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EDITORIAL

SĂRBĂTORI CU ADÂNCĂ REZONANŢĂ 
ÎN CONŞTIINŢA MEMBRILOR ANCMRR

În acest an, în luna lui Florar, Asociaţia Naţională a 
Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru 
Ioan Cuza” sărbătoreşte 95 de ani de la constituirea, în 
1925, a Societăţii Ofiţerilor în Rezervă Proveniţi din 
Activitate (SORPA), înaintaşa sa, ale cărei documente 
legale de înfiinţare, respectiv Decretul-Lege nr 452 din 
27.02.1924 şi Decretul-Lege nr.772 din 1924, elaborate 
conform prevederilor Constituţiei din 1923, au stat şi 
baza reluării, în 1990, a tradiţiilor asociative ale cadrelor 
militare în rezervă şi în retragere, provenite din activitate 
în Armata României. Aşadar, odată cu această sărbătoare 
celebrăm şi împlinirea a 30 de ani de la înfiinţarea, la 
31 mai 1990, a Ligii Naţionale a Ofiţerilor în Rezervă 
şi în Retragere, devenită, conform hotărârii Conferinţei 
Naţionale din 31 mai 1991, Uniunea Naţională a 
Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, iar ulterior 
Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi 
în Retragere, în urma hotărârii Conferinţei Naţionale 
Extraordinare din 31 mai 2007. 

Data înfiinţării în 1990, în noile condiţii, a primei 
structuri asociative a cadrelor militare în rezervă şi în 
retragere provenite din activitate în Armata României 
este sărbătorită în fiecare an ca Ziua Asociaţiei.

Evenimentele la care ne referim au avut loc la un 
interval de 65 de ani şi în condiţii sociale, politice, 
militare şi de altă natură, diferite. Cu toate acestea, 
aceste structuri asociative au multe elemente comune, 
date de obiectivele pe care şi le-au stabilit, referitoare la 
dezvoltarea sentimentelor de solidaritate şi camaraderie; 
apărarea drepturilor şi intereselor cadrelor militare în 
rezervă şi în retragere; păstrarea cu sfinţenie de către 
membrii acestora a onoarei şi demnităţii militare ş.a.

Sărbătorirea a 95 de ani de la înfiinţarea Societăţii 
Ofiţerilor în Rezervă Proveniţi din Activitate constituie un 
minunat prilej de a evoca pe cei care au pus bazele acestei 
structuri, dar şi de a sublinia şi întări ideia potrivit căreia 
ANCMRR şi-a asumat responsabilitatea de a fi o demnă 
urmaşă a acesteia şi faptul că principalele obiective ale sale 
sunt în consonanţă cu ale înaintaşei sale. 

Membrii fondatori ai Ligii Ofiţerilor în Rezervă 
şi în Retragere, în documentarea pe care au făcut-o 
privind structurile organizatorice ale c.m.r.r. existente în 
perioada 1885-1948, au constatat că scopurile avute în 
vedere pentru structura asociativă pe care o preconizau 
erau în rezonanţă cu cele ale Societăţii Ofiţerilor în 
Rezervă Proveniţi din Activitate, înfiinţată în 1925.

Se impune să subliniem faptul că Liga Ofiţerilor 
în Rezervă şi în Retragere, înfiinţată în 1990, astăzi 

Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi 
în Retragere, a fost prima şi unica structură asociativă a 
c.m.r.r. de nivel naţional care s-a înfiinţat după Revoluţia 
din ’89, acceptată şi sprijinită de Ministerul Apărării 
Naţionale. Aceasta a fost legal constituită, având încă 
de la începutul funcţionării sale o Conducere centrală, 
38 de Filiale judeţene şi în Municipiul Bucureşti, fiecare 
cu conducerile lor şi 28 de secţiuni, componenţă care s-a 
modificat în timp, mărindu-se numărul atât al filialelor 
judeţene cât cel al filialelor/subfilialelor locale. 

Înalta apreciere a faptelor înaintaşilor care au con tri buit 
la realizarea organizării şi asocierii c.m.r.r. a fost subliniată în 
toate ediţiile Statutului ANCMRR. Statutul ANCMRR 
ediţia 2019 subliniază clar şi la obiect că: „ANCMRR este 
continuatoarea nobilelor tradiţii ale structurilor asociative ale 
cadrelor militare în rezervă şi în retragere înfiinţate pe baza 
prevederilor Constituţiei din 1923 şi moşteneşte tradiţiile şi 
patrimoniul Societăţii Ofiţerilor în Rezervă Proveniţi din 
Activitate, înfiinţată în 1925”. 

Ca persoană juridică română de drept privat, înscrisă 
în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor în urmă cu 30 de 
ani, ANCMRR îşi organizează şi desfăşoară activitatea 
la nivel naţional şi teritorial în strictă conformitate cu 
legea, cu valorile statului de drept şi ale democraţiei, în 
spiritul devizei „Patrie, Onoare, Demnitate”.

Devenită un factor integrator în rândul cadrelor 
militare în rezervă şi în retragere, ANCMRR militează 
pentru asigurarea protecţiei sociale a acestora, împreună 
cu structurile asociative din Sistemul de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională. 

În calitatea sa de persoană juridică „de utilitate 
publică”, calitate obţinută prin H.G. nr. 20 din 2004 şi 
reconfirmată prin HG nr. 108 din 2008, ANCMRR se 
află antrenată în acţiuni pe diferite planuri şi la nivele 
diferite, cu o tematică deosebit de variată. 

Ca structură asociativă de nivel naţional, ANCMRR 
este hotărâtă să urce pe noi trepte ale devenirii sale, 
prin efort, gândire realistă, în raport cu interesele şi 
dezideratele majore ale membrilor săi. 

Sărbătorirea împlinirii a 95 de ani de la constituirea 
SORPA şi a 30 de ani de la înfiinţarea ANCMRR, chiar 
şi în condiţiile impuse de starea de alertă, vor constitui 
cu siguranţă un bun prilej, pentru fiecare membru al 
ANCMRR, de a reflecta asupra necesităţii de maximizare 
a eforturilor în vederea realizării obiectivelor propuse, 
dându-se astfel expresie concretă valorilor sub auspiciile 
cărora Asociaţia fiinţează. La mulţi ani!

Gl. bg. (r) dr. GHEORGHE CREŢU
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 M E S A J U L
MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE 

cu ocazia sărbătoririi a 30 de ani de la înfiinţare
şi 95 de ani de tradiţie istorică  

a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza“
Sărbătorim, la 31 mai, Ziua Rezervistului Militar, zi 

care, pentru dumneavoastră, are o semnificaţie aparte, 
fiind şi data la care împliniţi 30 de ani de la înfiinţare 
şi 95 de ani de tradiţie istorică. Este un parcurs lung, 
în care dimensiunile valorice ale structurilor asociative 
ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere, apărute 
după Războiul de Independenţă şi, mai ales, ale celor 
din perioada interbelică, s-au împletit cu obiective 
asumate, implicare şi responsabilitate, conturând astfel 
proiecţia a ceea ce există astăzi – Asociaţia Naţională a 
Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru 
Ioan Cuza”. 

Actuala structură asociativă, un reper de elită al 
ţării noastre, este continuatoarea de drept a Societăţii 
Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere Proveniţi din 
Activitate, înfiinţată în anul 1925, ale cărei tradiţii, 
valori şi identitate continuaţi să le transmiteţi. Statutul 
acesteia prevedea, acum 95 de ani, ca principale 
obiective: „dezvoltarea simţului de solidaritate şi 
camaraderie între cadrele militare în rezervă şi retragere”, 
„întărirea relaţiilor cu cadrele militare active”, lupta 
pentru îmbunătăţirea situaţiei materiale a membrilor săi, 
apărarea demnităţii şi onoarei cadrelor militare în rezervă 
şi în retragere”, obiective despre care constat cu bucurie 
că şi astăzi constituie deziderate ale Asociaţiei, a cărei 
deviză este „Patrie, Onoare, Demnitate”.

Instituirea Zilei Rezervistului Militar reprezintă 
expresia faptului că sunteţi un partener de încredere 
al societăţii, atât pentru modul în care aţi slujit ţara 
sub Drapel, cu devotament şi dăruire, cât şi pentru 
obligaţiile militare pe care le aveţi şi vi le asumaţi în 
continuare, fiind un adevărat reper de stabilitate şi 
încredere pentru poporul român.

Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă 
şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, structură 
asociativă reprezentativă şi de interes naţional este 
formată din cadre militare cu experienţă, care mai 
au multe de spus în societatea românească, fiind un 
important vector de imagine pentru instituţia militară, 
dar şi o importantă punte de legătură cu societatea 
civilă, care vă datorează recunoştinţă pentru toţi anii 
dedicaţi în slujba ţării. 

Constat cu satisfacţie că şi după trecerea în rezervă 
sau în retragere aţi reuşit ca, prin activităţile pe care le 
desfăşuraţi, să vă dezvoltaţi posibilităţile de exprimare 
şi susţinere a intereselor legitime, dar şi de transfer a 
experienţei acumulate către noile generaţii. 

Profesionalismul, onestitatea, integritatea morală, 
loialitatea faţă de ţară, reprezintă doar o parte dintre 
calităţile rezerviştilor care şi-au adus contribuţia 
la creşterea prestigiului armatei noastre în rândul 
cetăţenilor români, precum şi al României, în rândul 
aliaţilor şi al partenerilor noştri. 

Cunosc în amănunt problemele pe care le 
întâmpinaţi, începând cu sistemul de pensii şi 
continuând cu asigurarea asistenţei medicale şi a 
medicamentelor sau a altor drepturi care decurg din 
statutul de cadru militar în rezervă sau în retragere. 
Am convingerea că acestea îşi vor găsi soluţionarea 
printr-o abordare raţională şi constructivă, atât în 
interiorul asociaţiilor cadrelor militare în rezervă şi în 
retragere, dar şi în relaţia dintre acestea şi Ministerul 
Apărării Naţionale sau alte instituţii. 

Ştiţi foarte bine că, pentru Armata României, resursa 
umană este una de ordin strategic, iar dumneavoastră 
aveţi, în continuare, un rol important în acest sens, 
mai ales prin propagarea în societatea noastră a acelor 
valori care au definitivat, de-a lungul timpului, cultura 
organizaţională specifică sistemului militar. 

Armata română are nevoie, în continuare, de 
încrederea şi sprijinul dumneavoastră. 

*
* *

În calitate de ministru al apărării şi militar în 
rezervă, vă asigur, distinşi ofiţeri, maiştri militari şi 
subofiţeri în rezervă şi în retragere, de întregul meu 
respect şi vă urez, cu prilejul Zilei Rezervistului Militar 
şi al sărbătoririi celor 30 de ani de la înfiinţare, deplină 
sănătate, noroc, prosperitate şi viaţă frumoasă alături 
de cei dragi. 

La mulţi ani!

MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
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 SĂRBĂTORI ALE UNITĂŢII, 
CAMARADERIEI, BUCURIEI ŞI SPERANŢEI

DIN VIAÞA A.N.C.M.R.R.

General-locotenent (r) NECULAI BĂHNĂREANU
Preşedintele ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”

Împlinirea, în 2020, a 95 de ani de la constituirea, 
în 1925, a Societăţii Ofiţerilor în Rezervă Proveniţi 
din Activitate (SORPA) şi a 30 de ani de la reluarea 
tradiţiilor asociative ale cadrelor militare în rezervă şi 
în retragere, prin înfiinţarea, la 31 mai 1990, a Ligii 
Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere, azi Asociaţia 
Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în 
Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (ANCMRR) 
este un prilej de a ne apleca cu mai multă atenţie 
asupra motivaţiilor care au stat la baza constituirii 
unor astfel de structuri asociative, atât după Războiul 
de Independenţă, în perioada interbelică, dar şi în 
prezent.

Pentru a înţelege acest lucru cel mai la îndemână 
a fost să pătrundem în intimitatea acestora şi să 
stăruim asupra statutelor lor sau pur şi simplu asupra 
informaţiilor din presa vremii, care s-au mai păstrat, 
cu privire la existenţa şi activitatea acestora. 

O astfel de căutare ne-a dezvăluit faptul că 
motivaţiile înfiinţării unor astfel de structuri au fost 
multiple, unele referitoare la apărarea drepturilor 
care li se cuveneau cadrelor militare în rezervă şi 
în retragere, altele invocau necesitatea menţinerii 
unităţii şi camaraderiei şi nu mai puţin, promovarea 
întrajutorării, atunci când situaţia o impunea. 
Interesant este şi faptul că au existat structuri care 
şi-au impus să păstreze o mai strânsă legătură 
cu Conducerea Armatei şi cu cadrele militare în 
activitate, care să le faciliteze informaţii privind 
noutăţile care apăreau în ştiinţa, tehnica şi arta 
militară, cu care doreau să fie permanent la curent. 

Am putut constata de asemenea, faptul că unele 
dintre structurile la care facem referire au avut un 
spectru larg de preocupări, iar altele unul mai limitat. 
Acestea din urmă îşi canalizau activitatea doar 
într-o singură direcţie, ceea ce nu le-a împiedicat 
să promoveze camaraderia şi unitatea dintre cadrele 
militare în rezervă şi în retragere, membre ale acestora, 
dar şi cu acelea din celelalte structuri asociative sau 
din afara structurilor. 

Înfiinţarea unor structuri asociative în perioada 
dintre Războiul de Independenţă şi Primul Război 
Mondial s-a făcut în lipsa unei legislaţii care să 
stimuleze apariţia unor astfel de asociaţii, puterea 
nefiind interesată în acest sens. Avem în vedere 
primele nouă structuri asociative apărute în perioada 
amintită, ale căror statute puneau accent mai ales pe 
spiritul camaraderiei şi pe cel al întrajutorării, cerinţă 
care cu greu putea fi îndeplinită, mai ales din cauza 
lipsei resurselor. 

Referindu-ne, în acest sens, la „Societatea Vete-
ranilor Independenţi”, înfiinţată în 1885, constatăm 
că între scopurile acesteia era şi acela „de a întreţine şi 
cimenta bunele relaţii între români care au luptat pentru 
independenţa ţării”. Desfiinţarea acesteia, în 1902, 
s-a produs, în primul rând, din cauza slabelor resurse 
financiare de care dispuneau membrii săi, ceea ce a 
condus la imposibilitatea de a mai putea funcţiona.

Greu s-a descurcat în această perioadă şi Clubul 
Ofiţerilor în Rezervă, înfiinţat în Bucureşti, ai cărui 
membri nu doreau decăt să fie la curent cu noutăţile 
apărute în domeniul militar, pentru a-şi continua 
pregătirea. Iniţiativa s-a dovedit de bun augur, mai 
ales atunci când aceştia au fost mobilizaţi, la începutul 
războiului, dar ea nu fost deloc sprijinită. 

Structurile asociative care apar în perioada inter-
belică, peste 40, s-au constituit în baza Constituţiei 
din 1923, a Decretelor-lege nr. 452 şi 772/1924 şi a 
actelor normative din această perioadă. 

Printre aceste structuri s-au numărat şi Uniunea 
Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere (UNOR)-
1923; Societatea Ofiţerilor în Rezervă Proveniţi 
din Activitate (SORPA)-1925; Federaţia Naţio-
nală a Asociaţiilor Foştilor Luptători-1934; 
Asociaţia Generală a Subofiţerilor Pensionari din 
România-1936 ş.a. 

Din păcate toate cele peste 40 de structuri ale 
cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi ale 
foştilor luptători, înfiinţate în perioada interbelică, 
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sunt desfiinţate prin Jurnalul Consiliului de miniştri 
nr. 182/20.02.1948 şi Decizia Consiliului de miniştri 
nr. 1342/21.09.1948. 

După 1948 urmează o perioadă în care cadrele 
militare în rezervă şi în retragere şi foştii combatanţi 
ai Primului şi ai celui de-al Doilea Război Mondial 
nu au mai avut dreptul de a-şi constitui structuri 
asociative proprii.

Abia după 15 ani, în 1963, în baza HCM nr. 875, a 
fost constituit Comitetul Naţional al Veteranilor din 
Războiul Antifascist, structură care cuprindea numai 
pe cei care au participat la Războiul Antifascist. Mai 
târziu, această structură s-a unificat cu Organizaţia 
Luptătorilor Comunişti şi Antifascişti. Două 
entităţi total diferite ca provenienţă şi ca scopuri, 
care aveau să transforme numele acestei asociaţii în 
„Comitetul Foştilor Luptători şi Veteranilor de 
Război Împotriva Fascismului”. 

Am făcut această incursiune în dorinţa de a sublinia 
preocuparea cadrelor militare în rezervă şi în retragere 
de a-şi constitui structuri asociative sau de altă natură, 
prin intermediul cărora să-şi rezolve anumite nevoi, 
sau pur şi simplu pentru a ţine trează conştiinţa 
acestora cu privire la un anumit eveniment important 
din viaţa lor sau a ţării. Acestea din urmă pot fi ilustrate 
prin Asociaţia „Virtutea Militară de Război“ (1930); 
Asociaţia Generală „Bărbăţie şi Credinţă cu Spade 
de Război” (1934); Societatea Veteranilor din 
Campania 1913 „Avântul Ţării” (1939) ş.a.

După acest scurt periplu revenim la cele două 
aniversări amintite la începutul materialului de faţă 
şi anume la cele două structuri ale cadrelor militare 
în rezervă şi în retragere, care au luat fiinţă în două 
perioade de timp marcate de condiţii politice, sociale, 
militare şi regimuri politice diferite, dar care sunt 
legate între ele printr-o serie de elemente comune, care 
le uneşte. Este vorba despre scopurile şi obiectivele de 
bază pe care şi le-au stabilit la înfiinţarea lor şi anume: 
menţinerea şi dezvoltarea sentimentelor de unitate, 
solidaritate şi camaraderie; apărarea drepturilor şi 
intereselor membrilor lor; păstrarea neştirbită a onoarei 
şi demnităţii; conlucrarea cu conducerea armatei ş.a. 

În perioada în care au fost puse bazele constituirii 
Ligii Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere, azi 
ANCMRR, Comitetul de iniţiativă a studiat cu 
multă atenţie evoluţia structurilor asociative care au 
fiinţat în România după Războiul de Independenţă 
şi Războiul de Întregire a Neamului, decantând 

elementele care corespundeau cu cele pe care le-au 
intuit pentru această nouă structură. 

Astfel s-a constatat că Statutul şi obiectivele 
structurii pe care voiau să o constituie rezonau cel 
mai bine cu cele ale Societăţii Ofiţerilor în Rezervă 
Proveniţi din Activitate la baza înfinţării căreia au 
stat Decretele-lege 452 şi 772/1924. În lipsa altei 
legislaţii privind dreptul de asociere, înfiinţarea Ligii 
Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere, devenită mai 
târziu Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în 
Rezervă şi în Retragere s-a făcut în baza aceloraşi 
decrete-lege, menţionate mai sus care, printr-o 
întâmplare fericită, la acea dată nu erau abrogate. 
Acesta reprezintă încă un motiv pentru ANCMRR de 
a se considera urmaşa SORPA, căreia îi „moşteneşte 
tradiţiile şi patrimoniul” (Statutul ANCMRR). 

Aniversarea celor duă structuri asociative, la 95 
şi respectiv 30 de ani este o sărbătoare a unităţii 
şi camaraderiei dintre cadrele militare, indiferent 
de poziţia acestora. Este totodată o sărbătoare a 
altruismului, privit prin prisma grijii de a nu fi 
ştirbite drepturile şi lezate interesele cadrelor militare 
în rezervă şi în retragere, obiectiv pe care ANCMRR 
l-a avut în permanenţă în vedere şi pe care nu-l va 
abandona niciodată. 

Aceste două aniversări ne îndeamnă să ne gândim 
mai profund la realizarea unităţii cadrelor militare 
în rezervă şi în retragere, divizate în prezent în 
aproape 80 de structuri cu scopuri şi interese diferite. 

Nu în ultimul rând, aceasta este o sărbătoare a 
bucuriei şi speranţei, dar şi a implicării şi preocupării 
de a maximiza eforturile pentru atingerea scopului 
pe care Asociaţia şi l-a propus, prin Statutul său, 
„de a apăra interesele cadrelor militare în rezervă şi în 
retragere şi ale familiilor (urmaşilor) acestora, în relaţiile 
cu M.Ap.N., cu celelalte autorităţi şi instituţii publice 
centrale şi locale, precum şi cu structurile asociative din 
ţară şi străinătate, de a realiza cu prioritate cerinţele 
de protecţie socială şi de a îndeplini aspiraţiile legale 
ale membrilor săi, militând în acelaşi timp pentru 
promovarea patriotismului şi păstrarea tradiţiilor 
naţionale şi militare” (Statutul ANCMRR, art. 6).

Nu vom abandona sarcinile de mare răspundere 
care revin ANCMRR în calitatea sa de „de 
utilitate publică” şi necesitatea de a desfăşura toate 
activităţile în spiritul devizei „PATRIE, ONOARE, 
DEMNITATE”

La mulţi ani! 

