Rezervistul Mai 2018_Layout 1 5/29/2018 7:22 PM Page 1

REZERVISTUL
PATRIE - DEMNITATE - ONOARE
l Publica]ie de informare militar\, educa]ie patriotic\,

spiritualitate cre[tin\, cultur\, art\ [i atitudine civic\.

FONDATORI: colonel (r ) Gheorghe Pancu, colonel (r ) Grigore Radoslavescu
Editor: Asocia]ia Na]ional\ a Cadrelor Militare în Rezerv\ [i în Retragere Filiala Jude]ean\ Ia[i „Henri Coand\”
Primul ziar liber al rezervi[tilor militari români din Moldova lui {tefan cel Mare [i Sfânt

Redactor-[ef: colonel (r ) Grigore Radoslavescu - Apare la IA{I [i la CHI{IN|U - Anul VIII, Nr. 93-94 -

Joi, 31 mai 2018

8 pagini

Dare de seam\

asupra activita]ii desf\[urate de Filiala jude]ean\ „Henri Coand\” a ANCMRR `n anul 2017, prezentat\ la Adunarea general\ a
organiza]iei din 20 martie a.c., de c\tre colonelul (r) Gheorghe Pancu, pre[edintele Comitetului Executiv

Desf\[ur\m adunarea general\
a filialei la doar 4 luni de la Conferin]a National\ a ANCMRR, care a avut loc pe data de 21.11.2017,
`n conformitate cu prevederile articolului 17 din Statut.
Conferin]a a apreciat comportamentul activ-participativ [i deosebita educa]ie civic\ a membrilor filialei care, `n contextul
virtu]ilor specifice devizei „Patrie-Onoare-Demnitate”,
motiveaz\ pozi]ia organelor de conducere de pe `ntreag\ scar\ ierarhic\ `n rela]iile cu institu]iile
administra]iei locale [i cu alte organiza]ii [i structuri din societatea civil\, impunând cerin]a
de a fi mentinut\, la aceea[i altitudine [i `n perioada 2017-2021.
Biroul Permanent Central ne-a

asigurat c\ va include, `n actualele texte ale Statutului [i Strategiei, modific\rile [i complet\rile aprobate de Conferin]a
National\.
Organele de conducere, la
nivel central [i la nivelul filialelor
jude]ene din structur\, vor identifica oportunit\tile pentru implementarea prevederilor documentelor aprobate la Conferin]\,
`n vederea desf\[ur\rii unor ac]iuni comune pentru:
a) men]inerea unit\]ii de
structur\, afirmarea permanent\
a legitimit\]ii istorice [i juridice,
a reprezentativit\]ii, la nivel na]ional, a utilit\]ii publice [i notoriet\]ii Filialei, ca direc]ii de
ac]iune `n domeniul securit\]ii [i
ap\r\rii ]\rii, `n context cu do-

meniile de responsabilitate ale
M.Ap.N, sub egida c\reia ANCMRR func]ioneaz\.
b) promovarea de ac]iuni pentru con[tientizarea, `n spa]iul public, a necesit\]ii activiz\rii factorilor de decizie din administra]ie [i componenta politic\ guvernamental\, pentru men]inerea statutului pensionarului militar
`ntr-o categorie socio-profesional\
distinct\ a societ\]ii române[ti,
cu drepturi [i obliga]ii specifice [i
unice pentru ap\rarea ]\rii.
c) eficientizarea conducerii
centrale [i la nivel teritorial.
d) atragerea cadrelor militare
`n rezerv\ [i `n retragere - pensionari militari, de toate categoriile, pentru int\rirea structurilor asociative [i cre[terea for]ei acesto-

ra, având `n vedere asigurarea
unor activit\]i specifice `mb\trânirii active a pensionarilor militari.
{i `n viitor, prioritizarea demersurilor pentru amendamente referitoare la asigurarea protec]iei sociale, a condi]iilor de stare social\
[i de via]\ decente ale cadrelor militare `n rezerv\ [i `n retragere pensionari militari, membrii ai
familiilor acestora-, participarea la
formularea unor propuneri la
proiectele de acte legislative cu impact asupra drepturilor pensionarilor militari, va sta `n aten]ia organelor conduc\toare ale asocia]iei.
Se va acord\ o aten]ie sporit\
pentru extinderea rela]iilor interna]ionale cu structuri asociative
similare din t\rile vecine [i membre NATO [i UE.

~mpreun\ cu autorit\tile administra]iei publice locale [i centrale va continua `ntocmirea de
programe de activit\]i [i ceremonii dedicate anivers\rii a 100
ani de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918.
Revenind la filial\ noastr\, `n
perioada la care se refer\ Darea
de seam\, s-a ac]ionat pentru
consolidarea `ncrederii [i a respectului cadrelor militare `n rezerv\ [i `n retragere, prin ini]iativele [i demersurile la nivelul institu]iilor centrale [i locale ale statului, s-a respectat principiul
non apartenen]ei politice, conform prevederilor statutului. Planurile de activitate au fost apreciate ca fiind realiste, `n concor-

~n perioada 15-21 iulie, la invita]ia Federatiei Veteranilor [i
Rezervistilor Structurilor de
For]\ din Republica Moldova Pre[edinte Col.(r) Anatolie Cociug
[i a Ligii Veteranilor For]elor Armate ale Republicii Moldova

„{tefan cel Mare [i Sfânt” Organ]a]ie ob[teasc\ — Pre[edinte
General Nicolae Petrica, o delega]ie a Asocia]iei noastre `n
frunte cu Pre[edintele acesteia
Col.(r) Gheorghe Pancu [i preotul
paroh al bisericii Banu, p\rintele

Dumitru Merticariu, va efectua o
vizit\ de documentare `n Basarabia istoric\.
~n proiectul de Program sunt incluse: vizite [i `ntâlniri de lucru la
sediile din B\l]i [i Chi[in\u, la
Ministerul Ap\r\rii, la Comanda-

mentele Brig\zilor mecanizate [i
de infanterie moto de la Chi[in\u
[i B\l]i, vizitarea unor muzee, obiective turistice, culturale [i istorice din B\l]i, C\l\ra[i, Soroca,
Orhei, Co[\u]i, Saharna, Flore[ti,
Orhei, Cucuruzeni, Curchi,Tab\ra,

Cricova, {erpeni, Anenii Noi,
Cricova [i Cocieri, pelerinaje la
m\n\stiri, depuneri de coroane la
cimitirile eroilor români, participarea la slujbe religioase [i la `ngrijirea cimitirelor române[ti din
Basarabia.

~n vizit\ de documentare `n garnizoanele B\l]i [i CHI{IN|U,
`n localit\]ile Orhei [i Cocieri, precum [i la locurile istorice din Basarabia

Continuare `n Pagina 2
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dan]\ cu obiectivele, nevoile [i
dezideratele asumate, `n limita
competen]elor filialei. Putem afirma c\ un obiectiv permanent a
fost eficientizarea muncii desf\[urate, a experien]ei acumulate,
acordându-se o mai mare aten]ie
comunic\rii, schimbului de idei [i
p\reri. Putem afirma c\ toate acestea au constituit suportul de
motivare [i mobilizare permanent\, pe baz\ de voluntariat, pentru
a ne `ndeplini obiectivele asumate organizând ac]iuni [i `ntreprinzând demersuri demne, civilizate, `n limita locului [i rolului
pe care-l avem atât pe plan local,
cât [i la nivelul Consiliului Director al Asocia]iei.
~n toate ac]iunile [i demersurile noastre din aceast\ perioad\
am avut `n vedere cu prioritate
calea legal\, civilizat\, potrivit Statului de drept, principiilor democratice [i ale Statutului cadrelor militare `n rezerv\ [i `n retragere. ~ntotdeauna am militat
pentru respectarea drepturilor
consfiin]ite prin Constitu]ie [i
dobândite prin lege, `mbun\t\]irea condi]iilor de stare social\ [i
de via]\ decent\ ale cadrelor militare `n rezerv\ [i `n retragere [i
ale familiilor acestora.
Anul 2017, primul an de activitate al noului Comitet ales `n
martie 2017, a constituit un an
bogat `n activit\]i pe care le-am
desf\[urat nu numai cu asocia]ia
dar am participat activ la toate
activit\]ile ini]iate de Bg.15 Mc.,
atât `n garnizoan\ cât [i `n afar\;
m\ refer la activitatea de la Cire[oaia, jud. Bac\u.
~n garnizoan\ am primit vizita
Delega]iei rezervi[tilor For]elor
Armate ale Republicii Moldova `n
perioada 28.06-03.07.2017. }in
s\ mul]umesc conducerii Bg.15
Mc. pentru sprijinul acordat; la
fel, Prim\riei Ia[i, domnului Primar Mihai Chirica.
De asemenea, reamintesc c\,
`n perioada 12-14.06.2017, am
fost gazda desf\[ur\rii Consf\tuirii Zonale a Filialelor din toate
jude]ele Moldovei. Din p\cate, `n
ultima zi a Conferin]ei, a avut loc
un incident nepl\cut, vinova]ii
fiind aspru critica]i de c\tre participan]i. Este vorba de planificarea unei serb\ri [colare `n sala
de activit\]i la o or\ la care
Consf\tuirea `[i avea lucr\rile `n
plen, fapt ce a dus la `ntreruperea
acesteia f\r\ nicio justificare.
Sper\m ca, `n viitor, [eful Cercu-

Cu prilejul
Zilei
Rezervistului
Militar 2018
au fost
avansa]i
la gradul
de colonel (r):

- Lt. col. (Tc) Prisacaru Gheorghe Mihai

-Lt. col. (I) Sun\
Mihai Ion

Felicit\ri [i ...spor la
munc\ `n folosul Filialei „Henri Coand\”!
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lui Militar Ia[i s\ organizeze [i s\
planifice cu mai mult\ responsabilitate activit\]ile, prioritare
fiind cele care au leg\tur\ direct\
cu mediul militar. Nu este permis
ca evenimente ale unor solicitan]i
civili, precum serb\ri [colare, inaugur\ri de expozi]ii, lans\ri de
c\r]i sau „ore de dans”, s\ fie organizate [i planificate `n dauna
celor ale Asocia]iei noastre de utilitate public\.
Pentru cunoa[terea, `ndrumarea [i dep\[irea unor greut\]i
[i eliminarea neajunsurilor semnalate, am permanentizat leg\turile de comunicare [i informare
cu comandantul garnizoanei,
Consiliul jude]ean [i Prim\ria
municipiului Ia[i.
Comitetul Executiv apreciaz\
[i recunoa[te c\, la toate nivelurile filialei, se desf\[oar\ o
munc\ consistent\ pe baz\ de
voluntariat; prin urmare, se impune s\ se manifeste cu decen]\
respectul [i recuno[tin]a pentru
to]i care muncesc `n filial\, s\
prelu\m toate pozi]iile constructive din partea membrilor asocia]iei. Nu putem s\ trecem cu
vederea activit\tile desf\[urate
de unii membri ai filialei precum
Col.(r) Radu Vasile, Col.(r) O]elea
Alexandru, Col.(r) Zaharia Dumitru, Col.(r) Stanciu Marian,
Lt.col.(r) Prisecaru Mihai, Col.(r)
B\d\r\u Silviu, Slt.(r) Antici
Vasile, Slt.(r) Buiuciuc Consilian,
Slt.(r )Burlacu Emil [i lista
poate continua.
V\ asigur, stima]i camarazi,
c\ to]i membri Comitetului Executiv au responsabilitatea faptelor
[i ac]iunilor personale [i colective, a angajamentului asumat
prin acceptarea pe baz\ de voluntariat a func]iilor statutare [i se
str\duiesc s\ respecte [i s\ valorifice, la standarde noi, mo[tenirea `nainta[ilor respectând virtutiile cuprinse `n Deviza „PATRIE-ONOARE-DEMNITATE”.
S-au desf\[urat, `n aceast\
perioad\, ac]iuni specifice etapei
de referin]\, direct ancorate `n
realitatea cotidian\. ~n acest context putem reaminti:
- aniversarea zilei A.N.C.M.R.R.
la 92 de ani de legitimitate istoric\
[i 27 de ani de la re`nfiin]are,
`n1990 [i a Zilei Rezervistului Militar - la 31.mai;
- activit\]ile Colegiului Na]ional de Ap\rare;
- lans\ri de carte [i simpozioane organizate de Muzeul Unirii:
- editarea trimestrial\ a publi-

