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EDITORIAL

MODIFICĂRILE ADUSE STATUTULUI 
A.N.C.M.R.R.

AU ÎNCEPUT SĂ PRODUCĂ EFECTE
Din prima lună a acestui an modificările 

aduse Statutului de către Conferinţa Naţională 
Extraordinară a A.N.C.M.R.R. din 22 Noiembrie 
2018 au început să producă efecte, odată cu 
înscrierea acestuia în Registrul special al persoa-
nelor juridice fără scop patrimonial, în baza 
Hotărârii din 21.01.2019 a Judecătoriei Sectorului 
1 Bucureşti. 

Prin conţinutul său actual Statutul 
A.N.C.M.R.R. realizează o mai bună concor danţă 
a prevederilor sale cu cele ale actelor normative 
în vigoare privind fiinţarea şi funcţionarea 
asociaţiilor şi fundaţiilor. 

Putem afirma, fără teama de a greşi, că actualul 
Statut se constituie într-o realizare care conduce la 
înfăptuirea unor îmbunătăţiri calitative pe întreg 
spectrul de activităţi desfăşurate de A.N.C.M.R.R. 
şi care demonstrează, în acelaşi timp, grija conducerii 
acestei structuri asociative de nivel naţional şi ,,de 
utilitate publică” pentru promovarea principiilor 
responsabilităţii, raţionalităţii şi operativităţii, 
care deschid drumul spre noi împliniri în viitor. 

Statutul la care ne referim cuprinde desigur 
şi experienţa de până acum, cu învăţămintele 
ei, dar şi o anticipată revigorare a factorilor care 
propulsează activitatea A.N.C.M.R.R. şi a 
structurilor sale, spre diversificarea soluţiilor de 
rezolvare a problemelor specifice acestora şi ale 
membrilor lor.

O analiză riguroasă a Statutului în vigoare azi 
ne dezvăluie faptul că inserţia de travaliu inte-
lec tual şi acţional depus pentru perfecţionarea 

acestuia de conducerea A.N.C.M.R.R., condu-
cerile filialelor sale şi în mod deosebit de colectivul 
care a lucrat efectiv, a dat roadele scontate.

Perfecţionarea permanentă a normelor statu-
ate pentru fiinţarea A.N.C.M.R.R. impune un 
comportament adecvat scopului şi sarcinilor pe 
care această structură şi le-a asumat. 

Constituindu-se într-un cod de conduită 
pentru membrii A.N.C.M.R.R., Statutul se 
impune prin norme şi valori care necesită a fi bine 
înţelese şi însuşite şi mai apoi ,,mânuite” cu dibăcie 
în câmpul acţional. O sarcină de mare răspundere 
dată de locul şi rolul A.N.C.M.R.R. în societatea 
românească de azi. 

Statutul,  prin întregul său conţinut, stimulează 
în  permanenţă  revigorarea  capacităţii  organizatorice 
a A.N.C.M.R.R. şi a structurilor sale, permiţând 
astfel o continuă primenire comportamentală, 
atât în plan ideatic, cât şi acţional, în raport cu 
scopul şi sarcinile asumate. 

Respectarea din convingere lăuntrică a preve-
derilor Statutului, după însuşirea temei nică a aces-
tora, asigură garanţia că activitatea A.N.C.M.R.R. 
se va desfăşura şi în viitor bazată pe un fundament 
solid şi în limita unor parametri de responsabilitate, 
calitate şi eficienţă. Acestea trebuie să reprezinte 
pentru membrii A.N.C.M.R.R. o atitudine 
conştientă, concretizată într-un comportament 
care corespunde în cel mai înalt grad cerinţelor 
statutare, pe care numai printr-un act de conştiinţă 
şi voinţă individuală şi colectivă le putem 
materializa pentru noi împliniri.

Gl. bg. (r) dr. GHEORGHE CREŢU
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APORTUL GENERALULUI HENRI MATHIAS 
BERTHELOT LA REORGANIZAREA ARMATEI 

ROMÂNE ŞI LA FĂURIREA ROMÂNIEI MARI

ROMÂNIA – CENTENAR

Colonel (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE

Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

Aşa cum nu o dată s-a subliniat, pentru reali- 
zarea Marii Uniri în anul de graţie 1918 s-au impus 
eforturi deosebite, atât în plan ideatic, cât şi acţional. 
Aceste eforturi au continuat şi după ce aceasta s-a 
realizat, prin actele plebiscitare de la Chişinău 
(27 martie), Cernăuţi (28 noiembrie) şi Alba Iulia 
(1 decembrie), care au consfinţit formarea statului 
român naţional, unitar şi indivizibil, marcând 

astfel ,,Consacrarea în domeniul realităţii a unei 

stări de conştiinţă care a existat întotdeauna la 

originea însăşi a neamului românesc” (N. Iorga).

Vom continua şi în acest an să aducem în prim- 

plan în revista noastră aspecte care ţin de realizarea 

Marii Uniri, dar şi mărturii despre ceea ce a urmat 

după aceasta, în anii imediat următori.

La 15/28 iulie 1914, prin declararea de război 
Serbiei de către Austro-Ungaria, s-a declanşat Primul 
Război Mondial. România, aliată până atunci cu 
Puterile Centrale (Austro-Ungaria şi Germania), la 
3 august 1914, în cadrul Consiliului de coroană de la 
Sinaia, se va declara neutră.

În 1916, recunoscându-i-se dreptul de a elibera şi 
alipi provinciile româneşti: Transilvania, Banatul şi 
Bucovina, la 4/17 august guvernul român a semnat 
la Bucureşti Tratatul de alianţă şi Convenţia militară 
cu puterile Antantei (Franţa, Marea Britanie, Rusia 
şi Italia). Peste zece zile, fără ca aliaţii să fi verificat 
posibilitatea de a înfrunta viitorii săi adversari, 
România a declarat război Austro-Ungariei. În ziua 
următoare Germania declară război României, la fel şi 
Turcia, la 30 august şi Bulgaria, la 1 septembrie 1916. 

În 1919, la Paris, prim-ministrul Ion I.C. Brătianu 
va mărturisi diplomatului american House că : ,,România 
a fost atrasă în război cu făgăduiala împlinirii de către 
Aliaţi a unor condiţii militare, care nu au fost însă onorate, 
pricinuind astfel înfrângerea României”. (C. Kiriţescu 
,,Istoria războiului pentru întregirea României 1916-
1918”, vol.II, p. 48).

În timp ce România se afla angajată în Războiul 
Reîntregirii Naţionale, în Transilvania armatele 
germane şi bulgare, comandate de generalul Mackensen 
au declanşat ofensiva împotriva trupelor române încă 
din 31 august 1916. Şi Ion I.C. Brătianu, dar şi ceilalţi 
politicieni români, ca şi majoritatea ofiţerilor armatei 
române ştiau că militarii României nu erau pregătiţi 

pentru un război modern, motiv pentru care guvernul 

român a apelat la sprijinul Franţei.

Franţa, la rândul său, ne-a dat un ajutor cum nu 

se putea închipui altul mai mare: a ales dintre ofiţerii 

armatei franceze câteva sute dintre cei mai buni pe 

care îi avea şi i-a trimis în ţara noastră ca să ne ajute 

cu priceperea şi sfaturile lor. La 19 septembrie 1916 

conducerea Franţei l-a numit pe generalul Henri 

Berthelot şef al Misiunii Militare franceze care urma 

să fie trimisă în România, unde lucrurile deja mergeau 

rău. Înconjurată de duşmani şi fără legături cu aliaţii 

săi, armata română ,,admirabil dezorganizată” începuse 

să simtă gustul înfrângerii. 

Cu perspective sumbre şi cu panica în curs de a se 

instala, era clar că românii aveau nevoie de ajutorul cuiva 

cu abilităţi deosebite. Trimiterea unei Misiuni Militare 

Generalul Henri Mathias Berthelot
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franceze în România nu era o decizie intempestivă. 
Chiar înainte de intrarea României în război Franţa 
sugerase trimiterea unui general la Bucureşti pentru a 
supraveghea programul francez de asistenţă a armatei 
române, dar guvernul român ezitase să accepte, 
temându-se să nu fie compromisă neutralitatea ţării. 
După începerea ostilităţilor, atât Bucureştiul, cât şi 
Parisul erau dornice să treacă la etapa următoare. 

Plecată din Franţa la 22 septembrie 1916, după un 
ocol destul de mare prin Anglia, Scandinavia şi Rusia, 
Misiunea Militară franceză, în frunte cu generalul Henri 
Mathias Berthelot, la data de 3/16 octombrie, a sosit în 
Bucureşti. Aceasta se compunea din aproximativ 350 
de ofiţeri şi 1150 de grade inferioare, 37 piloţi şi 88 de 
medici, conduşi de prof. univ. dr. Clunet, conducătorul 
spitalului de exantematici care, împreună cu alţi patru 
colegi vor cădea victime ale acestei groaznice epidemii. 

După instrucţiunile date de conducerea Franţei, 
membrii misiunii urmau să ,,câştige încrederea şi 
inimile românilor”. Istoricii noştri Mircea Muşat şi Ion 
Ardeleanu, în volumul lor ,,De la statul geto-dac la 
statul român unitar”, p. 525, vor ţine să sublinieze că 
preşedintele guvernului francez Georges Clémanceau 
i-a trasat ca sarcină lui Berthelot: ,,Să asigure România 
că în ochii aliaţilor, cauza sa (adică a unirii tuturor 
românilor n.a.) rămâne sacră”, Participarea sinceră 
şi constructivă a generalului Berthelot la realizarea 
statului unitar român va mai fi menţionată de cei doi 
istorici la paginile: 514, 528, 530, 544, 550, 552, 553, 
640, 647, 650, 674 şi 675).

La sosirea misiunii, Ion I.C. Brătianu era profund 
alarmat de înfrângerile militare iniţiale, nu avea 
reţineri să recunoască nevoia de consiliere din partea 
cuiva cu experienţă. De asemenea, spera ca misiunea 
franceză să asigure o susţinere mai viguroasă din partea 
ofensivei de la Salonic, care întârzia. Mai mult, cu un 
contingent rus care sosea să lupte pe pământ românesc, 
românii doreau să maximizeze influenţa franceză ca o 
contrapondere.

Generalul Berthelot a refuzat orice comandă 
directă asupra armatei române, care ar fi rănit amorul 
propriu al tuturor generalilor români. Prima mutare 
a generalului Berthelot a fost trimiterea membrilor 
misiunii militare să analizeze situaţia militară pe 
toate fronturile, pentru ca după aceea să-şi prezinte 
evaluarea. El afirma că România a intrat în război cu 
credinţa în izbândă, dar această credinţă nu trebuie 
să piară de la primele greutăţi. Armata trebuie să-şi 
recapete moralul, începând cu cel al comandanţilor. 
La data de 4/17 octombrie primeşte veşti proaste de 
la Armata a II-a, care s-a retras la sud de Braşov şi a 
fost puternic atacată la Dragoslavele. Trimite imediat 
şase ofiţeri, în frunte cu Lt.col. Dubois, la Câmpulung 
Muscel, cu misiunea să reziste şi Divizia 22 a rezistat 

timp de 45 de zile, interzicând pătrunderea inamicului 
în Câmpulung.

La 7/20 octombrie 1916, Berthelot împreună 
cu şeful său de stat major, col. Pétin, a repartizat 
ofiţerii misiunii între armate şi a organizat şcolile 
de specialitate. În continuare, generalul Berthelot, în 
calitate de consilier al regelui Ferdinand şi al armatei 
române, a participat la întocmirea planurilor de 
campanie împotriva cotropitorilor care ne-au invadat 
ţara, coordonând în acelaşi timp cooperarea între 
armata română şi misiunea militară franceză.

Ofiţerii francezi au fost dascălii armatei noastre. Ei 
i-au învăţat pe ai noştri meşteşugul războiului, aşa cum 
se ducea pe frontul din apus şi pe care nu avusese de 
unde să-l ştie şi de aceea nemţii erau mai pricepuţi 
decât ai noştri în prima parte a războiului. Francezii 
ne-au învăţat cum să facem tranşee, cum să ne întărim 
şi să ne păzim, cum să luptăm în cooperare infanteria 
cu artileria, cum să ne slujim de avioane pentru 
cercetare. Ei au adus şi ne-au învăţat cum să mânuim 
armele noi, grenadele de mână, puşca mitralieră, 
rachetele luminoase şi multe alte lucruri. Toţi ofiţerii 
şi soldaţii treceau rând pe rând pe la şcolile de pe front 
şi învăţau de la francezi cum se poartă la zi războiul. Pe 
lângă aceasta, francezii erau oameni foarte respectuoşi, 
cu dragoste pentru România, cu milă pentru soldaţi 
şi înverşunaţi împotriva duşmanului. Ei au turnat în 
sufletele militarilor noştri curaj şi încredere în ziua 
biruinţei care urma să vină. 

Odată cu misiunea franceză, aliaţii noştri şi, mai cu 
seamă Franţa, ne-au trimis armele şi muniţia de care 
aveam nevoie şi care ne lipsise în războiul din toamnă. 
Ne-au sosit atât de târziu din două motive: întâi pentru 
că vapoarele pe care fuseseră încărcate, la început şi care 
trebuiau să facă un mare ocol, tocmai prin Oceanul 
Îngheţat, au fost descoperite de submarinele germane, 
care le-au atacat şi le-au scufundat. Aşa că a trebuit să 
ne trimită altele, cu pază deosebită; al doilea, pentru 
că cele care ajunseseră cu bine la ţărmul rusesc au fost, 
pasămite, rătăcite, numai să nu ajungă la noi. 

Scenă de instrucţie
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Acum se schimbaseră lucrurile. Aveam şi noi 
armamentul de război, tunuri grele şi cu bătaie 
lungă, mitraliere, puşti mitralieră, avioane şi baloane, 
grenade de mână, telefoane de câmp, aveam de toate 
şi învăţaserăm de la francezi cum să ne slujim de ele. 
Până şi la înfăţişare ne schimbaserăm, soldaţii noştri 
aveau acum pe cap coif de oţel ca şi francezii. Dar ce 
era mai important, aveam sufletul înălţat şi voinţa de 
a lupta şi a birui duşmanul care ne călcase ţara.

Astfel, lunile de iarnă şi de primăvară ale anului 
1917 au fost luni de refacere şi de instruire a soldaţilor 
şi comandanţilor lor, generalul Berthelot, comandantul 
Misiunii Militare franceze având un mare rol, 
conducând refacerea armatei şi insuflând încrederea 
în izbânda ce avea să vină. Berthelot, pe cât de viteaz 
fusese pe frontul francez, în perioada 1914-1916, pe 
cât de priceput era în meşteşugul războiului, pe atât de 
mult ne iubea. România ajunsese pentru bunul general 
a doua patrie. El a trăit alături de poporul român 
agonia înfrângerii dezastruoase, dar şi entuziasmul 
victoriei şi al făuririi României Mari. Simbolizând 
susţinerea Franţei în acele timpuri de grea cumpănă, 
a devenit centrul adulaţiei multora, un adevărat cult – 
ţăranii simpli aşezau portretul lui ,,Taica Berthelot” 
alături de sfintele icoane, numele său era pomenit în 
cântece de luptă. A fost declarat ,,Cetăţean de Onoare 
al României”, a fost decorat cu Ordinul ,,Mihai 
Viteazul” şi i s-a repartizat un lot de teren cu o casă în 
localitatea Fărcădinul de Jos din Judeţul Hunedoara, 
care astăzi îi poartă numele; în 1922 a fost ales membru 
de onoare al Academiei Române. 

Munca lui Berthelot şi a Misiunii Militare franceze 
în instruirea şi reorganizarea armatei române avea să 
fie pusă la încercare şi să îşi arate roadele în campania 
din vara anului 1917 şi în mod special în marile bătălii 
de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. Fără îndoială, această 
performanţă a armatei române reprezintă unul dintre 

cele mai frumoase capitole din istoria militară a 
României. Aici, ca şi pe alte fronturi, alături de ofiţerii 
şi soldaţii români vor uda pământul patriei noastre 
şi sângele unor ofiţeri şi soldaţi francezi. Se pare că 
primul ofiţer francez căzut pe teritoriul României a fost 
locotenentul Richard, în luptele de la Dragoslavele-
Mateiaş, iar o stradă din Câmpulung Muscel îi poartă 
numele. Aşa cum numele doctorului erou Clunet este 
şi azi cinstit prin denumirea unei străzi din Sectorul 5 
al Capitalei. 

După ce guvernul român a fost silit să semneze 
ruşinoasa Pace de la Bucureşti, 7 mai 1918, generalul 
Berthelot va arăta guvernului francez că ,,numai 
defecţiunea aliatului rus a adus pe români în faţa acestei 
păci”, iar pe ofiţeri îi îndemna ca, la despărţire, să 
întindă o mână amicală ofiţerilor români, ,,într-o zi 
se vor găsi iarăşi în aceeaşi tabără”. În condiţiile nou 
create, Misiunea Militară franceză a fost nevoită 
să părăsească România. Plecarea de la Iaşi a fost 
un eveniment emoţional, Berthelot şi colegii săi 
investiseră în România multă muncă, suferinţă, capital 
emoţional şi chiar vărsaseră sânge pentru aceasta. În 
decursul celor 18 luni de şedere se creaseră legături 
puternice: camaraderie militară; cinstirea eroilor şi 
sinceră prietenie. 

Toţi cei care l-au cunoscut pe generalul Berthelot 
au remarcat caracterul său bonom. Era cald, prietenos 
şi apropiat de oameni. Din păcate puţine fotografii 
au reuşit să-i surprindă zâmbetul şi scânteierea din 
priviri, dar avem dovezi ale umorului său jovial şi al 
abilităţii sale de a acţiona cu tact şi diplomaţie, pentru 
a reuşi ca ideile sale să fie acceptate fără să rănească 
amorul propriu al celor cu care intra în contact. Iată un 
episod cu totul inedit: din toamna anului 1917 până 
în primăvara anului următor a fost cazat la conacul 
moşiei Drăguşeni din Moldova. Această moşie, de 
câteva mii de hectare, era proprietatea Societăţii 
de asigurări ,,Dacia”, condusă de familia Romalo. 

Generalul Henri Mathias Berthelot, prins într-o horă românească
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Conacul moşiei era mare, cu multe camere elegante 
(camera verde, camera bleu etc.). Această moşie era 
condusă de Alexandru Scepkin, salariat al societăţii 
,,Dacia”. Aici, în noaptea de 14/27 august 1916, când 
clopotele bisericilor anunţau mobilizarea armatei 
şi intrarea României în Primul Război Mondial, în 
familia Scepkin s-a născut o fetiţă. Cum Alexandru 
Scepkin era patriot, pe lângă numele religios Maria 
Magdalena a adăugat ,,România Mare”. Era de fapt o 
prevedere a ceea ce urma să se realizeze prin intrarea 
României în marea conflagraţie mondială. 

Cum membrii familiei Scepkin erau oameni culţi, 
vorbind curent limba franceză şi cum administraţia 
moşiei putea să asigure în mod civilizat cazarea 
generalului Berthelot şi a colaboratorilor săi, acesta 
a locuit aici până la terminarea primei misiuni. 
Berthelot era un om foarte agreabil şi l-a amuzat 
numele ,,predestinat” al micuţei de un an şi ceva, pe 
care obişnuia să o ţină de mânuţă, spunând ,,Voilà la 
Grande de Roumanie qui pousse” adică ,,Iată România 
Mare creşte”.

De la Berthelot a aflat mama fetiţei că tatăl său, 
doctorul Ioan Suciu, care studiase medicina la Sorbona 
fusese şef de promoţie şi era, deci, trecut pe o placă 
de marmură a facultăţii unde figurau numele celor 
care în decursul anilor terminaseră facultatea ca şefi 
de promoţie. Generalul Berthelot avea un aghiotant 
român care se numea cpt. Ruşoveţeanu Constantin. 
În tot restul vieţii Berthelot a ţinut corespondenţă cu 
familia Scepkin. 

La plecarea celor care au venit să lupte pentru noi 
emoţia a fost atât de puternică la gară, la ora plecării, 
încât toată lumea plângea, chiar şi regele şi regina, încât 
un membru al cabinetului a stat deoparte. În aer se 
simţea încordarea când cele cinci trenuri care îi duceau 
pe Berthelot şi pe membrii Misiunii Militare franceze 
s-au pus în mişcare spre est, în Ucraina şi apoi spre 
nord, la Petrograd şi în cele din urmă la Murmansk. 
De la Murmansk Berthelot a călătorit mai departe cu 
vaporul, ajungând la Paris, la 7 mai 1918. 

Aproape imediat Berthelot a fost trimis într-o 
nouă misiune, de această dată în Statele Unite, care 
intraseră între timp în război de partea Antantei, 
pentru a negocia cooperarea dintre trupele americane 
şi cele franceze. După reîntoarcerea sa, Berthelot a 
primit comanda pe front a Armatei a V-a franceze, 
în apropiere de Rheims, unde urma să aibă loc unele 
dintre cele mai grele lupte din vara anului 1918. 

La 1 octombrie 1918, Berthelot a primit 
ordinul pentru cea de-a doua misiune în România, 
prezentându-se la Clémanceau pentru detalii despre 
noua misiune: să meargă la Salonic, să creeze o armată 
(denumită mai târziu ,,Armata de Dunăre”), să 
traverseze Bulgaria (care capitulase la 29 septembrie) 
şi să ridice România la luptă. La sosirea sa la Salonic, 
la 13 octombrie, Berthelot a început energic munca 
pentru îndeplinirea celor două obiective ale sale 
– politic şi militar. Primul presupunea încurajarea 
elementelor proantantiste de la Iaşi, să se pregătească 
pentru reintrarea României în război, dând jos 
guvernul Marghiloman şi mobilizând armata. Cel 
de-al doilea obiectiv implica crearea Armatei de 
Dunăre şi poziţionarea acesteia împotriva forţelor 
de ocupaţie austro-germane ale feldmareşalului Von 
Mackensen. Armistiţiile cu Turcia şi Astro-Ungaria 
au grăbit desfăşurarea lucrurilor pentru intervenţia 
românilor, care erau nerăbdători nu doar să revină la 
Bucureşti, dar şi să pretindă Transilvania, principalul 
nostru obiectiv, pentru care suferisem atât de mult. 

Capitularea iminentă a Germaniei cerea imperativ 
o acţiune promptă a românilor şi, la 8 noiembrie, 
Berthelot i-a avertizat printr-o radiogramă să-şi 
mobilizeze armata fără întârziere, deoarece mai târziu 
,,va fi prea târziu”. Chiar a doua zi regele Ferdinand 
a semnat decretul de mobilizare şi a adus la putere 
un cabinet orientat spre Antantă. În acelaşi timp 
Berthelot, înţelegând mentalitatea românească, a 
conceput o emoţionantă ,,chemare la arme” către 
întreaga naţiune, în momentul în care trupele aliaţilor 
traversau Dunărea: 

,,La arme, români! Trupele franceze trec astăzi 
Dunărea pentru a vă ajuta să vă eliberaţi din jugul 
sub care duşmanul dorea să vă înrobească. 

De opt luni aţi putut judeca brutalitatea cu care 
puterile germanice înţeleg să-i trateze pe cei pe care îi 
consideră că se află la mila lor. 

Mai ales voi, bărbaţi ai Olteniei şi Munteniei, 
care vreme de doi ani aţi fost sub ocupaţie, aţi putut 
constata neruşinarea şi barbaria unui inamic care se 
pretinde civilizat. Germanii v-au distrus câmpurile, 
v-au golit staulele, v-au jefuit casele. Au instalat în 
căminele voastre robia şi foametea, pe deplin convinşi, 
aşa cum ei înşişi recunosc, să nu vă lase decât ochii cu 
care să puteţi plânge. 

Generalul Henri Mathias Berthelot pe front
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Dar momentul răzbunării sau, mai degrabă, 
momentul dreptăţii a sosit. Învins peste tot, acolo unde 
nu a fost de-a dreptul zdrobit, duşmanul este pus pe fugă 
din toate părţile! A sosit momentul să dăm foc peticului 
de hârtie care i-a adus la Bucureşti!

Soldaţi, fie ca batalioanele voastre să vină şi să se 
unească cu ale noastre! 

Ţărani, luaţi-vă furcile şi secerile şi ridicaţi-vă 
împotriva invadatorilor!

La arme! 
Aceasta este chemarea patriei române pentru care 

aţi suferit!
Este chemarea suveranului vostru, care a sacrificat 

totul pentru măreţia României! Este chemarea 
strămoşilor voştri, a lui Ştefan cel Mare, a lui Mihai 
Viteazul, a lui Mircea cel Victorios! În sfârşit, acesta 
este strigătul fiilor şi fraţilor voştri căzuţi vitejeşte pe 
câmpurile de bătălie de la Oituz şi Mărăşeşti!

Şi mâine veţi putea vedea drapelul britanic şi 
drapelul tricolor al Franţei fluturând, alături de 
drapelul vostru în adierea Victoriei şi Libertăţii! 

Sus, fraţi români, şi înainte spre duşman! 
General Berthelot.
Comandantul Armatei aliate de Dunăre”. 
La 30 noiembrie Berthelot a ajuns la Bucureşti 

de la cartierul său general provizoriu din Bulgaria şi 
a doua zi a luat parte la intrarea oficială a regelui şi 
reginei în Capitala eliberată. Se afla în primul rând, 
în dreapta regelui (regina era în stânga). Participanţii 
şi spectatorii erau entuziasmaţi de perspectiva pentru 
o Românie Mare, care devenea realitate după atâtea 
dezamăgiri şi nereuşite. Berthelot şi trupele sale aliate 
au fost primite ca eliberatori. Festivităţile şi ceremoniile 
au continuat mai multe zile. 

După război, până la moartea sa, în ianuarie 
1931, Berthelot a menţinut legături apropiate cu 

,,cea de-a doua sa patrie”. Aproape în fiecare an, toamna, 
călătorea în România. El a depus eforturi considerabile 
şi pentru promovarea relaţiilor de schimb economic 
între Franţa şi România. A ţinut legături strânse cu mai 
mulţi români, mai ales cu fostul ministru Alexandru 
Constantinescu şi cu generalul Radu Rosetti, care a 
devenit executorul său testamentar în România. 

În testamentul său, generalul Berthelot, pentru 
a mulţumi naţiei române pentru toate mărturiile de 
recunoştinţă şi dragoste care i-au fost arătate, a lăsat 
Academiei Române domenii din comuna Fărcădinul 
de Jos, sumele de la banca Marmorosch Blank sau 
în sucursalele ei din România, pentru a fi folosite la 
întreţinerea unor tineri spre a-şi completa studiile 
într-o şcoală franceză civilă sau militară; la Galaţi, 
intersecţia dintre bulevardele Milcov şi 1 Decembrie 
1918 se numeşte Piaţa General Berthelot; strada 
Fântânii din Bucureşti a fost denumită după Primul 
Război Mondial, strada General Berthelot; În 
Municipiul Iaşi, pe strada Berthelot Henri M. general, 
la nr. 18 se află casa general Berthelot, iar în parcul 
Teatrului Naţional se află bustul său; un alt bust al lui 
Berthelot se află lângă Mausoleul de la Mărăşeşti.

La 2 ianuarie 1931 Berthelot s-a îmbolnăvit, la 
Paris, unde locuia după retragerea sa din viaţa publică 
şi a murit, la 29 ianuarie 1931. La înmormântare a 
participat şi un grup de români, printre care marele 
istoric Nicolae Iorga. Durerea, în urma morţii lui 
Berthelot a fost adâncă şi sinceră în România. Toate 
ziarele româneşti au tipărit articole comemorative, cel 
din Viitorul (1 februarie 1931) încheindu-se astfel: 
,,L-am iubit mult! L-am venerat. A fost al Franţei, 
dar a fost şi al nostru. Icoana lui va rămâne neuitată în 
cronicile românismului, atât timp cât amintirea lui va 
tece din generaţie în generaţie, ca o moştenire de glorie 
a naţiunii!

Intrarea triumfală în Bucureşti (1 Decembrie 1918)
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CLERUL MILITAR DIN ROMÂNIA 
ÎN RĂZBOIUL DE ÎNTREGIRE NAŢIONALĂ

Pr. mil. ic. Stavr. dr. CRISTIAN NICULESCU

La începutul secolului XX, clerul militar din 
Armata României funcţiona după Regulamentul pentru 
clerul din armata permanentă, promulgat de regele 
Carol I, prin Înaltul Decret nr. 603 din 6 aprilie 1870. 
Pentru o mai bună organizare a activităţii confesionale, 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la 
propunerea mitropolitului Pimen Georgescu, emite 
Adresa nr. 60 din 16 mai 1915, prin care profesorul 
Constantin Nazarie de la Facultatea de teologie din 
Bucureşti este ales ca protopop al preoţilor din armată. 
Demersul Bisericii a fost urmat la scurt timp de 
Ordinul nr. 130 din 28 mai 1915, al Marelui Cartier 
General al Armatei României, care aducea precizarea 
că protopopul Nazarie va deveni, în situaţie de război, 
şeful Serviciului religios. 

În toamna aceluiaşi an, Sfântul Sinod aproba 
Instrucţiunile asupra atribuţiilor preoţilor din Armată, 
instrucţiuni care au fost preluate sub formă de ordin 
circular de către Marele Stat Major. Aceste instrucţiuni 
reglementau ierarhizarea asistenţei religioase după 
modelul· militar (asimilarea în gradul de locotenent 
a preoţilor, cu posibilitate de promovare în grad), 
drepturile băneşti şi de echipare din bugetul oştirii, 
precum şi achiziţionarea obiectelor de cult necesare 
desfăşurarii cultului public divin, în campanie. 

Protopopul Nazarie s-a ocupat personal de 
elaborarea unor lucrări orientative care să vină în 
sprijinul activităţii preoţilor din Armată. Astfel, 
el a publicat o broşură cu 52 de pagini, conţinând 
10 predici şi cuvântări pentru diverse împrejurări 
specifice pastoraţiei în mediul militar, care să poată fi 
folosite ca model, precum şi rugăciuni pentru vreme de 
război, culese şi adaptate dintr-o slujbă de Te-Deum, 
tipărită la Mănăstirea Neamţ în anul 1862. 

De asemenea, elaborează lnstrucţiunile privitoare 
la atribuţiile preoţilor militari şi organizează, în vara 
anului 1916, mai multe conferinţe cu preoţii parohi, 
sfătuindu-i asupra rolului pe care îl vor avea în cazul 
unui eventual război. 

La o întrunire a preoţilor militari, din 7 iunie 
1916, mitropolitul Pimen afirma în cuvântul său că 
,,dă părintelui Nazarie pentru Armată pe cei mai buni 
preoţi ai săi din eparhie” ( mărturie care va fi în curând 
confirmată de activitatea de pe front a acestor preoţi. 
La data de 4/17 august 1916, România a semnat la 
Bucureşti Tratatul de alianţă cu Franţa, Marea Britanie, 

Rusia şi Italia, iar 10 zile mai târziu - pe 14/27 august - 
declară război Austro-Ungariei. 

În ziua de 15 august 1916 (sărbătoarea Adormirii 
Maicii Domnului), după oficierea Sfintei Liturghii, 
protopopul Constantin  Nazarie este numit Şef 
al Serviciului religios de pe lângă Marele Cartier 
General al Armatei României, cu gradul de colonel 
şi primeşte ca ajutor, cu gradul de maior, pe preotul 
Vasile Pocitan, profesor de religie din Bucureşti, 
devenit mai apoi arhiereu-vicar cu numele Veniamin 
şi care, în calitate de secretar al Cancelariei Serviciului 
religios, va ţine cu multă seriozitate evidenţa preoţilor 
mobilizaţi, precum şi evidenţa rezultatelor activităţii 
lor, care se va încheia după campania din 1919 din 
Ungaria. 

Începutul Primului Război Mondial a găsit repartizaţi 
în unităţile militare un număr de 43 de preoţi, alţi 40 
fiind la dispoziţie pentru a putea fi mobilizaţi în orice 
moment; au fost mobilizaţi şi preoţi români din afara 
hotarelor ţării (40 de preoţi mobilizaţi în Basarabia, 
confesorul garnizoanei Chişinau – pr. Partenie 
D. Constantin fiind protopopul preoţilor militari din 
regiune), alţi câţiva preoţi români din Transilvania, 
Banat şi Bucovina fiind încorporaţi în armata austro-
ungară şi trimişi pe fronturile din Italia şi Galiţia. 

Exemple deosebite în acest sens sunt preoţii Alexei 
Mateevici (1886-1917), preotul - poet care, în perioada 
1914-1917, a participat pe frontul din Galiţia şi apoi 
la Mărăşeşti, ca preot militar pentru ostaşii români 
din armata rusă, murind apoi de tifos exantematic şi 
preotul căpitan Ilie Hociotă cu acelaşi statut în armata 
austro-ungară, acesta ajungând, în anul 1921, protopop 
al clerului militar din Armata României. 

În toamna anului 1918 preotul Gheorghe Oprean, 
ajuns mai târziu episcop de Târnăveni, a fost ales 
secretar al Senatului central al ofiţerilor şi soldaţilor 
români, cu sediul la Viena, iar preotul Laurenţiu Curea 
din Deva a organizat o unitate de voluntari români 
la Praga. La alcătuirea acestei unităţi a contribuit şi 
preotul dr. Virgil Ciobanu din Roşia Montană-Munţii 
Apuseni, care a fost preot militar al ostaşilor români 
din Viena încă din anul 1906; a mers pe front în anul 
1914, iar după război va fi şef de lucrări la Facultatea 
de Medicină din Cluj, întrucât studiase medicina pe 
când era la Viena. 

Preoţi militari ai românilor care luptau în armata 
austro-ungară au fost şi Sebastian Rusan din Vulcan-



Rezerva Oştirii Române 9

Hunedoara (ajuns apoi episcop, arhiepiscop şi 
mitropolit al Moldovei), Pompei Moruşca din Şeica 
Mare - Sibiu (ajuns apoi episcop ortodox al Americii, 
cu numele Policarp), Constantin Moldovan din 
Cristian - Sibiu, Silviu Andrica din Sârbi - Hunedoara, 
Coriolan Buracu din Mehadia-Banat (ajuns apoi preot 
militar în Armata României), loan Felea din Pecica-
Arad (fost profesor la lnstitutul teologic din Sibiu şi 
care, după război, în calitate de reprezentant al Crucii 
Roşii Române, s-a ocupat cu aducerea osemintelor 
ostaşilor români din Transilvania, Banat şi Bucovina, 
care luptaseră în armata austro-ungară, jertfindu-se 
pentru o cauză străină patriei lor, pe frontul italian), 
precum şi profesorul dr. Aurel Crăciunescu (de la 
Institutul Teologic din Sibiu, ajuns mai târziu consilier 
patriarhal). 

În teritoriile ocupate şi-au pierdut viaţa 20 de 
preoţi români, împuşcaţi de soldaţii din armata austro-
ungară, alţii au fost schingiuiţi sau deportaţi în lagare 
din Germania; sute de preoţi au fost anchetaţi, jefuiţi şi 
alungaţi din parohii. 

Din Transilvania, peste 100 de preoţi s-au refugiat în 
România, în luna septembrie 1916, alţi aproximativ 150 
au fost închişi în închisorile ungureşti fără a fi judecaţi. 
220 de preoţi, 15 soţii de preoţi şi câţiva studenţi 
teologi au fost deportaţi cu domiciliu forţat în Ungaria. 
Dintre preoţii refugiaţi, o parte s-au înrolat ca preoţi 
militari: Iosif Comănescu-tatăl şi Iosif Comănescu-
fiul din Codlea, Ion Nan din Râşnov, Zenovie Popovici 
din Satu Lung, loan Rafiroiu din Poiana Sărată, 
scriitorul Ion Agârbiceanu-preot în Orlat-Sibiu şi 
Andrei Galea din Turnu Roşu-Sibiu (ajuns apoi 
consilier archiepiscopal la Sibiu). 

Aceştia s-au înrolat ca preoţi militari în regimentele 
de voluntari ardeleni Turda şi Alba Iulia, organizate în 
România Mare, în anul 1918. 

Prezenţa preotului era mai agreată de trupă, în 
comparaţie cu corpul ofiţerilor, întrucât militarii nu 
doar se confesau în legătură cu greutăţile lor din cauza 
războiului, ci aveau convingerea că vor primi Sfânta 
Împărtăşanie şi vor fi înmormântaţi creştineşte dacă 
vor muri, lucru care îi mobiliza şi îi întărea în luptă. 

Preoţii militari au oficiat pe câmpul de bătălie 
slujbe adaptate şi potrivite condiţiilor şi momentului 
respectiv, au spovedit şi împărtăşit ostaşii, au prohodit 
eroii căzuţi la datorie, conform obiceiurilor şi tradiţiei 
creştine, i-au îmbărbătat pe militari în timpul luptelor, 
au mângâiat şi îngrijit pe cei răniţi. 

Multe dintre aspectele şi împrejurările grele ale 
războiului au fost consemnate de preoţi în diverse 
însemnări sau jurnale, care sunt mărturii valoroase ale 
ororilor războiului, surprinzând multe aspecte care nu 
sunt menţionate în alte documente. Clerul militar s-a 

dovedit a fi un martor valoros şi un cronicar fidel al 
evenimentelor Războiului. 

Aprecierea comandanţilor de la diferite eşaloane 
pentru preoţii militari a crescut mult, atunci când au 
constatat devotamentul şi dăruirea lor faţă de soldaţi, 
când preoţii au fost în primele linii ale frontului şi când 
i-au condus în luptă. 

Au fost situaţii în care au fost oficiate slujbe 
religioase sub focul inamic, iar soldaţii au rămas în 
continuare la slujbă, având convingerea că rugăciunea 
săvârşită îi va proteja, zicând: „cui i-e scris să moară, 
moare şi în fundul pământului“. 

Despre părintele Gheorghe Tudorache din 
Regimentul 55 Infanterie, colonelul Dragu scria că 
între el şi soldaţi ,,s-a stabilit o aşa legătură sujleteascâ 
(...), încât ei îl numesc tătucul nostru”. 

În Monitorul Oficial nr. 96 din 1918, despre 
protosinghelul Iustin Şerbănescu de la Cernica s-a 
scris: ,,A luat parte la toate luptele, mergând cu sfânta cruce 
în mână, în fruntea luptătorilor regimentului. În ziua 
de 2 octombrie 1916, văzând că regimentul Feldioara a 
pierdut în lupte aproape toţi ofiţerii şi comandantul căzuse 
rănit pe Clăbucetul Taurului, a luat comanda acestui 
corp şi, luptând ca un erou o zi şi o noapte a respins pe 
inamic până la muntele Susai, oprindu-l să ocupe Azuga. 
În luptele de pe munţii Dihamului a condus un batalion 
de soldaţi, iar la 17 noiembrie 1916, fiind pentru a doua 
oară rănit, pe muntele Sorica, în timpul unui atac asupra 
Azugăi, a refuzat evacuarea, pentru a nu se despărţi de 
vitejii regimentului”. În luptele care au urmat, a căzut 
prizonier, în mijlocul trupei care nu se mai putea apăra. 
A reuşit să evadeze şi a rătăcit prin munţi timp de 
8 luni, până a reuşit să-i adune din nou pe supravieţuitorii 
regimentului. Pentru merite deosebite, a fost decorat 
cu ,,Crucea Mihai Viteazul “ şi a fost citat prin ordin 
de zi al Armatei franceze.

Asemenea contribuţii la educarea morală şi 
patriotică a soldaţilor români au făcut ca asistenţa 
religioasă în Armată să fie considerată ca fiind o parte 
componentă a siguranţei statului. 

Pentru binecuvântarea militarilor se oficiau, chiar 
şi în acele condiţii grele, servicii religioase diverse: se 
săvârşea Sfânta Liturghie sub cort deschis sau sub cerul 
liber, sfeştania (sfinţirea apei), Te-Deum (mulţumire), 
Spovedanie, Împărtăşanie, Maslu sau rugăciuni pentru 
diverse trebuinţe. După fiecare luptă, principala grijă a 
preotului era recuperarea psihică a militarilor răniţi şi 
a celor rămaşi în viaţă. 

Pe front, clerul militar se ocupa atât de înmor–
mântarea după datină şi cu toate onorurile cuvenite 
eroilor, cât şi de identificarea acestora; ei erau cei 
care notau datele despre locul unde era înmormântat 
fiecare militar, îngrijindu-se ca pe crucea fiecăruia să 



Rezerva Oştirii Române10

fie trecute toate datele necesare identificării ulterioare 
a mormântului. 

Protopopul Nazarie adresează preoţilor militari, 
în luna martie 1917, îndemnul ca, după exemplul 
Mântuitorului Hristos (Care nu s-a îngrijit doar 
de sufletele oamenilor, ci a vindecat şi neputinţele şi 
bolile trupeşti), să aibă grijă şi de sănătatea trupească 
a ostaşilor care, conform Evangheliei, sunt „temple ale 
Duhului Sfânt (I Corinteni, cap. 6, 19). 

Preoţii aveau permanent grija şi preocuparea să se 
păstreze curăţenia şi igiena personală a militarilor, ca 
astfel să se diminueze şi să se evite răspândirea bolilor 

molipsitoare datorate mizeriei şi murdăriei. 
Rezultatul a fost unul spectaculos, întrucât preoţii 
militari au devenit ajutoare de nădejde ale medicilor 
în îngrijirea răniţilor şi a bolnavilor şi în combaterea 
epidemiilor, unii dintre ei contactând de la bolnavi 
tifosul exantematic, sacrificandu-şi sănătatea sau viaţa 
în îndeplinirea misiunii lor.

Foarte importante au fost atitudinea şi contribuţia 
deosebită a clerului din afara armatei permanente, în 
special aportul călugărilor şi măicuţelor de la diferite 
mănăstiri, la alinarea suferinţelor bolnavilor şi răniţilor, 
cum s-a întâmplat şi în Războiul de Independenţă. 

Mitropolitul Pimen Georgescu al Moldovei a 
stăruit pentru înscrierea celor din cinul monahal ca 
voluntari în serviciile sanitare ale Armatei. Mai mult 
decât atât, mitropolitul a pus la dispoziţia Armatei 
clădirile din incinta mai multor mănăstiri, pentru 
adăpostirea şi îngrijirea răniţilor şi a bolnavilor. 
Îndemnul său s-a concretizat în apariţia organizaţiei 
,,Misiunii călugărilor infirmieri”, care a cuprins peste 
200 de călugări şi maici, conduşi de către arhimandritul 
Teoctist Stupcanu. 

Călugării hirotoniţi (ieromonahii) erau şi duhovnicii 
bolnavilor, iar în Moldova călugăriţele aflate sub 
îndrumarea maicii Eupraxia Macri au urmat cursurile 
speciale pentru infirmiere de la spitalul din Târgu 
Neamţ, de unde au fost repartizate la toate spitalele 
militare din zona Moldovei. Aşa s-a întâmplat şi în 
Muntenia, sub îndrumarea maicii Ana Ghenovici, 
cursurile fiind urmate la Institutul surorilor de caritate 
din Bucureşti. 

Este important faptul că preotul militar Grigorie 
Popescu-Breasta din Craiova a dus în anul 1917, 
de la mănăstirea Dealu la Kerson, în Rusia, capul 

domnitorului Mihai Viteazul, pentru a nu fi profanat 
de trupele de ocupaţie, fiind readus în ţară după război. 

Pentru vrednicia lor şi pentru misiunile îndeplinite 
cu înaltă dăruire şi sacrificiu, unii confesori au 
fost decoraţi cu medalii de război, la propunerea 
Comandanţilor lor. 

Clerul militar din România a avut o contribuţie 
importantă la făurirea statului naţional unitar român. 
Datorită atitudinii jertfelnice a preoţilor militari în 
timpul Primului Război Mondial, a apărut necesitatea 
permanentizării în Armată a prezenţei clericale şi în 
timp de pace, nu doar atunci când ţara era chemată la 
arme; această permanentizare era cu atât mai necesară, 
cu cât se impunea o grijă deosebită faţă de starea 
sufletească precară a soldaţilor. Pe lângă o bună pregătire 
şi instrucţie fizică, era evidentă necesitatea unei 
instruiri morale, spirituale, întrucât aceasta a insuflat 
întotdeauna curaj şi bărbăţie pe câmpul de luptă. 

După realizarea Marii Uniri din anul 1918, 
reprezentanţii de frunte ai Bisericii şi Armatei au 
reuşit să permanentizeze instituţia preoţilor militari în 
mediul militar, prin apariţia, în anul 1921 a Episcopiei 
Armatei. Această instituţie a fost condusă, în timp, 
de episcopul Justinian Teculescu, episcopul general 
de brigadă dr. loan Stroia şi episcopul general de 
brigadă dr. Partenie Ciopron. 

La 22 august 1948 instituţia preoţilor militari în 
armată îşi înceta activitatea. Aceasta este reluată abia 
după evenimentele din decembrie 1989.

Bibliografie selectivă:
- Cdor.(r) dr. Ilie Manole, Preoţii şi oştirea la 

români. Editura Militară, 1996; 
- Armata şi Biserica, Colecţia ,,Revistei de istorie 

militară”, Bucureşti, 1996; 
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Ortodoxe Române (IBOR), Editura Institului Biblic şi 
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1997; 
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Note şi impresii din campania 1916-1918, ed. a II-a, 
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- Iconom Constantin Nazarie, Activitatea preoţilor 
de armată în campania din 1916-1918 Bucureşti, 1921; 
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întregirea neamului (vol. I), Tipografia Vremea, 1940.



Rezerva Oştirii Române 11

CENTENARUL CONFERINŢEI DE PACE 
DE LA PARIS ŞI RECUNOAŞTEREA 

INTERNAŢIONALĂ A ROMÂNIEI ÎNTREGITE

General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREŢU

Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.

Desăvârşirea unităţii naţional-statale a poporului 
român în 1918 a fost recunoscută pe plan internaţional 
prin tratatele încheiate între anii 1919-1920. La 
deschiderea Conferinţei de Pace de la Paris (5/18 
ianuarie 1919) România era de fapt şi de drept un stat 
unitar şi independent, în cadrul lucrărilor acesteia 
consacrându-se doar, prin instrumentele dreptului 
internaţional, noul statut teritorial şi politic al 
acesteia, pe baza principiului sacru al autodeterminării 
popoarelor. 

În timp ce în România întregită se aplicau 
hotărârile de unire, desăvârşindu-se unificarea în 
toate domeniile, la Paris, Conferinţa de pace, la care 
participau reprezentanţii a 32 de state, se străduia să 
găsească soluţiile pentru aşezarea lumii pe baze noi, 
care să excludă în viitor o nouă catastrofă, soluţii care 
urmau a fi înscrise în Pactul Societăţii Naţiunilor şi în 
conţinutul tratatelor de pace cu ţările învinse. 