�v�
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EVOLUŢIA ORGANIZĂRII CADRELOR
MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE

General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREŢU 
Vicepreşedinte al ANCMRR

1. Repere istorice privind evoluţia organizării 
cadrelor militare în rezervă şi în retragere
Având în vedere faptul că în acest an, 2020, se 

împlinesc 95 de ani de la constituirea, în Bucureşti, 
a Societăţii Ofiţerilor în Rezervă Proveniţi din 
Activitate (S.O.R.P.A.) şi 30 de ani de la înfiinţarea 
Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă 
şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” considerăm 
oportun să prezentăm cititorilor noştri o serie de 
aspecte privind evoluţia în timp a organizării, în 
structuri organizatorice, a cadrelor militare în rezervă 
şi în retragere. 

Mai întâi subliniem faptul că apariţia cadrelor 
militare în rezervă a avut loc în armatele moderne în 
a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, ca rezultat 
firesc al evoluţiei sistemelor militare şi al necesităţii 
de a avea un corp de cadre de rezervă, în caz de război 
când, de regulă, se recurge la creşterea efectivelor prin 
mobilizare. 

Deşi despre această categorie socială se vorbeşte 
în ţara noastră încă din prima jumătate a secolului al 
XIX-lea, respectiv prin Pricazul nr.5 din 13 ianuarie 
1833, al Nacialnicului Miliţiei Moldovei, abia prin 
reformele militare ale domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza au fost puse bazele unei viziuni moderne asupra 
tuturor categoriilor de cadre militare, indiferent de 
poziţia acestora. 

Astfel, prin Legea pentru recrutarea armatei nr. 
1727 din 5 decembrie 1864, s-au stabilit, pentru 
cadrele militare, situaţiile în care acestea se puteau 
afla, şi anume: a) activitate, b) disponibilitate, c) 
neactivitate, d) reformă, e) retragere. 

Legislaţia militară românească privitoare la cadrele 
militare în rezervă şi în retragere s-a îmbogăţit 
continuu. Amintim doar cele mai importante 
documente normative: Legea poziţiei ofiţerilor (1878, 
1887, 1897, 1913, 1931, 1955); Legea pentru ofiţerii 
în rezervă (1880, 1900, 1913); Legea pentru pensiile 
militare (1889, 1902, 1925, 1936, 1949, 1956, 1967, 
1995, 2001) etc. Aceasta dovedeşte că factorii de 
conducere ai statului şi armatei au acordat, în timp, o 
atenţie tot mai mare c.m.r.r..

Creşterea numerică a cadrelor militare în rezervă şi 
în retragere, îndeosebi după Războiul de Independenţă 
şi afirmarea acestora ca grup socio-profesional a dat 

naştere tendinţelor de afirmare pe plan militar şi social 
a acestora, fapt care nu putea să capete forme concrete 
fără organizarea în anumite structuri asociative, în 
numele cărora puteau să-şi afirme identitatea. Un alt 
motiv care a determinat organizarea c.m.r.r. în aceste 
structuri a fost necesitatea de a-şi apăra interesele 
materiale şi de asistenţă socială, care deveniseră 
probleme stringente şi la ordinea zilei. 

Prima organizaţie a cadrelor militare în rezervă 
şi în retragere a fost „Societatea Veteranilor 
Independenţei”, cu sediul în Bucureşti, înfiinţată în 
anul 1885, În statutul asociaţiei se prevedea că „are 
drept scop de a cimenta şi întreţine bunele relaţiuni între 
românii ce au luptat pentru independenţa ţării…… şi de 
a le asigura, la nevoie, asistenţă la bătrâneţe”. Societatea 
îşi propunea să acorde ajutoare băneşti sau „mijloace 
de a se hrăni” pentru membrii nevoiaşi, să procure 
medicamente şi ajutor medical membrilor bolnavi, 
precum şi „hrana pe timpul maladiei”. Se prevedea, de 
asemenea, ajutor de înmormântare şi ajutoare băneşti 
copiilor orfani ai membrilor decedaţi.

O altă structură asociativă a c.m.r.r., înfiinţată 
în 1890, a fost „Clubul Ofiţerilor de Rezervă din 
Bucureşti”. Scopurile clubului au fost definite astfel: 
„A procura ofiţerilor de rezervă, celor demisionaţi şi 
asimilaţilor lor, un loc de întâlnire care, strângând şi mai 
mult legăturile de camaraderie dintre dânşii, să le procure, 
în acelaşi timp şi un izvor de cunoştinţe militare, prin 
conferinţe şi publicaţii şi a-i întreţine la curent cu toate 
progresele ce se introduc în armate“. Clubul şi-a încetat 
activitatea în 1916. 

Mai remarcăm, de asemenea, „Grupul Ofiţerilor 
în Retragere”, „Societatea Pensionarilor Militari”, 
„Grupul Politic Independent al Ofiţerilor în 
Retragere”, Societatea Ofiţerilor Veterani „Virtutea 
Militară” ş.a. În intervalul 1885-1915 s-au înfiinţat 
nouă structuri asociative ale cadrelor militare în 
rezervă şi în retragere. Prin statutele lor, acestea îşi 
propuneau să militeze pentru menţinerea spiritului 
de camaraderie între cadrele proprii şi între acestea 
şi cadrele active ale armatei, să menţină la un nivel 
corespunzător gradul de pregătire militară, prin 
preluarea unor sarcini pe această linie de la armata 
activă, să respecte Constituţia şi legile ţării, acţionănd 
cu răspundere şi fără angajare politică. 
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Având în vedere că, în general, corpul de cadre 
ale armatei proveneau din categoriile sociale cu 
posibilităţi economice modeste, iar din solda primită 
pe timpul serviciului activ nu-şi puteau realiza o 
situaţie materială lipsită de grija zilei de mâine, 
cadrele militare pensionate nu au mai putut sprijini 
materialiceşte organizaţiile din care făceau parte. În 
acest fel, treptat, parte dintre aceste structuri şi-au 
încetat activitatea în scurt timp. 

Participarea României la Primul Război Mondial a 
pus la grea încercare neamul românesc şi armata sa, în 
cadrul căreia cadrele militare în rezervă şi în retragere 
au avut un rol semnificativ. Astfel, din totalul de 
19843 de ofiţeri participanţi la operaţii, 11268 (peste 
55 %) au fost ofiţeri în rezervă mobilizaţi. 

România a încheiat Campania anului 1916 cu 
un număr de 250.000 de ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi 
morţi, răniţi şi dispăruţi. Pentru completarea acestor 
pierderi, din aprilie 1917 au început să funcţioneze 
şcoli de ofiţeri de rezervă la Botoşani, Iaşi şi Dorohoi. 

Campania anilor 1916-1917 a probat spiritul de 
sacrificiu, dârzenia şi dragostea de ţară a cadrelor 
militare în rezervă şi în retragere, aflate practic în 
toate eşaloanele ierarhice ale armatei. 

În acţiunile militare desfăşurate în perioada 1916-
1919 cadrele militare în rezervă şi în retragere au 
contribuit hotărâtor la victoriile repurtate de armata 
română, precum şi la pregătirea şi apărarea Marii 
Uniri de la 1 Decembrie 1918. 

Războiul de Întregire Naţională dus de România a 
scos în evidenţă rolul decisiv pe care l-au avut cadrele 
militare în rezervă şi în retragere, a căror pondere 
ajunsese la aproape 80 % din cadrele armatei. Unirea 
Basarabiei, Bucovinei şi Transilvniei cu Patria mamă 
a făcut ca numărul c.m.r.r. să crească, prin încadrarea 
în armata activă şi în cadrele de rezervă a nu mai puţin 
de 11.246 ofiţeri, din care 9.804 c.m.r.r., toţi români, 
provenind din armatele rusă, bulgară şi austro-ungară 
(Buletinul U.O.R.R. nr. 3-4/1927. 

Existenţa unui mare număr de c.m.r.r., dificultăţile 
cu care era confruntată ţara după război şi accentuarea 
lor spre şfârşitul deceniului al treilea, dorinţa 
majorităţii c.m.r.r. şi a foştilor combatanţi de a nu rupe 
legăturile sufleteşti cimentate în vâltoarea războiului, 
au făcut ca în perioada 1919-1939 să ia fiinţă nu mai 
puţin de 45 de organizaţii ale c.m.r.r. şi ale foştilor 
combatanţi, pe tot cuprinsul României Mari. Dar 
acest proces, pe lângă aspectele sale pozitive, a fost 
însoţit şi de contradicţii, rivalităţi, lipsă de coeziune şi 
tendinţe hegemonice.

În anul 1923 ia fiinţă Uniunea Ofiţerilor în 
Rezervă şi în Retragere (U.O.R.R.), ale cărei baze au 
fost puse de un comitet de iniţiativă. Printre obiectivele 

pe care şi le-a fixat Uniunea, au fost: să dezvolte 
simţămintele de solidaritate şi camaraderie între 
c.m.r.r.; să păstreze şi să întărească bunele raporturi 
între corpul ofiţerilor de rezervă şi cel activ: să lupte 
pentru îmbunătăţirea situaţiei materiale a membrilor 
săi, precum şi a invalizilor, orfanilor şi văduvelor 
de război: să ţină la curent c.m.r.r. cu evoluţiile şi 
perfecţionările produse în domeniul militar.

Uniunea se considera, alături de armata activă, „o 
forţă naţională”, în afară de „orice preocupare politică”. 

Întrucât U.O.R.R. avea o compunere eterogenă 
sub aspectul provenienţei c.m.r.r. (din cadre foste 
active, ofiţeri şi subofiţeri în rezervă sau retragere, 
care au obţinut gradul pe baza studiilor sau a unor 
reglementări speciale), în care cei proveniţi din 
activitate constituiau o entitate aparte în sânul 
Uniunii, a făcut ca în rândul acestora să apară şi să 
se dezvolte tendinţe de separare, materializate prin 
ieşirea din U.O.R.R. a unei bune părţi dintre aceştia, 
care, împreună cu c.m.r.r. din afara Uniunii au pus 
bazele, în anul 1925, Societăţii Ofiţerilor în Rezervă 
Proveniţi din Activitate (S.O.R.P.A.), structură 
asociativă cu personalitate juridică, care reprezintă 
predecesoarea ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”. 
Societatea a fost constituită în Bucureşti şi avea 
secţiuni în plan teritorial, în judeţe şi în oraşe. Statutul 
şi Regulamentul de funcţionare cuprindeau obligaţiile 
şi drepturile membrilor săi, stipulau dezvoltarea 
simţămintelor de solidaritate şi camaraderie, apărarea 
onoarei şi demnităţii ofiţerilor în rezervă şi în retragere, 
apărarea situaţiei lor în societate, recomandau pe cei 
mai capabili să acceadă în Parlamentul ţării ş.a. 

Statutul şi structura organizatorică a S.O.R.P.A. 
precum şi scopurile urmărite erau, în linii generale, 
asemănătoare cu cele ale U.O.R.R. Una dintre 
deosebiri consta în faptul că S.O.R.P.A. a pus la baza 
întregii sale activităţi legătura strânsă cu Ministerul 
Apărării Naţionale şi patronajul acestuia. 

Cele două structuri asociative ale c.m.r.r. instituite 
în cel de al treilea deceniu al secolului XX, la doar 
doi ani diferenţă, şi-au desfăşurat activitatea în 
paralel, militând fiecare în felul său pentru apărarea 
şi afirmarea intereselor c.m.r.r., iar fuziunea dintre 
ele a rămas la stadiul de discuţii sterile. Ambele, 
însă, au suportat marginalizarea şi restrângerea 
activităţii impuse de regimul antonescian. La sfârşitul 
anului 1940, Antonescu a decis desfiinţarea eforiilor 
Naţionale I.O.V. (invalizi, orfani, văduve de război), 
iar în decretul de desfiinţare se prevedea că asociaţiile 
sau societăţile de foşti luptători (inclusiv ale c.m.r.r.) 
„vor continua să funcţioneze, însă Ministerul Muncii, 
Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale….poate să dispună fie 
dizolvarea, fie fuziunea cu alte asociaţiuni”. Această 
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prevedere s-a materializat în martie 1943 prin 
desfiinţarea a opt asociaţii ale c.m.r.r. şi de foşti 
combatanţi, printre acestea şi Societatea Invalizilor 
şi Orfanilor de Război „Mărăşeşti”, Societatea 
„Apărătorii Patriei” ş.a. 

Tot din ordinul lui Antonescu s-a constituit, în 
august 1942, un Comitet de Control a activităţii şi 
situaţiei patrimoniale a tuturor asociaţiilor c.m.r.r. 
şi de foşti luptători. Comitetul a constatat că la  
9 februarie 1943 în ţară existau 41 de organizaţii ale 
c.m.r.r. şi de foşti luptători, iar în urma controlului 
la 31 de asociaţii (21 în Capitală, 10 în provincie) a 
rezultat că acestea cuprindeau 109.892 membri, dar 
din cele 31 de asociaţii numai 24 au fost găsite viabile. 
Comitetul a propus fuziunea lor în patru asociaţii, 
pe baza provenienţei c.m.r.r. şi a foştilor combatanţi. 
Planul lui Antonescu nu s-a finalizat datorită actului 
de la 23 august 1944 care a adus pe capul românilor 
o dictatură pe care poporul român a suportat-o  
45 de ani. 

Regimul totalitar comunist, trecând la reprimarea 
corpului de cadre al armatei române, a urmărit 
şi lichidarea organizaţiilor c.m.r.r. şi ale foştilor 
combatanţi. Ca urmare a persecuţiilor şi îngrădirilor 
de toate felurile, U.O.R.R. s-a autodizolvat la sfârşitul 
anului 1944, iar S.O.R.P.A. a fost desfiinţată printr-un  
jurnal al Consiliului de Miniştri, în februarie 1948. 
Însă lovitura de graţie pe care au primit-o organizaţiile 
c.m.r.r. şi ale foştilor luptători s-a petrecut la  
21 septembrie 1948 când, printr-o decizie a Con-
siliului de Miniştri au fost desfiinţate ultimele 30 de 
organizaţii. Prigoniţi şi lăsaţi în voia soartei, pentru 
c.m.r.r. şi foştii combatanţi a început cea mai neagră 
perioadă a existenţei lor. Unica „reparaţie comunistă“ 
a fost crearea în 1963 a Comitetului Naţional 
al Veteranilor din Războiul Antifascist, singura 
organizaţie a c.m.r.r. şi de foşti combatanţi acceptată 
oficial.

Înfiinţate începând cu sfârşitul secolului al XIX-lea  
(prima în 1885, aşa cum s-a arătat), orga nizaţiile 
cadrelor militare în rezervă şi în retragere au parcurs, 
până în 1948 (cele care au rezistat), un drum lung, 
cu urcuşuri şi coborâşuri, cu începuturi optimiste şi 
rezultate pozitive, dar şi cu sfârşituri lamentabile, cu 
încercări de unificare, dar şi cu accentuate tendinţe 
centrifuge.

Însă, peste toate acestea, structurile organizatorice 
ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi cele ale 
foştilor combatanţi în războaiele pe care le-a purtat 
România din 1877 până inclusiv cel de-Al Doilea 
Război Mondial, au constituit un element pozitiv în 
peisajul militar şi social al românilor. Ele au adus o 
contribuţie importantă la menţinerea şi promovarea, 

în condiţii grele, a spiritului militar şi de camaraderie 
în rândul celor care au părăsit, sub o formă sau alta, 
armata, dar au rămas legaţi de ea şi de virtuţile proprii 
acestei instituţii.

Organizaţiile cadrelor militare în rezervă şi în 
retragere şi ale foştilor combatanţi s-a dovedit a 
avea un caracter profund patriotic, cultivând o înaltă 
moralitate, spirit de dreptate, onoare şi demnitate şi, 
ceea ce este mai important, au refuzat să se angajeze 
politic, aceasta devenind pentru ele o constantă. 

În toată perioada existenţei, până la desfiinţarea 
abuzuvă din anul 1948 de către regimul comunist, 
organizaţiile cadrelor militare în rezervă şi în retragere 
au constituit un element pozitiv în peisajul românesc, 
au adus o contribuţie importantă la menţinerea şi 
promovarea spiritului militar, de unitate şi camaraderie, 
au rămas permanent alături de armată, pe care au 
sprijinit-o în cele mai grele momente pentru ţară, 
prin jertfele pe altarul Patriei. Răsplata însă nu a fost 
niciodată pe măsura sacrificiilor făcute de aceştia. 

2. Reluarea tradiţiilor organizatorice. Prima 
structură asociativă înfiinţată în 1990

Anul 1990 a fost anul în care s-a pus problema 
constituirii unei structuri organizatorice a cadrelor 
militare în rezervă şi în retragere provenite din 
M.Ap.N., în idea apărării intereselor de orice natură 
ale acestora şi a reprezentării lor în societate. 

Astfel că la 31 mai 1990 s-a constituit un Comitet 
de iniţiativă, format din ofiţeri în rezervă şi în 
retragere proveniţi din Ministerul Apărării Naţionale, 
care îşi propunea să reînnoade tradiţia de asociere 
a cadrelor militare care aparţineau acestei categorii 
sociale, tradiţie care fusese întreruptă cu brutalitate 
în 1948. Din acest Comitet făceau parte: General-
locotenent (r) Popescu Stelian, colonel (r) Mihai T. 
Mihail, colonel (r) Ion Costică, colonel (r) Popescu 
Constantin, colonel (r) Ciolponea Stelian, colonel (r) 
Şerban Constantin, colonel (r) Ucrain Constantin, 
colonel (r) Grigore Matei, colonel (r) Grama Toma, 
colonel (r) Furnică Ion, colonel (r) Moise Ion, colonel 
(r) Câşiu Petre, colonel (r) Albulescu Aurel, colonel 
(r) Constantinescu Paul, colonel (r) Nichita Marţian, 
colonel (r) Agapie Coman, colonel (r) Popescu Cornel, 
colonel (r) Constantinescu Constantin, colonel (r) 
Gheorghe Ion, colonel (r) Popa Cornel, colonel (r) 
Stanciu Ancu, colonel (r) Fălcoiu Dumitru, colonel (r)  
Florea Ion, colonel (r) Hristea Octavian. 

Cei care năzuiau să realizeze acest lucru aveau 
de partea lor doar entuziamul şi voinţa de a reface 
unitatea de corp a cadrelor militare în rezervă şi în 
retragere, unitate grav afectată în anii de totalitarism 
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şi dictatură, luând ca model Societatea Ofiţerilor în 
Rezervă Proveniţi din Activitate, înfiinţată în anul 
1925, în baza aceloraşi legi amintite mai sus şi de care 
să-şi lege originile şi legitimitatea istorică. 

Comitetul de iniţiativă, constituit la 31 mai 1990 
şi-a ales un Birou executiv, format din 9 membri, din 
care au făcut parte: gl.lt.(r) Popescu Stelian-preşedinte, 
col.(r) Mihai Mihail-secretar, col.(r) Ciolponea 
Stelian şi col.(r) Ion Costică- vicpreşedinţi, col.(r) 
Popescu Constantin, col.(r) Ucrain Constantin, col.
(r) Constantin Şerban, col.(r) Grigore Matei şi col.(r) 
Grama Toma-membri. 

Biroul executiv a fost împuternicit să organizeze 
actvitatea pentru punerea bazelor organizatorice ale 
noii structuri asociative: întocmirea proiectului de 
statut şi a documentelor necesare legalizării; obţinerea 
avizului Ministerului Apărării Naţionale; alcătuirea 
dosarului cu actele necesare înscrierii noii structuri 
asociative în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi 
depunerea lui la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, 
să coordoneze înfiinţarea filialelor teritoriale şi, în 
final, să pregătească prima Conferinţă Naţională. 
S-a convenit ca structura care urma să se înfiinţeze 
să poarte denumirea Liga Naţională a Ofiţerilor în 
Rezervă şi în Retragere. În perioada 20.09.1990 – 
15.02.1991 întregul efort a fost direcţionat pentru 
întocmirea documentelor oganizatorice şi înfiinţarea 
a 38 filiale judeţene şi 28 secţiuni în alte garnizoane 
decât cele reşedinţe de judeţ. 

În intervalul februarie-aprilie 1991 s-a desfăşurat 
în teritoriu o activitate intensă, bine coordonată de la 
centru, pentru alegerea organelor de conducere locale 
şi a delegaţilor pentru Conferinţa Naţională. 

Pregătirea propriu-zisă a Conferinţei Naţionale 
a Ligii Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere s-a 
desfăşurat în perioada 15.04 – 31.05.1991, perioadă 
în care au fost stabilite şi măsurile concrete prin care 
Ministerul Apărării Naţionale se obligă să sprijine 
activitatea Ligii Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere.