ca]iei de informare militar\,
educa]ie patriotic\, spiritualitate
crestin\, cultur\, art\ [i atitudine civic\ „Rezervistul”;
- `nfiin]area Parcului prieteniei româno-americane „Woodrow Wilson” [i a aleei „Lt.col,
Henry Watkins Anderson,” activitate desf\[urat\ `n data de
03.11.2017;
- participarea la dou\ manifest\ri emo]ionante de comemorare a victimilor din Primul R\zboi Mondial, pe 09.11 - „Ziua
Armisti]iului” [i a Zilei Veteranilor participan]i la ac]iuni militare `n teatrele de opera]ii - `n 11
noiembrie 2017.
Cu ocazia comemor\rii „Zilei
Armisti]iului” din 11 noiembrie
1917, `n prezen]a Primarului
Mihai Chirica [i a Ata[atului
Ap\r\rii din cadrul Ambasadei
Fran]ei la Bucure[ti, au avut loc
depuneri de coroane la Cavoul
militar francez din Cimitirul Eternitatea, precum [i la bustul
Generalului Berhelot.
De asemenea, cu ocazia „Zilei
Veteranilor,” primarul Mihai
Chirica a participat la o depunere
de coroane la mormântul sublocotenentului post mortem Bogdan Valerian Hancu aflat `n Cimitirul Eternitatea, care a c\zut la
datorie `n 27 aprilie 2006, `ntr-o
misiune de restabilire a p\cii `n
Irak. La comemorare au participat comandantul garnizoanei, veterani de r\zboi [i elevi din [colile ie[ene.
Membrii filialei noastre au
participat cu pl\cere la activit\]ile organizate atât de conducerea
Garnizoanei, cât [i de organele locale cu prilejul anivers\rii zilelor
de 24 ianuarie, 1 decembrie, 25
Octombrie, Ziua Drapelului, Ziua
Imnului Na]ional.
A avut loc permanent actualizarea protocolului [i identificarea unor noi oportunit\]i de conlucrare cu structurile asociative de
la nivel local [i central, cu prioritate
pentru
Republica
Moldova.
Mul]umim Muzeului Unirii din Ia[i
[i tuturor membrilor filialei care
au contribuit la bun\ desf\surare
a vizitei fra]ilor no[tri de peste Prut
`n municipiul Ia[i. Nu putem trece
cu vederea peste faptul c\ am participat la manifest\rile organizate
cu prilejul `mplinirii a 140 de ani de
la `nfiin]area R. 15 Doroban]i de
c\tre Bg.15 Mc „Podu Inalt”, prilej
cu care Drapelul de lupt\ al acesteia a fost decorat de pre[edintele
României.

~n contextul celor afirmate mai
sus, ne propunem continuarea
sus]inerii unor proceduri specifice
pentru reluarea ini]iativelor legislative aflate `n Parlament [i reluarea amendamentelor referitoare la: legea pensiilor militare de
stat; legea 167/2017 de modificare
[i completare a Legii nr.346/2006
privind organizarea [i func]ionarea Ministerului Ap\r\rii Na]ionale; Statutele cadrelor militare,
ale grada]iilor [i ale solda]iilor; pachetul de legi privind sistemul de
s\n\tate public\; antrenarea unui
num\r mai mare de cadre militare
`n rezerv\ [i `n retragere, membri
ai Filialei, `n procesul de studiere
[i formulare de propuneri la actele
normative specifice, `n vederea definitiv\rii `n comisia central\ a
M.Ap.N.
Comitetul Executiv s-a preocupat de sporirea num\rului membriilor Filialei, de stadiul [i
con]inutul raporturilor cu cadrele
militare active [i cu Armata, cu
institu]iile statului, cu organele
locale [i ob[te[ti, cu societatea
civil\, cu celelalte structuri similare pe plan local.
De asemenea, Comitetul Executiv s-a preocupat de problemele sociale [i de s\n\tate ale membrilor,
asigurarea de bilete de tratament
sau odihn\, ajutorarea familiilor
care au avut probleme de `nhumare, repartizarea unor locuri `n
cimitirul „Sf. Petru [i Pavel” etc. Sau acordat 6 bilete de odihn\ [i
tratament la mare [i la munte [i
un num\r de 7 locuri de veci `n
parcela de la Cimitirul „Sf. Petru
[i Pavel” pe care-l gestion\m.
Pe lang\ aceste probleme mai
sunt multele altele care ne preocup\:
gratuitatea
medicamentelor [i asisten]ei sanitare;
respectarea facilit\]ilor cuvenite
ca „asocia]ie de utilitate public\”,
calitate dobândit\ prin HG
20/2004; recompensarea moral\
prin promovarea `n grad a
cadrelor militare `n rezerv\ [i `n
retragere, membre ale Filialei. ~n
anul 2017 au fost `nainta]i `n
grad Lt. Col.(r) B\lan Costel, Lt.
Col.(r) Iriciuc Petru, Lt.col (r)
Alban Viorel, Mr.(r) Burciu Traian, Cpt.(r) C\linescu Elena.
~n continuare, v\ inform\m
c\, `n baza Codului fiscal, care a
intrat `n vigoare la 01.01.2016,
pensionarii militari pot direc]iona
2% din impozitul anual perceput
pentru pensie, pentru sponsorizarea Filialei `n baza art.57
alin.4 din Legea 571/2003. For-

Comisia de Cenzori.Consiliul Director al Asocia]iei, `n prima sa [edin]\,
a ales Biroul Permanent Central
compus din: prim-vicepre[edinte —
gl. fl. aer. (r) CONSTANTIN CONSTANTINEANU; vicepre[edin]i —
gl. lt. (r) CONSTANTIN ZECA, gl.
lt. (r) VIOREL ANGELESCU, gl.
mr. (r) ing. VASILE DOMNU, gl.
mr. (r) MARIAN BUCIUMAN, gl.

bg. (r) dr. GHEORGHE CRE}U, gl.
mr. (r) dr. CONSTANTIN MIH|LCIOIU, col. (r) TRA{C| ION; consilier — gl. lt. (r) VICTOR DUMITRESCU; membri — gl. bg. (r) PAN| ION, gl. bg. (r) AUREL - CORNEL VAIDA, gl. mr. (r) VASILE
MOROIANU, gl. bg. (r) VASILE
ILIE{, gl. bg. (r) MARIN CHIO}EA, col. (r) NICOLAE BELGIU, c-

Conducerea ANCMRR
Organul suprem de conducere al
Asocia]iei este Conferin]a Na]ional\,
care se convoac\ la interval de patru
ani. ~n intervalul dintre Conferin]ele
Na]ionale, organul de conducere al
Asocia]iei este Consiliul Director,
care se convoac\ anual. Pre[edintele
Asocia]iei este [i pre[edintele Consiliului Director precum [i al Biroului
Permanent Central. Conducerea curent\ a Asocia]iei, `ntre [edin]ele
Consiliului Director, este asigurat\
de Biroul Permanent Central, care
se `ntrune[te lunar [i ori de câte ori
este necesar. Conducerea [i rezolvarea problemelor curente este
asigurat\ de Pre[edintele Asocia]iei,
(`nlocuitorul legal), care are dreptul
de a emite decizii.
~n ziua de 21 noiembrie 2017 a
avut loc cea de a VIII-a Conferin]\
Na]ional\ a Asocia]iei Na]ionale a
Cadrelor Militare `n Rezerv\ [i `n
Retragere „Alexandru Ioan Cuza”,
care a ales, conform prevederilor statutare, `n func]ia de pre[edinte al
Asocia]iei pe Dl. general locotenent
(r) NECULAI B|HN|REANU
Conferin]a Na]ional\ a ales Consiliul Director al Asocia]iei [i

mularele 230 se g\sesc la secretarul executiv Col.(r) Zaharia Dumitru, unde se pot completa, urmând ca noi s\ le depunem
centralizat la ANCMRR. De aceste sume vom putea beneficia la
mijlocul anului 2019, pentru organizarea unor activit\]i prev\zute `n planul Filialei.
~n anul 2017 am colaborat `n
condi]ii bune cu structurile similare din MI, SRI, ANPV, ANVR,
Cultul Eroilor. Am sprijinit activitatea CAR-PM care au ajuns la
un num\r de peste 1.000 membri.
Am participat la dezbaterea
proiectului de buget pentru anul
2018 al Prim\riei Municipiului
Ia[i, insistând cu dou\ propuneri:
prima - cea de g\sirea solu]iei
pentru reconstituirea unei statui
a eroului necunoscut [i a doua pentru `nfiin]area unui cimitir
militar sau repartizarea altei
parcele `n cimitirul „Sf.Petru [i
Pavel”, `ntrucât `n parcela actual\ nu mai sunt locuri.
Men]ion\m c\ angajamentul
membrilor Filialei de a achita
d\rile privind taxele [i impozitele
c\tre Prim\ria Ia[i a fost finalizat pan\ la 15.03.2018.
Comitetul Executiv a ac]ionat [i
`n 2017 pentru respectarea drepturilor cadrelor militare `n rezerv\
[i `n retragere conform legisla]iei;
iar atunci când se constat\
`nc\lc\ri s\ nu uit\m c\ avem
reprezentan]i legitimi care s\ lupte
pentru respectarea acestora, f\r\
manifest\ri de strad\. ~ncredint\m
ANCMRR c\ se poate baza pe Filiala Jude]ean\ „Henri Coand\”, pe
sprijinul nostru sincer, activ [i
necondi]ionat pentru a `mpiedica afectarea imaginii [i credibilit\]ii
acesteia pe plan local [i a ANCMRR `n societatea româneasc\.
Comitetul Executiv a analizat
cu aten]ie [i a hot\rat s\ acorde,
`n adunarea de azi, Hrisovul
„REZERVISTUL CENTENAR”
(diplom\ de excelen]\) celor care
au contribuit hot\râtor la `ndeplinirea obiectivelor Filialei.
~n `ncheiere consider c\, pentru
efortul depus `n anul 2017, s\
aduc mul]umiri membrilor Comitetului [i Biroului Permanent
pentru rezultatele ob]inute `n
ap\rarea onoarei [i demnit\]ii
cadrelor militare `n rezerv\ [i `n
retragere, s\ v\ adresez tuturor sincere mul]umiri, s\n\tate [i succese dumneavoastr\ [i familiilor
dumneavoastr\.
S\ ne ajute Dumnezeu s\ fim
biruitori!

dor (r) CONSTANTIN ALEXANDRU, col. (r) MARIAN GARGAZ,
col. (r) ing. MARIN ANDREI, col.
(r) CRISTEA COSTACHE, lt. col.
(r) ADRIAN-IULIAN DR|GU}.
Biroul Permanent Central a
aprobat organigrama aparatului
central de lucru al A.N.C.M.R.R. [i
persoanele care `ndeplinesc func]iile prev\zute `n organigram\.