Conferinţa de pace a fost dominată de marile puteri 
învingătoare, constituite în mod arbitrar în Consiliul 
Suprem. Ele urmăreau să-şi satisfacă propriile interese, 
de cele mai multe ori în detrimentul ţărilor mici şi 
mijlocii. În acelaşi timp, marile puteri au trebuit să ţină 

seamă de anumite realităţi ireversibile, cum au fost cele 
privind formarea unor state europene independente 
sau desăvârşirea unităţii naţional-statale a altora. 
Prin urmare, forumul de pace de la Paris nu putea să 
creeze sau să întregească state noi pe harta Europei 
Centrale şi de Sud-Est, inclusiv statul român, ci era 
chemat să dea investitură de jure acestei realităţi de 
facto, s-o recunoască în tratate şi să o consacre pe plan 
internaţional. 

Delegaţia română la Conferinţă, condusă de 
premierul Ion I.C. Brătianu, a susţinut dreptul de 
legitimă recunoaştere a României întregite, pe temeiul 
hotărârilor de unire cu Patria-mamă din 1918, al 
uriaşelor eforturi militare şi materiale făcute pentru 
ducerea războiului împotriva Puterilor Centrale, 
precum şi în virtutea acceptării oficiale de către 
puterile Antantei, prin tratatul din 4/17 august 1916, a 
dreptului României asupra provinciilor sale istorice 
aflate sub stăpânirea Austro-Ungariei. 

În cuvântarea sa de la 1 februarie 1919, premierul 
român a cerut ,,mai-marilor” de la Conferinţă să 
recunoască România Mare, în graniţe ce înglobau 
teritorii locuite în marea majoritate de români: Nistrul 

Deschiderea lucrărilor Conferinţei de Pace de la Paris – 5/18 ianuarie 1919 – după „L’illustration“ 
(Biblioteca Academiei R.S.România)
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de la vărsare până la graniţa dintre Galiţia şi Bucovina. 
Pornind de aici, o linie care atinge Prutul la confluenţa 
cu Ceremuşul, urmând graniţa dintre Galiţia şi Ungaria, 
până la punctul Stog (cota 1655), apoi linia de separare 
a apelor Tisei şi Vizei, până la satul Trebuza, în amonte 
de confluenţa celor două râuri, talvegul Tisei până la 
4 km în aval de confluenţa cu Someşul (Vasárosnamény 
urmând să rămână României); linia va continua în 
direcţia sud–sud-est într-un punct situat la 6 km est de 
Debreţin, de aici până la Criş, la 3 km aval de confluenţa 
Crişului Alb şi Crişului Repede, apoi spre Tisa, până 
în dreptul localităţii Algy, la nord de Szegedin şi la est 
de localităţile Oroshaza şi Békémson; cursul inferior al 
Tisei până la confluenţa cu Dunărea; cursul Dunării în 
aval de acest afluent, apoi linia fixată prin tratatul de 
la Bucureşti din 1913, drept graniţă între România şi 
Bulgaria, până la Ekrene, la nord de Varna, pe litoralul 
Mării Negre; în sfârşit, litoralul Mării Negre de la acest 
din urmă punct până la vărsarea Nistrului. 

În acest perimetru geografic s-a plămădit şi s-a 
dezvoltat de-a lungul secolelor poporul român. Ion I.C. 
Brătianu atrăgea atenţia asupra faptului că, revendicând 
aceste frontiere, guvernul de la Bucureşti nu s-a situat 
pe poziţia aplicării cu rigoare a principiului etnic, 
renunţând să ceară alipirea la Patria mamă a sutelor 
de mii de români care trăiau dincolo sau în imediata 
vecinătate a frontierelor solicitate. 

El avea în vedere cele câteva sute de mii de români 
care locuiau în grupuri compacte pe malul stâng al 
Nistrului sau dincolo de Bug, pânâ în zona Niprului; 
sutele de mii de români stabiliţi dincolo de Dunăre, în 
Serbia, între valea Timocului şi a Moravei, cei peste o 

sută de mii de români care locuiau în mod compact pe 
malul bulgar al Dunării, de la frontiera sârbească până 
la Siştov.

În afara acestor grupuri compacte din imediata 
vecinătate a frontierelor solicitate existau sute de sate 
româneşti răsfirate în câmpia ungară de lângă Tisa, în 
mai multe provincii ale fostului Imperiu ţarist, chiar 
în îndepărtata Siberie, precum şi numeroasa şi vechea 
populaţie româneascâ aflată în inima Peninsulei 
Balcanice, în Macedonia sârbească şi bulgărească şi în 
regiunile muntoase ale Greciei. 

Dacă luăm în calcul faptul că tratatele de pace fixau 
frontierele României cu Ungaria şi cu Iugoslavia (în 
Banat) în defavoarea cererilor româneşti putem aprecia 
că şi după Marea Unire din 1918 câteva milioane 
de români continuau să trăiască în afara României. 
Numărul acestora a crescut cu peste trei milioane 
în 1940, în urma ocupării Basarabiei şi nordului 
Bucovinei de URSS şi a Dobrogei de Sud de Bulgaria.

În faţa argumentelor etnice, istorice, economice, 
geografice etc., expuse de I.I.C. Brătianu la Conferinţa 
de pace, marile puteri aliate, în pofida unor măsuri 
discriminatorii privind dreptul lor de a asigura protecţia 
minorităţilor din România (Polonia, Cehoslovacia 
şi Iugoslavia, Bulgaria, Grecia erau supuse aceluiaşi 
tratament) şi a neacceptării unora dintre cererile 
româneşti privind stabilirea graniţelor cu Ungaria 
şi Iugoslavia, au recunoscut Hotărârile de unire ale 
poporului român din 1918. 

Astfel, la 10 decembrie 1919, după obţinerea unor 
modificări în textul Tratatului de pace cu Austria şi în 
Tratatul minorităţilor (suprimarea referirii la Tratatul 

Delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris
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de la Berlin din 1878 şi la independenţa condiţionată 
a României; suprimarea art. 10 şi 11 din Tratatul 
minorităţilor care stipulau privilegii speciale pentru 
minoritatea evreiască), delegaţii români au semnat 
Tratatul de pace cu Austria, la St. Germain. La art. 59 
tratatul prevedea: „Austria renunţă în ceea ce o priveşte, 
în favoarea României, la toate drepturile şi titlurile asupra 
părţii fostului ducat a Bucovinei, cuprinsă dincoace de 
fruntariile României”, graniţele fiind cele specificate în 
Hotărârea de Unire cu România din 15/28 noiembrie 
1918. La aceeaşi dată de 10 decembrie 1919 România 
a semnat şi Tratatul de pace cu Bulgaria, la Neuilly-sur 
Seine, prin care se restabilea graniţa româno-bulgară 
pe traseul antebelic.

 Tratatele de pace de la St. Germain cu Austria 
şi cel de la Neuilly cu Bulgaria conţineau şi clauze 
militare. Austria era obligată să demobilizeze armata, 
care urma să fie redusă la 30 000 de oameni, inclusiv 
ofiţerii (articoluI 120). De asemenea, Austria nu avea 
dreptul la aviaţie militară şi trebuia să predea, în contul 
reparaţiilor de război, principalelor Puteri aliate şi 
asociate vasele de război, submarinele, monitoarele şi 
torpiloarele de pe Dunăre, precum şi întreaga flotă 
comercială. Cât priveşte Bulgaria, efectivele sale de 
pace nu trebuiau să depăşească 33 000 de oameni. 

Încheierea Tratatului cu Ungaria a necesitat o 
activitate îndelungată şi laborioasă a comisiei de experţi 
condusă de Andre Tardieu, activitate desfăşurată ,,în 
dorinţa sinceră de a stabili frontiere drepte pentru 
toate ţările», după cum mărturisea ministrul de externe 
britanic, Arthur Balfour. Expertul American Charles 
Seymour afirma că acolo unde criteriul etnic, care a 
stat la baza delimitării frontierelor, nu era concludent, 
balanţa a înclinat lejer în favoarea vechilor naţionalităţi 
dominante, germană şi maghiară.

 La 11 iunie 1919, Consiliul miniştrilor de externe 
ai Conferinţei de pace i-a convocat pe reprezentanţii 
României şi Cehoslovaciei pentru a le comunica 
graniţele între aceste ţări şi Ungaria, care urmau a fi 
introduse în tratatul de pace. Frontiera recunoscută 

Delegaţia României în timpul semnării Tratatului 
de pace cu Ucraina

între România şi Ungaria era, în esenţă, cea actuală, 
ea fiind acceptată până la urmă de guvernul român. 
Deşi fusese trasată pe baza unei documentaţii bogate şi 
variate, guvernele de la Budapesta şi delegaţia ungară 
la Conferinţă au recurs la toate mijloacele, inclusiv la 
forţă armată, pentru a determina modificarea graniţei 
fixată de Conferinţă şi reanexarea Transilvaniei la 
Ungaria. 

La 4 iunie 1920, tratatul dintre România şi Ungaria 
a fost semnat la Versailles, în clădirea Trianon din 
Paris, de Anglia, Italia, SUA, Japonia, România, 
Regatul sârbilor, croaţilor şi slovenilor, Cehoslovacia 
şi alte nouă state, pe de o parte şi Ungaria, pe de altă 
parte, reprezentată de A. Renard (ministrul lucrărilor 
publice) şi Drasche Lázár (ministru plenipotenţiar). 
În numele României tratatul a fost semnat de dr. Ion 
Cantacuzino (ministru de stat) şi Nicolae Titulescu 
(fost ministru), punându-se capăt unor mari nedreptăţi 
istorice, economice, sociale şi politice, exercitate de 
conţii şi grofii unguri asupra populaţiei româneşti 
majoritare din Transilvania şi cea mai veche în acest 
spaţiu al Daciei, dar şi asupra unei părţi a populaţiei 
săseşti, secuieşti şi evreieşti.

Referindu-se la plângerile Ungariei împotriva 
,,nedreptăţilor Tratatului de pace de la Trianon, 
istoricul american Milton G. Lehrerer spunea: „Dacă 
în 1920 s-a comis o nedreptate, nu ungurii au să se plângă 
de ea, ci românii, căci dincolo de frontiera politică au fost 
lăsaţi în teritoriul unguresc mai multe insule de români”.

Cine a pierdut, de fapt, atât timp cât frontiera reală a 
României ar fi trebuit să fie pe Tisa, aşa cum se stabilise 
de către cele patru puteri ale Antantei în 1916? 

Este grav că deşi au trecut peste 100 de ani de la 
realizarea Marii Uniri şi 99 de ani de la semnarea 
Tratatului de la Trianon, Ungaria încearcă din nou să 
întoarcă roata istoriei.

Se impune ca în final să subliniem faptul că Tratatele 
din 1919-1920 au consfinţit şi prăbuşirea imperiilor 
austriac şi german. 
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DIN VIAÞA A.N.C.M.R.R.
În ziua de 27 mai 2019 s-a desfăşurat la 

Bucureşti, în Palatul Cercului Militar Naţional – 
Sala de Marmură, Şedinţa Consiliului Director 
al A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, cu 
următoarea ordine de zi: • Raport privind activitatea 
Biroului Permanent Central, a filialelor judeţene 
şi sectoarelor Municipiului Bucureşti, în perioada 
23 noiembrie 2018 – 27 mai 2019; • Prezentarea şi 
confirmarea Raportului de audit extern pe anul 2018; 
• Prezentarea şi validarea unor probleme de ordin 
statutar şi organizatoric: a) validarea membrilor 
aleşi în organele de conducere ale filialelor cu ocazia 
Adunărilor Generale din anul 2019; b) transformarea 
subfilialei Feteşti în filială locală, cu denumirea 
Filiala Feteşti a A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan 
Cuza”, în coordonarea Filialei Judeţene Ialomiţa; 
c) aprobarea funcţionării Filialei Judeţene Olt în 
Municipiul Caracal şi coordonarea de către aceasta 
a filialelor (subfilialelor) A.N.C.M.R.R. de pe 
cuprinsul Judeţului Olt; d) aprobarea funcţionării 
Filialei din Curtea de Argeş ca Filială Judeţeană a 
A.N.C.M.R.R.,,Alexandru Ioan Cuza” şi dreptul 
acesteia de a coordona filialele locale şi subfilialele din 
Judeţul Argeş; • Prezentarea şi validarea propunerii 
B.P.C. pentru încadrarea Comisiei de Etică şi 
Integritate, cu validarea acesteia la Conferinţa 
Naţională; • Informare privind stadiul completării 
Formularului 230 privind redirecţionarea către 
Asociaţie a 2% din impozitul pe venitul realizat din 
pensie în 2018; • Prezentarea şi validarea Grupului 
de Consilieri Seniori: gl.(r) Spiroiu Nicolae, gl.lt.
(r) Dumitrescu Victor, gl.mr.(r) Chiriac Mihai, 
gl.mr.(r) Constanda Victor, viceamiral (r) Plăviciosu 
Ioan, gl.bg.(r) Gârlea Gheorghe, gl.mr.(r) Cojocaru 
Constantin, gl.mr.(r) Moroianu Vasile. • Prezentarea 
Proiectului de Hotărâre; • Dezbateri.

La această Şedinţă au participat membrii 
Consiliului Director şi ca invitaţi: membrii grupului 
de Consilieri Seniori, membrii aparatului central 
de lucru, membrii supleanţi ai Consiliului Director, 
Comisia de cenzori, membrii desemnaţi pentru 
Comisia de Etică şi Integritate. 

În aceeaşi zi au fost sărbătorite Ziua Rezervistului 
Militar şi Ziua A.N.C.M.R.R., ocazie cu care au 
fost subliniate locul şi rolul acestora în viaţa cadrelor 
militare în rezervă şi în retragere. 

Cu această ocazie a transmis un mesaj dl General 
(r) Hurdubaie Ioan, preşedintele Asociaţiei Naţionale 
a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din 
MAI. 

Au fost prezentate comunicările: Rezerva Arma-
tei, trecut, prezent şi viitor (gl. Nicolae Ciucă); 
A.N.C.M.R.R. – misiune de credinţă, datorie de 
onoare - 1925-1990-2019 (gl. lt. (r) Neculai 
Băhnăreanu). 

Cu ocazia acestor sărbători, unui însemnat număr 
de generali şi ofiţeri în rezervă şi în retragere le-au 
fost acordate: Emblema de Onoare a Statului Major 
al Apărării, Emblema de Onoare a A.N.C.M.R.R., 
Medalia Rezervistul Militar şi Diploma de merit şi 
de excelenţă ale A.N.C.M.R.R.

Tot cu acest prilej au fost avansaţi în grad de către 
ministrul apărării 93 de ofiţeri, maiştri militari şi 
subofiţeri.

La activităţile privind sărbătorirea Zilei Rezer-
vistului Militar au participat ca invitaţi: general 
Nicolae Ciucă, Şeful Statului Major al Apărării, 
precum şi generali şi ofiţeri, şefi ai unor direcţii centrale 
din Ministerul Apărării Naţionale, reprezentanţi 
ai ANVR şi ai Asociaţiei Cultul Eroilor ,,Regina 
Maria” şi preşedinţi ai asociaţiilor de cadre militare 
în rezervă şi în retragere din SNAOPSN. 

În cele ce urmează vă prezentăm documentele 
principale ale Şedinţei Consiliului Director.
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R A P O R T
PRIVIND ACTIVITATEA BIROULUI PERMANENT 

CENTRAL A FILIALELOR JUDEŢENE ŞI ALE 
SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

ÎN PERIOADA 22 NOIEMBRIE 2018-27 MAI 2019

În baza Hotărârii Conferinţei Naţionale 
Extraordinare din 22 noiembrie 2018, am convocat 
lucrările ședinţei anuale a Consiliului Director în luna 
mai, lună cu date pline de semnificaţii: 1 Mai – Ziua 
internaţională a muncii, 9 Mai – Ziua Independenţei 
de Stat a României, Ziua Europei și Ziua Victoriei 
Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război 
Mondial, 10 Mai – Ziua Regalităţii, 21 Mai – Ziua 
Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena, 31 Mai – Ziua 
Rezervistului Militar şi Ziua Asociaţiei Naţionale 
a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere 
„Alexandru Ioan Cuza” şi a unor evenimente, nu lipsite 
de importanţă, desfășurate tot în această lună, și anume, 
Summitul Consiliului European de la Sibiu de pe 
9 Mai, alegerile europarlamentare și referendumul pe 
justiţie de ieri 26 Mai și începerea vizitei suveranului 
pontif, Papa Francisc, pe 31 Mai.

Cu atât mai mult trebuie să realizăm importanţa 
propunerii și a Hotărârii Conferinţei Naţionale Extra-
ordinare de a desfășura în fiecare an ședinţa anuală a 
Consiliului Director în preajma Zilei Rezervistului 
Militar și a Zilei A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan 
Cuza”. Prezentul raport de activitate aduce în atenţia 
membrilor Consiliului Director activitatea desfășurată 
la nivelul Biroului Permanent Central și al filialelor 
judeţene și de sector în perioada 22.11.2018 și până 
astăzi.

În perioada menţionată, activitatea Asociaţiei s-a 
desfăşurat în baza Hotărârii Conferinţei Naţionale 
din 21.11.2017, Hotărârii Şedinţei Extraordinare 
a Consiliului Director din 27.04.2018, Hotărârii 
Conferinţei Naţionale Extraordinare din noiembrie 
2018, Planului cu principalele activităţi al Biroului 
Permanent Central pe anul 2019 şi hotărârilor 
şedinţelor lunare ale BPC, precum şi a hotărârilor şi 
planurilor proprii. Conţinutul acestor documente vă 
este cunoscut, ele fiind difuzate oportun către toate 
filialele din compunere şi către structurile afiliate. Din 
acest punct de vedere ţin să remarc interesul manifestat 
de majoritatea preşedinţilor de filiale privind activitatea 
desfăşurată de Conducerea centrală a Asociaţiei. Din 
punct de vedere organizatoric principala preocupare 
a Biroului Permanent Central a constat în realizarea 
pachetului de documente cu caracter normativ necesare 
organizării şi conducerii curente a Asociaţiei, astfel: 

Statutul, Organigrama Aparatului Central de Lucru 
al BPC, Organigrama conducerii A.N.C.M.R.R. 
,,Alexandru Ioan Cuza”, Regulamentul intern de 
funcţionare al Aparatului Central de Lucru, Codul 
de etică şi integritate, Regulamentul de funcţionare 
a Comisiei de Etică şi Integritate, Ghidul de bună 
practică a desfăşurării adunărilor generale de la filialele 
Asociaţiei, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor 
lunare ale Biroului Permanent Central redactarea şi 
transmiterea, la cei în drept, a Hotărârilor adoptate, 
elaborarea Planului cu principalele activităţi ale 
Biroului Permanent Central etc. Cu această ocazie vă 
rog să-mi permiteţi să mulţumesc tuturor celor care, 
într-o măsură mai mare ori mai redusă, au contribuit 
la realizarea documentelor enumerate şi a căror 
importanţă nu trebuie să o mai demonstrăm. Una 
dintre nerealizările de până acum pe această linie se 
referă la elaborarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a Asociaţiei aşa cum prevede art. 28, 
alin. (4), lit. a) din Statut, dar vă promit că ne vom 
concentra atenţia pe realizarea şi a acestui document 
care explicitat ulterior în Buletinele informative de 
uz intern, se va constitui în cel mai util ghid de bună 
practică în aplicarea prevederilor statutare. 

O preocupare permanentă a Biroului Permanent 
Central, cât şi a preşedintelui acestuia o constituie 
respectarea prevederilor statutare, îndeplinirea Hotă-
rârii Conferinţei Naţionale Extraordinare, cât şi a 
propriilor Hotărâri. Un rol important pe această linie 
revine secretarului general al Asociaţiei, iar pe plan mai 
extins noii structuri, Comisia de Etică şi Integritate, a 
cărei încadrare o propunem astăzi spre aprobare.

Pe linia preocupărilor privind realizarea scopului şi 
îndeplinirea obiectivelor A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru 
Ioan Cuza” am desfăşurat numeroase activităţi şi 
acţiuni, am participat şi am fost coautori a numeroase 
propuneri pentru realizarea, cu prioritate, a cerinţelor 
de protecţie socială şi de îndeplinire a aspiraţiilor 
membrilor Asociaţiei. Activităţile Biroului Permanent 
Central au vizat atât cadrul instituţional, respectiv 
legătura cu structura de conducere a MApN, cât şi 
cel formal şi informal pe linia relaţiilor stabilite prin 
acorduri şi parteneriate cu celelalte structuri asociative 
ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere. Menţionez, 
în acest sens, Planul de activităţi comune desfăşurate 
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de M.Ap.N. şi structuri asociative şi fundaţii pentru 
anul 2018; prezentarea de propuneri pentru Planul de 
măsuri cu activităţile care se vor organiza şi desfăşura 
de către M.Ap.N. pentru cooperarea cu structurile 
asociative ale personalului militar în rezervă şi/sau în 
retragere/veterani de război în anul 2019; pregătirea 
şi desfăşurarea evenimentului aniversar de sărbătorire 
a 160 ani de la Unirea Principatelor Române, sub 
conducerea lui Alexandru Ioan Cuza; pregătirea şi 
semnarea a numeroase petiţii, note de protest, note de 
revendicări şi apeluri adresate îndeosebi factorilor de 
decizie politici, parlamentari şi instituţiilor cu atribuţii 
pe linia rezolvării problemelor cu care ne confruntăm 
şi, nu în ultimul rând, am participat la acţiuni de protest 
organizate la nivel FORUM cu participare efectivă 
a membrilor filialelor sectoarelor capitalei, mai puţin 
Filiala Sector 4 şi parţial Filiala Sector 2; Filialele 
Galaţi, Teleorman, Gorj, Bistriţa Năsăud, Vâlcea.

La nivelul filialelor, activitatea structurilor de 
conducere – Biroul Permanent şi Comitetul - având 
la bază prevederile statutare, hotărârile structurilor 
de conducere superioare şi cele proprii au acţionat 
pentru creşterea capacităţii organizatorice, sporirea 
calităţii tuturor activităţilor pe care le-au organizat şi 
desfăşurat şi, nu în ultimul rând, creşterea numărului 
de membri. Acţionând sub deviza PATRIE, ONOARE, 
DEMNITATE s-au bucurat de prestigiu şi autoritate în 
rândul membrilor, dar şi al cadrelor militare în activitate 
şi al populaţiei din localităţile în care fiinţează.

Ţin să remarc, totodată, modul responsabil în 
care au fost pregătite şi s-au desfăşurat adunările 
generale anuale ale filialelor judeţene şi de sector. O 
notă aparte pentru modul de organizare şi desfăşurare 
de către Filialele Sectoarelor 5 şi 6, Filialele Judeţene 
Argeş, Alba, Bihor, Braşov, Galaţi, Olt, Sibiu, Suceava, 
Dâmboviţa, Constanţa, Cluj, Covasna. Nu ne 
pronunţăm pentru cele la care nu am participat, dar îmi 
permit să întreb când va avea loc Adunarea Generală 
la Filiala Judeţeană Harghita? Adunările Generale au 
fost pregătite pe baza Ghidului de bună practică, iar 
în materialele prezentate au fost oglindite obiectivele 
şi sarcinile rezultate din hotărârile Conferinţei 
Naţionale şi ale organelor de conducere pe întreaga 
scară ierarhică. Pe linia conducerii curente, un suport 
deosebit l-au constituit hotărârile lunare ale Biroului 
Permanent Central. 

Au fost redactate la timp şi de bună calitate toate 
documentele necesare desfăşurării şedinţelor de birou 
şi de comitet ale filialelor, s-au stabilit măsuri de întărire 
a colaborării instituţionale cu instituţia Prefectului, 
Consiliul Judeţean, Primăria, Consiliul Local, admi-
nistraţiile publice locale, comenzile unităţilor militare 
din localităţile de dislocare ale filialelor, precum şi 
cu structurile teritoriale ale celorlalte Asociaţii din 

Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi 
Securitate Naţională. 

S-au luat toate măsurile necesare pentru atragerea 
de noi membri şi simpatizanţi prin prezenţa activă în 
paginile revistelor şi publicaţiilor de profil cu materiale 
informative despre activităţile desfăşurate de Asociaţie, 
atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

 S-au organizat şi desfăşurat activităţile înscrise 
în planurile anuale cu preponderenţă cele prilejuite 
de Aniversarea Centenarului Marii Uniri, care au 
vizat excursii pe trasee istorice, concursuri sportive, 
acordarea de diplome şi medalii, cât şi cele cultural- 
educative. S-au organizat activităţi de socializare şi 
aniversare, precum şi de îmbunătăţire a comunicării 
între membrii filialei, prin actualizarea lanţului de 
comunicare telefonică, prin folosirea aplicaţiilor 
telefonice SMS, Messenger şi WhatsApp, precum şi a 
email-urilor pe paginile de Web. 

Cu scuzele de rigoare de nu fi putut participa 
personal, sau prin reprezentaţi, la toate Adunările 
anuale ale filialelor, afirmăm cu satisfacţie faptul 
că acestea s-au desfăşurat statutar, cu participarea 
unui număr reprezentativ de membri desemnaţi şi 
au analizat şi aprobat documentele de linie necesare 
desfăşurării activităţilor curente. La acest capitol reţin 
atenţia preşedinţilor de filiale cu privire la respectarea 
graficului de activităţi pentru reînscrierea la judecătorie 
şi în special privind denumirea corectă: Ex. Filiala 
judeţeană Sibiu „Ilie Şteflea” a A.N.C.M.R.R. „Al. I. 
Cuza”, opţiune pe care o împărtăşesc şi o susţin, dar 
pentru lipsa de fermitate din partea Compartimentului 
Juridic al A.N.C.M.R.R. ,,Al.I.Cuza” trebuie să declar 
validă şi denumirea - A.N.C.M.R.R. „Al.I.Cuza” 
- Filiala Sector 6 Bucureşti. Vom supune validării, 
de către Consiliul Director a tuturor modificărilor/
completărilor orga nelor de conducere ale filialelor, 
intervenite cu ocazia Adunărilor Generale Anuale.

Am reţinut o serie de aspecte critice la adresa 
conducerii centrale a Asociaţiei, dar şi numeroase 
propuneri care vor face obiectul analizei factorilor de 
răspundere şi în toate situaţiile în care avem cadrul 
legal, vom insista pe găsirea celor mai facile soluţii de 
rezolvare pe care le vom transmite, dar şi operaţionaliza. 
Nu am niciun fel de reţineri în a recunoaşte că sunt 
multe situaţii pe care nici noi nu le înţelegem. Câteva 
exemple pentru susţinerea celor afirmate: dacă numărul 
de locuri de odihnă în staţiuni l-am primit în prima 
decadă a lunii aprilie, după acea dată, pe baza analizei 
efectuate, le-am difuzat proporţional cu cantităţile 
primite; privind biletele de tratament îmi este jenă să 
mai aduc în discuţie modul de implicare a structurilor 
cu responsabilităţi în domeniu la nivelul M.Ap.N., 
la fel şi privind aplicarea Ordinului nr. M.161/2018, 
care se amână de fiecare dată, cam pe principiul OUG 
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care mai prorogă ceva la fiecare sfârşit de an pentru 
anul următor. Totuşi, avem şi oportunităţi pe care nu 
le folosim şi aici mă refer la facilitatea completării 
formularului 230. Avem un punct pe ordinea de zi cu 
această problemă şi mă limitez la a vă spune că încă nu 
am reuşit să înţeleg anumite situaţii de-a dreptul lipsite 
de logică cu privire la această facilitate. 

Stimaţi colegi, preşedinţi de filiale, împreună cu 
aparatul propriu de conducere, având la îndemână 
Statutul, ed. 2019, vă rog să vă exercitaţi prerogativele 
de conducere la nivelul filialei şi a celorlalte structuri 
din compunere. Nu înţeleg de ce se pun în discuţia 
Adunării Generale probleme hotărâte de către 
structurile de conducere superioare, prevederi statutare, 
nu am înţeles şi nici nu pot să înţeleg unele afirmaţii 
de genul „pierdem membri”, „pleacă membri”, „de ce 
vă plătim”, „ nu am primit nimic de la Asociaţie” etc. 
Mă întreb şi vă întreb, chiar pe dumneavoastră, chiar 
nu aveţi răspuns la toate aceste probleme? Ce credeţi 
că avem noi la centru şi nu vă dăm? Chiar pentru 5 lei 
pe lună plătiţi la început de an ţi se cuvine totul fără 
să mai treci pe la filială? Asta vă rog, să vă faceţi timp 
să le explicaţi membrilor, să găsiţi şi alte modalităţi 
de cointeresare care sunt la îndemână: excursii, vizite, 
întâlniri mai dese cu tematică adecvată, dar şi cu o 
agapa pregătită din timp, bineînţeles contracost etc., 
etc. Când îţi propui să te întâlneşti cu membrii filialei 
o dată pe trimestru, ori nici atât, ce aşteptări poţi 
avea? Sigur, multora dintre dumneavoastră nu vă spun 
noutăţi, procedaţi aşa de mult timp şi rezultatele se 
văd şi ţin să vă mulţumesc. Haideţi să ne mişcăm, să 
schimbăm un pic lucrurile, vă spun că merită.

O altă preocupare permanentă a BPC a constituit-o 
deschiderea către toate celelalte structuri asociative 
după principiul că orice activitate care se înscrie şi pe 
linia realizării obiectivelor A.N.C.M.R.R. ,,Al.I.Cuza”, 
trebuie sprijinită, fiecare succes trebuie să ne bucure, 
indiferent cine îl realizează. Dacă la Conferinţa 
Naţională Extraordinară am adus mulţumiri pentru 
aducerea la cunoştinţa parlamentarilor a solicitărilor 
stabilite la nivel central, de această dată trebuie să 
nuanţez, au fost multe acţiuni cu impact, dar şi multe 
excepţii. 

Toate acţiunile desfăşurate de la această Conferinţă 
şi până în data de 05.03.2019 au vizat sensibilizarea, 
la vârf, a factorului politic, adică a partidelor politice 
de la guvernare, singurele care pot decide schimbarea 
situaţiei nedemne în care am fost aduşi noi, militarii în 
rezervă sau în retragere, prin aplicarea Legii 223/2015, 
măcelărită prin cele trei OUG (57/2015, 59/2017 şi 
114/2018). V-am informat la timp sau v-aţi informat, 
pe surse, cu ce s-a întâmplat de pe 27.03.2019, până 
astăzi. Ca să nu pierdem timpul situaţia este următoarea:  
deşi au fost prezentate propunerile grupului de lucru, 

condus de către preşedintele A.N.C.M.R. şi au fost 
resesizaţi cei în drept despre aceasta, până în prezent 
nu s-a luat nicio măsură. Vă spuneam anul trecut că 
nu există interes politic, aşa cum s-ar părea că există, 
lucrăm însă cu Lia Olguţa Vasilescu, care nu aude ce 
nu o interesează, face orice să nu rezolve, ori să o facă 
fără costuri, ori cu costuri cât mai reduse, ba mai mult 
,să plătească poliţe cu mâna noastră, ceea ce nu se va 
întâmpla, cel puţin în ce mă priveşte. Discriminările şi 
inechităţile existente nu pot fi rezolvate decât cu bani, 
bani de la buget.

Deşi se încearcă de mai mult timp o reprezentare 
a cadrelor militare în rezervă şi în retragere din 
SNAOPSN în relaţia cu structurile politice şi 
administrative, consider că până în prezent s-a reuşit 
foarte puţin. Funcţionează bine relaţia pe Acordul Cadru 
între cele nouă structuri asociative din SNAPOPSN, a 
fost creat cadrul necesar, prin Ordinul M.46/2019, de 
participare, este adevărat la nivel consultativ, în relaţia 
cu M.Ap.N. pe problematica care ne interesează, dar 
până în prezent niciun rezultat. În lipsă de altceva mai 
bun încercăm să revigorăm FORUMUL, la care în 
prezent A.N.C.M.R. a luat conducerea rotativă.

În perioada analizată activităţile curente ale 
Asociaţiei s-au constituit în obiectul de activitate al 
departamentelor, birourilor şi compartimentelor din 
compunerea structurii centrale. Pe baza planurilor 
proprii de activităţi, fiecare structură şi-a adus aportul 
la îndeplinirea Planului cu principalele activităţi ale 
Biroului Permanent Central pe acest an. Aşa cum am 
arătat şi la început, fiecare şef de departament, birou şi 
compartiment are partea sa de contribuţie la realizarea 
pachetului de documente de conducere, în coordonarea 
Departamentului Organizare şi a Secretarului general. 
Fiecare departament, birou şi compartiment a folosit 
eficient resursa umană de care dispune şi a realizat 
la timp şi în volum complet obiectivele pe linie de 
specialitate. Rezultatele muncii desfăşurate la nivel 
central trebuie să se reflecte în bunul mers al activităţii 
întregii Asociaţii şi în acest sens reţin atenţia tuturor 
membrilor Biroului Permanent Central, tuturor şefilor 
de departamente, birouri şi compartimente de la nivel 
central, că rezultatele muncii noastre se reflectă cel mai 
bine în bunul mers al activităţii la nivelul filialelor şi 
subfilialelor, în modul cum contribuim la rezolvarea 
problemelor care îi preocupă pe membrii Asociaţiei. 
În perioada de referinţă au fost analizate şi soluţionate 
o multitudine de cereri şi solicitări ale unor membri ai 
Asociaţiei sau conduceri ale filialelor privind drepturile 
de pensie, încadrarea în grupe de muncă şi acordarea 
altor drepturi legale.

Pe linie economico-financiară precizez că, 
în Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr.1507, din 
04.04.2019, a fost publicat EXTRAS al situaţiei 
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financiare pe anul 2018 a A.N.C.M.R.R. ,,Al.I.Cuza”. 
Vă prezint principalii indicatori din contul rezultatului 
exerciţiului, astfel:

- Venituri din activitatea fără scop patrimonial = 
202.185 lei;

- Resurse obţinute de la bugetul de stat = 0 lei;
- Cheltuieli cu activităţile fără scop patrimonial = 

183.397 lei;
- Excedent din activităţile fără scop patrimonial = 

18.788 lei.
Menţionez că la venituri şi cheltuieli sunt înregistraţi 

şi cei 80.000 lei primiţi ca ajutoare prin CNPV. 
Aşa cum ştiţi şi este în practica A.N.C.M.R.R. 

,,Al.I.Cuza” am continuat demersurile necesare 
pentru acordarea de recompense morale, constând în 
înaintarea în gradul următor şi conferirea de ordine, 
medalii şi alte distincţii onorifice în fiecare an atât de 
Ziua rezervistului, de Ziua Armatei României, cât şi de 
Ziua Naţională – 1 Decembrie. În perioada analizată li 
s-a acordat gradul de general de brigadă unui număr 
de 8 colonei/comandori în retragere cu ocazia Zilei 
Naţionale – 1 Decembrie 2018 şi au fost înaintaţi în 
grad cu ocazia Zilei Rezervistului Militar 2019, 93 de 
ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri în retragere, din 
cele 166 de propuneri trimise de către Asociaţie. Nu 
au fost aprobate propunerile noastre privind avansarea 
cadrelor militare în rezervă. Cei înaintaţi sau propuşi 
pentru înaintarea în grad s-au distins prin rezultatele 
obţinute pe timpul cât s-au aflat în activitate, precum 
şi prin efortul depus pentru creşterea prestigiului 
Asociaţiei noastre, a cadrelor militare în rezervă sau în 
retragere, în societatea civilă.

Tot cu ocazia Zilei Naţionale – 1 Decembrie 2018, 
unui număr de 11 membri ai Asociaţiei noastre le-au 
fost conferite ordine naţionale de către Preşedintele 
României. 

Stimaţi colegi, pe linia relaţiilor internaţionale 
continuăm să fim deschişi către colaborarea cu structuri 
similare din ţări membre NATO şi nu numai. În acest 
an, la nivel central am semnat Acordul de Cooperare 
cu Uniunea Naţională a Ofiţerilor în Rezervă din 
Italia – UNUCI şi au continuat activităţile bilaterale 
la nivelul filialelor, unele cu tradiţie de ani buni aşa 
cum sunt filialele din Giurgiu, Mehedinţi, Dolj, Timiş, 
Arad, Satu Mare, Maramureş, Iaşi, Constanţa şi nu în 
ultimul rând, subfiliala Câmpina. Felicitări domnilor 
preşedinţi de filiale şi subfiliale pentru perseverenţă şi 
mai ales pentru felul cum reuşiţi să contribuiţi la mai 
buna cunoaştere a preocupărilor Asociaţiei noastre în 
exterior. Vă doresc succes pe mai departe la acest capitol 
foarte important în contextul actual, dar în acelaşi 
timp vă reţin atenţia asupra prezentării concluziilor 
rezultate şi mai ales a măsurilor de îmbunătăţire, pe 
viitor, a acestor relaţii.

Aşa cum remarcam şi la lucrările Conferinţei 
Naţionale Extraordinare din noiembrie anul trecut 
o preocupare aparte pentru menţinerea la un 
nivel ridicat al aportului membrilor Asociaţiei la 
celebrarea CENTENARULUI MARII UNIRI de 
la 1 DECEMBRIE 1918, l-a avut organul nostru de 
presă, revista ,,REZERVA OŞTIRII ROMÂNE”. 
Promovarea în paginile revistei ,,ROR” a cunoaşterii 
şi aplicării prevederilor statutului îmbunătăţit, a 
problemelor de politică, strategie şi istorie militară, 
dar şi a preocupărilor care se manifestă pe linia 
dezvoltării unor valori perene ale armatei noastre, 
cum sunt unitatea şi camaraderia, dau măsura locului 
şi rolului cuvenit Asociaţiei noastre ca structură de 
nivel naţional, de utilitate publică, independentă, 
democratică, apartinică, de orientare profesională, 
socială şi culturală şi de acţiune publică, în cadrul 
societăţii româneşti contemporane. Folosesc ocazia 
pentru a anunţa sărbătorirea în acest an a 20 de ani 
de apariţie neîntreruptă a revistei „ROR”, de a felicita 
membrii Departamentului Editorial şi de a aduce 
public mulţumiri celor mai statornici colaboratori, mai 
vechi sau mai noi. De asemenea, sincere mulţumiri 
şi felicitări tuturor celor care au preocupări pentru 
editarea de reviste, ziare sau lucrări de carte cu tematică 
specifică.

În prezent, o preocupare majoră la nivelul Departa-
mentului Editorial o constituie pregătirea pentru editare 
a celei de-a II-a ediţii a monografiei A.N.C.M.R.R. 
,Al.I.Cuza”. Aveţi ocazia să intraţi în istorie, dar nu cu 
formula: „X nu are completări”, în condiţiile în care noi 
vă solicitam să aduceţi faptele până la zi.

Stimaţi colegi, problemele prezentate sunt ale 
noastre, atât realizările, cât şi insuccesele şi noi toţi 
trebuie să contribuim la rezolvarea lor. Redarea 
demnităţii şi onoarei tuturor celor care au jurat cu 
mâna pe drapel, nu poate fi realizată decât printr-o 
relaţionare strânsă, permanentă, cu utilizarea tuturor 
pârghiilor şi mijloacelor constituţionale şi legale în 
relaţia cu autorităţile centrale ale statului (MApN, 
Guvern, Preşedinţie, Parlament) şi solicitarea ca acestea 
să-şi respecte obligaţiile constituţionale şi legale, faţă 
de armata activă şi de rezervă. 

Dacă pronia cerească îşi va întinde aripile şi asupra 
noastră şi ne vom bucura de mai multă înţelegere şi 
apreciere din partea celor cu responsabilităţi pe această 
linie şi răspunsul nostru va fi pe măsură.

LA MULŢI ANI, REZERVIŞTI!
LA MULŢI ANI, A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru 

Ioan Cuza”.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Preşedintele A.N.C.M.R.R.
General-locotenent (r) NECULAI BĂHNĂREANU
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În conformitate cu prevederile: art. 28, alin (4), litera 
m, privind competența Biroului Permanent Central, 
pentru organizarea ședinței Consiliului Director, 
şi ale art. 27, alin alin (1) și alin (3), litera b, privind 
competența adoptării de hotărâri, Consiliul Director al 
A.N.C.M.R.R., întrunit în ședința ordinară din 27 mai 
2019, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

1. - Aprobă Raportul privind activitatea Biroului 
Permanent Central, a filialelor județene și ale sectoarelor 
Municipiului București, inclusiv măsurile adoptate în şedin țele 
lunare, perioada 23 noiembrie 2018 – 25 mai 2019.

2. - Confirmă Raportul de audit financiar extern 
(independent) privind situațiile financiare ale Asociației-
aparat central, care cuprinde bilanțul la 31 decembrie 
2018, contul de profit şi pierdere, situația modificărilor 
capitalului propriu şi situația fluxurilor de trezorerie 
pentru exercițilul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, 
precum și un sumar al politicilor contabile semnificative 
și notele explicative, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare. Se precizează că Asociația, prin conducerea 
acesteia, are capacitatea privind continuitatea activității 
și un grad de adecvare certă a utilizării serviciului de 
contabilitate, pe baza acestei continuități.

3. - Validează completarea/actualizarea componen-
ței organelor de conducere ale filialelor (Comitet și Birou 
Permanent), rezultată în urma adunărilor generale din 
anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 27, alin (3), 
litera ,,e” din Statut.

4. - Având în vedere scrisoarea Filialei Ialomița nr. 8 din 
10 mai 2019, înregistrată la A.N.C.M.R.R.- aparat central 
cu nr. 434 din 16 mai 2019, prin care se solicită avizul pentru 
transformarea subfilialei Fetești în filială locală Consiliul 
Director aprobă constituirea Filialei Fetești – ANCMRR 
,,Alexandru Ioan Cuza”, ca filială locală, coordonată de 
Filiala Județeană Ialomița, competență dată de prevederile 
art. 20, alin (1) și ale art. 27, alin (3), litera e, din Statutul 
Asociației,  ediție 2019.

5. - Aprobă funcționarea Filialei Județului Olt ca Filială 
județeană-ANCMRR ,,Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul 
în Municipiul Caracal, cu coordonarea, de către aceasta, a 
filialelor/subfilialelor Asociaţiei constituite în alte localități 
ale județului.

6. - Aprobă funcționarea filialei Curtea de Argeș ca 
Filială județeană-ANCMRR ,,Alexandru Ioan Cuza”, 
cu sediul în Municipiul Curtea de Argeș, și coordonarea, 
de către aceasta, a subfilialelor Asociației constituite în alte 
localități ale județului.

7. - Aprobă vacantarea unui loc în Consiliul Director, 
ca urmare a retragerii gl. mr. (r) Cojocaru Constantin din 
funcţia de preşedinte al filialei sector 6, A.N.C.M.R.R.

H O T Ă R Â R E A
CONSILIULUI DIRECTOR AL A.N.C.M.R.R.

ÎN ŞEDINŢA SA DIN 27 MAI 2019
8. - Aprobă completarea Consiliului Director cu col. 

(r) Gomboş Constantin – preşedinte al Filialei Timiş 
A.N.C.M.R.R., ales de anunarea generală a filialei judeţene.

9. - Aprobă Nota de fundamentare referitoare la 
proiectul Codului de etică şi integritate şi a Regulamentului 
de funcţionare a Comisiei de Etică şi Integritate a 
A.N.C.M.R.R., proiecte avizate în şedinţa Biroului 
Permanent Central din 16 aprilie 2019.

10. - Aprobă propunerea Biroului Permanent Central 
pentru încadrarea Comisiei de Etică şi Integritate, cu 
validarea acesteia la Conferinţa Naţională, astfel: col. (r) 
Coasă Teodor – membru filiana sector 5, Bucureşti; col. (r) 
Ioana Ion – membru filiala sector 6, Bucureşti; col. (r) Pogan 
Ion – membru filiala judeţeană Cluj; col. (r) Hăpău Virgil 
– membru filiala judeţeană Iaşi şi plt. adj. (r) Dinu Ion – 
membru filiala judeţeană Dolj.

11. - Comisia de etică şi integritate informează 
Consiliul Director despre alegerea pe funcţii a următorilor 
membri: preşedinte – col. (r) Ioana Ion; vicepreşedinte – col. 
(r) Hăpău Virgil; secretar – col. (r) Coasă Teodor; purtător de 
cuvânt – col. (r) Pogan Ion; membru – plt. adj. (r) Dinu Ion.

12. - Ia act de stadiul completării Formularului 230 
pentru redirecționarea cuantumului de 2% din impozitul 
calculat pe venitul realizat din pensie în anul 2018, acțiune 
derulată de conducerile filialelor până la 25 mai 2019. 
Recomandă preşedinţilor de filiale să continue activitatea 
de completare şi transmitere a Formularului 230 până la 
31 iulie 2019, ca principală sursă de consolidare financiară 
a Bugetului propriu.

13. - Validează Grupul de consilieri seniori, constituit 
din gl. (r) Spiroiu Niculae; gl. lt. (r) Dumitrescu 
Victor; gl. mr. (r) Chiriac Mihai; gl. mr. (r) Constanda 
Victor; viceamiral (r) Plăviciosu Ioan, gl. bg. (r) Gârlea 
Gheorghe, gl. mr. (r) Cojocaru Constantin şi gl. mr. (r) 
Moroianu Vasile, în conformitate cu prevederile art. 30, 
alin (4), litera ,,h” din Statut. Atribuţiile şi competenţele 
acestora se stabilesc de către Preşedintele Asociaţiei.

14. - Aprobă Documentul cadru privind participarea 
A.N.C.M.R.R. la programul cu finanţare europeană. 
Preşedinţii de filiale vor relaţiona cu autorităţile locale 
şi vor informa conducerea centrală asupra măsurilor 
stabilite, termen - 1 septembrie 2019.

15. - Recomandă președinților de fililale să-și coordo-
neze activitatea în conformitate cu prevederile prezentei 
Hotărâri, stabilind măsuri practice referitoare la schimbarea 
actului managerial propriu, în sensul de creștere a perfor-
manței, implicarea directă și deschiderea la colaborare. 
Parteneriatul și colaborarea trebuie să se manifeste practic 
și informal cu toate instituțiile publice locale, parlamen -
tarii zonali și cu alte structuri asociative din SNAOPSN.

Vicepreședintele domeniului Organizare
Gl. bg. (r) ing. JOLDEA ION
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REVISTA ,,REZERVA OŞTIRII ROMÂNE”
ŞI POTENŢIALUL ACESTEIA 

ÎN REALIZAREA IMAGINII A.N.C.M.R.R.

General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREŢU

Redactor-şef

La împlinirea a 20 de ani de la apariţia primului 
număr al revistei „Rezerva Oştirii Române” aducem 
în prim-plan, în cele ce urmează, aspecte privind 
rolul acesteia în realizarea şi promovarea imaginii 
A.N.C.M.R.R.

