate mai bine relaţia transatlantică a
unei civilizaţii tehnologice şi informaţionale unitare,
inclusiv în domeniul securităţii şi apărării.
Consolidarea poziţiei României în relaţia
euroatlantică, prin asumarea unui rol activ în regiunea
extinsă a Mării Negre, reprezintă punerea în operă a
unui obiectiv strategic deopotrivă naţional, european
şi transatlantic. Odată cu acceptarea ţării noastre
în comunitatea europeană s-a încheiat o etapă
îndelungată din istoria acesteia, caracterizată prin
nesiguranţă, teamă, adesea izolare, rapturi teritoriale pe
seama noastră - care sunt clamate cu insistenţă şi astăzi
de către Ungaria, ţară membră a UE - şi obositoare
cicluri de tranziţie şi a început una de construcţie şi de
solidaritate europeană şi euroatlantică. Pentru că una
fără cealaltă, astăzi şi cu atât mâine, nu poate rezista
sub semnul duratei.
Adaptându-se la realităţile prezentului, România
a făcut serioase progrese în domeniul modernizării
tuturor subsistemelor sistemului social-global şi în
viziunea noastră credem că acestea vor continua în
viitor pe noi paliere, ceea ce va da greutatea scontată
procesului de întărire a păcii şi securităţii sale.
Am dori să remarcăm şi faptul că va trebui să fim
foarte prudenţi faţă de viitorul României, în sensul
de a urmări permanent întărirea securităţii naţionale,
ca o premisă a consolidării securităţii europene şi
euroatlantice.
În acest an, în care sărbătorim Centenarul Marii
Uniri, se impune să facem un salt hotărâtor şi în
domeniile securităţii şi apărării naţionale, probleme de
o deosebită importanţă pentru statul român.
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LOCUL ŞI ROLUL
REZERVEI ARMATEI ROMÂNIEI
ÎN CONTEXTUL GEOSTRATEGIC ACTUAL
Colonel ALEXANDRU ADOMNICĂI

Statul Major al Apărării

Voi începe cu o scurtă întoarcere în timp, la
perioada imediat următoare intrării României în
clubul select al statelor membre ale Organizaţiei
Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), când a
apărut şi ulterior s-a extins în rândul unor factori de
decizie convingerea că acest statut asigură nevoile de
securitate ale statului român, că spectrul conflictelor
actuale şi viitoare nu mai include războiul în sensul
clasic al conceptului, aşa cum s-a manifestat acesta
până în ultima parte a secolului XX şi, ca urmare,
nu s-ar mai justifica existenţa unei rezerve de
mobilizare.
Aceste convingeri au fost alimentate, pe
de o parte de tendinţa de a asocia mobilizarea cu
conceptul perimat de ,,război al întregului popor”,
provenit din perioada ,,Războiului Rece”, iar pe
de altă parte de faptul că doctrinele, publicaţiile
şi manualele NATO nu tratează mobilizarea ca
domeniu de activitate la nivelul Alianţei, această
problemă fiind considerată pur naţională.
În acest context s-a născut firesc întrebarea:
mai sunt sau nu necesare constituirea, pregătirea şi
utilizarea unei rezerve de resurse umane a Armatei
României, în condiţiile garanţiilor de securitate
oferite de statutul României de stat membru al
NATO? Unele argumente pentru un răspuns
tranşant la această întrebare vin chiar din interiorul
Alianţei (În timp ce identificarea celor mai bune
soluţii de valorificare a potenţialului resurselor
umane din rezerva de mobilizare continuă să
constituie una dintre principalele preocupări pentru
specialiştii din domeniu).
Din studiul modului în care statele membre
NATO evaluează riscurile la adresa securităţii
naţionale a rezultat faptul că, deşi izbucnirea
unui război convenţional la scară regională sau
globală este apreciată ca puţin probabilă în viitorul
previzibil, totuşi o asemenea eventualitate nu poate
fi exclusă. Ca atare, multe dintre aceste state nu au
renunţat, în cadrul normativ şi doctrinar naţional,
la abordarea conflictului armat de mare intensitate/
de lungă durată, respectiv a modului de utilizare şi a
misiunilor forţelor armate în această situaţie.