Rezervistul Mai 2018_Layout 1 5/29/2018 7:22 PM Page 3

REzervistul

Hot\rârea Consiliului Director al
A.N.C.M.R.R. din 27 aprilie 2018
Joi, 31 mai 2018

Pagina 3 - Viata de organizatie

1.- Aprob\ activit\]ile realizate
de Conducerea Central\ [i de Filialele Jude]ene [i ale sectoarelor
Capitalei, precum [i m\surile corespunz\toare precizate `n Hot\rârile lunare ale Biroului Permanent
Central, pentru perioada decembrie - aprilie 2018.
2- Aprob\:
a) - unele modific\ri [i complet\ri
ale unor articole din Statutul Asocia]iei Na]ionale a Cadrelor Militare
`n Rezerv\ [i `n Retragere „Alexandru Ioan Cuza", prezentate de Biroul Permanent Central, pe baza
propunerilor transmise pân\ la data
de 20 februarie 2018 de c\tre pre[edin]ii Filialelor Jude]ene [i ale sectoarelor Capitalei, Bucure[ti;
b) - analizarea, formularea final\ [i avizarea `n Biroul Permanent
Central, a altor propuneri referitoare la unele prevederi din Statut, prezentate `n timpul dezbaterilor din plenul [edin]ei, de c\tre 12
membrii ai Consiliului Director.
c) - validarea modific\rilor [i
complet\rilor la prevederile Statutului s\ se fac\ la Conferin]a Na]ional\ extraordinar\ convocat\ `n
luna noiembrie a.c.
d) - armonizarea prevederilor
art.23, alin.(5) [i ale prevederilor
art. 18, alin(3) din Statut, privind
competen]a aprob\rii [i includerii
`n activitatea curent\ a Asocia]iei
a unor modific\ri [i complet\ri la
prevederile Statutului A.N.C.M.R.R., `n ideea c\ o decizie aprobat\
de un organ de conducere nu mai
trebuie dublat\ de o alt\ validare
de c\tre alt organ de conducere al
aceleia[i persoane juridice, caz in-

vocat de A.N.C.M.R.R.
- Aprob\ forma actualizat\ a Strategiei pentru optimizarea [i eficientizarea activit\]ii A.N.C.M.R.R.,
pentru perioada 2018-2021.
3. - Ia act de stadiul derul\rii
ac]iunii Filialelor din structura
A.N.C.M.R.R., cu referire la completarea de c\tre membrii acestora
a Formularului 230, pentru redirec]ionarea cuantumului de 2% din
impozitul calculat pe venitul realizat din pensie `n anul 2017, exprimându-[i `ngrijorarea asupra
ritmului lent de transpunere `n
fapt a unui drept acordat fiec\rui
membru prin Legea Codului fiscal,
pentru anul 2017.
5.- Aprob\ urm\toarele reglement\ri financiare:
- alin.(1): pentru anul 2018,
cuantumul cotiza]iei lunare a
membrilor Asocia]iei este de 5
lei/lun\/membru, iar a taxei de `nscriere `n cuantum 5 lei/membru;
- alin.(2): pentru sus]inerea activit\]ilor de baz\ ale Aparatului
Central de Lucru al Biroului Permanent Central al A.N.C.M.R.R.,
Filialele din structura Asocia]iei
vor vira, trimestrial, la Bugetul de
venituri [i cheltuieli al Asocia]iei fondul centralizat - cuantumul de
20% din `ncas\rile cumulate ale
Filialelor Jude]ene [i ale sectoarelor Capitalei, pe anul 2018,
reprezentând:
a) - `ncas\ri din taxa de `nscriere [i cotiza]iile lunare;
b) - suma virat\ de Casa de
Pensii Sectorial\ a M.Ap.N., pentru anul 2017, ca urmare a complet\rii Formularului 230 pentru

redirec]ionarea sumei de 2% din
impozitul calculat pe venitul din
pensia cadrelor militare `n rezerv\
[i `n retragere - membrii ai Asocia]iei; pentru structurile asociative afiliate la A.N.C.M.R.R., procedura de virare a cotei din `ncas\rile
acestora se va prea: Protocolul de
afiliere, care va fi actualizat pân\
`n luna septembrie 2018.
- alin.(3): suma `ncasat\ de filialele Asocia]iei [i Structurile asociative afiliate, reprezentând `ncas\rile din: vânzarea revistei „Rezerva O[tirii Române”, Statutul
A.N.C.M.R.R.; c\r]i; insigne; medalii etc. se vireaz\ la fondul centralizat A.N.C.M.R.R., `n cuantum
de 100% .
6. - Aprob\ urm\toarele modific\ri la organele de conducere ale
Asocia]iei, cu validare la Conferin]a Na]ional\:
a) - completarea Consiliului Director cu 3 membri: gl. lt. (r) B\l\ceanu Virgil, membru Filiala Sector 6, Bucure[ti; plt. adj. pr. (r) Rotaru Constantin [i plt. adj. pr. (r.)
Vasiliu Dumitru - membri Filiala
Sector 5, Bucure[ti, cu validarea
acestora la Conferin]a Na]ional\ (
art.23, alin. 3 din Statut);
b) - completarea Biroului Permanent Central cu 4 membri: gl. lt. (r)
B\l\ceanu Virgil; gl. mr. (r) jr. Dan
Ion; col. (r) ing. Joldea Ion [i cdor.(r) Casapu Eugen; Aprobarea
este conform\ cu prevederile art.23,
alin.( 3) din Statutul A.N.C.M.R.R.
7. - Informeaz\ Consiliul Director c\ Biroul Permanent Central a
ales pe domnul gl.lt.(r) B\l\ceanu
Virgil - `n func]ia de prim-

vicepre[edinte; col.(r) ing. Joldea
Ion - `n func]ia de vicepre[edinte domeniul Organizare; gl. mr. (r) jr.
Dan Ion [i col. (r) Casapu Eugenmembrii (art. 24 din Statut).
8.- Aprob\ preluarea de c\tre
A.N.C.M.R.R. - prin pre[edintele
acesteia — a pre[edin]iei FORUMULUI de dezbateri a pre[edin]ilor
Structurilor asociative ale cadrelor
militare `n rezerv\ [i `n retragere
din Sistemul na]ional de ap\rare,
ordine public\ [i securitate na]ional\ din România, `n anul 2018.
9. — Recomand\ ca to]i
pre[edin]ii de filiale s\-[i vectorizeze activitatea pe completarea [i
transmiterea Formularului 230,
pân\ pe data de 24 mai 2018, apreciind c\ aceast\ activitate este
deosebit de important\, ca principal\ surs\ de finan]are a Bugetului propriu.
10. - Precizez\ c\ Pre[edin]ii filialelor vor lua act de noile linii directoare stabilite de Consiliul Director, vor stabilii m\suri practice
referitoare la actualul moment de
schimbare a manifest\rii `n actul
managerial al acestora, `n sensul
cre[terii performan]ei, implicarea
direct\ [i deschiderea la colaborarea pe plan local [i central. Rezolvarea, chiar secven]ial\, a unor
probleme de interes general constituie un prim-pas `nainte, indiferent cine `l realizeaz\. Colaborarea
trebuie s\ se manifeste pe mai
multe planuri, atât formal cât [i informai, cu institu]iile publice locale, cu to]i parlamentarii, dar mai
ales cu alte structuri asociative din
SNAOPSN.

Pe adresa Adun\rii Generale a Asocia]iei Na]ionale a Cadrelor Militare `n Rezerv\ [i `n Retragere
- Filiala Jude]ean\ Ia[i „Henri Coand\”

Scrisoare din partea Ligii Veteranilor For]elor Armate
ale Republicii Moldova „{tefan cel Mare [i Sfânt”
- Organiza]ie Ob[teasc\ din cadrul Federa]iei
Veteranilor [i Rezervi[tilor Structurilor de For]\
din Republica Moldova

Dragi prieteni,
~n numele Ligii Vetranilor For]elor Armate ale Republicii Moldova „{tefan cel Mare [i Sfânt” v\
aduc un salut fr\]esc de la colegii
din Republica Moldova [i v\ doresc
o bun\ desf\[urare a lucr\rilor Adun\rii Generale a Asocia]iei
Na]ionale a Cadrelor Militare `n
Rezerv\ [i `n Retragere - Filiala
Jude]ean\ Ia[i „Henri Coand\, din
acest an.
Doresc s\ confirm c\ rela]iie
noastre de prietenie [i camaraderie
militar\, stabilite ca scop printr-un
acord bilateral, `n urm\ cu 7 ani,
continu\ cu succes. Despre aceasta
vorbesc vizitele reciproce ale delega]iilor noastre, precum `n România a[a [i `n Republica Moldova.
Aceast\ prietenie ne-a permis s\
cunoa[tem, la Ia[i, mul]i oameni
deosebi]i, cu o `nalt\ ]inut\ militar\ [i moral\. Sper c\ [i Dumneavoastr\, la fel, a]i aflat lucruri
importante, fiind `n vizit\ la noi,
inclusiv `n locurile unde militarii
din Republica Moldova, mul]i dintre ei membrii ai Ligii Vetranilor
For]elor Armate ale Republicii
Moldova „{tefan cel Mare [i Sfânf,
cu 26 de ani `n urm\, cu arma `n
mâini, au ap\rat integritatea, suveranitatea [i independen]a ]\rii,
au ap\rat valorile spirituale ale
neamului.

