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Parteneriatul Asocia]iilor noastre
- lucrarea de suflet a Generalului Petrica
de col.(r) Gheorghe PANCU
~n aceast\ var\, când tr\im o
adânc\ suferin]\ pentru bunului camarad [i frate român care
a fost prietenul nostru Generalul Petrica, `mi amintesc cu
emo]ie de marea bucurie pe care
am tr\it-o cu to]ii `n cei aproape
nou\ ani de colaborare, dar mai
ales `n zilele de 15-20 iunie
2015, când am s\rb\torim `mpreun\, la Ia[i, `n Capitala Moldovei, 5 ani de la semnarea [i
punerea `n practic\ a „Parteneriatului special de colaborare [i
cooperare fr\]easc\ dintre ANCMRR - Filiala Henri Coand\
din Ia[i [i Liga Veteranilor
FARM - Organiza]ia Ob[teasc\
din Chi[in\u. Bucuria ne-a fost
cu atât mai mare cu cât s\rb\toream acest mare eveniment `n
ora[ul Ia[i, ora[ul de care se leag\ toate unirile românilo [i `ndeosebi Marea Unire de la 1918,
la a c\rei `nf\ptuire au avut un
rol decisiv Sfatul ob[tesc al
militarilor patrio]i de la Chi[in\u
care, prin atitudinea lor `naintat\, progresist\ [i patriotic\, au
ini]iat, impulsionat [i au generat
Unirea Basarabiei cu }ara.
Parteneriatul nostru s-a
n\scut `n zilele `nceputului de

Decembrie 2010, când un grup
de ini]iativ\ format din rezervi[ti de la cele dou\ asocia]ii sau `ntâlnit la Chi[in\u [i au
pus bazele unei conlucr\ri fr\]e[ti trainice. Iar sufletul demar\rii acestui Proiect a fost,
de la bun `nceput, Generalul
Petrica. Entuziasmul a fost atât de mare `ncât nici nu se
sfâr[ise anul 2010 [i, din ini]iativa [i voin]a Generalului Petrica, primul grup consistent de
rezervi[ti militari de la Ia[i se
aflau deja la Chi[in\u `nscriind
prima pagin\ din fructuoasa
colaborare ce avea s\ `nceap\.

Din luna decembrie a anului
2010, de când a fost semnat [i
pus, pentru prima dat\, `n aplicare, Parteneriatul, anual [i
chiar bianual, au avut loc numeroase activit\]i comune,
ziarul „Rezervistul“ devenind
principalul vector media al
acestora. ~n to]i cei aproape nou\ ani Generalul Petrica a fost
cel care ne-a mobilizat pe to]i
cei de-o parte [i de alta a Prutului s\ ne `nfr\]im ca s\ putem [terge din mentalul colectiv toate frustr\rile din anii domina]iei comuniste [i sovietice
care ne-a desp\r]it p\mânte[te, trupe[te dar nu [i suflete[te.
Datorit\ acestui neostoit camarad ne-am bucurat de atâtea
[i atâtea evenimente s\rb\torite `mpreun\, precum: vizita
de pionierat a rezervi[tilor militari ie[eni la Chi[in\u `n decembrie 2010; prima vizit\ a
fra]ilor de peste Prut la locurile
sfinte [i istorice de pe p\mântul Moldovei [i Bucovinei din
2011; vizita noastr\ la Soroca
[i B\l]i [i la locurile istorice din
Basarabia din 2012; prezen]a,
`n 2013, a veteranilor din R\zboiul transnistrean pe meleagurile ie[ene [i nem]ene [i acolo
unde s-a dat Ordinul „Osta[i!

Trece]i Prutul“; lucrarea `n comun, `n 2014, a rezervi[tilor ie[eni [i basarabeni, la `ntrajutorarea fr\]easc\ din Transnistria `ndurerat\ [i la celebrarea,
`n Basarabia istoric\, a 5 ani
de rodnic\ lucrare a Parteneriatului; participarea noastr\
la s\rb\torirea, la Chi[in\u, `n
decembrie 2014, a zilei de
na[tere a Generalului Petrica
la `mplinirea vârstei de 70 de
ani; a treia vizit\ istoric\ a
reprezentan]ilor Ligii veteranilor, `n Patria comun\, `n
2015, pentru s\rb\torirea [i la
Ia[i a `mplinirii a 5 ani de colaborare [i cooperare fr\]easc\
`n cadrul Parteneriatului semnat `n 2010; vizita istoric\ din
2016 a rezervi[tilor militari
ie[eni la fra]ii de arme [i la
românii din teritoriile române[ti aflate sub st\pânirea Ucrainei (Cetatea Alb\, Izmail,
G\g\uzia, Babele etc.); prezen]a la Ia[i, `n 2017, `n cel de-al 8lea an al Parteneriatului, a
Delega]iei de veterani militari
din Basarabia istoric\, punctul
culminant al ospe]iei constituindu-l participarea `n comun cu
rezervi[tii ie[eni la slujba de
sfin]ire a picturii neoclasice a
bisericii Banu, la Sfânta Litur-

ghie [i la agapa fr\]easc\; participarea Generalului Petrica, a
colonelului Gorgan [i a altor
veterani basarabeni la s\rb\torirea, la Cercul Militar din Ia[i,
a zilelor de na[tere a subsemnatului [i a mai multor colegi deai mei din prim\vara trecut\.
La acestea se adaug\ organizarea, de c\tre Asocia]iile
noastre, la Chi[in\u, Ia[i, Piatra Neam], B\l]i [i Soroca de
simpozioane, conferin]e, mese
rotunde [i lans\ri de c\r]i (Monografia Filialei jude]ene Ia[i
ANCMRR Henri Coand\, Poetul Aexei Mateevici, Via]a mea
a[ repeat-o, Biserica Banu [.a.)
Am dorit s\ trec `n revist\
aceste evenimente pentru c\ pe
toate [i-a pus semn\tura de
onoare Generalul Petrica. F\r\
excep]ionala lui personalitate,
experien]a militar\ [i de via]\,
spiritual mobilizator [i organizatoric [i, mai ales, f\r\ d\ruirea [i patriotismul care l-au
caracterizat tot timpul nu ar fi
fost posibile asemenea frumoase [i minunate realiz\ri. Iat\
de ce Generalul Petrica r\mâne `n inimile noastre ca un Erou na]ional, mare patriot, destonic soldat, bun camarad [i
prieten iubitor.

Rezervi[tii militari ie[eni la Parastasul
de 40 de zile al Generalului Nicolae Petrica
 a noua `ntâlnire istoric\ `n garnizoanele
B\l]i [i CHI{IN|U, `n localit\]ile Orhei [i Cocieri,
precum [i la locurile istorice din Basarabia

Pre[edinte General (retr.) Nicolae PETRICA

Ultimul onor ost\[esc
Eroului de la COCIERI
de Colonel (r) Alexandru GORGAN
La 4 iulie 2018, dup\ o boal\
grea, s-a stins din via]\ Generalul de brigad\ (r) Nicolae PETRICA, veteran al R\zboiului pentru ap\rarea integrit\]ii teritoriale a Republicii Moldova din 1992
[i al R\zboiului din Afganistan.
Generalul Nicolae Petrica a fost
comandantul devotat Patriei, care
a condus, `n `mprejur\ri grele,
ac]iunile militare de pe Platoul de
lupt\ Cocieri.

Cavaler al Ordinului suprem
militar „{tefan cel Mare [i Sfânt“,
de]in\tor al altor [ase ordine [i 20
de medalii ale Republicii Moldova
[i ale altor state, ilustrul militar
a fost unul din fondatorii Armatei
Na]ionale a Republicii Moldova,
`ndeplinind, la acea vreme de restri[te pentru ]ar\, func]ia de [ef
al Marelui Stat Major al Armatei
Na]ionale.
Urmare `n pagina 2

~n num\rul anterior al
publica]iei noastre `i informam pe cititori c\, luna trecut\, `n perioada 16-21, la invita]ia Federatiei Veteranilor [i Rezervi[tilor 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“ - Organiza]ie ob[teasc\ - 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, urma s\ efectueze o vizit\ de documentare `n Basarabia istoric\. ~n proiectul de Program erau incluse: vizite [i
`ntâlniri de lucru la sediile
din B\l]i [i Chi[in\u, la Ministerul Ap\r\rii, la Comandamentele 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, Cu-

curuzeni, 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.
Din p\cate, la 4 iulie, cu
dou\ zile `nainte de cea de-a
noua `ntâlnire istoric\ a rezervi[tilor [i veteranilor
moldoveni, Generalul Petrica a trecut la cele ve[nice, o
delega]ie a Filialei noastre
fiinbd totu[i prezent\ la serviciul memorial organizat la
Casa armatei din Chi[in\u
[i la funeraliile din satul natal Babele din Ucraina.