Pe cale de consecinţă, în majoritatea cazurilor,
pe lângă forţele active/regulate destinate îndeplinirii
misiunilor pe timp de pace, statele membre NATO
au prevăzute mecanisme naţionale prin care se
realizează suplimentarea forţelor/efectivelor şi
dotarea acestora până la nivelul necesar îndeplinirii
misiunilor în situaţii de criză sau conflict armat,
resursele umane utilizate provenind din rândul
rezerviştilor.
Este evident faptul că nici România nu poate
face excepţie de la această abordare.
Principalele argumente sunt de natură econo
mică şi diplomatică. Astfel, nu se poate justifica
din punct de vedere economic necesitatea susţinerii
financiare a unor efective şi dotări ale forţelor
armate peste nivelul strict necesar asigurării
instruirii şi îndeplinirii misiunilor specifice pe timp
de pace, respectiv nu se poate justifica din punct
de vedere politico-diplomatic, în faţa comunităţii
internaţionale, necesitatea menţinerii efectivelor şi
capabilităţilor militare la nivelul prevăzut pentru
situaţii de criză/conflict armat, în absenţa unei
ameninţări directe şi imediate care să genereze o
asemenea situaţie/stare.
Pe cale de consecinţă, rezervele umane din
rezerva de mobilizare vor continua să joace un rol
important, în special în ceea ce priveşte creşterea
capacităţii de luptă a forţelor armate, atunci
când situaţia o va impune, în vederea îndeplinirii
misiunii fundamentale a acesteia, respectiv de a
garanta suveranitatea, independenţa şi unitatea
statului, integritatea teritorială a ţării şi democraţia
constituţională.
O preocupare importantă pentru specialiştii în
domeniu o constituie identificarea soluţiilor optime
pentru valorificarea resurselor umane din rezerva
de mobilizare la potenţialul lor maxim, în contextul
mediului de securitate actual şi în condiţiile
manifestării inerente a unor efecte adverse, nedorite,
ale derulării proceselor de transformare/restructurare
a organismului militar.
Astfel, în urma suspendării serviciului militar
obligatoriu, începând cu 01.01.2007, a dispărut
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principala sursă de provenienţă a resurselor umane
din rezerva de mobilizare – militarii în termen,
concomitent cu formele de pregătire pe timp de pace
a acestora, respectiv concentrările pentru instruire.
În ultimii 10 ani s-a înregistrat o diminuare
continuă a numărului de rezervişti din rezerva
de mobilizare, precum şi a nivelului de instruire a
acesteia, ca urmare a fenomenului de ,,îmbătrânire”
(numărul de ieşiri, prin scoaterea din evidenţă a
contingentelor, la împlinirea limitei de vârstă, este
acoperit doar într-o mică măsură de numărul de
intrări, prin luarea în evidenţă a rezerviştilor proveniţi
din personalul militar în activitate), pe de o parte,
iar pe de altă parte, ca urmare a faptului că singura
formă de pregătire a rezerviştilor pe timp de pace
a rămas, potrivit prevederilor legale în vigoare (până
la începutul anului 2017), participarea la exerciţii şi
antrenamente de mobilizare (care însă este limitată
ca durată şi obiective, neasigurând instruirea în arma
şi specialitatea militară de care aparţin cei în cauză).
Plecând de la aceste considerente şi conştien
tizând necesitatea reîmprospătării resurselor umane
din rezerva de mobilizare, atât din punct de vedere
al mediei de vârstă, cât şi în ceea ce priveşte nivelul
de pregătire, ca urmare a unor demersuri în plan
legislativ şi în cel organizatoric a fost adoptată
soluţia implementării unei noi forme de îndeplinire a
serviciului militar, cu durată relativ scurtă, accesibilă
tuturor categoriilor de cetăţeni, bărbaţi şi femei, atât
celor care deţin calitatea de rezervist, cât şi celor fără
pregătire militară, care nu doresc să intre în rândul
forţelor armate active, însă care doresc să fie pregătiţi
din punct de vedere militar încă din timp de pace
şi anume serviciul militar în calitate de rezervist
voluntar.
În această ordine de idei, eforturile depuse
în ultimii 3-2 ani de specialiştii în domeniu din
cadrul Statului Major al Apărării s-au concretizat,
în cursul anului 2017, prin intrarea în vigoare a
cadrului normativ necesar constituirii şi pregătirii
rezervei voluntare, ca parte integrantă a rezervei
operaţionale (Legea nr. 270/2015 privind Statutul
rezerviştilor voluntari, Ordinul ministrului apărării
naţionale nr. M. 25/2017 pentru aprobarea Nor
melor metodologice de aplicare în M.Ap.N.
a Legii nr. 270/2015, Ordinul şefului S.M.Ap.
nr. S.M.G.-45/2017 privind instruirea rezerviştilor