Sprijinul urma să se concretizeze prin acordarea 
unor spaţii de lucru, cu dotările necesare, tuturor 
stucturilor Ligii, realizarea unei colaborări fruc-
tuoase cu comandanţii de garnizoane, de mari 
unităţi şi unităţi, accesul cadrelor în rezervă şi în 
retragere în stabilimente din patrimoniul armatei, 
reglementări privind asistenţa medicală şi asigurarea 
medicamentelor, posibilitatea înaintării în grad în 
mod excepţional, asigurarea locurilor de înhumare 
în cimitire etc. Pe parcurs au fost adăugate şi alte 
elemente de sprijin din partea M.Ap.N. Activităţile 
organizatorice din perioada mai 1990–mai 1991 au 
fost sprijinite cu generozitate de către Ministerul 
Apărării Naţionale, organele centrale, comandanţii 

de mari unităţi şi unităţi, inclusiv de centrele militare, 
care au furnizat date cu privire la cadrele militare în 
rezervă şi în retragere din evidenţa lor. 

De un real folos s-a dovedit a fi legătura strânsă 
cu redacţiile presei militare, cu conducerile societăţilor 
de radio şi televiziune care, prin difuzarea unor 
comunicate şi ştiri la zi, către organizaţiile din 
teritoriu, au uşurat demersurile organizatorice, care 
nu au fost nici puţine şi nici uşoare. 

Prima Conferinţă Naţională a Ligii Ofiţerilor 
în Rezervă şi în Retragere a avut loc la Bucureşti, la 
Cercul Militar Naţional, în ziua de 31 mai 1991. 

Cu această ocazie au fost dezbătute şi aprobate 
Statutul şi Regulamentul de funcţionare, precum 
şi alte documente organizatorice. La propunerea 
participanţilor la acest forum s-a hotărât schimbarea 
denumirii Ligii, în Uniunea Naţională a Cadrelor 
Militare în Rezervă şi în Retragere (U.N.C.M.R.R.), 
avându-se în vedere cuprinderea tuturor categoriilor 
de cadre militare în rezervă şi în retragere. S-a prevăzut 
ca în Statut să fie trecută deviza Uniunii: „PATRIE, 
ONOARE, DEMNITATE”.

În memoria afectivă a cadrelor militare în rezervă 
şi în retragere, un loc privilegiat l-a ocupat şi îl ocupă şi 
în prezent, data de 31 mai 1990, dată care marchează 
reluarea tradiţiilor asociative şi înfiinţarea, în noile 
condiţii, a unei structuri organizatorice puternice a 
cadrelor militare în rezervă şi în retragere. 

Conferinţa a fost onorată de prezenţa a numeroase 
personalităţi, între care ministrul Apărării Naţionale, 
reprezentanţi ai unor departamente din M.Ap.N., ai 
Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război.

Conferinţa a ales ca preşedinte al Uniunii Naţinale 
a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere pe 
general de corp de armată (r) pof. univ. dr. IULIAN 
TOPLICEANU. 

Problematica dezbătută, precum şi hotărârea 
adoptată de Prima Conferinţă Naţională avea să 
jaloneze întreaga activitate a membrilor acestei 
structuri. 

A II-a Conferinţă Naţională a U.N.C.M.R.R. 
s-a desfăşurat în zilele de 10 şi 11 mai 1994. În 
cadrul acesteia s-a subliniat creşterea însemnată a 
numărului de membri ai Uniunii, competenţa şi 
maturitatea organelor de conducere central şi locale, 
creşterea prestigiului şi rolului acestei structuri în 
societatea civilă, precum şi în domeniul activităţilor 
în folosul armatei. S-a apreciat ca pozitivă implicarea 
activă în rezolvarea unor probleme majore, de 
interes pentru Uniune şi pentru membrii acesteia, 
pe linie organizatorică, de protecţie socială, cultural-
eucativă. A fost apreciat modul în care reprezentanţii 
U.N.C.M.R.R. au urmărit şi obţinut finalizarea unor 
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acţiuni pe linie de protecţie socială (majorări de pensii, 
indexări, susţinerea unor proiecte de legi şi hotărâri 
de guvern care priveau pe pensionarii militari etc). 
Participanţii la Conferinţă au subliniat realizările, dar 
mai ales neîmplinirile, îndeosebi în ceea ce priveşte 
protecţia socială, domeniu asupra căruia noile organe 
de conducere alese au fost solicitate să se implice mai 
mult.

A III-a Conferinţă Naţională a U.N.C.M.R.R. 
s-a desfăşurat în Aula Academiei de Înalte Studii 
Militare – azi Universitatea Naţională de Apărare, în 
ziua de 29 mai 1997. 

Conferinţa a fost onorată de prezenţa ministrului 
Apărării Naţionale, a unui consilier al preşedintelui 
României pentru probleme de apărare şi a unui 
consilier al primului ministru, a şefilor unor organe 
centrale din Ministerul Apărării Naţionale, a 
reprezentanţilor organizaţiilor şi asociaţiilor afiliate, 
precum şi ai celor din Sistemul de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, cu care, între timp 
au fost stabilite relaţii trainice de colaborare. Nu au 
lipsit dintre invitaţi reprezentanţii unor organizaţii şi 
fundaţii din societatea civilă, precum şi presa civilă şi 
militară. 

Şi la această Conferinţă a fost remarcată creşterea 
pestigiului şi competenţei U.N.C.M.R.R., afirmarea 
sa ca structură organizatorică naţională reprezentativă, 
creşterea contribuţiei Uniunii, prin studiile întocmite 
şi propunerile făcute, la dezvoltarea gândirii militare 
româneşti. Conferinţa a susţinut propunerea ca 
U.N.C.M.R.R. să poarte denumirea onorifică 
„Alexandru Ioan Cuza”.

Subliniindu-se neîmplinirile pe linia protecţiei 
sociale a cadrelor militare în rezervă şi în retragere s-a 
optat pentru susţinerea cu perseverenţă a drepturilor 
pensionarilor militari, la forurile competente, pentru 
asigurarea unui trai decent. Totodată s-a subliniat 
necesitatea implicării cu mai multă vigoare a cadrelor 
militare în rezervă şi în retragere în viaţa cetăţii. 

Un eveniment important în viaţa Uniunii a 
fost apariţia, în 1999, a primului număr al revistei 
„Rezerva Oştirii Române”, publicaţie primită cu 
mult entuziasm de membrii acesteia. 

Împlinirea la 31 mai 2001 a 10 ani de la înfiinţarea 
Uniunii Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă 
şi în Retragere a fost un prilej minunat de a trece în 
revistă realizările, dar şi de stabilire a sarcinilor care 
urmau să fie îndeplinite de Uniune, cu deosebire tot 
în domeniul social, domeniu în care dezechilibrele 
produse în perioada de tranziţie afectau grav calitatea 
vieţii pensionarilor militari.

La nivel central, evenimentul a fost sărbătorit în 
Sala de Marmură a Cercului Militar Naţional, prilej 

cu care s-a subliniat, atât de participanţi cât şi de 
invitaţi – preşedintele României, ministrul Apărării 

Naţionale, Şeful S.M.G., reprezentanţi ai unui 
însemnat număr de instituţii ale statului, organizaţii 
şi fundaţii, cu care Uniunea colaborează – faptul că 
aceasta a urcat treptele afirmării sale ca organizaţie de 
nivel naţional, cu influenţă şi autoritate în societatea 
românească, cu alese idealuri patriotice.

În cadrul acestei manifestări a fost lansat şi 
numărul 2 al revistei „Rezerva Oştirii Române’’, care 
avea să devină, în timp, publicaţie de suflet a celor care 
compun această structură fanion al c.m.r.r.r.

Cea de-a IV-a Conferinţă Naţională a 
U.N.C.M.R.R. a avut loc la data de 31 mai 2001, 
în continuarea sărbătoririi aniversării a 10 ani de la 
înfiinţarea Uniunii. 

Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat la Cercul 
Militar Naţional, în Sala de Marmură, În afara 
membrilor Colegiului Director şi a celor 160 delegaţi 
aleşi la Adunările Generale ale Filialelor Judeţene şi 
ale Sectoarelor Municipiului Bucureşti, la Conferinţă 
au participat şi numeroşi invitaţi, printre care ministrul 
Apărării Naţionale, consilieri pe probleme de apărare 
din partea Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului, 
şefi ai organelor centrale din Ministerul Apărării 
Naţionale, reprezentanţi ai organizaţiilor afiliate şi a 
celor cu care Uniunea are relaţii de colaborare. 

Pe timpul lucrărilor Conferinţei a fost subliniată 
maturitatea şi autoritatea Uniunii, precum şi 
îndeplinirea la nivel calitativ a sarcinilor înscrise în 
hotărârile adoptate. Îmbunătăţirea stilului şi metodelor 
de lucru ale structurilor de conducere, aspect remarcat 
pe timpul Conferinţei, a devenit unul din punctele 
forte ale Hotărârii adoptate cu acest prilej.

În intervalul dintre cea de-a IV-a şi a V-a Conferinţe 
Naţională, U.N.C.M.R.R. devine organizaţie „de 
utilitate publică”, prin HG nr. 20 din 15.01.2004. 

A V-a Conferinţă Naţională a U.N.C.M.R.R. s-a 
desfăşurat la sfârşitul lunii mai 2005, în Complexul 
Militar „Haiducului”, concomitent cu împlinirea a 15 
ani de la înfiinţarea acesteia, Prima zi a Conferinţei 
a fost consacrată împlinirii a 15 ani de la înfiinţarea 
U.N.C.M.R.R., prilej cu care a fost subliniat faptul 
că aceasta a reuşit să unească un număr mare de cadre 
militare în rezervă şi în retragere în jurul unor crezuri, 
idealuri şi interese comune, să conserve formaţia lor 
profesională, să protejeze statutul lor social, să cultive 
în rândurile lor sentimentul camaraderiei, onoarea 
şi demnitatea militară. U.N.C.M.R.R. a reprezentat 
şi apărat în permanenţă, cu demnitate, interesele 
şi drepturile membrilor săi, precum şi ale tuturor 
cadrelor militare în rezervă şi în retragere. 
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Multiplele intervenţii ale conducerii centrale 
a Uniunii, la Parlament, Guvernul României, 
Ministerul Apărării Naţionale, precum şi la alte 
ministere şi organe centrale şi participarea nemijlocită 
la elaborarea unor acte normative cu caracter social, 
au condus la îmbunătăţirea vizibilă a condiţiilor de 
viaţă ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere, 
pensionari militari şi ale familiilor acestora. Putem 
afirma că au fost rezolvate favorabil o serie de 
probleme de importanţă majoră, care au îmbunătăţit 
calitatea vieţii tuturor acelora care timp de 3-4 decenii 
au servit cu credinţă Patria sub Drapel. 

În cea de-a doua zi a Conferinţei au fost analizate 
problemele de fond ale ANCMRR.

Realizările menţionate de Conferinţă în domeniile 
social, cultural, educaţional etc., au necesitat un 
volum uriaş de muncă, mai ales în faza proiectării 
şi apoi în cea a materializării lor. Nu au fost ocolite 
neîmplinirile, în mod deosebit pe linie medicală, dar 
şi în alte domenii. Toate acestea au reclamat unitate, 
dar şi ridicarea calităţii şi eficienţei muncii, aşa cum, 
de altfel, s-a menţionar şi în Hotărârea adoptată. 

Conferinţa a scos în evidenţă faptul că au fost 
obţinute rezultate remacabile în domeniul militar, 
în cel al relaţiilor internaţionale ale Uniunii, inclusiv 
cu Confederaţia Interaliată a Ofiţerilor în Rezervă 
(CIOR)

La Conferinţă au avut loc şi două evenimente 
inedite: lansarea volumului II a lucrării „Mereu la 
datorie” şi premierea celor mai activi colaboratori ai 
revistei „Rezerva Oştirii Române”.

La 31 mai 2007 s-a desfăşurat Conferinţa 
Naţională Extraordinară, convocată de Biroul 
Executiv Central al U.N.C.M.R.R., în baza 
prevederilor art. 18 alin. 3, art. 21 şi art. 25 alin. 9  
din Statutul U.N.C.M.R.R., şi a Hotărârii Şedinţei 
Colegiului Director din anul 2006, referitoare la 
necesitatea completării şi actualizării Statutului 
U.N.C.M.R.R., ediţie 2005, cu legislaţia în vigoare, 
respectiv Legea 25/2001 şi Legea 246/2005.

La Conferinţa Extraordinară, în afară de cei în 
drept, a participat un număr însemnat de invitaţi 
din partea puterii şi administraţiei centrale, precum 
şi ai unor structuri cu care Uniunea avea relaţii de 
colaborare sau cooperare.

Analiza pertinentă a activităţii desfăşurate şi mai 
ales Hotărârea Conferinţei punea în faţa tuturor 
membrilor acestei structuri „de utilitate publică” 
noi parametri care se impunea a fi atinşi, accentul 
punându-se mai ales pe calitatea activităţilor.

Conferinţa Naţională Extraordinară a adoptat, 
în urma dezbaterilor, completările şi modificările 
Statutului, puse de acord cu legislaţia în domeniul 

legislativ. 
În urma Hotărârii Conferinţei Naţionale Extra-

ordinare şi prevederilor Statutului, completat şi aprobat 
în cadrul acesteia, denumirea de U.N.C.M.R.R. a fost 
schimbată cu cea de ANCMRR 

Conferinţa Naţională Extraordinară a ales ca 
preşedinte al ANCMRR pe generalul (r) Mihai 
Iliescu şi a completat locurile vacante în cadrul 
organelor de conducere ale Asociaţiei. 

Prin HG nr. 108/2008 a fost reconfirmată calitatea 
de „utilitate publică” a ANCMRR.

Perioada care a urmat, respectiv 2008-2009, a fost 
deosebit de grea pentru c.m.r.r., care au trebuit să 
suporte, din partea guvernului şi nu numai, o campanie 
anti-armată, în cadrul căreia au fost călcate în picioare, 
cu bună ştiinţă, drepturile care li se cuveneau. 

Situaţia inflamantă şi inacceptabilă pentru cadrelor 
militare în rezervă şi în retragere a fost dezvăluită de 
mesajul intitulat „Stare de alertă”, prin intermediul 
căruia B.P.C. al ANCMRR sublinia, printre altele, 
efectele pe care discreditarea Armatei le poate avea 
asupra întregului sistem de apărare a ţării. 

A VI-a Conferinţă Naţională a ANCMRR 
s-a desfăşurat la data de 2 iunie 2009, în Sala de 
Conferinţe a Complexului Militar „Haiducului”. 

Pe ordinea de zi s-au aflat: Analiza activităţii 
Asociaţiei, Raportul privind modificările şi comple-
tările Statutului ANCMRR şi discutarea şi aprobarea 
Strategiei ANCMRR pentru perioada 2009-2013. 

Alături de cei 165 delegaţi, la Conferinţă au 
participat consilieri prezidenţiali, personalităţi ale 
vieţii publice şi oficiali militari. Atât în raportul 
prezentat Conferinţei cât şi în dezbaterile care 
au urmat, s-a luat atitudine împotriva atacurilor 
nejustificate şi etichetărilor la adresa cadrelor militare 
în activitate, în rezervă şi în retragere. Cu acest 
prilej s-a amintit că mesajul „Stare de alertă”, iniţiat  
de ANCMRR şi trimis Preşedintelui României, 
Guvernului, preşedinţilor Senatului şi Camerei 
Deputaţilor, mass-mediei centrale şi locale, precum şi 
unor instituţii din administraţia centrală a Statului, a 
fost ignorat de cei în drept, nereceptându-se de fapt 
pericolul pe care îl reprezintă denigrarea cadrelor 
Armatei, asupra capacitâţii de apărare a ţării.

Conferinţa Naţională Aniversară a ANCMRR 
din 18.06.2010 s-a desfăşurat cu prilejul împlinirii 
a 85 de ani de la constituirea, în 1925, a Asociaţiei 
Ofiţerilor în Rezervă Proveniţi din Activitate, 
predecesoarea ANCMRR şi a 20 de ani de la 
înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare 
în Rezervă şi în Retragere.

Cu acest prilej au fost aduse în prim-plan cele două 
structuri asociative, cu realizările şi împlinirile lor, un 
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accent deosebit punându-se pe atitudinea c.m.r.r. faţă 
de acestea. 

Aceste aniversări au prilejuit ministrului Apărării 
Naţionale posibilitatea de a conferi Emblema de 
Onoare a Armatei României la 26 generali şi ofiţeri 
membri ai ANCMRR Totodată, 11 generali şi ofiţeri 
în rezervă şi în retragere au primit Emblema de Merit 
„Rezerva Armatei Române” clasa I, iar 36 Emblema 
de Merit „Rezerva Armatei României” clasa a II-a.

ANCMRR a fost sprijinită în organizarea acestei 
Conferinţe Aniversare de Primăria Sectorului 2 al 
Municipiului Bucureşti. 

A VII-a Conferinţă Naţională a ANCMRR s-a 
desfăşurat în Sala de Marmură a Cercului Militar 
Naţional, la 6 noiembrie 2013. Au participat ca 
invitaţi: preşedintele Academiei Române, domnul 
academician Ionel Haiduc, preşedintele Academiei, 
preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor 
Vârstnice, dl Preda Nedelcu, preşedintele A.N.V.R., 
general Marin Badea Dragnea, gl. bg. Constantin 
Popescu, reprezentant al Administraţiei Prezi-
denţiale, Sorin Encuţescu, reprezentant al primului  
ministru ş.a. 

Pe ordinea de zi s-au aflat probleme importante: 
Analiza activităţii ANCMRR pentru perioada 
2009-2013; Completarea Strategiei ANCMRR 
pentru perioada 2013-2017; Discutarea şi apro-
barea propunerilor pentru completarea Statutului 
ANCMRR; Alegerea Consiliului Director. 

În raportul prezentat Conferinţei Naţionale şi 
în cadrul dezbaterilor, a fost adusă în prim-plan 
preocuparea conducerii A.N.C.M.R.R şi a Filialelor 
pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor nocive 
ale măsurilor abuzive luate de Guvern privind 
pensile militare de stat. S-a subliniat de asemenea, 
necesitatea de a se interveni hotărât ori de câte ori 
calitatea vieţii c.m.r.r. are de suferit din cauza unor 
măsuri abuzive. Au fost luate măsuri de întărire a 
unităţii şi coeziunii, de promovare a unor demersuri 
pentru a conştientiza opinia publică despre locul  
şi rolul Armatei. S-a subliniat necesitatea consoli-
dării organizatorice şi acţionale la toate nivelurile 
Asociaţiei. 

Ziua următoare celei de-a VII-a Conferinţe 
Naţionale a fost consacrată, în prima parte, unei 
sesiuni de comunicări ştiinţifice dedicată împlinirii 
a 95 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri. În cadrul 
acesteia au prezentat comunicări: colonel prof. univ. dr. 
Alexandru Duţu, general (r) dr. Constantin Olteanu, 
prof. univ. dr. Ioan Scurtu. 

În cea de a doua parte a zilei de 7 noiembrie 
2013 participanţii la cea de-a VII-a Conferinţă 

Naţională a ANCMRR au răspuns invitaţiei 
Preafericitului Părinte Patriarh de-a face o vizită 
la Patriarhia Română. Întâlnirea a avut loc în Sala 
„Europa Cristiană” din Palatul Patriarhiei. În cadrul 
acestei întâlniri preşedintele ANCMRR a oferit 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Emblema de 
Onoare a ANCMRR

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a înmânat 
personal tuturor celor din conducerea ANCMRR şi 
a Filialelor sale, Diploma omagială „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena”.

A VIII-a Conferinţă Naţională a ANCMRR 
a avut loc la data de 1 noiembrie 2017, la Sala de 
Marmură a Cercului Militar Naţional. La conferinţă 
au participat ca invitaţi: general (r) Hurdubaie 
Ioan, preşedintele ANCMRR- MAI, gl.mr. (r) 
Dan Niculescu, preşedintele A.D.M.R.R. gl.mr. 
(r) Visarion Neagoe, preşedintele ANCE „Regina 
Maria”, Nedelcu Preda, preşedintele C.M.P.V. şi col. 
Robert Eduard Nedelcu, şeful Direcţiei Calitatea 
Vieţii Personalului.

Ordinea de zi a Conferinţei Naţionale a 
cuprins: analiza activităţii organelor de conducere 
pentru perioada noiembrie 2013-2017, prezen-
tarea propunerilor pentru completarea Statutului şi 
Strategiei ANCMRR şi alegerea noilor organe de 
conducere a ANCMRR

Rapoartele prezentate, precum şi dezbaterile 
care au urmat au subliniat necesitatea de a milita 
în continuare pentru întărirea organizatorică a 
ANCMRR, propunându-se ca Statutul acestei 
structuri să fie pus de acord cu legislaţia în vigoare 
şi să fie dezbătut într-o Conferinţă Naţională 
Extraordinară. 

Cea de-a VIII-a Conferinţă Naţională a 
ANCMRR l-a ales preşedinte al acestei structuri 
asociative, cu majoritate de voturi, pe domnul general-
locotenent (r) Neculai Băhnăreanu. 