Am bucuria [i onoarea s\ aduc
cele mai sincere mul]umiri conducerii Filialei Ia[i, `n frunte cu domnul colonel (r) Gheorghe Pancu,
pentru munca depus\ `n ac]iunile
profunde de dezvoltare a rela]iilor
de prietenie a cadrelor militare de
pe ambele maluri ale Prutului. Noi

sincer sper\m c\ aceste rela]ii vor
continua [i `n viitor, vor fi aprofundate [i diversificate, cu mare folos
pentru noi to]i. Un aspect deosebit
este acela c\ ele trebuie s\ capete o
mai mare dezvoltare, `n anul Centenarului UNIRII, ]inând cont de
faptul c\ Ia[ii sunt cuibul unde s-a

n\scut statul contemporan român,
unde au tr\it [i au luptat pentru
]ar\ [i neam `nainta[ii no[tri, oameni cu un sentiment patriotic deosebit care, `n numele viitorului
con[tient, [i-au sacrificat via]a.
Voi, urma[ii acestor mari personalit\]i, sunte]i la fel de devota]i
cauzei na]ionle [i prezenta]i pentru
noi un exemplu de urmat.
Suntem siguri c\ Adunarea general\ a rezervi[tilor militari ie[eni
va trasa noi planuri [i c\i `n dezvoltarea de mai departe a
Asocia]iei Na]ionale a Cadrelor
Militare `n Rezerv\ [i `n Retragere
- Filiala Jude]ean\ Ia[i „Henri
Coand\” [i va contribui `n mare
m\sur\ [i la perfec]ionarea pe mai
departe a rela]iilor noastre de prietenie, la atingerea unor noi
`n\l]imi `n realizarea scopurilor
propuse.
Noi, `n acest context, V\ dorim
mult\ s\n\tate, spor la munc\, noi
realiz\ri [i victorii.
Dumnezeu s\ V\ aib\ `n paza
sa, s\ V\ ocroteasc\ via]a [i toat\
activitatea Dumneavoastr\.
La mai mult [i la mai mare!
Pre[edinte al Ligii Veteranilor
For]elor Armate 20 martie 2018 ale
Republicii Moldova „{tefan cel
Mare [i Sfânt”
General de brigad\ (r)
Nicolae PETRICA

Planul cu principalele activit\]i
ale Filialei judetene
„Henri Coanda”- Ia[i
pe anul 2018 prezentat
de Col. (r) Zaharia Dumitru
1. Respectarea prevederilor statutului, a `ndeplinirii hot\rârilor
adun\rii generale [i ale BPC.
2. Atragerea de noi membri [i
`nt\rirea coeziunii dintre membrii
Filialei.
3. Desf\[urarea tuturor activit\]ilor
`n spiritul anivers\rii Centenarului
(simpozioane, prelegeri etc.)
4. Continuare colabor\rii cu
conducerile BG.15 Mc [i a celorlalte unit\]i militare din garnizoan\, cu administra]ia public\
local\: Prefectura, Consiliul
jude]ean [i Prim\ria Ia[i;
5. Colaborarea cu asocia]iile:
Cultul eroilor „Regina Maria”,
ANVR, APV, ANCMRR din Ministerul de interne [i SRI.
6. Colaborarea cu mass-media
local\ [i cu asocia]iile din
jude]ele Moldovei
7. Participarea la activit\]ile organizate `n Garnizoan\: sesiuni
de comunic\ri [tiin]ifice, simpozioane dedicate poe]ilor Mihail
Eminescu, Grigore Vieru etc.
8. Participarea la simpozioane
dedicate: infanteriei române Zilei
Rezervistului Militar, Zilele
Eroilor, Drapelului Na]ional, Imnului Na]ional, Armatei Române
[i Zilei Na]ionale a României.
9. S\rb\torirea cadrelor la `mplinirea unui num\r de ani de
via]\ [i de c\snicie.
10. Desf\[urarea unor activit\]i
de club [i jocuri sportive `n
bazele sportive ale Garnizoanei.
11. Prezentarea unor materiale de
educa]ie patriotic\ [i pe teme
militare `n [coli din sistemul de
`nv\]\mânt.
12. Sprijinirea familiilor cadrelor
militare `n rezerv\ [i `n retragere
cu probleme de s\n\tate sau `n
caz de deces.
13. Atragerea membrilor filialei cu
pensii peste 2000 lei pentru dirijarea a 2% din impozit c\tre Filial\.
14. Continuarea demersurilor
c\tre Prim\ria Ia[i pentru realizarea unui cimitir militar sau acordarea unei parcele `n cimitirul
„Sf.Petru [i Pavel”.
15. Participarea la dezbaterile privind
bugetul prim\riei pe anul 2018 [i
promovarea propunerii de a se realiza Statuia Eroului Necunoscut.
16. Mediatizarea activit\]ii Filialei
Jude]ene „Henri Coand\” `n
publica]iile Rezervistul, Rezerva
O[tirii Române, Spirit Militar Modern [i la emisiunile de radio [i tv.
17. Efectuarea, `n luna iunie sau
iulie 2018, a vizitei de documentare `n Republica Moldova, conform protocolului `ncheiat
18. Sprijinirea [i `ndrumarea activit\]ii CAR-PM.
19. Participarea la [edin]ele asocia]iiilor persoanelor vârstnice,
Cultului eroilor [i ale veteranilor
de r\zboi.
20. Organizarea Revelionului
2019 la Cercul Militar Ia[i.
21. Desf\[urarea [edin]elor lunare
ale Comitetului [i s\pt\mânale ale
Biroului Permanent.
22. Avansarea `n grad a membrilor care `ndeplinesc condi]iile.
23. Asigurarea abonamentelor la
ziarul „Rezervistul” pentru to]i
membrii filialei, trimestrial.
24. Analiza trimestrial\ a achit\rii
cotiza]iei de c\tre membrii Filialei.
25. Sprijinirea cadrelor pentru rezolvarea problemelor medicale la
Spitalul Militar de Urgen]\ Ia[i [i
SMC Bucure[ti.
26. Promovarea solicit\rilor
membilor la care nu s-a rezolvat
problema recalcularii pensiei, la
Casa Sectorial\ de Pensii a Ministerului Ap\r\rii Na]ionale.
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Filiala Jude]ean\ „Henri Coanda” Ia[i — ctitor la Proiectul „Stejarii României”

~n baza Comunicatului nr.6 din
05.04.2018 al ANCMRR, reprezentan]i ai Filialei Jude]ene „Henri
Coanda” Ia[i `n frunte cu pre[edintele acesteia, col.(r) Gheorghe Pancu au participat la etapa a doua de
plantare de stejari `n data de
21.04.2018 `n „Parcul Memoriei
Na]ionale-Stejarii României —
RoMândria” — din localitatea Cozme[tii de Jos, jude]ul Vrancea. Grupul de rezervi[ti militari format din
coloneii `n rezerv\ Gheorghe Pancu,
Gheorghe Dorofte, Mihai Olaru,
Constantin Elisei, Constantin Ilica,
comandorul `n rezerv\ Nicolae
Mitic\, lt.col. (r) Constantin Sacaliuc [i slt.(r) Vasile Antici au plantat
un num\r de 150 de stejari `n Tarlaua A, Parcela A1-A20.
~n parcelele vecine au plantat
stejari reprezentan]i ai Jandarmeriei [i Brig\zii de pompieri din jude]ul Vrancea.
~n urma activit\]ii, pre[edintele
Consiliului Jude]ean Vrancea a trimis o scrisoare de mul]umire Filialei ie[ene „Henri Coand\”.

Pe urmele
Basarabiei
istorice

Colonel (r) Alexandru O}ELEA

~n cadrul activit\]ilor care
marcheaz\ Centenarul Marii Uniri, Complexul Muzeal Na]ional
„Moldova” Ia[i a g\zduit, joi, 10
mai 2018, `n Sala „{tefan Procopiu” de la Palatul Culturii din
Ia[i, deschiderea Simpozionului
„Centenarul Marii Uniri a românilor: istorie [i perspective”, organizat de Asocia]ia ASTRA - Desp\r]amântul „Mihail Kog\lniceanu” Ia[i [i Institutul de Cercet\ri
Economice [i Sociale „Gheorghe
Zane” al Filialei Ia[i a Academiei
Române”
La buna organizare [i desf\[urare a lucr\rilor Simpozionului `n
perioada 9-13 mai a.c. a contribuit
[i Filiala „Henri Coand\” prin reprezentan]ii ei: Generalul (r) Vasile
Roman, Coloneii `n rezerv\ Viorica

Simion, Gheorghe Pancu, Alexandru O]elea, Grigore Radoslavescu.
~n context, remarcabil\ a fost implicarea Generalului (r) conf. univ. dr.
Vasile Roman, Prim-vicepre[edinte
al Desp\r]\mântului ASTRA „Mihail Kog\lniceanu” Ia[i [i membru
`n Colegiul de redac]ie al publica]iei
acestuia „Revista român\”, care s-a
ocupat `n deaproape atât de sesiunile de lucr\ri [tiin]ifice de la Ia[i [i
de la Chi[in\u cât [i de buna desf\[urare a celorlalte momentule ale
evenimentului: la Ia[i - verinisajul
expozi]iei Cercului Astra; la Chi[in\u - vizita la conacul Manuc Bei
(Hânce[ti), dezvelirea pl\cii commemorative a lui Gheorghe Gore [i
Paul Gore, sfin]irea pietrei de temelie a viitorului bust „Daniel Ciugurean”, participarea invita]ilor la
Festivalul folcloric Astra „Se-ntâlne[te dor cu dor”.

Hrisovul „ REZERVISTUL CENTENAR”
pentru recunoa[terea meritelor deosebite

Pentru contribu]ia deosebit\ adus\ la sus]inerea ac]iunilor [i evenimentelor consacrate s\rb\toririi Centenarului Marii Uniri de la
1918, `n cadrul Adun\rii generale
din 20 martie a fost conferit Hrisovul „REZERVISTUL CENTENAR”:
- membrilor Filialei jude]ene
„Henri Coand\”;
- veteranilor For]elor Armate ale
Republicii Moldova „{tefan cel
Mare [i Sfânt”;
- veteranilor de r\zboi [i membrilor „Cultului Eroilor” din Ia[i;
- pre[edintelui [i membrilor
Consiliului Director al ANCMRR;
- pre[edin]ilor Filialelor ANCMRR
din cele 40 de jude]e [i din cele [ase
sectoare ale municipiului Bucure[ti;
- unor personalit\]i [tiin]ifice,
ecleziastice, culturale, militare [i
politice din jude]ul Ia[i;

- Primarului municipiului Ia[i,
unor reprezentan]i ai Administra]iei locale [i ai mediului de afaceri;
- membrilor sus]in\tori ai Filialei „Henri Coand\.”
- unor personalit\]i [tiin]ifice,
ecleziastice, culturale, militare [i
politice din jude]ul Ia[i;
- Primarului municipiului Ia[i,
unor reprezentan]i ai Administra]iei locale [i ai mediului de afaceri;
- membrilor sus]in\tori ai Filialei „Henri Coand\.”