Urmare `n pagina 2
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Ultimul Mesaj adresat de Generalul Petrica
rezervi[tilori [i veteranilor militari ie[eni
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. A-

ceast\ 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 Retra-

Pre[edinte al Ligii Veteranilor For]elor Armate
ale Republicii Moldova „{tefan cel Mare [i Sfânt“
General de brigad\ (r)
Nicolae PETRICA

gere - 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!

20 martie 2018

Distinc]ii de onoare, demnitate [i recunoa[tere acordate Post-m
mortem Generalului
Nicolae Petrica de c\tre Filiala jude]ean\ ANCMRR „Henri Coand\“ Ia[i
Cu prilejul particip\rii Delega]iei Filialei jude]ene ANCMRR „Henri Coand\“ Ia[i la
Parastasul de 40 de zile pentru prietenul [i camaradul deosebit care a fost Generalul de
tancuri (retr.) Nicolae Petrica,
Comitetul executive a hot`rât
acordarea urm\toarelor Distinc]ii:
 Emblema „Henri Coand\“ a veteranilor [i rezervi[tilor din Moldova lui {tefan cel
Mare [i Sfânt - pentru contribu]ia personal\ de excep]ie la
`ndeplinirea, `n perioada
2010-2018, a obiectivelor Parteneriatului fr\]esc `ncheiat,
la 20 decembrie 2010, `ntre Filiala Jude]ean\ „Henri Coand\“ din Ia[i [i Liga veteranilor
din Chi[in\u, materializat `n
vizite reciproce anuale de documentare, ac]iuni comune de
`ngrijire a cimitirelor române[ti, organizarea de simpozioane [i conferin]e cu lans\ri

de c\r]i, s\rb\torirea `mpreun\ a marilor evenimente istorice [i sociale din via]a
României [i a celor dou\ asocia]ii [i implicarea activ\ `n
derularea Programului ac]iunilor [i evenimentelor consacrate s\rb\toririi Centenarului Marii Uniri de la 1918.

 Hrisovul „Rezervistul centenar“ - pentru contribu]ia deosebit\ prin sus]inerea ac]iunilor [i
evenimentelor consacrate s\rb\toririi Centenarului Marii Uniri
de la 1918, care a constituit un
proces istoric desf\[urat pe fondul fr\mânt\rilor ce au marcat
Europa la `nceputul secolului [i

Ultimul onor ost\[esc Eroului de la COCIERI
Continuare din pagina 1
Fondator [i [ef al Catedrei
Militare a Universit\]ii Tehnice
din Moldova, s-a preocupat activ, pe parcursul ultimilor 15 ani,
de preg\tirea militar\ a studen]ilor prin asigurarea Catedrei cu
cadre militare `n rezerv\ bine
preg\tite, `mbun\t\]irea bazei
materiale a s\lilor de studiu, instruirea complex\ prin exerci]ii
tactice, organizarea de ceremonialuri militare, cooperarea cu
unit\]ile militare [i cu institu]iile de `nv\]\mânt militar.
La 6 iulie a.c., `n incinta Centrului de Istorie [i Cultur\ Militar\ al Ministerului Ap\r\rii (Casa Armatei), a avut loc ceremonia oficial\ de luat r\mas bun,
la care au participat, al\turi de
so]ia, copiii, nepo]ii [i rudele
r\posatului, sute de militari activi [i `n rezerv\, veterani ai

r\zboaielor din Afganistan [i din
Republica Moldova (1992), ministrul Ap\r\rii Eugen Sturza,
consilierul primului-ministru,
general de divizie (r) Ion COROBCEANU, oficiali din conducerea Ministerului Ap\r\rii [i
a Marelui Stat Major al Armatei
Na]ionale, zece reprezentan]i ai
Asocia]iei Na]ionale a Cadrelor
Militare `n Rezerv\ [i Retragere
din România, Filiala jude]ean\
Ia[i „Henri Coand\“, personalit\]i civile [i militare, precum
[i cet\]eni ai Chi[in\ului care lau cunoscut pe marele erou.
Potrivit dorin]ei eroului de
la Cocieri, familia [i rudele au
asigurat `nmorm`ntarea `n
satul s\u de ba[tin\ Ozörnoie
din raionul Ismail, regiunea
Odesa, inclus samavolnic de
dictatura sovietic\ `n actualul
stat Ucraina. Ozörnoie este de

fapt satul Babele care, `n trecut, `mpreun\ cu cele trei jude]e din sudul Basarabiei istorice,
apar]ineau României, localitatea fiind cunoscut\ prin numero[i mari fii al acesteia, precum Mare[alul Averescu, muzicianul Gavril Muzicescu [.a.
Prietenii [i familia generalului
exprim\ sincer\ mul]umire conducerii Ministerului Ap\r\rii,
Ambasadei Ucrainei din Republica Moldova, Administra]iei regiunii Odesa [i celei a raionului
Ismail pentru contribu]ia esen]ial\ `n organizarea funeraliilor
patriotului [i eroului neamului.
Totodat\ aduc cele mai sincere condolean]e familiei [i rudelor generalului.
Dumnezeu s\-l odihneasc\ `n pace!
Ve[nic\ memorie Eroului!
(Ceremonialul de r\mas
bun `n paginile 4-5
5)

care au schimbat `n profunzime
situa]ia politic\, economic\ [i socio-cultural\ a multor popoare
din Europa [i au f\cut ca provinciile locuite `n majoritate de români s\-[i `mplineasc\ un ideal
vechi de secole, care a fost [i va
r\mâne pagina cea mai sublim\
a istoriei române[ti, a c\rui m\-

re]ie st\ `n faptul c\ des\vâr[irea unit\]ii na]ionale nu a fost
opera nici a unui om politic, nici
a unui guvern, nici a unui partid
sau armate, a fost fapta istoric\
a `ntregii na]iuni realizat\ din
con[tiin]a profund\ a unit\]ii
neamului [i cu sângele v\rsat de
sute de mii de osta[i români.

Rezervi[tii militari ie[eni la Parastasul de
40 de zile al Generalului Nicolae Petrica
Continuare din pagina 1
~n memoria marelui nostru
prieten [i camarad disp\rut
tocmai `n Anul Centenarului,
când Parteneriatul dintre cele
dou\ Asocia]ii urma s\ capete
o nou\ dimensiune, de comun
acord cei doi pre[edin]i, Coloneii Alexandru Gorgan [i
Gheorghe Pancu au convenit
s\ replanifice `ntâlnirea iar aceasta s\ includ\ evoc\ri [i
ceremonialuri militare [i religioase `n locurile care i-au fost
dragi Generalului Petrica,
care s\ culmineze cu s\vâr[irea, la Chi[in\u, la 9 august,
a Parastasului cre[tin-ortodox
de 40 de zile pentru Eroul Armatei Na]ionale.

Scrisoare de mul]umire
pe adresa Prim\riei
[i a Primarului
municipiului Ia[i
Comiteul Executiv al Filialei jude]ene Ia[i ANCMRR
„Henri Coand\“ e recunosc\tor
[i aduce mul]umiri prietene[ti
Prim\riei Ia[iului, Primarului
Mihai Chirica, pentru sprijinul acordat organiz\rii deplas\rii delega]iei noastre la
Chi[in\u [i sponsoriz\rii cu
albume „Ia[ii `n istorie“, pentru a fi `nmânate, `mpreun\
cu Hrisovul „Rezervistul centenar“, unor `nal]i demnitari
ai Armatei na]ionale [i ai
Administra]iilor centrale [i locale ale Basarabiei istorice.
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Cu Generalul Petrica
`n frunte la s\rb\torile noastre de suflet
 24 decembrie 2014:
Generalul (retr.) Petrica la 70 de ani
LA MUL}I ANI, ROMÂNIA !
LA MUL}I ANI, BASARABIA !
LA MUL}I ANI, Generale NICOLAE PETRICA!
Sub aceste ur\ri, la 24 decembrie 2012, la Chi[in\u, noi,
rezervi[tii militari de la Ia[i [i
veteranii militari ai Basarabiei
istorice `l s\rb\toream pe Eroul
r\zboiului transnistrean ajuns
la frumoasa vârst\ de 70 de ani.
ReUni]i `n cuget [i-n sim]iri
`i spuneam atunci prietenului
[i camaradului nostru de arme:
La mul]i ani! Generale Nicolae

Petric\!, fiu al Izmailului românesc r\pit de Soviete prin
agresiune [i for]a armelor [i
d\ruit plocon necuvenit Ucrainei, demn urma[ al Mare[alului
Averesecu pornit la r\zboi din
acela[i Izmail, purt\tor `n suflet
al Tricolorului `n `ntreaga dumneavoastr\ carier\ militar\,
prim constructor al armatei
Na]ionale a R. Moldova, Erou al



r\zboiului transnistrean, patriot `nfl\c\rat [i iubitor al gliei
str\bune care ast\zi, la `mplinirea frumoasei vârste de 70 de
ani, sluji]i Patria [i România cu
acela[i devotament, cu aceea[i
ardoare [i cu aceea[i pasiune
din tinere]e, reuninând `n cuget
[i-n sim]iri pe militarii activi, pe
veteranii de r\zboi [i pe rezervi[tii dintr-o parte [i din cealalt\ a Prutului ca `mpreun\ s\
duc\ `n veac lupta lui {tefan cel
Mare [i Sfânt pentru neam [i
pentru credin]\. La mul]i ani,
Generale Nicolae Petric\ pentru ReUnirea european\ cu
România `n 2018!