Imaginea oricărei instituţii constituie un segment al 
operaţiilor informaţionale şi reprezintă, în cazul nostru, 
o funcţie a conducerii A.N.C.M.R.R. şi a filialelor sale 
din teritoriu.

Problema imaginii A.N.C.M.R.R. s-a aflat 
întotdeauna în atenţia Consiliului Director al 
A.N.C.M.R.R. a Biroului Permanent Central, dar şi 
a Birourilor Permanente ale filialelor din teritoriu. În 
acest sens s-a acţionat pentru cunoaşterea şi respectarea 
de către toţi membrii Asociaţiei a Statutului, a normelor 
de conduită socială pentru promovarea permanentă a 
intereselor şi scopurilor care justifică orientarea tuturor 
activităţilor acestei structuri. S-a optat pentru un stil 
de muncă dinamic, bazat pe colaborarea activă în 
cadrul organelor de conducere, precum şi între acestea 
şi membrii Asociaţiei. 

Totodată, s-a militat permanent pentru alegerea 
unor căi şi mijloace care să conducă la realizarea 
scopurilor propuse şi care să fie acceptate atât de 
organele puterii, cât şi de societatea civilă.

Formarea unei imagini a Asociaţiei nu reprezintă 
un scop în sine, ci constituie o soluţie reală de creştere 
a credibilităţii funcţiei sociale de utilitate publică a 
acesteia. 

Este de la sine înţeles că organelor de conducere 
de la toate nivelurile li se cer să promoveze o imagine 
corectă a întregii Asociaţii şi a fiecărei structuri a 
acesteia. Promovarea unei anumite realităţi impune însă 
stabilirea unui set de obiective şi măsuri care vizează 
menţinerea unei anumite imagini, dar şi îmbunătăţirea 
continuă a acesteia. 

În cadrul A.N.C.M.R.R. se poate afirma, în 
general, că s-a acţionat, atât la nivel central cât şi în 
teritoriu, pentru realizarea unei imagini pe măsură. În 
acest sens s-a avut în vedere efectuarea unor analize 
periodice pe aceasta temă, au fost luate măsuri pentru 
prevenirea crizelor de imagine şi evitarea denaturării 
imaginii Asociaţiei prin intervenţii neadecvate. 
Deontologia relaţiilor cu alte organisme s-a realizat 

în spiritul prevederilor statutare, dar şi respectând 
principiile de comunicare caracteristice. Au fost luate 
măsuri adecvate pentru realizarea unor punţi solide 
de legătură şi colaborare cu organele centrale şi locale 
ale puterii şi administraţiei şi cu mass-media locală şi 
centrală. 

Imaginea publică a Asociaţiei constituie principala 
sursă prin care societatea civilă şi puterea identifică şi 
recunosc rolul şi locul A.N.C.M.R.R. şi al filialelor 
sale la nivel naţional şi local.

Revistei ,,Rezerva Oştirii Române”, organul de 
presă al A.N.C.M.R.R., îi revine un rol important în 
realizarea unei imagini pe măsură a A.N.C.M.R.R., 
structura cea mai reprezentativă şi mai puternică a 
cadrelor militare în rezervă şi în retragere, care în 
anul 2025 va sărbători 100 de ani de la înfiinţarea, în 
1925, a ,,Societăţii Ofiţerilor în Rezervă Proveniţi 
din Activitate” (S.O.R.P.A.), predecesoarea sa, 
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ale cărei documente de înfiinţare - Decretul-Lege 
nr. 452 din 27.02.1924 şi Decretul-Lege nr. 772 din 
19.04.1924 - au stat la baza înfiinţării, în 1990, a 
structurii asociative a cadrelor militare în rezervă şi 
în retragere ,,Liga Naţională a Ofiţerilor în Rezervă 
şi în Retragere”, a cărei denumire a fost schimbată 
la Conferinţa Naţională din 31 mai 1991, devenind 
,,Uniunea Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi 
în Retragere”, apoi ,,Asociaţia Naţională a Cadrelor 
Militare în Rezervă şi în Retragere”, în baza Hotărârii 
Conferinţei Naţionale Extraordinare din 31 mai 2007. 

Argumentele care atestă rolul revistei noastre 
în realizarea imaginii A.N.C.M.R.R. ar putea fi 
sintetizate astfel: • a militat permanent pentru ca 
această structură asociativă să-şi axeze activitatea pe 
baza cerinţelor statutare şi să-şi onoreze prin fapte 
calitatea de ,,utilitate publică”, precum şi rolul său 
de interfaţă între organismul militar activ şi societatea 
civilă. • a subliniat necesitatea păstrării, cu sfinţenie în 
societate, a demnităţii cadrelor militare în rezervă şi în 
retragere, membre ale Asociaţiei şi angajarea acestora 
în rezolvarea problemelor comunitare, în baza unor 
relaţii solide cu organele centrale şi locale ale puterii 
şi administraţiei de stat, prezentarea „in extenso“ 
a activităţii şi preocupărilor A.N.C.M.R.R. şi ale 
filialelor, a problemelor de interes major pentru cadrele 
militare în rezervă şi în retragere şi a celor privind 
transformările petrecute în plan politic, social, cultural, 
militar etc. • a prezentat în permanenţă evoluţia de 
ansamblu a condiţiilor sociale şi modul în care acestea 
influenţeazâ calitatea vieţii cadrelor militare în rezervă 
şi în retragere, a combătut vehement orice acţiuni de 
denigrare a armatei şi a celor care au slujit sub drapel 
un număr însemnat de ani, ducând o viaţă de privaţiuni 
şi care au dreptul la un trai decent, fără teama că cineva 
le-ar putea diminua pensiile, care nici pe departe nu 
sunt comparabile cu cele ale militarilor din alte state 
membre N.A.T.O., în care acestea reflectă cu adevărat 
efortul pe care l-au depus pe timpul serviciului militar. 

Revista ,,Rezerva Oştirii Române” a dovedit 
o permanentă receptivitate şi a promovat toate 
demersurile care au făcut posibilă aderarea României 
la N.A.T.O. şi U.E., şi a celor care privesc integrarea 
deplină în aceste organisme, precum şi a problemelor 
privind locul şi rolul armatei în societatea românească 
de azi. 

Publicaţia noastră a avut permanent în vedere 
o gamă largă de aspecte, printre care enumerăm: 

• mutiplicarea căilor de valorificare a experienţei 
istorice generată de structurile asociative ale cadrelor 
militare în rezervă şi în retragere care au fiinţat 
în timp; • menţinerea şi multiplicarea unor strânse 
legături, pe plan central şi local, cu structurile militare 
active, precum şi cu organele centrale şi locale ale 
puterii şi administraţiei de stat; • cunoaşterea istoriei 
naţionale şi a fenomenului militar contemporan, 
pentru o mai bună informare a cadrelor militare în 
rezervă şi în retragere şi pentru facilitarea desfăşurării 
unor activităţi permanente pe plan central şi local, 
de informare şi cunoaştere şi în rândul altor categorii 
sociale, o atenţie deosebită acordându-se tineretului;
• realizarea unor relaţii de colaborare cu structuri 
similare ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere, 
din ţările membre N.A.T.O. şi din ţările vecine; 
• ţinerea la curent a cititorilor noştri cu evenimentele 
militare şi culturale importante, cu realizările ştiinţei 
şi ale filozofiei dezvoltării, într-o lume globalizată 
şi cu poziţia României şi a armatei în acest context; 
• s-a acordat o atenţie deosebită domeniului protecţiei 
sociale, asigurării medicale, a locurilor în staţiunile 
balneoclimaterice, precum şi altor probleme de interes 
general; • realizarea permanentă a unui util schimb 
de experienţă între filialele Asociaţiei, precum şi între 
acestea şi asociaţiile afiliate sau cu care se colaborează, 
a constituit o altă direcţie majoră a demersului 
publicistic al revistei şi implicit a contribuţiei sale la 
imaginea A.N.C.M.R.R.

Cele prezentate mai sus au avut un rol deosebit, 
alături de alte căi şi mijloace existente în practica 
A.N.C.M.R.R., în promovarea imaginii acestei 
importante structuri asociative a cadrelor militare în 
rezervă şi în retragere.

Colegiul de redacţie al revistei beneficiază de 
sprijinul preşedintelui A.N.C.M.R.R., domnul 
general-locotenent (r) Neculai Băhnăreanu, a unei 
însemnate părţi dintre preşedinţii de filiale şi nu mai 
puţin al colaboratorilor revistei. 

Cu prilejul sărbătoririi a 20 de ani de existenţă, 
Directorul revistei şi Colegiul de redacţie mulţumesc 
tuturor celor care, prin implicarea lor, reuşesc să 
aducă în prim-plan aspecte inedite din viaţa şi 
activitatea A.N.C.M.R.R. şi a structurilor sale, dar 
şi alte probleme de interes pentru cadrele militare în 
rezervă şi în retragere şi nu numai.
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Conferinţa Naţională a A.N.C.M.R.R. din 
21 Noiembrie 2017 a hotărât ca Statutul acestei structuri 
să fie completat cu noi prevederi, pentru a se realiza o 
mai deplină concordanţă cu actele normative în vigoare, 
referitoare la asociaţii şi fundaţii. 

 Activitatea de îmbunătăţire 
a cadrului de reglementare a 
activităţilor Asociaţiei a început 
imediat şi a inclus principalele etape: 
constituirea la începutul anului 2018 
a Comisiei pentru elaborarea noii 
forme a Statutului, în baza hotărârii 
BPC din decembrie 2017, compusă 
din: cdor (r) Casapu Eugen, col. 
(r) Coasă Teodor şi col.(r) dr. Ioana 
Ion; centralizarea şi analizarea de 
către comisie a propunerilor de 
modificare/completare a unor articole 
din Statutul Asociaţiei (ediţia 2013) 
făcute de filialele judeţene şi de sector, precum şi 
de structura centrală a A.N.C.M.R.R.; discutarea 
diferitelor forme ale acestor propuneri în Şedinţa 
Biroului Permanent Central din martie 2018 şi ulterior 
în Şedinţa Consiliului Director din aprilie 2018 şi 
aprobarea formei finale de către Conferinţa Naţională 
Extraordinară. 

Au fost făcute peste 425 de propuneri de modificare 
a unor articole, din partea majorităţii filialelor judeţene 
şi de sector şi a unor membri din structura centrală, 
în medie aproximativ 7 propuneri pentru un articol. 
Au fost articole la care numărul de propuneri a fost 
mult mai mare, cum au fost cele care vizau definirea 
asociaţiei, obiectivele, membrii asociaţiei, îndatoriri, 
filialele, Conferinţa Naţională, Consiliul Director, 
Biroul Permanent Central, cine stabileşte cuantumul 
cotizaţiei ş.a. 

Multe dintre aceste propuneri au vizat: introducerea 
termenului de ,,pensionari militari”; reprezentarea 
intereselor membrilor asociaţiei în faţa instanţelor de 
judecată: primirea în asociaţie şi a cadrelor militare 
în rezervă sau retragere şi din alte structuri; încetarea 
calităţii de membru pentru neachitarea cotizaţiei de 
membru timp de 2 ani; cum să se desfăşoare votul pentru 

MODIFICĂRILE LA STATUT 
VOR CONTRIBUI LA ÎMBUNĂTĂŢIREA
ÎNTREGII ACTIVITĂŢI A A.N.C.M.R.R.

Comandor (r) EUGEN MIHAIL CASAPU

alegerea preşedintelui Asociaţiei şi a preşedinţilor de 
filiale, a Biroului Permanent Central şi a Birourilor 
Permanente; numărul de membri în diferitele organe 
de conducere; cine să stabilească cuantumul cotizaţiei 

lunare etc. În multe situaţii, soluţiile 
propuse au fost diferite. 

De asemenea, au fost făcute 
numeroase propuneri de modificare 
şi/sau completare a Statutului, de 
membrii comisiei şi de alţi camarazi, 
propuneri care au avut în vedere: 

• asigurarea unui cadru îmbună–
tăţit de reglementare a actului mana-
gerial şi creşterea eficienţei activităţii 
A.N.C.M.R.R.; 

• punerea de acord a prevederilor 
actualului Statut cu modificările ulte-
rioare ale legislaţiei care regle  mentează 
problematica asociaţiilor, elaborarea 

actelor normative, activitatea financiar-contabilă etc., 
precum şi cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 
M 161 privind stabilirea criteriilor de sprijinire a asocia-
ţiilor de ,,utilitate publică” care îşi desfăşoară activitatea 
în domeniile de activitate ale M.Ap.N. (elaborat pe baza 
Legii nr. 167/2017 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
M.Ap.N.); 

• rezolvarea unor situaţii existente în organizarea 
şi activitatea Asociaţiei şi a filialelor/subfilialelor 
acesteia, determinate de nefinalizarea, în multe 
judeţe, a procesului de trecere de la U.N.C.M.R.R. la 
A.N.C.M.R.R.; 

• stabilirea, la nivel de Asociaţie, a unui control 
unitar şi coerent de aplicare şi monitorizare a aplicării 
Statutului, bazat pe un climat etic şi integru, adecvat 
scopului activităţii A.N.C.M.R.R. 

Doresc să mulţumesc şi pe această cale tuturor 
celor care au formulat propuneri care au permis să 
îmbunătăţim Statutul A.N.C.M.R.R. şi să finalizăm 
astfel ediţia 2019 a acestuia care, în primul rând, pune de 
acord prevederile sale cu diferite acte normative, respectiv 
cu: • Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, 
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cu modificările şi completările ulterioare, în legătură cu 
elementele pe care trebuie să le conţină statutul sau ce 
trebuie să se precizeze în cadrul statutului. De exemplu, 
la Art. 1 a fost inclusă precizarea din ordonanţă: 
„(2) în toate actele emise de asociaţie, denumirea acesteia 
va fi însoţită de sigla, sediul social, codul de înregistrare 
fiscală, numărul sentinţei civile, numărul de înregistrare 
din Registrul naţional, precum şi precizarea ,,de utilitate 
publică”; de asemenea, menţionez reformularea literei b) 
de la Art. 42 Sursele financiare ale Asociaţiei: ,,dobânzile 
şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în 
condiţiile legale” şi completarea statutului cu alin. 2 al art. 
19 cu referire la denumirea Filialei, care nu trebuie să 
difere de cea a Asociaţiei; • Legea nr. 167/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale 
şi Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 161/2018 
privind stabilirea criteriilor de sprijinire a asociaţiilor de 
utilitate publică care îşi desfăşoară activitatea în domeniile 
de activitate ale M.Ap.N., în legătură cu sprijinirea, într-o 
oarecare măsură, a desfăşurării activităţilor internaţionale 
ale Asociaţiei de către acesta sau cu punerea în 
practică a calităţii de utilitate publică (Art. 47, alin. 1, 
lit. c); • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 3103/2017 privind aprobarea 
Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără 
scop patrimonial, în legătură cu desemnarea, pe durata 
menţinerii statutului de utilitate publică, a unui auditor 
financiar care să verifice situaţiile anuale (Art. 28; alin 4, 
lit. k); • Regulamentul nr 2016/679 al UE pentru protecţia 
persoanelor jizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date în UE începând 
cu 25 mai 2018 şi Legea nr. 677/2001 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date, care obligă Asociaţia şi structurile componente 
la stabilirea unui responsabil cu protecţia datelor cu 
caracter personal (Art. 45, alin. 2); • Legea nr. 16/1996 
a Arhivelor naţionale, Legea nr. 135/2007 privind 
arhivarea documentelor în format electronic, care obligă 
Asociaţia şi structurile componente la constituirea 
arhivei (Art. 45, alin. 2); • Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă, în legătură cu structurarea 
articolelor pe alineate şi/sau litere, modul de formulare 
a acestora, precum şi cu alte aspecte, cum ar fi gruparea 
mai multor articole într-unul singur deoarece abordau 
aceeaşi problemă. De exemplu, a fost schimbată ordinea 
articolelor 2-5 din Statutul Asociaţiei (ediţia 2013), 
grupându-le pe diferite probleme, cu reformularea 
unora dintre acestea (cum ar fi articolul care se referă la 
continuarea tradiţiilor organizaţiilor cadrelor militare - 
fostul Art. 4 care devine, în ediţia 2019, Art. 2, cu 
reformularea conţinutului). 

În al doilea rând, au fost revăzute o serie de articole 
din ediţia precedentă a Statutului Asociaţiei. Astfel, 
la Capitolul 1. Dispoziţii generale, Art. 6 din ediţia 
2019, scopul asociaţiei a fost reformulat într-o formă 
mai sintetică, astfel încât să acopere toate obiectivele 
(Art. 7), care, la rândul lor, au fost reformulate 
în ideea lărgirii gamei de activităţi ale asociaţiei 
(apărarea drepturilor; rezolvarea problemelor sociale; 
promovarea scopului şi obiectivelor asociaţiei; 
stimularea şi promovarea interesului publicului pentru 
îndeplinirea serviciului militar în Armată etc.) şi a 
unei mai bune concretizări a obiectivelor prevăzute 
în ediţia anterioară a statutului (reprezentarea şi 
apărarea drepturilor cadrelor militare în rezervă sau 
retragere, inclusiv în faţa instanţelor de judecată, 
răspunsul oportun la denigrările care apar în societate 
la adresa cadrelor militare în rezervă sau retragere, 
conştientizarea organelor abilitate şi opiniei publice 
despre problemele cadrelor militare în rezervă sau 
retragere); de asemenea, acest articol (Art. 7) a fost 
completat cu alineate noi privind rolul A.N.C.M.R.R. 
în coagularea eforturilor tuturor structurilor asociative 
ale cadrelor militare în rezervă sau în retragere (alin. 2) 
şi încheierea de protocoale cu acestea, inclusiv pentru 
a deveni structuri asociate la A.N.C.M.R.R. (alin. 3). 

Modificările şi completările de la Capitolul 2. 
Membrii Asociaţiei asigură o unitate a abordării 
definiţiilor pentru membru, susţinător şi membru de 
onoare (Art. 8 şi 9), renunţându-se la limitarea primirii 
în Asociaţie a cadrelor militare în rezervă sau retragere - 
pensionari militari proveniţi dintr-o altă structură 
a sistemului de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională, dacă nu există o structură asociativă proprie 
în localitate. După art. 8, au fost introduse două 
noi articole care reglementează acordarea titlului 
de Preşedinte de Onoare (Art. 9) şi a Emblemei 
de Onoare (Art. 10). Au fost separate îndatoririle 
(Art. 13) şi drepturile (Art. 14) membrilor Asociaţiei 
de aspectele interzise de Statut acestora (Art. 15). De 
asemenea, au fost introduse în Statut posibilitatea şi 
modul de efectuare a transferului unui membru de la 
o filială la alta (Art. 12, alin. 4 şi 5). Totodată, Statutul 
a fost completat cu prevederi noi (o nouă sancţiune -
,,mustrare” la Art. 16, alin. 1, lit. a, pentru a se asigura 
o gradualitate a sancţiunilor; modul de sancţionare 
- Art. 16, alin. 3- 5; încetarea calităţii de membru - 
Art. 17, care include trei noi situaţii - excluderea din 
Asociaţie, dacă sancţiunea a fost menţinută în urma 
contestaţiei; neachitarea cotizaţiei de membru timp 
de 2 ani, numai cu hotărârea Adunarii Generale a 
Filialei/Subfilialei şi decesul şi reprimirea în Asociaţie 
- Art. 18). 
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Prin modificările şi completările la Capitolul 3. 
Organizarea s-a stabilit o structură organizatorică a 
A.N.C.M.R.R., care include atât filiala judeţeană/de 
sector, cât şi cea locală (municipală, orăşenească, comunală), 
clarificând unele situaţii existente în prezent, precum 
şi subfiliala, s-au precizat cu claritate atribuţiile 
structurilor de conducere şi s-au introdus atribuţiile 
funcţiilor de preşedinte (Asociaţie, filiale judeţene 
şi de sector, filiale locale, subfiliale), asigurând astfel 
un management eficient la toate nivelurile. Art. 25 al 
Statutului (ediţia 2019) clarifică norma de reprezentare 
(alin.1), cvorumul (art.2), inclusiv pentru şedinţele 
extraordinare, valabilitatea hotărârii (alin. 3), iar Art. 
43 (articol nou) precizează condiţiile candidaturilor 
şi modul de alegere a preşedintelui Asociaţiei şi a 
preşedinţilor de filiale sau subfiliale.  

La Capitolul 4. Activitatea financiar-contabilă s-a 
introdus, la art. 47, redirecţionarea a 2% din impozitul 
anual pe veniturile din salarii/pensii ca sursă financiară 
(alin. 1, lit. f ). 

Prin Statutul Asociaţiei (ediţia 2019), Art. 51 din 
Statutul Asociaţiei (ediţia 2013) a fost abrogat deoarece 
Asociaţiile Caselor de Ajutor Reciproc ale Cadrelor şi 
Personalului funcţionează după altă legislaţie decât cea 
după care funcţionează Asociaţia.

De asemenea, au fost abrogate Art. 58 - 62 (capito-
lul IV. Comisia de analiză a respectării prevederilor 
Statutului) din Statut (ediţia 2013) şi înlocuite cu 

art. 56-58 (Capitolul 6. Comisia de Etică şi Integritate). 
Aceasta este o comisie independentă care trebuie să 
monitorizeze respectarea şi aplicarea prevederilor 
statutului A.N.C.M.R.R. într-un climat etic şi integru, 
adecvat activităţii din cadrul Asociaţiei. 

Totodată, Statutul Asociaţiei (ediţia 2019) a 
dezvoltat cadrul de reglementare a cooperării şi 
colaborării internaţionale şi pe plan naţional, fiind 
introduse noi prevederi care permit racordarea reală a 
Asociaţiei noastre la activităţile desfăşurate de asociaţii 
similare din alte state şi din ţară, precum şi cu autorităţi 
şi instituţii ale statului, la nivel central sau local 
(Art. 59-62). 

Capitolul 8. Dispoziţii finale prevede obligativitatea 
respectării Statutului (art. 63) şi punerea de acord cu 
prevederile acestuia a documentelor de constituire şi 
a statutelor filialelor (Art. 64), fapt care va permite 
depăşirea unor probleme de legalitate care privesc 
unele filiale. De asemenea, a fost introduse articole noi 
privind unele prevederi referitoare la Revista Rezerva 
Oştirii Române şi publicaţiile filialelor (Art. 66) şi 
faptul că modificarea/completarea Statutului se aprobă 
cu votul a 2/3 din numărul participanţilor cu drept 
de vot la Conferinţa Natională/Consiliul Director 
(Art. 69). 

Avem convingerea că ediţia 2019 a Statutului 
A.N.C.M.R.R., prin corecta sa aplicare, va contribui la 
îmbunătăţirea întregii activităţi a Asociaţiei. 
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ZIUA REZERVISTULUI MILITAR 
ŞI ZIUA A.N.C.M.R.R.

DOUĂ SĂRBĂTORI CU VALOARE 
DE SIMBOL PENTRU CADRELE MILITARE 

ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE

Sărbătorim în fiecare an, în ultima zi a lui Florar, 

Ziua Rezervistului Militar, instituită prin H.G. 

nr. 467 din 12.05.2010 şi Ziua Asociaţiei Naţionale 

a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere 

,,Alexandru Ioan Cuza”, structură asociativă cons-

tituită, la nivel naţional, la 31 mai 1990. 

Cele două sărbători au o conotaţie aparte pentru 

cadrele militare în rezervă şi în retragere, mare parte 

dintre acestea membre ale A.N.C.M.R.R.

În cele ce urmează aducem în prim-plan câteva 

repere care privesc, pe de o parte, importanţa instituirii 

Zilei Rezervistului Militar, iar pe de altă parte locul 

şi rolul A.N.C.M.R.R. în viaţa cadrelor militare în 

rezervă şi în retragere şi nu mai puţin, în societatea 

românească de azi. 

1. Instituirea prin H.G. nr. 467/12.05.2010 a 

Zilei Rezervistului Militar, la propunerea Biroului 

Permanent Central al A.N.C.M.R.R. şi prin iniţiativa 

legislativă a M.Ap.N., reprezintă expresia respectului 

faţă de toţi cei care au servit cu devotament Ţara sub 

Tricolor. În acest sens considerăm remarcabil faptul că 

în Nota de fundamentare a acestei Hotărâri, semnată 

de doi miniştri – cel al Apărării Naţionale şi cel al 

Administraţiei şi Internelor – de patru directori de 

servicii centrale – român de informaţii, de informaţii 

externe, de telecomunicaţii speciale şi de protecţie şi pază, 

avizată (aşa cum prevede legea) de ministrul justiţiei, 

se arată: ,,Rezerviştii militari reprezintă o categorie 
socioprofesională diferită, au un statut definit în cadrul 
societăţii româneşti contemporane. În acţiunile desfăşurate 
de România în cadrul Războiului de Independenţă 1877-
1878, în Războiul de Întregire a Neamului 1916-1919 şi 
în cel de Al Doilea Război Mondial 1940-1945, precum şi 
în timp de pace, rezerviştii militari au adus o contribuţie 
importantă în păstrarea independenţei şi suveranităţii 
ţării, a valorilor militare şi culturale ale poporului român. 

General-locotenent (r) NECULAI BĂHNĂREANU

Preşedinte al A.N.C.M.R.R.
General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREŢU

Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.

Instituirea unei zile a rezerviştilor militari constituie o 
recunoaştere a rolului acestora de-a lungul istoriei, în 
cadrul societăţii româneşti”. 

Tot în această notă de fundamentare s-a propus şi 
ulterior s-a aprobat ca Ziua Rezervistului Militar să se 
sărbătorească în fiecare an la 31 mai, un omagiu adus 
în acest fel tuturor celor care în 1990, la data mai sus 
pomenită, la doar câteva luni de la Revoluţia din 1989, 
au pus bazele primei structuri asociative a cadrelor 
militare în rezervă şi în retragere de vocaţie naţională, 
structură care azi poartă numele A.N.C.M.R.R. 

Hotărârea la care ne-am referit menţionează: ,,prin 
rezervist militar se înţelege orice persoană care deţine 
grad militar în rezervă şi în retragere”.

Articulat la nevoile societăţii, organismul militar 
românesc a fost încă de la începutul modernizării 
sale, respectiv a doua jumătate a secolului XVIII, 
structurat pe două subsisteme: subsistemul militar 
activ, permanent şi subsistemul militar de rezervă, 
ale căror trăsături fundamentale au fost dintotdeauna 
unitatea de ţel şi de acţiune. 

Istoria militară modernă a poporului român atestă, 
cu date şi fapte, că nu de puţine ori, mai cu seamă în 
vremuri de restrişte, eforturile celor două subsisteme, 
activ şi de rezervă, s-au îngemănat, uneori până la 
contopire, securitatea şi apărarea militară a ţării fiind 
încredinţate conceptual însăşi naţiunii române armate. 
Şi în aceste situaţii, cele două subsisteme şi-au păstrat 
anumite trăsături specifice, definitorii, îndeosebi cele 
de existenţă şi funcţionare.

Ca urmare, cele două subsisteme ale organismului 
militar naţional, în dezvoltarea lor istorică au 
determinat apariţia, dezvoltarea şi consolidarea a două 
corpuri de cadre militare - corpul cadrelor militare 
în activitate şi corpul cadrelor militare în rezervă şi 
în retragere, ambele ca părţi constitutive ale aceluiaşi 
organism, Armata României. 
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Consacrând posibilitatea trecerii, la nevoie, 
dintr-un corp în altul, unul dintre obiectivele prioritare 
ale existenţei lor l-a constituit cultivarea, menţinerea 
şi consolidarea unităţii de corp şi a spiritului de 
camaraderie, a legăturii dintre cadrele militare active, 
de rezervă sau în retragere.

Tema rândurilor de faţă obligându-ne să ne referim 
în special la cadrele militare în rezervă şi în retragere, 
vom reitera totuşi faptul că profesiunea militară, având 
o specificitate aparte, a determinat şi determină ca 
alcătuirea şi funcţionarea corpului cadrelor militare 
să constituie, chiar de la începuturile sale moderne, 
obiectul unui neîntrerupt proces legislativ-normativ, 
care se menţine şi astăzi.

Înaltul Ordin de zi nr. 271 din 1863 al primului 
domnitor al Principatelor Române Unite, respectiv 
al României, Alexandru Ioan Cuza, precum şi 
Legea pentru organizarea armatei nr. 1727 din 
1864, referindu-se la situaţiile în care se puteau găsi 
cadrele militare, nominaliza următoarele: activitate, 
disponibilitate, inactivitate (pentru infirmităţi 
temporare, pentru reglementarea pensiei şi fără soldă), 
reformă sau retragere, au semnificaţia primelor 
elemente care prefigurează în plan legislativ situaţia 
cadrelor militare. 

Procesul de legiferare a statutului corpului cadrelor 
militare început de Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) 
a continuat prin adoptarea unor noi acte normative în 
domeniu, pe timpul domniei principelui şi apoi regelui 
Carol I (1866-1913). Între acestea s-au numărat legile 
privind poziţia ofiţerilor – 1878, 1887, 1897 şi 1913, 
legile privind pensiile militare – 1889, 1902, legile 
pentru ofiţerii de rezervă – 1889, 1902. 

Legislaţia militară în acest domeniu a continuat să 
se îmbogăţească pe timpul regelui Ferdinand I (1913-
1927), prin adoptarea legilor din 1931 privind poziţia 
ofiţerilor, 1925 şi 1936 privind pensiile militare. 

Dintotdeauna, inclusiv în perioada anilor 1945-
1990, armata, ca instituţie de temelie a statului, cadrele 
ei, s-au distins în societatea românească printr-un 
statut propriu, special, care le definea rolul, menirea, 
misiunile, îndatoririle şi drepturile aferente. În plan 
legislativ-normativ acest statut special a fost consacrat 
prin importante prevederi constituţionale, precum şi 
de legi cu caracter organic, fiind concretizat în acte 
normative specifice, în regulamente militare. 

Şi în perioada de după 1990 problematica poziţiei 
cadrelor militare în activitate cât şi a celor în rezervă 
şi în retragere a fost în atenţia factorilor de decizie. 
O dovedesc actele normative apărute şi anume: Legea 
nr. 446/2001 privind pregătirea populaţiei pentru 
apărare; Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor 

militare; Legea nr. 384/2016 privind statutul soldaţilor 
şi gradaţilor; Legea nr. 395/2005 privind suspendarea 
pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu etc. 

Chiar dacă segmentul socioprofesional reprezentat 
de cadrele militare în rezervă şi în retragere ocupă un 
loc bine definit în societatea românească de azi, nu 
odată acesta a avut de suferit mai ales din cauza unor 
măsuri de ordin legislativ şi nu mai puţin, ca urmare 
a unor atitudini lipsite de respect şi de moralitate. Se 
uită de cele mai multe ori faptul că rezerviştii militari, 
în spiritul cerinţelor jurământului militar, sunt capabili 
să contribuie, alături de persoanele responsabile din 
societatea românească, la redresarea situaţiei din ţară, 
la o igienizare morală a societăţii, precum şi la apărarea 
drepturilor şi libertăţilor tuturor cetăţenilor patriei 
noastre.

Subliniem faptul că în acest an sărbătorim pentru a 
şaptea oară Ziua Rezervistului Militar, de la instituirea 
acesteia prin Hotărâre de Guvern. O zi scumpă cadrelor 
militare în rezervă şi în retragere, înscrisă la capitolul 
,,Sărbători militare” al Calendarului Tradiţiilor 
Militare, periodic de istorie şi cultură militară, editat 
de Statul Major al Apărării Armatei Române.   

Cadrele militare în rezervă şi în retragere care dau 
identitate acestei sărbători sunt cele care, ca militari 
activi şi-au asumat prin jurământ onoranta misiune 
de a fi pavăză la hotarele terestre, aeriene şi maritime 
ale României, cu riscul, la nevoie – până la sacrificiul 
suprem. Sunt cei care, timp de mai multe decenii, 
s-au distins la comandă, în statele majore şi structurile 
tehnice de mentenanţă şi logistică, ale unor structuri 
militare la nivel tactic, operativ şi strategic, reprezentând 
cu onoare Armata şi Ţara în relaţiile internaţionale, 
precum şi în teatrele de operaţii. Totodată, mare parte 
dintre ei au participat pe şantierele ţării, în agricultură 
şi la înlăturarea urmărilor calamităţilor naturale. Şi nu 
în ultimul rând aducem în prim-plan pe cei care au luat 
parte la campaniile celui de-al Doilea Război Mondial 
şi la Revoluţia din decembrie 1989. 

2. Istoria Armatei României a reliefat locul şi rolul 
cadrelor militare în rezervă şi în retragere, în perioada 
modernă, ca un corp socioprofesional distinct, cu o 
anumită specificitate, hotărât să-şi apere interesele şi 
drepturile care li se cuveneau. Şi cum altfel decât prin 
crearea unor structuri asociative. 

Prima structură de acest fel a fost Societatea 
Veteranilor Independenţei, înfiinţată după şapte 
ani de la încheierea Războiului de Independenţă, în 
anul 1885. Societatea a funcţionat până în anul 1902, 
s-a reînfiinţat în anul 1908, fuzionând apoi cu alte 
structuri ale veteranilor de război înfiinţate în perioada 
care a urmat în număr de 8. 
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Mai înainte de apariţia Societăţii Veteranilor 
Independenţi, respectiv în anul 1880, a fost înfiinţat 
Clubul Ofiţerilor de Rezervă din Bucureşti, având 
ca scop ,,a procura ofiţerilor de rezervă, celor demisionaţi 
şi asimilaţilor, un loc de întrunire care, strângând şi 
mai mult legăturile de camaraderie între dânşii, să le 
procure în acelaşi timp şi un izvor de cunoştinţe militare 
prin conferinţe şi publicaţii şi a-i ţine la curent cu 
toate progresele ce se introduc în armată”. Şi-a încetat 
activitatea în 1916. 

Războiul de Reîntregire a Neamului a scos în 
evidenţă rolul deosebit pe care l-au avut cadrele 
militare în rezervă şi în retragere a căror pondere 
în cadrul efectivelor luptătoare ajunsese la aproape 
80 %. Unirea provinciilor istorice româneşti, Basarabia, 
Bucovina şi Transilvania cu patria mamă, a determinat 
creşterea numărului cadrelor militare active şi în 
rezervă. În rândurile acestora au fost încadraţi 11.246 
ofiţeri, din care 9.804 în rezervă şi în retragere, români 
proveniţi din armatele rusă, bulgară şi austro-ungară, 
care şi-au adus o contribuţie pe măsură la făurirea, în 
1918, a României Mari. 

Existenţa unui mare număr de cadre militare în 
rezervă şi în retragere, dificultăţile cu care continua 
să se confrunte ţara după război şi accentuarea 
acestora spre sfârşitul deceniului al treilea, precum şi 
dorinţa majorităţii foştilor combatanţi de a nu rupe 
legăturile sufleteşti cimentate în vâltoarea războiului, 
au determinat ca în perioada 1919-1939 să ia fiinţă, 
rând pe rând, nu mai puţin de 45 structuri asociative 
ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere, pe tot 
cuprinsul României Mari. Trebuie observat însă că, pe 
lângă aspectele sale pozitive, procesul de asociere a fost 
însoţit, ca şi în prezent, de unele contradicţii, rivalităţi, 
lipsă de coeziune, frustrări şi tendinţe hegemoniste. 

În aceste condiţii, în anul 1923 a fost înfiinţată 
Uniunea Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere 
(UORR), bazele ei fiind puse de un Comitet de iniţiativă 
în frunte cu generalii Rusescu şi Cantacuzino. Între 
obiectivele asumate de aceasta se aflau: dezvoltarea 
simţămintelor de solidaritate şi camaraderie; 
păstrarea şi întărirea bunelor raporturi cu cadrele 
militare active; lupta pentru îmbunătăţirea situaţiei 
materiale a membrilor săi, precum şi a invalizilor, 
orfanilor şi văduvelor de război. 

Uniunea se considera, alături de armata activă, 
,,o forţă naţională” , în afară de ,,orice preocupare 
politică”, Având însă o compunere eterogenă, în 
rândurile acesteia au apărut şi s-au dezvoltat tendinţe 
de separare, materializate prin ieşirea din Uniune a 
unei părţi considerabile a membrilor. 

Aceştia din urmă, împreună cu alţi ofiţeri în rezervă 
şi în retragere, în anul 1925, în baza prevederilor 

Constituţiei din 1923 privind dreptul de asociere şi 
ale Legii nr. 21 din 1924, au pus bazele Societăţii 
Ofiţerilor în Rezervă Proveniţi din Activitate 
(SORPA). Între preşedinţii acestei structuri asociative 
s-au aflat generalii Ion Culcer, Constantin Coandă şi 
Nicolae Samsonovici. 

Statutul şi organizarea noii structuri asociative, 
precum şi scopurile asumate erau, în linii generale, 
asemănătoare cu cele ale AORR. Una dintre deosebiri 
consta în aceea că SORPA punea la baza întregii sale 
activităţi legătura strânsă şi patronajul Ministerului 
de Război. În anul 1925 a dobândit şi statutul de 
persoană juridică. 

Ambele structuri asociative, AORR şi SORPA 
şi-au desfăşurat activitatea în paralel, militând fiecare 
în felul său pentru afirmarea intereselor şi apărarea 
drepturilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere, 
fuziunea dintre ele rămânând în stadiul unor discuţii 
sterile. Ambele au suportat însă marginalizarea şi 
restrângerea activităţii impuse de regimul antonescian. 

Remarcăm faptul că, atunci ca şi acum, din cauza 
unor tendinţe centrifuge, a continuat să apară un mare 
număr de structuri asociative, ale cadrelor militare în 
rezervă şi în retragere. Astfel, la nivelul anului 1943 
existau peste 41 de structuri asociative sau de altă 
natură, cu diferite denumiri, majoritatea înfiinţate în 
perioada 1924-1938. 

După cel de-al Doilea Război Mondial, mai 
precis în anul 1948, toate structurile organizatorice şi 
asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere 
au fost desfiinţate.

După numai câteva luni de la evenimentele din 
1989, din iniţiativa unor ofiţeri şi generali în rezervă 
şi în retragere, în fruntea căreia se afla generalul (r) 
Stelian Popescu, fost comandant al Armatei a 4-a 
Transilvania, este reluată tradiţia asociativă a cadrelor 
militare în rezervă şi în retragere. 

Este foarte bine cunoscut faptul că A.N.C.M.R.R., 
iniţial sub denumirea de Liga Naţională a Ofiţerilor în 
Rezervă şi în Retragere şi o perioadă Uniunea Naţională 
a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, a făcut 
recurs la dimensiunile valorice ale structurilor asociative 
ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere apărute 
după Războiul de Independenţă din 1877-1878 şi mai 
ales a celor din perioada interbelică. 

Actuala structură asociativă a cadrelor militare 
în rezervă şi în retragere provenite din Ministerul 
Apărării Naţionale este continuatoarea de drept 
a Societăţii Ofiţerilor în Rezervă Proveniţi din 
Activitate (SORPA), înfiinţată în anul 1925, în baza 
prevederilor Constituţiei din 1923 şi a unor acte 
normative specifice. 
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Încă de la înfiinţarea sa, în 1990, A.N.C.M.R.R. 

dispunea aşadar de un câmp existenţial având 

dimensiunea istoricităţii, ceea ce i-a impus să opteze 

pentru supremaţia valorilor autentice, care să-i 

guverneze întreaga sa activitate. Această opţiune de 

principiu concură la realizarea unei construcţii solide, 

care operaţionalizează idei şi concepte care dau măsura 

edificării scopurilor şi obiectivelor A.N.C.M.R.R., a 

cărei deviză este ,,Patrie, Onoare, Demnitate”.

Introducând în câmpul conceptual al activităţii 

sale ideile de fructificare şi de asimilare a valorilor de 

creativitate şi de conştiinţă a istoriei, Asociaţia devine 

pe zi ce trece o structură reprezentativă în societatea 

românească de azi şi de reală utilitate publică. Bogăţia 

spirituală a celor care au consimţit să facă parte din 

această structură asociativă ne apare în chip explicit în 

ataşamentul lor la valorile pe care aceasta le promovează, 

concretizate în final prin manifestările fiecărui membru 

în cadrul Asociaţiei şi în afara acesteia. 

Pledăm pentru ideea că Statutul actual al 

A.N.C.M.R.R., pus de acord cu legislaţia în vigoare 

privind fundaţiile şi asociaţiile, reprezintă un cod de 

conduită al tuturor membrilor acestei structuri, deoarece 

acesta înglobează în conţinutul său un set de valori care 

îi conturează fizionomia. Dacă la acestea adăugăm şi 

Strategia A.N.C.M.R.R., avem imaginea completă a 

ceea ce este şi ce vrea această structură asociativă de 

interes naţional, al cărei act de naştere a fost semnat cu 

aproape 30 de ani în urmă, în ziua de 31 mai, zi care 

a devenit Ziua A.N.C.M.R.R., structură care poartă 

denumirea onorifică ,,Alexandru Ioan Cuza”, primul 

domnitor pământean al României şi ctitorul Armatei 

Române moderne. 

A.N.C.M.R.R. este structura asociativă sărbătorită 

în fiecare an aşa cum se cuvine. 

În arcul de timp 1990-2019, A.N.C.M.R.R. a 

funcţionat în baza tradiţiilor interbelice, sub înaltul 

patronaj al Preşedintelui României, în calitate de 

comandant al Forţelor Armate ale României şi sub 

patronajul Ministerului Apărării Naţionale, ministrul 

fiind preşedinte de onoare al acestei structuri asociative. 

Fiecare Conferinţă Naţională: 1991, 1994, 1997, 

2001, 2005, 2007 (extraordinară), 2009 , 2013, 2017, 

2019 (extraordinară) a marcat noi trepte în procesul 

de sporire a numărului de membri, de consolidare 

organizatorică şi de implicare tot mai profundă în 

rezolvarea problemelor cu care se confruntă cadrele 

militare în rezervă şi în retragere provenite din 

activitate în Armata României. 

Cele de mai sus şi nu numai dau măsura dinamicii 

dezvoltării în timp a Asociaţiei, atât ca purtătoare de 

tradiţii cât şi ca integratoare a activităţii sociale şi de 

altă natură, a categoriei socioprofesionale pe care o 

reprezintă. 

Reprezentativitatea A.N.C.M.R.R. este astăzi 

atestată de un număr mare de dovezi, între care: numă-

rul însemnat de membri, organizaţi în 47 filiale judeţene 

şi de sector, Însemn heraldic, Steag de identificare 

şi Insignă proprii, precum şi dreptul de a conferi în 

propriu, Emblemă de Onoare; deţinerea unor înalte 

distincţii militare, precum: Emblemele de Onoare ale 

Armatei României, Statului Major General, Statelor 

Majore ale Categoriilor de Forţe Armate – Terestre, 

Aeriene şi Navale, Comunicaţiilor şi Informaticii, 

Direcţiei Generale a Apărării şi Emblema de merit 

,,Rezerva Armatei Române” clasa I ş.a., ca semn de 

recunoaştere a reprezentativităţii acesteia în apărarea 

intereselor cadrelor militare în rezervă şi în retragere 

provenite din activitate.

O dovadă concludentă a creşterii notorietăţii 

A.N.C.M.R.R. în societatea românească este şi faptul 

că aceasta face parte, din anul 2000, prin preşedintele 

său, din Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice. 

De asemenea, în teritoriu, mai mulţi preşedinţi ai 

filialelor judeţene ale A.N.C.M.R.R. sunt membri ai 

Consiliilor Judeţene ale C.N.P.V.

Şi în acest an, Ziua Rezervistului Militar şi Ziua 

A.N.C.M.R.R. au fost sărbătorite, atât la nivel central, 

în organizarea Biroului Permanent Central, odată cu 

şedinţa Consiliului Director, cât şi de filiale şi subfiliale, 

o parte dintre acestea cu sprijinul organelor locale. 

La mulţi ani! 
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SĂDIREA ARBORILOR – 2019

Colonel (r) GHEORGHE COTOLAN

Preşedintele Filialei Sector 1 Bucureşti a A.N.C.M.R.R.

În fiecare primăvară, când pădurea, plămânul verde 
al Terrei, îşi recapătă coloritul, iar mediul ambiant 
capătă noi dimensiuni, Regia Naţională a Pădurilor – 
ROMSILVA şi unităţile sale teritoriale desfăşoară o 
multitudine de activităţi pentru protecţia şi extinderea 
suprafeţelor împădurite. Acestor forţe, specializate în 
domeniu, li se alătură şi alte structuri locale şi naţionale 
care îşi aduc contribuţia la extinderea suprafeţelor 
împădurite, care au un rol deosebit în protecţia 
împotriva fenomenelor nocive ale naturii.

Majoritatea acestor activităţi s-au desfăşurat în 
perioada 15 martie-15 aprilie sub genericul ,,LUNA 
PLANTĂRII ARBORILOR” şi au cuprins atât 
activităţi practice cât şi cultural-educative, menite să 
formeze şi să dezvolte în rândul populaţiei interesul şi 
preocuparea pentru protecţia mediului.

În complexul activităţilor dedicate protecţiei 
mediului se regăseşte şi filatelia care, prin mijloacele 
specifice şi în colaborare cu A.N.C.M.R.R. şi Regia 
Naţională a Pădurilor – ROMSILVA, îşi aduce 
contribuţia la activităţi practice şi educative menite să 
asigure protecţia mediului. 

În acest context se înscrie realizarea de către 
A.N.C.M.R.R., în colaborare cu ROMSILVA şi 
Asociaţia Filateliştilor din Bucureşti, a unui set de plicuri 
filatelice şi o ştampilă, aprobată de Poşta Română, 
toate cu tematică adecvată (în total s-au realizat 
500 de plicuri), destinate circulaţiei prin serviciile 
poştale şi transmiterii mesajului privind însemnătatea 
protecţiei mediului pentru viaţa pe Terra. (la sfârşitul 
articolului sunt publicate cele patru plicuri filatelice). 

Plicurile realizate şi ştampila redau activitatea de 
plantare a pomilor, la care participă cetăţeni de toate 
vârstele şi naţionalităţile. Unul dintre aceste plicuri redă 
participarea militarilor armatei noastre la dezvoltarea 
pădurii, care i-a fost un frate bun în nenumărate 
împrejurări de-a lungul vremurilor. 

Un număr corespunzător de plicuri din această 
emisiune a revenit A.N.C.M.R.R., fiind expediate 
prin poştă tuturor filialelor din teritoriu, iar unele au 
fost expediate peste hotare. 

Toate aceste realizări au menirea de a forma şi 
dezvolta conştiinţa forestieră a populaţiei, pentru a 
participa la activităţile dedicate protecţiei mediului. 
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DIN VIAŢA FILIALELOR ŞI SUBFILIALELOR A.N.C.M.R.R.