La 22 noiembrie 2018, în baza prevederilor  
art. 17 şi art. 21 din Statut, a fost convocată 
Conferinţa Naţională Extraordinară a ANCMRR, 
în cadrul căreia a fost aprobat Statutul ANCMRR, 
pus în totalitate de acord cu legislaţia în vigoare 
privind asociaţiile şi fundaţiile şi care a cuprins şi 
propunerile Filialelor. Cu această ocazie au fost 
completate locurile vacante din Consiliul Director, 
Biroul Permanent Central şi Comisia de cenzori şi 
s-a aprobat completarea Organigramei Aparatului 
Central cu „Domeniul Comunicare”. Totodată, 
Conferinţa a aprobat constituirea „Comisiei de etică 
şi integritate” şi mandatarea acesteia cu atribuţiuni 
în domeniul monitorizării respectării şi aplicării 
Statutului ANCMRR. 
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ORGANIZAREA – COMPONENTĂ DE BAZĂ 
A MANAGEMENTULUI ANCMRR

 „Alexandru Ioan Cuza”
General de brigadă (r) ing. ION JOLDEA 

Vicepreşedinte al ANCMRR

Paradigma asociație reprezintă o grupare de 
persoane creată pentru atingerea unui scop comun, 
orientat pe un anumit domeniu, în interesul unei 
comunități. În  timp, această entitate a fost catalogată 
ca organizație non-guvernamentală, a cărei istorie, la 
nivel internațional, datează de peste 200 de ani. 

În România, prin Legea nr.246/ 2005, a fost 
aprobată Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire 
la asociații și fundații, cu modificările și completările 
ulterioare.

Termenul de Organizare explicitează acțiunea de a 
(se) organiza și rezultatul ei, respectiv constituirea unei 
structuri tip Organizație care are ca scop desfășurarea 
unor activități de interes general sau pentru o anumită 
colectivitate în interesul lor personal nepatrimonial.

În acest context, Asociația este o Organizație 
neguvernamentală care funcționează conform legis-
lației în vigoare, are un statut propriu cu o activitate 
bine conturată pe un spațiu geografic național sau 
regional, după caz.

Organizarea reprezintă o funcție de start a 
managementului unei structuri asociative deschise 
având ca scop sprijinirea rezolvării problemelor sociale 
și ale condițiilor de viață, sănătate și bună stare la nivel 
general sau pentru un anumit segment din populație.

Pentru efectuarea Organizării unei Asociații se 
au in vedere două aspecte: organizarea procesuală, cu 
referire la activitățile pe care le derulează, cu focalizare 
pe funcții, și organizarea structurală, care  implică 
componentele de structură necesare  indeplinirii 
atribuțiilor asumate.

Organizarea procesuală mixată cu cea structurală a 
ANCMRR are în vedere principale activități, pe 
domenii de responsabilitate, care urmează a fi efectuate 
de cadre militare în rezervă/retragere cu o anumită 
pregătire de specialitate. Atingerea obiectivelor 
asumate, cu grad ridicat de complexitate, se realizează 
prin derularea activităților circumscrise acestora, în 
condiții adecvate și cu detalierea reponsabilităților pe 
componente structurale formate din departamente, 
birouri și compartimente.

Conform prevederilor din STATUT, deviza Patrie-
Onoare-Demnitate exprimă ideea călăuzi toare în  

activitatea ANCMRR, prin care se influen țează 
încrederea cadrelor militare în rezervă/retragere, 
atragerea de sponsori și creșterea dorinței voluntarilor 
militari/membrii familiei acestora de a se implica 
în realizarea activităților organizate singular sau 
în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, în 
cordonatele competențelor acestora, reglementate 
prin lege sau prin alte acte normative specifice astfel 
încât Asociația să poată avea o voce puternică.

Deviza generează trei elemente fundamentale: 
perspectiva, misiunea și capacitatea structurii asociative.

Perspectiva Asociației a plecat de la întrebarea de ce 
facem ceea ce facem? Perspectiva te ține concentrat și are 
în vedere proiecția strategică, prin prisma domeniului 
de activitate, respectiv reprezentarea și apărarea 
intereselor cadrelor militare în rezervă/retragere și 
a membrilor familiilor acestora, atât în relațiile cu 
Ministerul Apărării Naționale cât și cu alte instituții 
publice centrale/locale/strucuri asociative militare 
naționale și din alte țări, pentru realizarea prioritară  
a protecției sociale a pensionarilor militari, militând, 
în același timp, pentru promovarea patriotismului 
și pastrarea tradițiilor naționale și militare. Este 
important ca membrii acestei entități, implicați în 
realizarea strategiei, să ignore beneficiile materiale, 
iar prin capacitatea operațională a Asociației să se 
determine dorința altor pensionari militari de a se 
înscrie în aceasta. 

Misiunea reprezintă sarcina Asociației de a 
face și este conectată permanent la perspectivă. Ea 
reprezintă maniera în care se acționează pentru 
realizarea obiectivelor, responsabilizează membrii și 
structurile asociative partenere sau afiliate, imprimă 
o anumită urgență și o anumită importanță pentru 
tot ce fac membrii/partenerii/afiliații acesteia, având 
termen  scurt de acțiune. În fapt, misiunea constă în a 
defini  activitățile programate a fi realizate în termen 
de maximum un an calendaristic.

Capacitatea structurii asociative este reprezentată 
prin disponibilitatea resurselor umane și financiare 
necesare activităților și prioritizarea rezolvării 
acestora. Pe baza capacității se organizează aparatul 
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de lucru la nivel central, respectiv teritorial pentru 
filialele/subfilialele teritoriale din componența 
Asociației. Eludarea acestui aspect poate conduce 
la necorelarea capacității cu misiunea, iar în final 
nerealizarea activitaților programate,  decredibilizând  
imaginea structurii asociative.

Elemente prezentate, conectate între ele, proiectează 
imaginea și  structura omogenă a Asociației, permit o 
creionare realistă a Organigramei, construirea acesteia 
pe o dimensiune corectă și direct proporțională cu 
sarcinile și personalul necesar, inclusiv o estimare a 
participării unor colaboratori organizați ca stucturi 
asociative/autorități ale admninistrației publice 
centrale sau locale.

Asociația este constituită pe principiul administrativ 
teritorial, astfel: 40 filiale județene  cu personalitate 
juridică, 6 filiale ale sectoarelor municipiului București. 
Prevederile din statutul filialelor  sunt actualizate 
și conforme  cu prevederile  din STATUTUL 
Asociației, ediție 2019. În coordonarea filialelor 
funcționează filiale locale și subfiliale constituite în alte 
localități ale fiecărui județ. Organigrama de structură 
este prezentată în Graficul nr. 1.

Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă 
și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (ANCMRR) 
este persoană juridică română de drept privat, fără 
scop patrimonial, constituită în temeiul dreptului 
constituțional la liberă asociere și a prevederilor 
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, 
cu modificările și completările ulterioare.

Asociația este recunoscută ca fiind de utilitate 
publică pe durată nelimitată conform Hotărârii 
Guvernului nr. 20/15.01.2004, reconfirmată prin  
Hotărârea Guvernului nr. 108/30.01.2008, 
funcționează sub înaltul patronaj al președintelui 
României, în calitatea sa de comandant al Forțelor 
Armate, și sub autoritatea Ministerului Apărării 
Naționale, beneficiind de sprijinul material și 
financiar al acestuia, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcți onarea 
Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și 
completările ulterioare.

În acest context, structura ANCMRR și procedura 
de management au fost construite pe activități sociale 
specifice cadrelor militare în rezervă/retragere-
pensionari militari și pe activități de promovare a 
istoriei militare și naționale, cu o distribuție a organelor 
de conducere care să permită realizarea obiectivelor 
stabilite prin Statut. În Graficul nr. 2 se prezintă 
Structura Organelor centrale de conducere ale asociaţiei.

Asociația, prin strucura și repezentarea sa la nivel 
național, are în vedere: funcția de prevenție și corecție 
prin demesuri pentru prevenirea și corectarea unor 
aspecte privind componenta socială (drepturile de 
pensie, calitatea asistenței medicale, calitatea vieții 
cadrelor militare în rezervă/retagere), propuneri 
de completarea unor acte legislative emise de 
autoritățile de stat; funcția de dezvoltare care ajută 
la dezvoltarea societății în general prin apărarea 
și promovarea tradițiilor militare și națonale. Nu 
este neglijată nici reprezentarea intereselor unor 
probleme ale pensionarilor militari care se confruntă 
la un moment dat pe tema pensiei militare, asis-

tență medicală și gratuitatea 
medicamentelor. Asociația, prin  
acțiu nile sale, își dovedește cali ta tea de 
implicare totală pentru promovarea 
drepturilor pensionarilor militari, 
a liberului acces la informațiile 
de interes general, promovează 
voluntariatul și ideea de ajutor al 
membrilor fami liei cadrelor militare -  
pensionari militari.

În contextul prevederilor statu-
tare, Asociația a elaborat obiectivele 
principale pe termen mediu și lung 
care exprimă scopul existenței 
acesteia, astfel:

1. Consolidarea structurală, tip 
ONG, pe baza legitimității dată de:

a) personalitatea juridică româ-
nă, dreptul privat,  utilitatea publică 
fără scop patrimonial;

Graf icul nr. 1
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b) statutul de instituție independentă, demo-
cratică, apartinică, nonprofit și deschisă altor structuri 
asociative cu domeniul de activitate în sectorul militar;

c) poziția de notorietate națională și inter-
națională care desfășoară activități socio-culturale în 
domeniul securității și apărării  României, conforme 
competențelor Ministerului Apărării Naționale.

2. Participarea la continuarea demersurilor și 
acțiunilor de conștientizare a profesiei de militar, 
implicarea în deciziile privind rolul și locul acestuia 
în rezerva armatei române, respectarea statutului cu 
referire la obligațiile și drepturile specifice.

3. Sistematizarea organizatorică și de acțiune, 
la toate nivelurile structurale ale Asociației (județe, 
municipii, sectoarele capitalei, orașe, comune) pentru 
eficientizarea managementului.

4. Atragerea, în structurile asociative, a cadrelor 
militare în rezervă/retragere-pensionari militari, cu 
vectorizare pe maiștri militari și subofițeri, inclusiv 
soțiile acestora.

5. Diversificarea domeniilor de activitate ale 
membrilor filialelor, educația non-formală pentru 
furnizarea de cunoștințe de către instituții abilitate, 

cu ajutorul cărora persoanele 
vârstnice pot asimila deprinderi 
noi de viață în activitățile pe 
care le efectuează în perioada 
îmbătrânirii active.

6. Extinderea relaționării 
ANCMRR cu structurile 
asociative similare din țările 
vecine, țările membre NATO/
UE, și cu alte țări. Activitate 
desfășurată la nivel central 
și teritorial,  este conform 
principiilor bunelor Practici de 
acțiune comună.

7. Pregătirea condițiilor nece-
sare asocierii ANCMRR la 
Confederația Inter națională a 
Ofițerilor în Rezervă.

8. Promovarea măsurilor de 
coagulare sistemică, pe principii 
comune, a structurilor asociative 
ale cadrelor militare în rezervă/
retragere, în scopul efectuării 
demersurilor necesare asigurării 
drepturilor sociale și a condițiilor 
de viață decentă pentru pen-
sionarii militari.

9. Relaționarea cu autoritățile 
publice centrale și locale și cu alte 

instituții sau structuri asociative tip  ONG, în vederea 
rezolvării problemelor din arealul de res ponsabilitate.

Activitățile desfășurate de către stucturile aparatului 
cen tral de lucru al Biroului Per manent Central și 
de filialele din componența ANCMRR, în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite, au la bază relațiile 
ierarhice, de cooperare, de coordonare, de sprijin și 
în drumare, precum și de control asupra respectării 
prevederilor din STATUT, potrivit atribuțiilor 
stabilite pentru fiecare domeniu de responsabilitate, 
departament, birou sau compartiment.

Relațiile ierahice sunt stabilite între conducerea 
Asociației și stucturile aparatului central de lucru, 
respectiv fililalele din compunerea acesteia, în scopul 
menținerii și perfecționării stării de funcționare a 
sistemului relațional intern al ANCMRR.

Relațiile de cooperare se stabilesc între domeniile de 
activitate, departamentele, birourile compartimentele 
aparatului central de lucru și Structurile centrale din 
Ministerul Apărării Naționale.

Relațiile de coordonare, sprijin și îndrumare se 
stabilesc între strucuturile aparatului central de 

Graf icul nr. 2
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lucru și filialele din compunerea Asociației, potrivit 
atribuțiilor specifice date în competența fiecărei 
structuri și au ca scop: sincronizarea și desfășurarea 
unitară a activităților acestora; direcționarea acestora 
în ceea ce privește aplicarea prevederilor Statutului, 
Hotărârilor adoptate de Conferința Națională, 
Consiliul Director, Biroul Permanent Central și 
ale Deciziilor Președintelui structurii centrale; 
optimizarea tuturor activităților în scopul îndeplinirii 
obiectivelor propuse, prin utilizarea rațională a tuturor 
resurselor; îndeplinirea de către structurile asociative 
din componență a atribuțiilor specifice fiecăruia, 
potrivit liniilor de acțiune stabilite prin hotărâri ale 
organelor centrale de conducere.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare 
și a protocoalelor/parteneriatelor, pentru realizarea 
obiectivelor și activităților din aria de responsabilitate, 
ANCMRR cooperează și colaborează cu Ministerul 
Apărării Naționale, cu autorități publice, organizații 

Graficul nr. 3

Legendă
Relații de colaborare 
Relații de cooperare
Relaționare informală cu 

structurile existente pentru 
relația cu mediul asociativ

non-guvernamentale și alte persoane juridice. 
Diagrama principalelor relații de colaborare este 
prezentată în Graficul nr. 3. Activitățile referitoare la 
derularea de acțiuni comune cu unele structuri din 
MApN sunt reglementate prin Ordine ale ministrului 
apărării naționale.

Putem aprecia că schimbarea, dinamismul, 
flexibilitatea și inovația organizațională sunt diferite la 
structurile asociative tip ONG, în funcție de domeniul 
problemelor asumate. Ne referim cu deosebire la 
eficiența organizațională a Asociației, deschiderea la 
nou, receptivitatea organelor centrale de conducere la 
sugestiile și propunerile membrilor săi, actualizarea și 
evaluarea strategiei, evaluarea permanentă a problemelor 
sociale, astfel încât soluționarea acestora să fie în folosul 
pensionarilor militari și ale strucurilor centrale ale 
Ministerului Apărării Naționale, ca autortitate centrală 
pentru coordonarea activităților structurilor asociative 
ale cadrelor militare în rezervă/retragere.

�v�
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Încă de la înfiinţarea ANCMRR, cu treizeci de 
ani în urmă, s-a simţit nevoia ca Aparatul de lucru 
al Biroului Permanent Central, organizat pe domenii 
de activitate, să cuprindă şi o structură specifică 
domeniului militar, respectiv un Departament 
militar, coordonat de un vicepreşedinte, care să 
contribuie la promovarea spiritului militar, la cultivarea 
sentimentelor de corp şi camaraderie dintre cadrele 
militare în rezervă/retragere şi cele din activitate, la 
dezvoltarea relaţiilor cu societatea civilă, la cultivarea 
tradiţiilor poporului român şi ale armatei sale, la 
promovarea imaginii armatei, la dezvoltarea ştiinţei şi 
artei militare etc. 

Acţionând în spiritul devizei „Patrie, Onoare, 
Demnitate” Departamentul Militar a contribuit la 
organizarea unor activităţi deosebit de importante 
pentru creşterea calităţii şi eficienţei activităţii 
ANCMRR, structură de interes naţional. 

Departamentul Militar, componentă a Aparatului 
de lucru al Biroului Permanent Central, a suferit 
în timp restructurări, astfel că la cea de-a VIII-a 
Conferinţă Naţională a devenit Departamentul 
Strategie şi Probleme Militare, având ca obiective 
principale, pe de o parte urmărirea implementării 
Strategiei în viaţa Asociaţiei, iar pe de altă parte să 
organizeze şi să conducă activităţile cu specific militar, 
organizate individual sau împreună cu Structuri din 
M.Ap.N. şi nu numai. 

Obiectivele principale ale Departamentului 
Militar, respectiv Departamentul Strategie şi 
Probleme Militare sunt: 

– contribuirea la întărirea capacităţii operaţionale 
a Armatei României și la dezvoltarea gândirii militare 
românești; 

– reprezentarea şi susţinerea intereselor Asociaţiei 
şi ale membrilor săi în derularea activităţilor de 
cooperare cu structuri militare şi asociaţii afiliate şi 
similare, din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine 
Publică şi Siguranţă Naţională; 

– desfăşurarea permanentă a unor activităţi de 
informare, de interes pentru cadrele militare în rezervă 
şi în retragere; 

DEPARTAMENTUL STRATEGIE ŞI PROBLEME 
MILITARE, ŞI IMPLICAREA SA ÎN BUNA  

DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII ANCMRR
General-maior av. (r) ing. VASILE DOMNU 

Vicepreşedinte al ANCMRR

– participarea la educarea tineretului în spiritul 
dragostei de patrie, de trecutul glorios al poporului 
român şi al armatei sale;

– asigurarea şi acordarea unor drepturi legale 
cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi rezolvarea 
unor cereri şi sesizări pe linie militară; 

– valorificarea tradiţiilor Filialelor şi includerea lor 
în proiecte specifice domeniului.

În întreaga sa existenţă, Departamentul Militar a 
avut bune relaţii cu structurile Ministerului Apărării 
Naţionale, în cadrul cărora și-a propus să valorifice 
potenţialul de competenţă al cadrelor militare în 
rezervă şi în retragere, membre ale ANCMRR. 

Un rol deosebit a revenit acestui departament în:
a) Aplicarea ordinului ministrului Apărării 

Naţionale nr. 42/1991, a Legii nr. 246/2005, pentru 
aprobarea OG nr. 26/2005 ş.a.;

b) Emiterea Ordinului M.Ap.N. nr. 3762/2008, 
prin care se conferă oficial ANCMRR numele 
„Alexandru Ioan Cuza”, materializând astfel 
Hotărârea Conferinţei Naţionale din 1997; 

c) Emiterea Ordinului M.Ap.N. cu nr. 
H5498/30.10.2009, prin care ANCMRR se identifică 
cu însemn heraldic specific, steag propriu şi Emblemă 
de Onoare;

d) Participarea ANCMRR cu un reprezentant, 
în baza Ordinului M42/1991, în Comisia Superioară 
pentru Acte Normative Specifice, până în 2017 
când, odată cu abrogarea Ordinului M42/1991, 
reprezentantul ANCMRR nu a mai avut loc în 
această comisie, datorită, pe de o parte seriozităţii şi 
pentru că întotdeauna a spus lucrurilor pe nume;

e) Realizarea unor bune legături de către Depar-
tamentul Militar cu structuri din M.Ap.N. fapt care 
a facilitat desfăşurarea unor activităţi cu sprijinul 
acestora;

f ) Menținerea permanentă a relațiilor mem-
brilor Asociației cu militarii din activitate a fost o 
preocuparea majoră a Departamentului Militar, prin 
organizarea următoarelor activități: 

• Vizite la unități operative din Statul Major al 
Trupelor Terestre și al Forțelor Aeriene, la activități în 
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poligoane, Expoziții de Tehnică Aeronautică, Muzee 
Militare și Obiective industriale de tehnică militară și 
de cercetare etc.;

• Participare la diferite întîlniri și comisii 
solicitate sau convocate de structurile MApN cu 
atribuții în acest scop;

• Participare la diferite ceremonii militare, 
activități sportive, spectacole organizate de MApN etc.

g) Asigurarea cadrului legislativ privind organi-
zarea și funcționarea structurilor asociative ale cadrelor 
militare în rezervă/retragere - pensionari militari a 
reclamat elaborarea unui act normativ prin care să se 
reglementeze activitatea specifică a acestor structuri, 
care își desfășoară activitatea în sfera de competență a 
Ministerului Apărării Naționale.

 Rezolvarea acestei probleme a fost făcută de 
conducerea ministerului, (ministru Gabriel LEȘ), 
prin introducerea în proiectul noii legi de organizare și 
funcționare a MApN al amendamentelor ANCMRR 
cu principalele probleme de interes pentru aceasta, 
cuprinse în proiectul legii structurilor asociative la 
care ne-am referit.

Problema a fost rezolvată, chiar dacă numai parțial, 
prin promulgarea Legii nr.167/14.07.2017 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 
privind organizarea și funcționarea Ministerului 
Apărării Naționale. 

Completarea și modificărea acestei legi a rezultat 
din necesitatea actualizării ei, în funcție de noile 
misiuni pe care le îndeplinește în prezent Ministerul 
Apărării Naționale, fiind de o excepțională importanță 
pentru cadrele militare în rezervă/retragere, prin 
aprobarea amendamentelor aduse la proiectul de 
lege. Prin aceasta, ANCMRR beneficiază de fonduri 
repartizate de la bugetul de Stat, de spaţii necesare, 
suportarea costurilor pentru utilităţi, mijloace de 
transport auto în ţară etc. 