17 februarie 2018:

Colonelul (r) Gheorghe Pancu la 70 de ani
Generalul Petrica, cu aceea[i bucurie [i cu acela[i entuziasm, a fost prezent, la Ia[i, la
17 februarie a.c., când omologul Domniei sale, col.(r)
Gheorghe Pancu, cu care a pus
`n aplicare, an de an, Parteneriatul, `[i s\rb\torea ziua de
na[terela vârsta de 70 de ani,
când am urat cu to]ii La mul]i
[i `ntru ferici]i ani! colegilor
no[tri ie[eni la `mplinirea unor
frumo[i [i boga]i ani de via]\,
mai ales `n cariera militar\: 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 Dumitru; 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) Cojocaru 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.

Joi, 9 august 2018
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Eroii nu mor niciodat\

Rezervi[tii militari ie[eni
ai Filialei ANCMRR „Henri Coand\“
la catafalcul Generalului Petrica
La mitingul de adio, moderat de colonelul (r) Alexandru
GORGAN, au luat cuv`ntul
consilierul Primului ministru generalul de divizie (r) Ion COROBCEANU, ex ministrul Afacerilor Interne - generalul de
poli]ie Victor CATAN|, consilierul Ministrului Ap\r\rii, Pre[edinte al Federa]iei Veteranilor Structurilor de For]\ ale
Republicii Moldova - colonelul
(r) Anatolie COCIUG, ex deputata `n primul Parlament al R.
Moldova - Ludmila SCALN~I,
Parohul bisericii Banu din Ia[i
- preotul Dumitru MERTICARU, redactorul-[ef al ziarului
„Rezervistul“ (publica]ia oficial\ a Asocia]iei Cadrelor Militare `n Rezerv\ [i Retragere din
România, Filiala „Henri Coand\“ din jude]ul Ia[i) - colonel (r)
Grigore RADOSLAVESCU, veteranul r\zboiului pentru ap\rarea integrit\]ii teritoriale a
Republicii Moldova, fostul subaltern al r\posatului - locotenentcolonelul (r) Andrei CALCEA.
To]i vorbitorii au apreciat,
cu durere `n suflet, meritele [i
aportul Generalului (r) Nicolae
PETRICA `n procesul de ob]inere [i ap\rare a independen]ei, suveranit\]ii [i integrit\]ii
teritoriale a Republicii Moldova, eroismul [i capacit\]ile profesionale ale celui decedat,
pierderea enorm\ suferit\ `n
leg\tur\ cu trecerea lui `n
lumea celor drep]i. Dup\ ceremonia de luat r\mas bun, care
s-a desf\[urat la cel mai `nalt
nivel, cu respectarea tuturor onorurilor militare, corpul ne`nsufle]it al Generalului (r) Nicolae PETRICA, `nso]it de familie, rude, prieteni [i de coloneii
(r) Alexandru GORGAN [i
Vasile RADU- Vicepre[edinte
al Asocia]iei Cadrelor Militare
`n Rezerv\ [i Retragere din România, Filiala „Henri Coand\“
din jude]ul Ia[i, au pornit, `n
mar[ul funerar, spre satul de
ba[tin\ al celui decedat, unde

Eroul a rugat, `nainte de moarte, s\ fie `nmormântat, al\turi
de p\rin]ii s\i.
Pân\ la punctual vamal de
trecere din Republica Moldova
`n Ucraina, Mirnoie - Tabaki, sicriul cu corpul ne`nsufle]it al Generalului a fost `nso]it de Orchestra Preziden]ial\ [i Garda
de Onoare ale Ministerului Ap\-

r\rii, care au participoat la ceremonia de luat r\mas bun la trecerea frontierei `n Ucraina. Spre
seara zilei, cortegiul funerar a
ajuns `n satul Ozörnoe. Sicriul a
fost depus, pentru priveghi [i
pentru luarea de r\mas bun a
s\tenilor, `n casa sorei Generalului Nicolae Petrica, care locuie[te `n aceast\ localitate.

La ini]iativa [i rug\mintea
organizatorilor Memorialului,
prin intermediul Ambasadei
Ucrainei din Chi[in\u, s-a solicitat sprijinul Administra]iei
Regiunei Odesa, al raionului
Ismail [i al Administra]iei militare din acest teritoriu pentru asigurarea continuit\]ii
ceremonialului pân\ la locul

de `nhumare. To]i cei c\rora li
s-a cerut sprijinul au r\spuns
prompt solicit\rilor pentru organizarea
`nmormânt\rii.
Probabil s-a ]inut cont [i de
faptul c\ Generalul N. Petrica
a fost cet\]ean de onoare al
ora[ului Ismail [i al satului
Ozörnoe.
(Vasile RADU)
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Eroii nu mor niciodat\

Eroii tr\iesc ve[nic
`n memoria poporului
La ceremonia de `nmormântare din satul natal, au participat studen]ii Academiei Militare din ora[ul Odesa, care au
purtat pe umeri sicriul cu corpul ne`nsufle]it al Generalului
(r) Nicolae Petrica, de la casa
sorei, unde a fost instalat pentru luarea de r\mas bun. Lor li
s-a al\turat [i o forma]ie de
gr\niceri din ora[ul Ismail [i de
para[uti[ti din ora[ul Bolgrad.
De la casa, unde s-a f\cut priveghi `n ultima noapte, sicriul
a fost dus, cu onorurile militare, la biserica Sf. Nicolae din
sat, pentru slujba religioas\ oficiat\ de parohul IOAN. Dup\
oficierea slujbei biserice[ti, sicriul cu cel care a fost Generalul Nicolae Petrica, `nso]it de
sute de oameni din sat, prieteni
veni]i [i din alte localit\]i s\-l
petreac\ `n ultimul drum, familia [i rudele, a fost purtat, de
c\tre studen]i pe umeri, pân\
la cimitir unde, `nainte de a fi
coborât `n groapa care se afl\
al\turi de mormintele p\rin]ilor [i rudelor r\posatului, a
avut loc un miting de adio.
Vorbitorii, col.(r) Alexandru
GORGAN, prieten [i camarad
de arme din timpul R\zboiului
pentru ap\rarea integrit\]ii
teritoriale a Republicii Moldova din 1992 precum [i din perioada fond\rii Armatei Na]ionale, ex primarul satului Ozörnoe, un bun prieten al celui decedat - maiorul de poli]ie (r) Ion
Arn\ut, ex secretarul Prim\riei - Iurie Carpov au exprimat
durerea sufleteasc\ de care
erau cuprin[i. Prietenii [i oamenii din sat care l-au cunoscut au vorbit, de asemenea, emo]ionant, despre meritele de
excep]ie ale Generalului (r)
Nicolae PETRICA.
~n discursul s\u, domnul Ion
Arnaut, un bun gospodar [i patriot al localit\]ii, a spus c\ Generalul a fost [i va fi [i `n continuare mândria satului Ozörnoe, al\turi de Mare[alul Alexandru AVERESCU, care a v\zut lumina soarelui tot `n aceast\ localitate. El a men]ionat c\ cel decedat a ]inut foarte
mult la sat [i la oamenii care
locuiesc aici, fiind prezent la
toate evenimentele ce se desf\[urau `n Ozörnoe, vizitând lunar satul natal.
Iurie CARPOV a men]ionat
calit\]ile omene[ti ale Generalului Nicolae PETRICA, pentru care era stimat de c\tre oameni din Ozörnoe, mai ales c\
avea grij\ permanent de veteranii R\zboiului din Afganistan, locuitori ai satului, care
trecuser\ al\turi de el prin
mari `ncerc\ri [i riscuri.
~nmormântarea a fost onorat\ prin salve de foc de c\tre
un pluton de gard\ din unitatea para[uti[tilor din Bolgrad,

trase `n memoria Generalului
patriot [i a marelui om [i Erou.
Prietenii [i familia Generalului exprim\ sincere mul]umiri conducerii Ministerului
Ap\r\rii, Ambasadei Ucrainei
din Republica Moldova, Administra]iei Regiunii Odesa [i a