DEZBATERI CONSISTENTE, 

MĂSURI EFICIENTE
Col. (r) GHEORGHE CIREAP 

Filiala Judeţeană Cluj a A.N.C.M.R.R.

În Filiala Judeţeană Cluj a Asociaţiei Naţionale 
a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, 
al cărei preşedinte este col.(r) Ion TRAŞCA, s-a 
desfăşurat, în luna martie a.c. Adunarea Generală 
Anuală, consacrată analizei activităţii desfăşurate în 
anul precedent, a bugetului de venituri şi cheltuieli, a 
raportului comisiei de cenzori şi a planului de activitate 
pentru anul următor. 

Adunarea a fost onorată de participarea: col. Petru 
PAH, Şeful de stat major al Diviziei 4 Infanterie; 
col. Grigore PĂŞCUTĂ, comandantul Centrului 
Militar Zonal Cluj; col. Maria COSTIN, director 
medical la Spitalul Militar Cluj; Mihai URSACHE, 
consilier principal la Prefectura Judeţului Cluj; gl. 
bg. (r) Constantin MANCAŞ, preşedinte al Filialei 
Cluj a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război 
şi juristul Ion CONSTANTINESCU, preşedinte al 
Organizaţiei Judeţene Cluj a persoanelor vârstnice. 
Toţi aceştia au prezentat problemele cu care se 
confruntă structurile pe care le reprezintâ şi au apreciat 
relaţiile şi buna colaborare cu Filiala Judeţeană Cluj a 
A.N.C.M.R.R.  

Dincolo de aspectele de ordin statutar sau 
procedural, specifice unei astfel de activităţi, au ieşit 
în evidenţă câteva probleme importante, legate de 
esenţa activităţii asociaţiei nostre. În primul rând, s-a 
pus accentul pe evaluarea acţiunilor circumscrise 
aniversării Centenarului Marii Uniri de la 
1 Decembrie 1918, care au dominat activitatea din 
anul precedent. S-a concluzionat faptul că au fost 
organizate multe activităţi pe această temă, unele 
foarte consistente, folosindu-se eficient potenţialul pe 
care îl oferă Clujul, un apreciat centru cultural, istoric 
şi universitar. S-a exprimat necesitatea de a continua 
astfel de demersuri, fără a considera că problemele au 
fost încheiate odată cu anul jubiliar. 

Cunoaşterea istoriei poporului român, a eforturilor 
făcute de marile personalităţi care au ctitorit România 
Mare - stat modern, configurat în graniţele sale fireşti 
după încheierea Primului Razboi Mondial - rămâne 
un obiectiv important. De aceea se vor iniţia, în 
continuare, informări periodice, întâlniri cu istorici, 
prezentări de cărţi, organizarea unor expoziţii şi alte 

activităţi similare. În această idee, s-a discutat despre 
obligaţia noastră de a insista în viitor pe cunoaşterea 
şi explicarea urmărilor efective ale Marii Uniri, în 
plan economic, social şi politic, precum şi a evoluţiei 
ulterioare a societăţii, uneori contradictorie, până 
în zilele noastre. De fapt s-a reiterat, în mod firesc, 
necesitatea de a perpetua acest demers, patriotic şi 
civic, care vizează cunoaşterea şi înţelegerea profundă 
a istoriei statului român modern. 

Un alt grupaj de probleme l-au reprezentat 
acţiunile întreprinse pentru apărarea drepturilor 
fundamentale şi legitime ale rezerviştilor militari: 
dreptul la pensie şi la un cuantum decent al acesteia; 
dreptul la sănătate şi asistenţă socială; dreptul la 
demnitate, potrivit unui statut normal al cadrelor 
militare; dreptul la informare şi la o imagine publică 
corectă, precum şi alte aspecte similare. S-a cerut 
insistent reprezentanţilor din conducerea filialei şi de 
la nivel central să fie mult mai activi în soluţionarea 
acestor probleme, în special a celor privind asigurarea 
unor pensii echitabile, fără discriminări şi disproporţii 
între diferite categorii de pensionari militari.

Experienţa din ultima perioadă a demonstrat 
că atunci când suntem insistenţi, când aducem 
argumente solide şi suntem uniţi se pot obţine măsuri 
favorabile din partea autorităţilor. Această atitudine 
trebuie întreţinută permanent deoarece mai sunt multe 
alte probleme de rezolvat, iar în condiţiile fluidităţii 
fenomenelor economice, sociale şi politice din ţară nici 
o soluţie nu poate fi considerată definitivă! 

În acest context s-a subliniat şi necesitatea 
implicării nemijlocite a rezerviştilor militari în viaţa 
societăţii, la nivel local şi central, a prezenţei lor mai 
active şi consistente la demersurile curente din societate, 
nu doar la evenimentele aniversare sau comemorative. 
Desigur, nu avem în vedere o implicare partizană sau 
de conjunctură ci una obiectivă, corectă, principială, 
corespunzătoare cu potenţialul de care dispune corpul 
de rezervişti militari. De altfel, subsidiar acestui aspect, 
s-a comentat destul de mult despre valorificarea 
potenţialului creativ al camarazilor noştri - dintre care 
unii sunt doctori în ştiinţe, scriitori, medici, ingineri, 
oameni cu temeinică pregătire şi cu experientă în 
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domeniile respective. S-a subliniat faptul că şi în 
anul precedent, mai mulţi colegi s-au evidenţiat prin 
publicarea unor lucrări de mare valoare documentară 
sau artistică, apreciate de public. Dintre aceştia pot 
fi menţionaţi: domnul gl. bg. (r) Ştefan POP, domnii 
colonei (r) lulian PATCA, Vasile TUTULA, Gavril 
MOISA, Gheorghe CIREAP, Teofil MÂNDRUŢIU, 
Ioan BENCHE şi domnul plt. adj.(r) Eugen COTA. 

Discutându-se despre Statutul A.N.C.M.R.R. s-a 
menţionat că recentele modificări aduse acestuia sunt 
binevenite. Ele pot determina mai multă operativitate 
în activitatea organelor executive, o apropiere mai 
mare între conducerea centrală şi filiale, între organele 
de conducere şi membrii Aociaţiei. A fost salutată 
ideea constituirii Comisiei de Etică şi Integritate 
a A.N.C.M.R.R. În acelaşi timp au fost criticate 
deficienţele de comunicare, lipsa de operativitate în 
transmiterea unor informaţii în ambele sensuri. Aceste 
lucruri sunt de neînţeles, în condiţiile în care există 
mijloace tehnice de mare performanţă şi rapiditate în 
comunicarea publică: site-uri, poşta electronică, fax-
uri, facebook, telefonie mobilă etc. 

Participarea în structurile de dialog social cu 
persoanele vârstnice este uneori formală, nu aduce 
în atenţia autorităţilor problemele noastre specifice, 
în mod argumentat şi convingător. De altfel, mai 
eficientă ar putea fi şi instituţia „purtătorului de 
cuvânt”, atât la nivel central cât şi în filiale. În unele 
cazuri, nici cooperarea cu alte structuri asociative din 
sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională nu 
este mulţumitoare. Din orgolii personale, din lipsă de 
comunicare sau din alte cauze nu se reuşeşte o coalizare 
benefică a tuturor forţelor, iar divergenţele - poate 
inerente - sunt diseminate în presa on-line, sau în alte 
medii. Este limpede faptul că fără o acţiune unitară nu 

vom reuşi prea multe, ştiut fiind că principiul „Divide 
şi stăpâneşte“ funcţionează şi în ceea ce ne priveşte. 

În mod concret şi exigent s-au abordat şi problemele 
de natură logistică sau de ordin financiar, solicitân-
du-se folosirea mai eficientă a bugetului de venituri 
şi cheltuieli şi a bazei materiale la dispoziţie. S-a 
considerat că se valorifică insuficient oportunitatea de 
a utiliza în folosul propriu cota de 2% din impozitul pe 
pensiile militarilor şi au fost clarificate măsurile pentru 
completarea Formularului 230 al ANAF, instituit în 
această privinţă. 

Nu în ultimul rând au fost analizate preocupările 
pentru organizarea activităţilor de socializare a 
membrilor asociaţiei şi de susţinere a spiritului de 
corp, specific structurilor militare. Ca fiinţe sociale, 
simţim şi noi necesitatea unor întâlniri camaradereşti, 
mai mult sau mai puţin formale, a unor excursii, 
vizionări comune de spectacole sau ieşiri publice 
pentru marcarea unor evenimente personale ori a celor 
specifice persoanelor vârstnice. În această idee s-a decis 
organizarea unor reuniuni cu familiile la evenimente 
cum sunt: Revelionul, Ziua femeii, Ziua rezerviştilor 
militari, Ziua armatei şi Ziua persoanelor vârstnice. 
De asemenea, s-a convenit continuarea practicii de 
a-i aniversa, la sediul filialei, într-un cadru decent şi 
civilizat, pe toti cei care împlinesc o vârstă rotundă, 
multiplu de cinci. 

În final au fost validate organele de conducere ale 
filialelor locale DEJ, TURDA şi CÂMPIA TURZII 
şi au fost aprobate documentele supuse dezbaterii 
precum şi planul de activitate pentru viitorul an, care 
concretizează concluziile desprinse şi sunt de natură 
să asigure desfăşurarea în continuare a activităţilor 
noastre, cu mai mare continuitate, consistenţă şi 
eficienţă. 

În conformitate cu Prevederile Statutului 
A.N.C.M.R.R. Filiala Judeţeană Galaţi întreţine relaţii 
de colaborare cu structuri asociative locale aparţinând 
SNAOPSN, respectiv filialele judeţene Cultul Eroilor, 
A.N.V.R. SRI, precum şi cu alte structuri ale căror 
obiective sunt compatibile cu ale Asociaţiei noastre. 
Scopul colaborării cu acestea rezidă în promovarea 
şi apărarea drepturilor legitime şi ale intereselor 
membrilor acestora, cadre militare în rezervă şi 

COLABORAREA FILIALEI JUDEŢENE 

GALAŢI CU ALTE STRUCTURI ASOCIATIVE
Comandor (r) CONSTANTIN ASOFRONIE

Vicepreşedintele Filialei Galaţi a A.N.C.M.R.R.

  

în retragere, pensionari militari, precum şi pentru 
cultivarea tradiţiilor naţionale şi militare, promovarea 
imaginii Armatei în societate, mobilizarea membrilor 
acestora pentru a participa activ la viaţa cetăţii.

Cea mai veche şi fructuoasă colaborare o avem cu 
Filiala Galaţi a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
„Regina Maria”. Aceasta pentru că majoritatea 
membrilor filialei noastre sunt şi membri ai acestei 
filiale, organele de conducere ale ambelor filiale folosesc 



Rezerva Oştirii Române32

în comun aceleaşi spaţii restrânse de funcţionare puse 
la dispoziţie de către Cercul Militar Galaţi şi împreună 
susţinem financiar, material şi uman, principalele 
manifestări publice locale. 

În anul 2018, Anul Centenarului Marii Uniri, am 
organizat şi desfăşurat în comun importante acţiuni: 
159 de ani de la Unirea Principatelor Române; 
Centenarul Unirii Basarabiei cu România; plantarea de 
stejari în Parcul Memoriei Naţionale de la Mărăşeşti; 
excursie comemorativă la cimitirele de onoare ale 
ostaşilor români căzuţi pentru eliberarea şi apărarea 
Basarabiei; Zilele Eroilor, Rezervistului Militar 
şi Armatei; Marşul Centenar Alba Iulia-Tecuci-
Munteni-Iaşi-Chişinău; Evocare istorică Centenarul 
Unirii Bucovinei cu România şi al Unirii Transilvaniei 
cu România; participarea la Adunarea Centenară de la 
Alba Iulia-1 Decembrie. De asemenea, un număr de 
membri ai filialei noastre au publicat articole în revista 
„Galaţiul eroic” editată de filiala Cultul Eroilor.

Cu Filiala Judeţeană Galaţi a ANVR participăm la 
activităţi comemorative desfăşurate cu ocazia Zilelor 
Veteranilor de Război şi a Veteranilor din Teatrele 
de Operaţii, susţinem cu ajutoare pe veteranii aflaţi 
în dificultate şi cu vârstă înaintată şi participăm la 
activităţi culturale dedicate veteranilor, la Galaţi şi 
Tecuci.

Începând cu anul 2016 am ridicat pe un plan 
superior colaborarea cu Filiala Judeţeană Galaţi a 
C.M.R.R. din MAI şi Sucursala Judeţeană Galaţi 
a C.M.R.R. din SRI, prin încheierea de Protocoale de 
colaborare. Principalele domenii de colaborare sunt: 
legislativ, protecţie socială şi promovarea imaginii 
categoriei noastre socio-profesionale în comunitatea 
civilă. Participăm în comun la ceremoniile desfăşurate 
cu diferite ocazii în garnizoană, ne armonizăm poziţiile 
exprimate în cadrul Şedinţelor lunare ale Comitetului 
Consultativ de Dialog Civic pentru Persoanele 
Vârstnice de la Prefectură. De asemenea, ne informăm 
reciproc privind modul de interpretare a legislaţiei 
specifice pensionarilor militari, cunoaşterea unor 
iniţiative şi activităţi desfăşurate de către fiecare parte 
pentru crearea unei opinii favorabile pensionarilor 
militari în cadrul comunităţii locale ş.a. Preşedintele 

Sucursalei C.M.R.R. din SRI ne înmânează periodic, 
gratuit, Revista Veteranilor din SRI „Vitralii-lumini şi 
umbre” cu informaţii inedite din domeniul securităţii 
naţionale nedisponibile publicului larg. Din acest an şi 
noi oferim colegilor din SRI revista Asociaţiei noastre 
„Rezerva Oştirii Române”.

Cu Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice ne 
consultăm pentru susţinerea în comun a unor facilităţi 
şi drepturi acordate de primărie pensionarilor.

Din anul 2018 am deschis colaborarea şi cu unele 
asociaţii ale cadrelor militare în rezervă, veteranilor şi 
combatanţilor de război din R. Moldova, reprezentanţii 
cărora au participat la activităţile noastre comemorative 
în cimitirele de onoare din Ţiganca, Cania şi Chişinău, 
organizate cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii 
Uniri. De asemenea, susţinem coagularea structurilor 
din domeniu într-o federaţie (activitate aflată în plină 
desfăşurare) şi pregătim încheierea unui protocol 
de colaborare cu aceasta, susţinem unele modificări 
legislative în domeniu, după model românesc şi UE 
şi ne consultăm în rezolvarea unor probleme ale 
veteranilor/combatanţilor din războiul transnistrean.

Cu alte structuri asociative din Galaţi: Tradiţia 
Militară, Frontiera Gălăţeană, Liga Navală Română, 
Cercetaşi, participăm la activităţi publice în zilele 
naţionale, Zilele Galaţiului, Tecuciului şi Dunării. 

Sub coordonarea Filialei Cultul Eroilor, care are 
Protocol de colaborare cu Inspectoratul Judeţean 
Şcolar Galaţi, participăm în şcoli şi licee din Galaţi şi 
Tecuci la: activităţi de promovare a valorilor Armatei 
Române; atragerea elevilor pentru şcolile militare; 
cinstirea trecutului istoric şi eroilor neamului; îngrijirea 
unor monumente; la acţiuni de cunoaştere a specificului 
militar în Ziua porţilor deschise, organizate la unităţile 
militare din garnizoană; activităţi culturale comune la 
muzee, monumente, biblioteci, şcoli, colegii/licee din 
judeţ.

Convinşi de eficienţa mai mare a demersurilor şi 
acţiunilor organizate şi desfăşurate în comun pentru 
apărarea drepturilor membrilor noştri, vom acţiona 
şi în continuarea pentru lărgirea şi perfecţionarea 
colaborării cu structurile asociative locale ale căror 
membri provin din SNAOPSN.
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În Anul Centenarului Marii Uniri, Filiala Judeţeană 
Bacău ,,General Nicolae Şova” a A.N.C.M.R.R., şi 
nu numai, a cinstit printr-o multitudine de activităţi 
faptele celor care cu 100 de ani în urmă au făcut 
posibilă făurirea României Mari.

Din agenda acestor activităţi aducem în prim-plan, 
în materialul de faţă, bogata activitate editorială a 
cadrelor militare în rezervă şi în retragere din Judeţul 
Bacău, materializată prin apariţia a nu mai puţin de 
patru lucrări şi anume:

• Cartea ,,O istorie a Oneştiului”, care abordează 
trecutul acestui oraş, de la Ştefan cel Mare şi Sfânt până 
la Primul Război Mondial. Sunt scoase în evidenţă 
totodată cele 17 prezenţe ale Reginei Maria la Oneşti 
şi împrejurimi, în perioada Războiului de Întregire.

Lucrarea semnată de Bogdan F. Romandaş, Vasile 
Jenică Apostol şi Vilică Munteanu, apărută în Editura 
Magic Print, a fost finanţată de Primăria Oneşti;

• ,,Zborul Marii Uniri. De la Bacău la Blaj”, 
ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, autor comandor (r) 
George Paul Sandachi.

Este vorba de zborul executat în ziua de 
23 noiembrie 1918 de locotenentul Vasile Niculescu, de 
la Bacău la Blaj, rămas în istorie ca Zborul Marii Uniri.

Apariţia prezentei ediţii a cărţii a fost posibilă 
datorită domnului general de flotilă aeriană (r) Nicolae 
Petrescu, prim vicepreşedinte al Filialei Judeţene Bacău 
a A.N.C.M.R.R. Domnia sa a organizat şi recentul 

BOGATĂ ACTIVITATE EDITORIALĂ

General de flotilă aeriană (r) VASILE FLOREA

Zbor al Marii Uniri, la care au participat 5 avioane, pe 
ruta aeriană Bacău – Blaj. 

Pentru aceasta şi pentru întreaga sa activitate a 
primit titlul de ,,Cetăţean de Onoare “ al Municipiului 
Bacău. 

• ,,Cultul Eroilor – 25 de ani dedicaţi Eroilor 
Neamului’, o monografie a Filialei Judeţene Bacău 
,,Colonel Corneliu Chirică” a ANCE ,,Regina 
Maria”, semnată de colonel (r) Paul Valerian Timofte 
(coordonator), colonel (r) Mihai Purcaru, Cristinel-
Dumitru Aioanei, colonel (r) George Gheorghiu. 

Apariţia lucrării a fost posibilă datorită sprijinului 
financiar al Consiliului Judeţean Bacău. 

 • Monografia Filialei Asociaţiei Naţionale a 
Veteranilor de Război,  ,,General Eremia Grigorescu” 
Bacău. O lucrare care aduce în prim-plan locul şi rolul 
acestei filiale judeţene care a cuprins şi cuprinde încă în 
rândurile sale un număr însemnat de eroi în viaţă. 

Lucrarea poartă semnătura domnilor: general 
de flotilă aeriană (r) prof. Alexandru A. Leonov 
(coordonator), colonel (r) Constantin Robu, colonel (r) 
Vasile Şirm, colonel (r) Ioan Poenaru, Mariana Tacu, 
Elena Monica Ungureanu.

Lucrarea a apărut în Editura Magic Print Bacău, 
graţie sprijinului Consiliului Judeţean Bacău. 

Dacă la cele de mai sus adăugăm şi materialele 
publicate în presa locală, dar şi activităţile practice 
desfăşurate, avem imaginea muncii cadrelor militare în 
rezervă şi în retragere băcăoane pe tot parcursul anului 
2018, care continuă şi în prezent. 
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2019 – ANUL CĂRŢII ÎN ROMÂNIA

SIMONA NAGÎŢ
Fundaţia Cultural-ştiinţifică ,,Pro Patria”

DIN VIAŢA STRUCTURILOR ASOCIATIVE
CU CARE A.N.C.M.R.R. COLABOREAZĂ

România, membră a Uniunii Europene, se situează 
pe ultimul loc în ceea ce priveşte piaţa de carte şi are 
cel mai mare procentaj de analfabetism. O situaţie 
deloc plăcută, care a impus apariţia Legii nr. 357/2018, 
care proclamă anul 2019 ca fiind ,,Anul Cărţii“ în 
România. 

Prin această lege se încearcă stimularea lecturii şi 
pe această bază creşterea numărului celor care citesc 
efectiv. 

Anul Cărţii propune lansarea unui program de 
nivel naţional, ,,România citeşte”, care presupune 
promovarea lecturii în şcoli, prin întâlniri cu scriitori, 
personalităţi publice ş.a., care să le citească elevilor 
fragmente din opere 
literare, activitate care 
se va constitui, cu sigu-
ranţă, într-un stimul şi 
o chemare la lectură.

Pachetul legislativ 
care include ,,Româ-
nia citeşte” se numeşte 
,,Pactul pentru car te”. 
Conform iniţiatorilor 
acestui proiect, sco-
pul este dublarea con-
sumului de carte la 
nivel naţional, până în anul viitor, prin stimularea 
lecturii şi susţinerea unei educaţii de calitate. Lectura 
este necesară cu atât mai mult cu cât aceasta are o 
serie de beneficii atât la nivel de individ, cât şi la nivel 
de comunitate. Ea stimulează nu doar ,,gândirea” 
ci şi efectiv creierul, contribuind la formarea unor 
conexiuni neuronale. Abilităţile de concentrare, 
capacitatea de atenţie, vocabularul, cunoştinţele, 
exprimarea emoţiilor, empatia şi imaginaţia – toate 
acestea cunosc îmbunătăţiri în urma lecturii.

Cercetătorii nu mai contenesc să ne uimească cu 
beneficiile cititului de la vârste fragede, lectura fiind 
considerată cea mai prolifică acţiune pentru succesul 
în viaţă. Studiile subliniază faptul că şcolarii care 
citesc au rezultate educaţionale superioare, ceea ce îi 

ajută să performeze într-un ritm mult mai susţinut în 
orice domeniu. 

Având în vedere cele de mai sus şi încă multe 
altele, Fundaţia Cultural-Ştiinţifică ,,Pro Patria”, 
aliniindu-se acestui comandament socio-cultural, 
şi-a propus în planul său de activitate pentru 
acest an obiective şi măsuri care se înscriu pe linia 
stimulării cititului, ca formă de bază în dezvoltarea 
culturală a individului. În acest sens, în opinia 
domnului colonel (r) Ion Bratu, preşedintele 
fundaţiei, un accent deosebit va trebui pus pe 
mediatizarea literaturii naţionale şi nu numai, 
în special a celei cu mesaj patriotic, în rândurile 

elevilor din instituţiile 
militare de învăţământ, 
precum şi ale elevilor 
din celelalte instituţii 
de învăţământ, dar şi 
ale tinerilor din diferite 
sectoare economico-
sociale. O sarcină am-
biţioasă şi de mare 
răspundere pe care 
Fundaţia Cultural-
Ştiinţifică ,,Pro Patria” 
intenţionează să o ducă 

la bun sfârşit, indiferent de greutăţile pe care va trebui 
să le surmonteze, solicitând în acest sens şi sprijinul 
filialelor A.N.C.M.R.R., A.N.C.E ,,Regina Maria”, 
A.N.V.R., precum al managerilor unităţilor vizate, 
dar şi al organelor locale. 

Avem convingerea că Fundaţia Cultural-Ştiinţifică 
,,Pro Patria“ va contribui, alături de toţi cei implicaţi, 
la îndeplinirea obiectivelor propuse a fi realizate în 
,,Anul Cărţii”. Sperăm că programul ,,România 
citeşte” va avea succes şi la sfârşitul anului 2019, Anul 
Cărţii, vom putea discuta dspre rezultatele pozitive ale 
acestuia. În felul acesta putem pune bazele unei lumi 
în care, poate în chip miraculos, nu telefonul mobil va 
fi scos primul din buzunar ci o carte, dintr-o geantă 
sau un ghiozdan.
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RELAŢII CAMARADEREŞTI DEZVOLTATE 
CONSECVENT

General-maior (r) MARIAN BUCIUMAN
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.

RELAŢII INTERNAŢIONALE

Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi 
în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza’’ a fost întotdeauna 
consecventă cu realizarea scopului activităţii sale de 
relaţii internaţionale: „promovarea imaginii, tradiţiilor 
şi valorilor Armatei Române, menţinerea şi dezvoltarea 
relaţiilor de prietenie deja statornicite cu armatele 
şi structurile asociative din ţările aliate şi prietene, 
multiplicarea şi diversificarea acestor relaţii în conformitate 
cu obiectivele politicii externe şi interesele statului român, 
precum şi creşterea reprezentativităţii şi notorietăţii 
A.N.C.M.R.R. în plan internaţional”.

Încă din anii 2000, partea italiană a fost un 
susţinător activ al dezvoltării relaţiilor internaţionale ale 
A.N.C.M.R.R., în special cu ţări membre NATO. În 
acest sens, şeful Departamentului Relaţii Internaţionale 
al Uniunii Naţionale a Ofiţerilor în Rezervă din Italia 
(UNUCI), lt.cdr. Giuseppe Filippo Imbalzano, a 
sprijinit şi susţinut demersul A.N.C.M.R.R. de aderare 
la Confederaţia Interaliată a Ofiţerilor de Rezervă 
(CIOR), structură asociativă de factură internaţională 
a NATO, la Congresul CIOR de la Viena.

Din anul 2009 s-au demarat negocierile cu partea 
italiană pentru încheierea unui acord bilateral de 
cooperare care să instituţionalizeze aceste relaţii. Din 
mai multe motive, independente de voinţa ambelor 
părţi, procesul s-a derulat pe o perioadă mai îndelungată.

Cu ocazia realizării componentei internaţionale 
a activităţilor dedicate Zilei Rezervistului Militar şi 
Zilei A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, dedicate 
Anului Centenar de la Arad (31.05 - 01.06. 2018), cu 
participarea preşedinţilor a cinci structuri asociative 
similare, partea italiană a propus o foaie de parcurs 
pentru finalizarea negocierilor şi încheierea unui Acord 
de Parteneriat şi Cooperare.

Astfel, în baza Planului de Relaţii Internaţionale al 
A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza” pe anul 2019, 
în perioada 10 - 14 aprilie, o delegaţie formată din 
gl.lt. (r) Neculai BĂHNĂREANU, gl.mr.(r) Marian 
BUCIUMAN şi ataşatul adjunct al apărării la Roma, 
lt.col. Răzvan Cristian AVRAMESCU a efectuat 
o vizită oficială la Uniunea Naţională a Ofiţerilor în 
Rezervă din Italia (UNUCI).

Vizita a avut ca scop parafarea Acordului de 
Parteneriat şi Cooperare dintre cele două structuri 
asociative.

Activităţile şi ceremonia oficială de semnare a 
Acordului s-au desfăşurat în acelaşi timp cu şedinţa 
Consiliului Naţional a delegaţilor naţionali ai UNUCI, 
în una dintre facilităţile acestei asociaţii din localitatea 
Chianciano Terme.

Pe timpul discuţiilor şi al dialogului s-a urmărit 
consolidarea relaţiilor bilaterale dintre asociaţiile 

noastre şi a fost subliniată importanţa unităţii 
de acţiune, de sprijinire reciprocă a intereselor 
comune ale rezerviştilor, de întărire a 
colaborării în vederea promovării valorilor şi 
coeziunii care îi leagă pe militarii Armatelor 
din cele doua ţări.

În consens, cei doi preşedinţi au subliniat 
faptul că semnarea Acordului reprezintă un 
moment semnificativ în viaţa şi activitatea 
celor două asociaţii, un exemplu de cooperare 
fructuoasă în plan internaţional şi o expresie 
a reprezentativităţii şi notorietăţii celor două 
structuri asociative.

Ca un prim pas în materializarea unor 
obiective ale Acordului, s-a convenit ca la 
nivel local să se nominalizeze filialele care 
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să relaţioneze în vederea desfăşurării de 
activităţi de interes reciproc.

În mesajul său, preşedintele 
A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza” 
a subliniat că „dialogul pe care-l vom purta 
astăzi va contribui la strângerea relaţiilor 
de prietenie, deja existente şi ne va ajuta 
să găsim noi căi în soluţionarea benefică a 
problemelor rezerviştilor militari din ţările 
noastre”.

La rândul său, preşedintele UNUCI, 
gl.lt.(r) Pietro SOLAINI a arătat că 
„noi militarii putem face mai mult decât 
politicienii pentru prietenia dintre ţările 
noastre”, „semnarea Acordului este un 
moment forte mult aşteptat de UNUCI şi 
este onorant că acesta se realizează cu conducerea actuală 
a A.N.C.M.R.R.“ „Acordul permite accesul la facilităţile 
UNUCI şi pentru camarazii români”.

În cadrul discuţiilor bilaterale şi în marja Acordului, 
s-a evidenţiat faptul că A.N.C.M.R.R. reprezintă o 
structură asociativă cu un potenţial semnificativ pe plan 
internaţional, cu rol de posibil lider între structurile 
asociative din zona de interes strategic a României.

În acest sens, UNUCI poate şi doreşte să susţină 
realizarea unui asemenea deziderat, mai ales că situaţia 
politico-militară din regiune reclamă o mai puternică 
afirmare a mişcării asociative a rezerviştilor militari 
pentru susţinerea intereselor tuturor rezerviştilor, a 

participării mai active la întărirea rezervelor forţelor 
armate şi a coeziunii corpurilor de cadre militare.

În sensul celor de mai sus, partenerii italieni au 
sondat posibilitatea ca A.N.C.M.R.R. să: • revitalizeze 
iniţiativa structurilor asociative din bazinul Mării 
Negre; • să facă demersuri de reluare a statutului de 
observator în cadrul Uniunii Asociaţiilor Ofiţerilor în 
Rezervă din Europa Centrală şi de Est - iniţiată de 
Garminer; • să se afilieze la Confederaţia Interaliată 
a Medicilor Militari în Rezervă.  

Având în vedere că Italia deţine preşedinţia 
Confederaţiei Maritime Internaţionale, aceasta poate 
sprijini aderarea structurilor asociative din Marina 
Română la aceasta.
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CURIER
1. Domnul colonel (r) dr. ing. Constantin 

Avădanei, vicepreşedinte al Filialei Judeţene Alba a 
A.N.C.M.R.R., ne-a trimis la redacţie materialele: 
,,Drapelul tricolor – Centenar – Marea Unire – Alba 
Iulia – 2018” şi ,,Reabilitarea Monumentului Eroilor 
din localitatea Cotu-Băii s-a finalizat cu succes”.

• În primul material este înfăţişat drapelul tricolor 
confecţionat la Alba Iulia de către Grupul de iniţiativă 
,,Centenar – Marea Unire – Alba Iulia, 2018”, drapel 
care a fost dus la Viena, unde a avut loc în anul 
2018 o adunare a românilor de pretutindeni, pentru 
a sărbători împreună împlinirea a 100 de ani de la 
marele eveniment sfânt al poporului român – Marea 
Unire de la 1 Decembrie 1918. 

Sfinţirea acestui drapel a fost făcută la Catedrala 
din Viena Nouă, nu departe de Academia Militară 
Tereziană şi i-a însoţit pe românii veniţi de 
pretutindeni la Viena, în toate activităţile pe care 
aceştia le-au organizat şi la care au participat.

• Cel de al doilea material se referă la faptul că 
în Anul Centenarului Marii Uniri, la Cotu-Băii, 
satul natal al autorului, a fost reabilitat Monumentul 
Eroilor acestui sat, închinat memoriei celor căzuţi 
la datorie în Primul şi în cel de-al Doilea Război 
Mondial. Reabilitarea acestui monument a fost 
posibilă datorită efortului financiar al celui care 
semnează acest material, împreună cu fraţii şi surorile 
sale. În demersul lor au fost sprijiniţi de Oficiul 
Naţional pentru Cultul Eroilor, A.N.C.E. ,,Regina 
Maria” ş.a.

Cinste celor care s-au implicat în reabilitarea 
acestui monument şi tuturor celor care se implică în 
astfel de activităţi! 

2. După cum ne informează domnul sublocotenent 
(r) Barbu Jane, membru al Filialei Judeţene Dolj a 
A.N.C.M.R.R., la Cercul Militar din Craiova a fost 
organizat, la mijlocul lunii ianuarie a.c. un simpozion 
închinat împlinirii a 169 de ani de la naşterea 
poetului nepereche Mihai Eminescu şi Zilei Culturii 
Naţionale.

Pentru organizarea acestuia şi-au dat mâna Filiala 
Dolj a A.N.C.E „Regina Maria” şi Filiala Dolj a 
A.N.C.M.R.R.

Programul simpozionului, moderat de domnul 
colonel (r) Grigore Păsărin, a cuprins o paletă variată 
de activităţi, începând cu evocarea locului şi rolului lui 

Eminescu în cultura română şi motivarea sărbătoririi 
Zilei Culturii Române la 15 ianuarie a fiecărui an.

A fost adusă apoi în prim-plan viaţa şi opera lui 
Eminescu, poetul nostru naţional. Au fost recitate şi 
s-au cântat melodii pe versurile lui Eminescu. Nu au 
lipsit nici poezii din creaţia proprie a celor prezenţi.

La buna desfăşurare a simpozionului au contribuit: 
prof. Elena Andrei, slt.(r) Jane Barbu, prof. Adriana 
Bogovici, poeta Emilia Tereujanu, col. (r) Ştefan 
Lăja, lt. (r) Gheorghe Dinnului ş.a. 

Cei prezenţi au avut numai cuvinte de laudă la 
adresa celor care au organizat această activitate. 

3. ,,AMINTIRI DE LA PRIETENI” îşi inti-
tulează articolul trimis redacţiei noastre domnul 
Mihăilă Constantin din Călimăneşti, ofiţer în 
retragere şi consilier juridic. Autorul articolului 
încearcă să aducă în prim-plan un crâmpei din luptele 
desfăşurate de armata română în cel de-al Doilea 
Război Mondial, în Slovacia, în Munţii Tatra, al 
cărui erou a fost sergentul Nicu Stănescu din 
Sălătrucel, Judeţul Vâlcea, rănit în aceste încleştări şi 
avansat mai târziu la gradul de sergent major.

Ne pare rău că ,,Amintirile de la prieteni“ nu au 
fost acoperite cu realitatea faptelor, care cu siguranţă 
ar fi dat cu adevărat consistenţă articolului. 

4. Doi dintre harnicii noştri colaboratori, domnii 
general de brigadă (r) Florian Tucă şi colonel (r) 
Laurenţiu Domnişoru, ne-au trimis la redacţie 
articolul intitulat ,,Armand Călinescu – om de stat şi 
patriot argeşean”. În acest articol autorii trec succint 
în revistă viaţa şi activitatea lui Armand Călinescu, 
argeşean, fiul colonelului Mihai Călinescu. Datorită 
pregătirii sale deosebite şi flerului său politic, Armand 
Călinescu a ocupat rând pe rând funcţii în aparatul 
de stat, până la înalta demnitate de prim-ministru, 
timp în care a desfăşurat o intensă politică externă, 
apropiată de Franţa şi Marea Britanie.

Legionarii nu vedeau însă cu ochi buni faptul că la 
conducerea guvernului se instalase un om integru, ceea 
ce face ca la 21 septembrie 1939 Armand Călinescu să 
devină victima acestora. 

Materialul, pentru care mulţumim autorilor, a 
fost reţinut în fondul documentar al revistei Rezerva 
Oştirii Române. 

General de brigadă (r) GHEORGHE CREŢU
Colonel (r) ing. MIRCEA ALEXE



Rezerva Oştirii Române38

OPINII

Când încă nu eram familiarizat cu mediul militar, să 
fi fost în primii ani de gimnaziu, mă tot întrebam, citind 
pe plicurile şi cărţile poştale trimise de un frate mai mare 
din armată, ce se ascunde sub iniţialele UM. Unitate 
militară, mă dumirea tata, şi, ca să mă lămurească deplin, 
îmi povestea cu patos întâmplările trăite de el la şcoala 
regimentară de grăniceri din Sighetu Marmaţiei, prin 
anii 1945-1946. 

Tata iubea armata pentru ordinea şi disciplina în care 
se derula întreaga viaţă, programul riguros în care erau 
fixate activităţile şi mai ales pentru respectul deosebit 
care se manifesta între oameni. Anii grei de război 
petrecuţi împreună în tranşee şi în lagăre, pierderea 
unor camarazi, sărăcia lucie în care trăiau mai toţi 
oamenii, orizonturile înceţoşate ale vremilor ce aveau 
să vină, realizaseră un lucru uimitor: creşterea coeziunii 
dintre oameni. Ofiţerului îi păsa de traiul şi instrucţia 
soldatului. Soldatul executa ordinele, convins fiind că este 
spre binele lui să transpire cu sârg la instrucţie pentru a fi 
temeinic pregătit pentru tot ce era mai rău, adică pentru 
nenorocirile pe care numai războiul le-a inventat. 

Tata era încântat şi marcat, deopotrivă, de disponi-
bilitatea ofiţerilor de a te învăţa tot ceea ce ştiau ei mai 
bine. De dăruirea şi demnitatea lor. Cuvântul era cuvânt, 
promisiunea era promisiune. Nu exista nicio urmă de 
vanitate sau de mândrie în gesturile lor metodice şi 
meticuloase de a explica şi demonstra orice mişcare la 
instrucţia de front. Erau exigenţi la pregătire, aşa cum 
fuseseră şi ei instruiţi în academiile militare din Vest, la 
Saint-Cyr, Berlin sau Toulouse, dar se purtau cu omenie 
în restul timpului, fără a-i umili vreodată. 

Armata era o adevărată şcoală, în care învăţai de 
toate. De la bunul simţ, la cusutul nasturilor şi prepararea 
hranei, până la balistica traiectoriilor complicate ale 
obuzelor de tun şi ale gloanţelor puştii cu lunetă. 
Problemele soldaţilor erau asumate de corpul de cadre 
până la rezolvarea lor. De la un timp a început, ca din senin, 
epurarea ofiţerilor proveniţi din armata regală, deveniţi 
incompatibili pentru noul regim. Un soi de oameni cu 
apucături ciudate dar, mai ales, cu o răutate rapace şi 
răceală în purtări şi în priviri au început să-i înlocuiască 
treptat la subunităţi. Acest lucru s-a repercutat negativ şi 
în viaţa trupei. Seminţele îndoielii erau semănate metodic 
şi dinadins printre ostaşi, recompensele erau date după 
criterii arbitrare, motivate cel mai des cu expresia c-aşa 
vreau eu!, iar pedepsele se primeau pentru orice pricină, 
fără a avea la bază o cercetare prealabilă a situaţiei. 
Dublate şi cu câte un dos de palmă peste faţă sau cu un 

UNITATE, COEZIUNE, SOLIDARITATE

Colonel (r) ION CIONTEA

şut în spate. În câteva luni dezbinarea plutea ca o pâclă 
deasă peste subunităţi, soldaţii se pârau între ei pentru 
a intra în graţiile comandanţilor. Numai unitate nu 
mai era, misiunile pe graniţă deveniseră tot mai grele şi 
mai incerte. Nu se mai respecta traseul de schimbare a 
gărzii şi o santinelă chiar a tras un glonţ în direcţia celui 
care forţa înaintarea spre obiectivul de pază, încălcând 
flagrant consemnul. Şicane, scandaluri, vorbe urâte, 
practici neregulamentare. Totul ajunsese un calvar. Una 
se spunea, alta se cerea şi cu totul altceva se făcea. Ca în 
fabula Racul, broasca şi o ştiucă. Cine şi-o mai aminteşte! 

Expresia, atât de cunoscută, Nu poţi, te-ajutăm, nu ştii, 
te-nvăţăm, nu vrei te-obligăm! se declina apăsat doar pe 
ultimul termen al ei. Se călcase nemilos în picioare tot 
ce fusese clădit, ca spirit de corp în armată, cu trudă şi 
migală, în perioada interbelică.

Am făcut acest ocol în vremurile mai de demult 
apucate de părinţii noştri. Trecerea timpului, sedi-
mentarea cunoştinţelor şi învăţăturilor ne dă dreptul să 
analizăm cu luciditate şi de la distanţă acele vremuri, fără 
părtinirea de care ne putem face vinovaţi atunci când 
venim şi judecăm mai încoace, în actualitate. 

Nu trebuie să fii doctor în strategie să înţelegi că 
forţa şi eficienţa unei structuri derivă nu numai 
din profesionalismul şi motivaţia membrilor care o 
compun, ci şi din unitatea, din coeziunea entităţii 
respective. Cine nu înţelege acest lucru bate la porţi 
închise. Încrederea şi solidaritatea sau camaraderia, cum 
ne place să folosim, mai nou, acest termen în mediul 
militar, constituie esenţa spiritului de corp. Atât de 
clamat de cei care doresc să descopere aliajul din care se 
plămădeşte cheia reuşitei. 

Am văzut deseori la diverse analize şi bilanţuri că 
unii plasează reuşitele în dreptul şefilor, iar înfrângerile 
în zona executanţilor. Ca şi când aceştia ar alerga fiecare 
pe câte un culoar bine delimitat şi s-ar întâlni doar la 
finiş, la culesul roadelor. Am încercat, nu cu uşurinţă, 
să-i determin pe unii să înţeleagă faptul că succesul, 
ca şi eşecul, reprezintă rezultanta acţiunii combinate, a 
interdependenţei comandant-subordonat. 

Pentru a atinge obiectivele planificate este necesar 
ca organizaţia militară, de orice nivel, să acţioneze 
ca o echipă unită, solidară, în care fiecare component, 
în relaţie de conlucrare cu ceilalţi, să aibă partea lui de 
contribuţie la atingerea obiectivelor comune. Întocmai ca 
într-un stup de albine. 

Nu este suficient pentru o instituţie, în ansamblul ei, 
să atingă succesul dacă are specialişti temeinic pregătiţi, 
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resurse şi abilităţi la dispoziţie. Mai este nevoie de un 
catalizator important. Acest catalizator este spiritul de 
echipă, sau spiritul de corp, cum i se spune în armată. 
Care înseamnă compatibilitate între oameni, comu-
nicare, încredere, conlucrare, unitate, solidaritate, 
coeziune, valori şi norme împărtăşite în comun. 

Acest spirit de corp este esenţial, el face diferenţa dintre 
valoarea reală a unei organizaţii şi valoarea cuantificată 
de unele rezultate. Fără acest spirit de corp poţi obţine 
calificative foarte bune la trageri, la instrucţie, la exerciţii 
şi aplicaţii, dar nu poţi atinge desăvârşirea, măreţia. Adică 
reuşita trainică, bazată pe acţiunea în comun, ajutorul 
reciproc, valorificarea potenţialului creativ al fiecărui om, 
încredere, respect, cinste, asumarea succesului dar şi a 
eşecului. Mai ales asumarea eşecului. Când consideraţia 
şi grija pentru camarazi se situează deasupra nivelului 
propriului nostru orgoliu, atunci se petrece ceva 
miraculos într-un colectiv: ajungem la inima celor din 
jurul nostru şi ne bucurăm de afecţiunea lor puternică. De 
la acest stadiu se poate pleca la luptă cu convingerea că 
poţi disloca munţii din loc. Unirea face puterea sau Puterea 
se găseşte în unitate, sunt două expresii des întâlnite şi atât 
de convinşi suntem de adevărul şi forţa care se ascunde 
în spatele lor încât am ajuns să le ignorăm cu desăvârşire. 

De ce spun aceste lucruri? Am văzut, deunăzi, pe 
reţelele de socializare un dialog între doi rezervişti cu grade 
mari, ambii luptători pentru cauza rezerviştilor militari, 
mai precis pentru respectarea condiţiei de rezervist, într-o 
armată NATO şi repararea unor nedreptăţi şi inechităţi 
care s-au perpetuat în timp. Spuneam într-un articol 
recent, publicat în Observatorul militar, că rezerviştii 
militari, grupaţi, scindaţi şi mai apoi reuniţi în structuri 
asociative, au ales să lupte în continuare pentru respectarea 
drepturilor instituite prin lege, iar vocea lor se aude şi în 
cele mai înalte foruri de decizie. Dar, cei doi rezervişti, 
pe care îi apreciez mult, dar nu pentru acest episod, ci 
pentru combativitatea manifestată de-a lungul timpului 
de a prezenta problemele în mod foarte bine argumentat, 
aplicat pe lege şi ţintit spre soluţie, se luptau între ei în 
nişte replici întâlnite de mine pe la periferia literaturii. 
Practic, se anihilau reciproc. Şi m-am întrebat, cum cred 
că mulţi s-au întrebat, cui îi foloseşte acest lucru? De ce 
să irosim muniţia în războaie fratricide şi de ce să nu 
ne punem energia în comun la bătaie, pentru găsirea şi 
susţinerea unor soluţii viabile? Al cui joc îl facem? Am 
uitat de spiritul de corp? 

Cunosc multe cadre militare care, din vocaţie şi pasiune 
pentru specialitatea aleasă, au urmat o carieră încununată 
de succes, mai lungă sau mai scurtă, la capătul căreia au 
trecut în rezervă, beneficiind de o meritată pensie. Pensie 
care a fost catalogată nesimţită, la un moment dat, de 
conducători răuvoitori şi vremelnici şi apoi repetată cu 
vehemenţă de indivizi paraleli cu fenomenul militar şi 
cu simţămintele oricărui tânăr care alege cariera dură a 
armelor. 

Trebuie să spunem şi să repetăm la nesfârşit că o 
armată puternică este constituită din personal activ şi în 
rezervă, deopotrivă, care se bazează pe oameni de nădejde, 
care au rostit un jurământ faţă de patrie şi care au dovedit, 
în toate împrejurările, onoare şi demnitate şi la care se 
poate apela, oriunde şi oricând, la nevoie. Din postura 
de militari în rezervă sau în retragere ei pot sprijini nu 
doar Armata, ci şi Societatea românească, în ansamblul 
ei. Pe toate fronturile posibile. Copleşiţi şi de problemele 
vieţii cotidiene uităm uneori că lângă noi trăiesc oameni 
care s-au identificat cu profesia, care au plâns în sufletul 
lor pentru fiecare eşec şi care s-au bucurat pentru fiecare 
succes, al lor, al familiei sau al instituţiei militare. 

Rezerva oştirii române se compune din aceşti 
oameni minunaţi, care au rezonat cu toată fiinţa lor la 
toate schimbările dramatice, la toate transformările 
organismului militar. Şi pentru aceasta trebuie să-i ţinem 
aproape, să le urmăm sfaturile, să-i sprijinim atunci când 
le este greu. Şi, mai ales, să nu-i uităm. Cu toţii, împreună, 
vom fi mai puternici. 

Observ că, în fiecare an, este readus în scenă deranjul 
imens şi gratuit la adresa unor oameni care nu au făcut 
nimic altceva decât datoria lor faţă de ţară. Cu scopul de 
a-i învenina pe cei care, ca rezervişti, au continuat să 
susţină, prin diverse forme legale, un sistem aflat într-o 
continuă transformare şi evoluţie, în acord cu realităţile, 
provocările şi cerinţele mediului internaţional de securitate. 