Ca un omagiu adus celor care au slujit țara timp 
de decenii, sub faldurile Drapelului Tricolor și puterea 
jurământului militar, un eveniment deosebit inițiat 
de ANCMRR prin implicarea specialiștilor din 
Departamentul Militar, cu sprijinul Ministerului 
Apărării Naționale și al Structurilor asociative din 
Sistemul de Apărare Ordine Publică și Securitate 
Națională a fost elaborată și aprobată Hotărârea 
de Guvern nr. 467 din data de 12.05.2010, în baza 
căreia în fiecare an, la 31 mai se sărbătorește „ZIUA 
REZERVISTULUI MILITAR”, sărbătoare înscrisă 
în Calendarul tradițiilor militare românești.

Una dintre preocupările permanente ale Depar-
tamentului Militar este organizarea și participarea la 
activitățile dedicate Zilei Naționale a României, Zilei 
Armatei și Zilelor Categoriilor de Forțe, Genurilor 
de Arme și Specialităților Militare, care în principal 
au fost omagiate prin: adunări solemne, întruniri 
camaradereşti; activități cultural-educative; com-
petiții sportive; promovarea profesiei militare; 
activități de îngrijire a unor morminte și cimitire ale 
eroilor; activități caritabile ș.a. care s-au desfășurat la 
nivelul Asociației și monitorizate la nivel de Filiale. 

Pentru prezentarea Asociației la aceste activități 
Departamentul Militar a realizat un CD și un film 
documentar pe calculator, prin utilizarea Programului 
Power Point, care se proiectează pe timpul desfășurării 
simpozioanelor și întâlnirilor cu parteneri străini, 
precum și Pliante de prezentare în limba română 
și engleză, care au fost trimise la Centrele Militare 
pentru a fi oferite cadrelor militare trecute în rezervă, 
cu scopul de a-i informa și orienta să devină membri 
ai Asociației, precum şi delegațiilor străine care ne 
vizitează.

Ca urmare a unor relații de colaborare intense, 
pentru realizarea unor activități comune în domeniul 
științific, la propunerea Departamentului Militar, 
ANCMRR a încheiat Protocoale de Colaborare cu 
instituții de învățământ superior militar. Pe baza 
acestor protocoale și a unui regulament, încă din anul 
1994 Asociația acordă un premiu (diplomă și bani) 
pentru cea mai valoroasă lucrare de licență în domeniul 
artei militare întocmită la absolvirea Universității 
Naționale de Apărare. Activitatea a devenit o tradiție, 
fiind deosebit de apreciată atât de cadrele didactice și 
de comandă cât și de ofițerii studenți. 

De asemenea, Departamentul Militar a organizat 
și a participat activ la activitățile pentru îndeplinirea 
obiectivelor prevăzute în Protocolul de Colaborare 
semnat în anul 2013 și actualizat cu Academia 
Tehnică Militară. 

 În prezent, Domeniul Strategie şi Probleme 
Militare, rezultat din comasarea Departamentului 
Militar cu Structura pentru Strategia ANCMRR, are 
o arie de cuprindere complexă, în cadrul căreia şi-a 
propus să contribuie la creşterea calitativă a activităţii 
ANCMRR, prin proiectarea tuturor activităţilor  
într-un mai mare orizont de timp, în baza unei strânse 
colaborări cu toate celelalte structuri ale Aparatului 
de lucru, precum şi printr-o mai bună relaţionare cu 
Filialele ANCMRR şi cu structurile cu care Asociaţia 
are relaţii de afiliere sau de colaborare. 
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CALITATEA VIEŢII. CONCEPTE ŞI FACTORI 
- prima parte -

General-maior (r) dr. CONSTANTIN MIHĂLCIOIU
Vicepreşedinte ANCMRR

În ideea de a înţelege mai bine problematica 
calităţii vieţii îmi propun să abordez acest subiect în 
prima parte a acestui articol, teoretic, iar în partea a 
doua ne vom referi la calitatea vieţii cadrelor militare 
în rezervă şi în retragere. 

Societatea noastră îmbătrâneşte: până în 2050, 
proporţia persoanelor cu vârsta peste 60 de ani va 
creşte de la 25 la sută în prezent, la 37 la sută. Pe lângă 
îngrijirea medicală, pentru persoanele în vârstă un rol 
important îl are şi aspectul calităţii vieţii. Evaluarea 
calităţii vieţii este subiectivă, dar se poate aprecia, 
cu aproximaţie. Este evident că persoanele în vârstă 
au alte priorităţi decât cele tinere şi alte criterii de 
evaluare a calităţii vieţii. 

Calitatea vieţii este înţeleasă, de obicei, ca 
însemnând mai presus de toate, nivelul de bunăstare 
personală a unei persoane sau a unui grup de oameni. 
Un factor important este nivelul de trai material.

Există, de asemenea, şi alţi factori care afectează 
fericirea şi satisfacţia, de ex. educaţia, oportunităţi de 
muncă, statut social, sănătate, natură şi altele. Acestea 
sunt rezumate în termenul de bogăţie intangibilă.

Calitatea vieţii este un subiect fundamental în 
filozofie, medicină, religie, economie şi politică. Unii 
oameni de ştiinţă presupun că evaluarea propriei 
calităţi de viaţă se face după criterii foarte subiective. 
Pentru alţii, calitatea vieţii individuale (mai precis: 
sentimentul de fericire) are în mare măsură un punct 
stabilit în funcţie de temperament, la care individul se 
întoarce după schimbări pe termen scurt. Cercetările 
din ultimii ani au recunoscut din ce în ce mai mult 
relaţiile statistice între satisfacţia vieţii şi factorii 
externi menţionaţi mai sus. Astfel, pare posibil să se 
obţină o creştere a calităţii vieţii personale percepute 
prin îmbunătăţirea factorilor externi pe termen lung, 
cel puţin pentru unele persoane. Deşi până acum a 
fost formulată o varietate de conceptualizări ale 
calităţii vieţii, acestea sunt caracterizate de obicei prin 
a fi mai mult descriptive decât definitorii. Încercările 
de a descrie calitatea vieţii în general nu reuşesc să 
fie definite, de obicei, deoarece acestea nu sunt numai 
individuale, ci şi în funcţie de vârstă şi circumstanţele 
aferente (de exemplu, standardul de viaţă sau reţeaua 
socială). Prin urmare, nu este util să vorbim despre 
calitatea vieţii seniorilor ca fiind un termen specific. 

Interesul ştiinţific pentru persoanele care nu mai 
lucrează este în ultimele decenii în creştere, în special 
din cauza schimbărilor demografice. Un chestionar, 
elaborat sub patronajul Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii (OMS), înregistrează ceea ce este important 
pentru bătrâni şi promite calitatea vieţii. Se numeşte 
WHOQOL-OLD - care reprezintă calitatea vieţii 
OMS pentru persoanele de peste 60 de ani.

Măsurarea calităţii vieţii este indispensabilă 
în cercetare. În cele din urmă, toate noile noastre 
intervenţii ar trebui apreciate dacă îmbunătăţesc 
calitatea vieţii celor afectaţi. Persoanele în vârstă 
suferă mai des de boli cronice şi au nevoi complet 
diferite. Accentul este adesea pus pe aspectul uşor şi 
paliativ al tratamentului. Calitatea subiectivă a vieţii, 
ca măsură, este acum indispensabilă în cercetarea 
clinică şi cercetarea serviciilor de sănătate. Evaluarea 
rezultatelor tratamentului şi cântărirea opţiunilor de 
tratament trebuie să fie pentru persoanele în vârstă, în 
special, mai orientate spre calitatea vieţii.

Procesul de îmbătrânire este influenţat de o 
varietate de factori diferiţi. Datorită experienţei 
subiective a fiecărui individ, procesele de îmbătrânire 
se desfăşoară individual şi diferit. Prin urmare, 
fiecăruia trebuie să-i fie clar că îmbătrânirea nu este 
neapărat sinonimă cu o scădere a competenţelor 
intelectuale şi sociale.

De asemenea, se face o distincţie între vârsta 
cronologică şi cea biologică. Vârsta cronologică este 
numărul de ani trecuţi de la naştere, vârsta biologică, 
pe de altă parte, denotă mai degrabă performanţele 
individuale ale unei persoane. Ambele procese de 
îmbătrânire nu trebuie să fie congruente aici, deoarece 
vârsta biologică şi performanţa sunt determinate de 
diverşi factori. În următoarea abordare, însă, nu voi 
face nicio diferenţiere şi voi sublinia despre persoane 
„mai în vârstă“ sau „în vârstă“ şi „persoane în vârstă“, 
ca persoane care au împlinit vârsta de 60 de ani şi s-au 
pensionat deja din viaţa de muncă. 

Factorii care influenţează calitatea vieţii 
persoanelor în vârstă pot fi numeroşi, câteva exemple: 
factorii de bunăstare la bătrâneţe; sănătate şi trăsături 
de personalitate; reţelele sociale; rolul familiei; 
productivitatea şi implicarea persoanelor în vârstă; 
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situaţia locuinţelor; mobilitate; timp liber şi activitate; 
activitatea sportivă; călătorii.

Când încercăm să definim „bunăstarea”, o privire 
mai atentă dezvăluie că multe abordări se bazează 
pe „paradigme de deficit”. De exemplu, majoritatea 
definiţiilor presupun că nu există tulburări şi simptome. 
Mai mult, pare discutabil dacă bunăstarea înseamnă şi 
sănătate mentală, fericire, satisfacţie şi calitate a vieţii.

Este o întrebare de perspectivă: vreau să spun că 
termenii se suprapun în termeni de conţinut, dar nu 
pot însemna exact acelaşi lucru. Bunăstarea mi se pare 
dependentă de diverşi factori - atât condiţii obiective 
de viaţă, cât şi evaluări subiective. Starea de bine 
depinde, de asemenea, de diferite evaluări legate de 
dezvoltare, în funcţie de faza vieţii, trecutul, prezentul 
şi viitorul.

Dintr-o perspectivă multiplă, perspectivele 
sociologice, psihologice şi medicale pot fi rezumate 
pentru a clarifica termenii. Din perspectivă sociologică, 
bunăstarea socială înseamnă existenţa autonomiei şi 
posibilitatea participării. În acest context, ar trebui 
menţionate şi criterii „obiective” materiale, precum 
situaţia locuinţei, îngrijirea sănătăţii, activităţile 
sociale şi familiale şi situaţia financiară.

Starea de bine mintală include, de asemenea, criterii 
subiective, cum ar fi experienţele emoţionale pozitive 
sau negative şi evaluarea individuală a propriei vieţi - 
satisfacţia vieţii şi sensul în viaţă.

Lipsa bolilor, satisfacţia fizică şi lipsa simptomelor 
servesc în cele din urmă în perspectiva medicală a 
termenului, precum şi bunăstarea fizică în sine.

Pentru a putea sublinia mai clar diferiţi factori 
de bunăstare la bătrâneţe, trebuie abordate mai întâi 
câteva condiţii generale de dezvoltare şi sarcini ale 
bătrâneţii.

În ultimele decenii s-a înregistrat o schimbare 
semnificativă a vieţii profesionale în ţările puternic 
dezvoltate. Împreună cu speranţa de viaţă mai mare, 
aceasta a dus la o extindere considerabilă a etapei de 
viaţă post-profesională. „Retragerea” s-a transformat, 
de la o pensie scurtă, la o fază independentă a vieţii cu 
propriile sarcini şi procese de dezvoltare.

În ceea ce priveşte restricţiile de sănătate şi 
bunăstarea, trebuie subliniat faptul că, în special, 
restricţiile senzoriale, cum ar fi deficienţele de vedere 
şi deteriorarea auzului pot avea un impact vizibil 
asupra calităţii vieţii. Deficienţele vizuale şi auditive 
înseamnă, de exemplu, o restricţie în consumul 
diferitelor suporturi radio, iar citirea unei cărţi 
sau a unui ziar este, de asemenea, dificilă. „Mulţi 
dintre cei afectaţi se simt limitaţi în opţiunile lor 
de comunicare şi, prin urmare, se retrag din reţeaua 

lor socială obişnuită. Consecinţele pot fi o defalcare 
în comunicare şi izolarea socială ”(Höpflinger, F.; 
Stuckelberger, A. 1999, p. 260).

Rolurile sociale din societatea noastră sunt în 
mod semnificativ legate de activitatea profesională. 
Dacă această activitate încetează la pensie, va exista 
şi o pierdere de roluri corespunzătoare. Integrarea 
persoanelor în vârstă va depinde în mare măsură 
de modul în care pot reuşi să găsească noi roluri 
îndeplinite. Contactele interpersonale şi relaţiile 
intergeneraţii au o importanţă centrală, deoarece 
bunăstarea persoanelor în vârstă este influenţată 
semnificativ de aceşti factori sociali. „Contactele 
interpersonale, discuţiile şi vizitele, schimbul de 
experienţă, sfaturile şi sprijinul pentru probleme sunt 
componente esenţiale ale calităţii vieţi”.

Deoarece contactele cu colegii se întrerup în 
mare parte datorită intrării în faza post-angajare, 
există o orientare mai puternică către grupurile de 
referinţă private. Majoritatea contactelor există în 
cadrul familiei; Aşa se face că persoanele în vârstă îşi 
întâlnesc cel mai adesea copiii şi nepoţii. Contactele 
nu sunt cultivate numai prin vizite, ci şi prin apeluri 
telefonice, care sunt deosebit de importante pentru 
persoanele cu mobilitate redusă.

Reţelele sociale de încredere pot oferi, de asemenea, 
sprijin în perioadele de criză, chiar şi în cazul îngrijirii 
pe termen lung, mai ales că probabilitatea de a solicita 
ajutor extern şi îngrijirea cresc vizibil de la vârsta de 
80 de ani. Cunoaşterea contactelor existente, în special 
relaţiile de familie intacte, de prietenie şi de cartier, nu 
înseamnă, aşadar, doar o variaţie în viaţa de zi cu zi, dar, 
de asemenea, transmit siguranţa bunăstării că, în caz 
de urgenţă, vă puteţi baza pe parteneri, rude sau vecini.

Starea de bine la bătrâneţe în ceea ce priveşte 
reţelele sociale nu se referă doar la sentimentul de 
securitate, la posibilitatea de a apela la potenţiali 
asistenţi în situaţii de urgenţă, ci are şi o legătură cu 
„a fi folosit”.

Ca şi relaţiile cu vecinii, prietenii şi cunoscuţii, 
familia joacă, de asemenea, un rol important în mai 
multe moduri.

În plus, a fi alături de copii şi nepoţi are o 
importanţă deosebită în generaţia în vârstă de astăzi. 

Fiţi promovaţi şi provocaţi - având grijă de nepoţi, 
călcând rufele sau pur şi simplu stând împreună, cu 
cafea şi tort - acestea sunt experienţe în viaţa de zi cu 
zi a persoanelor în vârstă.

Deoarece pensionarea duce inevitabil la pierderea 
contactelor şi a rolurilor profesionale, familia are 
o importanţă crucială. Relaţiile familiale instabile 
prezintă riscul de a suferi o dublă pierdere a statutului; 
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şi anume cea a familiei şi cea a contactelor sociale 
profesionale. Întrucât contactele de familie sunt încă 
înaintea contactelor cu prietenii şi cunoscuţii, izolarea 
vârstei are loc mai ales în absenţa relaţiilor de familie, 
care pot avea un impact de durată asupra satisfacţiei 
şi bunăstării.

Participarea socială înseamnă nu numai să fii 
integrat în diferite reţele la bătrâneţe, ci şi să fii implicat 
productiv. În consecinţă, odată cu creşterea vârstei, nu 
numai că probabilitatea de a depinde de ajutor creşte, 
ci mai degrabă persoanele în vârstă pot şi doresc să se 
ajute singuri, de exemplu, prin asumarea de posturi 
onorifice şi, astfel, să-şi facă viaţa semnificativă.

De fapt, persoanele în vârstă sprijină şi alte 
persoane, de exemplu din familie sau cartier, până la 
bătrâneţe în funcţie de posibilităţile lor. 

Dezvoltarea propriei iniţiative se corelează pozitiv 
cu contactele sociale satisfăcătoare şi, de asemenea, cu 
sentimentul de bunăstare.

Pe lângă angajamentul activ, manual sau 
intelectual al persoanelor în vârstă, nu trebuie uitat că 
productivitatea poate însemna mult mai mult decât 
„a lucra de mână”. Persoanele în vârstă servesc adesea 
ca modele pentru valori, norme şi obiective; ei sunt 
cei care arată căile pentru o îmbătrânire plăcută şi nu 
numai că transmit emoţii pozitive, optimiste, precum 
bucuria şi încrederea generaţiilor următoare. 

Din cauza imobilităţii crescânde şi a cantităţii 
crescute de timp liber, locuinţa este deosebit de 
importantă pentru vârstnici pentru a satisface o gamă 
largă de nevoi. Studiile au arătat că, în medie, bătrânii 
petrec doar aproximativ două ore şi jumătate din zi în 
afara casei lor.

Calitatea vieţii este determinată nu numai de 
mediul spaţial, ci şi de relaţiile şi contactele cu rudele, 
vecinii, prietenii şi cunoscuţii.

Presupunând că spaţiile de acţiune ale persoanelor 
în vârstă devin mai mici, iar viaţa de zi cu zi devine o 
mare parte din viaţă este de conceput că o locuinţă fără 
bariere, adaptată vârstei, are o importanţă deosebită 
când vine vorba de a uşura viaţa de zi cu zi, astfel încât 
sarcinile zilnice să poată fi realizate fără probleme.

Un alt factor care influenţează bunăstarea este 
siguranţa mediului de viaţă. De exemplu, mânerele 
sensibile sau podelele antiderapante transmit senzaţia 
că riscul de accidente la domiciliu este scăzut şi creşte 
astfel satisfacţia privind locuinţa. Pe de altă parte, 
frica de criminalitate sau lipsa siguranţei în trafic 
în imediata apropiere a locuinţei ne fac nesiguri, ele 
încurajează retragerea unei persoane mai în vârstă, în 
special între cei patru pereţi, mai degrabă decât un 
sentiment de bunăstare.

Mobilitatea este condiţia necesară pentru 
participarea la activităţi sociale şi interacţiuni în 
afara locuinţei, pentru accesibilitatea la evenimente şi 
oportunităţilor de întâlnire, pentru îngrijirea sănătăţii, 
precum şi pentru aprovizionarea cu alimente şi alte 
obiecte cotidiene de către vârstnici.

De aceea, mobilitatea poate fi considerată, cu 
siguranţă ca un factor important pentru calitatea vieţii 
şi a bunăstării. Cu cât o persoană devine mai în vârstă, 
cu atât este mai mare importanţa mobilităţii, dacă se 
consideră, în acest context, absenţa obligaţiilor legate 
de muncă şi a contactelor, în special cu colegii, după ce 
a părăsit viaţa de muncă. În plus, persoanele în vârstă 
sunt din ce în ce mai expuse riscului de imobilitate 
din cauza restricţiilor fizice.

Restricţiile, cum ar fi barierele în casă şi în mediul 
de viaţă, precum şi în facilităţile publice, clădirile şi 
mijloacele de transport, deficienţele în disponibilitatea 
infrastructurii şi complexitatea sistemului de transport 
îngreunează participarea la evenimente sociale şi 
menţinerea contactelor sociale, precum şi îngrijirea 
zilnică.

Autodeterminarea şi participarea au o importanţă 
considerabilă pentru bunăstarea persoanelor în 
vârstă şi, prin urmare, acelaşi lucru pare să se aplice 
mobilităţii, dacă se presupune că este o condiţie 
prealabilă pentru participarea la viaţa socială şi, prin 
urmare, pentru calitatea vieţii.

Ajustarea fără bariere la mediul de viaţă şi la 
mijloacele de transport poate ajuta, de exemplu, 
pentru a permite persoanelor cu dificultăţi de mers 
sau restricţii funcţionale similare să se bucure de o 
autonomie funcţională de înaltă calitate în viaţa de 
zi cu zi. În acest context, mi se pare remarcabil faptul 
că, spre deosebire de numeroasele stresuri identificate 
cu diferite bariere în utilizarea autoturismelor, acesta 
este încă foarte popular ca mijloc de transport pentru 
persoanele în vârstă. Acest lucru se poate întâmpla 
pentru că maşina încă promovează mai multe 
experienţe pozitive decât utilizarea transportului 
public.

Nu în ultimul rând, aceasta înseamnă şi o restricţie 
a posibilităţilor de participare la reţelele de socializare, 
care poate fi un factor fundamental pentru satisfacţia 
vieţii şi bunăstarea la bătrâneţe.

Activitatea fizică a generaţiei mai în vârstă a crescut 
semnificativ nu numai în ceea ce priveşte activităţile 
sociale participative şi prosociale din ultimele decenii. 
Acelaşi lucru se poate spune despre activităţile 
individuale de petrecere a timpului liber. Pe de o 
parte, acest lucru poate fi atribuit unor abilităţi sociale 
superioare şi, pe de altă parte, condiţiilor medicale 
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îmbunătăţite, motiv pentru care persoanele în vârstă 
se bucură astăzi de o sănătate mai bună.