raionului Ismail pentru contribu]ia esen]ial\ `n organizarea
funeraliilor patriotului [i Eroului Basarabiei istorice.
Dumnezeu s\-l odihneasc\
`n pace!
Ve[nic\ memorie eroului!
(Alexandru GORGAN)
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Memorialistica Generalului Petrica
(Pagini din volumul de memorialistic\ „Via]a mea, a[ repeta-oo!
R\zboiul [i pacea `n dest\inuirile Generalului de tancuri Nicolae
Petrica“ realizat sub patronajul Asocia]iei Na]ionale a Cadrelor
Militare `n Rezerv\ [i `n Retragere, Filiala Jude]ean\ „Henri
Coand\“ Ia[i - Pre[edinte colonel (r) Gheorghe Pancu, `n dar [i `n
recuno[tin]\ Generalului de tancuri Nicolae Petric\, eroilor [i
lupt\torilor din r\zboiul transnistrean, tuturor veteranilor de
r\zboi [i rezervi[tilor For]elor Armate ale Republicii Moldova
care, `nrola]i sub mândrul Drapel Tricolor, cu onoare [i demnitate, `mbog\]esc [i transmit prin veac tradi]iile glorioase ale
Moldovei lui {tefan cel Mare [i Sfânt, iubirea de neam [i de ]ar\,
sacrificiul `nainta[ilor [i eroismul osta[ului român, veghind ho tarul [i p\zind dreapta credin]\.)
 Domnule General, la mai
toate `ntâlnirile noastre din ul timii ani, devenite tradi]ionale
de acum `ntre rezervi[tii militari ie[eni, pe de o parte, [i rezervi[tii [i veteranii de r\zboi
din Basarabia istoric\, pe de
alta, v-a
am auzit deseori vorbind despre „dragul meu meleag necântat“ De ce e a[a de
drag [i de necântat meleagul
dv. natal, `n fapt satul `n care
v-a
a]i n\scut?
- M-am n\scut `n decembrie
1944 `n satul Özernoe, raionul
Ismail din Ucraina. Acest col]
de p\mânt din sudul Basarabiei este foarte bogat [i frumos.
Pân\ la venirea ru[ilor satul se
numea Babeli, sau Babeligheol,
sau Babele, ceea ce ar `nsemna
sat a[ezat pe malul lacului.
Prima amintire despre el se
con]ine `n transcrierile averii
locuitorilor din anul 1774.
Satul este a[ezat pe malul
lacului Ialpug, unde practic este
totul pentru via]a ]\ranului.
Lacul este bogat `n pe[te,
p\mântul roditor, timpul permanent favorizeaz\ o via]\ normal\. Oriunde a[ pleca, acest
sat r\mâne `ntotdeauna `n sufletul meu cel mai drag [i frumos
col]i[or al globului p\mântesc.
Drumul Ismail-Bolgrad se
numea „{leau“, iar la hotarele
p\mânturilor satului nostru,
Broschi, era montat\ o cruce;
acest loc se numea „La Icoan\“.
Mai departe mergea „B\noaia“.
Acesta era un loc mare, care se
numea „cosegor“, unde aproape
fiecare locuitor avea viile sale.
Mai departe de B\noaia se afla
„Dijma“ unde, `n vremurile de
demult, era amenajat un loc
pentru perceperea impozitelor;
`n memoria mea a r\mas c\ `n
acest lor se adunau animalele
pentru a fi vaccinate, mai târziu
aici fiind construit\ o ferm\
`ntins\ pentru cornutele mari.
Mai la vest de ferm\ era un ima[
special destinat pentru a pa[te
oile, loc numit „La coast\“, al\turi de care se afla un alt loc care, [i iarna, [i prim\vara era
plin cu ap\. Purta numele de
„Ghialcic“, dar vara apa disp\rea de acolo. Un mare num\r
de s\lcii formau un microclimat,
unde p\rin]ii no[tri se ocupau cu
cultivarea legumelor iar noi
prindeam p\s\ri, p\[team vacile [i ne rostogoleam pe covorul
verde de iarb\, care se cheam\ „
molea]\“. Direct la vest, la cinci
kilometri de la Ghialcic, era un
loc „La izvor“. De acolo permanent curgeau izvoare, `mprejur
fiind o iarb\ atât de mustoas\;
din acele izvoare noi pe s\turate
ne potoleam setea [i la animale
le d\deam s\ bea din bel[ug.
Ce-i drept, [i atunci era „dedov[ina“, a[a c\ nu `ntot-

deauna pe mine, din alt cap\t
al satului, m\ primeau to]i cu
pl\cere. ~n Ghialcic [i iarna, [i
prim\vara prindeam pe[te.
Erau foarte mul]i t\ura[i albi,
negri, pe care noi `i prindeam
cu undi]a sau cu mâinile pe sub
cioturi, pe sub pietre; alteori,
dintr-un ac simplu, f\ceam
cârlig [i pescuiam, `n[iram
pe[tii pe o ramur\ de salcie ce
se chema ,[irag“, cu care a[a
mergeam acas\, `n sat, demonstrând pe drum m\iestria
noastr\. Mai departe era o colin\ care se numea „Podi[“. Acest loc, de obicei, era `ns\mân]at cu porumb sau cu grâu, iar
pe „cosegor“ erau livezi de cai[i
s\lbatici. Mai departe se `ntindea localitatea numit\ „Ceir“,
care era udat\ `nc\ din timpurile de demult, a[a c\ oamenii cultivau acolo legume [i
aveau bost\n\rii. ~ntre sat [i
„Ceir“, direct pe malul lacului,
era a[ezat\ o mic\ fabric\ de
c\r\mizi - gospod\ria domnului Turt\; el avea [i o fabric\ de
vinuri nu prea mare, care s-a
p\strat pân\ [i `n ziua de azi.
Lâng\ fabrica de c\r\mizi
malul era destul de `nalt [i erau o mul]ime de cuiburi ale diferitor p\s\ri pe care, bine`n]eles, noi nu puteam s\ nu le
„verific\m“. Mai erau locuri curioase, precum moara, locul de
t\iere [i `ngropare a cailor [i
vitelor, locul de unde luam lut,
adic\“ Lut\ria“ [i altele ne`nsemnate dup\ m\rimi obiecte,
cum ar fi brigada de tractoare,
locul de treierat etc. Iar `n apele lacurilor Ialpug, Ranida, Cugurlui, Porti]a [i La Ascunda,
`ndeosebi iarna, când ne permitea ghea]a, prindeam pe[te.
P\rin]ii mei au fost ]\rani
obi[nui]i. Era r\zboi [i tat\l
meu, Mefodie Dumitru, dup\
terminarea opera]iunii Ia[iChi[in\u, deja a treia oar\ a fost
mobilizat pe front. Prima dat\ el
a fost mobilizat `n iunie 1941,
când Armata sovietic\ pleca din
Basarabia; dar soarta i-a fost
milostiv\ [i lui i-a fost propus
„s\ plece“, dac\ poate, de la
punctul de adunare. A doua
oar\ el a fost mobilizat de c\tre
Armata român\; dar pentru `ndeplinirea con[tiincioas\ a datoriei sale de cet\]ean, comandantul ora[ului Ismail l-a [ters din
liste. Dup\ a treia mobilizare, `n
septembrie 1944, a nimerit pe
Frontul din Pribaltica, unde a
fost cerceta[, iar r\zboiul l-a terminat `n ora[ul Liepaia din Latvia. Când tata a plecat pe front,
mama era `ns\rcinat\ cu mine.
~n familie eu eram al cincilea.
(Povestire emo]ionant\ care
explic\ de ce Generalul Petrica,
de[i locuitor al Chi[in\ului, a
dorit s\ fie `nmormântat `n

Via]a mea a[ repeta-o!

vechiul sat natal românesc
care, azi, apar]ine Ucrainei)
 Dup\ absolvirea {colii
Militare a]i devenit unul din
miile de tineri locotenen]i de
tancuri cu bastonul de general
`n rani]\. V\ gândea]i, v\
dorea]i `nc\ de pe atunci s\
ajunge]i general?
- Am `nceput serviciul de
ofi]er `n Regimentul 70 de
gard\ tancuri grele, regiment
activat `n componen]a Diviziei
9 tanchi[ti, care a fost format\
`n baza legendarului Corp 9
tancuri `n timpul Marelui
R\zboi
Pentru
Ap\rarea
Patriei. Statul major se afla `n
ora[ul Drezden, unde noi am
primit dispozi]ie de reparti]ie.
Niciodat\ n-o s\ uit primul
meu pluton de tancuri. Primul
meu comandant, deja fiind ofi]er, a fost c\pitanul E. Bajanov,
un om nu chiar tân\r, cu experien]\; el mult\ `ncrederea avea
`n noi, dar totodat\ ne [i controla. Plutonul meu era al doilea
`n compania a cincea de tancuri,
`nzestrat\ cu tancurile NC-3,
ni[te namile de 50 de tone, capabile s\ dezvolte o vitez\ de
pân\ la 50 km pe ceas, u[oare la
condus, dotate cu o mitralier\
puternic\ de 125 mm, cu stabilizator de `n\l]ime [i direc]ie.
Plutonul meu era constituit din
trei tancuri [i 11 solda]i.
 Nu era oare riscant pentru viitoarea dv. via]\ conjugal\ s\ v\ c\s\tori]i `n acele
condi]ii? Teritoriul de slujire `n
Armata sovietic\ era cât vedeai
cu ochii. S\ fii tân\r locote nent, s\ te c\s\tore[ti [i apoi
[efii s\ te mute de la un hotar
la altul al marii Uniuni Sovietice, prin diverse garnizoane,
departe de tân\ra so]ie nu prea
era normal, nu?
- A[a este. Dup\ ce m-am
c\s\torit, o mare parte `n via]a
mea deja o ocupa tân\r\ so]e.
Nec\utând la faptul c\ [tiam,
c\ ea este educat\ pe principiile devotamentului [i moralit\]ii `nalte, totu[i starea sufletului meu nu era aceea. Eu am
prezentat toate documentele
necesare pentru invitarea so]iei
`n perioada vacan]ei de var\. {i
iat\, odat\ odihnindu-m\ `n
Casa ofi]erilor, [eful Sec]iei
politice a Diviziei m-a sf\tuit
s\ fac un raport cu privire la
transferarea mea pentru satis-