„Evenimentele mari se `ntâmpl\ [i vremea se `nchide asupra lor, dar datoria
noastr\ e s\ nu le uitam” - Nicolae Iorga

~n anul Centenarului Marii Uniri:
Divizia 10 Infanterie „Stefan cel Mare”
— absent\ la Apel, prezen]\ vie
`ns\ `n inimile militarilor

de Col.(r) Dumitru Zaharia
Amplul proces de reorganizare,
structurare [i reform\ a Armatei
române a avut c\ rezultat [i dispari]ia din structur\ acesteia a
unor mari unit\]i [i unit\]i, `ntre
care [i C10A, care era continuatorul tradi]iilor de lupt\ ale glorioasei Divizii 10 Infanterie „{tefan
cel Mare [i Sfânt”.
Nemaiexistând o structur\ a Armatei care s\ organizeze activit\]i
specifice de evocare a trecutului
acestei mari unit\]i, Filiala Jude]ean\ „Henri Coand\” a cadrelor
militare `n rezerv\ [i `n retragere
Ia[i `[i face o datorie de onoare de
a `ndeplini obliga]ia sfânt\ de pre]uire a memoriei militarilor c\zu]i
pe câmpul de lupt\, care dorm somnul de veci `n glia str\bun\ din
p\mânt str\in sau `n adâncul
apelor, unii poate f\r\ mormânt [i
cruce la c\p\tâi.
Divizia 10 Infanterie lu\ fiin]\

acum 100 de ani, la 1.04 1910, având
re[edin]a la Tulcea. Primul comandant a fost Gl.bg.Toma Constantinescu. La `nfiin]are, D10I era organizat\ pe dou\ brig\zi de infanterie
[i Bg.10 Art.(re[edin]a la C\l\ra[i).
Din structura acesteia f\ceau parte
R.33 Tulcea (re[edin]a la Tulcea) [i
R.38 „Neagoe Basarab”(re[edin]a la
Br\ila). Ulterior structura sa a
suferit numeroase modific\ri.
Divizia a fost prezent\ pe fronturile de lupt\ din al doilea r\zboi
balcanic, din Primul [i din cel de-Al
doilea R\zboi Mondial.
Noi, cadrele militare `n rezerv\
[i `n retragere care am lucrat `n comandamentul diviziei sau al C10A,
ori `n unit\]ile subordonate [i care
avem domiciliul `n Ia[i sau `n celelalte garnizoane moldave, fie c\ unii avem tâmplele albite de ninsoarea vremii [i fa]\ br\zdat\ de asprimile timpului, mersul mai [ov\ielnic decât când `ndeplineam baremurile de preg\tire fizic\, fie c\

unii dintre noi disponibiliza]i fiind
ne mai continu\m activitatea prin
diverse structuri ale societ\]ii (bugetare sau sectorul privat), suntem
datori s\ facem cunoscute `n comunitate faptele de glorie ale `nainta[ilor no[tri, eroismul [i sacrificiul
lor, iar prin forma]ia noastr\ de
militari [i patrio]i s\ ne exprim\m
gratitudinea pentru jertfele celor
care au luptat pentru ca noi s\
tr\im liberi, `ntr-o ]ar\ liber\.
S\ le cinstim deci memoria [i s\i pomenim pe eroii [tiu]i [i ne[tiu]i
care au stropit cu sângele lor p\mântul românesc sau meleagurile
str\ine sau care au trecut spre cele
ve[nice luptând la ordinul [i `n numele ]\rii!
S\ readucem `n memoria colectiv\, ori de câte ori avem ocazia,
faptele glorioase de arme ale
osta[ilor D10I „Stefan cel Mare’' [i
s\ fim mândri c\ am f\cut parte
dintr-o asemenea mare unitate a
Armatei române.
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Reprezentan]ii Filialei „Henri Coand\” a ANCMRR - prezen]i
la Sinagoga din Ia[i la s\rb\torirea Independen]ei Israelului

~n anul „Centenarului Marii Uniri”

La invita]ia Comunit\]ii evreie[ti ie[ene un grup de rezervi[tii
militari a participat, `n ziua de 14
mai, al\turi de Primarul Mihai
Chirica [i oficiali ai Administra]iei
locale, la s\rb\torirea a 70 de ani
de independen]\ pentru statul Israel [i tot atâ]ia ani de prietenie
`ntre români [i evrei.
Cu acest prilej, la Sinagoga din
Ia[i, dup\ ce au fost evocate evenimentele care au f\cut posibil\ Marea Unirea de la 1918, au fost trecute `n revist\ principalele evenimente care au marcat via]a popula]iei israeliene de-alungul celor 70
de ani de independen]\.
~n prim\vara anului 1939, cu
pu]in\ vreme `nainte de `nceputul
celui de-Al Doilea R\zboi Mondial,
Sinagoga Mare din Ia[i era nucleul
comunit\]ii de 50.000 de persoane
[i a celorlalte peste o sut\ de case
de rug\ciune [i institu]ii evreie[ti
din Ia[i. ~n acea vreme, l\ca[ele evreie[ti de cult p\straser\ `nc\ orânduirea veche a breslelor, comunitatea construind `n timp mai
multe sinagogi, precum cea a Merarilor, a Cismarilor, a Croitorilor, a
M\celarilor, a Cu[marilor sau cele
ale Muzican]ilor [i a Pie]arilor, dar
[i mai multe spitale sau [coli.
Israelul, cu capital la Ierusalim,
are suprafa]a de 20.770 kmp, are o
or\ diferen]\ fa]\ de fusul orar al
României [i utilizeaz\ ca moned\
{ekelul.
Israelul este o ]ar\ `n Asia [i se
autodefine[te ca stat evreiesc, potrivit cu mesajul proclam\rii sale
la 14 Mai 1948. Se `nvecineaz\, la
nord, cu Libanul, `n nord-est cu Siria, spre est cu Cisiordania [i Iordania, c\tre sud cu Egiptul [i `n
sud-vest cu Fâ[ia Gaza. De asemenea, are ie[ire la Marea Ro[ie.

Popula]ia Israelului este predominant evreiasc\, cu o minoritate arab\ consistent\ de confesiune sunit\; `n ]ar\ sunt dou\
limbi oficiale: ebraica [i araba (Ebraica, reactivat\ oficial de Palestina britanic\ `n 1922, utilizeaz\ un
alfabet propriu, scris de la dreapta
la stânga, din 22 litere; `n ea a fost
scris\ ini]ial Biblia). Evreii din Israel cuprind o majoritate de nativi
- adic\ n\scu]i `n ]ar\, restul fiind
imigran]i n\scu]i `n str\in\tate [i
stabili]i la diferite vârste `n Israel.
Majoritatea Evreilor din România,
care au r\mas `n via]\ dup\ Al
Doilea R\zboi Mondial, au emigrat
`n Israel. ~n rândurile laicilor, majoritatea prefer\, la nevoie, serviciile religioase ale ritului ortodox pe
care `l cunosc din familie. ~n prezent, `n Israel, sunt mai mul]i români decât evrei… `n România.
Israelul are deschis\ `n România Ambasada `n Bucure[ti. Ziua
independen]ei reprezint\ aniversarea declar\rii independen]ei Statului Israel, la 14 mai 1948. Aceast\ dat\ variaz\, an de an, `n
func]ie de calendarul religios ebraic, fiind a 5-a zi a lunii Iyar
Israelul, cu trecutul s\u istoric [i
religios fascinant [i tumultuos, este

ast\zi loc de pelerinaj pentru evreii,
cre[tinii [i musulmanii din `ntreaga
lume. Pe teritoriul ]\rii se g\sesc
numeroase ora[e [i ruine antice,
multe dintre acestea fiind incluse `n
Patrimoniul Mondial UNESCO:
Fort\rea]a antic\ Masada (2001);
Vechiul ora[ Acre/Akko (2001); Ora[ul Alb/Tel Aviv (2003); Tell-urile
biblice Megiddo, Hazor, Beer Sheba
(2005); Drumul t\mâii - ora[ele din
De[ertul Negev (2005); Locurile sfinte Baha'i din Haifa [i vestul Galileei (2008); Siturile de pe Muntele
Carmel - pe[terile Nahal Me'arot/Wadi el-Mughara (2012); Pe[terile Maresha [i Bet-Guvrin (2014);
Necropola de la Bet She'arim (2015).
Ierusalimul, considerat ora[
sfânt atât de evrei, cât [i de cre[tini
[i de musulmani, constituie unul d-

tul bugetului pe 2018 al Municipiului
Ia[i a devenit public `ncepând din
data de 18 ianuarie. ~ntr-o conferin]\
de pres\ primarul Mihai Chirica a
scos `n eviden]\ principalele tr\s\turi ale acestui important document.
„Bugetul pe 2018 este cu 56 de
milioane de lei mai redus fa]\ de
anul trecut, pierdere cauzat\ de reforma fiscal\, dac\ o pot numi a[a,
prin care a fost redus impozitul pe
venit de la 16% la 10%”. Capitolul
rezervat investi]iilor va avea o pondere de circa 30% din `ntregul buget.
~n total, pe bugetul consolidat, cu o
valoare de 844,6 milioane de lei, sunt
angajate 213,6 milioane de lei pentru
investi]ii.
Avem `n stadiul de evaluare a licita]iilor Palatul Braunstein, M\n\stirea Frumoasa [i urmeaz\ s\ intr\m
cu Spitalul Clinic de Recuperare la
licita]ie `n acest an. Ne concentr\m [i
pe proiectele de pe Axa 4 POR pe care
vrem s-o aplic\m din acest an, urmând s\ semn\m contractele de
finan]are pân\ `n decembrie 2018.”
~n urma discu]iilor au reie[it o serie de propuneri din partea rezervi[tilor
militari de amendare a proiectului de
buget pe anul `n curs, dar [i al anilor
urm\tori, precum [i o serie de probleme
punctuale care pot [i vor fi rezolvate
relativ rapid de direc]iile [i societ\]ile
comerciale ale municipalit\]ii.
Astfel, `n ceea ce prive[te infrastructura rutier\, a fost relevat\ necesitatea moderniz\rii mai multor
artere rutiere. Printre acestea se num\r\ str\zile Lotrului, Cri[ului,
V\m\[oaia, Trei Fântâni, Decebal,
Viticultori, Caz\rmilor, Olteniei, Banat, Drobeta, {tefan Procopiu [i Alexandru Cernat. Majoritatea str\zilor
erau sau vor fi incluse `n programul
multianual de modernizare a infrastructurii al Prim\riei, singura ex-

cep]ie fiind strada Trei Fântâni, care
face parte din proiectul de extindere
a [oselei ocolitoare a Municipiului
Ia[i — Varianta Sud, fiind inclus\ `n
programul de investi]ii pe acest an al
Ministerului Transporturilor. Reabilitarea str\zilor din zona Aleea Copou — strada Titu Maiorescu a fost o
alt\ solicitare preluat\ de SC Citadin
SA. S-a mai mai solicitat modernizarea zonei }ic\u, r\spunsul oferit
de reprezentan]ii municipalit\]ii
fiind c\ `n prezent se elaboreaz\ un
studiu de fezabilitate privind consolidarea versantului din acea zon\. Tot
la capitolul infrastructur\ rutier\, sa solicitat amenajarea c\ii de acces
spre Aeroport, acest proiect urmând
a fi realizat al\turi de Consiliul Jude]ean. Totodat\, `n urma unor sesiz\ri emise `n cadrul dezbaterii, executivul Prim\riei a luat act de necesitatea proiect\rii [i execu]iei lucr\rilor de refacere a trotuarelor din zona str\zilor Decebal [i Theodor V\sc\u]eanu, precum [i din zonele Teatrului Luceaf\rul [i sediului Poli]iei
Municipiului Ia[i [i din cartierul
Mircea cel B\trân. Rezervi[tii militari prezen]i la dezbateri au putut
afla [i pe aceast\ cale c\ `n proiectul
bugetului local pe acest an este prev\zut\ o sum\ de 6,7 milioane lei
pentru modernizarea trotuarelor [i
aleilor pietonale pe o suprafa]\ total\
de 60.000 de metri p\tra]i, programul de lucr\ri pe urm\torii trei ani
vizând o suprafa]\ total\ de 200.000
de metri p\tra]i.
Pe de alt\ parte, Direc]ia de Administrare a Patrimoniului Public [i Privat [i Citadin SA se vor ocupa de amenajarea de parc\ri, zonele propuse
de ie[eni fiind Mircea cel B\trân,
T\t\ra[i [i fostul bazar. De asmenea,
SC Servicii Publice SA va c\uta
solu]ii pentru amenajarea de parcuri