voluntari ş.a.). în aplicarea căruia, în prezent sunt
în curs de desfăşurare activităţi specifice de recrutare
şi selecţie a candidaţilor care doresc să urmeze
acest tip de serviciu.
Referitor la contribuţia preconizată a rezervei
voluntare la susţinerea efortului de apărare,
aşteptările specialiştilor au fost şi sunt foarte mari.
În condiţiile evoluţiilor recente ale mediului de
securitate, atât în imediata proximitate, cât şi la
nivel global, caracterizate ca fiind complexe şi
imprevizibile, constituirea, pregătirea şi utilizarea
rezervei voluntare poate reprezenta o soluţie adecvată
pentru realizarea şi menţinerea unui nivel ridicat al
capacităţii de reacţie a Armatei României împotriva
oricărui tip de agresiune la adresa statului român.
Primii paşi în acest sens au fost deja făcuţi,
primii candidaţi execută deja programul de instruire
iniţială în centrele de instrucţie, primii rezervişti
voluntari vor fi încadraţi peste doar câteva săptămâni.
Cu toate acestea, experienţa primului an în
care Armata Română recrutează, selecţionează şi
formează rezervişti voluntari a scos în evidenţă
o serie de elemente de cadru normativ, precum şi
de natură organizatorică şi/sau procedurală, care
se constituie în factori mai puţin motivanţi pentru
potenţialii candidaţi şi care vor face obiectul unor
analize, la nivelul factorilor de decizie, în perioada
imediat următoare.
În sensul celor mai sus menţionate, în perioada
imediat următoare eforturile specialiştilor din Statul
Major al Apărării vor fi canalizate preponderent către
analiza concluziilor rezultate în urma experienţei
acumulate în acest an, respectiv către identificarea
soluţiilor pentru creşterea atractivităţii serviciului
militar în calitate de rezervist voluntar.
În cele de mai sus am făcut referire doar la
câteva dintre aspectele care fac obiectul preocupărilor
specialiştilor din Statul Major al Apărării. În
speranţa că cele prezentate v-au sporit interesul şi
având în vedere faptul că începând cu anul 2018 vom
recruta inclusiv cadre militare rezervişti voluntari,
considerăm că A.N.C.M.R.R. va putea să se implice
în această problemă, dată fiind experienţa cadrelor
militare în rezervă şi în retragere ce fac parte din
această structură asociativă reprezentativă.