facerea serviciului pe mai departe `n ora[ul Chi[in\u.
Cum se recomanda, eu am
scris raportul. Dup\ regulament, raportul suna cam `n felul
urm\tor: „Comandantului CT 5,
c\pitanului de gard\ E.P. Bajanov. Rog interven]ia Dumneavoastr\ `n a V\ adresa conducerii superioare pentru transferarea mea de a satisface serviciul
pe mai departe `n or. Chi[in\u,
`n leg\tur\ c\ a fost creat\ o nou\ familie sovietic\ [i pentru a
nu admite distrugerea ei. Locotenent de gard\ Petrica N.M.“.
~n acel timp era dificil s\
ajungi s\ sluje[ti `n Germania,
dar [i mai greu era s\ pleci. De
obicei se pleca numai la avansare sau conform hot\rârilor
consiliilor de onoare. Cei
c\s\tori]i erau obliga]i s\ slujeasc\ cinci ani, holteii - trei
ani. De aceea, cu mine era ceva
neclar. Dar problema a fost
solu]ionat\ pozitiv, datorit\
Comandantului GASG, mare[alul URSS, de dou\ ori Erou al
URSS, Ko[evoi P.C. Când
acela[i [ef al Sec]iei politice mia spus c\ sunt transferat, a
ad\ugat c\ mare[alul Ko[evoi
P.C. a scris pe raport: „Da,
l\sa]i-l s\ plece pe b\iat !“ Iat\
a[a se hot\ra soarta mea. Pentru mine, acesta a fost un eveniment bucuros, dar pentru so]ie,
care dorea s\ vad\ Germania,
nu prea. Ea deja `ntocmise
toate documentele, urma s\
sus]in\ sesiunea de var\ [i s\
plece. Dar, dup\ toate probabilit\]ile, dac\ ea [i venea, cred
c\ nu ne `ntâlneam, fiindc\
batalionul nostru lua parte la
evenimentele din Cehoslovacia
din anul 1968. Atunci, de c\tre
]\rile Tratatului de la Var[ovia,
a fost `n\bu[it\ r\scoala democratic\ `n Cehoslovacia. {i eu
trebuia s\ m\ aflu acolo.

Conducerea GASG a fost
satisf\cut\ de raportul meu [i
m-au transferat pentru exercitarea serviciului pe mai departe `n ora[ul Chi[in\u. A[a sa primit c\ mai mult de jum\tate de pluton, de asemenea, a fost concediat `n leg\tur\ cu trecerea la termenul de
doi ani de serviciu.
 Transferul la Chi[in\u
era de-a
a dreptul interesant. S\
fi tanchist `n capitala Patriei
de care apar]ii e mai mult decât
orice `[i dore[te un ofi]er dintra
o armat\ regulat\. Cum v-a
primit Chi[in\ul? Cum v-a
a]i integrat `n noua garnizoan\?
- La 21 mai 1968 am sosit `n
Regimentul 88 de gard\ tancuri, care era dislocat `n
Chi[in\u. Serviciul `n regimentul de tancuri `n Chi[in\u radical se deosebea de serviciul militar din Germania. ~n primul
rând, [i cel mai important, era
faptul eu f\ceam serviciul la
mine `n Patrie. Unitatea era
`ntre]inut\ `ntr-o componen]\
redus\. ~n ea erau doar 256 de
oameni, de[i sarcinile erau acelea[i ca pentru una complet\ cu
efective. Unitatea era `n sistemul „Cadra“; permanent se
resim]ea o insuficien]\ de efective, iar sarcinile se puneau
acelea[i ca [i `n unit\]ile
desf\[urate, poate [i mai mult.
Solda]ii st\teau cât mai multe
zile `n serviciu; se `ntâmpla ca
singur s\ lucrez la `ntre]inerea
tehnic\. Cu repara]ia tehnicii
deseori se ocupau doar ofi]erii
[i plutonierii. Uneori efectivul
executa serviciul f\r\ a se
schimba câte 2-3 zile. Aceasta
categoric era interzis de c\tre
regulamentul tuturor armelor,
de c\tre legea de baz\ a vie]ii
militare.
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 Pe frontul din Afganistan
unde a]i fost trimi, distinsa
dumneavoastr\ so]ie avea un
statut dublu, [i de partener\ de
via]\ dar [i de lupt\toare, fiind
expus\, a[adar, la toate pericolele [i relele din teatrul de o pera]ii. Cum se `mp\cau aceste
dou\ dimensiuni? Cum reu [ea]i `mpreun\ s\ face]i fa]\
neprev\zutului?
- Un mare rol `n stabilirea
rela]iilor cu popula]ia b\[tina[\ l-a jucat so]ia mea, Anastasia, medic-chirurg, absolvent\
a Institutului de medicin\ din
Chi[in\u. ~n anul 1985 ea avea
deja o mare experien]\ `n activitate, `ntrucât aproape opt ani
lucrase `n spitalele militare. De
boli ca hepatita [i malaria, frecvente `n teatrul de opera]ii, militarii nu se temeau. Mai mult
se p\zeau de febra tifoid\ [i de
explozia minelor. Chiar [i o
ran\ de glon] se considera mai
acceptabil\ decât explozia unei
mine, când mâinile [i picioarele
erau aruncate `n diferite p\r]i,
iar trupul r\mânea sfârtecat
pe câmpul de lupt\. ~n satul
Kunar, practic nu erau medici
cu studii, `ntrucât to]i plecaser\ la Jalalabad [i la Kabul.
Dar cu sosirea so]iei mele la
serviciu, `n calitate de medic,
multe opera]ii au `nceput s\ fie
efectuate pe loc. Popula]ia local\, inclusiv mujahezii, veneau la ea [i `i cereau ajutorul;
ea pleca cu ei de fiecare dat\,
chiar [i noaptea. ~n aceea[i zon\ Maravari [i `n satele apropiate ea trata b\trâni, copii, femei [i asista femeile la na[teri.
De aceea, uneori spuneam c\
succesul Diviziei depindea `n
mare parte de respectul popula]iei fa]\ de medicul-chirurg
Petric\ Gheorghe Anastasia.
Odat\, tot la Maravari, ea a
asistat na[terea unei fete de 11
ani; ca recuno[tin]\, st\pânul
i-a d\ruit o g\in\ mic\. Norocul ei [i al nostru a fost c\ `n
or\[elul unde noi locuiam era [i
un coco[ foarte activ care c\lca
toate or\t\niile cu pene: [i ra]e,
[i gâ[te, f\r\ preferin]e. A[a c\
g\ina cea tineric\ a f\cut ulterior 16 ou\ [i a scos 11 pui[ori.
 ~n 1992, cu experien]a dv.
din Afganistan v-a
a]i dat seama
c\ Moldova se afla la un pas de
r\zboi?
- La 17 aprilie 1992 am aterizat pe aeroportul din Chi[in\u, ora[ care `mi amintea de
ochii `nl\crima]i ai so]iei mele.
Visul devenea realitate. La ora
09.00 am am ajuns la Departamentul de personal al Ministerului Ap\r\rii al Republicii
Moldova. {eful de personal, colonelul G. Bubulici, m-a `ntâmpinat. Am vorbit dou\-trei minute despre diferite chestii, de
genul, cum am zburat, cum e
vremea, cum a fost desp\r]irea
etc., dup\ care am mers la ministrul Ap\r\rii, la generalul-locotenent I.G. Kosta[. ~nainte de
a intra am `ntrebat `n care limb\ s\ raportez. S-a constatat c\
G.P. Bubulici, de asemenea, a
f\cut serviciul la frontierele
URSS. M-am dus [i am compus
un fel de raport `n limbile rus\
[i român\. Ministrul Ap\r\rii,
I.G. Kosta[, m-a primit cu c\l-
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dur\ [i a semnat imediat un ordin de numire a mea `n func]ia
de [ef al Direc]iei preg\tire de
lupt\ a Ministerului Ap\r\rii.
~n fapt, o astfel de Direc]ie
nu exista. Un ofi]er, colonelul
Iu K. Pashkevich, [i dou\ angajate, Ecaterina Cebotaru [i
Evdochia Sclifos, constituiau
toat\ Direc]ia. La acea vreme,
colonelul Iu.K. Pashkevich se ocupa de preg\tirea unui batalion de rezervi[ti `n Cahul. Practic, nu puteai s\ te adresezi
niciunei persoane. Cel mai
mult m\ chinuia `ntrebarea
privind locul unde urma s\
dorm noaptea. Al\turi de a[azisa Direc]ie era biroul adjunctului [efului Sec]iei Opera]ii,
colonelul Iu. Parinov. El m-a
`ndrumat `n rezolvarea situa]iei create. El m-a ajutat s\-mi
g\sesc un hotel [i s\ ob]in un
pat `n care, practic, nu am dormit. La momentul acela, adjunctul meu, colonelul Iu.K.
Pashkevich, era `nc\ absent,
iar colonelul Iu. Parinov lucra
`n structurile Ministerului Ap\r\rii [i ale Marelui Stat Major. Totu[i lucram cu el. Dar nu
pentru mult timp.
Dup\ trei zile am depus Jur\mântul militar fa]\ de Republica Moldova. Apar]ineam
noului stat, a[a c\ am fost trimis la trupe. ~ntr-o zi, fiind, ca
de obicei, la volant\, la ministrul Ap\r\rii, am observat c\
lâng\ scaunul domniei sale,
[edea un om `n vârst\, care era
cufundat profund `n ale sale
gânduri. Ba dormea, ba nu; apoi, din când `n când, `[i [tergea buzele cu cravata [i le ungea cu ceva; nu spunea nimic [i
nu lua cuv`ntul. L-am `ntrebat
pe generalul F.N. Dabija cine
era acel om `n vârst\. El a spus
c\ acela era viceministrul
Ap\r\rii, generalul-maior P.S.
Creang\.
Dup\ volant\, m-am apropiat de el, m-am prezentat [i iam spus c\, probabil, sunt subalternul lui. El nu a spus nimic,
a fluturat din mân\ [i a c\zut
din nou `n scaun; pe jum\tate a
[i adormit. Dup\ depunerea
Jur\mântului militar mi-a
spus c\ trebuie s\ plec `n satele
Kobuska-Noua [i Kobuska Veche [i s\ m\ ocup cu dispunerea batalioanelor sosite. Mai
`ntâi era vorba de B 5 I, format
pe baza raionului Cantemir.
Comandantul batalionului era