În perioada de angajare, munca şi timpul liber sunt 
interrelaţionate. Orice tip de activitate de agrement 
serveşte la relaxare şi echilibru. Odată cu ocuparea 
forţei de muncă, timpul liber, în sensul real, încetează 
să mai existe şi, ca „timp liber”, trebuie să ofere mai 
mult decât o compensaţie şi anume trebuie folosit 
într-un mod semnificativ. Modul în care se foloseşte 
şi se completează timpul liber, la vârsta de pensionare, 
depinde de diverşi factori socio-economici şi sociali, 
cum ar fi venitul, educaţia, activitatea profesională 
anterioară, starea civilă etc.

Dorinţa persoanelor în vârstă de a face mai mult 
cu viaţa lor este evidentă în domeniul hobby-urilor, 
sportului şi al călătoriilor. În afară de vizionări de 
spectacole de teatru sau evenimente de concert, vizitele 
la muzee şi expoziţii, activităţile sportive şi călătoriile 
sunt foarte populare la persoanele în vârstă.

Dacă nu te mişti, rugineşti. Pe de altă parte, mişcarea 
promovează sănătate şi bunăstare, iar mişcarea regulată 
la bătrâneţe este crucială pentru a contracara factorii 
de risc şi, de asemenea, promovează participarea, 
autonomia şi calitatea vieţii. Exerciţiile fizice pot 
contracara numeroase procese de degenerare şi riscuri 
pentru sănătate, cum ar fi subnutriţia, obezitatea, 
problemele circulatorii şi stresul psihologic. În plus, 
sunt construiţi factori de protecţie, cum ar fi condiţia 
fizică şi mentală, sentimentul unei vieţi semnificative 
şi, prin intermediul activităţii sportive comune, 
integrarea într-o reţea socială.

Pentru sport, socializarea anterioară este foarte 
importantă. Persoanele în vârstă care au activat în sport 
toată viaţa sau care au fost activi ca tineri, continuă 
acest hobby la bătrâneţe. Multe persoane în vârstă sunt 
reticente să participe la evenimente sportive.

Din cauza imaginii de sine negative pe care o 
au adesea, le este frică să nu fie copleşiti sau nu  
îndrăz nesc să apară în public în îmbrăcăminte sportivă. 
Majoritatea pensionarilor vin însă la sport doar  
prin ocolirea unei boli grave, posibil ca măsură de 
reabilitare şi profilaxie suplimentară.

Dar nu doar sportul are un efect de promovare a 
sănătăţii; De asemenea, mişcările de zi cu zi, cum ar 
fi grădinăritul, meşteşugurile şi plimbările au efecte 
benefice pentru sănătate.

Şi călătoriile înseamnă de obicei exerciţii fizice, 
oferă stimulare mentală şi promovează comunicarea 
cu alte persoane, adică creează contacte sociale care 
sunt de o importanţă crucială pentru sănătate, în 

special la bătrâneţe. 
Dacă înţelegem termenul „sănătate” aşa cum a 

spus OMS, spunând că „sănătatea nu este doar absenţa 
bolilor, ci starea de bunăstare fizică, mentală şi socială”, 
apoi călătoriile, în special pentru persoanele în vârstă, 
aduc o contribuţie semnificativă la bunăstarea fizică, 
mentală şi socială.

Călătoria la bătrâneţe pare totuşi asociată cu 
complicaţii, se consideră în legătură cu creşterea 
riscului pentru sănătate şi reducerea rezistenţei. 
Cu toate acestea, disponibilitatea de a călători şi 
organizarea unei vacanţe active pentru vârstnici arată 
o tendinţă din ce în ce mai mare. Persoanele în vârstă 
utilizează în mod constant mai mult programele de 
călătorie adaptate nevoilor lor specifice şi le solicită 
mari cereri.

Persoanele în vârstă doresc mai mult plimbări 
liniştite şi relaxare în împrejurimi liniştite. Mai presus 
de toate, ei caută, de asemenea, contactul cu alte 
persoane şi comunicarea, eventual pentru a scăpa de 
izolarea de zi cu zi. 

În ceea ce priveşte revoluţia demografică, este clar 
că, în viitor, tot mai mulţi oameni se vor întreba cum 
pot fi finalizaţi şi experimentaţi anii de după angajare 
cu un sentiment de bunăstare. 

Procesele de îmbătrânire şi vârsta în sine se 
datorează în parte mediilor de viaţă. În plus, persoanele 
în vârstă sunt şi contribuitori activi la aceste medii, 
co-dezvoltatori ai vieţii şi culturii sociale.

Se poate sublinia faptul că participarea la 
reţelele sociale, integrarea şi autonomia sunt factori 
importanţi care influenţează starea de bine. Măsura în 
care aceşti factori pot fi formaţi şi trăiţi este la rândul 
ei determinată de mulţi factori socio-economici şi 
nu în ultimul rând de voinţa vârstnicilor înşişi şi de 
accesul la autorităţile de reglementare care se ocupă 
de restricţii.

Dacă ţine de voinţa persoanelor în vârstă de a-şi 
modela activ viaţa chiar şi la bătrâneţe, sarcinile 
muncii în vârstă pot fi în viitor mai solicitante: ajutor 
individual în a face faţă vieţii şi a planifica viaţa; 
promovarea şi consilierea grupurilor de autoajutor; 
intensificarea şi conservarea proiectelor de relaţii de 
vecinătate. Vârstnicii ar putea fi implicaţi din ce în ce 
mai mult în activitatea autorităţilor centrale şi locale, 
în comisii şi ar putea fi promovat schimbul între 
generaţii. Anii câştigaţi nu sunt ani împliniţi automat, 
dar satisfacţia în viaţă şi astfel bunăstarea persoanelor 
în vârstă pot avea un impact pozitiv de durată.
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EVOLUŢIA STATUTULUI ANCMRR  
ÎN PERIOADA 1991-2020

Comandor (r) EUGEN-MIHAIL CASAPU

Orice structură asociativă nonguvernamentală nu 
poate fi constituită şi funcţiona fără un act normativ 
de bază - statutul. Primul Statut al Asociaţiei noastre 
a fost realizat în 1990, cu prilejul constituirii Ligii 
Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere, act fără de care 
această structură nu ar fi putut să fie legitimată juridic. 
Acest Statut a fost aprobat de Conferinţa Naţională din 
31 mai 1991 (în care Liga devenea Uniunea Naţională a 
Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere). Iniţiatorii 
proiectului, au avut curajul să reia procesul asociativ al 
cadrelor militare în rezervă şi în retragere provenite din 
activitate (întrerupt în anul 1948), când încă nu era clar 
cum va arăta societatea românească postdecembristă. 
Urmărirea asigurării funcţionalităţii acestei structuri a 
condus la elaborarea unui Statut echilibrat, cuprinzător 
şi util, în concordanţă cu legislaţia în vigoare în acel 
moment. Este de subliniat faptul că Statutul adoptat în 
anul 1991 a funcţionat timp de zece ani, fără a fi nevoie 
să fie revizuit sau completat.

Ulterior, prevederile Statutului adoptat în anul 
1991 au cunoscut mai multe modificări şi completări. 
Fiecare Conferinţa Naţională care a avut loc în arcul 
de timp la care ne referim, singurele în drept să 
adopte, să completeze sau să modifice Statutul, s-au 
constituit în momente importante în evoluţia Uniunii 
şi Statutului său. Toate aceste conferinţe au atestat 
faptul că U.N.C.M.R.R./ANCMRR, ca organism 
viu, a urmărit şi urmăreşte permanent să fie în pas cu 
transformările şi realităţile din societatea românească 
şi din organismul militar românesc, reflectându-le în 
Statut, legea de bază a organizării şi funcţionării sale, 
căutând permanent punerea de acord a prevederilor 
Statutului cu legislaţia în vigoare şi cu momentele 
cruciale intervenite în existenţa sa.

Remarcabil este şi faptul că, în întreg procesul 
de elaborare, modificare, completare şi adoptare a 
Statutului, s-au păstrat principiile generale viabile şi 
tot ceea ce s-a dovedit valoros şi folositor cadrelor 
militare în rezervă şi în retragere, ţinându-se seamă de 
realităţile în care acestea sunt obligate să-şi organizeze 
viaţa după ieşirea din sistemul militar activ.

De asemenea, trebuie menţionat faptul că toate 
modificările şi completările făcute la Statut au avut 
la bază analiza în structurile centrale de conducere a 
propunerilor formulate în mare parte de structurile 
teritoriale (Organizaţii/Filiale) şi au fost aprobate de 
Conferinţele Naţionale, ordinare sau extraordinare. 

Primele modificări şi completări ale Statutului au 
fost aprobate de cea de-a IV-a Conferinţă Naţională, 
din luna Mai 2001 şi au vizat: definirea cu mai multă 
claritate a faptului că U.N.C.M.R.R. funcţiona sub 
Înaltul patronaj al Preşedintelui României, comandant 
al Forţelor Armate şi sub patronajul M.Ap.N., 
ministrul fiind statutar Preşedintele de onoare; 
consacrarea fără echivoc a ideii că Uniunea nu făcea 
politică partizană şi în cadrul ei era interzisă desfăşurarea 
oricăror activităţi în favoarea sau în defavoarea vreunui 
partid sau organizaţie cu caracter politic, precizându-se 
totodată că atât conducerea centrală, cât şi conducerile 
judeţene puteau solicita sprijinul partidelor politice 
parlamentare în susţinerea promovării unor legi sau 
alte acte normative privind protecţia socială a cadrelor 
militare în rezervă şi în retragere provenite din activitate; 
definirea cu claritate şi fără ambiguităţi a criteriilor 
pe care trebuie să le îndeplinească cel care solicită 
să devină membru al Uniunii; includerea dreptului 
soţiilor, ca după decesul soţilor să poată deveni membre 
ale Uniunii; stabilirea mai precisă a rolului Uniunii în 
plan intern şi internaţional, colaborarea şi cooperarea 
acesteia cu structuri asociative similare, conlucrare şi  
solidaritate cu cele din societatea civilă. De asemenea, 
ediţia 2001 a Statutului, stabilea cu mai multă claritate 
principiile, scopul, calitatea de membru cu îndatoriri 
şi drepturi, structura organizatorică şi organele de 
conducere centrale şi teritoriale, rolul Comisiei de 
analiză a respectării Statutului, care înlocuise fosta 
Comisie de litigii.

Următoarele modificări şi completări ale Statutului 
au fost făcute la cea de-a V-a Conferinţă Naţională, din 
luna mai 2005, fiind reflectată în Statut recunoaşterea 
Uniunii ca fiind „structură asociativă de utilitate 
publică”, fapt realizat prin H.G. nr. 20/ ianuarie 2004 
şi implicit necesitatea înscrierii în Registrul Naţional 
al Asociaţiilor şi Fundaţiilor, atât a Uniunii cât şi a 
Filialelor. Totodată, s-a avut în vedere ca în definirea 
Uniunii să se precizeze cu claritate că aceasta se adresa 
tuturor cadrelor militare în rezervă şi în retragere 
provenite din activitate în Armata României, Uniunea 
fiind o structură asociativă deschisă, democratică, 
acţionând în spiritul valorilor devizei: „Patrie - Onoare –  
Demnitate”.

Modificările şi completările la Statut au vizat şi 
alte aspecte, precum: implicarea în mai mare măsură a 
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Uniunii în problematica capacităţii de apărare a Ţării, 
în promovarea valorilor democraţiei şi ale statului de 
drept, în susţinerea intereselor naţionale în efortul 
de integrare în structurile euroatlantice; introducerea 
categoriei de membri susţinători, persoane fizice sau 
juridice care consimt să sprijine material sau financiar 
activitatea Uniunii; primirea în rândul membrilor 
a soţiilor (soţilor) cadrelor militare în rezervă şi în 
retragere decedate; înscrierea în capitolul „Îndatoriri” 
a obligaţiei membrilor de nu desfăşura activităţi 
care contravin demnităţii, prestigiului, normelor de 
comportare ostăşească, atunci când poartă uniforma 
militară, iar în capitolul „Componente, afilieri şi 
cooperări” faptul că Asociaţia Ofiţerilor de Rezervă 
din România, constituită în acea perioadă, era afiliată 
structurii de bază şi membră cu drepturi depline a 
Confederaţiei Interaliate a Ofiţerilor de Rezervă 
(CIOR).

În anul 2007, ca urmare a prevederilor OUG 
nr. 26/2000 referitoare la asociaţii şi fundaţii, a 
fost schimbată denumirea structurii asociative, din 
Uniunea Naţionala a Cadrelor Militare în Rezervă 
şi în Retragere, în Asociaţia Naţională a Cadrelor 
Militare în Rezervă şi Retragere, fapt care trebuia să 
fie reflectat şi în Statut. În acelaşi timp, s-a considerat 
că o serie de prevederi ale Statutului necesitau a fi 
îmbunătăţite şi completate, astfel că au fost făcute mai 
multe propuneri, unele din ele vizând unele aspecte 
organizatorice, cum au fost schimbarea denumirii 
Colegiului Director în Consiliul Director, a Biroului 
Executiv Central în Birou Permanent Central, a 
Organizaţiei judeţene în Filiala Judeţeană, fostele 
filiale devenind Subfiliale, şi desfiinţarea Comitetului 
Municipal Bucureşti, Filialele din Sectoarele Capitalei 
urmând să funcţioneze la nivelul Filialelor Judeţene, în 
legătură directă cu Conducerea centrală.

Consiliul Director din luna noiembrie 2008, 
luând act de noile observaţii şi propuneri, a hotărât 
intensificarea activităţii comisiei stabilite în vederea 
îmbunătăţirii unor prevederi statutare care urmau a fi 
supuse spre aprobare Conferinţei Naţionale, avându-se  
în vedere şi reconfirmarea recunoaşterii ANCMRR 
ca structură asociativă de utilitate publică (prin 
H.G. nr. 108/ ianuarie 2008), acordarea dreptului 
ANCMRR de a avea Însemn heraldic şi Steag de 
identificare proprii, de a avea şi conferi Emblema 
de Onoare (prin Ordinul M.Ap.N. nr.5493/2008) şi 
confirmarea legării denumirii ANCMRR de numele 
Primului Domnitor al Principatelor Române Unite, 
„Alexandru Ioan Cuza” (prin Ordinul nr. H. 3762/2008 
al M.Ap.N.). Toate aceste propuneri au fost aprobate 
la cea de-a VI-a Conferinţă Naţională, din luna 
iunie 2009, creându-se totodată condiţiile optime 

pentru îmbunătăţirea organigramei organizatorice 
şi relaţionare.

Preocupările pentru îmbunătăţirea Statutului au  
continuat, astfel că în pregătirea celei de-a VII-a 
Con fe rinţe Naţionale, din luna noiembrie 2013 au 
fost solicitate noi observaţii şi propuneri. Majoritatea 
acestora au avut în vedere: acordarea competenţei 
Consiliului Director de a adopta amendamente la 
Statut şi a le pune în aplicare sub rezerva aprobării lor 
de Conferinţa Naţională, fapt care facilita o mai mare 
operativitate în soluţionarea problemelor; întărirea 
disciplinei prin interzicerea alegerii în organele de 
conducere, la toate nivelurile, a unor membri care fac 
parte din alte structuri asociative, ale căror prevederi 
statutare sunt în contradicţie sau incompatibile cu cele 
ale ANCMRR; sancţionarea promptă a abaterilor, 
prin aplicarea graduală a unor sancţiuni - avertisment, 
revocarea din funcţie, încetarea calităţii de membru 
(excluderea), stabilindu-se totodată şi prevederi privind 
contestarea sancţiunilor; condiţiile de desfăşurare 
a unor activităţi specifice; dreptul Filialelor de a 
acorda titlul de „Membru de Onoare”. Prin aprobarea 
acestor propuneri a rezultat ediţia 2013 a Statutului 
ANCMRR.

Ca urmare a unor probleme apărute din aplicarea 
Statutului Asociaţiei (ediţia 2013) şi pentru îmbu-
nătăţirea activităţilor Asociaţiei, în prima parte a 
anului 2017 a fost demarat de către Biroul Permanent 
Central un proces de modificare şi completare a 
Statutului Asociaţiei, dar care nu a fost finalizat, fapt 
pentru care, imediat după Conferinţa Naţională din 
noiembrie a aceluiaşi an, acesta a fost reluat. 

Propunerile de modificare şi completare făcute de 
Filiale sau de membrii din conducerea centrală au vizat 
majoritatea capitolelor, multe din acestea referindu-se 
la 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 din 
alte structuri, încetarea calităţii de membru în cazul 
neachitării cotizaţiei de membru timp de 2 ani, 
depunerea dosarului de candidatură şi desfăşurarea 
votului pentru alegerea preşedintelui Asociaţiei şi a 
preşedinţilor de filiale etc. 

De asemenea, propunerile făcute de comisia de 
elaborare a noii forme a Statutului au avut în vedere: 
asigurarea unui cadru de reglementare îmbunătăţit 
a actului managerial şi creşterea eficienţei activităţii 
ANCMRR; punerea de acord a prevederilor actualului 
Statut cu modificările ulterioare ale legislaţiei care 
reglementează problematica asociaţiilor, elaborarea 
actelor normative, activitatea financiar-contabilă etc., 
precum şi cu ordinul ministrului Apărării Naţionale 
nr. M. 161 privind stabilirea criteriilor de sprijinire 
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a asociaţilor de utilitate publică care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniile de activitate ale M.Ap.N.; 
rezolvarea unor situaţii existente în organizarea 
şi activitatea Asociaţiei şi Filialelor/Subfilialelor 
acesteia, determinate de nefinalizarea în multe judeţe 
a procesului de trecere de la Organizaţie la Asociaţie; 
stabilirea, la nivel de Asociaţie, a unui control unitar 
şi coerent privind aplicarea Statutului, bazat pe un 
climat etic şi integru, adecvat activităţii din cadrul 
ANCMRR. 

Prin aprobarea noii forme a Statutului Asociaţiei 
(ediţia 2019) de Conferinţa Naţională Extraordinară 
din 22 noiembrie 2018, la Capitolul 1. Dispoziţii 
generale, au fost reformulate scopul asociaţiei (într-o 
formă mai sintetică) şi obiectivele (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 şi în retragere, inclusiv în faţa instanţelor 
de judecată, răspunsul oportun la denigrările care 
apar în societate la adresa cadrelor militare în rezervă 
şi în retragere, conştientizarea organelor abilitate şi 
opiniei publice despre problemele cadrelor militare în 
rezervă şi în retragere; de asemenea, a fost subliniat 
rolul ANCMRR în coagularea eforturilor tuturor 
structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă 
şi în retragere şi încheierea de protocoale cu acestea, 
inclusiv pentru a deveni structuri asociate afiliate la 
ANCMRR.

Modificările şi completările de la Capitolul 2. 
Membrii Asociaţiei asigură o unitate a abordării 
definiţiilor pentru membru susţinător şi membru 
de onoare, fiind introduse şi două noi articole care 
reglementează acordarea titlului de Preşedinte de 
Onoare şi Emblemei de Onoare. Au fost separate 
îndatoririle şi drepturile membrilor Asociaţiei de 
aspectele interzise acestora de Statut. De asemenea, 
a fost prevăzută în Statut posibilitatea şi modul de 
efectuare a transferului unui membru de la o filială la 
alta, o gradualitate a sancţiunilor, modul de sancţionare 
şi încetarea calităţii de membru, ultima incluzând şi 
situaţia în care cotizaţia de membru nu a fost achitată 
timp de 2 ani.

Prin modificările şi completările la Capitolul 3 
Organizarea s-a stabilit o structură organizatorică a 
ANCMRR, care include atât filiala judeţeană/de sector, 
cât şi cea locală (municipală, orăşenească, comunală), 
clarificând unele situaţii existente până atunci, precum 
şi subfiliala; au fost precizate cu claritate atribuţiile 
structurilor de conducere şi au fost introduse atribuţiile 

funcţiilor de preşedinte (de Asociaţie, filială judeţeană 
şi de sector, filială locală, subfilială), asigurând astfel 
condiţiile unui management eficient la toate nivelurile. 
De asemenea, au fost clarificate norma de reprezentare, 
cvorumul, inclusiv pentru Şedinţele extraordinare, 
valabilitatea hotărârii, au fost precizate condiţiile 
candidaturilor şi modul de alegere a preşedintelui 
Asociaţiei şi a preşedinţilor de filiale sau subfiliale, 
precum şi limitarea mandatelor a acestora la două 
mandate succesive.

La Capitolul 4. Activitatea financiar-contabilă 
a fost introdusă ca sursă financiară redirecţionarea 
a 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii/
pensii. Prin Statutul Asociaţiei (ediţia 2019), a fost 
abrogat articolul privind Asociaţiile Caselor de Ajutor 
Reciproc ale Cadrelor şi Personalului. De asemenea, 
a fost abrogat Capitolul IV. Comisia de analiză a 
respectării prevederilor Statutului şi înlocuit cu 
Capitolul 6. Comisia de Etică şi Integritate. Aceasta 
comisie este o comisie independentă care trebuie să 
monitorizeze respectarea şi aplicarea prevederilor 
Statutului ANCMRR 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 (Capitolul 
7), 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 
autorităţile şi instituţiile statului, la nivel central sau 
local.