intre principalele obiective turistice ale ]\rii. Centura de ziduri cu
por]i (Poarta Nou\, Poarta Damascului, Poarta lui Irod, Poarta Leilor, Poarta de Aur, Poarta Gunoaielor, Poarta Sionului, Poarta Jaffa), Zidul Plângerii, Via Dolorosa
(Drumul Crucii), Biserica Sfântului
Mormânt (numit\ [i Biserica ~nvierii), Gr\dina Ghetsimani de la
poalele Muntelui M\slinilor, Mormântul Maicii Domnului, Biserica
Tuturor Na]iunilor (cunoscut\ [i
sub denumirea de Biserica Agoniei), Mormântul Regelui David,
Moscheea Al-Aqsa, Domul Stâncii
sunt doar câteva dintre impresionantele atrac]ii, `nc\rcate de spiritualitate, ale Ierusalimului.
De mare interes pentru turi[ti
sunt, de asemenea, Biserica Buna
Vestire [i Biserica Sfântul Arhanghel Gavriil din Nazaret, Pe[tera
Sfântului Ilie [i M\n\stirea Stella
Maris de pe Muntele Carmel, din
Haifa, Templul Baha'i [i renumi-

tele Gr\dini Suspendate din Haifa.
Muzeele, precum Muzeul }inuturilor Biblice (Bible Lands Museum
Jerusalem), Muzeul Israel, Muzeul
Psalmilor [i Memorialul Victimelor
Holocaustului Yad Vashem, toate
din Ierusalim, Muzeul de Art\ din
Haifa, Satul Nazaret (muzeu `n aer
liber), parcurile [i rezerva]iile naturale, dintre care pot fi men]ionate
Gr\dina Zoologic\ Biblic\ din
Ierusalim (unul dintre cele mai frumoase parcuri din Israel, care se
`ntinde pe o suprafa]\ de 25 de
hectare, `ntr-o vale minunat\, `nconjurat\ de dealuri verzi), Gr\dina Zoologic\ din Haifa, Rezerva]ia
Natural\ Hula sau Rezerva]ia Natural\ Tel Dan, Parcul Na]ional
Hamat Tiberias ori Parcul Na]ional
Kursi, se num\r\ printre obiectivele turistice din Israel. La rândul
s\u, Marea Moart\ este c\utat\ de
iubitorii de natur\, precum [i de
turi[tii interesa]i de puterile terapeutice ale apei.

de recreere `n zona Mircea cel B\trân
[i `n cea a blocurilor A4-A5 (Copou),
precum [i `n cartierul Avia]iei.
Cei care au participat la dezbateri
au propus [i modernizarea stadionului Tineretului. Primarul Mihai Chirica a reamintit faptul c\ stadionul
face obiectul unui protocol `ntre Prim\rie [i Federa]ia Român\ de Fotbal, iar `n proiectul bugetului pe anul
`n curs este prev\zut\ suma de
675.000 lei pentru modernizarea acestuia. De asemenea, edilul-[ef a
subliniat c\ municipalitatea caut\
surse de finan]are pentru construirea
unei S\li Polivalente de nivel european, proiectul fiind deja `naintat [i
Companiei Na]ionale de Investi]ii.
~n privin]a transportului public,
relungirea traseului 19 (autobuz) pân\ la Parcul Tehnopolis a fost una din
problemele preluate de c\tre reprezentan]ii CTP SA. Autorit\]ile locale
vor c\uta o solu]ie [i pentru montarea
unor rampe care s\ faciliteze accesul
persoanelor cu dizabilit\]i `n mijloacele de transport, cât [i `n institu]iile
publice. Pentru extinderea re]elei electrice din zona str\zii Valea Adânc\, municipalitatea urmeaz\ a realiza
un proiect tehnic.
Inclusiv la solicitarea reprezentan]ilor Filialei Prim\ria are `n vedere
reabilitarea locuin]elor na]ionalizate

din strada Cuza Vod\, acest lucru urmând a fi realizat dup\ mutarea actualilor chiria[i. ~n ceea ce prive[te
construirea de locuin]e sociale, aspect
solicitat de unii dintre cei prezen]i la
dezbateri, `n proiectul de buget pe
acest an este inclus\ suma de 9 milioane de lei pentru construirea a dou\
tronsoane de bloc de locuin]e sociale
`n zona Gr\dinari.
Amenajarea mai multor centre
pentru pensionari (de exemplu, la
PT16 CUG [i {oseaua Nicolina) este
`n aten]ia Direc]iei de Asisten]\ Comunitar\. O problem\, care a fost
preluat\ de c\tre Direc]ia Tehnic\ a
Prim\riei este cea a {colii „B. P.
Ha[deu”, `n acest caz solicitându-se amenajarea unui amfiteatru, renovarea corpului D — gr\dini]\ [i amenajarea unei c\i de acces.
Alte probleme semnalate s-au referit la refacerea canaliz\rii din zona Podu de Piatr\ — Cantemir, refacerea iluminatului public de pe strada
Mu[atini, modernizarea liniilor de
tramvai din zona T\t\ra[i — Buc[inescu, ridicarea câinilor f\r\ st\pân,
construirea de cre[e `n zona CUG, amenajarea de spa]ii verzi, realizarea
unei platforme online pentru implicare civic\, valorificarea tezaurului
Culturii Cucuteni [i sus]inerea produc\torilor autohtoni.

Rezervi[tii militari - activi la dezbatere public\ a bugetului local pe 2018
de Locotenent-colonel (r)
Vasile TIRON

~nc\ din luna noiembrie a anului
trecut reprezentan]ii ANCMRR „Filiala
Henri Coand\” Ia[i au fost prezen]i la
consultare public\ privind proiectul
bugetului municipiului Ia[i. Un num\r
`nsemnat dintre cele 5.000 de chestionare `n acest sens, care au distribuite
la Centrul de Informa]ii pentru Cet\]eni [i la cele cinci centre de cartiere, au
fost puse [i la dispozi]ia Filialei noastre.
Pentru al treilea an consecutiv, bugetul Ia[iului, activitate la care a participat [i pre[edintele Filialei „Henri
Coand\”, colonelul (r) Gheorghe Pancu
`mpreun\ cu mai mul]i membri ai Comitetului Executiv, a fost dezb\tut `n
patru [edin]e publice organizate la
sediul Prim\riei. Principalele propuneri ale rezervi[tilor militari s-au
referit la amplasarea `n municipiu a
unei statui a eroilor Armatei Române
[i la `nfiin]area unui Cimitir militar.
„De trei ani avem o nou\ filosofie
`n abordarea rela]iilor dintre municipalitate [i comunitate: Prim\ria nu
conduce Ia[iul [i pe ie[eni, ci Prim\ria sluje[te ie[enii [i ora[ul. Consider
foarte important\ deschiderea [i
transparen]a `n activitatea administra]iei [i am mizat pe dezbatere, dialog, comunicare [i colaborare cu ie[enii, inclusiv cu cei ai asocia]iilor de
militari `n rezerv\ [i de veterani.
Pentru al treilea an consecutiv vom
consulta ie[enii atât `nainte de elaborarea proiectului bugetului, cât [i
dup\ prezentarea sa public\, `n vederea rafin\rii acestuia [i complet\rii
cu propunerile venite de la ie[eni” a
declarat Mihai Chirica.
~n urma unei ample consult\ri
publice la care au participat [i rezervi[tii militari ie[eni [i care a presupus primirea de la cet\]eni a peste
3.000 de propuneri [i sugestii, proiec-
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Ia[iul se va `nfr\]i
cu ora[ul israelian Haifa

REzervistul

Prim\ria Municipiului Ia[i continu\ procesul de l\rgire a portofoliului rela]iilor interna]ionale printr-o nou\ misiune diplomatic\ [i economic\ organizat\ `n Israel `n
perioada 13-18 mai. ~n [edin]a din
30 martie Consiliul Local a adoptat
o hot\râre privind demararea procedurilor de `nfr\]ire cu ora[ul israelian Haifa. ~n acest scop, Primarul municipiului s-a aflat `n Israel `n perioada 13- 17 mai.
„~n zon\ tr\ie[te o comunitate
important\ de evrei de origine român\. Aceast\ `nfr\]ire ar putea
deschide noi oportunit\]i deosebite
pentru dezvoltarea rela]iilor economice, culturale, [tiin]ifice [i academice `ntre ora[ul nostru [i Haifa”,
a declarat domnul Mihai Chirica.
Edilul-[ef a fost `nso]it `n Israel
de o delega]ie de oameni de afaceri
ie[eni, care au participat la o misiune economic\ organizat\ de Camera de Comer] [i Industrie Ia[i cu
sprijinul Camerei de Comer] [i Industrie Israel-România.
Pe lâng\ `ntâlnirile dintre reprezentan]ii prim\riilor din Ia[i [i
Haifa au avut loc sesiuni businessto-business atât `n Haifa, cât [i `n
Tel Aviv, precum [i `ntâlniri cu persoane care fac parte din comuni-
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tatea de evrei de origine român\
din cele dou\ ora[e.
Primarul Mihai Chirica a f\cut [i
o vizit\ la Ierusalim, unde s-a `ntâlnit cu primarul Nir Barkat, a avut o
`ntrevedere cu pre[edintele Camerei
de Comer] bilaterale din Haifa,
David Castel, [i cu oficialit\]i ale
ora[ului Ashdod. A vizitat, de asemenea, Spitalul Rambam din Haifa, Institutul Tehnologic Technion, [i a

Invita]ie special\
adresat\
rezervi[tilor militari
din partea
Domnului Mihai Chirica,
Primarul Ia[iului

Sunt deosebit de onorat s\ v\ transmit, `n
numele Prim\riei Municipiului Ia[i [i al meu
personal, invita]ia de a participa la evenimentele de comemorare a 77 de ani de la
Progromul de la la[i organizate de Prim\ria
Municipiului la[i, `n colaborare cu Comunitatea Evreilor din la[i.
V\ adres\m rug\mintea de a marca `mpreun\ acest moment special `n istoria ora[ului
nostru prin participarea dumneavoastr\ la
manifest\rile de comemorare a 77 de ai Pogromul de la la[i, dup\ urm\torul program:
- 15 iunie 2018, ora 16.30, `n Sala „V. Pogor"
a Prim\riei Municipiului la[i: Simpozionul cu
tema „Rolul comunit\]ii evreie[ti `n dezvoltarea la[iului: trecut , prezent [i viitor;
- 17 iunie 2018, ora 10.00 `n Cimitirul Evreiesc din la[i: Mar[ul Vie]ii — amplu proiect
ini]iat de Rabinul Josef Wasserman din Israel,
care marcheaz\ un moment simbolic de recunoa[tere a meritelor deosebite ale acestei comunit\]i `n dezvoltarea Ia[iului [i o repara]ie
moral\ [i istoric\ a suferin]elor suferite `n
cadrul Pogromului de la Ia[i;
- 17 iunie 2018, de la ora 19.00, Palatul Culturii din la[i: o seara cultural\ cu muzic\
tradi]ional\ evreiasc\ [i româneasc\;
- 29 iunie 2018,:program oficial de comemorare a 77 de ani de la Pogromul de Ia[i.
la[iul a fost printre primele ora[e din România `n care s-a stabilit comunitatea evreiasc\
deosebit de implicat\ atât la dezvoltarea
comer]ului, cât [i a artelor (primul teatru idish
din lume „Pomul verde", a func]ionat la la[i,
`n zona actualului Parc al Teatrului), a medicinii, a [tiin]elor [i a patrimoniului architectural, fiind un ora[ special pentru membrii comunit\]ii evreie[ti din România [i Israel.
A[tept\m confirmarea particip\rii dumneavoastr\, pân\ la data de 1 iunie a.c. la organizatorii evenimentului: vasile.tiron@primaria-iasi.ro el.0723/702528) [i adina.stoleru@primaria-iasi.ro (tel.0723/463105).
~n speran]a c\ ve]i onora invita]ia noastr\,
v\ rog s\ primi]i expresia deosebitei mele considera]ii.
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semnat Acordul de `nfr\]ire `ntre
cele dou\ ora[e cu primarul din
Haifa, Yona Yahav. ~n cursul zilei de
miercuri, 16 mai, edilul-[ef s-a deplasat la Tel Aviv, unde a vizitat Institutul Cultural Român, a participat la o serie de `ntâlniri de afaceri
[i la Conferin]a „România din Israel”, organizat\ de AMIR (Uniunea
Evreilor Originari din România) [i
Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi”.