locotenentul-major V. Mitrofan, care nu avea nici o idee despre comanda acestuia. De[i
era un bun profesor de preg\tire fizic\, competent `n domeniul lui, nu avea preg\tire militar\. Tot a[a, profesorul V. Passat era adjunctul lui. Mai mobil [i mai activ era locotenentul-major D. Gucea, un inginer
constructor. Oricum, la acel
moment se afla `n rezerv\ o
mul]ime de ofi]eri instrui]i, care aveau experien]\ de lupt\,
dobândit\ inclusiv `n Afganistan. Nu trebuia s\-i iei pe cei
care nu aveau nici o zi de armat\. Efectivul batalionului era
foarte pestri]. Ca regul\, ei
f\cuser\ serviciul militar `n
subunit\]i de construc]ii, a[a
c\ se observa foarte u[or aplecarea lor frecvent\ spre b\uturile tari. Cu asemena persoane
era greu de lucrat. Eu le
povesteam despre r\zboi, iar ei
spuneau c\ sunt la concentr\ri
obi[nuite. Numai atunci când
ne-am mutat `ntr-un raion nou,
unde a explodat un proiectil, ei
[i-au dat seama ce fel de ,,concentr\ri" sunt acestea.
~n Kobuska am `ntâlnit un
subaltern cu serviciul efectuat
`n Extremul Orient, ofi]er din
regimentul unde eu fusesem comandant. Pe atunci el era locotenent, dar `n 1992 ajunsese
deja maior. E vorba despre
V.D. Coliban, ulterior colonel `n
rezerv\. Dup\ plecarea mea
din regiment, el a reu[it s\ fac\
serviciul `n Afganistan, apoi la
Cernob`l. Dar, fiind un adev\rat patriot, cu liter\ mare, pe
timpul vacan]ei el se ocupa [i
de preg\tirea rezervi[tilor,
chiar dac\ nu avea vreun ordin
`n acest sens. Judecând dup\
`ncorporarea rezervi[tilor, putem presupune c\ aceasta a
fost o gre[eal\ direct\ a Comisariatelor militare.
Un alt batalion a fost verificat de mine la Cahul. {i aici,
comandantul batalionului, capitanul Alexandru Avdeev, fost
tehnician de avia]ie, era departe de ceea ce `nsemna comanda unei subunit\]i lupt\toare. ~mi amintesc, c`nd am
ajuns la Cahul, pentru a verifica batalionul pe timpul execut\rii mar[ului spre raionul
de dislocare, c\ `nsu[i comandantul disp\ruse, iar jum\tate
din personal lipsea la apel.
Erau foarte mul]i care, dup\
desp\r]irea de prieteni [i de
familiile lor, c\deau bolnavi la
pat. Iar loc]iitorul comandantului de batalion, c\pitanul V.A.
Botnaru, st\tea pro]ap `n fa]a

batalionului [i rostea un singur
cuvânt: "Alinierea". Atâta preg\tire aveau ofi]erii, atâta [tiau s\ comande; atâta instruc]ia
aveau solda]ii, atâta [tiau s\
execute. Dup\ `n[tiin]area autorit\]ilor locale [i administrative din conducerea ora[ului,
am `nceput deplasarea subunit\]ii, a[a cum era ea constituit\. Cu chiu, cu vai, am ajuns
`n raionul indicat. Apoi am
mers la Ministerul Ap\r\rii, la
I.G. Kosta[, care a cerut un raport privind organizarea lucrului `n Direc]ie [i selectarea
cadrelor pentru diferite func]ii.
~n ace[la[i timp, P.S. Creang\
s-a interest de ac]iunile de
lupt\.
~ntr-o zi Creang\ m-a chemat `ntr-o alt\ camer\ [i mi-a
propus s\ fac cuno[tin]\ cu planul ac]iunilor de lupt\. Acestea
erau deja schi]ate `n caietul
meu de lucru [i `nsemnate pe
hart\. Era foarte neclar cum s\
planifici victoria `n acel r\zboi
`nc\ nedezl\n]uit pe deplin.
Apoi au venit `nc\ doi colonei
din România, care ne-au ajutat
la preg\tirea Planului de opera]ii [i a Directivei de lupt\.
Erau ofi]eri foarte bine preg\ti]i. Dup\ câteva remarci din
partea mea [i a lui P.S.
Creang\, am fost de acord s\
ne `ntâlnim a doua zi, dar nu
ne-am mai v\zut.
 Domnule General Petrica,
de ce spune]i mereu c\ via]a
dv. a]i repeta-oo? Chiar nu ave]i
regrete? Nu v-a
a]i fi dorit s\ fi]i
altcineva, s\ fi f\cut altceva?
- Armata pentru totdeauna a
r\mas `n inima mea. Când v\d
un om `n uniform\ militar\ inima mea se strânge, ochii
l\crimeaz\, iar glasul se a[az\.
Armata, `ntr-adev\r, este o
[coal\ pentru b\rba]i. V\zând
omul `n haine militare, eu m\
v\d pe mine purtând toate
gradele, de la locotenent la general, [i activând `n posturile ori
func]iile prin care am trecut, de
la comandant de pluton la comandant de mare unitate. ~n
doar câteva clipe `naintea
ochilor trece toat\ via]a mea:
de la cursant al [colii militare
pân\ la {efal Marelui Stat
Major. Ast\zi `mi este foarte
dureros s\ ascult nemul]umirile din Armat\, s\ v\d s\r\cia
din casele militarilor, s\ aflu
din pres\ despre prostiile comandan]ilor incompeten]i, despre sl\biciunea, fudulia [i arogan]a lor. Câteodat\ `mi vine
s\-l iau pe un a[a [ef de piept [i
s\-l arunc peste gardul caz\r-