v
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REMEMBER

COLONEL POP RUBIN TEOFIL

S-a născut în Comuna Jichişul de Jos,
Judeţul Cluj, în ziua de 06.05.1939, într-o
familie nevoiaşă, dar cu dragoste faţă de
muncă şi de copii. A învăţat încă de
mic valorile de bază ale colectivităţilor
rurale, între care munca ocupa primul
loc şi mai ales necesitatea respectării
acestora.
Cursurile elementare le-a
urmat la şcoala din comuna natală,
iar cele gimnaziale în oraşul Dej la
Liceul Andrei Mureşan. A urmat apoi
Liceul Militar ,,Ştefan cel Mare” din
Câmpulung Moldovenesc (azi Colegiul
Naţional Militar), pe care l-a absolvit în anul
1959. În timpul în care a fost elev în acest liceu
a îmbinat strădania pentru învăţătură cu activitatea
cultural-artistică, care ocupa un loc bine meritat în
cadrul acestei şcoli de elită.
În perioada 1959-1962 a urmat cursurile Şcolii
Militare de Ofiţeri ,,Nicolae Bălcescu” din Sibiu, arma
infanterie.
După ce a îndeplinit diferite funcţii, începând
cu cea de comandant de pluton, în Garnizoana Cluj,
urmează Academia Militară Generală, Facultatea
de Comandă şi Stat Major, timp în care reuşeşte să
se afirme ca un elev (student) foarte bun. O dovadă
în acest sens este faptul că a fost oprit cadru didactic
în această înaltă instituţie de învăţământ superior a
Armatei.
A urmat, în timp, facultatea de Istorie şi Filiozofie
a Universităţii din Bucureşti, - secţia Istorie pe care,
deşi la fără frecvenţă, reuşeşte să o absolve cu rezultate
remarcabile.
O activitate intensă a desfăşurat în Comanda
mentul Infanteriei şi Tancurilor (CIT) şi coman
damentul Diviziei 2 Mecanizate Craiova, unde a
îmbinat în mod strălucit cunoştinţele teoretice şi prac
tice cu tactul său pedagogic, fiind deosebit de apreciat
de toţi cei alături de care a lucrat, dar şi de cei din
unităţile subordonate, în mijlocul cărora se afla adesea.
Şi-a întemeiat o familie frumoasă, în anul
1964, când s-a căsătorit cu domnişoara Vasa Elena,
educatoare. Aşa cum mărturisea nu odată, căsătoria se

înscrie şi ea printre realizările sale de seamă.
Din această căsătorie a rezultat un fiu,
Dorel, astăzi antrenor de tenis, căsătorit
cu doamna Mariana şi care le-a dăruit
bunicilor un nepreţuit nepot, Marius.
Acesta nu are alt gând decât să-l
urmeze pe bunicul.
După
evenimentele
din
1989 a luat parte activă la procesul
de transformare a Armatei şi la
reaşezarea procesului de pregătire din
unităţi şi subunităţi pe noi baze.
Ieşirea la pensie în 1994 a cons
tituit un nou început pentru colonelul
Pop Rubin Teofil. În primul rând s-a mutat
în comuna Căşei, Judeţul Cluj, în apropiere de
Oraşul Dej, unde în scurt timp devine unul dintre
locuitorii de vază a acesteia. Devine membru al
A.N.C.M.R.R. la subfiliala (filiala) din Dej, a
acestei importante structuri asociative.
Şi-a pus semnătura pe monografiile comunelor
Căşei şi Jichişul de Jos, precum şi pe lucrările
,,Destine”, ,,Drumul vieţii” ,,Ardealul nostru drag”.
În ziua de 8 octombrie 2017 colonelul Pop Rubin
Teofil a plecat pe drumul fără de întoarcere, lăsând
un gol imens în sufletul soţiei sale, doamna Elena, a
fiului său, Dorel, a soţiei acestuia, doamna Mariana,
a nepotului Marius şi al tuturor rudelor sale.
Durere a lăsat şi în sufletul colegilor din Liceul
Militar - promoţia 1959 şi Şcolii Militare de Ofiţeri promoţia 1962, precum şi a celor din Academia
Militară (UNAp) şi ai Facultăţii de Istorie Bucureşti,
dar şi în sufletele celor cu care a lucrat sau l-au cunoscut
de-a lungul anilor.
A fost înmormântat la cimitirul din Comuna
Căşei. Cu profund respect, membrii Biroului
Permanent Central, Aparatului de lucru şi Consiliului
Director al A.N.C.M.R.R. aduc omagiul lor celui care
a fost colonelul Pop Rubin Teofil.
Dumnezeu să-l aibă în paza sa şi să-i lumineze
calea în lumea celor drepţi!
General de brigadă (r)
dr. Georghe Creţu
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in memoriam