Rezervi[tii militari
ie[eni vor s\rb\tori
Ziua Drapelului prin
`n\l]area Tricolorului
uria[ `n Parcul Or\[el

Pentru marcarea Centenarului Marii Uniri:

Municipalitatea ie[ean\ va celebra
Centenarul Marii Uniri prin arborarea
Drapelului na]ional pe un catarg `nalt de
41 de metri, care va fi amplasat `n scuarul din zona intersec]iei dintre strada
Palat [i Splai Bahlui Mal Stâng (a[a-numitul Parc Or\[el, vizavi de Sala Polivalent\). Inten]ia executivului municipalit\]ii este ca drapelul s\ fie inaugurat
pe 26 iunie, de Ziua Drapelului. Studiul
de fezabilitate, indicatorii tehnico — economici [i devizul general al acestui
proiect au fost supuse dezbaterii [i votate
`n cadrul [edin]ei extraordinare a Consiliului Local din 19 februarie.
„Necesitatea [i oportunitatea investi]iei sunt motivate de faptul c\ anul
2018 este un an jubiliar, aniversându-se
un secol de la Marea Unire din 1918. Municipiul Ia[i `[i propune s\ marcheze
acest eveniment prin ridicarea unui
catarg de steag tricolor amplasat `ntr-un
punct care s\-i asigure vizibilitatea din
toate punctele ora[ului”, a declarat pri-

marul Ia[ului, Mihai Chirica.
Construc]ia propus\ este reprezentat\
de un catarg metalic, cu o lungime de 40
de metri, a[ezat pe un soclu având
`n\l]imea de 1 metru. Vizibilitatea nocturn\ a construc]iei va fi asigurat\ prin
intermediul a patru reflectoare cu surs\
de lumin\ LED montate pe stâlpii de iluminat existen]i `n scuar. Drapelul va
avea 6 metri lungime [i 4 metri l\]ime,
urmând a fi realizat din poliester cu protec]ie `mpotriva razelor ultraviolete, fiind
rezistent la intemperii [i la ac]iunea
razelor solare, precum [i la foc.
Valoarea ini]ial\ a investi]iei a fost
estimat\ la 480.000 de lei, f\r\ TVA, `ns\
`n urma licita]iei organizate de municipalitate pre]ul a sc\zut la 411.411,30 f\r\
TVA, suma de bani reprezentând oferta financiar\ cea mai bun\ depus\ de SC Tar
MV SRL din Ia[i, fiind desemnat\ astfel
câ[tig\torul licita]iei. Potrivit contractului, construc]ia va fi realizat\ `n maximum
trei luni.
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Mesajul Generalului-locotenent (r) Neculai
B|HN|REANU, Pre[edintelui Asocia]iei Na]ionale
a Cadrelor Militare `n Rezerv\ [i `n Retragere
„Alexandru Ioan Cuza”, adresat rezervi[tilor militari
cu prilejul „Zilei Rezervistului Militar”

Devenit\ s\rb\toare tradi]ional\, Ziua Rezervistului Militar este
un prilej de a m\ adresa, `n primul
rând membrilor Asocia]iei Na]ionale a Cadrelor Militare `n Rezerv\
[i `n Retragere „Alexandru Ioan
Cuza”, precum [i tuturor rezervi[tilor militari din Sistemul Na]ional
de Ap\rare, Ordine Public\ [i Securitate Na]ional\, prin transmiterea celor mai sincere ur\ri de s\n\tate, pace [i de via]\ lini[tit\ [i
decent\. Ziua Rezervistului Militar, instituit\ prin H.G. nr. 467 din
12.05.2010, se serbeaz\ `n fiecare
an `n 31 mai, dat\ care, printr-o
fericit\ coinciden]\, este [i ziua
A.N.C.M.R.R., structur\ asociativ\
reprezentativ\ [i de „utilitate public\” care, prin `ntreaga sa activitate, d\ m\sura scopurilor [i obiec-

tivelor pe care [i le-a asumat, `n
spiritul devizei „Patrie Onoare
Demnitate”.
Ziua Rezervistului Militar este o
s\rb\toare plin\ de semnifica]ii
pentru to]i cei care au slujit, un
num\r important de ani, sub falduri de tricolor, }ara [i Poporul, c\rora le-au jurat credin]\ nestr\mutat\, pân\ la sacrificiul suprem.
Rezervi[tii militari reprezint\ o
categorie socio-profesional\ cu un
statut bine definit `n cadrul societ\]ii române[ti contemporane, care
merit\ recunoa[tere, respect [i
pre]uire din partea societ\]ii [i a
]\rii fa]\ de care [i-au f\cut cu prisosin]\ datoria, gata oricând de
orice sacrificiu.
Ziua Rezervistului Militar 2018
g\se[te pe mul]i dintre rezervi[tii

militari implica]i `n ac]iuni [i activit\]i care aduc `n prim plan binefacerile unit\]ii noastre na]ionale, cu
100 de ani `n urm\. Convingerea
noastr\ este c\ Ziua Rezervistului
Militar din acest an va constitui [i
linia de start pentru unitatea, solidaritatea [i camaraderia cadrelor
militare `n rezerv\ sau `n retragere,
cu convingerea c\ numai „unirea
face puterea” [i nu dezbinarea.
~mi exprim deplina apreciere [i
pre]uire fa]\ de to]i cei care au slujit institu]ia militar\, aflându-se [i
azi `n prima linie pentru ap\rarea
patriei [i a valorilor sale perene. S\
facem ca fiecare zi a acestui an
Centenar s\ se constituie `ntr-o
s\rb\toare a muncii, unit\]ii [i
`n\l]\rii noastre.
La Mul]i Ani Rezervi[ti Militari!

SIMPOZIONUL „Militari români lupt\tori
pentru Marea Unire de la 1918”

~n `ntâmpinarea „Zilei Rezervistului militar”, eveniment la Cercul Militar Ia[i:

~n prezen]a membrilor Filialei
„Henri Coand\”, a unor militari activi din Garnizoan\, a membri de
familie ai acestora [i a unor clerici,
studen]i [i oameni de cultur\ ie[eni, `n zilele de 22-23 mai a.c. a avut loc, la Cercul Militar Ia[i, Simpozionul na]ional cu tema „Militari
români lupt\tori pentru Marea
Unire de la 1918”.
~n deschiderea lucr\rilor Simpozionului s-a dat citire MESAJULUI
Generalului-locotenent (r) Neculai
B|HN|REANU, Pre[edintelui Asocia]iei Na]ionale a Cadrelor Militare `n Rezerv\ [i `n Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, adresat rezervi[tilor militari cu prilejul „Zilei
Rezervistului Militar”.
~n cadrul evenimentului au conferen]iat Generalul (r) Florian Tuc\
[i colonelul (r) Gheorghe Pancu.
~n prima parte a expunerii sale,
col.(r) Gh. Pancu a ar\tat c\ dimensiunile [i conota]iile jubileului
camaraderesc aniversar din 31 mai
a.c. - „Ziua ANCMRR Alexandru
loan Cuza” [i „Ziua Rezervistului”sunt generate de existen]a ANCMRR „Alexandru loan Cuza",
structur\ asociativ\ constituit\ la
nivel na]ional la 31 mai 1990, care
[i-a identificat legitimitatea istoric\ din 1925, fiind continuatoarea
Societ\]ii Ofi]erilor `n Rezerv\
Proveni]i din Activitate (S.O.R.P.A), desfiin]at\ abuziv `n 1948.
Dup\ ce a trecut `n revist\ cadrul
legal al instituirii „Zilei Rezervistului Militar”, semnifica]iile termenului de „Rezervist Militar” [i ale spiritului de arm\ [i de corp, vorbitorul
a abordat utilitatea aten]iei [i `ncrederii care trebuie acordate
cadrelor militare `n rezerv\ [i `n retragere, preg\tirea, experien]a [i
contribu]ia acestora la continuarea
tradi]iilor glorioase ale armatei
Române fiind deosebit de semnificative pentru `ntreaga na]iune.
„Ei sunt acei care timp de mai
multe decenii s-au distins la comand\ `n statele majore [i struc-

- cu participarea Generalului (r) Florian Tuc\, scriitor, istoric [i ziarist militar -

turile tehnice de mentenan]\ [i logistic\ ale unor structuri militare
la nivel operativ [i strategic, reprezentând cu onoare [i mândrie româneasc\ Armata [i }ara `n rela]iile interna]ionale, au participat,
f\r\ crâcnire, `n condi]ii deosebite,
pe [antierele ]\rii [i `n agricultur\,
la `nl\turarea urm\rilor [i dezastrelor calamit\]ilor naturale, mul]i
dintre ei [i `n campaniile celui de
Al-Doilea R\zboi Mondial, `n Revolu]ia din decembrie 1989, având o
contribu]ie decisiv\ la instituirea statului de drept [i a democra]iei `n
România [i, `n ultimul timp, `n
teatrele de opera]ii militare din
cadrul NATO”, a spus col.(r) Pancu.
~n context, vorbitorul a ar\tat
c\, `n `ntreag\ perioad\ de existen]\ a Asocia]iei, trebuie subliniat\ preocuparea [i implicarea ANCMRR, cu mult sim] de r\spundere, `n rezolvarea problemelor cu
care s-au confruntat [i se confrunt\

cadrele militare `n rezerv\ [i `n retragere. ~n virtutea calit\]ii de
structur\ de „utilitate public\", ob]inut\ `n anul 2004, prin H.G.20 [i
reconfirmat\
prin
H.G.108/30.01.2008, ANCMRR, cu ajutorul
Ministerului Ap\r\rii Na]ionale [i
al structurilor sale, precum [i cu
sprijinul unor parlamentari, al organelor centrale [i locale, a unor
structuri politice [i sociale, f\r\ a
se angaja politic, reprezint\ [i ap\r\ drepturile [i interesele cadrelor
militare `n rezerv\ [i `n retragere
[i ale familiilor acestora.
„S\rb\toarea de la sfâr[itul lunii
mai 2018 g\se[te Asocia]ia `n plin
efort de afirmare [i asigurare pentru cadrele militare `n rezerv\ [i `n
retragere a unui cadru organizat,
puternic, de ap\rare a drepturilor
lor legitime [i, `n acela[i timp, de
valorificare a experien]ei, preg\tirii
[i a celorlalte calit\]i caracteristice
acestora, dobândite `n activitatea