Şi, poate, pentru a-i determina pe cei mai tineri să se 
gândească, mai mult şi mai profund, dacă să îmbrăţişeze 
sau nu cariera armelor, blogurile şi paginile de socializare 
sunt pline de comentarii privind rezerviştii militari. 
Se operează cu diferite noţiuni. Multe neînţelese sau 
slab înţelese. Salarii exorbitante, pensii speciale, pensii 
nesimţite, solde nemeritate. Televiziunile se sparg în 
breaknews-uri şi ştiri de senzaţie. O pleiadă de cunoscători 
varsă cu lături fără să le pese că nouă ne pasă. Am întâlnit 
expresii care mai de care mai dure şi mai tendenţioase 
la adresa militarului român. Activ sau rezervist. Am 
văzut încercări şi demonstraţii pline de ură  ale unor 
necunoscători ai fenomenului militar şi ai legislaţiei 
conexe din domeniul salarizării. 

Aceste lucruri trebuie contracarate de noi, ca 
rezervişti. Avem cadrul şi pârghiile necesare de reacţie. 
Dar, să nu ne aruncăm în luptă pentru a ne contracara 
unii pe alţii, pentru a ne anihila reciproc. Aşa nu ajungem 
nicăieri şi tot efortul se duce pe apa Sâmbetei, cum se 
spune. Trebuie să dăm uitării acele orgolii mărunte 
adunate în perioada cât am fost militari activi, orgolii 
care au condus şi la apariţia unui număr mare de structuri 
asociative. Să ne refacem calculele privind situaţia de 
drept şi de fapt a rezervistului militar de acum. Micile 
războaie dintre noi nu-şi mai au rostul. Nu duc la nimic 
constructiv. Cum spunea cineva, odată, ori trăim împreună, 
ori murim separat! Şi să ne punem cu obstinaţie întrebarea: 
unde sunt unitatea, solidaritatea şi coeziunea noastră?
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ECOURI

Pe Eminescu l-am cunoscut din fragedă pruncie, 
când mama ne adormea cu ,,Somnoroase păsărele”. 

Am aflat de la părinţi, de la profesori şi din opera sa 
că era un ,,Făt-frumos din lacrimă”, un tinerel frumos, 
tras ca prin inel, cu faţa luminoasă. Dar, 
de fapt ne-am dat seama că era chiar el, 
poetul nepereche.

Contemporanii lui îl admirau 
pentru talentul şi măiestria în mânuirea 
versului, pentru talentul în interpretarea 
cântecelor populare româneşti, pentru 
profunzimea gândirii sale filozofice.

L-am reîntâlnit pe Eminescu şi 
mai târziu, când eram mari, la vârsta 
primelor iubiri, brodând esenţa unei 
firi ,,Lângă lacul cel albastru încărcat cu 
flori de nufăr”.

Pe băncile şcolii l-am studiat şi am 
încercat să-l înţelegem, dar am înţeles 
doar o fărâmă din opera lui, pentru 
că este un poet întreg al neamului 
românesc.

A lăsat moştenire urmaşilor o operă fabuloasă, a 
lăsat o limbă română perfectă, pe care a introdus-o în 
universalitate. 

Mereu ne raportăm la Eminescu, găsind în opera 
sa noi sensuri artistice şi filozofice. Nu ne săturăm de 
Eminescu.

Dacă îl căutăm pe pământ, îl vom găsi în codrii 
deşi, în lacuri şi izvoare, în cântul păsărilor, dar şi al 
marilor cântăreţi, îl vom găsi seara pe deal sau pe aleea 
plopilor fără soţ. 

Dacă îl căutăm pe cerul înstelat îl vom vedea în 
Luceafăr şi un întreg univers. 

Îl vom găsi pe Eminescu şi atunci când pătrundem 
în istoria zbuciumată a neamului românesc, în lupta 
continuă, plină de jertfe supreme, pentru refacerea 
unităţii într-o singură ţară, Dacia (România Mare).

SUNTEM MEREU DATORI 
FAŢĂ DE EMINESCU

Colonel (r) dr. ing. CONSTANTIN AVĂDANEI 
Vicepreşedinte al Filialei Alba ,,Gemina” a A.N.C.M.R.R.

Prin opera lui, poporul român a ajuns în uni-
versalitatea lumii. 

Prin frământările noastre de zi cu zi, abordându-l 
pe Eminescu ne dăm seama că de fapt Eminescu este 

în noi. 
Cu cât ne apropiem mai mult de 

sensul cuvintelor sale din carte, ni se 
pare că el este tot mai departe, depăşind 
orizontul cunoaşterii noastre. 

Eminescu a fost un mare vizi onar, 
a trasat cu limpezime neegalată calea 
de urmat pentru definirea ca ţară a 
naţiunii române. 

Limba şi credinţa au cons tituit 
stâlpii fundamentali în su pravieţuirea 
peste veacuri a românilor, care au 
ajuns în acel magic an 1918, să-şi 
îndeplinească visul de aur – Marea 
Unire.

Acelaşi Eminescu ne-a învăţat cât 
de necesară este cunoaşterea istoriei 

acestui neam pentru cunoaşterea prezentului şi 
încrederea în privirea spre viitor. 

A avut un mare rol în reformarea învăţământului 
românesc, în secolul al XIX-lea.

Acum facem apel la Eminescu pentru a afla cine 
am fost în cei 100 de ani de la Marea Unire.

Tot Eminescu ne poate învăţa, prin viziunea lui, ce 
trebuie să facem şi în următorii 100 de ani. 

Un lucru simplu trebuie să facem, să ascultăm de 
Eminescu.

Pentru români, Eminescu rămâne un vis, un Titan, 
iar în cultură rămâne de neatins. 

Mereu trebuie să-l căutăm pe Eminescu în trăirile 
noastre, căci fără el am fi cu toţii goi. 

 Până la urmă o să-l găsim pe Eminescu, căci 
Eminescu este chiar în noi. 
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La 130 de ani de la trecerea sa la cele veşnice 

Eminescu rămâne pentru noi o biblie lucrătoare, 

În peregrinările sale prin toate ţinuturile româneşti 

Eminescu s-a oprit în mod deosebit 

în zonele de cultură românească din 

Ardeal şi Banat: Oradea, Blaj, Oraviţa, 

Beiuş etc., legat prin relaţii de bună 

amiciţie cu ardelenii şcoliţi la Blaj sau 

Beiuş. 

De la profesorul său, Aron Pumnul, 

originar din zona lui Şincai şi Samuil 

Vulcan, de la bunii prieteni beiuşeni 

vulcanişti: Miron Pompiliu şi Scipione 

Bădescu aflase despre pătimirile nea-

mului românesc din Ardeal, dar şi despre 

frumuseţea folclorului şi profunzimea 

culturii ardelene; sunt voci care afirmă 

că opera sa ,,Sărmanul Dionis” este 

apropiată de elegia ,,Chilia studentului” a lui D. Siura 

din Bihor (Gavril Hădăreanu: ,,Torţe arzânde în ţara 

Beiuşului” Editura Buna Vestire, Beiuş, 1995, p. 229).

De fapt, Eminescu ar fi luat cunoştinţă despre 

,,Almanacul Nacional-Diorile Bihorului”, al tinerimii 

de la Oradea, obişnuind a recita şi cânta prietenilor din 

poeziile acestuia şi D. Siura, cu o neasemuită tristeţe:

,,Mai turnaţi-mi înc-o dată

Vin să beau căci sunt sătos

Dară nu-mi umpleţi paharul

Numai de la miez în jos.

Şi de n-a pierit durerea, 

Piară simţul, pier şi eu

C-a trăi jelind naţiunea

Nu-mi ajute Dumnezeu”.

În scrierile lui Eminescu se găsesc elemente din 

folclorul bihorean: ,,câtu-i d-aici pân-la Tinca/ca şi 

mine nu-i afla/câtu-i d-aici pân-la Hohod/Puţini 

prunci ca mine-au fost“. Este interesantă părerea, 

argumentată în anul 1961, că basmul eminescian are 

un prototip popular, de aceeaşi sorginte în ,,Sfăt frumos 

din lacrimă”, consemnat în satul Ştei de lângă Beiuş, 

de Miron Pompiliu, cu care a locuit o bună bucată de 

timp în aceeaşi cameră la Iaşi. (Constantin Mălinaş, 

RELAŢIILE LUI MIHAI EMINESCU 
CU ROMÂNII ARDELENI ŞI BĂNĂŢENI

Colonel (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE

Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

,,Eminescu şi Bihorul”, Editura Mihai Eminescu, 

Oradea, 1991, p.14).

Surprizele se ţin lanţ odată ce parcurgem scrisorile 

lui Ioan Slavici către Teodor Ştefănel, 

dezvăluite de acelaşi cercetător orădean, 

de la Biblioteca Judeţeană ,,Gh. Şincai”, 

C. Mălinaş. Astfel, Ioan Slavici spunea 

în una din scrisori: ,,Nu ştiu dacă a avut 
sau nu Eminescu Bacalaureatul…Dacă ar 
fi să-l fi avut n-a putut să-l ieie decât la 
Beiuş, în anul 1869…”.

Întrebarea persistă: să-şi fi dat 

Eminescu bacalaureatul la vestitul liceu 

,,Samuil Vulcan” din Beiuş, unicul liceu 

românesc din zona de vest şi al doilea 

din întreaga Transilvanie, ca vechime, 

după cel de la Blaj? După informaţia 

noastră, nu s-au găsit documente, 

chiar de-ar fi urmat ultimele clase în particular. Dar 

iată ce scrie marele scriitor şi bunul său prieten Ioan 

Slavici într-un articol din „Tribuna” în 1909…, „După 
testimontul şcolar pe care l-am găsit între cărţile lui, el a 
făcut a treia clasă gimnazială la Sibiu, de unde a plecat 
apoi la Blaj… Mai târziu a stat câteva luni la Beiuş”. 
Şi în sfârşit (aceeaşi sursă) în anul 1914, Ioan Slavici 

revine cu o însemnare: ,,În urma stăruinţelor fratelui său 
Matei, el a trecut apoi la Blaj şi mai târziu la Beiuş, unde-şi 
urmau pe timpul acela studiile câţiva bucovineni şi unde 
avea de gând să treacă examene ca privatist, adică pregătit 
în particular”. 

După ştiinţa noastră, Ioniţă Scipione Bădescu 

(1847-1904) va ajunge redactor la ,,Curierul de Iaşi”, 

revizor şcolar la Suceava şi Botoşani, va fi membru la 

„Junimea”, redactor la ,,Timpul”, Bucureşti, locuri pe 

unde era şi Eminescu, decedând la Botoşani. Studiile 

le făcuse la Beiuş, apoi la Budapesta, Bucureşti, Iaşi 

(dar era originar din Sălaj). La Iaşi, unde va deceda 

în 1897, va ajunge şi bunul prieten, bihoreanul Miron 

Pompiliu (jurnalist: studiile la Beiuş, Viena şi Iaşi). Să 

fie vorba despre întemeietorul etnografiei româneşti, 

bucovineanul Simion Florea Marian, academician, 

născut în 1847 la Liseşti –Suceava, absolvent al Liceului 

beiuşan şi al Facultăţii de Teologie de la Cernăuţi. 
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Unele documente despre învăţământul românesc, 
afirmă istoricul M. Bereny, în special din Ardeal şi 
părţile ungurene, se află la Budapesta şi la Viena. 

Cert este că Eminescu a ţinut permanent legătura 
cu profesorii beiuşeni, cu intelectualitatea bihoreană 
(nu numai prin ,,naşul său literar”, Iosif Vulcan, marele 
urmaş al ctitorului liceului beiuşan, Samuil Vulcan). 
Astfel, în studiul lui M.D. Vatamaniuc: ,,M. Eminescu, 
Fragmentarium”, Editura Ştinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1981, p. 87, se pomeneşte de scrisoarea lui 
Eminescu către profesorul bihorean vulcanist, Ioan 
Silviu Sălăgean (profesor între anii 1868-1872, autor 
al unui manual de geografie, Viena, 1871, cu ample 
informaţii de istorie naţională).

 Invocarea numelui profesorului din Beiuş ar 
putea servi ca document … în susţinerea ipotezei că 
Eminescu avea legături cu intelectualii din zona Giula: 

în casa giulanului I.P. Desseanu. Astfel, la Arad, îl va 
întâlni pentru prima dată, în 1878, pe marele mecenat 
Iosif Vulcan, ulterior întâlnirii cu Iulian Grozescu, 
valoros poet orăviţean.

Cu puţini ani în urmă, noi românii am primit două 
cadouri care ne-au lărgit orizonturile eminesciene, 
două cadouri pentru cultura românească. Primul 
cadou a fost publicarea manuscriselor eminesciene; al 
doilea a fost publicarea dicţionarului de concordanţe al 
albumelor eminesciene.

Trebuie să ne întrebăm: când devine lectura cultură? 
Lecţia lui Eminescu constă în necesitatea îmbinării 
culturii naţionale cu cea mondială.

Pentru a înţelege lecţia lui Eminescu trebuie să ai 
un orizont de cultură total, să aspiri la aşa ceva.

Deci, să ne întoarcem la Eminescu, să învăţăm 
lecţia lui Eminescu.

Teatrul Vechi „Mihai Eminescu“ din oraşul Oraviţa, cel mai vechi teatru din România
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Am un coleg, colonel inginer din Asociaţia cadrelor 
militare al cărei membru sunt şi eu, care mi-a mărturisit 
faptul că astăzi este în viaţă datorită soţiei sale. În urmă 
cu câţiva ani viaţa i-a fost pusă în pericol din cauza 
unei boli grave, care seceră fără milă nenumărate vieţi. 
Soţia sa, de profesie inginer, nu s-a descurajat şi a spus: 
„Cât voi trăi eu trebuie să trăiască şi soţul meu. Unul 
fără celălalt nu putem exista”. Ea nu se putea împăca 
cu gândul că un om plin energie, care în viaţă a avut 
importante realizări în activitatea sa ca inginer militar, 
un soţ şi părinte iubitor şi preţuit de cei alături de care 
a muncit, tocmai după ieşirea la pensie să nu se poată 
bucura de odihna binemeritată.

Disperată, a cerut sprijinul unei prietene aflată în 
Statele Unite, al cărei frate fusese operat ca urmare a 
aceleiaşi boli şi care acum se simţea foarte bine. Cu 
ajutorul acestei prietene, soţul ei a fost operat de acelaşi 
renumit chirurg, acordându-i pacientului român o 
atenţie deosebită, poate şi datorită faptului că şi tatăl 
acestuia a fost militar. Acum colegul meu se bucură de 
viaţă, alături de soţie. 

Chirurgul american, care era bine informat în 
legătură cu chirurgia din România, nu a ezitat să o 
întrebe pe soţia colegului meu de ce nu a solicitat ca 
operaţia să fie făcută în România, unde sunt chirurgi 
care se bucură de prestigiu în lume. 

Nu ştiu ce i-a răspuns dânsa, dar personal pot 
afirma, cu mâna pe inimă, că americanul a avut mare 
dreptate. 

Cu câteva luni în urmă am fost operat de cancer 
la colon, la binecunoscutul Spital Militar Central din 
Bucureşti, la Secţia a 2-a Chirurgie. Boala se afla într-o 
fază avansată, tumoarea acoperise colonul şi tranzitul 
intestinal nu se mai putea efectua. Mâna şi mintea 
chirurgilor care m-au operat m-au salvat chiar de la 
moarte, acum mă simt bine şi le mulţumesc din tot 
sufletul.

Ceea ce este cu adevărat miraculos şi care mă face să 
subliniez valoarea chirurgilor români de la acest spital 
este faptul că toţi cei zece pacienţi care au fost operaţi, 
cu diagnostice grave în acea perioadă, pe care i-am 
cunoscut, sunt acum bine sănătoşi. 

În legătură cu cele de mai sus cunosc faptul că 
valoarea acestor chirurgi a fost confirmată şi în 
străinătate. Sunt chirurgi militari din acest spital care 
au profesat în ţări ca Franţa şi Anglia şi au fost foarte 
apreciaţi, fiindu-le oferite contracte generoase. Dar au 
revenit în ţara lor şi la cei dragi. 

SOŢIILE, LUMINA VIEŢII NOASTRE

Colonel (r) ION GH. TOMA

Din cele arătate privind colegul meu, a cărui soţie a 
făcut totul pentru a-l salva, ca şi din multe alte cazuri 
pe care le cunosc, chiar şi în ceea ce priveşte propria 
mea viaţă, întotdeauna soţiile cadrelor militare au fost 
lumina din viaţa lor, sprijinul şi ajutorul în clipele grele 
ale vieţii militare. Ele au îndurat, alături de soţii lor 
militari, toate privaţiunile pe care aceştia au fost 
nevoiţi, prin jurământul militar, să le suporte. Cu 
inima lor plină de dragoste pentru soţii lor şi cu respect 
şi preţuire pentru armată, ca soţii de militari, ele aduc o 
lumină adevărată în viaţa acestora şi a întregii familii.

O confirmare a acestor aprecieri o constituie şi 
situaţia pe care o voi relata în cele ce urmează, din care 
rezultă cât de preţioase sunt aceste scumpe fiinţe pentru 
viaţa noastră, de câtă bunătate şi spirit de sacrificiu pot 
da dovadă. 

Doamna, despre a cărei viaţă am aflat de curând, s-a 
îndrăgostit în tinereţe de un tânăr ofiţer chipeş, tandru 
şi curând în viaţa lor de familie au apărut doi copii.

Când unul dintre copii avea patru ani iar celălalt 
şase, soţul a dezertat din viaţa de familie, preferând 
lumea femeilor profitoare, a hazardului. Ani de zile nu 
a luat legătura cu familia, nu a ajutat cu nimic pe copiii 
săi. Soţia, singură, cu doi copii, cu un salariu modest, 
făcea cu greu faţă nevoilor, fiind nevoită să-şi ia un al 
doilea serviciu, contabilă la o societate comercială. 

Bucuria ei cea mare erau copiii care, din fericire, 
erau foarte buni la învăţătură, premianţi, atât la liceu 
cât şi la facultate, iar după studii băiatul, angajat la o 
mare societate americană, obţinea aprecieri deosebite, 
iar fata a devenit, după o perioadă, şef de serviciu la o 
bancă centrală din Bucureşti. Viaţa i-a oferit o fericire 
şi mai mare atunci când iubita ei fiică i-a dăruit o 
nepoţică, asupra căreia şi-a îndreptat toată dragostea 
ei de MAMĂ. 

Totul a fost calm şi normal, până într-o seară, 
când soneria casei a întrerupt liniştea cu zbârnâitul 
ei neliniştitor. Când a deschis uşa, picioarele i s-au 
înmuiat, era aproape să se prăbuşească: în faţa uşii era 
un cărucior şi în el se afla soţul rătăcitor. Acesta era 
într-o stare fizică deplorabilă, anchilozat, nu putea să 
mişte mâinile şi picioarele, faţa îi era plină de riduri 
adânci. 

Persoana care a condus căruciorul, o doamnă, i-a 
cerut soţiei acestuia să-l primească în casă, deoarece 
nimeni nu mai poate avea grijă de el. Şocată de această 
situaţie, cu toate suferinţele îndurate, doamna a fost 
totuşi de acord ca soţul ei să rămână în casă.
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Pentru dânsa a început o perioadă grea, în care 
şi-a îngrijit soţul ca pe un copil, iar efortul ei a făcut 
ca acesta să revină la o viaţă aproape normală. Acum 
doamna se bucură că l-a putut salva pe soţul ei. De ce 
suflet mare a dat dovadă această femeie, care a iertat tot 
răul suferit şi nu a uitat că este soţie! 

Faptul că soţia este lumina vieţii soţului ei şi a 
familiei am putut să-l descopăr şi în cazul doamnei ing. 
Băjenaru, al cărei soţ este pensionar militar. Doamna 
este o consăteancă a mea din Comuna Luciu, o soţie 
şi o mamă cu totul deosebită, care a avut parte de o 
suferinţă extraordinară, dar a dat dovadă de o putere de 
rezistenţă cum rar se întâlneşte. 

Fata ei cea mare, Violeta, absolventă a studiilor 
economice în Franţa, cu o bursă obţinută prin concurs, 
a ocupat postul de economist în oraşul Nantes din 
Franţa, apoi în scurt timp a devenit director economic. 
La treisprezece zile după ce a îmbrăcat rochia de 
mireasă, soţul său, Stefanhe Declarek, a plecat cu 
avionul în Brazilia la un concurs de prezentare a 
produselor societăţii în care lucra. 

În avionul respectiv se aflau 264 pasageri, inclusiv 
echipajul. Când avionul a intrat în zona Triunghiului 
Bermudelor, acesta nu a mai putut fi controlat de piloţi 
şi de la 10.000 metri înălţime s-a prăbuşit în ocean. 
Din cei 264 de pasageri numai 82 au fost recuperaţi, 
dar trupul Violetei nu a mai fost găsit. La aflarea veştii, 
tatăl acesteia a paralizat, nu a mai putut mişca mâinile 
şi picioarele. Pentru mamă pierderea fiicei sale la care 
ţinea ca la ochii din cap, la care s-a adăugat nenorocirea 
abătută asupra soţului ei, au fost suferinţe aproape de 
neîndurat. Dar a avut forţa să reziste şi apoi, timp de 
doi ani de zile s-a îngrijit de soţul paralizat, l-a hrănit 
cu linguriţa, l-a mişcat cu mare greutate, când a fost 
necesar, acesta cântărind peste 100 kg, până când bunul 
Dumnezeu i-a curmat suferinţa şi l-a dus lângă Violeta. 

Mama, rămasă singură acasă, cum a trăit în 
continuare? În rugăciuni şi cu păstrarea vie a memoriei 
celor dispăruţi. A obţinut aprobare de la Episcopia 
Judeţului să-i facă Violetei o înmormântare la 
Cimitirul Eroilor din Buzău, la care au participat peste 
20 de francezi, alături de soţul ei. 

De unde oare a avut atâta putere această femeie, 
această soţie de ofiţer, această româncă? Deşi au fost 
atâtea victime în urma prăbuşirii avionului, pentru 
niciuna din ele nu a fost realizată o asemenea onorare 
post-mortem, nimeni nu a mai avut puterea să facă acest 
lucru. Despre acest fapt a aflat toată România, a aflat 
Europa, lumea fiind impresionată de curajul, voinţa, 
puterea şi dragostea acelei mame pentru copilul ei. 

Pentru cinstirea memoriei victimelor acestui 
accident de aviaţie, Societatea de Aviaţie Franceză 
a înălţat în Cimitirul Pére-Lachaise din Paris, un 
monument pe a cărei placă sunt înscrise numele celor 
care au pierit în apele oceanului. Anual, pe cheltuielile 
acestei Societăţi sunt invitate rudele acestor eroi şi 
un reprezentant al companiei citeşte numele celor 
sacrificaţi. 

La cei 70 de ani, doamna Băjenaru nu a putut fi 
prezentă de fiecare dată. Anul trecut, împreună cu 
fiica cea mică, Alina şi soţul acesteia a ţinut neapărat 
să fie prezentă. Când au fost citite numele victimelor 
accidentului aviatic, şi a auzit citit şi numele Violetei 
pe placa monumentului, doamna Băjenaru a simţit 
că fiica ei îi este alături şi le spune că îi iubeşte şi le 
mulţumeşte că au venit s-o vadă. Ea nu mai voia să 
plece de lângă monument, parcă aştepta să o revadă pe 
fiica ei. Voia să rămână acolo, lângă monumentul fiicei 
sale, spunând că dacă nu poate lua monumentul acasă, 
atunci rămâne ea aici, lângă fiica ei, pentru că numai 
astfel simte că trăieşte. 
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UN OM DEDICAT ARTELOR -
General de brigadă (r) GRIGORE BUCIU

PAGINA LIRICĂ

În mediul nostru militar, oarecum mai 
auster, rareori întâlneşti un om atât de 
pasionat şi dedicat artei, în toate formele ei, 
cum este generalul de brigadă (r) Grigore 
Buciu. Multă vreme, încă din tinereţe, a 
lucrat în structuri centrale care aveau în 
grijă domeniile artistice, a căror activitate 
se integra, în forme specifice, în cadrul mai 
larg al culturii militare, dobândind astfel un 
relief distinct. 

A cochetat cu pictura, meditând cu 
răbdare în faţa şevaletului spre a deprinde 
limbajul culorilor, iubeşte muzica şi arta interpretativă, 
fiind prezent foarte des la evenimente artistice,   a încura-
jat mereu tinerele talente în eseurile sale publicistice şi, 

Trezirea din noapte
Nopţi fără somn 

Somn fără nopţi 

Pe deasupra mea singurătăţile

 Scapără agăţate de neant 

Câte una pentru fiecare muritor 

Într-o mişcare repetată mereu. 

Deschid ochii şi e dimineaţă

 Stele cad una după alta 

Şi se îneacă în lacul de lumină. 

N-aş fi crezut că şi în cer 

Există suflete fără noroc 

Ce se aruncă de pe curcubeu 

În golul apelor de dedesubt. 

Lumină din lumină
Mă desprind din tine lumină

Căci voiesc atât de mult să cad

Şi să mă strâmtorez în lut,

Mă strânge deja peste zbor 

Ţărâna care creşte peste mine

Dar vreau să cad fără aripe

Şi să fiu doar umbră pentru-o vreme

În care tu să-ţi răsădeşti scânteia,

Mă-ndepărtez de tine înfrigurat

Neştiind cum e pe întuneric

Dar văd pe lângă mine flori 

Ce îşi trimit sărutul între ele

Pe creştetul albinelor de ceară

Şi bucuria mă-nlumină blând.

O să mă-ntorc la tine în final

Căci e o legătură pe vecie

Între tine, maica mea lumină

Şi scânteia ce sunt eu desprinsă. 

Chilia regală
Patul alb din odaia bunicii

E neted ca zăpada neîncepută

Când bunica pleacă de acasă

Să hrănească umbra pădurii

Maica Domnului doarme în el

Pruncul se joacă alături

Scrijelind albul zidirii.

Chilia ei de pământ

E unsă cu ulei pe tâmple

Ca reginele la încoronare.

Busuiocul a rămas în grindă

Şi o icoană mică de sticlă

În care lăcrimează cuptorul

într-un mod mult mai pregnant, îşi dedică 
foarte mult timp literaturii, afirmându-se 
ca un poet şi un prozator cu un talent 
incontestabil. Frecventează cu regularitate 
Cenaclul Scriitorilor Militari, prezenţele 
sale conferind întotdeauna farmec şi 
densitate dezbaterilor pe marginea 
creaţiilor prezentate. Grigore Buciu este 
un poet foarte sensibil şi delicat, preocupat 
de temele majore ale existenţei – naşterea, 
dragostea, obârşiile, rădăcinile ancestrale, 
moartea şi viaţa dincolo de ea.

Am selectat aici câteva poeme, citite într-o recentă 
reuniune a Cenaclului Scriitorilor Militari.

Col. (r) LIVIU VIŞAN
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Cu mirosul lui de pâine

Intru să-mi iau amintirile 

Iubirea ei fără margini

Mângâierea ce închide rănile

Lacrima în care îneacă durerea

Şi altele de acest fel

Pe care mi le-a lăsat moştenire 

În patul ei cu răcoarea zăpezii

Sunt înfloriţi ghioceii.

Fereastra din nuc
Foşneau uscate frunzele în nuc

Şi-nţelegeam că e bunicul

Ce dă perdeaua din fereastră

Să vadă cât am mai crescut.

Am vrut să îl zăresc şi eu 

Dar când cu ochiul să-l cuprind

Trecea un stol de păsări mici

Şi frunzele se desprindeau

Fereastra-n cer nu mai era

Ci numai trunchiul netezit

Pe care nu-l puteam urca.

Când nucul, după o furtună, 

S-a zmuls din locul lui ştiut

S-a ivit ascunsă-n rădăcină

Sticla cu vinul de demult

Pe care i-o îngropa bunica

Afla şi el de unde nu-i 

Că viile s-au copt acasă

Şi şcoala iar a inceput. 

Acum bunica a plecat

Să-i ducă sticla dezgropată. 

Grâul cel nou
Tata apasă plugul cu pieptul

Şi simte pământul cum îl inundă

Boii după care păşeşte plecat

Par două zeităţi de aramă

În urma lor aruncă sămânţa

Ofrandă pentru ziua ce vine
O-nveleşte blând cu piciorul
Ca şi cum s-ar îngropa pe sine
Atât de mult l-a prins aratul
Şi grâul ce răsare după el
Că pleacă să-l secere-n cer.
Mama rămâne să facă colaci
Din făină nouă răsucind 
Spirale şi cruci
Semne rumenite între lacrimi 
Să poată citi desluşit
Tata drumul spre lumină.

La umbra iubirii
Din turnul cu clopot spart
Se lasă îngerul în jos
Prins de un fir de păianjen
Se leagănă-n mrejele lunii
Şi simte în el cu ardoare
Crescând aprinsă dorinţa
Vrea să cunoască femeia
În iarba ce creşte mustoasă
La umbra zidului sfinţit
Ştie că poate şi vrea 
Să simtă gustul de măr
Când sfâşiat de uitare
Ar rupe cheile-n broască
El şi ea cotopiţi
Ca marea şi cerul pe zare
Striviţi de bucuria divină
Care deschide cu patimă uşa
Prin care misterul pătrunde
Şi prinde trup în tăcere.
Îngerul aprinde lumina
Şi iarba pare uscată
Îşi strânge aripile albe
Ce le aşternuse sub iubire
Dar nu le poate prinde de umeri
Nu se poate-ntoarce, nici zbura
Braţele lutului calde
Îl strâng cu putere la piept. 
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VALORI ALE CULTURII, CIVILIZAŢIEI 
ŞI SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI

În cartea de onoare a Armei 

Geniu la loc de cinste se află şi gl.bg. 

(rtr.) Constantin Savu - părintele 

pontonieriei române moderne, 

patronul spiritual al Batalionului 

72 Pontonieri Brăila.

Constantin Savu s-a născut 

la data de 8 martie 1920 în 

satul Rădeşti, comuna Oporelu, 

Judeţul Olt, într-o familie de 

ţărani, oameni gospodari pentru 

care munca cinstită, obiceiurile 

străbune şi respectul faţă de se-

meni au reprezentat coordonate 

fundamentale ale vieţii şi convie-

ţuirii sociale. 

A absolvit Şcoala Militară de Ofiţeri de Geniu de 

la Cotroceni, promoţia 10 Mai 1942, fiind repartizat 

comandant de pluton la Batalionul 2 Poduri Râuri 

Alba Iulia. În scurt timp, avea să plece pe front şi 

să participe peste 390 zile la ambele campanii ale 

celui de-al Doilea Război Mondial, în calitate de 

comandant pluton în cadrul companiilor mobilizate de 

Batalioanele de Poduri Râuri din Alba Iulia şi Bacău.

După război, pentru perioade relativ scurte, a 

îndeplinit diferite funcţii în statul major al Batalionului 

6 Lucru, Batalionului 6 Administraţie şi la Cercul 

Militar Teritorial Cluj. 

Cariera militară postbelică şi-a continuat-o la 

comanda subunităţilor de nivel companie şi batalion 

pontonieri şi Şef de stat major în noul Regiment 

de Pontonieri din Alba Iulia, iar din anul 1952 în 

structurile de studii şi experimentare tehnică de 

geniu, Comandamentul Trupelor de Geniu având 

ca preocupare perfecţionarea mijloacelor de treceri 

fluviale. 

A fost un împătimit pontonier, un ofiţer rasat, cu o 

inteligenţă şi gândire de invidiat, iar eforturile sale au 

fost consacrate cu prioritate ideii pentru care a militat 

cu ardoare mai toată cariera militară şi anume realizarea 

General de brigadă (rtr.) CONSTANTIN SAVU
Părintele pontonieriei române moderne

Colonel (r) MARIAN GARGAZ

unor mijloace pontonieristice 
moderne, capabile să asigure 
trecerea peste cursurile de apă, în 
timp scurt şi în siguranţă, a tuturor 
categoriilor de tehnică militară 
din dotarea marilor unităţi, unităţi 
şi formaţiuni din compunerea 
armatei. 

Fiind unul dintre cei mai buni 
cunoscători ai tainelor trecerilor 
peste cursurile de apă, după mai 
mulţi ani de studii şi experimentări, 
Constantin Savu a reuşit să 
transforme în realitate multiple 
idei originale, idei concretizate în 

proiectarea, omologarea şi intrarea 
eşalonată în dotarea trupelor a unor generaţii de poduri 
plutitoare, de tip modular - binecunoscutele parcuri de 
pod românesc din pontoane P.R. 57, P.R. 60, P.R. 71 
şi P.R. 71M. 

Dotarea eşalonată a trupelor cu noile tipuri de pod 
din pontoane, concomitent cu îmbunătăţirea continuă 
a performanţelor constructive şi de lucru ale acestora 
a revoluţionat realmente problematica trecerilor 
peste cursurile de apă şi a uşurat semnificativ munca 
istovitoare a echipajelor de pontonieri, întrucât 
caracteristica lor principală a reprezentat-o încorporarea 
grinzilor de rezistenţă şi a elementelor de podină în 
structura pontoanelor şi a suporţilor de mal, adevărate 
porţiuni complete de pod care puteau fi cuplate între ele, cu 
rapiditate şi uşurinţă, printr-un sistem special cu buloane. 

În anul 1974, având gradul de colonel, a solicitat 
trecerea în rezervă, cu gustul amar al nerecunoaşterii 
corecte a valoroaselor sale invenţii pentru realizarea 
cărora şi-a dedicat 20 ani de activitate, dar regretând 
faptul că nu a finalizat şi alte proiecte aflate în lucru şi 
anume: podul submersibil, pontonul pliabil cu înălţime 
mică, pontonul ambarcader-debarcader rabatabil 
(secţionat pe diagonală) şi pontonul ambarcader-
debarcader cu rampe mobile; o parte dintre acestea au 
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fost realizate în miniatură, la scară redusă sau normală 
şi experimentate, fără a fi omologate şi fabricate.

Din acel moment, realmente a ieşit cu multă 
demnitate de pe scena existenţială a unităţilor de geniu, 
iar generaţiile care au urmat acestui moment nu au mai 
avut şansa de a-l cunoaşte. 

Ca pensionar, a fost deosebit de activ până în 
ultimul an de viaţă. Aproape zilnic, folosea eficient 
timpul, antrenându-şi abilităţile intelectuale de 
exceptie, compunând diferite exerciţii şi probleme de 
matematici superioare, scriind eseuri pe diferite teme 
şi chiar frânturi de poezie, iar la vârsta de peste 90 
de ani ne-a oferit, cu dedicaţie, multora dintre noi, 
remarcabila lucrarea în 3 volume, intitulată ,,Gândiri 
de vorbă cu mine însumi”, lucrare în care, cu mult 
rafinament, a sintetizat concepţia domniei sale despre 
lume şi viaţă. 

Personal l-am văzut pentru prima dată în vara anului 
1975, pe plaja braţului Ara/zona Giurgiu, cu prilejul 
unui exerciţiu experimental cu podul P.R.-71, iar după 
25 ani am fost onorat să-l revăd la sediul Asociaţiei. 

Momentul a fost deopotrivă impresionant şi 
emoţionant. L-am surprins relatând unele detalii 
despre activitatea de pe braţul Ara, la care asistasem 
ca proaspăt locotenent, iar domnia sa era coordonator 
principal. În glumă mi-a spus, deşi noi avem cam 
aceeaşi vârstă, dv. ca ofiţer activ iar eu ca rezervist - 
pensionar.

Ulterior avea să fie mentorul şi coordonatorul meu 
ştiinţific în tot ceea ce am intreprins pentru elaborarea 
unor lucrări cu privire la istoria şi tradiţiile Armei 
Geniu.

Întâlnirea de la sediul Asociaţiei avea să reprezinte 
momentul care l-a revigorat ca fost ofiţer de geniu 
cu renume, întrucât peste puţin timp l-am readus 
şi făcut cunoscut cadrelor militare din S.M.F.T. şi 

tuturor comandanţilor unităţilor de geniu cu prilejul 
sărbătoririi Zilei Armei Geniu în anul 2004, iar în vara 
aceluiaşi an, personalului unităţii de Geniu din Brăila. 

De atunci, a fost asimilat ca membru de onoare 
al marii familii de genişti din garnizoana Brăila, 
răspunzând mereu ,,prezent” la evenimentele 
sărbătoreşti organizate de B.72 Po şi Cdm. Bg. 10 Ge., 
cu diferite prilejuri. 

Se pregătea conştiincios pentru fiecare eveniment 
şi se simţea pe cât de fericit pe atât de emoţionat, 
asemenea unui părinte care-şi revedea copiii şi prietenii 
apropiaţi. 

În anul 1996, în urma demersurilor Asociaţiei 
geniştilor din rezervă şi retragere, i s-a acordat gradul 
de general de brigadă în retragere.

Cu tristeţe ne aducem aminte de luna februarie a 
anului 2014, când la apelul solemn al batalionului, la 
numele Constantin Savu s-a răspuns cu sfială ,,absent 
pentru totdeauna”. Renumitul pontonier decedase 
la sfârşitul anului care abia se încheiase, cu puţin 
timp înainte de a împlini venerabila vârstă de 95 ani.

Numele său a fost aşezat la loc de cinste pe panoplia 
personalităţilor marcante înscrise în Cartea de Onoare 
a Armei Geniu, iar începând cu anul 2016, în semn de 
înaltă apreciere a valoroaselor sale realizări în domeniul 
mijloacelor de treceri peste cursurile de apă, generalul 
Constantin Savu a devenit patronul spiritual al 
Batalionului 72 Geniu (Pontonieri). 

Spre mândria pontonierilor brăileni, începând cu 
data de 25 februarie 2019, a redevenit, simbolic, o 
prezenţă permanentă în incinta unităţii, întrucât cu 
prilejul sărbătoririi Zilei Pontonierilor, la împlinirea 
a 153 de ani de activitate neîntreruptă în slujba 
patriei, a fost ridicată şi sfinţită o lucrare sculpturală 
reprezentând bustul generalului, al cărui nume îl 
poartă.
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Mr.ing. PANAIT DONICI 
întemeietorul Armei Geniu din Armata Română

Colonel (r) prof. TEODOR POP
Colonel (r) MARIAN GARGAZ

Sărbătorirea la 31 mai 2019 a 160 de ani 
de la înfiinţarea Armei Geniu în Armata 
României ne îndeamnă să răscolim filele 
de început ale istoriei acesteia şi să 
readucem în memorie personalitatea 
celui care i-a pus piatra de temelie - 
maiorul inginer Panait Donici. 

Personalitate marcantă a mişcării 
unioniste şi colaborator apropiat 
al domnitorului A.I. Cuza, 
Panait Donici, s-a născut anul 1825 într-o 
familie de gospodari din satul Porceşti, 
jud. Neamţ. Tatăl, Miron Donici, mama Parascheva, 
născută Drăghici, în Valea Ursului, moştenitori ai unor 
suprafeţe de teren agricol cu care strămoşii acestora 
fuseseră împroprietăriţi de marele voievod Ştefan cel 
Mare, în anul 1490. 

La vârsta de 11-12 ani, printr-un complex de 
împrejurări, Panait Donici ajunge la moşia boierului 
Vasile Bolnavu din satul Valea Ursului, Comuna 
Giurgeni, situată la mai puţin de 10 km de oraşul 
Roman. Fiind un copil ascultător, harnic şi isteţ, se 
împrieteneşte cu băiatul boierului şi în scurt timp 
intră în graţiile acestuia. Destinul face ca boierul Vasile 
Bolnavu, cunoscut sătenilor prin multiplele sale acte 
de caritate, văzându-l dezgheţat la minte, să consimtă 
necondiţionat să-l trimită, împreună cu fiul său, la 
şcoala din sat, iar apoi la Colegiul Naţional şi Şcoala 
Mihăileană din Iaşi. 

A învăţat, după programa epocii, limbile latină, 
franceză şi „originala moldovană”, apoi a fost trimis în 
Franţa, remarcându-se ca unul dintre cei mai studioşi 
elevi, cu potenţial intelectual deosebit. Ulterior, 
Panait Donici a fost trimis „spre a câştiga mai înalte 
învăţături” în cadrul Şcolii de Poduri şi Şosele de pe 
lângă Politehnica din Paris. 

Întors în ţară anul 1951, ca diplomat al acestei 
prestigioase înstituţii de învăţământ, tânărul inginer 
Panait Donici participă activ la amplul proces de 
reconstrucţie şi modernizare a serviciilor publice. Îi 
găsim urmele trecerii prin viaţă în diverse împrejurări. 
La 6 februarie 1856, de pildă, cerea privilegiul de 
a construi o moară de aburi la Galaţi, iar în martie 
1859, ca agă, aviza favorabil Statutele „Societăţii de 

încurajarea giunimei române la învăţătură”, 

redactate de doctorul Anastasie Fătu. În 

1868 era epitropul averii defunctului 

Neculai Vogoridis.

Dovedindu-se a fi un strălucit 

tehnician, un organizator de seamă 

şi un administrator chib zuit, în anul 

1856, la vârsta de 31 de ani, debutează 

cu succes în viaţa publică, fiind 

desemnat de domnitorul Ghica Vodă ca 

reprezentant al Moldovei în Comisia de 

Navigaţie pe Dunăre (instituită prin Tratatul 

de Pace de la Paris, în urma războiului Crimeii), 

ale cărei lucrări s-au desfăşurat la Viena. 

În anul 1857 caimacamul Vogoride al Moldovei îl 

numeşte director şi ministru ad-interim al lucrărilor 

publice, iar un an mai târziu, în timpul caimăcamiei 

interimare este menţinut ca locţiitor de ministru 

la Lucrările Publice. După alegerea colonelului 

Alexandru Ioan Cuza ca Domnitor al Principatelor 

Române, în urma actului istoric de la 24 Ianuarie 1859, 

începând cu 27 aprilie, inginerul Panait Donici preia 

conducerea Ministerului Lucrărilor Publice, în cadrul 

Guvernului Manolache Epureanu din Moldova, până 

la 3 aprilie 1960, când acest cabinet a demisionat.

În această calitate, fiind un specialist recunoscut în 

domeniul şoselelor şi al podurilor rutiere, abordează 

cu mult curaj în guvernul din care făcea parte una 

dintre cele mai acute probleme cu care se confrunta 

tânărul stat român - realizarea unei reţele moderne 

de comunicaţii terestre, necesară asigurării legăturilor 

între Moldova şi Muntenia, precum şi a altor lucrări 

importante de utilitate publică. Întrucât rezolvarea 

acestei problematici presupunea importante resurse 

financiare, materiale şi umane, precum şi personal 

tehnic de specialitate, Panait Donici găseşte o soluţie 

deosebit de ingenioasă, constând în constituirea 

unui „Batalion”, cu lucrători permanenţi, organizaţi 

milităreşte, cu întreţinerea acestuia din fonduri 

publice. 

Drept urmare, pe raportul Consiliului de Miniştri 

nr. 1962, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza „a 

încuviinţat”, în ziua de 31.05.1859, înfiinţarea la Iaşi, 
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sub comanda ing. Panait Donici - ministrul lucrărilor 
publice, uns cu gradul de căpitan, a Primului Batalion 
de Geniu.

Aşadar, data de 31.05.1859 marchează în fapt 
naşterea oficială a unei noi arme în cadrul oştirii române 
- ARMA GENIU, al cărei ctitor a fost indiscutabil 
capitanul inginer Panait Donici.

În perioada imediat următoare, cu sprijinul 
nemijlocit al celor două ministere, cpt. Panait 
Donici a întreprins multiple măsuri organizatorice şi 
administrative menite să asigure închegarea structurală 
şi dezvoltarea firească a Batalionului de Geniu.

Ca urmare a sporirii continue a necesităţilor privind 
extinderea şi modernizarea lucrărilor publice de interes 
ostăşesc şi economic pe întreg teritoriul Principatelor 
Unite, în special a cazărmilor necesare încartiruirii 
trupelor şi a căilor de comunicaţii rutiere şi feroviare, 
în luna septembrie 1860, din însărcinarea col. Emanoil 
Florescu - ministrul de război al Principatelor Unite, 
căpitanul Panait Donici a început organizarea unui al 
doilea Batalion de Geniu în Muntenia, după modelul 
celui din Moldova.

Batalionul fiind gata constituit, la sfârşitul lunii 
octombrie a fost pus sub comanda cpt. Panait Donici, 
care la 21 decembrie 1860, în semn de recunoaştere a 
eforturilor depuse, a fost avansat la gradul de maior.

La încheierea campaniei de lucru din toamna 
anului 1861, considerând că efectivele Corpului de 
Geniu sunt prea numeroase, comparativ cu celelalte 
arme, iar întreţinerea celor 2 Batalioane de Geniu 
reprezenta o sarcină financiară prea grea, vistiernicul 
ţării a cerut cu insistenţă domnitorului A.I. Cuza 
să aprobe desfiinţarea unuia dintre acestea. Forţat 
de împrejurări, Domnitorul a hotărât desfiinţarea, 
începând cu 01.01.1862, a Batalionului I Geniu din 
Moldova, efectivele acestuia fiind trecute la celelalte 
arme sau scoase din oaste. Începând cu aceeaşi dată 
Batalionului II Geniu din Muntenia a fost reorganizat 
sub denumirea de Batalionul I Geniu. 

La 12 aprilie 1862, pe fondul nemulţumirilor 
generate de desfiinţarea Batalionului de Geniu 

din Moldova şi al evoluţiei nu tocmai favorabile a 
politicilor de susţinere financiară a trupelor angajate 
în realizarea comunicaţiilor de importanţă publică, 
maiorul Panait Donici solicită ,,eliberarea sa din 
Oaste”, revenind în Corpul Tehnic al ţării, ca inspector 
general al drumurilor. 

Din această postură, inginerul Panait Donici 

reorganizează fundamental structurile componente ale 

Corpului Tehnic, atât la nivel central cât şi teritorial, 

concomitent cu îmbunătăţirea şi modernizarea 

învăţământului specific acestui domeniu, la nivel 

naţional. 

Deşi în vara anului 1865 renunţase la viaţa publică, 

în timpul domniei lui Carol I, în perioada 13.11.1867 - 

15.11.1968 revine la conducerea Ministerului Agri-

culturii, Comerţului şi Lucrărilor Publice, timp în 

care se implică cu pricepere în dezvoltarea căilor 

ferate din România, de numele său fiind legate 

nemijlocit construcţia liniei Bucureşti-Giurgiu şi 

proiectul de construcţie a Gării de Nord. Totodată, 

a organizat şi început lucrările topogeodezice pentru 

harta României, iar la îndemnul său a fost întemeiată 

Societatea Politehnică din România, al cărei membru 

de onoare devine în anul 1881, cu prilejul inaugurării 

localului acesteia din strada Polizu.