GENERALII MARII UNIRI

Soarta a făcut ca visul de unitate al românilor să
prindă viaţă la începutul secolului XX, într-un context
european de război mondial, de prăbuşire a ultimelor
imperii multietnice (otoman, ţarist, austro-ungar) şi
de ridicare fermă a naţiunilor împilate la exprimarea
liberă şi hotărâtă a voinţei lor de a-şi făuri state
naţionale, state aşezate pe temelii moderne.
Înfrângerea adversarilor unei Românii Mari,
în anii 1916-1919, a presupus, aşa cum bine se
cunoaşte, recursul la lupta armată.
Pe lângă entuziasmul osta
şilor, pe lângă
angajarea tuturor românilor, lupta armată, com
ponentă a Marii Uniri, a reclamat organizare,
instruire, pricepere şi mai cu seamă capacitate
de conducere politico-militară. Aceasta din urmă a
validat în final superioritatea voinţei şi ştiinţei de a
învinge a comandanţilor români.

Meritul lor este cu atât mai mare cu cât au avut
ca adversari personalităţi de talie ale epocii, precum
generalii von Falkenhayn şi von Seeckt, ori mareşalul
von Mackensen. Din galeria generalilor unirii ne
vom opri la cei mai reprezentativi lideri militari ai
Războiului de Reîntregire care, prin modul în care
au acţionat, au transformat armata în instrument
al luptei naţionale legitime şi în acelaşi timp într-o
puternică forţă de stabilitate în Estul, Sud-Estul şi
centrul Europei.
Împlinirea şi aniversarea la 1 decembrie 2018 a
100 de ani de la înfăptuirea la Alba Iulia a unirii pe vecie
a Banatului, Crişanei, Maramureşului, Transilvaniei
şi a părţilor ungurene cu Ţara Mamă şi înfăptuirea
României Mari ne obligă moral să aducem în primplan pe toţi cei care prin activitatea lor au militat şi au
realizat, cu preţul multor sacrificii acest act măreţ.

Mareşalul României, Constantin Prezan,
(1861-1943). Ofiţer cu mult discernământ şi spirit
organizatoric, s-a aflat la începutul Războiului de
Reîntregire în fruntea Armatei de Nord. Ulterior a condus
Grupul de Armate ,,General Prezan”. În calitate de şef al
Marelui Cartier General (1916-1918), a contribuit esenţial
la refacerea oştirii, la elaborarea planurilor de campanie şi la
conducerea marilor bătălii din vara anului 1917, pe frontul
din Moldova şi a operaţiilor militare pentru apărarea
României Mari (deziderat înfăptuit la 1 decembrie 1918).
A contribuit la înfrângerea armatelor bolşevice ungare în
Campania din anii 1918-1919.
Mareşalul României Alexandru Averescu
(1859-1938). După ce în 1877-1878 a participat la Războiul
de Independenţă, iar în 1913 la Războiul Balcanic, ia
parte activă şi la Primul Război Mondial, în campaniile
din 1916 şi 1917. El a rămas în conştiinţa românilor
ca un conducător de oşti imbatabil în operaţii ofensive şi
ca un inegalabil ,,mobilizator de oameni”.
Dacă vom mai adăuga şi faptul că a contribuit
la dezvoltarea ştiinţei militare şi că s-a preocupat de
reorganizarea armatei după înfăptuirea Marii Uniri, vom
avea imaginea ostaşului care a ştiut să-şi facă datoria cu
multă răspundere, în slujba naţiunii române.
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Generalul Constantin Cristescu (18661923). A contribuit la elaborarea Planului de campanie
Ipoteza „L”, pe baza căruia Armata Română a intrat în
Primul Război Mondial.
Talentat Stat-majorist, numele acestuia este indisolubil
asociat cu Planul de campanie din 1916 şi cu Victoria de la
Mărăşeşti din 1917. Anul 1917 îl găseşte Şef de Stat Major
de armată şi al Grupului de armate ,,Mareşal Prezan”. A
comandat Armata 1 în timpul bătăliei de la Mărăşeşti.
După război, ca Şef al Marelui Stat Major (1920-1923),
s-a distins în activitatea de trecere a armatei la starea de pace şi
la configurarea noilor structuri militare, conform nevoilor de
apărare a Statului român unitar, rezultate după Marea Unire.
Generalul Eremia Grigorescu (1863-1919).
În fruntea Diviziei 15 Infanterie a contribuit decisiv la
oprirea ofensivei Puterilor Centrale în zona Oituz, în toamna
anului 1916, când a lansat deviza ,,Pe aici nu se trece”.
S-a distins în Bătălia de la Mărăşeşti din vara anului 1917,
în cursul căreia a reuşit să stăvilească ofensiva inamicului la
Porţile Moldovei. În ordinul de zi dat la sfârşitul Bătăliei de
la Mărăşeşti acesta sublinia, printre multe altele, referindu-se
la jertfele ostaşilor români: ,,…Din sângele vostru se va ridica
curat şi măreţ o ţară românească a tuturor românilor”.
La reintrarea României în război, în toamna anului
1918, a militat pentru consolidarea cuceririlor istorice ale
poporului român, a independenţei şi integrităţii României
întregite.