Capitolul 8. Dispoziţii finale prevede obligativitatea 
respectării Statutului şi punerea de acord cu prevederilor 
acestuia a documentelor de constituire şi a statutelor 
filialelor, fapt care va permite depăşirea unor probleme 
de legalitate care privesc unele filiale. Au fost introduse 
noi articole privind locul şi rolul revistei „Rezerva 
Oştirii Române” şi al publicaţiilor Filialelor. S-a 
stipulat faptul că modificarea/completarea Statutului 
se aprobă cu votul a 2/3 din numărul participanţilor 
cu drept de vot la Conferinţa Naţională/Consiliul 
Director.

Statutul, prin întregul său conţinut, stimulează în 
permanenţă revigorarea capacităţii organizatorice a 
ANCMRR şi a structurilor sale, fapt care permite o 
continuă primenire comportamentală, atât în plan 
ideatic, cât şi în cel al acţiunilor, în raport cu scopul şi 
sarcinile asumate.

Respectarea prevederilor Statutului şi însuşirea 
temeinică a acestora, asigură garanţia că activitatea 
ANCMRR se va desfăşura şi în viitor bazată pe 
un fundament solid şi în limita unor parametri de 
responsabilitate, calitate şi eficienţă.
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DEPARTAMENTUL COMUNICARE, RELAŢII 
CU STRUCTURILE ASOCIATIVE, INSTITUŢII 
PUBLICE ŞI PROTOCOALE DE COLABORARE

General-maior (r) dr. ADRIAN LEONARD BANTAŞ
Vicepreşedinte ANCMRR

Domeniile comunicare, relaţii cu structurile 
asociative, instituţii publice şi protocoale de colaborare 
sunt deosebit de importante în viaţa ANCMRR, 
dat fiind faptul că, în diamica sa, această structură 
asociativă de interes naţional şi de „utilitate publică” 
colaborează cu un număr însemnat de instituţii şi în 
acelaşi timp rezolvă, în baza Statutului, o diversitate 
de sarcini, unele de o importanţă deosebită, îndeosebi 
prin propriile Filiale. Cele de mai sus şi încă multe altele 
au impus necesitatea înfiinţării unui Departament 
de comunicare, relaţii cu structurile asociative, 
instituţii publice şi protocoale de colaborare.

Pe parcursul timpului, sarcinile pe care acest 
Departament, condus de un vicepreşedinte al 
ANCMRR (în prezent semnatarul acestui articol) 
erau îndeplinite de mai multe substructuri din 
conducerea Asociaţiei. 

Cumulând o problematică deosebit de importantă, 
acest Departament şi-a stabilit un număr însemnat 
de obiective, bine structurate, unele interdependente, 
care îi obligă pe cei implicaţi să-şi planifice de aşa 
natură activitatea încât acestea să fie realizate la 
anumite standarde. Rolul şi importanţa deosebită 
ale acestui Departament, în tot ceea ce întreprinde, 
revine comunicării. 

Dintre obiectivele de bază ale acestui Departa-
ment cele mai importante sunt următoarele: 

– Pregătirea comunicatelor oficiale din partea 
ANCMRR şi transmiterea acestora către Filialele 
ANCMRR din Bucuresti şi teritoriu;

– Pregătirea documentelor tipizate, în format 
electronic, pentru uniformizarea corespondenţei cu 
Filialele ANCMRR şi transmiterea acestor modele 
în teritoriu;

– Gestionarea corespondenţei dintre ANCMRR şi 
Filialele din teritoriu, prin compartimentele Secretariat 
şi Comunicare, în domeniul de reponsabilitate al 
fiecăruia, stabilit prin atribuţiile specifice;

– Acordarea sprijinului de specialitate în 
domeniul IT (calculatoare şi laptopuri) din dotarea 
ANCMRR, pentru o bună utilizare şi funcţionarea 
corectă a acestora; 

– Urmărirea aplicării procedurilor de securitate 
legale în vigoare şi îndrumarea în domeniul secu rităţii 
documentelor şi exploatării mijloacelor IT (calculatoare 
şi laptopuri), precum şi a datelor personale utilizate în 
activităţile curente ale ANCMRR;

– Participarea la soluţionarea operativă a 
problematicilor ANCMRR, prin propuneri adecvate, 
implicare directă cu personal specializat în domeniu, 
cooperare cu toate compartimentele ş.a.;

– Stabilirea procedurilor, normelor, condiţiilor etc. 
de cooperare/colaborare cu alte structuri asociative 
din România, din afara ANCMRR şi întocmirea 
documentelor corespunzătoare acestor cooperări, 
respectiv colaborări; 

– Participarea cu personal desemnat/stabilit, la 
activităţi oficiale, unde ANCMRR este parte sau 
solicitată/invitată; 

– Implicarea, în limita posibilităţilor, la activităţi, 
acţiuni, solicitări etc. care pot să apară neplanificat, în 
timp, în funcţie de situaţia specifică şi de competenţa 
în soluţionare;

– Actualizarea competenţelor şi atribuţiile proprii 
în funcţie de evoluţia evenimentelor şi de necesitatea 
unor schimbări.

Fiecărui obiectiv menţionat mai sus i se asociază 
o anumită metodologie de realizare. 
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30 DE ANI LA DATORIE
Comandor (r) ing. ION BICHIR

Preşedintele Flialei Judeţene Olt a ANCMRR

După evenimentele din 
decembrie 1989, în urma 
cărora România a trecut 
de la un regim totalitar la 
democraţie, care presupune 
existenţa unor drepturi 
şi libertăţi pentru toţi 
cetăţenii, printre care şi 
dreptul la liberă asociere, 
a apărut şi posi bilitatea 
înfiinţării, de către cadrele 
militare în rezervă şi în 

retragere, a unor structuri organizatorice proprii, care 
să le apere interesele şi să-i reprezinte în societate.

Strategia de apărare a României a făcut din 
Municipiul Caracal, una dintre cele mai importante 
garnizoane militare din ţară. Marea majoritate a 
cadrelor militare şi-au întemeiat familii şi s-au stabilit 
pentru totdeauna în Caracal după trecerea lor în 
rezervă, devenind membri activi ai comunităţii.

Un comitet de iniţiativă, format din col. (r) 
Petrişor Paul, col. (r) Velţan Nicolae, lt. col. (r) 
Balaban Dumitru, lt.col. (r) Dună Gheorghe, mr. 
(r) Amza Nicolae, mm (r) Truşcă Ştefan şi plt. adj.
(r) Stae Dumitru, constituit la începutul anului 1990, 
şi-a propus reluarea tradiţiei asociative a fostelor cadre 
militare active, tradiţie  întreruptă cu brutalitate de 
regimul comunist în anul 1948.

Astfel, la 28 februarie 1990, 31 de persoane,  
24 de pensionari militari proveniţi din unităţile 
militare din Caracal şi Deveselu şi 7 veterani de 

război, au înfiinţat prima asociaţie din ţară a ofiţerilor, 
maiştrilor militari şi subofiţerilor în rezervă şi în 
retragere, din Ministerul Apărării Naţionale. 

Până la data de 24.12.1990, asociaţia caracaleană, 
având deja 54 de membri, a aderat la Liga Naţională 
a Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere, a desfăşurat 
activităţile pe baza propriului Statut, ţinând în acelaşi 
timp o permanentă legătură cu Comitetul de iniţiativă 
care a activat pentru înfiinţarea Ligii Naţionale.

La data de 23.01.1996 Filiala din Municipiul 
Caracal a înaintat Colegiului Director al 
U.N.C.M.R.R. propunerea ca Filiala caracaleană să 
poarte denumirea de „General Gheorghe Argeşeanu”. 
Conferinţa Naţională a U.N.C.M.R.R. din data 
de 29.05.1997 a aprobat în unanimitate de voturi 
ca Filiala din Municipiul Caracal să poarte această 
denumire onorifică.

În şedinţa sa din data de 28.06.2006, Colegiul 
Director a adoptat hotărârea prin care, „în conformitate 
cu prevederile art.14 şi art.79 din Statutul Uniunii, 
aprobă propunerea Biroului Executiv Central ca 
Asociaţia Judeţeană Olt să funcţioneze în municipiul 
Caracal, cu peste 600 de membri”. 

În anul 2007, Uniunea Naţională a Cadrelor 
Militare în Rezervă şi în Retragere a devenit Asociaţia 
Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere 
„Alexandru Ioan Cuza” astfel că, Filiala noastră a 
făcut demersurile necesare pentru transformarea 
Asociaţiei Judeţene Olt în Filiala Judeţeană Olt a 
A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”. Demersurile 
făcute pentru obţinerea personalităţii juridice de către 
Filiala Judeţeană Olt, s-au finalizat la Judecătoria 
Caracal la data de 29.11.2007. La data de 08.01.2008 
Filiala Judeţeană Olt a ANCMRR a fost înscrisă în 
registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor din România.

De la constituire, la conducerea Filialei, în calitate 
de preşedinţi, s-au aflat: colonel (r) Paul Petrişor 
(1990-2001); comandor (r) Nicolae Velţan (2001-
2005); colonel (r) Neculai Atasiei (2005-2006); 
colonel (r) Ioan Mandu (2006-2008); colonel (r) 
Constantin Enache (2008-2010); comandor (r) Vasile 
Bujor (2010-2012); comandor (r) ing. Ion Bichir 
(2012-până în prezent).

DIN VIAŢA FILIALELOR ŞI SUBFILIALELOR A.N.C.M.R.R.

Membrii fondatori ai Filialei judeţene Olt (1990)
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Filiala şi-a onorat misiunea de a fi un adevărat 
liant între membrii acesteia, adunările săptămânale 
fiind adevărate momente de dezbateri, cu valoroase 
schimburi de experienţă în diferite domenii de 
informare, întâlniri cu reprezentanţi ai administraţiei 
publice locale şi oameni de cultură, cu invitaţi 
importanţi ai vieţii politice, economice şi sociale, 
ceea ce a condus implicit la o permanentă conectare 
a cadrelor militare în rezervă şi în retragere la viaţa 
social-politică a judeţului şi nu numai.

Filiala are legături de colaborare şi este sprijinită 
în activitatea sa de unele structuri militare existente 
în prezent pe teritoriul judeţului Olt: Centrul Militar 
Judeţean Olt, Batalionul 325 Artilerie „Alutus”, 
Batalionul 1 Instrucţie „Olt”, Batalionul 22 Infanterie 
„Romanaţi” şi Baza Militară 99 Deveselu. 

Desfăşurându-ne activitatea sub deviza PATRIE –  
ONOARE – DEMNITATE, ne-am creat şi bucurat 
de prestigiu şi autoritate în rândul cadrelor militare în 
rezervă şi în retragere, cadrelor militare în activitate, dar 
şi în rândul persoanelor civile, iniţiind şi desfăşurând 
activităţi cu un profund caracter informativ-educativ, 
atractive şi care să vină în sprijinul rezolvării unor 
probleme care preocupă pe membrii Filialei noastre.

Plecând de la prevederile Statutului Asociaţiei, 
ale Hotărârilor Conferinţelor Naţionale, Consiliului 
Director, Biroului Permanent Central şi a celor 
proprii, Filiala noastră şi-a analizat, în timp, întreaga 
activitate organizatorică pentru creşterea numărului 
de membri, sporirea calităţii tuturor activităţilor 
pe care le-am organizat şi desfăşurat, indiferent de 
nivelul la care ne-am raportat, cu implicarea directă 
în viaţa socială a cadrelor militare în rezervă şi în 
retragere, dar şi a Judeţului Olt. 

Aniversarea a 25 de ani (28 februarie 2015) de la 
înfiinţarea Filialei Judeţene Olt „General Gheorghe 
Argeşeanu“ a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare 
în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza“ a 
constituit un moment de satisfacţie şi bucurie, de 
trecere în revistă a realizărilor şi împlinirilor noastre, 
de analiză a modului în care au fost transpuse în 
practică obiectivele şi scopurile Asociaţiei, aşa cum 
sunt ele stipulate în Statut. 

La eveniment, am fost onoraţi cu prezenţa 
prefectului Judeţului Olt, preşedintele Consiliului 
Judeţean Olt, comandantul C.M.J. Olt, comandantul 
Brigăzii 2 Infanterie„Rovine“, comandanţi de unitaţi 
militare din garnizoana Caracal, comandantul Bazei 
Militare 99 Deveselu, precum şi captain William 
Garren - comandantul Naval Support Facility 
Deveselu.

Pentru ca evenimentul să rămână în memoria 
membrilor prezenţi şi viitori, dar şi a publicului larg, 
preşedintele Filialei Judeţului Olt „General Gheorghe 
Argeşeanu“ a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza“ a 
propus întocmirea unei lucrări care să menţioneze 
principalele activităţi în cei 25 de ani de existenţă 
ai Filialei, lucrare intitulată „Un sfert de veac la 
datorie”. 

Începând cu anul 2015, preşedintele şi o parte 
dintre membrii Filialei noastre, au participat la unele 
activităţi organizate de Baza Militară 99 Deveselu şi 
Naval Support Facility Deveselu.

A devenit o tradiţie ca de 25 octombrie – Ziua 
Armatei Române, în parteneriat cu Consiliul Jude-
ţean Olt şi Primăria Municipiului Caracal, să 
organizăm spectacole de muzică populară, susţinute 
de ansamblul profesionist „Doina Oltului“, ansamblul 

Aniversarea a 25 de ani de la înf iinţare (2015)
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Aniversarea a 30 de ani de la înf iinţare (2015)

folcloric al Centrului cultural „Radu Şerban“ Caracal, 
„Rapsozii Oltului de Jos“ şi Grupul vocal folcloric 
„Bujorelul“ din Drăgăneşti-Olt.

La data de 25 octombrie 2018, în cadrul 
spectacolului organizat de Filiala noastră judeţeană, 
în parteneriat cu Naval Support Facility Deveselu şi 
Baza Militară 99 Deveselu, la Cercul Militar Caracal, 
a participat şi Orchestra Forţelor Armate Americane 
Staţionate în Europa.

Anul acesta, pe 28 februarie 2020, Filiala 
Judeţeană Olt „General Gheorghe Argeşeanu“ a 
Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă 
şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza“ a sărbătorit 
împlinirea a 30 de ani de existenţă, eveniment care s-a 
desfăşurat în Sala Teatrului Naţional Caracal. 

 La eveniment au participat membrii Filialei 
noastre și familiile acestora, general-maior (r) inginer 
Vasile Domnu, din partea Biroului Permanent al 
ANCMRR, invitați din partea administrației publice 
locale și județene, președintele Filialei Județene 
Teleorman, președintele Filialei Județene Dolj, 
comandanți de unități militare și de poliție din 

garnizoana Caracal, directori ai liceelor din Municipiul 
Caracal, președinți ai asociațiilor partenere, comandor 
Răzvan Brătulescu - comandantul Bazei Militare 99 
Deveselu, captain Morris Oxendine - comandantul 
Naval Support Facility Deveselu și captain John 
Fitzpatrick – comandant U.S. Aegis Ashore Missile 
Defense System.

Filiala Judeţeană Olt „General Gheorghe Argeşeanu“ 
a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă 
şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza“ a avut şi are 
legături de colaborare cu Asociaţia Naţională a 
Veteranilor de Război/Subfiliala Caracal, Asociaţia 
Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”- Filiala 
Judeţului Olt, Asociaţia Română pentru Propaganda 
şi Istoria Aeronauticii – Filiala Caracal, Casa de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor Militari şi Asociaţia „Fiii şi 
prietenii Caracalului”. Cu aceste structuri organizează 
sistematic acţiuni comune prilejuite de evenimente 
importate, precum: Ziua Naţională a României, 
Ziua Eroilor, Ziua Armatei Române, Ziua Unirii 
Principatelor Române, Ziua Rezervistului Militar ş.a.
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FILIALA JUDEŢEANĂ IAŞI „HENRI COANDĂ” 
A ANCMRR” ÎMPLINEŞTE TREI DECENII  

DE LA ÎNFIINŢARE
Colonel (r) GHEORGHE PANCU

Preşedintele Filialei Judeţene Iaşi a ANCMRR

În perioada anilor 1990 - 1991, imediat după 
înfiinţarea Ligii Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere, 
una dintre activităţile importante care s-au desfăşurat pe 
plan local a fost constituirea organizaţiilor judeţene şi 
alegerea delegaţilor pentru prima Conferinţă Naţională, 
care urma să aibă loc la 31 mai 1991.

Printre cele 38 de structuri judeţene ale cadrelor 
militare în rezervă şi în retragere care au luat fiinţă în 
această perioadă a fost şi cea ieşeană. 

Cel care şi-a asumat misiunea de a înfiinţa această 
structură, după ce s–a consultat mai întâi cu reprezentanţii 
Ligii nou înfiinţate, Gl. lt. (r) Stelian Popescu şi Col.
(r) Mihai Mihail, a fost Col.(r) ing. Vişinescu Alecu, 
avansat mai târziu la gradul de general.

Structura asociativă ieşeană a cadrelor militare 
în rezervă şi în retragere cunoaşte în primii ani după 
înfiinţare foarte multe frământări. Încet, încet, însă, s-a 
consolidat organizatoric, devenind în prezent o Filială a 
AMCMRR puternică, cu un mare număr de realizări, la 
care ne vom referi succint în cele ce urmează. 

Încă din primii ani de activitate, Filiala Judeţeană Iaşi 
a militat pentru relaţii strânse cu organele administraţiei 
locale, pentru a le determina să susţină interesele cadrelor 
militare în rezervă şi în retragere privind problema 
pensiilor, astfel încât pensiile, să fie echilibrate şi reaşezate 
după vechime, grad şi răspundere, problemele sociale, de 
sănătate etc. Am colaborat cu veteranii de război care, 
prin cuvântul lor mai greu, au adus un plus de optimism şi 
speranţă. Am colaborat cu structura asociativă din MAI, 
care în probleme de drepturi sociale au fost cu un pas 
înaintea noastră, în sensul că grupa de muncă şi vechimea 
le-au fost adăugate la pensie cu mult înaintea noastră. 

În multe probleme am fost sprijiniţi şi de mass-
media militară şi civilă, care au popularizat rolul şi locul 
Filialei ANCMRR pe plan local, obiectivele, sarcinile şi 
activităţile desfăşurate. 

Am susţinut şi continuăm unele acţiuni de repunerea 
în posesie a unor spaţii care au fost luate pe nedrept, 
deşi au fost construite sau cumpărate cu banii cadrelor 
militare. Am solicitat şi am făcut demersuri pentru 
înfiinţarea unui cimitir militar, având în vedere condiţiile 
care au fost create prin reducerea unor unităti, dar nu am 
obţinut decât o parcelă la Cimitirul Sf. Petru şi Pavel.

Începând cu data de 26.03.2003 Filiala Iaşi a 
obţinut denumirea „Henri Coandă” şi, practic, cu o nouă 

conducere, aleasă statutar şi democratic, îşi desfăşoară 
activitatea în mod transparent, în concordanţă cu 
prevederile Statutului. Filiala şi-a desfăşurat activitatea 
de popularizare a menirii acestei structuri asociative de 
a reprezenta şi apăra interesele şi drepturile cadrelor 
militare în rezervă şi în retragere, ale familiilor acestora, 
în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice centrale şi 
locale, precum şi cu alte instituţii şi organizaţii similare 
din ţară şi străinătate. 

Din decembrie 2004 Filiala Iaşi a ANCMRR se 
poate considera structură asociativă cu drepturi depline, 
fiind înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, 
legiferată prin Hotărârea Judecătorească nr. 240 din 
03.12.2004. 

În fiecare an, activitatea Filialei a fost axată pe 
eficientizarea activităţii de conducere, pe luarea unor 
măsuri de intensificare a acţiunilor în vederea înscrierii 
de noi membri, ajungând la un număr de peste 500, 
îmbunătăţirea imaginii, prin respectarea de către toţi 
membrii a Statutului, a legilor şi normelor de conduită 
socială. 

Filiala a avut şi are un rol deosebit în apărarea 
demnităţii cadrelor militare în rezervă şi în retragere, 
veghind cu răspundere la asigurarea unui nivel de trai 
decent al acestora, de aşa natură încât să compenseze 
întrucâtva condiţiile vitrege în care au muncit în diferite 
structuri ale armatei. 

În anul 2007, în urma schimbării denumirii Uniunii 
în Asociaţie, Filiala a primit personalitate juridică 
sub denumirea Filiala Judeţeană „Henri Condă” Iaşi, 
înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, aflat la 
grefa Judecătoriei Iaşi, cu nr.23133/245/2007.

Începând cu anul 2009 am întreprins măsuri 
pentru dezvoltarea relaţiilor cu fraţii de peste Prut, din 
Republica Moldova. În baza Protocolului încheiat în 
anul 2010 de ANCMRR şi Federaţia Asociaţiilor din 
Republica Moldova (FARM), am efectuat un număr 
de 4 vizite în 2012, 2014, 2016 şi 2018 (în Moldova şi 
Ucraina) şi am primit cinci vizite, în anii 2011, 2013, 
2015, 2017 şi 2019. În anul 2020 avem planificată cea 
de-a cincea vizită în luna iulie-august. 