dedicat\ slujirii cu credin]\, un
num\r de ani, a Patriei [i poporului
român”, a spus `n final Pre[edintele
Filialei ANCMRR „Henri Coand\”
~n continuare a conferen]iat Generalul (r) Florian Tuc\, membru de
onoare al ANCMRR, scriitor, istoric
[i gazetar militar, autor [i coautor a
aproape 100 de volume având ca
tematic\: istoria militar\, tradi]iile
Armatei Române, cultura [i educa]ia, teoria militar\ [i religia.
Tema aleas\ de invitatul [i speakerul special s-a referit la exemple de eroi militari — solda]i, grada]i,
subofi]eri, ofi]eri [i generali românicare [i-au dat via]a pe câmpurile de
lupt\ ale Primului R\zboi Mondial
pentru re`ntregirea României `n
hotarele str\bune, recuperarea teritoriilor ocupate samavolnic de imperiile st\ine [i reunirea românilor
`ntr-un singur stat.
Distinsul istoric militar a ales
câteva exemple semnificative de

eroi militari lupt\tori pentru marea
Unire precum: soldatul Golescu Dumitru — fiul marelui lupt\tor pa[optist Alexandru Golescu; frunta[ul
Toma Anton, eroul decorat de Rege;
caporalul Abaciu Vasile, erou gornist care a murit chemând cu goarna osta[ii la lupt\; caporalul Constantin Mu[at, soldatul erou f\r\ o
mân\; sergentul Donici Gheorghe,
c\zut `n {arja de la Rob\ne[ti; plutonierul }urcanu Constantin, care
a ap\rat cu propria via]\ Drapelul
unit\]ii. Ofi]eri de la gradul de
sublocotenent pân\ la ceel de general [i de mare[al - Gr\mad\ Ion,
Teodoroiu Ecaterina, Nicolae Golescu, Nicolae Vulovici, Caraca[ Petre,
Polvaru Bordea Gheorghe, Stan
Poeta[, Praporgescu David [i
Averescu Alexandru — au fost
evoca]i pe larg de c\tre vorbitor.
Not\: ~n numerele viitoare ale
„Rezevistului” vom publica integral
expunerile de la Simpozion.
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Generalul-locotenent (r) Neculai B\hn\reanu este noul
Pre[edinte al Asocia]iei Na]ionale a Cadrelor Militare
`n Rezerv\ [i `n Retragere „Alexandru Ioan Cuza”
Din luna noiembrie 2017:

~n ziua de 21 noiembrie 2017
Generalul-locotenent (r) Neculai
B\hn\reanu a fost ales Pre[edinte
al Asocia]iei Na]ionale a Cadrelor
Militare `n Rezerv\ [i `n Retragere
„Alexandru Ioan Cuza”, pozi]ie de
pe care s-a angajat s\ lucreze cu
spor pentru `mbun\t\]irea managementului organiza]iei, ap\rarea
intereselor rezervi[tilor `n fa]a atacurilor nedrepte la onoarea [i
demnitatea acestora, unitatea de
ac]iune a structurilor asociative,
participarea rezervi[tilor militari
la via]a comunit\]ilor locale, respectarea prevederilor legale privind s\n\tatea [i traiul decent al
pensionarilor militari prin primirea unei pensii corespunz\toare
pentru anii `n care au servit patria
sub Drapelul Tricolor.
Rezervi[tii militari ie[eni, cititorii ziarului „Rezervistul”, partenerii no[tri — rezervi[ti [i veterani
din Basarabia istoric\ — au salutat
cu onor ost\[esc desemnarea `n
`nalta func]ie a Generalului B\hn\reanu a c\rui carier\ militar\ a

`nceput `n Garnizoana Ia[i, `n
urm\ cu 46 de ani, de unde, pentru
merite deosebite, a fost promovat
instructor `n institu]ia sibian\ de
`nv\]\mânt militar.
Generalul-locotenent (r) Neculai
B\hn\reanu a `mbr\cat uniforma
militar\ `n 1965, când a intrat pe
por]ile Liceului militar „{tefan cel
Mare” din Câmpulung Moldovenesc, uniform\ pe care o va purta
cu distinc]ie de a lungul unei cariere militare de excep]ie.
Ca tân\r locotenent, proasp\t
absolvent al {colii Militare de Ofi]eri Activi de Infanterie „Nicolae
B\lcescu” din Sibiu — azi Academia
For]elor Terestre - a primit comanda unui pluton din Brigada 3 Gr\niceri din Ia[i, ora[ c\ruia `i p\streaz\ duioase amintiri. Au urmat
apoi garnizoanele Sibiu [i F\g\ra[,
unde s-a remarcat ca instructor la
comanda subunit\]ilor de elevi/studen]i militari.
La zece ani de la primirea gradului de locotenent, a absolvit Academia de ~nalte Studii Militare,

Pentru preg\tirea [i organizarea `n bune condi]ii `n anul 2019,
`n zilele de 16-18 iulie, a 50 de ani
(Semicentenar) de la finalizarea, `n
anul 1969, a cursurilor Liceului
Militar „Dimitrie Cantemir” din
Breaza, s-a constituit GRUPUL
DE INI}IATIV| constituit, pe de o
parte, din clasa a XII-E, reprezentat\ de coloneii `n rezerv\ Anton
Iancu - pre[edinte, Aurel Munteanu, Gavril\ Epura[ [i fostul elev Emilian Zamfira- membrii [i, pe de
alt\ parte, de Ziarul „Rezervistul”
reprezentat de Col.(r) Grigore Radoslavescu, redactor-[ef.

Absolven]ii care doresc s\ ia parte la
marele eveniment de anul viitor, când
se `ntrune[te, la Colegiul Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, „Promo]ia
1969” - cea mai mare [i mai reprezentativ\ din istoria `nv\]\mântului liceal
militar românesc -, sunt ruga]i s\ ]in\
leg\tura cu fo[tii [efi de clase, `nlocuitorii ori ini]iatorii desemna]i, cu
care s-a [i stabilit un prim contact.
Informa]iile privind cazarea,
programul festivit\]ilor, costurile
estimative [i alte detalii ale evenimentului vor fi aduse la cuno[tin]a
cantemiri[tilor `n perioada septembrie-octombrie a.c.

SPRE CUNO{TIN}A
ABSOLVEN}ILOR LICEULUI MILITAR
„DIMITRIE CANTEMIR”
DIN BREAZA - „PROMO}IA 1969”
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moment care a marcat o nou\ etap\, cu responsabilit\]i mai mari,
care i-au `mbog\]it cariera mili-

Noi apari]ii
editoriale
pentru Biblioteca
rezervistului:

tar\, a[ezându-l la loc de cinste `n
Galeria liderilor militari iubi]i de
subordona]i [i aprecia]i de superi-

ori. A urcat cu onoare [i demnitate
treptele ierarhiei militare devenind
[eful de stat major al Armatei 1, comandant al Corpului 4 Armat\ [i
apoi [ef al Direc]iei Opera]ii din Statul Major General.
La 31 iulie 2007 a trecut `n rezerv\ cu gradul de General-locotenent
din func]ia de loc]iitor al {efului Statului Major al For]elor Terestre.
Ca ofi]er `n rezerv\ s-a implicat
activ `n organizarea [i conducerea
Funda]iei „Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe, Purt\torul de Biruin]\”,
funda]ie care are ca obiectiv promovarea solidarit\]ii umane [i a
camaraderiei profesionale, a imaginii [i valorilor For]elor Terestre.
Rezervi[tii militari `[i exprim\
`ncrederea `n capacitatea managerial\ [i experien]a acumulat\ `n
cariera militar\ care `i vor permite
Generalului-locotenent (r) Neculai
B\hn\reanu s\ conduc\ [i s\
reprezinte cu succes [i frumoase realiz\ri interesele acestora sub deviza „PATRIE - DEMNITATE ONOARE”.

De veacuri, cunoa[terea uman\
se „depoziteaz\" `n c\r]i [i se tip\re[te cu cerneal\, pentru a putea
fi `mp\rt\[it\ genera]iilor peste
timp. Petre }u]ea, referindu-se la
apanajul exclusiv al omului de a
putea citi c\r]ile, sus]inea c\ f\r\
de c\r]i nu tr\iesc decât dobitoacele [i sfin]ii. Primele pentru
c\ nu au ra]iune, ceilal]i pentru c\
au atât de mult\ `ncât nu mai au
nevoie de mijloace suplimentare
pentru `mbog\]irea con[tiin]ei.
Cartea este [i r\mâne un corp
spiritual chiar [i `n fa]a mijloacelor multimedia (mai ales cele numite interactive), care las\ un
spa]iu minim dezvolt\rii imagina]iei personale, `n timp ce, pe parcursul lectur\rii unei c\r]i, majoritatea culorilor, sunetelor [i mi[c\rilor sunt create de `ns\[i fantezia cititorului. Iar dac\ ad\ug\m la acestea problematicile globaliz\rii culturii putem concluziona `n plus: cartea trebuie cump\rat\ [i citit\ [i pentru c\ exist\
posibilitatea ca na]iunile s\ fie agresate cultural, fenomenul fiind
`ngrijor\tor nu numai pentru existen]a României `n propriul spa]iu de identitate, dar [i pentru securitatea na]ional\. Pentru c\ na]iunile se diferen]iaz\ prin cultur\, care le condi]ioneaz\ securitatea [i le particularizeaz\ capacit\]ile de procesare a informa]iei sociale [i con[tiin]a de sine. (Gr. R.)

La mul]i [i `ntru ferici]i ani!
colegilor no[tri care `mplinesc
frumo[i [i boga]i ani de via]\,
mai ales `n cariera militar\, astfel:

90 ani: Col. (r) Mazilu Neagu [i
Col. (r) Palaghia Constantin; 80 ani:
Col. (r) O]elea Alexandru; 75 ani:
Col. (r) Iriciuc Petru 70 ani: Col. (r)
Amur\ri]ei Nicolae, Col. (r) Cr\can\
Liviu, Plt. adj. [ef. (r) Bardan Constantin, Plt. adj. [ef (r) Boboc Du-

mitru; Plt. adj. [ef (r) Carnariu
Aurel, Col. (r) Moraru Elena; Col. (r)
Pancu Gheorghe, Col. (r) Pascal
Gheorghe; Col. (r) {imota Eugen,
Col. (r) dr.Velescu Paul, Col. (r) Gorgan Alexandru — Chi[in\u; 65 ani:
Col. (r) B\lan Costel, Plt.adj.(r) Co-

jocaru Toader, Col. (r) Gabu Ionel,
Plt.adj.(r) Haid\u Gheorghe, Col.(r)
Ilica Constantin, Lt. col. (r) Ionescu
Florin, Col. (r) Kifan Florea, Mr. (r)
Mândru Marian, Col. (r) Popovici
Mihai, Col. (r) Savin Gheorghe, Lt.
col. (r) Fr\]ian Cristian.