Generalul Gheorghe Mărdărescu
(1866-1938). S-a remarcat în funcţia de Comandant
de Corp de Armată, atât în Campania din 1913 cât şi
în campanile din 1916-1919. În campania din 1919 a
obţinut remarcabile succese împotriva Armatei Roşii
Ungare. După ce a depăşit Tisa şi a încercuit principalele
grupări de forţe inamice, a pătruns în Budapesta, înscriind
o pagină de glorie, alături de alţi comandanţi, în istoria
Armatei Române.
După război a contribuit atât la reorganizarea Armatei
României Mari, cât şi la dezvoltarea ştiinţei militare.
Lucrările sale au o dublă valoare, respectiv ştiinţifică, dar
şi profund patriotică.
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Generalul Traian Moşoiu (1868-1932). A
comandat mai multe unităţi tactice, distingându-se în mod
deosebit în Campania din anul 1916-1917. În vara anului
1917 se afla la comanda Diviziei 12 Infanterie care s-a
remarcat în special în Bătălia de la Oituz.
A participat la campania din anii 1918-1919 în fruntea
Diviziei 7 Infanterie. În perioada noiembrie-decembrie 1918
a îndeplinit funcţia de guvernator militar al Transilvaniei,
funcţie în care şi-a adus o contribuţie deosebită la realizarea
actului istoric de la 1 Decembrie 1918 şi la apărarea lui.

* * *
Aspectele selectate din viaţa şi activitatea unor
personalităţi militare care s-au remarcat în lupta
pentru înfăptuirea istoricului act al Unirii de la
1 decembrie 1918, se impun a fi luate în seamă, cu
atât mai mult cu cât acestea, alături de personalităţi
politice, patriotice, ale vremii, au conlucrat cu
rodnicie la realizarea unităţii naţionale a poporului
român şi la apărarea acesteia.

Nu-i putem uita nici pe cei 800.000 de români
morţi, răniţi şi dispăruţi, care s-au jertfit pentru
întregirea Neamului şi a Ţării.
Recunoştinţa noastră pentru toţi cei care,
prin puterea minţii şi a faptelor lor, au contribuit la
făurirea Statului Naţional Unitar Român.
General de brigadă (r)
dr. Gheorghe Creţu
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TEMATICA REVISTEI
„REZERVA OŞTIRII ROMÂNE“
Nr. 1(38)/2018
1. EDITORIAL: Noi orizonturi ale activităţii A.N.C.M.R.R. în Anul Centenarului Marii Uniri.
PARTEA ÎNTÂI (60%):
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