mii pe care nu [tie s-o `ntre]in\,
`n care nu are grij\ de oameni,
de vie]ile lor [i ale familiilor lor,
cum f\ceam noi, comandan]ii
din vremuri nu chiar a[a de
`ndep\rtate. Armata s-a demoralizat cu totul. ~n armat\
au p\truns corup]ia, tâlh\ria [i
rela]iile
neregulamentare.
Mul]i ofi]eri sunt judeca]i [i
trimi[i la `nchisori. Mi-e ru[ine
s\ aud [i s\ v\d a[a ceva. Dar
cui despre aceasta de spus,
când comandan]ii For]elor Armate nu doresc s\ asculte despre a[a ceva? V\ asigur c\ va
veni timpul când aceast\ imensitate de nereguli din ]ar\ va
lua sfâr[it, când se va termina
[i cu neregulile din Armat\.
Dac\ mi-a[ `ncepe via]a de
la `nceput, eu a[ dori s\ merg
pe aceea[i cale: cu copil\rie
fl\mând\, cu picioarele goale
s\ umblu la [coal\, s\ construiesc canale, s\ mulg vacile, s\
fiu cursant al [colii militare. Au
fost [i situa]ii extreme, dar eu
nici un moment nu m-am gândit la altceva decât la perioada
serviciului `n democra]ia nou\
moldoveneasc\. Eu nu sunt
nici orator, nici poet [i nici scriitor; eu am `ncercat s\ povestesc adev\rul vie]ii mele la un
segment mic din istorie. Eu am
descris sentimentele personale
pe care le-am tr\it `n via]\,
sentimente exprimate din suflet. Am socotit s\ descriu
evenimentele a[a cum le-am
tr\it [i le-am asimilat eu.
Voi fi foarte bucuros dac\
evenimentele descrise, la care
am luat parte personal, vor
avea influen]\ binef\c\toare
asupra evolu]iei sim]ului genera]iei tinere `n spiritul iubirii
c\tre Patrie, c\tre poporul nostru, c\tre fra]ii no[tri români
de pretutindeni.
Dragii mei copii [i nepo]i s\
[tie c\ Moldova este un col]i[or
foarte frumos al globului
p\mântesc. Acest p\mânt este
foarte roditor, `n stare totdeauna s\ hr\neasc\ cu
`ndestulare pe locuitorii s\i. Pe
acest p\mânt este tot pentru o
via]\ tihnit\, tr\it\ frumos, `n
munc\, `n confort, `n adora]ie;
aici avem cu ce ne mândri.
S\ se [tie c\ cel mai pre]ios
dar sunt oamenii care tr\iesc
pe acest p\mânt sfânt, oameni
indiferent de na]ionalitate, de
credin]\ [i de culoarea pielii.
Ace[tia sunt oameni muncitori
care `[i iubesc p\mântul natal;
ei sunt cu sufletul deschis,
veseli, permanent gata s\ sar\
unul `n ajutorul altuia. Ei
cânt\ frumos, sunt armonio[i,
cu orice popor capabili s\ g\seasc\ limba comun\. ~n inimile lor totdeauna este loc pentru
bine; `n vinele lor curge sângele
lupt\torului care este permanent gata s\-[i apere Patria.
Iat\ fa]a adev\rat\ a cet\]eanului care tr\ie[te pe acest
p\mânt.
Pentru c\ am tr\it [i am
cunoscut aceste lucruri eu spun
`nc\ o dat\: VIA}A MEA A{
REPETA-O!
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Omagiu la catafalc
Preot Dumitru Merticariu,
Parohul bisericii Banu din Ia[i:

~ndurerat\ familie, dragi militari, preacucernici [i preacuvio[i p\rin]i, iubi]i credincio[i,
Am s\vâr[it ceremonialul
militar [i religios pentru Generalul Petrica, eroul transnistrean care, cu bra]ele sale largi
a `mbr\]i[at Nistrul de la un
cap\t la altul ca s\ apere sfânt
p\mântul românesc al lui
{tefan cel Mare [i Sfânt, iar cu
pieptul s\u de osta[ al Patriei a
stat neclintit `n fa]a r\uf\c\torilor neamului [i `n calea c\lc\torilor de legi. Osta[ul care,
plecat acum din Armata Patriei
pentru a se `nrola `n Oastea
Domnului, cu acelea[i largi
bra]e a `mbr\]i[at Prutul [i a
trecut hotarul dintre camarazii
de arme, reunindu-ne `n sfânta
fr\]ietate a solda]ilor români
ap\r\tori ai gliei str\bune [i ai
credin]ei noastre ortodoxe.
Ceremonialul de azi, de dinaintea slujbei de `nmormântare, l-am oficiat `n cinstea celui care a fost un model de devotament, disciplin\, sacrificiu
[i abnega]ie pentru neam [i ]ar\. S\ nu se cread\ c\ armata
exist\ pentru a opri r\zboiul.
Nicidecum! Ci pentru c\ secretul p\cii ne`ntrerupte nu a fost
descoperit `nc\. R\zboaie [i
convulsii sociale au fost, sunt [i
vor fi. Sfânta Scriptur\ st\
m\rturie `n acest sens.
~n calitatea sa, militarul Petrica a fost gata oricând de a-[i
Col. (r) Grigore Radoslavescu:

Stimat\ Doamn\ maior dr.
Anastasia, domnilor mini[tri, `ntristat\ familie, dragi camarazi,
Generalul Nicolae Petrica
fost un patriot prin excelen]\,
un om care a luptat pentru afirmarea valorilor umane [i spirituale pe care le-a tr\it, `n care a
crezut [i pe care le-a promovat.
Pentru el, valorile fundamentale - cum ar fi datoria, onoarea
[i patria - nu au fost numai cuvinte de complezen]\, ci, dimpotriv\, a demonstrat c\ a [tiut
s\ lupte pentru afirmarea cre-

asuma nobila condi]ie de erou
poten]ial al neamului pe care la slujit cu seriozitatea specific\
militarului armatei române,
con[tient fiind c\ orice misiune
- oricât de grea - reu[e[te dac\
cel care o `mpline[te este `n
primul rând hot\rât s\ se jertfeasc\ pe sine. De cele mai multe ori `ns\, misiunea poate
reu[i f\r\ s\ fie nevoie de via]a
lui, `ntrucât moartea `i ocole[te
pe cei bravi, când `i vede hot\râ]i pentru sacrificiul suprem. Dar aceasta nu l-a f\cut
s\ se sustrag\ datoriei sale
ost\[e[ti, urmând exemplul
Mântuitorului `nsu[i, Care a
iubit poporul c\ruia `i apar]inea ca om [i `n mijlocul c\ruia

zului s\u, pentru voca]ia sa,
pentru neamul s\u. Ap\r\rii
acestora [i-a `nchinat via]a [i
cariera. Generalul Petrica a fost
mereu gata s\ lupte `mpotriva
celor care ar fi vrut s\ ne r\peasc\ tezaurul material [i spiritual, lumina [i demnitatea, odihna [i tihna. O astfel de lupt\
este `n concordan]\ [i cu `nv\]\tura Bisericii. Geniale r\mân
spusele Fericitului Augustin:
„Este o glorie mai mare s\ ucizi
r\zboiul prin cuvânt, decât oamenii prin sabie, [i s\ câ[tigi
pacea prin pace, nu prin r\zboi“.
De-a lungul anilor, militarul
Petrica a dominat situa]iile [i a
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venea s\ lucreze pentru mântuirea noastr\, a[a cum El `nsu[i o spune: „Tat\l Meu pân\
acum lucreaz\; [i Eu lucrez“
(loan 5, 17). De aici [i constatarea c\ poporul a asociat dintotdeauna patria cu jertfa liber
consim]it\ pentru ea. S\ ne
rug\m, a[adar pentru to]i românii c\zu]i la datorie, pentru
to]i solda]ii [i ofi]erii care au
luptat pentru f\urirea Rom=niei Mari, pentru Generalul
Petrica care a trecut Prutul [i
ne-a re`nfr\]it cu dorin]a de a
ne ReUni sub acela[i Tricolor,
de la Nistru pân\ la Tisa:
„Doamne Dumnezeul nostru, Care ai f\cut din lupte mijloace de via]\ [i din dureri [i
lacrimi mijloace de t\rie; Care
ai a[ezat cârmuirea vie]ii pe
datorii [i sarcini [i ai zidit `n\l]area [i cinstirea omeneasc\
din `mplinirea lor; Care le-ai
dat la neamuri patrii, [i limbi,
[i osta[i, [i datini, zidite pe
dreptate [i ai pus `n libertatea
chipului omenesc toat\ vlaga
puterii [i `mpodobirea lui; Care
ai sf\râmat moartea prin puterea credin]ei [i ai a[ezat, `n
jertfirea de sine, chez\[iea izbânzii [i semnul nemuririi.
{i poporul T\u drept va fi [i
`n veac va mo[teni p\mântul,
p\zind s\direa mâinilor lui spre
m\rire.
Aceste `n\l]\toare
proorocii spuse prin Isaia, Tu leai dat nou\ ast\zi; c\ci dup\
binecuvântarea `ncerc\rii [i a
cercet\rii `ndurate de veacuri,
ne-ai acoperit ast\zi, tot neamul
românesc cel bine pl\cut. }ie, cu