Ulterior, în calitate de deputat liberal de Roman 

în colegiul II al Judeţului Vaslui, având susţinere 

parlamentară şi teritorială consistentă, a promovat 

cu mult curaj proiectul Legii drumurilor, şoselelor şi 

podurilor din România şi a sprijinit oraşul Roman 

pentru înfiinţarea Şcolii Gimnaziale ,,Petru Rareş” 

şi mai ales pentru construcţia unui local modern al 

acesteia, inaugurat în anul 1872. 

În anul 1970 renunţă la viaţa publică şi se retrage 

definitiv la moşia sa din satul Giurgeni – Valea Ursului, 

ocupându-se îndeaproape de administrarea terenurilor 

agricole proprii şi de opere filantropice, potrivit 

dispoziţiilor testamentare ale bunicului său din partea 

mamei - postelnicul Dimitrie Drăghici.

Pensionar fiind, timp de peste 3 decenii a trăit 

departe de frământările mediului social-politic căruia 

îi oferise prin strădanie şi muncă remarcabilă, servicii 

de înaltă valoare, unanim recunoscute. Relativ uitat de 

lume şi de cea mai mare parte a prietenilor cărora, la 

nevoie, le-a dat câte un sfat bun, Panait Donici şi-a 

consacrat ultimii ani din viaţă studiului şi cercetării 

ştiinţifice. Cu aceeaşi vioiciune şi isteţime a minţii 

ca pe vremea când era ostaş, a elaborat un studiu de 

valoare internaţională cu privire la calendarul bisericii 

răsăritene de rit vechi şi nou, cu reguli aplicabile şi de 

către biserica apuseană. Concomitent a întocmit abace 
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pentru calendare, cu ajutorul cărora se putea determina 
cu uşurinţă periodicitatea rotirii unor aştri, iar pe 
această bază zilele de Paşte şi ale tuturor sărbătorilor 
cu date fixe. 

Cariera militară a maiorului Panait Donici a fost 
scurtă dar deosebit de fructuoasă. Tot timpul s-a 
comportat ca un militar rasat, devotat Armei 
Geniu, pe care a fondat-o cu strădanie şi 
înţelepciune remarcabilă. Indubitabil, ardoarea 
cu care s-a zbătut pentru constituirea celor 
2 Batalioane de Geniu din Armata Română nu a 
reprezentat capriciul unui om şcolit în străinătate 
şi nici un loc care să-i ofere prerogative aparte de 
comandă. Pentru mr. ing. Panait Donici, aceste 
unităţi au reprezentat opere sufleteşti, pe care 
le-a divinizat până când a trecut în lumea celor 
drepţi. 

Pentru a realiza pe deplin adevărata 
dimensiune a acestui cult, este suficient să 
evidenţiem faptul că până la sfârşitul vieţii, în 
fiecare an mergea la Focşani şi mai departe 
până la Mărăşeşti pentru a revedea întâia 
lucrare executată de Batalionul I Geniu, 
în primul an al existenţei sale, iar ori de 
câte ori se întâlnea cu cineva cunoscut, cu 
o înfăţişare ,,apăsată” îi spunea cu mândrie 
,,această şosea este făcută de batalionul 
de geniu creat de mine”. 

Înainte de a se stinge din viaţă, prin 
testamentul redactat la 26 noiembrie 
1901, întrucât nu avea copii, lăsa 

Epitropiei Spitalului „Drăghici” din Vaslui, moşia Valea 

Ursului şi un teren din Roman, pentru întreţinerea 

aşezământului, a bisericii din sat şi cu obligaţia de a 

plăti anumite sume de bani unor nepoţi şi strănepoţi 

ai săi de la Porceşti, Urzici şi Hociungi. 

S-a stins din viaţă în ziua de 13 iulie 1905, 

la vârsta de 80 de ani, fiind înmormântat în 

satul Giurgeni -Valea Ursului. La funerariile 

sale, în timp ce garda şi compania de gornişti 

a Regimentului 2 Geniu din Focşani îi dădea 

un ultim onor, atmosfera a fost întreruptă de 

şoapta unui oficial al Armei Geniu - ,,Nu fiţi 

trişti! A murit artistul, dar a rămăs opera sa”.

În acest an - 2019 - când se împlinesc 160 

de ani la înfiinţarea oficială a Armei Geniu 

în Armata României, se cuvine să-i aducem 

un pios omagiu ilustrului înaintaş pentru 

opera sa nepieritoare şi să înţelegem pe 

deplin rostul demersurilor întreprinse de 

Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă 

şi în Retragere din Arma Geniu de a-l 

comemora, în fiecare an, la sfârşitul 

lunii mai, în colaborare cu autorităţile 

locale, în cadrul unui parastas de 

pomenire la mormântul acestuia 

din curtea bisericii din Valea 

Ursului, Judeţul Neamţ.

ait Donici a fost 
Tot timpul s-a 
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trădanie şi 
il, ardoarea 
tuirea celor 
Română nu a 
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lumea celor 

adevărata 
uficient să 
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Geniu, 
ori de 
ut, cu 

ândrie 
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in 
e

plăti anumite sume 

ai săi de la Porceşt

S-a stins d

la vârsta de 8

satul Giurge

sale, în timp c

a Regimentului

un ultim onor,

şoapta unui ofi

trişti! A murit

În acest an

de ani la înfi

în Armata R

un pios om

opera sa n
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Monumentul lui Panait Donici, 

din București
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Stamp



Rezerva Oştirii Române52

SEMNAL

CĂRŢI.. .

  

BRĂILA ÎN RĂZBOIUL ÎNTREGIRII NAŢIONALE 1916-1919.   
      CONTRIBUŢIA MILITARĂ vol. I

Cartea poartă semnătura domnului colonel (r) 
Horia Tănasă, cunoscut ca o personalitate de marcă 
a Municipiului Brăila. Conţinutul cărţii dovedeşte 
strădania autorului de a fi studiat un număr mare de 
documente de arhivă, dar şi memorii şi însemnări de 
front ale unor brăileni, precum şi presa vremii. 

Pentru o mai clară prezentare a unităţilor şi 
formaţiunilor militare brăilene mobilizate în Războiul 
Întregirii Naţionale sunt aduse în prim-plan unităţile 
dislocate în Brăila şi acţiunile acestora, respectiv: 
Regimentul 38 Infanterie (decorat cu ordinul ,,Steaua 
României” după bătălia de la Mărăşeşti, iar comandan-
tul său cu ordinul ,,Mihai Viteazul”), Regimentul 
78 Infanterie, Regimentul 2 Grăniceri (decorat cu 
ordinul ,,Mihai Viteazul”, pentru sacrificiul total pe 
frontiera Dobrogei), Regimentul 3 Artilerie (decorat 
după luptele de la Mărăşeşti cu ,,Steaua României”, 
iar comandantul cu ordinul ,,Mihai Viteazul”), Regi-
mentul 7 Călăraşi şi Regimentul de Pontonieri 
Escadra Dunării şi Serviciul Apărătorilor sub Apă, 
formaţiunile brăilene de Pom pierii Militari şi 
cele de Jan darmi. Este meritul auto rului de a 
fi identificat militarii brăileni în toate marile 
încleştări ale Războiului de În tregire: în ofensiva din 

Transilvania, în apă-
ra rea trecătorilor Car-
paţilor, în apărarea 
Dobrogei, la Turtucaia, 
la Constanţa şi Hâr-
şova, pe Argeş şi 
Neajlov, în bătălia 
pentru apărarea Capi-
talei, în triunghiul de 
foc Mărăşti, Mărăşeşti, 
Oituz, în apărarea 
frontierei pe Nistru, la 
forţarea Tisei etc. 

Lucrarea ,,Brăila în Războiul de Întregire Naţională 
1916-1919. Contribuţia Militară”, apărută în Editura 
ISTROS a Muzeului Brăilei ,,Carol I”, prefaţată de 
reputatul istoric. Prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru 
corespondent al Academiei Române, a fost prezen-
tat în cadrul unor manifestări organizate de Muzeul 
Brăilei ,,Carol I” , Teatrul de stat ,,Maria Filotti” şi 
Cercul Militar Brăila.

În viitor va apare şi volumul II al acestei lucrări, în 
care vom lua cunoştinţă de partea civilă a războiului.

Felicitări autorului!

General (r) prof. univ. dr. HC VASILE CÂNDEA 
O VIAŢĂ DEDICATĂ ŞTIINŢEI

Cartea omagială cu titlul de mai sus, apărută la 
Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 
aduce în prim-plan pe domnul general (r) prof. univ. dr. 
HC Vasile Cândea la împlinirea vârstei de 85 de ani. 
Un om care şi-a pus întreaga viaţă în slujba sănătăţii 
oamenilor şi dezvoltării ştiinţei medicale. 

S-a născut la 24 mai 1932 în Comuna Lisa-Vânători, 
Judeţul Teleorman, de unde a pornit pe drumul aspru 
al vieţii, aureolat permanent de realizări deosebite, care 
au constituit o constantă a parcursului său ca militar, 
ca om de cultură, medic, neobosit căutător şi cercetător 
ştiinţific, profesor, manager, toate acestea prin tact, 
tenacitate, răbdare, înţelepciune. Este în acelaşi timp 
deschizător de drumuri în domeniul medicinei cardio-
vasculare şi fondator de şcoală în domeniul chirurgiei 
cardio-vasculare. Conţinutul cărţii înglobează în 
primul rând biografia domnului general prof. univ. dr. 

HC Vasile Cândea, 
fost preşedinte al 
Academiei Oame-
nilor de Ştiinţă 
din România, în 
prezent preşedinte 
de onoare, urmată 
de Laudatio, pre-
zentat de actualul 
preşedinte al aces tui 
for ştiinţific, domnul prof. univ. dr. ing. Adrian Badea. 

Cea mai mare parte din economia cărţii este ocupată 
de mesajele şi felicitările care i-au fost adresate domnului 
general prof. univ. dr. HC Vasile Cândea cu ocazia 
împlinirii a 85 de ani de viaţă, din partea a peste 100 
de colegi, prieteni, parteneri, foşti subordonaţi, pacienţi, 
admiratori.

Cartea cuprinde şi o bogată iconografie.
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BACĂUL DE ODINIOARĂ
Colonelul (r) prof. Constantin Zavati ne-a trimis 

la redacţie recenta sa carte cu titlul de mai sus, apărută 

la sfârşitul anului 2018 la Editura 

Academiei Culturale Adjud.

Autorul, aflat astăzi la venerabila 

vârstă de 95 de ani, s-a născut în 

Bacău şi tot aici şi-a petrecut cea 

mai mare parte din viaţă, luând 

cunoştinţă, pe viu, despre acest oraş, 

în ansamblu, din punct de vedere 

arhitectural, privind locuitorii şi nu 

mai puţin despre faptele acestora. 

Am putea spune, o frescă completă 

a Bacăului interbelic, pe care 

autorul cărţii o pune la dispoziţia 

concetăţenilor săi şi tuturor celor 

interesaţi. 

Parcurgând cartea luăm cunoş-

tinţă despre dispu nerea străzilor şi 

a clădirilor importante, despre şcolile şi edificiile de 

cultură şi artă, despre dispunerea lăcaşelor de cult, 

precum şi a principalelor întreprinderi industriale, 

meşteşugăreşti şi comerciale etc. şi aflăm date 

importante despre oamenii acestora. Sunt aduse de 

asemenea în prim-plan unităţile militare ale Bacăului 

interbelic, cunoscute de autor de la tatăl său, Constantin 

Zavate, fost subofiţer la una dintre acestea.

Autorul scoate în evidenţă o parte dintre oamenii 

cei mai importanţi ai oraşului, din domeniul ştiinţei, 

culturii, învăţământului, activităţii artistice şi din 

alte domenii, care au contribuit prin activitatea lor 

la ridicarea vieţii oraşului şi a locuitorilor acestuia. 

O serie de aspecte prezentate în carte sunt dedicate 

activităţilor la care autorul, 

împreună cu familia sa, cu rudele şi 

cunoştinţele acestora iau parte, în 

timp, la diferite activităţi organizate 

periodic (unele au devenit acum 

obiceiuri perpetue ale locului). 

Referindu-se la clădirile mo nu-

ment istoric de astăzi, autorul ne 

înfăţişează casa aflată în paragină 

a marelui poet Vasile Alecsandri, 

precum şi alte clă diri care se 

degradează din cauza neglijenţei şi 

nepăsării autorităţilor. 

Trecerea în revistă a între-

prinderilor industriale ale vremii, 

precum şi a ponderii micilor 

meseriaşi, ne dă posibilitatea să ne 

facem o imagine privind bogăţia dar şi sărăcia Bacăului 

interbelic. 

Cartea este ilustrată în primul rând cu imagini 

ale timpului, datorate sprijinului primit de autor din 

partea doamnei Oana Ilie, de la Muzeul Naţional de 

Istorie a României, dar şi bunăvoinţei altor deţinători 

de imagini ale timpului. Autorul a fost sprijinit în 

realizarea cărţii de fiica şi ginerele său Mariana 

Carmen şi Eduard Gardner.

Felicitări!

OCHII
După ce a scris câteva lucrări 

dedicate muntelui şi în special 
alpinismului, al cărui împătimit este, 
domnul colonel (r) Aurel Neron, 
din Timişoara, îşi pune semnătura, 
de data aceasta, pe un roman frumos 
intitulat Ochii. De ce Ochii ? Pentru 
că expresia lor transmite fie o stare 
de spirit, fie starea unui om, în 
diferite împrejurări, fie sunt oglinda 
sufletului său.

Autorul, după propria mărturisire 
,,porneşte de la oameni şi fapte reale, la 
care adaugă, prin imaginaţia sa, alte 
plăsmuiri”. Întreaga acţiune a romanului se petrece 
în zilele noastre, personajele principale ale acestuia 

fiind Roland şi Helena, o familie 

de pictori prinsă în vârtejul vieţii şi 

care, prin activitatea lor profesională 

şi artistică, îmbogăţesc nevoia de 

frumos şi de bine a celor din jurul 

lor. 

O idee pe care cartea o aduce 

în prim-plan este şi aceea a 

maternităţii, prin care se asigură, 

pe de o parte viitorul unei naţii, 

dar şi primenirea continuă a zestrei 

materiale şi culturale ale acesteia. 

Parcurgând cartea cu ochii minţii 

pătrundem în universuri diferite ale 

căror caracteristici ne pot influenţa 

şi care pot deveni modele pentru viaţa cititorilor săi. 

Felicitări autorului.
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MONUMENTELE EROILOR DÂMBOVIŢENI,

MEMORII ETERNE ALE NEAMULUI ROMÂNESC
Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

şi Filiala ,,Mihai Viteazul” Dâm-
boviţa a ANCE ,,Regina Maria” 
şi-au unit forţele pentru realizarea 
unui interesant Album mono-
grafic închinat Centenarului Marii 
Uniri. A dat o mână de ajutor 
şi Filiala Judeţeană Dâmboviţa 
,,Colo nel Băltăreţu Dumitru” a 
A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan 
Cuza”. A fost un travaliu imens 
dacă avem în vedere faptul că 
cercetarea şi identificarea acestora 
s-au făcut în cele 89 de localităţi 
din cuprinsul judeţului Dâmboviţa, 
în care au fost identificate 279 de 
monumente de for public, 15 troiţe, 
3 cimitire, 36 parcele de onoare şi 
24 cruci individuale (In Memo-
riam). Aces tea sunt prezentate în 
album pe două paliere: oraşe, în 
ordinea mărimii acestora şi comu-

ne, în ordine alfabetică. Este semni-
ficativ de amintit că ,,echipa de 
teren” a străbătut 2500 de kilometri 
pentru descoperirea şi identificarea 
monumentelor, trăgându-se peste 
2700 de cadre fotografice. Autorii 
au realizat pentru fiecare localitate 
o minimonografie şi pentru fiecare 
monument o scurtă prezentare.

Au trudit efectiv la realizarea 
acestui Album monografic care se 
adresează nu numai cercetătorilor 
din domeniul istoriei, ci şi publicului 
larg, scopul fiind retrezirea cultului 
pentru patrie şi pentru cei care s-au 
jertfit întru dăinuirea neamului şi 
a ţării: col.(r) Gheorghe Şerban 
(coordonator), prof. honor. univ.dr. 
George Coandă, prof. dr. Marian 
Curculescu, col.(r) Dumitru Iov, 
col.(r) Emil-Cornel Petrescu, ing. 
Nicolae Posta, prof. Constantin 

Voicu şi plt. adj. pr. (r) Adrian 
Robu (artfoto).

Au fost parteneri la proiect: 
Arhiepiscopia Târgoviştei şi Com -
plexul Național Muzeal ,,Curtea 
Domnească” Târgovişte. 

Lucrarea a apărut la Editura 
,,Bibliotheca”  Târgovişte.

  

CU ONOARE ŞI DEMNITATE 
SUB TRICOLORUL PATRIEI

În colecţia ,,Memorii militare“ 
a Editurii U.N.Ap. ,,Carol I” 
a apărut cartea cu titlul de mai 
sus, a generalului de armată Ion 
Tutoveanu. O lucrare monografică 
îngrijită de fiul său Oni Ioan 
Tutoveanu care, în ,,Cuvântul 
înainte” aduce în prim-plan atuurile 
apariţiei acesteia, unul dintre 
ele fiind înregistrările făcute cu 
generalul de armată Ion Tutoveanu, 
de către generalul de brigadă (r) 
Mihai Chiriac.

Cartea, în totalitatea ei, prezintă 
viaţa şi activitatea generalului de 
armată Ion Tutoveanu, născut la 
26 decembrie 1914 în satul Lieşti 
din fostul Judeţ Tutova (Galaţi), care 
după ce termină liceul ,,Unirea” din 
Focşani şi Facultatea de drept din 
Iaşi, devine elev al Şcolii Militare 
de Ofiţeri pe care o absolvă în anul 
1938. Participă ca ofiţer, pe front, în 
cel de-al Doilea Război Mondial, 

atât în campania din est cât şi în 
campania din vest. După război, 
multitudinea funcţiilor îndeplinite 
cu deosebită competenţă şi studiile 
militare superioare făcute în ţară 
şi în străinătate îl recomandă mai 
târziu pentru înalta demnitate de 
prim adjunct al ministrului Apărării 

Naţionale şi Şef al Marelui Stat 
Major, în perioada 1954-1965, iar 
mai apoi, între anii 1965-1981, 
comandant al Academiei Militare. 
Două funcţii de o importanţă 
deosebită, care i-au definit întreaga 
sa concepţie despre pregătirea 
Armatei României pentru a face 
faţă celor mai diferite situaţii. Grija 
pentru familie s-a manifestat prin 
respectul deosebit acordat soţiei sale 
Alexandrina, profesoară emerită, 
preocuparea pentru educarea celor 
doi fii, Dinu şi Ioan şi prin realizarea 
mai târziu a unor relaţii dintre cele 
mai bune cu nurorile şi nepoţii. 

În cei 46 de ani de carieră 
militară, precum şi după trecerea 
în rezervă, generalul de armată 
Ion Tutoveanu s-a remarcat prin 
pregătirea şi verticalitatea sa, 
precum şi prin curajul său de a 
spune lucrurilor pe nume, indiferent 
de domeniul la care se referea. 

Felicitări tuturor celor care 
au făcut posibilă apariţia acestei 
interesante lucrări! 
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. . .ŞI REVISTE

Prezentul număr al publicaţiei 
trimestriale a cadrelor militare în 
rezervă şi în retragere din Judeţul 
Sibiu (redactor-şef colonel (r) Ioan 
Părean) continuă să aducă în prim- 
plan o problematică deosebită, prin 
care sunt puse în lumină probleme 
dintre cele mai diferite cu un loc bine 
definit în istoria poporului român 
şi a armatei sale, precum: Aspecte 
privind relaţiile României cu SUA şi 
cu Rusia în perioada realizării Marii 
Uniri (prof. univ. dr. Corvin Lupu); 
100 de ani de la desfiinţarea gărzilor 
naţionale şi crearea Jandarmeriei 
Române în Ardeal (colonel (r) prof.
univ.dr.Alexandru Babeş, Unirea Principatelor Române, 
Moldova şi Muntenia la 24 ianuarie 1859 (Elena Olaru 
Miron); Aspecte ale etnogenezei româneşti (prof. dr. 
Alexiu Tatu); serviciile de informaţii ale M.Ap.N. în 
perioada interbelică (general de brigadă (r) prof. univ. 
dr. Cristian Troncotă); Armand Călinescu – om de 

REZERVISTUL SIBIAN
Anul VI nr. 1 (21)/2019

stat şi patriot argeşan (general de brigadă (r) Florian 
Tucă şi colonel (r) Laurenţiu Domnişoru); Denumiri 
controversate Ardeal şi Moldova (prof. Nicolae 
Constantin); Relaţia românilor ardeleni cu Staţiunea 
Păltiniş (Hohe Rinne) şi S.K.V. înainte de Marea Unire 

(Dr. Mircea Dragoteanu); Regalitatea 
din România (prof. univ. dr. DHC 
Ioan Bogdan) ş.a.

Revista mai cuprinde şi alte 
materiale precum: Câteva destinaţii 
în Ţara Haţegului şi Munţii Orăştiei 
(colonel (r) dr. Alexandru Bucur); 
Nume de sibieni la Colţul Străzilor 
Arădene (maior (r) Dorin Ocneriu); 
Evenimente în perspectivă şi de azi. 
Mâine.... încotro? (general (r) dr. 
Eugen-Nicolae Rotărescu) etc. 

Din paginile revistei nu lipsesc 
membri ai Cenaclului Umoriştilor 
Sibieni ,,Nicolaus Olahus”, precum 
colonel(r) Ştefan-Cornel Rodean şi 
căpitan cdor. av.(r) Nicolae Munteanu.

La rubrica ,,In Memoriam” colonel ing. (r) prof. 
univ. dr. Mircea Vladu aduce în prim-plan pe colonel 
Romică Dumitru Botizatu, la împlinirea a 15 ani de la 
trecerea sa la cele veşnice.

Felicitări Colegiului de redacţie dar şi autorilor, 
pentru bogăţia şi diversitatea revistei.

Filiala Judeţeană Timiş ,,Col. 
Ion Enescu” a Asociaţiei Naţionale 
a Cadrelor Militare în Rezervă 
şi în Retragere ,,Alexandru Ioan 
Cuza” ne-a trimis la redacţie 
primul număr al propriei publicaţii, 
frumos intitulată ,,Rezervistul din 
Timiş”. O publicaţie care începe cu 
,,Apel către toţi militarii care şi-au 
servit Patria sub tricolor din Judeţul 
Timiş, în care se face chemare la 
unitate şi la dialog.

 În continuare sunt publicate 
materiale privind identitatea Filialei 
Judeţene Timiş şi a A.N.C.M.R.R., 
aspecte de la Adunarea Generală 
a filialei timişorene în care a fost 
ales ca preşedinte al filialei domnul 
colonel (r) Constantin C. Gomboş, 

precum şi datele biografice ale 
părintelui spiritual al acestei filiale, 
colonelul erou Ion Enescu.

Gândurile privind publicaţia de 
faţă sunt exprimate în materialul 
,,La început de drum”, în care se 
subliniază că ,,Este prima dată în 
istoria militară a Timişoarei când, cu 
mari eforturi intelectuale şi materiale, 
apare o publicaţie periodică dedicată 
cadrelor militare în rezervă şi în 
retragere”. Colectivul redacţional îşi 
arată recunoştinţa faţă de cunoscutul 
Maestru Ştefan Popa Popa’S, pentru 
ajutorul acordat în publicarea 
revistei şi pentru tablourile sale din 
cuprinsul acesteia. 

Iniţiativa publicării unei reviste 
proprii este binevenită şi sperăm că 

REZERVISTUL DIN TIMIŞ

Nr. 1/2019

lucrurile vor merge pe un drum din 
ce în ce mai bun. Felicităm Colegiul 
de redacţie al revistei şi îi adresăm 
urarea ,,La cât mai multe numere!”. 

Gl. bg. (r) dr. Gheorghe CREŢU
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Editată de Asociaţia Diplo-
maţilor Militari în Rezervă şi în 
Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” 
revista de opinii ,,Dincolo de 
orizonturi” aduce în prim-plan în 
cel de al şaptelea număr al său, aşa 
cum de altfel o face de fiecare dată, 
aspecte inedite ale vieţii politico-
militare internaţionale, cu un 
impact deosebit pentru cititorii săi. 

Cea mai densă rubrică a revistei 
este ,,Orizonturi geopolitice”, în 
care este abordată o tematică variată, 
astfel: Caleidoscop geopolitic (Gl.
mr.(r) Gheorghe Nicolaescu); 
Relaţiile dintre Uniunea Europeană 
şi China în actualul climat geopolitic 
(Gl.bg.(r) Dan Niculescu); Situaţia 
politico-militară şi de securitate în 
Balcanii de Vest (Col.(r) Cedomir 
Voinov); Incidentul din Marea 
Azov dintre Rusia şi Ucraina (Col.
(r) Ion Scarlat); Proiectul ,,One Belt, 
One Road”, de la vis la realitate (Gl. 

mr.(r) ing. Teodor Palade); Armele 
nucleare ale Israelului. Propagandă, 
descurajare, mit sau realitate 
(Col.(r) Constantin Moisa); legătura 
activistei Linda Sarsour cu Frăţia 
Musulmană din SUA (Dr. Alba 
Popescu); Cazul Jamal Khashoggi: 
Regatul Arabiei Saudite, SUA şi 
Turcia în jocul promovării propriilor 
interese (Col.(r) Ion Popescu).

În rubrica ,,Opinii” sunt 
prezentate: Tratatul INF. Joc 
strategic paritar SUA - Federaţia 
Rusă sau revenire la cursa 
înarmărilor (Gl.mr.(r) Adriean 
Pârlog); Competiţia 5G – o 
competiţie cu valenţe geopolitice 
(Col.(r) Dumitru Ciurci); Din 
panoplia armelor aparţinând 
serviciilor secrete ruse. Valiza 
nucleară între mit şi realitate 
(Col.(r) Constantin Moisa). 
La rubrica ,,Istorie” se găsesc 
informaţii inedite în materialul: 

DINCOLO DE ORIZONTURI
Anul IV Numărul 7 - Aprilie 2019

Unirea Principatelor şi poziţia unor 
personalităţi străine sau relaţiile 
dintre Cuza Vodă şi diplomatul 
Victor Place (Col.(r) dr. Cristache 
Gheorghe).

Prezintă interes şi rubricile 
,,Noutăţi militare” şi ,,Prezentare 
de carte”, ale acestei reviste. 

Felicitări pentru redacţia revistei 
şi valoroşii săi colaboratori !
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FILE DE ISTORIE

Anul acesta se împlinesc 110 ani de când 

dr. Elie Miron Cristea a fost ales episcop 

al Caransebeşului, 100 de ani de la 

momentul istoric al alegerii sale ca 

mitropolit primat, 94 de ani de când 

a fost instalat în calitate de primul 

patriarh al Bisericii Ortodoxe 

Române şi 80 de ani de la trecerea 

sa în eternitate. Aceste momente 

comemorative ne-au îndemnat să 

evocăm acum şi aici personalitatea 

acestui ,,principe ierarh al bisericii 
Ortodoxe din România”- cum îl numea 

preotul scriitor Ion Agârbiceanu - care în 

cei 71 de ani hărăziţi de Dumnezeu a slujit 

cu dragoste, curaj şi dăruire Biserica 

şi Ţara, şcoala şi legea strămoşească, limba 

şi cultura românească.

Născut la 20 iulie 1868 în localitatea Topliţa 

Română, Judeţul Harghita, din părinţi ţărani, 

viitorul ierarh a primit la botez numele de Elie, în 

cinstea profetului sărbătorit în ziua respectivă. Şcoala 

primară a frecventat-o în satul natal, studiile liceale 

efectuându-le la liceul săsesc din Bistriţa (1879-1883) 

şi la cel grăniceresc din Năsăud (1883-1887). Dorinţa 

de a deveni slujitor al lui Dumnezeu l-a determinat 

să se înscrie la Institutul teologic-pedagogic din Sibiu 

(1887-1890), al cărui licenţiat în Telogie a devenit în 

anul 1890. 

După absolvirea studiilor telogice a funcţionat timp 

de un an ca învăţător şi director la Şcoala confesională 

românească din Orăştie, pentru ca în anul următor, 

1991, să fie trimis la Universitatea din Budapesta, 

Facultatea de litere şi filosofie, unde a studiat literatura 

germană, română şi maghiară, ştiinţele naturale, 

psihologia şi padagogia. La 15 mai 1895 Elie Cristea 

a obţinut titlul de doctor în filosofie şi filologie, cu 

CONTRIBUŢIA PRIMULUI PATRIARH 
AL ROMÂNIEI - ELIE MIRON CRISTEA

LA APĂRAREA FIINŢEI NAŢIONALE 
ŞI FĂURIREA MARII UNIRI DIN 1918

Colonel (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE

Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

teza ,,Eminescu, viaţa şi opera. Studii asupra 

unor creaţii mai noi în literatura română”. 

(prima de acest fel din literatura noastră), 

scrisă şi tipărită în limba maghiară. 

Pe lucrarea elaborată la Budapesta se 

află o dedicaţie autografă a autorului 

către forul academic român: ,,Măritei 

Academii Române, în semn de înaltă 

consideraţie, Budapesta, 3/15 mai 

1895. Dr. Elie Cristea, teolog şi 

filosof absolut’’. (absolut = cu studii 

încheiate, absolvite, cu diplomă). 

Lucrarea tânărului tolog român atestă 

pasiunea sa literară, erudiţia de istoric 

al culturilor, calitatea remarcabilă de critic, 

fiind în acelaşi timp un început curajos 

în studierea operei marelui poet, pe care 

cercetătorul l-a intuit bine în imensitatea 

talentului şi în profunzimea operei sale. 

Teza de doctorat nu este însă prima lucrare publicată 

de viitorul patriarh al României. Încă din anii de liceu şi 

studenţie Elie Cristea a colaborat cu diferite materiale 

la cunoscutele publicaţii din epocă: ,,Telegraful român” 

şi ,,Familia”, iar mai târziu la ,,Corespondenţa română 

din Bucureşti”, ,,Dreptatea” din Timişoara, ,,Gazeta 

Transilvaniei”, ,,Foaia poporului”, ,,Revista Orăştiei”, 

,,Ţara noastră”, înfiinţată împreună cu Octavian Goga, 

precum şi la unele ziare din Viena. Această activitate 

publicistică l-a recomandat pentru funcţia de redactor 

al ,,Telegrafului român” de la Sibiu, pe care a deţinut-o 

timp de trei ani (1898-1900). În paginile cunoscutei 

foi bisericeşti a publicat, de altfel, diverse materiale cu 

caracter bisericesc, social, cultural etc. 

După obţinerea doctoratului a funcţionat ca 

secretar (1895-1902) şi asesor (consilier) eparhial la 

Arhiepiscopia Sibiului (1902-1909), în această calitate 

revenindu-i atribuţii în domeniul donaţiilor parohiale. 

Sanctitatea  Sa  Patriarhul Sanctitatea  Sa  Patriarhul 

Regent  Miron  CristeaRegent  Miron  Cristea
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La 30 ianuarie 1900 Elie Cristea a fost hirotonisit 

ierodiacon. La 8 septembrie 1901 a fost hirotonisit 

arhidiacon, pentru ca un an mai târziu să fie călugărit 

la Mănăstirea Hodoş Bodrog de lângă Arad, când a 

primit numele de Miron. Mirotosia întru ieromonah 

(preot, călugăr) s-a făcut la 13 aprilie 1903, peste 

cinci ani, respectiv la 1 iunie 1908 fiind hirotonisit 

protosinghel. 

Bogata activitate desfăşurată de Elie Miron Cristea 

la Sibiu pe plan bisericesc, cultural, şcolar, politic şi 

social l-au recomandat pe harnicul consilier eparhial 

drept candidat la ocuparea străvechiului scaun episcopal 

de la Caransebeş, devenit vacant în urma trecerii la 

cele veşnice a episcopului academician Nicolae Popea 

(+ 1889). Astfel, după două alegeri neconfirmate 

de guvernanţii vremii, la 21 noiembrie 1909 sinodul 

eparhial l-a ales episcop al Caransebeşului pe Miron 

Cristea.

Instalarea sa a avut loc la data de 25 aprilie 1910 

în catedrala episcopală ,,Sfântul Gheorghe” din 

Caransebeş. Unul dintre miile de participanţi, dr. 

Cornel Corneanu, consemnează că ,,Banatul plângea 
de bucurie. Plângea şi alesul său, transformat în heruvim, 
împodobit cu odăjdii de aur dăruite de ctitorul basarabean 
Vasile Stroescu. Iar în umbra altarului, cei 31 deputaţi care 
votaseră pentru Miron Cristea, binecuvântau măreţia 
istorică a clipelor ce ei le-au cules cu bărbăţie şi neîntrecută 
iubire de neam şi de lege”. 

Sărbătoarea instalării noului episcop al 

Caransebeşului a fost onorată şi de prezenţa 

reprezentanţilor autorităţilor şi ai celorlalte confesiuni 

creştine din Banat, care au asistat la Sfânta Liturghie: 

dr. Vasile Hosu, episcopul greco-catolic al Lugojului, 

delegaţi ai ,,Reuniunii germane şi maghiare” din oraş, 

comitele zonal, dr. Zoltan Medve ş.a.

Activitatea culturală a episcopului Miron Cristea, 

anterioară venirii sale la Caransebeş şi cea desfăşurată 

în această eparhie l-au impus în atenţia celui mai înalt 

for cultural al ţării, Academia Română. Astfel, în anul 

1910 a fost făcută propunerea de a fi ales membru al 

acestei academii, în locul istoricului blăjean Augustin 

Bunea (+ 1909), dar Miron Cristea a refuzat această 

generoasă ofertă: ,,Primire-aşi de primit, dar nu-s 
istoric sau învăţat, ci numai un enciclopedist muncitor 
pentru ridicarea poporului nostru”. Ce pildă sublimă de 

smerenie ! 

Peste nouă ani, Ion Al. Brătescu-Voineşti, 

preşedintele şi I.C. Negruzzi, secretar general al 

Academiei Române îl înştiinţează oficial pe episcopul 

Caransebeşului că ,,Academia Română, apreciind 
activitatea desfăşurată de Prea Sfinţia Voastră pentru 

înălţarea culturii neamului şi întreţinerea sentimentului 

naţional, V-a proclamat în şedinţa de la 7 iunie curent, 

membru de onoare al ei”. La 4 iulie 1919 Miron Cristea 

a trimis o scrisoare către ,,Mărita Academie Română”, 

în care ţine iarăşi să menţioneze că ,,Votul acesta este 

o răsplată peste măsură mare, activităţii mele publice pe 

tărâmul culturii noastre româneşti”. În continuare, el 

admite că a desfăşurat o activitate culturală pe mai 

multe planuri, dar nu a reuşit să facă atât cât ar fi 

fost nevoie, pentru că ..timpul luptelor pentru existenţa 

noastră în statul ungar nu ne-au permis a ne specializa 

şi aprofunda prea mult în un anumit ram al ştiinţei sau 

al literaturii, ci ne-au îndrumat pe tărâmul unirei pentru 

deşteptarea şi întărirea conştiinţei naţionale şi pentru 

propagarea culturii româneşti”. 

Episcopul Caransebeşului, Elie Miron Cristea, a 

avut un rol important în promovarea ideii de unire a 

tuturor românilor şi realizarea Marii Uniri din 1918. 

După ce deputatul Alexandru Vaida Voevod a citit în 

Parlamentul de la Budapesta ,,Declaraţia Partidului 

Naţional Român”, din 12 octombrie 1918, privind 

dreptul naţiunii române la autodeterminare, episcopul 

Caransebeşului a trimis un ordin ,,Către toate oficiile 

protopopeşti, parohii şi către învăţătorimea de la şcoalele 

eparhiei Caransebeşului”, în care arăta că s-a ,,ajuns la 

o însemnată răspântie” şi de acum începe o „eră nouă”. 

,,De la data acestui ordin (24 octombrie 1918) nu se mai 

învaţă limba maghiară în şcoalele noastre primare”. 

Acest ordin a fost urmat de „circulara istorică” adresată 

de episcop „iubitului cler” şi tuturor credincioşilor, 

prin care interzice pomenirea împăratului Austriei şi 

a regelui Ungariei, în cuprinsul eparhiei, şi dispune 

ca la Ectenia mare de la începutul fiecărei slujbe să 

fie introdus textul: ,,Pentru înalta noastră stăpânire 

naţională şi pentru Marele Sfat al Naţiunii Române, 

Domnului să ne rugăm”. La Ectenia întreită (după citirea 

Evangheliei) şi la ieşirea cu Sfintele daruri, pomenirile 

se vor face după cum urmează: ,,Încă ne rugăm pentru 

înalta noastră stăpânire naţională şi pentru Marele Sfat 

al Naţiunii Române, pentru stăpânirea, biruinţa, pacea, 

sănătatea, mântuirea şi iertarea păcatelor şi ca Domnul 

Dumnezeu, mai ales, să le deie spor şi să le ajute întru 

toate lucrurile lor, spre binele obştesc şi pe înalta noastră 

stăpânire naţională şi pe Marele Sfat al Naţiunii Române, 

Domnul Dumnezeu să le primească întru împărăţia Sa”.

Modificarea ecteniilor şi a pomenirilor din cadrul 

serviciilor religioase echivala cu ruperea oricăror 

legături cu statul maghiar, recunoscându-se în schimb 

noua autoritate politică a românilor transilvăneni şi 

bănăţeni.
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La Alba Iulia, Caransebeşul a fost reprezentat de 

cea mai numeroasă delegaţie, condusă de episcopul 

Miron Cristea, unul din cei mai acerbi luptători pentru 

făurirea României Mari. Episcopul Caransebeşului, 

în calitate de vicepreşedinte al Partidului Naţional 

Român, a participat, în seara zilei de 30 noiembrie, 

la redactarea textului final al Rezoluţiei aprobată în 

ziua de 1 Decembrie de plenul Marii Adunări de 

la Alba Iulia şi a rostit o rugăciune înălţătoare către 

,,Dumnezeul părinţilor noştri”, rugându-l să reverse 

pacea şi binecuvântarea peste miile de români prezenţi 

,,În cetatea marelui Mihai Viteazul…ca într-o mână şi o 

suflare, să fie toţi fiii Lui la acelaşi gând, rupând pentru 

vecie lanţurile iobăgiei şi al întunericului…şi lacrimile 

orfanilor şi maicilor îndurerate, fă cu puterea Ta să se 

prefacă în stele de bucurie pe tăria cerului, sub care azi 

neamul românesc de la patru vânturi, cu genunchii plecaţi 

îţi jurară din nou credinţa părinţilor noştri”. 

În aceeaşi zi, la orele 10, episcopul Miron Cristea a 

participat, împreună cu cei 1228 de delegaţi, la lucrările 

Marii Adunări Naţionale, desfăşurată în cazinoul 

militar din cetate, care a hotărât unirea ,,Unirea 

tuturor românilor din Transilvania, Ţara ungurească 

şi Banat” cu România şi la acest ,,frumos praznic 

naţional” s-a adresat printr-o cuvântare impresionantă 

către ,,mărita naţie românească”, arătând că ,,idealul 

Delegația Marelui Sfat Național. Vasile Goldiș, Al. Vaida 
Voievod. Pss Miron Cristea, Pss Iuliu Hossu

suprem al fiecărui popor, ce locuieşte pe un teritoriu compact, 

trebuie să fie unitatea sa naţională şi politică”.
Copleşit de importanţa momentului istoric la care 

participa, în faţa mulţimii entuziaste episcopul Miron 

Cristea a făcut un gest cu adevărat emoţionant: l-a 

cuprins în braţe pe episcopul greco-catolic de Gherla 

şi a exclamat: ,,Pe cum ne vedeţi aici îmbrăţişaţi frăţeşte, 
aşa să rămână îmbrăţişaţi, pe veci, toţi fraţii români”. 

Adunarea Naţională a românilor prezenţi la Alba 

Iulia a ales ,,Marele Sfat Naţional”, format din 

212 membri, între care s-a aflat şi episcopul Miron 

Cristea. În calitate de membru şi vicepreşedinte al 

acestei adunări legislstive Miron Cristea a făcut apoi 

parte, împreună cu Iuliu Hossu, din delegaţia care 

s-a deplasat la Bucureşti pentru a prezenta regelui 

Ferdinand I, Guvernului României şi corpurilor 

legiuitoare rezoluţia adoptată de Adunarea Naţio-

nală de la Alba Iulia privind unirea tuturor românilor 

din Transilvania, Banat şi Ţara ungurească şi a 

teritoriilor locuite de aceştia, cu România.

La 18 decembrie 1919 episcopul Miron Cristea a 

fost ales în scaunul de mitropolit primat la Bucureşti, 

devenit vacant în urma demisiei mitropolitului Conon-

Arămescu Donici.

Înscăunarea sa a avut loc în data de 19 decembrie 

1919.

La 28 decembrie 1919 a fost convocat Consiliul 

Eparhial al Episcopiei Caransebeşului, în cadrul căruia 

episcopul Miron Cristea a anunţat oficial că a fost ales 

mitropolit primat. În cadrul şedinţei a adus la 

cunoştinţa celor prezenţi că donează 20.000 de coroane 

pentru zidirea unei catedrale episcopale la Caransebeş, 

5000 de coroane pentru internatul studenţilor bănăţeni 

şi tot 5000 de coroane pentru zidirea mănăstirii 

,,Izvorul Miron” de la Româneşti. 

Alegerea unui transilvănean în scaunul de 

Mitropolit Primat era un simbol al unităţii statale şi 

bisericeşti, mai ales că Miron Cristea făcuse parte din 

delegaţia trimisă de românii transilvăneni la Bucureşti 

ca să prezinte actul unirii de la 1 Decembrie 1918.

În discursul rostit cu ocazia festivităţii de instalare 

Miron Cristea a fixat directivele de care se va ţine 

seamă în procesul de organizare a Bisericii Ortodoxe 

Române. Printre altele, el sublinia că Biserica trebuie 

,,să rămână acea maică iubitoare a ţării întregi, la care 
cu încredere şi dragoste nemărginită să alerge toţi fiii 
poporului român” şi îndemna pe conducătorii ţării 

să-şi facă datoria pe deplin către Biserică şi ,,să-i redea 
vechea splendoare, spre binele ţării”.

În calitate de mitropolit primat, Miron Cristea a 

coordonat lucrările pentru unificarea bisericească şi 



Rezerva Oştirii Române60

întocmirea Statutului de organizare şi funcţionare a 

Bisericii Ortodoxe Române, care au durat mai bine 

de patru ani şi s-au derulat concomitent cu discuţiile 

pentru înfiinţarea Patriarhiei Române. 

La 18 septembrie 1920, mitropolitul Miron 

Cristea a convocat prima întrunire a aşa-numitei 

,,Constituante bisericeşti”, format din membrii 

Sfântului Sinod, profesorii Facultăţilor de Teologie, 

reprezentanţii seminariilor, ai preoţilor de mir, 

precum şi din foştii miniştri ai cultelor. ,,Constituanta 

Bisericească” a ales din sânul ei comisia formată din 

15 membri (ierarhi, profesori de teologie şi mireni), 

câte trei din cele cinci provincii bisericeşti, prezidată de 

mitropolitul primat Miron Cristea, care a şi redactat 

anteproiectul de lege pentru organizarea ,,Bisericii 

autocefale ortodoxe române”. S-a hotărât ca proiectul 

de unificare bisericească să fie supus spre ratificare 

Sfântului Sinod şi nu parlamentului, pentru a evita 

amestecul politicienilor în problemele Bisericii. 

După votarea şi aprobarea noii Constituţii, în anul 

1923, care stipulează şi garantează atât caracterul 

de Biserică ,,dominantă” a Bisericii Ortodoxe, cât 

şi autonomia ei. Legea de unificare şi Statutul de 

organizare a Bisericii Ortodoxe Române au fost votate 

de Senat şi Camera deputaţilor, fiind promulgate la 

6 mai 1925.

Între timp, Sfântul Sinod a luat în dezbatere 

problema înfiinţării Patriarhiei Române, în şedinţa sa 

din 4 februarie 1925. Proiectul de lege a fost votat în 

Senat la 12 februarie 1925, iar în Camera deputaţilor 

la 17 februarie 1925, promulgarea fiind făcută la 

23 februarie. Această lege a fost publicată în Monitorul 

Oficial din 25 februarie 1925 sub titlul ,,Lege pentru 

Medalia lui Miron Cristea, primul Patriarh al României

ridicarea scaunului archiepiscopal şi mitropolitan al 
Ungro-Vlahiei, ca primat al României, la rangul de Scaun 
patriarhal”. Pe baza acestei legi, mitropolitul primat 

Miron Cristea a devenit primul patriarh al Bisericii 

Ortodoxe Române, fiind instalat în noua demnitate 

la 1 noiembrie 1925. 

Dacă stăpânirea lui Mihai Viteazul asupra Ţării 

Româneşti, Transilvaniei şi Moldovei, la 1600, nu ar fi 

fost curmată brusc prin asasinatul din Câmpia Turzii, 

în august 1601, s-ar fi impus de atunci trebuinţa 

organizării bisericii unitare în cele trei ţări. Şi s-ar fi 

putut întâmpla ca Biserica Ortodoxă Română să fi fost 

înălţată mai repede la rangul de patriarhie, cum au fost 

înălţate cea rusească şi cea sârbească. Dar şi fără acest 

rang, biserica română a îndeplinit un rol din cele mai 

importante în sânul creştinităţii ortodoxe. 

După ce Sfântul Sinod a adoptat hotărârea de 

înfiinţare a Patriarhiei Române, Patriarhul Miron 

Cristea a rostit o succintă dar pătrunzătoare cuvântare, 

formată din patru puncte, în care a menţionat că 

,,Ridicarea bisericii la rangul de Patriarhie şi ridicarea 
mea la rangul de Patriarh, nu este o onoare numai pentru 
persoana mea vremelnică, ci daţi-mi voe să o răsfrâng 
asupra Sfântului Sinod în general şi asupra fiecăruia dintre 
P.P.S.S. Voastre în parte, care toţi formăm episcopatul ei, eu 
nefiind decât, după zisa Sf. Apostol, un ,,vas’’ vremelnic 
în care se concentrează azi, cinstea întregii Biserici 
Române”. Cuvântarea istorică a Patriarhului se încheie 

cu măreaţa iniţiativă (punctul nr. 4), privind ridicarea 

unei măreţe catedrale a mântuirii neamului, fapt ce 

s-a realizat în noiembrie 2018, fiind sfinţită de ziua 

Sfântului Andrei. 

După ce Legea pentru ridicarea Scaunului 

Arhiepiscopal la rangul de Scaun Patriarhal a fost şi 

promulgată şi publicată, patriarhul Miron Cristea a 

adresat o scrisoare irenică la 12 martie 1925, tuturor 

Bisericilor Ortodoxe surori, în care arată că ,,poporul 
român a fost între cele dintâi popoare ale lumii care 
au primit creştinismul, încât viaţa sa bisericească s-a 
dezvoltat odată cu formarea sa etnică”, fapt pentru care 

Patriarhia Ecumenică din Constantinopol a recunoscut 

autocefalia Bisericii noastre (1895). În anii de după 

constituirea statului naţional unitar român, Biserica 

Ortodoxă Română a crescut – continuă Patriarhul – în 

ceea ce priveşte numărul episcopiilor, al mitropoliilor 

şi al credincioşilor, devenind o putere ortodoxă de 

mâna întâia în orientul creştin…şi în această situaţie 

trebuie să se determine şi rangul ce se cuvine în viaţa 

bisericească şi a statului, capului ierarhic al Bisericii 

Ortodoxe Române, Mitropolitul Ungro-Vlahiei… ca 

Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române”. instituire ce 
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,,nu va schimba întru nimic raporturile de până acum 
ale Bisericii noastre cu celelalte Biserici Ortodoxe 
surori”.

Urmare a scrisorii irenice a Patriarhului Miron, 
Patriarhia Ecumenică a emis tomosul prin care a 
recunoscut înfiinţarea Patriarhiei Române (30 iunie 
1925), patriarhul ecumenic anunţându-i totodată pe 
ceilalţi patriarhi ortodocşi ai răsăritului despre cele 
întîmplate la Bucureşti.

În cuvântul rostit cu prilejul festivităţii de investire 
a primului patriarh din istoria Bisericii Ortodoxe 
Române,  Miron  Cristea, regele Ferdinand I şi-a manifestat 
sentimentele de fericire prilejuite de încredinţarea 
cârjei patriarhale, menţionând că ţărănimea română 
,,poate fi mândră că ne-a dat din sânul ei pe cel dintâi 
Patriarh al Bisericii noastre Naţionale şi eu, cel dintâi 
Rege al României întregite, mulţumindu-ţi din toată 
inima pentru cuvintele pline de dragoste şi credinţă ce 
mi-ai adresat (cu prilejul învestirii la palatul regal n.a.) 
îţi urez mulţi şi fericiţi ani”.

Înzestrat cu o inteligenţă aleasă, cu o intuiţie 
deosebită a oamenilor şi a lucrurilor, cu o fineţe rară, 
cu tact nedesminţit în lunga-i străduinţă de înălţare, 
cu vederi clare şi sigure, cu stăpânire de sine, patriarhul 
Miron a devenit rapid iniţiatorul sau patronul multor 
acte de înnoire şi de reformă bisericească, privite de 
contemporani cu respect şi admiraţie, păstorirea 
lui fiind concepută ca „deosebit de bogată în variate 
înfăptuiri care au contrribuit substanţial la revigorarea 
activităţii religioase ortodoxe în ţara noastră”.

Prin purtarea de grijă a patriarhului Miron a fost 
reluată apariţia revistei centrale ,,Biserica Ortodoxă 
Română”, în anul 1921, tot el iniţiind apariţia revistei 
,,Apostol”, organ de publicitate al Arhiepiscopiei 
Bucureştilor. De asemenea, a înfiinţat Institutul 
Biblic românesc şi seminarul pentru orfanii de război 
de la Câmpulung Muscel (Dragoslavele), 1922, 

preocupându-se totodată de bunul mers al societăţilor 

studenţeşti şi a femeilor ortodoxe române. Absolvenţii 

merituoşi ai seminarului muscelean au fost trimişi de 

patriarh la studii în străinătate, alţii au fost încadraţi 

preoţi, diaconi şi cântăreţi bisericeşti. A coordonat, 

împreună cu Regina Maria, Societatea ,,Mormintele 

Eroilor căzuţi în război”, transformată din 1927 în 

Societatea ,,Cultul Eroilor”. 

După plecarea de la Caransebeş nu a uitat nici de 

fraţii români din locurile natale, ostenindu-se pentru 

împroprietărirea lor cu păduri. În anul 1937 aprecia 

că ,, în cele trei judeţe locuite de secui în Transilvania, 
mult peste jumătate din locuitori sunt români 
maghiarizaţi”. La 9 mai 1937 patriarhul a adresat un 

memoriu Guvernului solicitând trimiterea urgentă în 

acele judeţe a preoţilor misionari, a învăţătorilor bine 

pregătiţi profesional şi cu dragoste de copii, a unor 

fincţionari şi magistraţi ,,bine probaţi şi cu o moralitate 
impecabilă”; revigorarea şi menţinerea conştiinţei etnice 

a românilor din secuime. Nu mai puţin importantă era 

misiunea Bisericii Ortodoxe din acele părţi, aceasta 

având datoria de a-şi intensifica munca inclusiv prin 

ridicarea unor lăcaşuri de cult noi ,,unde se vor putea 
aduna mulţi români pierduţi”. 

În vremuri grele pentru ţară, patriarhul Miron 

Cristea a activat şi pe tărâm politic, fără a fi membru al 

vreunui partid. Astfel, el a făcut parte din Regenţă (20 

iulie 1927 – 8 iunie 1930), mai tărziu ocupând o vreme 

funcţia de prim-ministru al României (10 februarie 

1938-6 martie 1939).

S-a stins din viaţă la Cannes (Franţa), unde 

plecase pentru tratament, în ziua de 6 martie 1939, de 

acolo fiind adus în ţară şi înmormântat în Catedrala 

Patriarhală din Bucureşti. 

Vila IPSS Patriarhul Miron, Dragoslavele

Dezvelirea statuii Primului Patriarh al României, 
Miron Cristea în oraşul Năsăud



Rezerva Oştirii Române62

ANIVERSĂRI

Ca o apreciere generală, putem spune cu toată 
siguranţa că ne considerăm ,,în NATO” de mult timp. 
Şi avem chiar impresia unui fapt obişnuit... ,,În timp 
real” au trecut doar 15 ani de la aderarea României la 
NATO. Este mult, este puţin...?! De altfel nici NATO 
nu are ,,o vârstă” foarte mare; 70 de ani de la înfiinţare, 
dar cu o profundă rezonanţă internaţională.

Iată mai jos un scurt istoric al NATO:
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord 

(abreviat NATO, în engleză şi OTAN, în franceză şi 
spaniolă) este o alianţă politico-militară înfiinţată în 
1949, prin Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la 
Washington, la 4 aprilie 1949. Actualmente cuprinde 
29 de state din Europa şi America de Nord.

La constituire, ideea de bază a alianţei, menţinută şi 
în prezent, era aceea a realizării unei apărări comune, 
credibile şi eficiente. În acest sens, în articolul 5 al 
Tratatului se specifică: „Părţile convin că un atac armat 
împotriva uneia sau a mai multora dintre ele în Europa sau 
în America de Nord va fi considerat ca un atac împotriva 
tuturor şi în consecinţă, dacă se va produce un asemenea atac 
armat, fiecare dintre ele, exercitând dreptul său individual 
sau colectiv la autoapărare, recunoscut de articolul 51 al 
Cartei Naţiunilor Unite, va da asistenţă Părţii sau Părţilor 
atacate, prin luarea în consecinţă, individual şi concertat cu 
celelalte părţi, a acelor măsuri ce vor fi considerate necesare, 
inclusiv folosirea forţei armate, pentru a restaura şi a 
menţine securitatea zonei Nord-Atlantice”.

SĂRBĂTOARE MILITARĂ CU REZONANŢĂ 
ISTORICĂ - 15 ANI DE LA ADERAREA 

ROMÂNIEI LA NATO ŞI 70 DE ANI 
DE LA ÎNFIINŢAREA NATO

General-maior (r) dr. ADRIAN LEONARD BANTAŞ

State membre NATO.
Fondatoare (4 aprilie 1949): Belgia, Canada, 

Danemarca, Franţa, Islanda, Italia, Luxemburg, Marea 
Britanie, Norvegia, Portugalia, Olanda şi SUA; 

- Grecia şi Turcia s-au alăturat alianţei în 
februarie 1952; 

- Germania a aderat ca Germania de Vest în 1955, 
iar unificarea germană din 1990 a extins participarea 
Germaniei cu partea de Est a acesteia; 

- Spania a fost admisă la 30 mai 1982, iar 
fostele ţări semnatare ale Pactului de la Varşovia 
au aderat: la 12 martie 1999 (Polonia, Ungaria şi 
Cehia); în anul 2004 (România, Slovenia, Slovacia, 
Estonia, Letonia, Lituania şi Bulgaria);

- La 1 aprilie 2009 au aderat la NATO Albania 
şi Croaţia; 

- La 5 iunie 2017 Muntenegru;
- Franţa s-a retras din comanda militară în 

1966, dar a revenit în 2009;
- Islanda, singura ţară membră NATO care nu 

are o forţă militară proprie, s-a alăturat organizaţiei 
cu condiţia de a nu fi obligată să participe la război. 

Scopul Alianţei este acela de a proteja populaţia 
şi teritoriile ţărilor aliate, asigurarea siguranţei 
teritoriale, a securităţii şi stabilităţii pentru toate 
statele membre NATO. 

Este recunoscut rolul Alianţei în asigurarea 
unui echilibru militar între Forţele Armate 
moderne şi puternice din lume, dar mai cu seamă 
garanţia unei puteri militare capabilă să-şi exercite 
capabilităţile în orice zonă de conflict armat şi/
sau de menţinere a păcii, oriunde se consideră 
necesară prezenţa armată, conform cu doctrina, 
principiile şi normele legale privind funcţionarea 
acestei Alianţe.

Între NATO şi UE există o strânsă colaborare 
în domeniul securităţii şi apărării, având în vedere 
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Strategia globală a UE. Evidenţiem în acest sens 
aplicarea a 74 de acţiuni comune. Cu această ocazie 
s-a adoptat o foaie de parcurs pentru punerea în 
aplicare a cooperării viitoare. 

Liderii UE au sărbătorit şi ei lansarea cooperării 
structurate permanente în cadrul reuniunii 
Consiliului European încă din decembrie 2017.

Armata Română, România însăşi se regăsesc 
cu siguranţă în capacităţile militare ale NATO şi 
avem mândria profesională că şi noi facem parte 
integrantă din această structură, în calitate de aliat 
NATO.

În acest sens remarcăm participarea Armatei 
Române, ca membră cu drepturi depline a Alianţei, 
în multe zone de operaţii, în perioada acestor 
15 ani de la aderare. Dintre acestea, evidenţiem 
doar câteva misiuni importante, astfel: 

a) International Security Assistance Force (ISAF) 
în Afganistan.

Această misiune a fost stabilită ca urmare a 
solicitării autorităţilor afgane şi a unui mandat ONU 
din anul 2000, fiind condusă de NATO din august 
2003 până în decembrie 2014. Misiunea a avut ca 
scop dezvoltarea noilor forţe de securitate afgane şi să 
permită autorităţilor afgane să furnizeze securitate în 
toată ţara, pentru a crea un mediu favorabil funcţionării 
instituţiilor democratice şi stabilirea statului de drept, 
cu scopul de a împiedica Afganistanul să devină din 
nou un refugiu sigur pentru terorişti.

b) Resolute Support Mision (RMS).
În prezent NATO conduce misiunea Resolute 

Support, o misiune non-combatantă care oferă 
instruire, consiliere şi asistenţă forţelor şi instituţiilor 
afgane de securitate. RSM a fost lansată la 1 ianuarie 
2015. Aceasta cuprinde aproximativ 16.200 de 
militari din ţări NATO şi asociate. Operează cu un 
singur comandament central (în Kabul/Bagram) şi 
patru comandamente teritoriale în Mazar-e Sharif 
(nordul Afganistanului), Herat (vestul Afganistanului) 
Kandahar (sudul Afganistanului) şi Laghman (estul 
Afganistanului).

c) NATO Training Mision-Iraq (NTM-I).
NATO a desfăşurat o operaţiune de sprijin relativ 

mică, dar importantă, în Irak, din 2004 până în 2011, 
care a constat în formarea, îndrumarea şi asistarea 
forţelor de securitate irakiene. La Summitul de la 
Istanbul din iunie 2004 aliaţii au convenit să facă 
parte din eforturile internaţionale de a ajuta Irakul să 
instituie forţe de securitate eficiente şi responsabile. 
Rezultatul a fost crearea Misiunii de pregătire a NATO 
în Irak (NTM-I), care a furnizat suportul de instruire, 
consiliere şi îndrumare într-o serie de situaţii diferite. 

Toate ţările membre ale NATO au contribuit la efortul 
de formare în Irak sau în afara acestuia, prin contribuţii 
financiare şi/sau donaţii de echipament. 

d) Operation Active Endeavour (OAE).
Această operaţiune a fost iniţiată imediat după 

atacurile teroriste din 11 septembrie, pentru a 
descuraja, apăra şi proteja împotriva activităţii teroriste 
din Marea Mediterană. A contribuit la asigurarea uneia 
dintre cele mai aglomerate rute comerciale din lume şi 
a fost printre cele opt iniţiative lansate de Alianţă în 
2001, în solidaritate cu Statele Unite.

A fost o operaţiune în conformitate cu articolul 5, 
adică o operaţiune de apărare colectivă, care iniţial a 
implicat doar ţările membre ale NATO, până când 
a fost acceptată şi participarea ţărilor non-NATO, 
în 2004.

OAE a protejat vasele comerciale, a urmărit şi 
verificat navele suspecte, a intervenit pentru a salva 
civili de pe platformele petroliere şi navele scufundate, 
contribuind la îmbunătăţirea percepţiei de securitate.

Active Endeavour a fost urmată de Operaţiunea Sea 
Guardian în noiembrie 2016. De asemenea, Armata 
Română a participat la misiuni de menţinere a păcii în 
TO (teatrul de operaţii), din Balcani (Kosovo).

* * * 
Cu ocazia sărbătoririi a 15 ani de la aderarea 

României la NATO şi 70 ani de la înfiinţarea NATO, 
în România au avut loc mai multe manifestări 
consacrate acestor evenimente. Menţionăm câteva mai 
importante :

• Şedinţă solemnă a Parlamentului dedicată 
aniversării a 15 ani de la aderarea României la NATO 
şi a 70 de ani de la înfiinţarea Alianţei Nord-Atlantice, 
la data de 2 aprilie 2019. Astfel, Senatul şi Camera 
Deputaţilor s-au reunit într-o şedinţă comună. 
Parlamentarii au semnat o declaraţie prin care se 
reafirmă ataşamentul faţă de principiile, valorile şi 
ţelurile NATO. La şedinţă au participat preşedintele 
Klaus Iohannis şi premierul Viorica Dăncilă. 
Parlamentul României susţine „continuarea consolidării 
capacităţii NATO de a gestiona eficient toate provocările 
şi ameninţările la adresa statelor membre, indiferent de 
zona de provenienţă a acestora, în cadrul unei abordări 
cuprinzătoare”, se arată în document. 

• Împlinirea a 15 ani de la aderarea României la 
NATO şi a 70 de ani de la înfiinţarea Alianţei Nord-
Atlantice au fost marcate, pe 7 aprilie, la Bucureşti şi în 
multe localităţi din ţară. Prezentă la ceremonia militară 
organizată cu acest prilej de Ministerul Apărării 
Naţionale la Bucureşti, premierul Viorica Dăncilă a 
subliniat rolul determinant pe care l-a avut consensul 
naţional manifestat la toate nivelurile, pentru înscrierea 
ţării pe drumul către Alianţa Nord-Atlantică. 
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• Pe data de 7 aprilie 2019 în Bucureşti a avut 
loc o paradă de-a dreptul fascinantă. Sute de oameni 
din capitală şi nu numai au ieşit din case pentru a 
urmări spectacolul. Evenimentul a avut loc cu ocazia 
celor 15 ani care au trecut de la aderarea României la 
NATO şi împlinirea frumoasei vârste de 70 de ani 
de la înfiinţarea Organizaţiei Nord-Atlantice. Partea 
cea mai interesantă atât pentru copii, cât şi pentru 
adulţi a avut loc la final, atunci când după încheierea 
activităţilor specifice, militarii Brigăzii 30 Gardă 
„Mihai Viteazul” au început un marş cu făclii aprinse, 
pornind de la Cercul Militar Naţional, trecând pe la 
Palatul Cotroceni şi ajungând la sediul acestora de pe 
bulevardul General Vasile Milea. Toate acestea nu ar 
fi fost posibile fără munca depusă de membrii fanfarei 
militare care au întreţinut cum au ştiut mai bine 
atmosfera. Pe tot parcursul evenimentului oamenii i-au 
admirat pe militari, le-au făcut sute de poze şi au cântat 
alături de aceştia melodii precum Imnul României sau 
Treceţi batalioane române Carpaţii.

• Ministerele Apărării Naţionale şi de Externe au 
lansat, pe 22.03.2019, Campania „România – 15 ani 
în NATO, 70 de ani de la înfiinţarea Alianţei Nord-
Atlantice”. A fost relansată şi campania de informare 
publică „WeAreNATO”. Primul eveniment a avut loc 
la ora 12:00 în Aula Magna a Facultăţii de Drept a 
Universităţii Bucureşti, unde a fost prezent şi ministrul 
Apărării, Gabriel Leş.

• Marţi 26 martie 2019, la Palatul Parlamentului, 
Ministerul Apărării Naţionale, în colaborare cu 
Agenţia Europeană de Apărare (EDA), au organizat o 
Conferinţă cu tema: ,,Cercetarea şi inovarea în domeniul 
capabilităţilor pentru apărare în contextul exercitării 
de către România, a Preşedinţiei rotative a Consiliului 
Uniunii Europene”. Activitatea s-a organizat şi în 
contextul sărbătoririi a 15 ani de la aderarea României 
la NATO şi 70 ani de la înfiinţarea NATO. În această 
perioadă, la Universitatea Politehnică Bucureşti a 
avut loc primul eveniment dintr-o campanie care îşi 
propune să crească încrederea tinerilor în NATO. 
Campania va facilita accesul tinerilor la informaţii 
despre această instituţie. Au urmat şi alte manifestări 
dedicate, sprijinite şi de o componentă adaptată 
mediului virtual, iar organizatori au fost Ministerele 
Apărării, de Externe şi Educaţiei, cu sprijinul Diviziei 
de diplomaţie publică a NATO. 

• Prilejuit de faptul că anul acesta se împlinesc 
15 ani de la aderarea României la NATO şi 70 de ani de 
la înfiinţarea organizaţiei, la Craiova au fost programate 
pe 04.04.2019, o serie de evenimente militare, la sediul 
Comandamentului Brigăzii Multinaţionale Sud-Est. 
Brigada Multinaţională Sud-Est a organizat între 
orele 14:00 - 16:00 Ziua Porţilor Deschise. Vizitatorii 
au putut vedea o expoziţie de tehnică şi echipamente 

militare din cadrul unităţilor subordonate Brigăzii 
Multinaţionale Sud Est şi a contingentului militar 
polonez.

• Statul Major al Apărării a organizat vineri, 
5 aprilie 2019, în aula Ministerului Apărării Naţionale, 
un Simpozion dedicat aniversării a 15 ani de la aderarea 
României la NATO şi 70 de ani de la înfiinţarea 
celei mai puternice alianţe din lume, Alianţa Nord-
Atlantică. Simpozionul a debutat cu o scurtă trecere 
în revistă a efortului politico-diplomatic al României 
în cei 15 ani de alianţă, prezentată de către directorul 
Departamentului pentru politici de apărare, Simona 
Cojocaru. A urmat alocuţiunea şefului Biroului 
coordonare cu NATO, din cadrul Direcţiei Planificare 
Strategică a Statului Major al Apărării, Comandorul 
Viorel Geamănu, care a subliniat implicarea în procesul 
decizional NATO „calitatea de membru NATO oferă 
României garanţii de libertate şi securitate prin mijloace 
politice şi militare, dar şi obligaţii materializate prin 
angajamente şi contribuţii. Într-o organizaţie care în 
prezent numără 29 de membri şi cât de curând 30 prin 
admiterea Macedoniei de Nord şi unde deciziile se iau 
pe baza consensului, urmărirea intereselor naţionale, în 
context aliat, se poate realiza numai printr-o implicare 
activă în procesul decizional NATO”.

Încheiem cu mesajul secretarului general al NATO, 
Jens Stoltenberg, cu ocazia marcării a 15 ani de la 
aderarea României la NATO:

Jens Stoltenberg: ,,România este un aliat puternic 
şi angajat. Contribuiţi la securitatea noastră comună şi 
la apărarea noastră colectivă, la misiunile şi operaţiile 
Alianţei. În Afganistan am cunoscut unii dintre 
militarii români profesionişti care ajută la stabilizarea 
ţării şi prevenirea creării de refugii pentru teroriştii 
internaţionali. În Kosovo ajutaţi la menţinerea 
stabilităţii în regiunea Balcanilor de Vest, în Polonia 
aţi contribuit la descurajarea agresiunii ca membru al 
Grupului de luptă multinaţional. De asemenea, găzduiţi 
o facilitate pentru sistemul NATO de apărare împotriva 
rachetelor balistice şi aveţi o contribuţie esenţială la 
securitatea din regiunea Mării Negre în domeniile: 
terestru, aerian şi maritim. Această regiune are o 
importanţă strategică pentru securitatea euroatlantică 
şi merită atenţia şi prezenţa noastră continuă”.

La mulţi ani NATO! La mulţi ani Armata Română! 

Bibliografie:
1. După ,,https;//ro.wikipedia.org/wiki/Organizaţia 

Tratatului Atlanticului de Nord. 
2. Comunicat de presă din 08.06.2018).
3. https://ediţiadedimineaţă.ro/15-ani-de-la-aderarea-

la-nato-cum-au-sărbătorit-românii.
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Luni, 14 ianuarie 2019, gorjenii au îmbrăcat straie 
de sărbătoare, spre a cinsti cum se cuvine ziua în care 
s-au împlinit 125 de ani de la naşterea celei pe care 
cineva a numit-o Jeanne d’Arc a României. 

Este vorba despre eroina-sublocotenent Ecaterina 
Teodoroiu, simbolul viu al jertfei ostaşilor români pe 
altarul primei conflagraţii mondiale. 
Ecaterina Teodoroiu (născută Cătălina 
Vasile Toderoiu, la 14 ianuarie 1894 în 
Vădeni, astăzi cartier din componența 
Municipiului Târgu Jiu – decedată pe 
22 august 1917, lângă Panciu) a fost 
cercetașă și participantă la Primul 
Război Mondial. A murit la sfârșitul 
bătăliei de la Mărășești, luptând în 
fruntea unui pluton de infanterie al 
Armatei Române. 

Provenită dintr-o familie modestă, 
Cătălina a plecat la Bucureşti pentru 
a deveni învăţătoare, iar acolo a 
contribuit la înființarea primelor 
organizaţii de cercetaşi din ţară. 

După intrarea României în Primul Război Mondial 
a activat ca soră medicală pe frontul din Gorj. Din 
dorința de a răzbuna moartea fraților ei, care căzuseră 
în lupte, Ecaterina a cerut să fie transferată la o unitate 
combatantă. În 10 octombrie 1916  a avut loc prima 
bătălie de la Jiu. Armata I Română, comandată de 
generalul Ion Dragalina, a respins o puternică ofensivă 
inamică, iar soldatul Ecaterina Teodoroiu a fost în 
primele linii. A fost luată prizonieră, dusă fiind la 
Cărbunești. De acolo a evadat folosind un revolver 
ascuns cu care l-a împușcat pe soldatul care îi păzea pe 
ea și pe comandantul plutonului ei, fiind rănită ușor la 
picior în timp ce fugea. 

Revenită la unitatea sa, a continuat luptele în zona 
orașului Filiași și a fost din nou rănită, de această 
dată mai grav, suferind fracturi ale tibiei și femurului 
piciorului stâng. În timp ce se afla în spital, armata 
română s-a retras în Moldova, iar ea a fost mutată pe 
rând în spitalele din Craiova, București și în cele din 
urmă, Iași. 

Pentru faptele de arme a fost decorată în martie 
1917, mai întâi de organizația de cercetași cu „Virtutea 
cercetășească“ de aur, iar apoi prin decret regal cu 
„Virtutea Militară“, clasa a II-a. A fost vizitată în 

EROINA DE LA JIU SĂRBĂTORITĂ, ACASĂ, 
LA 125 ANI DE LA NAŞTERE

Col. (r) Constantin SEMEN 
Filiala A.N.C.M.R.R. Gorj

spital de regina Maria, care i-a conferit decorația și 
a înaintat-o la gradul de sublocotenent. A revenit pe 
front în vara anlui 1917. La 20 august, Regimentul 
43/59 Infanterie, din care făcea parte, ocupa pozițiile 
în tranșeele de pe Dealul Secului în zona localității 
Muncelu, angajată fiind în Bătălia de la Mărăşeşti. 

În seara zilei de 22 august, în cursul 
unui atac declanșat de Regimentul 40 
Rezervă german și respins de trupele 
române, Ecaterina Teodoroiu cade 
eroic, împușcată în cap (conform 
unei versiuni) sau în piept (conform 
altei versiuni), în fruntea plutonului 
pe care îl comanda ca sublocotenent. 

După terminarea războiului, 
Ecaterina Teodoroiu a devenit 
eroină a României Mari. Inițial 
înmormântată în comuna Fitionești 
din județul Putna, osemintele 
sale au fost strămutate în iunie 
1921 la Târgu Jiu, într-un mausoleu 
din centrul orașului, în Piaţa 

Prefecturii din Târgu Jiu. 
Programul manifestărilor organizate în ziua de 

14 ianuarie 2019 de Consiliul Local şi Primăria Tg. 
Jiu, Instituţia Prefectului Judeţului Gorj, Consiliul 
Judeţean Gorj în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Gorj, Filiala Gorj a Societăţii de Ştiinţe 
Istorice din România, Ansamblul Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului“, Şcoala Populară de Artă din Tg. 
Jiu, Fanfara „Armonia“, Asociaţia „Cultul Eroilor“ – 
Gorj, G.I.J. Poliţie, Garnizoana Tg. Jiu, Inspectoratul 
Judeţean de Jandarmi Gorj, I.S.U. Gorj, I.J. Poliţie 
Gorj, Asociaţia pentru cinstirea Eroilor şi Răniţilor 
Revoluţiei din Decembrie 1989, Asociaţia Veteranilor 
de Război Gorj, Asociaţia Cadrelor Militare în 
Rezervă şi Retragere Gorj, a debutat la ora 9 dimineaţa 
cu o slujbă de pomenire oficiată de un sobor de preoţi 
la biserica din Vădeni, satul în care s-a născut eroina, 
astăzi acesta fiind cartier al Municipiului Tg. Jiu. 

A urmat, la orele 10, vernisajul expoziţiei foto-
documentare „Eroina poporului român, Ecaterina 
Teodoroiu – fiică a Vădenilor”, organizată în 
parteneriat cu Asociația cultural-istorică „Dumitru și 
Maria Pleniceanu”, la Școala Gimnazială Nr. 7, școala 
unde aceasta a învățat – devenită astăzi Structură 
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a Colegiului Auto „Traian Vuia” din Târgu-Jiu. În 
cadrul acestei expoziții au fost prezentate documente 
și fotografii despre casa părintească, viața pe front, cărți 
poștale, medalii omagiale, dar și diverse însemnări. 
Evenimentul a fost moderat de istoricul Costin 
Scurtu, directorul Muzeului Militar Național „Regele 
Ferdinand I” Filiala Constanța. Manifestările au 
continuat la Casa Memorială „Ecaterina Teodoroiu” 
cu evocarea istorică organizată cu concursul Muzeului 
Judeţean. 

În miezul zilei, la statuia Ecaterinei Teodoroiu 
amplasată în cartierul C.A.M. a fost adus un „Omagiu 
Eroinei” prin intonarea Imnului de Stat al României, 
înterpretat de Fanfara „Armonia”, urmat de o Lecţie de 
Istorie prezentată de către prof.dr. Gheorghe Nichifor, 
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gorj şi de Adrian 
Tudor, viceprimarul Municipiului Tg. Jiu. Elevii Şcolii 
Gimnaziale, care poartă numele Ecaterinei Teodoroiu, 
au depus buchete de flori la statuia Eroinei. 

Partea a doua a manifestărilor s-a desfăşurat în Piaţa 
Prefecturii din Tg. Jiu, în după amiaza aceleiaşi zile, 
începând cu orele 16, sub genericul „Omagiu la 125 
de ani”. Cei prezenţi au putut viziona filmul artistic 
„Ecaterina Teodoroiu”, după film fiind intonat Imnul 
Naţional al României de către corul elevilor Colegiului 
Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, acompaniaţi de 
Fanfara „Armonia”. Evenimentul a continuat cu 
alocuţiunile evocatoare privind semnificaţia şi 
însemnătatea momentului solemn: „Eroina de la Jiu – 
125 ani de la naştere” (prof. dr. Gheorghe Nichifor), 

„Monumentul Eroinei – Arc peste timp” (Adrian 
Tudor-viceprimarul Municipiului Tg. Jiu).  

Cu acest prilej strănepoata Ecaterinei Teodoroiu a 
transmis un mesaj din partea familiei acesteia, iar un 
cercetaş gorjean al generaţiei actuale, a recitat poezia 
„Cuvinte… despre Eroina de la Jiu”. 

A urmat ceremonialul dezvelirii mausoleului care 
adăposteşte rămăşiţele pământeşti ale Ecaterinei 
Teodoroiu, în prezenţa autorităţilor administarţiei 
judeţene şi locale: Prefectul Ciprian Florescu, 
reprezentantul Guvernului României în Gorj, alături 
de preşedintele Consiliului Judeţean, Cosmin Mihai 
Popescu, cei doi vicepreşedinţi – Ninel Muja şi Gh. 
Nichifor, cei doi viceprimari ai Tg. Jiului, Adrian 
Tudor şi Aurel Popescu, reprezentanţi ai structurilor 
militare şi civile judeţene şi municipal etc. Precizăm că 
monumentul a fost restaurat în ultimele luni şi învelit, 
pentru acest eveniment solemn, într- un drapel Tricolor 
impunător, cu o suprafaţă de circa 135 metri pătraţi! 

După împăturirea şi escortarea de către purtătorii 
de torţe a drapelului naţional, în Biserica din faţa 
Palatului Administrativ a fost oficiată o slujbă de 
pomenire şi resfinţire a monumentului, de către un 
sobor de preoţi civili şi militari. Manifestările s-au 
încheiat cu spectacolul omagial „Cătălină, Cătălină…”, 
la care şi-au dat concursul, alături de trupa de dansatori 
ai Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, 
elevi ai liceelor din municipiu.

La eveniment au luat parte numeroşi cetăţeni ai 
urbei noastre.

Şi la Bucureşti, Ministerul Apărării Naţionale, prin Oficiul Naţional Cultul Eroilor şi Asociaţia Cadrelor 

Militare Femei în Rezervă şi în Retragere ,,Slt. Ecaterina Teodoroiu, organizat, în Aula ,,Alexandru Ioan Cuza” 

din incinta M.Ap.N., în ziua de 16 ianuarie 2019, un spectacol festiv dedicat împlinirii a 125 de ani de la naşterea 

eroinei naţionale Slt. Ecaterina Teodoroiu, spectacol care s-a bucurat de aprecierea deosebită din partea tuturor 

participanţilor, mulţi dintre aceştia fiind elevi. 
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UN SECOL DE LA ÎNCEPUTUL FUNCŢIONĂRII, 
ÎN COMUNA ŞENDRICENI,

A ŞCOLII NORMALE ,,ALEXANDRU VLAHUŢĂ”
General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREŢU

Comuna Şendriceni din Judeţul Botoşani se 
mândreşte, pe drept cuvânt, pentru faptul că pe teritoriul 
său, cu 100 de ani în urmă, a început să funcţioneze 
Şcoala Normală ,,Alexandru Vlahuţă”. Era prima vatră 
de cultură de acest fel din nordul ţării, care timp de 
38 de ani a avut un rol deosebit în formarea învăţătorilor 
atât de necesari pentru localităţile din Ţara de Sus 
a Moldovei.

Şcoala Normală din Şendriceni era situată la 4 km 
de Oraşul Dorohoi, pe drumul spre Lozna-Dersca - 
Mihăileni, într-un loc deosebit de atrăgător prin bogăţia 
de verdeaţă, varietatea şi particularităţile reliefului 
şi existenţa unui frumos lac, zonă care începuse să se 
degradeze, dar care, prin strădania elevilor, conduşi 
de directorul şcolii, C.N. Iancu, a fost transformată în 
timp scurt, într-un adevărat colţ de rai. 

Dacă la început activitatea de învăţământ se 
desfăşura în încăperile Conacului fostei moşii a Obştii 
Agricole Cănănău din Şendriceni, mai târziu, în anii 
1923-1927 a fost construit pentru şcoală un local 
nou, în formă de U, cu un etaj, la ridicarea căruia au 
contribuit prin muncă de şantier şi tinerii normalişti. 
Aceştia au şi meritul de a fi contribuit la revigorarea 
şi mai ales la menţinerea peisagisticii locului, cândva 
foarte frumoasă. Iată doar un fragment din descrierea 
acesteia, făcută de unul dintre foştii elevi ai şcolii, actorul 
şi scriitorul Alex. D. Lungu, în cartea sa ,,Hotar”: 
,,…faţa lacului era tulburată doar de câteva vălurele şi 
numai vârfurile înalte ale copacilor fremătau. În dreapta 
şoselei era un parc străvechi, cu alei îngrijite şi cu flori 
ridicate ca nişte potire spre lumină. Intrarea pe o poartă 
masivă de stejar, impresionantă prin sculpturile ei. Doi 
plopi viguroşi străjuiau poarta ca nişte santinele . Aleea 
spre şcoală ducea printr-un coridor format de împreunarea 
crengilor de fag de pe margine…”.

Elevii Şcolii Normale ,,Alexandru Vlahuţă” erau 
recrutaţi dintre cei aplecaţi spre carte din oraşele, 
comunele şi satele din Nordul Moldovei, fii de ţărani 
în cea mai mare parte, de muncitori şi de intelectuali, 
care urmau să se întoarcă după studii ca nişte ,,făclii”, 
care prin puterea lor să aprindă vâlvătaia revigorării 
învăţământului primar, precum şi realizarea unei 
anumite normalităţi a acestuia.

În cadrul şcolii s-a format, în timp, un corp 
profesoral deosebit care, pe lângă grija părintească 

manifestată faţă de elevi, i-au instruit şi educat pe 
aceştia în spiritul ideilor umanismului, dându-le 
deopotrivă o învăţătură trainică, dar şi împlinirea 
sufletească. Iată în continuare câteva nume ale 
dascălilor de renume ai acestei şcoli: Iancu N. 
Constantin (română, franceză, latină), care a fost timp 
de 25 de ani şi directorul şcolii, Iancu N. Lucreţia 
(română, franceză), Arcadie Luţă (matematică), Mihai 
Stoica (latină), Gheorghe Paranici (matematică), 
Dimitrie Bogza (ştiinţe agricole), Petru N. Cârlan 
(muzică), Ilie Popescu Teiuşan (pedagogie), Ioan 
Constantinescu (geografie), Cezar Şerbu (istorie), 
Mihai Gh. Soroceanu (fizică, chimie, matematică), 
Grigore Davideanu (învăţător), I.P. Angelescu 
(pedagogie), Ion Galiţa (pedagogie), Octav Guţic 
(geografie), Alexandru Grigore Ostafe (pedagogie), 
Simion Saca (franceză), Gheorghe Romandaşu 
(istorie), Constantin Radinschi (desen, caligrafie), 
Gheorghe Popescu (ştiinţele naturii), Constantin 
Mârţ (padagogie), Vasile Dumbravă (învăţător), 
Alexandru Avramiuc (ed. fizică) şi încă mulţi alţii.

Şcoala Normală din Şendriceni, profesorii acesteia 
au acordat o atenţie deosebită şi perfecţionării corpului 
didactic din învăţământul primar din comunele 
învecinate. O mare parte dintre profesorii şi absolvenţii 
acestei şcoli au contribuit, cu experienţa lor, la 
dezvoltarea literaturii didactice şi pedagogice. 

Elevii şcolii erau antrenaţi de profesori atât în 
pregătirea generală şi de specialitate, precum şi la 
numeroase activităţi culturale şi anume: participarea 

Conacul transformat în spaţiu de învăţământ 
în anii de început ai Şcolii Normale la Şendriceni



Rezerva Oştirii Române68

cu programe la Radio Bucureşti, serbări în Oraşul 
Dorohoi şi în satele din judeţ, constituirea unui cor 
bărbătesc, a unei fanfare şi unei orchestre, înfiinţarea 
bibliotecii şcolii şi a unui muzeu, cu secţii de istorie, 
etnografie şi artă, editarea revistei Frângurele ş.a.

Practica pedagogică a normaliştilor se efectua în 
cadrul Şcolii de Aplicaţie de pe lângă Şcoala Normală, 
special înfiinţată în acest scop, cu elevii claselor 
primare din satele Ghilia, Pascari, Pădureni, păstorită 
de cei mai buni învăţători. Elevii practicanţi participau 
la desfăşurarea întregului proces de învăţământ din 
Şcoala de Aplicaţie. Aceştia erau, de regulă, din ultima 
clasă, ceilalţi erau doar asistenţi. 

Aprecierea şi notarea fiecărui practicant se făcea de 
către profesorul de pedagogie, profesorii de specialitate 
şi învăţătorii Şcolii de Aplicaţie, după dezbateri foarte 
serioase.

Merită subliniată activitatea în domeniul agricol, 
activitate de un nivel ridicat, prin care se asigura cea 
mai mare parte din hrana pe care o primeau elevii la 
cantina şcolii. Această activitate era făcută în scop 
didactic, învăţătorul, în afară de menirea sa, trebuia să 
fie şi un bun îndrumător şi în acelaşi timp un exemplu 
pentru comunitatea în care îşi desfăşura activitatea.

Subliniem şi faptul că întreţinerea şi curăţenia în 
şcoală se făcea numai de către elevi, urmărindu-se astfel 
educarea estetică a acestora şi insuflarea dragostei de 
muncă. 

Şcoala Normală ,,Alexandru Vlahuţă” pe lângă 
menirea de a pregăti cadre necesare învăţământului 
primar mai avea şi rostul de a urmări activitatea 
absolvenţilor în şcoală şi în societate, în localităţile 
unde erau repartizaţi, realizând astfel, prin intermediul 
cercurilor culturale, care cuprindeau şcoli din mai 
multe comune, un valoros schimb de experienţă, atât 
pentru învăţători cât şi pentru elevii din ultimul an, 
care urmau să devină învăţători. 

Fala Şcolii Normale de la Şendriceni, despre care 
se vorbea nu numai în judeţ ci şi în afara acestuia, a 
făcut ca aceasta să fie vizitată, în timp, de numeroase 
personalităţi, dornice de a vedea ,,miracolul” la faţa 
locului. Printre personalităţile care au vizitat şcoala au 
fost: Nicolae Iorga, George Enescu, Liviu Rebreanu, 
Ion Simionescu, Simion Mehedinţi, I. Bocea şi alţii, 
care au avut numai cuvinte de laudă şi de admiraţie 
pentru excelenta pregătire a viitorilor învăţători, 
chemaţi să contribuie la ridicarea nivelului socio-
cultural al localităţilor în care aceştia urmau să activeze. 

Cel de-al Doilea Război Mondial a avut o influenţă 
negativă asupra procesului de instruire şi de formare 
a normaliştilor atât din cauza lipsei profesorilor, în 
majoritate plecaţi pe front, cât şi a refugiului.

După reforma învăţământului din anul 1948 şcoala 
cunoaşte o serie de transformări care încet, încet au 

dus la desfiinţarea ei definitivă şi irevocabilă. Corpul 
didactic al fostei şcoli, credincios idealurilor sale, 
a continuat să pregătească elevii altor şcoli, la care 
profesorii au ajuns între timp. Personal mă mândresc 
pentru faptul că pe câţiva dintre aceştia i-am avut ca 
profesori. 

Spiritul Şcolii Normale ,,Alexandru Vlahuţă” de la 
Şendriceni a trăit şi încă trăieşte prin absolvenţii săi. 
Astfel, mulţi dintre aceştia au funcţionat ca învăţători 
în diferite judeţe ale ţării, alţii şi-au perfecţionat 
pregătirea urmând instituţii de învăţământ superior şi 
îmbrăţişând alte profesii: profesori, medici, ingineri, 
jurişti, ziarişti, economişti, artişti, scriitori, ofiţeri etc., 
făcând fiecare cinste Şcolii Normale din Şendriceni. 
care a rămas şi ,,rămâne în istoria învăţământului 
românesc drept o admirabilă ctitorie” .

Astăzi, în fostul local al Şcolii Normale funcţionează 
Liceul Agricol ,,Alexandru Vlahuţă”, care pregăteşte 
specialişti în domeniu, atât de necesari pentru 
revigorarea agriculturii în satele din Nordul Moldovei 
şi care încearcă să reînvie măcar o parte din spiritul 
fostei Şcoli Normale.

Aducerea în prim plan a Şcolii Normale ,,Alexandru 
Vlahuţă” cu prilejul manifestărilor care se pregătesc să 
aibă loc la 11 octombrie 2019, cu ocazia împlinirii a 
100 de ani de când aceasta a început să funcţioneze în 
Comuna Şendriceni, va reprezenta o mare sărbătoare 
pentru absolvenţii şi profesorii care mai sunt în viaţă. 
Pentru organizarea acestor manifestări s-a format un 
comitet de iniţiativă, compus din foşti absolvenţi ai 
Şcolii Normale.

Sărbătoare este însă şi pentru Primăria Comunei 
Şendriceni, al cărei primar este domnul Marin 
Dohotariu, implicată direct în acest proiect, dar 
şi pentru toţi cei care au conştientizat, în timp, 
faptul că Şcoala Normală ,,Alexandru Vlahuţă” din 
Şendriceni a reprezentat o admirabilă valoare pentru 
învăţământul românesc.

Clădirea Şcolii Normale „Alexandru Vlahuţă“ Şendriceni, 
în primii ani
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Și în acest an, la 29 aprilie, am sărbători Ziua 
Naţională a Veteranilor de Război, o zi specială în 
calendar, consacrată omagierii venerabililor ostaşi ai 
ţării, care ne-au învăţat de-a lungul timpului lecţia 
demnităţii şi patriotismului, dovedindu-ne cu puterea 
faptelor de arme că iubirea de ţară este cea mai nobilă 
virtute, pentru care merită şi trebuie să lupţi până la 
sacrificiul suprem.

Ziua de 29 aprilie a intrat în istorie în urmă cu 117 
ani, atunci când Regele Carol I a decernat titlul de 
„Veteran de război”. prin Înaltul Decret din 29 aprilie 
1902, ostaşilor chemaţi sub arme cu exact 25 de ani în 
urmă, odată cu decretarea mobilizării pentru cucerirea 
independenţei de stat, prin eroism şi jertfă, la Griviţa, 
Plevna, Smîrdan şi Vidin.

Hotărârea regelui şi gestul său au fost un moment 
de aplicare a Convenţiei de la Geneva a statelor 
europene potrivit căreia, cei chemaţi de patrie la luptă, 
aveau dreptul să devină după un sfert de veac, veterani 
de război. Astfel s-a decis instituirea onorantului titlu 
și în același timp le-au fost asigurate şi unele drepturi.

O zi pentru sărbătorirea acestor bravi ostaşi nu a 
existat.

La începutul anilor 2000, Asociaţia Naţională a 
Veteranilor de Război, constituită în 27 decembrie 1989 
de către cei mai în vârstă ostaşi ai ţării, VETERANII 
DE RĂZBOI, a propus ca data de 29 aprilie să fie 
declarată zi naţională a veteranilor de război, fapt care 
s-a împlinit mult mai târziu, în toamna anului 2007, 
iniţial printr-o hotărâre de guvern, în 10 octombrie 
2007 şi apoi consfinţită prin Legea nr. 303 din 
13 noiembrie 2007.

Puţinii veterani de război care au mai rămas în 
viaţă s-au bucurat că anul 2015 a fost declarat Anul 
Veteranilor de Război. Pe lângă faptul că în acest an au 
fost marcați 70 de ani de la încetarea celui de-al Doilea 
Război Mondial, a fost şi un prilej de aducere aminte, 
desigur destul de târziu, de suferinţele îndurate şi de 
jertfa de care au dat dovadă bunicii şi părinții noștri.

Când scriu aceste rânduri gândul mă poartă către 
cei care au căzut eroic în afara ţării sau pe pământ 
românesc, luptând pentru eliberarea gliei strămoşeşti 
în Basarabia, Bucovina, Odessa, la Cotul Donului, la 
Stalingrad sau Crimeea, în Ungaria, Cehoslovacia, 
Austria, în Dobrogea, Muntenia sau Oltenia, la Oarba 
de Mureş, Carei, Satu Mare şi în multe alte locuri.

29 APRILIE – ZIUA NAŢIONALĂ 
A VETERANILOR DE RĂZBOI

General-maior (r) GHEORGHE POPA 
Președintele Filialei ANVR Mureș

Mulţi, chiar foarte mulţi dintre eroi erau mureşeni, 
dar prin cei pe care-i voi cita doresc să se regăsească 
toţi cei ce au înnobilat cu sângele vărsat, pământul 
românesc: Bărdăşan Vasile, Marian Dumitru, Bărdăşan 
Iacob, Cătană Vasile, Costinaş Ioan, Marian Teodor, 
Marian Vasile, Marian Ilie, Oltean Ion, Pantea Vasile, 
Marian Nicolae, slt. Milea Vasile, serg.maj Mărginean 
Ioan, cap. Morar Iustin, Buzaş Zaharie, Nuță Zaharie, 
Pupăză Mihail, Șuteu Dumitru, Tesculă Nicolae, Țîra 
Ioan, Bloj Gheorghe, Lazăr Ioan şi foarte mulţi, până 
la 18875 eroi mureşeni.

Judeţul Mureş deţine un trist record prin Cimitirul 
de la Oarba de Mureş unde îşi dorm somnul de veci 
peste 11000 de bravi eroi ai neamului românesc din 
toate judeţele patriei.