binecuvântarea `ndur\rilor tale
de limb\ româneasc\, azi nu
mai sunt hotare `ntre inimile
noastre [i to]i str\mo[ii no[tri,
eroi, solda]i [i ofi]eri azi odihnesc `n pace `n acela[i p\mânt,
avându-[i de-apururi `nfr\]ite, [i
`naintea Ta [i `n iubirea noastr\, mormânturile lor. }ie, sl\vite Doamne `]i dator\m aceasta; }ie [i scumpilor osta[i, care,
`nt\ri]i de Tine, [i-au jertfit sângele, via]a [i tinere]ea lor,pentru
unirea [i desrobirea noastr\,
pentru paza hotarelor [i grani]elor }\rii lui {tefan cel Mare [i
Sfân, pentru România. Pe ace[ti
scumpi osta[i, solda]i [i ofi]eri,
`ntre care este [i Generalul
Petrica, cu care un neam `ntreg
[i-a pl\tit dreptul lui la via]\,
odihne[te-i `n pace; c\ci `naintea
Ta ei sunt t\ria noastr\ [i `naintea noastr\ ei sunt podoaba virtu]ilor cre[tine [i pilda r\stignirii Mântuitorului lumii.
~n r\zboaie, Lupta cea bun\
au luptat, de straj\ au stat la
hotare p\zind grani]ele, `n
poligoane [i pe câmpurile de
aplica]ii [i-au jertfit anii, calea
au s\vâr[it, casele noastre
le-au p\zit, credin]a ortodox\
au p\strat-o au [i au adormit `n
Domnul, `n cimitirele din lumea
`ntreag\, la Ia[i [i la Chi[in\u,
la Oarba de Mure[ [i la Prunaru,
peste toata România Mare, de-o
parte [i de alta a Prutului, ve[nicind `n mâinile unui neam libertatea [i dreptul la unire, `ntemeindu-ne, la 1918, România
`ntregit\ pe mucenicia [i vitejia
lor. F\ ca sufletele noastre, din

tat\ `n fiu, s\ `nal]e, `naintea
Ta, rug\ciuni `ncol]ite din dragostea de ei; iar tot `ntinsul ]\rii
pe unde au c\zut sau `[i au odihna [i `[i au acum mormântul,
precum generalul nostru la Babele romn`nesc din Ucraina, s\
odr\sleasc\ Hori din tinere]ea
lor, `n orice prim\var\, ca s\ le
[tim moartea-n veselie [i jertfa
`ntru podoab\. D\-ne putere,
Doamne, s\ le cinstim jertfirea
f\când dreptate `n ]ar\, c\ci Tu
ai zis c\: „Dreptatea `nal]\ neamul; iar p\catele `mpu]ineaz\
semin]iile lumii“ [i c\ „`nceputul
drumului celui bun este a face
dreptate, c\ci primit\ este la
Dumnezeu dreptatea, mai mult
decât aducerea de daruri“. Iar copiilor lor [i nou\ tuturor celor ce
le-am cules road\ [i le p\str\m
cinstirea, d\-ne darul de a le fi
asemeni prin pilda datoriei. Iar
„Cel necredincios s\-[i lase, dup\ cuvântul T\u, c\ile sale [i omul cel f\r\ de lege, sfaturile sale [i s\ se `ntoarc\ la Domnul.“
C\ci România trebuie re`ntregit\, pilda lor trebuie `ncununat\ cu România `nt\rit\ [i
sfin]it\ prin munc\ [i virtu]i, de
c\tre noi urma[ii lor, cinstind
numele lor printre miile de nume `n care se afl\ [i cel al Generalului Nicolae Petrica, pentru care hotarul României de la
Nistru i-a fost zid neclintit de
ap\rare, iar grani]a de la Prut ia fost datorie de onoare, `mplinire [i destin de militar `mplinind
jertfa Jur\mântului militar la
pace, precum `n r\zboi, spre
ap\rarea Patriei str\bune.“

izbutit s\ culeag\ toate biruin]ele, marcate prin gradele [i
func]iile militare cu care a fost
recompensat. {i aceasta pentru
c\ era gata oricând pentru sacrificiul suprem, conform Jur\mântului militar. Aceast\ stare de spirit a imprimat-o [i genera]iilor de tineri din subordinea sa. ~n rela]iile cu subordona]ii p\rea distant, dar se
descoperea a fi destul de apropiat [i receptiv, `ngrijindu-se de
formarea lor.
Militarul Nicolae Petrica
avea o nedisimulat\ mentalitate de `nving\tor, pornind de
la convingerea c\ este extrem
de bine preg\tit, capabil s\ fac\
fa]\ oric\rei situa]ii prev\zute
sau neprev\zute. ~n plus, `n
orice ac]iune ar fi `ntreprins, `[i
punea `ncrederea ne]\rmurit\,
`ntocmai marilor voievozi de
odinioar\, `n Dumnezeu [i `n
Sfin]ii Militari. A fost p\truns
pân\ `n ultima fibr\ a sim]irii
de istoria neamului s\u, cu victoriile [i vitejiile sale.
~n trecut superiorii s\i, azi
camarazii care `l `nso]esc pe ultimul drum, i-au creionat personalitatea, spunând c\ a fost
un caracter ferm [i un spirit
practic, ambi]ios [i tenace, inteligent, bun strateg, deschis
dialogului, disciplinat [i demn
de `ncredere, autoritar [i chiar
sever atunci când situa]ia o
cerea, cu foarte mult curaj [i
putere de d\ruire. A fost un
militar care a executat ordinele
cu mult\ ini]iativ\, hot\râre [i
prevedere, `ns\ nu din fric\, ci
din con[tiin]\. Era militarul [i

comandantul prin excelen]\,
care vedea armata [i nu nasturii de la veston. ~ntotdeauna
[tia mai multe lucruri decât teai fi a[teptat s\ [tie. Crescut [i
educat `n spiritul Bisericii,
Generalul Petrica a reu[it s\
`mbine `n mod ideal disciplina
sa spiritual\, primit\ `n familie, cu toate rigorile militare,
al\turi de omenia manifest\.
Prin acest mod ideal de a fi, el
a ]inut mereu treaz sentimentul utilit\]ii armatei `n orice fel
de circumstan]e, mai ales `n
situa]iile limit\.
A fost prin excelen]\ arhitectul `nnoirilor [i reformelor `n
Armata na]ional\ a tân\rului
stat moldovean. Pentru el, disciplina militar\ nu admitea
variante sau excep]ii, dar asta
nu `nseamn\ c\ nu avea curajul s\-[i asume r\spunderea
pentru tot ceea ce f\cea [i,
`ntocmai Sfântului Pavel, nu a
ezitat niciodat\ „s\ se jertfeasc\ pentru neamul s\u“.
(Fapte 28, 19; Romani 9, 2-3).
Prin conduita sa, a demonstrat c\ disciplina, ap\rarea
p\mântului ]\rii, ca dar al lui
Dumnezeu, cât [i ideile patriotice nu se pot impune prin puterea armelor decât atunci când
interesele unui neam sunt `n
mod v\dit periclitate [i nedrept\]ite. Spiritul s\u `nnoitor izvora din convingerea c\ osta[ii
no[tri au câ[tigat r\zboaiele `n
decursul istoriei având con[tiin]a c\ `[i ap\r\ credin]a [i
neamul. De aceea, el a respectat memoria vitejiei poporului
s\u care, prin aceast\ slav\ ne-

muritoare, [i-a câ[tigat un loc
binemeri-tat `n universalitatea
celorlalte popoare.
A fost apreciat de superiorii
s\i, iubit de subordona]i [i stimat de colegi tocmai pentru c\
era discret [i cump\tat, atent [i
prevenitor; adic\ un om care [ia consumat existen]a `ntre cele
dou\ repere fundamentale ale
vie]ii: cariera [i familia. Virtu]ile militare, valorile cre[tine [i
familia `nsemnau, pentru el,
`ntr-un tot unitar, alfa [i omega
unei vie]i `mplinite. De aceea,
s-a mi[cat `ntre aceste dou\ coordonate cu senin\tatea pe
care ]i-o imprim\ con[tiin]a `mplinirii datoriei, oferind un exemplu de curaj [i de abnega]ie,
un model de eroism [i talent
militar, de bun organizator,
bun strateg [i bun cunosc\tor
al [tiin]ei [i artei militare.
~nchei prin a spune c\
Generalul Petrica a meritat pe
deplin acest emo]ionant [i
`n\l]\tor ceremonial militar [i
religios pentru care merit\ felicit\ri Col.(r) Gorgan [i to]i cei
care i-au fost al\turi la organizarea lui.
Ne rug\m bunului Dumnezeu s\-l binecuvinteze pe col.
(r) Gorgan ca s\ poate `mplini
mai departe Testamentul Generalului Petrica de a `nt\ri [i
mai mult fr\]ietatea noastr\,
ca ideal al rezervi[tilor [i veteranilor militari din dreapta [i
din stânga Prutului, pe care i-a
unit Generalul Petrica spre a
continua lupta comun\ pentru
ReUnirirea celor dou\ state `n
grani]ele Patriei române.