Nu-i vom uita nicicând nici pe cei care au avut 
norocul să scape cu viaţă şi încă sunt printre noi. Eu 
îi numesc, pe bună dreptate, eroi în viață: Gl. bg.(rtr.) 
Marin Ștefănescu care pe 10 martie a împlinit 99 ani, 
col. Aurel Popa, Teodor Mureşan, Dumitru Rotaru, 
Iacob Baghiu, Manoil Gheorghe. Puţini au mai rămas. 
Nu poţi fi sigur de la o zi la alta, când numărul lor 
scade dramatic, că nu greşeşti şi-i consideri că mai sunt 
printre noi.

Sărbătoarea zilei de 29 aprilie, în fiecare an, 
constituie pentru noi, urmaşi ai acestora, cadre militare 
în rezervă sau retragere, pentru totdeauna, o mândrie 
pentru valorile fundamentale ale ostaşului român - 
onoarea, demnitatea, disciplina şi solidaritatea.

Am aşternut flori pe mormintele eroilor noştri care 
s-au jertfit pentru apărarea valorilor sacre ale poporului 
român, în semn de recunoştinţă şi aleasă amintire.

A fost un omagiu pentru toţi cei care au înnobilat 
cu sângele lor pământul moştenit de la străbuni, cărora 
le suntem datori să le păstrăm o veşnică preţuire şi 
amintire.

De ziua lor, bravii noştri veterani de război, puţini 
câţi au mai rămas, trăiesc un sentiment de mândrie 
că urmaşii lor aflaţi sub drapelele de luptă ale marilor 
unităţi şi unităţi continuă, cu aceeaşi dăruire exemplul 
de abnegaţie şi devotament, în misiunile încredinţate 
în ţară şi în teatrele de operaţii.

Ne rugăm bunului Dumnezeu să-i aibă în pază pe 
veteranii care nu mai sunt printre noi, iar celor prezenţi 
să le dea multă sănătate ! 

 LA MULŢI ANI! 
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PROBLEME DE INTERES

1. Conceptul de putere şi manifestarea acesteia

Puterea, din perspectivă socială, poate fi definită 
ca: un fenomen social fundamental care consistă 
în capacitatea de a lua decizii şi de a asigura 
îndeplinirea lor, prin utilizarea diferitelor mijloace 
de persuasiune şi constrângere; puterea se exprimă 
într-o relaţie asimetrică între factorii la nivelul 
cărora ea se manifestă. 

Unii analişti au pus semnul egal între putere şi 
influenţă. Este relevantă în acest sens definiţia dată de 
Robert Dahl: ,,Puterea lui A asupra lui B este capacitatea 
lui A de a obţine ca B să facă ceva ce n-a făcut fără 
intervenţia lui A”.

Puterea politică se manifestă prin utilizarea 
celorlalte puteri – economică, militară etc. drept bază 
şi instrumente ale sale, în conformitate cu ţelurile către 
care tinde. Între puterea politică şi cea economică 
există o relaţie foarte strânsă. Deşi nu este în mod 
direct generată de puterea economică, puterea politică 
datorează acesteia, în bună măsură, atât fundamentul 
cât şi instrumentele sale.

Brazilianul Jose Navaldo Junior apreciază că 
,,puterea este unica modalitate eficace cunoscută de 
societatea omenească aptă să-i asigure perpetuarea şi 
supravieţuirea. În societatea concurenţială…puterea 
reprezintă încununarea altor două mari aspiraţii ale 
fiinţei umane, bogăţia şi prestigiul. Bogăţia, prestigiul 
şi puterea străbat timpurile împreună. Unde se află una 
dintre ele, se vor afla inevitabil şi celelelte două”.

Puterea este aplicată de către actorii scenei 
internaţionale în două feluri în relaţiile cu ceilalţi. 
Primul este utilizarea puterii în mod direct pentru a 
impune schimbarea comportamentului competitorului. 
Ceea ce înseamnă utilizarea forţei militare, în 
principal, pentru a impune voinţa proprie asupra 
inamicului/competitorului; cea de-a doua modalitate 
de aplicare a puterii este cea indirectă sau cooptivă 
(a doua faţă a puterii), care utilizează atracţia culturală 
şi instituţională a unui actor asupra celorlalţi, în scopul 
schimbării comportamentului acestora din urmă. 

De fapt, încă din cele mai vechi timpuri, sursa 
politicii puterii a fost dată de inegalitatea dintre state. 

PUTEREA ŞI DISTRIBUŢIA DE PUTERE,
CONCEPTE CU VALOARE STRATEGICĂ

General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREŢU
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.

În unele cazuri această înegalitate a generat, în decursul 
timpului, un alt fel de superioritate; cea a cetăţenilor 
acelor state care se consideră deasupra celorlalţi. 

Referindu-se la acest fenomen, analistul american 
Karl Deutch remarcă: ,,Cu cât o ţară este mai mare şi 
mai puternică, cu atât conducătorii, elitele şi adesea chiar 
populaţia ei îşi ridică nivelul aspiraţiilor în afacerile 
internaţionale. Cu alte cuvinte, ei văd în aceasta o 
predestinare în a pune treburile lumii în ordine, sau cel 
puţin să le ţină într-o anumită ordine care li se pare lor 
sănătoasă”. 

Puterea poate fi exercitată la scară regională, 
continentală sau globală. Aceasta se exprimă prin 
mijloace politice, diplomatice, economice, culturale, 
militare, lingvistice etc. şi depind de sursele puterii, 
surse care pot fi: naturale, sociopsihice, ştiinţifice etc.

a) Structurile de putere
În conditiţile sistemului internaţional bazat pe 

forţă, s-au manifestat, în principal două tipuri de 
organizare a relaţiiIor interstatale: 

• structura imperială, în care o singură entitate 
politică exercita controlul, dominând întreaga zonă; 

• structura multistatală, atunci când există mai 
multe unităţi politice, mai multe state care îşi împart 
între ele controlul zonei în cauză. 

b) Sferele de influenţă 
Sfera de influenţă este ,,o zonă geografică în care o 

putere din zonă sau din afara ei, de regulă o mare putere, 
bazându-se în primul rând pc superioritatea forţelor sale 
armate şi pe ameninţarea de a le utiliza, şi-a impus dreptul 
de a interveni în politica internă şi externă a statelor din 
zonă”.

c) Noua ordine mondială 
În ultimii 30 de ani, sintagma «noua ordine 

mondială» a cunoscut o largă circulaţie în mass-media. 
În discursul său din 11 septembrie 1990, George Bush 
spunea: «Out of these troubled times. our ... obiective - a 
new world order - can emerge ... Today, that new world is 
struggling to be born, a world quite different from the one 
we have known». (Din mijlocul acestor timpuri tulburi. 
obiectivul nostru – o nouă ordine mondială - poate să 
apară ... Astăzi acea lume nouă se chinuie să se nască, 
o lume mult diferită de cea pe care o cunoaştem). 
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La 16 ianuarie 1991, fostul preşedinte american se 
referea la o «nouă ordine mondială» în care «domnia legii 
să guverneze naţiunile», iar «Organizaţia Naţiunilor 
Unite, devenită credibilă, să-şi folosească rolul său de 
menţinere a păcii în scopul de a împlini promisiunea şi 
viziunea fondatorilor Naţiunilor Unite». 

În prezent suntem deja într-o economie globală. 
Globalizarea înseamnă, în viziunea unei serii de 
analişti, modernizarea vieţii economice mondiale prin 
răspândirea mijloacelor de producţie şi de comunicare 
la nivel planetar. Globalizarea produce un capitalism 
sănătos atunci când stimulează competiţia benefică 
dintre un număr din ce în ce mai mare de agenţi 
economici. Şi în plan politic globalizarea poate 
contribui la lărgirea şi adâncirea democraţiei. Popoarele 
lumii pot deveni participante active şi responsabile în 
arena economiei mondiale.

Procesul de globalizare este un rezultat al revoluţiei 
informaţionale mondiale şi are în multe privinţe 
un efect benefic asupra omenirii. El conduce la 
democratizarea relaţiilor internaţionale. Suntem mar-
to rii naşterii civilizaţiei globale. Pentru prima dată în 
istoria omenirii persoanele individuale şi popoarele 
au posibilitatea de a fi libere şi de a-şi lua destinele 
în propriile mâini. Datorită exploziei tehnologiilor 
moderne, graniţele şi odată cu ele omenirea gândeşte 
altfel. Informaţiile circulă instantaneu în toate colţurile 
lumii. Bunurile, serviciile, capitalul circulă şi ele. 
Oamenii circulă şi ei dintr-un loc în altul şi se stabilesc, 
dacă doresc, acolo unde îşi pot împlini personalitatea.

Din păcate suntem nevoiţi să subliniem că 
globalizarea este benefică, în primul rând, puterilor, 
lumii, în timp ce un număr impresionant de state 
trăiesc în continuare spectrul sărăciei, foametei şi 
neputinţa de a asigura, într-un viitor apropiat, condiţii 
de viaţă decente pentru locuitorii lor. 

Indiferent câte analize vom face nu vom reuşi să 
rezolvăm ecuaţia distribuţiei puterii! Aceasta din urmă 
poate îmbrăca două aspecte: între state şi în interiorul 
statelor . Dacă privim din punct de vedere militar, între 
state SUA este, de departe puterea dominantă, având o 
forţă aproape egală cu a următoarelor două puteri luate 
împreună. 

Credem cu tărie că găsirea soluţiilor pentru proble-
mele globale, cauzatoare deja de perturbări majore: 
încălzirea climatică, noile pandemii şi asigurarea secu-
rităţii energetice, devin cu acuitate probleme de a căror 
rezolvare depinde restructurarea mondială şi care îşi pun 
amprenta pe noua structură de putere a lumii.

Grupul statelor dezvoltate ar putea cunoaşte 
transformări, iar Consiliul de Securitate al ONU s-ar 
putea lărgi, în ideea de a face loc unora dintre noile 
mari puteri ale lumii emergente. Cele de mai sus ne dau 
fiori atât timp cât nu rămân doar la nivel de ,,discuţii”. 

Credem că jocul de putere, care are întotdeauna o 
valoare strategică de o anumită amplitudine, trebuie 
astfel orientat încât marile probleme ale lumii să fie a 
fiecărei puteri în parte, indiferent de treapta scării pe 
care aceasta este situată. 

2. Putere, mare putere, superputere 
Cele trei sintagme pun în valoare locul statelor 

lumii într-o ierarhie de putere, dar şi de locul şi rolul 
lor în promovarea unei anumite politici. 

De obicei, atunci când ne referim la putere avem în 
vedere statele, luate individual şi care îşi exercită acest 
atribut pe teritoriul lor naţional. Influenţa multora 
dintre acestea este scăzută, iar vocea lor este rar 
auzită. Parte dintre acestea depind de alte state a căror 
influenţă le poate fi de bun augur. 

Marile puteri (mare putere) desemnează statele 
cele mai bogate, cele mai influente. 

Prin acţiunea lor, marile puteri pot influenţa 
problemele majore ale lumii. Din păcate acestea fac 
parte din Grupul statelor dezvoltate, un ,,club” select, 
în care problemele discutate au darul de a ,,performa” 
influenţele unora în plan mondial sau continental, 
influenţe cu o încărcătură de multe ori individualistă. 
Între marile puteri există o concurenţă acerbă, fiecare 
dintre ele dorindu-se în prim-plan. Există însă şi o 
latură pozitivă a existenţei acestora şi anume faptul că 
ele pot influenţa în mod hotărâtor dezvoltarea pe plan 
mondial în anumite direcţii. 

De obicei aceste mari puteri fac să depindă de ele, 
,,puterile” mai mici, care nu odată devin dependente de 
cele dintâi. 

Superputerea. În această postură se situează statul 
a cărui importanţă politică, militară, economică şi de 
altă natură este preponderentă. În această categorie se 
situează Statele Unite ale Americii. Poziţia Americii 
este astăzi asemănătoare cu cea a lmperiului Britanic 
în secolul XIX. Atunci Britanicii au trebuit să-şi 
restaureze drastic perspectiva pc care o aveau asupra 
balanţei de putere la nivel global. America are nevoie, 
în opinia noastră, de o politică similară, a retragerii, 
conservând pe cât se poate poziţia sa de putere şi 
apărându-şi interesele, acordând în acelaşi timp 
celorlalte puteri regionale spaţiu de manevră, atunci 
când în joc sunt interese secundare. Iată însă că, după 
aprecierea unor analişti francezi ,,Nicio naţiune a lumii nu 
poate face abstracţie de existenţa şi influenţa Statelor Unite. 
Într-un mod direct sau nu, lumea a intrat într-un sistem 
de gravitaţie în jurul Statelor Unite, care constituie acum 
singura putere (economică şi militară- ş.a.) care dispune 
de voinţa şi de capacitatea de a se amesteca în ansamblul 
regiunilor planetei”.   

3. Statele Unite şi celelalte mari puteri ale lumii
La începutul mileniului III, SUA, care rămâne 

prima putere economică şi militară a lumii şi care 
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continuă să creadă în miturile fondatoare ale societăţii 
americane şi în rolul diriguitor al său, vor avea de 
înfruntat concurenţa Uniunii Europene (care se 
străduieşte să adauge dimensiunii economice şi una 
politică) şi în perspectivă, a celui mai populat stat de 
pe glob având cea mai dinamică evoluţie economică, 
China, dar şi evoluţia imprevizibilă a celei de-a doua 
puteri nucleare a planetei, Rusia. 

Politica internaţională este dominată de lupta 
pentru resurse. Fiecare putere tinde să acţioneze 
unilateral. Statele Unite abordează lucrurile unilateral. 
Doar Uniunea Europeană promovează o abordare 
multilaterală, fiind un adevărat centru de echilibru la 
nivel mondial. Trebuie deci căutate soluţii şi modalităţi 
de a echilibra puterea Statelor Unite, prin intermediul 
Uniunii Europene. 

Dezvoltarea puterii unilaterale a SUA ar duce la 
reapariţia vechilor diviziuni geopolitice din trecut, 
pentru că ceilalţi actori se vor simţi în pericol. Spre 
exemplificare, Rusia a fost exclusă, prin extinderea 
NATO, din procesul de cooperare cu restul Europei. 
Dacă în interiorul unei ţări există un proces democratic, 
atunci există mai multe şanse pentru un sistem 
internaţional fără violenţă, prin predominanţa ,,soft 
power” asupra ,,hard power”. Deci, viitorul democraţiei 
în Rusia este extrem de important pentru relaţia Rusiei 
cu restul lumii. 

Supremaţia mondială a Statelor Unite ale Americii 
este acum unică prin întindere şi caracter, iar statutul 
Americii, ca prima putere a lumii, este puţin probabil 
să fie contestat de vreo putere individuală. Situaţia 
geopolitică a lumii este schimbată profund faţă de cea 
existentă cu câteva decenii în urmă. Evoluţiile sociale, 
economice, ştiinţifice, demografice, de mediu, ori de altă 
natură sunt, de asemenea, semnificativ deosebite, iar 
starea de securitate globală şi regională este şi ea total 
schimbată faţă de ultimul deceniu al secolului trecut. 
Începutul secolului XXI a deschis o nouă eră în politica 
internaţională, în care securitatea şi implicit competiţia 
pentru afirmarea şi consolidarea noilor actori în jocul puterii 
mondiale ocupă locul central în determinarea evoluţiei 
lumii şi stabilirea noii ordini mondiale internaţionale. În 
Europa, principalii jucători vor continua să fie Franţa şi 
Germania, suficient de puternice şi sigure pe sine pentru 
a exercita o influenţă în interiorul unei regiuni mai largi. 
Mai mult, ele se consideră îndreptăţite să reprezinte 
interesele europene în relaţiile cu Federaţia Rusă, 
Germania susţinând ,,marea opţiune a unei înţelegeri 
bilaterale speciale cu Rusia”. 

Trăsătura distinctă a sistemului internaţional 
contemporan este considerată, pe drept cuvânt, 
predominanţa Statelor Unite ale Americii sau 
unipolaritatea un fenomen rar întâlnit în lumea 
modernă. Epoca ,,Vasco de Gama” (în sec. XIV-XV - 

jumătatea sec. XX) era caracterizată prin primatul unui 
număr redus de puteri europene, aproximativ egale, 
ale căror relaţii erau reglate pe baza mecanismelor 
balanţei de putere şi a confruntărilor hegemonice. De 
fiecare dată când un concurent ameninţa cu obţinerea 
supremaţiei, se forma o coaliţie care, în numele 
,,apărării libertăţilor”, reuşea să limiteze pretenţiile 
statului potenţial dominant. 

Considerate drept ,,hiperputere”, un nou ,,imperiu”, 
Statele Unite au reuşit să îmbine capacităţile politice 
cu cele militare, economice şi cu influenţa culturală, 
într-un mod care le detaşează radical faţă de alte centre 
internaţionale. Comparativ, Uniunea Europeană se 
confruntă cu dificultăţile integrării, creşterea lentă şi 
şomajul structural, Japonia a reuşit abia în ultimii ani 
să depăşească recesiunea începută în anii ,90, China, 
India şi Brazilia sunt încă ţări care au destule de făcut 
pentru realizarea unui nivel de dezvoltare pe măsură, 
iar Federaţia Rusă încă nu a reuşit să creeze echilibrul 
necesar în interior şi mai ales nivelul optim comparativ. 

Statele Unite se situează în fruntea statelor 
industrializate. Mai important este că migraţia permite 
compensarea scăderii natalităţii, spre deosebire de 
majoritatea ţărilor UE, de Federaţia Rusă şi de Japonia. 
Izolată de Europa şi de Asia, prin Oceanul Atlantic şi 
Pacific, cu vecini inofensivi, Washingtonul este relativ 
protejat faţă de o serie de pericole clasice deşi, după 
cum au arătat şi atentatele din 11 septembrie, poziţia 
sa geografică nu asigură securitatea absolută. SUA 
deţin şi vaste resurse, care le permit să-şi dezvolte 
capacităţile pe o scară vastă; populaţie mobilă şi 
alfabetizată, învăţământ superior de prestigiu, petrol, 
aur, uraniu, minereu de fier, cărbune, pământ arabil, 
reţea hidrografică dezvoltată etc. Piaţa sa internă, 
investiţiile şi tehnologia americană au devenit elemente 
de neînlocuit şi ale economiei mondiale. Exportul către 
SUA este una dintre pietrele de temelie ale strategiilor 
de dezvoltare urmărite de ţări ca Japonia şi China.

Şi din punct de vedere militar Statele Unite sunt 
de neegalat. Doctrina, tehnologia avansată, arsenalul 
nuclear, asigură supremaţia Washingtonului. SUA deţin 
supremaţia aeriană, navală şi cosmică la nivel global, 
domină emisfera vestică şi joacă un rol esenţial prin 
prezenţa militară în Europa, Asia şi Orientul Mijlociu. 

Cultural, America devine din ce în ce mai familiară 
lumii. Companiile internaţionale, Internetul, răspândesc 
valorile americanc la nivel global, uneori mai eficient 
decât diplomaţia Statelor Unite. În ciuda criticilor şi 
demonstraţiilor. Globalizarea a fost adeseori percepută 
ca o preluare a normelor şi comportamentelor originare 
din America. Cele mai importante investiţii în cercetare 
se întâlnesc în SUA. Cumulate, capacităţile ,,hard” şi 
,,soft” asigură Washingtonului primatul în distribuţia 
mondială a puterii. Marile probleme globale nu pot 
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fi rezolvate fără contribuţia Statelor Unite. Eficienţa 
regimurilor şi a majorităţii organizaţiilor internaţionale 
este direct dependentă de atitudinea, sprijinul şi 
contribuţia autorităţilor americane. Nu este clar în ce 
direcţie se îndreaptă lumea, dacă în viitorul apropiat 
vom avea de-a face cu o nouă lume multipolară, dacă 
,,momentul” unipolar se va transforma într-un ,,nou 
secol american” sau dacă vom asista la o transformare 
esenţială a relaţiilor internaţionale. 

Unipolaritatea, natura regimului şi interesele 
economice fundamentează relaţiile dintre Washington 
şi alte centre globale de putere. Structura sistemului 
şi eficienţa militară americană fac improbabilă, după 
cum am mai arătat, cel puţin pe termen mediu, reluarea 
formulelor clasice de rivalitate armată, care au stat la 
originea războaielor mondiale. Interesele economice 
încurajează cooperarea cu Europa şi Japonia, 
principalele surse de investiţii şi pieţe de export ale 
produselor americane. 

Principalul obiectiv este prevenirea apariţiei unei 
puteri dominante continentale în Eurasia, care ar 
putea contesta poziţia şi valorile Washingtonului. 
Trebuie încurajată şi realizată o strategie diplomatică 
de echilibru al puterii, prin sprijinirea statelor mijlocii 
din regiunile considerate vitale, când cooperarea nu 
funcţionează, prezenţa avansată a forţelor armate şi 
dezvoltarea potenţialului militar pentru descurajarea 
unor eventuale acţiuni ostile. SUA sunt situate în 
centrul unei reţele de alianţe şi formule de securitate 
care cuprinde NATO şi parteneriatele estice şi 
mediteraneene, tratatele semnate cu Japonia, Taiwanul, 
Coreea de Sud, Singapore şi Tailanda, ANZUS, Pactul 
de la Rio, statele care beneficiază de statutul de aliat 
non-NATO, cooperarea cu ASEAN. Prin intermediul 
ONU şi al G8 cooperează cu principalele mari puteri 
ale lumii. OECD reuneşte cele mai importante state 
industrializate, simbolizând o adevărată ,,comunitate” 
democratică. Washingtonul întreţine, de asemenea, 
relaţii de parteneriat special cu Federaţia Rusă, China 
şi India. Nu în ultimul rând, Statele Unite conduc 
coaliţiile formate pentru combaterea terorismului 
internaţional şi a proliferării armamentului de nimicire 
în masă. Relaţiile oficiale sunt cele mai importante, ele 
fiind dublate de legături economice şi culturale, de o 
multitudine de organizaţii non-guvernamentale. 

Prăbuşirea URSS şi revoluţia informatică au permis 
extinderea economiei libere de schimb, un element 
fundamental al procesului contemporan de globalizare, 
unde Statele Unite joacă un rol central. 11 dintre cele 
20 de companii multinaţionale din clasamentul on-
line al Forbes provin din SUA. Tehnologia, practicile 
de management, cultura antreprenorială globală poartă 
amprenta americană. În acelaşi timp, Washingtonul 
rămâne principalul garant al economiei liberale 

internaţionale, al libertăţii comerţului şi al accesului la 
resurse. Crizele din anii ’90 au făcut necesară intervenţia 
americană, pentru a izola şi combate consecinţele 
negative pe plan internaţional al acestora. 

Dacă observăm reuşitele cele mai mari ale Statelor 
Unite pe plan internaţional, câştigarea celor două 
războaie mondiale şi dezarmarea URSS, observăm 
că în practică ideile şi capacităţile merg împreună de 
cele mai multe ori. Tensiunea dintre morală şi politică 
este greu de depăşit, dar adeseori ideile sunt una dintre 
sursele remarcabile ale puterii unui stat. Fundamental, 
pentru definirea identităţii naţionale a unei societăţi 
formate din imigranţi, ,,crezul american” conţine o 
serie de valori şi norme politice: drepturi individuale, 
guvernare reprezentativă, descentralizare, stat limitat. 

Una dintre trăsăturile remarcabile ale vieţii publice 
americane este intensitatea dezbaterii, la cel puţin 
nivelul elitei, în ceea ce priveşte politica externă. Anii 
’90 au fost martorii lansării a zeci de proiecte, fiecare 
insistând asupra unui aspect esenţial al noului mediu 
internaţional. Atentatele din 11 septembrie 2001 şi 
noua politică au temperat controversele, deşi acestea 
s-au reluat în contextul conflictului din Irak. Noua 
strategie de securitate conţine ca elemente principale: 
predominarea şi extinderea democraţiei, în special în 
Orientul Mijlociu şi contracararea noilor ameninţări. 
Premisa: primatul Statelor Unite şi cooperarea cu marile 
puteri. Cu toate acestea, au continuat schimburile de 
idei dintre principalii exponenţi ai curentelor de opinie. 
Deşi punctul de plecare este identic, rolul central al 
Statelor Unite în politica mondială, soluţiile diferă. 

4. Terorismul în ecuaţia proiecţiei forţei militare şi 
a celei de putere 

Atentatele din 11 septembrie 2001 au demonstrat că 
previziunile referitoare la ,,sfârşitul istoriei” sunt mult 
prea pripite, cel puţin pe termen mediu. Globalizarea 
a favorizat dezvoltarea economică a statelor dezvoltate. 
În acelaşi timp, reducerea costului transporturilor 
şi comunicaţiilor au mărit capacitatea de manevră a 
agenţilor non-statali. 

Noile oportunităţi au fost însoţite de noi 
ameninţări, deşi relaţiile dintre marile puteri au rămas 
în continuare paşnice. Loviturile grupării Al-Qaeda au 
afectat profund America şi nu numai şi au determinat 
o regândire a conceptelor şi metodelor. 

Statele Unite au declanşat un ,,război împotriva 
terorismului”, în care îşi propuneau să elimine 
organizaţia condusă de Osama bin Laden şi să prevină 
repetarea atentatelor. 

Coaliţia formată în jurul Washingtonului grupa cele 
mai importante state ale lumii, inclusiv Federaţia Rusă 
şi China. Începute în octombrie 2001, operaţiile din 
Afganistan au condus la răsturnarea regimului taliban 
şi nimicirea unui număr mare de terorişti Al-Qaeda.  
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Atunci a fost adoptată strategia de securitate mai 
sus menţionată. S-a subliniat necesitatea abordării 
cauzelor profunde ale fenomenului, în special prin 
restructurarea Orientului Mijlociu şi declanşarea unui 
proces de reformă în această regiune. Marile puteri se 
confruntă în continuare cu ameninţări asimetrice în 
Irak, Afganistan şi în alte ţări din lumea musulmană. 

Acţiunile militare în acest zbuciumat spaţiu, 
la care şi România ia parte, urmăresc anihilarea 
ameninţării terorismului islamic, securitatea livrărilor 
de petrol şi gaze naturale, reforma regimurilor politice 
şi modernizarea economică, stabilizarea Irakului, 
gestionarea conflictului israeliano-palestinian. 
Atentatele din 11 septembrie au atras puternica 
reacţie a Statelor Unite care, în fruntea unei coaliţii 
internaţionale, au declanşat operaţiile din Irak, 
îndreptate împotriva Al-Qaeda şi a aliaţilor talibani. 
Răsturnarea rapidă a regimului de la Kabul a determinat 
implicarea ONU şi apoi inaugurarea primei misiuni de 
amploare a NATO în afara Europei.

Marile probleme contemporane nu pot fi soluţionate 
fără cooperarea marilor puteri, în primul rând SUA, 
pntru redresarea politică şi economică a ,,Marelui Orient 
Mijlociu”. Europa şi Asia de Est necesită de asemenea 
perpetuarea prezenţei politice şi de securitate a Statelor 
Unite, pentru garantarea stabilităţii şi dezvoltării pe 
termen mediu şi lung. Evoluţiile din Balcani, bazinul 
Mării Negre şi Ucraina au creat ocazia continuării 
extinderii ordinii transatlantice spre Răsărit. 

Cele prezentate mai sus şi multe altele determină pe 
toţi cei implicaţi în războiul antiterorist să proiecteze 
puterea militară şi pentru opţiuni în cadrul acesteia.

5. Politica Washingtonului în Europa
Europa continuă să reprezinte una dintre cele mai 

importante regiuni ale lumii. Cooperarea economică, 
sub formă de investiţii străine mixte, contribuie la 
menţinerea viabilă a relaţiilor transatlantice şi după 
încheierea Războiului Rece.

Obiectivele politicii Washingtonului în Europa 
constau în prevenirea reluării tradiţionalei competiţii 
politico-militare regionale, dezvoltarea relaţiilor cu 
Uniunea Europeană şi integrarea Federaţiei Ruse în 
sistemul internaţional liberal. Statele Unite şi aliaţii 
europeni controlează cele mai importante resurse de 
putere, fie ele politico-militare sau economice de pe Planetă. 
Timp de 50 de ani, cooperarea între actorii din acest 
spaţiu a asigurat supravieţuirea ,,Lumii Libere” în faţa 
ameninţării comuniste şi a contribuit în mod esenţial 
la destrămarea Uniunii Sovietice. În ultimii ani s-au 
manifestat diferenţe de opinii, fricţiuni şi tensiuni, nu 
neapărat noi, care au culminat cu divergenţele din timpul 
crizei irakiene. Organizaţia Tratatului Atlanticului de 
Nord a fost influenţată într-o măsură importantă de 

deosebirile de interese, percepţii şi de putere dintre SUA, 
Franţa, Germania şi partenerii lor. 

Totuşi, ambele părţi au recunoscut oficial valoarea 
NATO în gestionarea situaţiei de securitate din Europa 
şi din ,,Marele Orient Mijlociu”. Alianţa influenţează 
în mod direct politicile de securitate ale statelor 
membre, suprimând prin simpla sa existenţă competiţia 
de secu ritate tradiţională de pe Bătrânul Continent, 
ţine la respect Federaţia Rusă, este principalul factor de 
stabilizare în Peninsula Balcanică şi ar putea îndeplini 
aceeaşi funcţie în Orientul Mijlociu, unde este de altfel 
implicată atât prin misiunile din Afganistan şi Irak, cât 
şi prin formele de parteneriat cu majoritatea statelor 
în zonă. 

Este probabil ca problematica Orientului Mijlociu 
să joace în continuare un rol important în configuraţia 
relaţiilor transatlantice. Washingtonul insistă pentru 
implicarea aliaţilor occidentali în gestionarea situaţiei 
de securitate din Irak. Nu trebuie să uităm că există un 
număr mare de probleme comune ale SUA şi aliaţilor 
europeni, în condiţiile în care ameninţarea Federaţiei 
Ruse capătă noi aspecte. Stabilitatea Europei, teroris-
mul, proliferarea armamentului de nimicire în masă 
relaţiile oscilante cu Federaţia Rusă, Balcanii şi uneori 
chiar Orientul Mijlociu sunt tot atâtea subiecte pentru 
care este necesară cooperarea între cele două părţi. 

Deşi Federaţia Rusă ar putea deveni un important 
partener în soluţionarea problemelor globale, soluţiile 
în acest sens încă nu se întrevăd. Totuşi, Statele Unite 
s-au pronunţat şi se pronunţă pentru consolidarea 
democraţiei şi a economiei de piaţă, colaborarea 
pentru combaterea proliferării nucleare, controlul 
armamentului, eliminarea terorismului internaţional, 
asigurarea securităţii energetice etc. 
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REMEMBER

S-a născut în comuna Independenţa, Judeţul Galaţi, 
la 21.05.1924. După absolvirea în anul 1940 a Şcolii 
primare şi gimnaziale din comuna natală urmează 
cursurile Şcolii profesionale nr. 1 şi la fără frecvenţă 
Liceul teoretic Vasile Alecsandri din Galaţi, pe care îl 
absolvă în anul 1946. Cel de-al Doilea 
Război Mondial îl găseşte mobilizat 
la locul de muncă, ca lucrător şef de 
echipă la Şantierul Naval Galaţi.

 Pe timpul satisfacerii stagiului 
militar (în perioada decembrie 1946 –
octombrie 1948) la R.3 Art. Bacău, 
susţine examenul de admitere la Şcoala 
de Ofiţeri de Artilerie Sibiu (fiind 
primul admis) pe care o absolvă, al 
doilea în promoţie, la 30.12.1949. 
De-a lungul a 36 de ani de carieră 
militară, din 1949 până în anul 1985, când a fost trecut 
în rezervă, generalul Moisă şi-a servit cu credinţă şi 
devotament patria.

Pe timpul îndelungatei cariere militare, din dorinţa 
de a se perfecţiona continuu, a absolvit cu rezultate 
remarcabile Academia Militară Generală (1952-1955) 
şi mai multe cursuri de comandă şi stat major care l-au 
ajutat în ascensiunea sa în ierarhia militară.

Ca urmare a înaltei ţinute profesionale a îndeplinit 
succesiv funcţii pornind de la baza ierarhiei militare 
până la vârful acesteia. A fost comandant de subunitate 
la Şcoala Militară Beiuş, adjunct al Comandantului 
Academiei Militare timp de un an (25.11 1952-27.11 
1953), şef de stat major al R.123 Art. Bocşa Română, 
comandant al R.243 Art., locţiitor al Cdt. D.11 Mc. 
Oradea şi Cdt. al Artileriei, Locţiitor al Cdt. Bg. 
ROT Ineu, Şef de stat major al Bg. 32 ROT Tecuci 
şi comandant al acesteia (1970-1977), şeful artileriei 
D.67 Mc. Brăila. În perioada 1977-1982 este numit 
comandant al D. 10 Mc. ,,Ştefan cel Mare” Iaşi ( în 
anul 1979 este avansat la gradul de general-maior), 
iar din 10.11.1981 până la pensionare (martie 1985), 
a îndeplinit funcţia de locţiitor al comandantului A.2 
Buzău şi şef al artileriei Armatei. 

A fost un comandant deosebit de competent şi un 
om cu o înaltă ţinută morală, fiind apreciat de şefii 
săi ierarhici şi respectat pentru apropierea faţă de 
subordonaţi şi nevoile lor. A fost recompensat pentru 
activitatea şi comportamentul său cu un număr mare 
de ordine, medalii militare şi diverse diplome. Ca soţ 
şi tată de familie s-a îngrijit de asigurarea unui trai 
decent şi de evoluţia în profesie a membrilor acesteia. 
Cei trei fii, Victor, Gheorghe şi Lucian şi-au urmat 

General de brigadă MOISĂ COSTICĂ
tatăl în carieră, primii doi ofiţeri de artilerie şi al treilea 
de infanterie) (Victor decedat între timp, iar ceilalţi 
doi sunt în prezent rezervişti). Aşadar familia Moisă 
a servit în totalitate ţara sub drapel. Aprecierea aceasta 
o considerăm corectă pentru că doamna Moisă, în 

calitate de soţie şi mamă şi-a sprijinit 
soţul şi fiii pe timpul carierei militare 
(până au devenit familişti) şi a simţit din 
plin vicisitudinile serviciului militar.

 După pensionare, generalul Moisă 
nu ,,a depus armele” aşa cum alţi militari 
o fac, ci şi-a asumat responsabilitatea 
de înfiinţare a structurii asociative a 
C.M.R.R din Tecuci (Subfiliala Tecuci 
a A.N.C.M.R.R.), pe care a condus-o 
în calitate de Preşedinte pe durata a 
4 mandate consecutive (1991-2005) şi 

ca vicepreşedinte în următorul mandat (2005-2009), 
când s-a retras din motive de sănătate, dar continuând 
să îndrume, pe baza bogatei sale experienţe, activitatea 
Biroului Subfilialei, în calitatea de Preşedinte de 
Onoare, pe deplin meritată, care i-a fost acordată. A fost 
un vajnic apărător al drepturilor legale ale pensionarilor 
militari şi de câte ori a fost cazul, a prezentat celor în 
drept soluţii concrete de rezolvare a acestora. 

 În cei 18 ani de activitate la conducerea Subfilialei 
Tecuci a A.N.C.M.R.R. a contribuit efectiv la viaţa 
socială şi culturală a localităţii natale, Independenţa, 
Jud. Galaţi şi a Municipiului Tecuci, fapt pentru care 
a primit titlul de Cetăţean de Onoare al ambelor 
localităţi.

Urmare a unei suferinţe îndurate timp de 20 ani, 
la 17.10.2018 (la câteva luni după împlinirea vârstei 
de 94 de ani), a încetat din viaţă, producând o mare 
tristeţe în sufletul celor doi fii aflaţi în viaţă, al celor 
patru nepoţi, al rudelor sale şi ale tuturor celor care l-au 
cunoscut pe timpul carierei active şi după pensionare. 
A fost înmormântat în Cimitirul Eternitatea din 
Tecuci; deplasarea sicriului de la catedrală la cimitir 
pe afet de tun şi însoţit de garda de onoare (conform 
Regulamentului ceremoniilor militare) a produs emoţie 
şi apreciere din partea participanţilor la ceremonial, 
precum şi a cetăţenilor aflaţi ocazional pe traseul 
cortegiului funerar.

Generalul Moisă Costică rămâne în conştiinţa 
membrilor Filialei Galaţi şi Subfilialei Tecuci ale 
A.N.C.M.R.R. ca un brav şi de nepreţuit camarad pe care 
nu-l vom uita şi îl vom pomeni cât vom trăi! Dumnezeu 
să-l odihnească în pace şi cu drepţii să-l numere 

 Gl. bg. (r) Constantin ANTOHE! 
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IN MEMORIAM

General ing. ŞTEFAN GUŞĂ
S-a născut la 17 aprilie 1940 în satul Spătaru, 

Județul Buzău, într-o familie de ţărani cu 
frică de Dumnezeu. Cu toate greutăţile 
inerente perioadei, termină cursurile şcolii 
elementare în satul natal şi urmează apoi, 
cu rezultate excelente, Liceul Bogdan 
Petriceicu Haşdeu din Buzău.

Soarta, dragostea şi talentul îl 
îndreaptă către Şcoala Militară de 
Ofiţeri, Tancuri şi Auto ,,Mihai Viteazul” 
din Piteşti, pe care o termină în 1960, ca 
şef de promoţie. 

După numai un an petrecut la trupe, în 
calitate de comandant de pluton la Regimentul 68 
Tancuri şi Autotunuri, este mutat la Şcoala Militară 
de Ofiţeri Tancuri şi Auto, în funcţia de comandant de 
pluton, apoi de companie. Modul său de comportare, 
cunoştinţele pe care le stăpânea şi pe care reuşea să le 
transmită elevilor, a făcut ca promoţiile pe care le-a 
instruit până în 1966 să aibă numai cuvinte de laudă la 
adresa fostului lor comandant.

Între 1966-1972, urmează cursurile Facultăţii 
Tehnice din cadrul Academiei Militare - Secţia 
Tancuri şi Auto. Rezultatele obţinute şi pregătirea 
sa au determinat conducerea acesteia să-l oprească, 
pentru a doua oară, în învăţământul militar, unde a 
ocupat funcţiile de lector şi Şef de lucrări.

Calităţile de bun comandant dovedite au determinat 
conducerea Ministerului Apărării Naţionale să-l 
învestească cu importanta şi dificila funcţie de 
comandant de regiment tancuri la Regimentul 6 
Tancuri ,,Ion Buteanu” din Turda.

Munca depusă, dârzenia de care a dat dovadă, au 
făcut ca permanent să fie în atenţia conducerii Armatei 
şi aprecierile acesteia să se materializeze în înaintări 
în grad înainte de termen, de patru ori, şi promovarea 
în funcţia de Şef de Stat Major şi apoi în cea de 
Comandant al Diviziei 6 Tancuri ,,Horea, Cloşca şi 
Crişan”, dîn Târgu Mureş.

A îndeplinit aceste din urmă două funcţii, timp 
de 10 ani, din 13 august 1976 până în 25 septembrie 
1986, când a fost eliberat din funcţie şi numit în 
înalta funcţie de Prim-adjunct al Ministrului Apărării 
Naţionale şi Şef al Marelui Stat Major.

Vorbind despre Târgu Mureş, generalul spunea: 
,,Etapa Târgu Mureş a însemnat mult pentru mine. 
A fost o foarte bună şcoală. Acolo am cunoscut mai 
bine mentalitatea dar şi sufletul soldatului, precum 

şi viaţa unităţilor militare. Sunt legat de 
Transilvania. Aici am cunoscut oameni 

minunaţi, indiferent ce limbă au vorbit”.
În Târgu Mureş, generalul Ştefan 

Guşă a fost un apropiat al cetăţenilor 
acestui oraş, pe care i-a apreciat şi s-a 
străduit să le facă viaţa mai frumoasă, 
fără să ţină cont de etnie, religie şi orice 
altceva.

Să amintim numai faptul că, prin 
strădania sa, Clubul Sportiv ASA Târgu 

Mureş a avut o perioadă înfloritoare. 
Aceasta oferea întregului oraş multe clipe de 

desfătare şi de petrecere a timpului liber. 
Pentru tot ce a făcut şi a fost generalul Ştefan Guşă, 

fundaţia care îi poartă numele, împreună cu Filiala 
Judeţenă Mureş “Avram Iancu” a Asociaţiei Cadrelor 
Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan 
Cuza“, au propus organelor locale mureşene să i se 
ridice o statuie în acest oraş. Iniţial au existat toate 
aprobările, atât din partea conducerii Primăriei 
Mureş cât şi a Consiliului Local Târgu Mureş. Când 
s-a vrut să se treacă la amplasarea şi execuţia lucrării 
propriu-zise, a fost contestat pentru activitatea sa de 
la Timişoara în 1989, de către persoane care nu l-au 
cunoscut, nu au fost lângă el. Sunt din nou obligat să 
spun că generalul Ştefan Guşă a sosit la Timişoara în 
19 decembrie 1989 - dată la care dezordinea era totală 
şi se trăgea. Prin acţiunile sale a evitat dezastrul şi încă 
din noaptea de 19 decembrie, parţial şi în totalitate în 
20 decembrie, după ce a stat de vorbă cu muncitorii 
de la Întreprinderea Elba, a dat ordin ca trupele să fie 
retrase în cazărmi.

În acest fel generalul Ştefan Guşă a evitat dezastrul 
şi nu a executat ordinele de reprimare şi arestare a celor 
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din clădirea Operei. Dacă Ceauşescu trăia, gestul său 
l-ar fi costat condamnarea la moarte. A fost prima oară 
când în Timişoara s-a auzit scandându-se ,,Armata 
e cu noi”. De altfel, revoluţionarii din Timişoara îi 
recunosc meritele generalului.

Generalul Ştefan Guşă va rămâne atât în conştiinţa 
românilor cât şi în documentele vremii. Curajul de 
care a dat dovadă în acele momente dramatice şi 
manifestarea dragostei sale şi a datoriei faţă de ţară, 
prin opoziţia categorică de acceptare a ,,ajutorului 
prietenesc” cu trupe sovietice şi faptul că a dispus 
totodată, anihilarea oricăror pătrunderi de forţe armate 
din afară, sunt relevante.

Sunt convins că timpul îi va recunoaşte meritele.
A fost eliberat în mod abuziv din funcţia de Prim-

adjunct al Ministrului Apărării Naţionale şi afirma 

că i-a fost refuzată funcţia de ministru, pe care era 

îndreptăţit să o ocupe odată cu dispariţia generalului 

Vasile Milea.

Este numit iniţial Şef de Stat Major al Armatei 

a 4-a Transilvania şi apoi comandant al Armatei a 2-a 

Buzău - funcţii pe care le îndeplineşte cu dăruire şi 

competenţă, aşa cum a făcut-o în întreaga sa carieră 

militară, până când s-a stins din viaţă pe un pat de 

spital, la 28 martie 1994.

Aceasta sunt pe scurt viaţa şi activitatea generalului 

inginer Ştefan Guşă, 

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

General-maior (r) Gheorghe POPA

Preşedintele Filialei Judeţene Mureş 

,,Avram Iancu” a A.N.C.M.R.R.
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• Plata revistelor pentru filialele din Bucureşti şi din zonele apropiate se poate face direct la Serviciul Financiar 

al A.N.C.M.R.R. pe bază de factură sau chitanţă. 
• Opiniile, observaţiile şi propunerile dumneavoastră, dragi cititori, pot fi trimise pe adresa revistei sau prin 

e-mail-ul A.N.C.M.R.R. 
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SUMMARY
PRESENTATION AND SUMMARY

AMENDMENTS TO THE STATUTE OF A.N.C.M.R.R. HAVE BEGUN TO PRODUCE EFFECTS

ROMANIA CENTENARY

GENERAL HENRI BERTHELOT’S CONTRIBUTION TO THE REORGANIZATION  

THE ROMANIAN ARMY AND THE CREATION OF GREAT ROMANIA 

THE MILITARY CLERGY OF ROMANIA IN THE ENTIRE WAR

FROM LIFE A. N. C. M. R. R.

THE CENTENARY OF THE PARIS PEACE CONFERENCE AND THE INTERNATIONAL 

RECOGNITION OF ROMANIA 

AGENDA OF THE BOARD DIRECTOR 28 MAY 2019

ACTIVITY REPORT NOVEMBER 22, 2018-27 MAY 2019

DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS 27 MAY 2019

,,ROMANIAN ARMY RESERVE” MAGAZINE AND ITS POTENTIAL 

IN THE REALIZATION OF THE IMAGE  OF  A.N.C.M.R.R.

 CHANGES TO THE STATUTE WILL HELP IMPROVE  THE WHOLE ACTIVITY 

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

MILITARY RESERVE DAY AND A.N.C.M.R.R. DAY, TWO CELEBRATION WITH SYMBOL 

VALUE FOR MILITARY CADRES IN RESERVE AND RETREAT

SOWING THE TREES 2019

COMPREHENSIVE DEBATES, EFFECTIVE MEASURES

COLLABORATION OF THE GALATI COUNTY BRANCH WITH OTHER STRUCTURES 

ASSOCIATIVE

RICH EDITORIAL ACTIVITY

COURIER

UNITY, COHESION, SOLIDARITY

WE ARE ALWAYS INDEBTED TO EMINESCU

MIHAI EMINESCU ‚S RELATIONS WITH THE ROMANIANS 

FROM TRANSYLVANIA AND BANAT

WIVES, THE LIGHT OF OUR LIVES

LYRICAL PAGE. A MAN DEDICATED TO THE ARTS: GL.BG. (R) GRIGORE BUCIU

GENERAL BRIGADE (RTR) CONSTANTIN SAVU

MAJOR ENGINEER PANAIT DONICI THE FOUNDER OF THE WEAPON GENIUS 

FROM THE ROMANIAN ARMY

SIGNAL

THE CONTRIBUTION OF ROMANIA’S FIRST PATRIARCH - 

ELIE MIRON CRISTEA TO DEFEND THE 

NATIONAL BEING AND MAKE THE GREAT UNION OF 1918

MILITARY HOLIDAY WITH HISTORICAL RESONANCE - 15 YEARS SINCE ROMANIA’S 

ACCESSION TO NATO AND 70 YEARS SINCE NATO’S ESTABLISHMENT

THE HERO AT JIU CELEBRATED AT HOME, 125 YEARS OLD FROM BIRTH

APRIL 29 - NATIONAL WAR VETERANS DAY

A CENTURY FROM THE BEGINNING OF ITS OPERATION IN THE COMMUNE 

ŞENDRICENI OF THE ”ALEXANDRU VLAHUŢĂ” NORMAL SCHOOL

POWER AND POWER DISTRIBUTION, VALUE CONCEPTS STRATEGIC

REMEMBER: BRIGADIER GENERAL MOISE COSTICA

IN MEMORIAM. GENERAL ENGINEER STEFAN GUSA,

THEME OF THE MAGAZINE ”RESERVE THE ROMANIAN ARMY” NO. 2 (41)/2019

SUMMARY 
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