În anul 2007 am reuşit să tipărim Monografia 
Filialei Judeţene „Henri Coandă”, intitulată „Cronică în 
marş”, iar din anul 2010 edităm trimestrial, publicaţia 
de informare militară, educaţie patriotică, spiritualitate 
creştină, cultură, artă şi atitudine civică „Rezervistul”.
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Din 2004, conform HG nr. 20 din 15.01.2004, 
ANCMRR a fost declarată de utilitate publică, deci 
şi Filiala Judeţeană Iaşi „Henri Coandă” este inclusă 
în această facilitate. Avem în continuare datoria 
primordială să acţionăm în toate împrejurările pentru 
întărirea unităţii şi aplicarea Statutului, să luăm atitudine 
fermă împotriva acţiunilor şi manifestărilor care aduc 
atingere sau prejudicii interesului general, statului de 
drept, prestigiului armatei. 

Numai în acest cadru ne putem exprima liber 
şi civilizat punctul de vedere şi propunerile privind 
modul în care Filiala îşi poate îndeplini sarcinile 
statutare, obiectivele şi măsurile stabilite, putem milita 
în mod organizat pentru o comportare demnă, pentru 
continuarea legăturilor camaradereşti stabilite de-a 
lungul multor ani sau chiar al deceniilor în care am 
muncit împreună. 

Apreciem colaborarea cu celelalte structuri asociative 
din MAI, SRI, ANVR, Autoritatea Teritorială pentru 
Ordine Publică, Consiliul Judeţean al Persoanelor 
Vârstnice, care activează sub patronajul Prefecturii, cu 
unităţile militare din garnizoană în frunte cu Brigada 
15 Mecanizată „Podu Înalt”, Centrul Militar Zonal şi 
Cercul Militar Iaşi. 

Filiala Judeţeană Iaşi „Henri Coandă“ a ANCMRR 
se mândreşte cu o bogată activitate cultural-educativă, 
organizată împreună cu cercurile militare, instituţiile 
culturale, conducerile structurilor militare din Judeţ, cu 
celelalte structuri asociative din Sistemul naţional de 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, activităţi 
popularizate permanent prin interviuri în presa locală 
cât şi în publicaţia proprie „Rezervistul“ care, anul 
acesta, sărbătoreşte 10 ani de apariţie neîntreruptă. Este 
o publicaţie foarte bine apreciată în Moldova pe care o 
difuzăm şi în Basarabia istorică, la Chişinău, la Bălţi şi 
în Transnistria.

Filiala noastră, printr-un mare număr de membri, 
este profund implicată în viaţa culturală, literară, artistică 

şi spirituală a Capitalei Moldovei, atât prin deţinerea 
unor poziţii importante în unele structuri de acest gen, 
cât şi prin participarea la activitatea acestora, cu editarea 
de cărţi, susţinerea de expuneri la diferite simpozioane 
sau publicarea de articole în presa locală. Referitor la 
primul aspect ne mândrim că din cadrul Filialei Iaşi 
următorii membri îndeplinesc diferite responsabilităţi 
comunitare: Col. (r) Grigore Radoslavescu care este 
preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din 
România – Filiala Iaşi Moldova Nord-Est; Col. (r) 
Ionel Pintilii - redactor-şef al ziarului „Eroii neamului” 
şi redactor la Televiziunea „Apollonia”; Col. (r) Jică 
Aionoaie – redactor-responsabil la departmentul de 
presă al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei; Lt. col. (r) 
Vasile Tiron – consilier la Primăria Municipiului Iaşi; 
Col. (r) Dumitru Zaharia, Col. (r) Miluţă Olaru, Col. 
(r) Benone Tiron şi Mr. (r) prof. Ungureanu Fănică – 
consilieri la diferite biserici ieşene.

 În plan editorial sunt de menţionat membrii 
Filialei noastre care au realizat şi publicat numeroase 
cărţi din diferite domenii, cele mai multe dintre ele 
lansate în cadru organizatoric, la Cercul Militar Iaşi, 
cu participarea membrilor asociaţiilor de rezervişti 
şi veterani din Garnizoană. Astfel col. (r) Grigore 
Radoslavescu are publicate, în ultimii 10 ani, peste 20 
de monografii de biserici, istorii ale unor localităţi, 
lucrări de teologie şi popularizare a vieţii spirituale; Col.
(r) Ionel Pintilii – mai multe titluri de poezii dar şi de 
lucrări cu caracter istoric; Col. (r) Jică Aionoaie – cărţi 
de proză scurtă şi reportaje literare din viaţa ostăşească; 
Mr. (r) prof. Fănică Ungureanu şi doamna Maria Radu 
– plachete de poezie cu tematică patriotică.

Pentru viitor ne vom preocupa să acordăm o atenţie 
sporită calităţii şi eficienţei muncii noastre bazându-ne 
pe acumulările realizate în cei 30 de ani de activitate, 
care ne permit să desfăşurăm activităţile viitoare la un 
nivel mai ridicat din toate punctele de vedere. 

Palatul Culturii din Iaşi
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TREI DECENII DE ACTIVITATE RODNICĂ
Colonel (r) GHEORGHE CIREAP

Filiala Judeţeană Cluj a ANCMRR

În data de 04.05.2020, Filiala Judeţeană Cluj a 
Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi 
în Retragere, al cărei preşedinte este col. (r) Ion Traşcă, 
a împlinit 30 de ani de la înfiinţare. Evenimentul nu a 
putut fi marcat cu fastul cuvenit din cauza pandemiei 
şi a evoluţiilor din criza „Coronavirus ”, dar se cuvine a 
evoca rolul Filialei ca structură asociativă de utilitate 
publică şi activitatea rodnică desfăşurată în cele trei 
decenii de existenţă.

Mai întâi este de menţionat faptul că, această 
Filială se prezintă astăzi ca o structură bine închegată 
şi puternică - prin numărul mare de membri, prin forţa 
sa organizatorică şi, mai ales, prin valoarea deosebită a 
celor care o compun. Majoritatea membrilor săi sunt 
licenţiaţi în ştiinţe militare. Unii au titlul de doctor în 
ştiinţe, mulţi sunt ingineri, medici sau economişti de 
prestigiu. Nu sunt puţini cei care s-au făcut cunoscuţi 
prin publicarea unor cărţi cu tematică militară, istorică, 
literară ori de altă natură. Dintre aceştia menţionăm 
acum pe cei mai prestigioşi: Gl. mr. (r) Ioan Ciupei 
şi Ioan Manci, Gl. bg. (r) Valer Cengher, Viorel 
Hexan şi Dezideriu Zastulka, col. (r.) Ioan Blejan, 
Gheorghe Cireap, Ioan Cârcu, Neculai Ionaşcu, 
Gavril Moisa, Iulian Patca, Mihai Piuari, Lazăr 
Rusu, Vasile Tutula şi Gheorghe Zah. 

Printre membri de mare prestigiu ai Filialei noastre 
se numără şi col. (rtr.) academician Ionel Haiduc. 
Fiind o personalitate puternic implicată social, care a 
îndeplinit funcţii administrative şi publice importante, 
de la cele de prorector şi rector al Universităţii „Babeş-
Bolyai”, până la cea de preşedinte al Academiei 
Române, exemplul personal, experienţa şi autoritatea 
domniei sale ne sunt de un real ajutor. 

În al doilea rând, valoarea Filialei noastre este dată 
de activitatea efectiv desfăşurată. Evocând-o numai 
în sinteză, putem preciza faptul că organizăm multe 
activităţi cu caracter ciclic, care, odată cu trecerea 
anilor, au intrat într-o tradiţie proprie, apreciabilă. Pe 
lângă cele obligatorii, stabilite prin Statutul Asociaţiei, 
desfăşurăm multe altele, care se bucură de o participare 
foarte bună şi de aprecierea cadrelor militare în rezervă 
şi în retragere. 

Anual organizăm marcarea unor evenimente 
istorice din viaţa societăţii sau a armatei. Între ele 
s-au numărat, de fiecare dată: Ziua Naţională, Ziua 
Armatei, Ziua Drapelului, Ziua Imnului Naţional, 

Ziua Rezervistului Militar şi Ziua Persoanelor 
Vârstnice. Cu aceste prilejuri iniţiem: adunări festive, 
sesiuni de comunicări, întâlniri cu personalităţi militare 
din garnizoanele Cluj-Napoca, Dej, Turda şi Câmpia 
Turzii sau cu reprezentanţi ai altor structuri asociative 
ale persoanelor vârstnice. Folosim aceste prilejuri, dar 
şi alte ocazii, pentru a organiza activităţi de socializare, 
sub genericul „Reuniunea rezerviştilor”, la care 
participă, cu regularitate, în jur de o sută de persoane. 

Pe de altă parte, lunar îi sărbătorim, la sediul Filialei, 
pe camarazii care au împlinit o vârstă venerabilă, 
multiplu de cinci. Le acordăm diplome şi mici atenţii 
protocolare, ne întreţinem, ne amintim de perioadele 
în care am muncit împreună şi ne informăm cu date de 
interes reciproc. Aceste întâlniri sunt foarte apreciate 
şi sunt importante pentru întărirea spiritului de corp, 
specific structurilor militare.

Cel puţin în ultimul deceniu al existenţei Filialei 
noastre, am reuşit să organizăm câte o excursie şi 
uneori două, anual, cu rol de documentare şi recreere, 
în diferite zone geografice ale ţării sau în străinătate. 
Niciodată nu au fost simple plimbări de divertisment 
ci au fost susţinute de activităţi tematice, bine pregătite 
cu specialişti din domeniile vizate.

Pentru a întări dimensiunea culturală a activităţii 
Filialei şi a-i da un caracter de permanenţă, în urmă 
cu câţiva ani, conducerea acesteia a decis constituirea 
unei formaţii artistice proprii, formate din membrii 
Filialei noastre şi simpatizanţi ai acestora. Aşa se face 
că, la iniţiativa concretă a col. (r) Gheorghe Cireap, cu 
implicarea directă a preşedintelui Filialei, s-a înfiinţat o 
astfel de formaţie, purtând numele „REZON”, pentru 
a sugera că este vorba despre rezervişti şi onoarea 
acestora. 

Alături de mai multe cadre militare în rezervă şi 
în retragere şi soţii ale acestora, în cadrul formaţiei, la 
început activau: un grup de solişti de muzică populară 
şi uşoară; un grup satiric şi un cor mixt. Mai apoi, s-a 
reuşit constituirea unui grup muzical instrumental 
format din: Nucu Ardeleanu, la vioară; Mircea Burcă, 
la acordeon; Onuţ Chindriş, la saxofon şi Viorel 
Mureşan, la trompetă.

O surpriză plăcută s-a produs în urmă cu trei ani, 
când, în formaţia artistică a Filialei, a fost integrat 
Grupul coral „Napoca Viva”, bine cunoscut în Cluj-
Napoca pentru prestaţia sa culturală, alături de alte 
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formaţii similare. Autorul acestui proiect de integrare 
a fost lt.col.(r) Vasile Bod, sprijinit de alţi ofiţeri din 
cadrul Filialei. Subliniem faptul că acest grup este 
coordonat şi dirijat de către cunoscuta profesoară 
Maria Leşe, absolventă prestigioasă a Academiei 
de Muzică „Gheorghe Dima”, apreciată pentru 
competenţa, dăruirea şi tenacitatea cu care se dedică 
acestui gen de activităţi. 

Permanent am avut în vedere şi relaţionarea cât mai 
bună cu autorităţile locale - civile şi militare. Periodic 
iniţiem întâlniri cu aceste autorităţi – Consiliul local, 
Primăria, Comandantul garnizoanei – pentru a le 
prezenta problemele cu care ne confruntăm. Astfel, 
cea mai consistentă formă de dialog s-a dovedit 
a fi participarea reprezentanţilor Filialei, ca parte 
distinctă, în Comitetul Consultativ de Dialog Civic 
pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, organism 
care funcţionează la nivelul prefecturii. În acest 
organism sunt reprezentate toate structurile asociative 
ale persoanelor vârstnice, dar sunt prezente şi unele 
instituţii, printre care: consiliul judeţean şi cel local, 
casele judeţene de pensii, direcţiile de sănătate publică, 
instituţiile care se ocupă de formarea şi perfecţionarea 
profesională şi de ocuparea forţei de muncă, casele de 
ajutor reciproc ale pensionarilor, direcţiile de asistenţă 
şi protecţie socială sau alte instituţii, invitate în funcţie 
de tematica dezbaterilor. 

Foarte utile s-au dovedit dezbaterile din şedinţele 
Comitetului amintit, pe probleme de interes curent cum 
au fost: proiectul legii sănătăţii; problematica asistenţei 
sociale a persoanelor vârstnice sau defavorizate; 
asigurarea biletelor de odihnă şi tratament pentru 
pensionari; diferite modificări legislative; acordarea 
de ajutoare sociale pentru cei cu venituri foarte mici; 
manifestările organizate de autorităţi cu prilejul 
„Zilei persoanelor vârstnice”; asistenţa medicală şi 
compensarea medicamentelor, precum şi alte probleme 
punctuale. De mai multe ori la aceste dezbateri au fost 
invitaţi să participe parlamentarii clujeni, consilierii ori 
alţi demnitari de pe plan local, care au avut posibilitatea 
să se informeze direct de la reprezentanţii pensionarilor 
şi să vină cu soluţii la problemele discutate, în cunoştinţă 
de cauză. 

În altă ordine de idei, funcţionarea normală şi 
eficientă a Filialei noastre ar fi fost imposibilă fără un 
dialog permanent şi o bună colaborare cu structurile 
militare din localitate. Este remarcabil ajutorul primit 
din partea personalităţilor care au comandat, de-a 
lungul anilor, cea mai mare structură militară dislocată 
în Cluj-Napoca, respectiv: Armata a 4-a «Transilvania», 
Corpul 4 Armată Teritorial «General Traian Moşoiu» 
şi Divizia 4 Infanterie «Gemina».

 Multe acţiuni de conlucrare şi dialog am avut 
cu alte structuri asociative similare, respectiv: Filiala 
Cluj a ANVR, condusă de gl. bg. (rtr.) Constantin 
Mancaş; Filiala Cluj a cadrelor militare în rezervă 
şi în retragere din Ministerul de Interne, Consiliul 
Judeţean al Persoanelor Vârstnice, Filiala Cluj a 
Asociaţiei Cultul Eroilor, coordonată de mai mulţi ani 
de către col.(r) Iulian Patca, precum şi cu Asociaţia 
Culturală «Mareşalii României», iniţiată şi condusă 
de col. (r) dr. Vasile Tutula, împreună cu col. (r) Ioan 
Cârcu. Reprezentanţii acestor structuri participă 
cu regularitate la adunările noastre trimestriale, la 
manifestări ştiinţifice şi la alte activităţi de informare 
şi de socializare pe care le organizăm.

 În probleme de comunicare, Filiala noastră a 
beneficiat şi de sprijinul multor structuri ale mass-
media locale. Cu satisfacţie menţionăm în rândul 
acestora: ziarul cotidian «Făclia de Cluj»; biroul 
radio-tv din Comandamentul D.4 I; redacţia gazetei 
«Orizont Militar», periodic al D.4 I. Aceste instituţii 
ne-au facilitat difuzarea unor materiale de informare 
ori sinteze ale activităţilor desfăşurate. Comunicarea 
cu ele a fost mijlocită în pemanenţă, de purtătorul de 
cuvânt al Filialei, col. (r) Mariana Fediuc şi de alţi 
membri ai conducerii Filialei. 

În general, activitatea de ansamblu a acestei 
structuri asociative s-a cirscumscris preocupărilor 
pentru susţinerea unor obiective de interes naţional, 
apărarea valorilor şi simbolurilor militare, respectarea 
drepturilor cuvenite cadrelor militare în rezervă şi 
în retragere, sprijinirea acestora în soluţionarea unor 
probleme de natură socială sau medicală, acordarea 
de asistenţă juridică în probleme de interes personal, 
menţinerea legăturii cu cei aflaţi în situaţii critice şi 
menţinerea spiritului de solidaritate.

Din experienţa recentă, când din cauza pandemiei 
cu coronavirus activitatea Filialei s-a întrerupt pe 
perioada decretării stării de urgenţă, ne-am putut da 
seama cât de necesară este activitatea de socializare şi 
cât de acută este nevoia de comunicare. Sunt necesităţi 
obiective, resimţite de toţi oamenii, în calitatea lor 
de fiinţe sociale. De aceea, existenţa unor structuri 
asociative şi integrarea oamenilor în activitatea acestora 
devin extrem de importante. 

Bazându-se pe experienţa acumulată în cei treizeci 
de ani de activitate, pe valoarea profesională, socială 
şi morală a membrilor săi, Filiala Judeţeană Cluj a 
ANCMRR şi-a demonstrat cu prisosinţă necesitatea 
şi utilitatea, astfel că poate să se situeze, în continuare, 
în rândul celor mai apreciate Filiale Judeţene ale 
ANCMRR. 
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TRATATUL DE LA TRIANON – 4 IUNIE 1920 –
SĂRBĂTORIT LA BUZĂU

CONTRIBUŢIA FILIALEI SECTORULUI 1  
A ANCMRR LA PROTECŢIA MEDIULUI

Colonel (r) GHEORGHE BĂLĂCEANU
Preşedintele Filialei Judeţene Buzău a ANCMRR

Colonel (r) GHEORGHE COTOLAN
Preşedintele Filialei Sectorului 1
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O sută de ani de la semnarea Tratatului de 
Pace de la Trianon a fost prilej de sărbătoare la 
Buzău, pentru toți românii care simt și gândesc 
românește.

Evenimentul care a trasat granițele României 
cu Ungaria a fost, pe durata a două ore, o lecție 
de istorie în aer liber. Simpozionul, care s-a 
constituit într-un eveniment naţional, a fost 
organizat de către Primăria Buzău.

Activitatea, care a avut loc în Amfiteatrul 
din Parcul Tineretului, s-a bucurat de prezenţa 
senatorului Titus Corlăţean, fost ministru de 
Externe şi ministru al Justiţiei din România, 
I.P.S. Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi 
Vrancei, general-maior Dragoş Dumitru Iacob, 
comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, actorul 
Dan Puric, Bogdan Cuza, strănepotul domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza, scriitorul Aurel Ştafanachi, 
de la Editura Tipo Moldova şi a Familiei Vlăduca 
Marghiloman, urmaşă a ilustrului buzoian Alexandru 
Marghiloman.

În condiţiile respectării măsurilor de protecţie 
impuse de evoluţia fenomenului COVID-19, au fost 
prezenţi nenumăraţi buzoieni, printre ei aflându-se şi 
membri ai Filialei Județene Buzău „Mareşal Alexandru 
Averescu” a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” şi ai 
altor structuri organizatorice din garnizoana Buzău.

Evenimentul în sine desfăşurat la o scară mai mică 
decât cel planificat în luna mai a cestui an, la care urmau 
să participe un număr important de personalităţi din 
ţară şi din străinătate, printre care şi istorici din Franţa, 
Cehia, Slovenia, Serbia, Federaţia Rusă şi Germania, 
a avut un ecou naţional, fiind singurul care a marcat 
în public o sută de ani de la semnarea Tratatului 
de Pace de la Trianon, tratat care a trasat graniţele 
României cu Ungaria.

Concluzia acestui eveniment a fost edificată foarte 
bine de actorul Dan Puric care a spus „Este un moment 
emoționant. Iată că Buzăul, o cetate a românismului, 
este singura din România care sărbătoreşte această zi”. 

Inepuizabilul izvor de viaţă – CODRUL, i-a 
determinat pe oameni să-i acorde o continuă atenţie. 
De-a lungul timpului, codrul a constituit pentru om loc 
de refugiu în vremuri de restrişte, sursă de hrană şi nu 
de puţine ori adăpost pentru unităţile militare în curs de 
mobilizare. 

Conştienţi fiind de rolul şi importanţa pădurilor, 
Regia Naţională a Pădurilor –ROMSILVA, stucturile 

teritoriale din componenţa sa, precum şi alte structuri 
naţionale şi locale depun eforturi sporite pentru 
creşterea suprafeţelor împădurite şi dezvoltarea 
spaţiilor verzi din jurul localităţilor. Aceste peocupări 
se regăsesc şi în activităţile culturale şi practice care se 
desfăşoară în fiecare an, în Luna Plantării Arborilor, 15 
martie-15 aprilie. În multitudinea acestor preocupări 
ale organelor centrale şi locale se regăsec, în fiecare an, 
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ACTIVITATEA SUBFILIALEI TECUCI A ANCMRR 
CU TINERII DIN ŞCOLILE ŞI LICEELE LOCALE

Colonel (r) FLORIN LEPUŞTEANU
Preşedintele Subfilialei Tecuci a ANCMRR
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şi activităţile culturale şi practice ale Filialei Sectorului 
1 al ANCMRR, prin care aceasta îşi aduce contribuţia 
la formarea şi dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul 
forestier ale populaţiei.

Contibuţia Filialei Sectorului 1 a constat în 
organizarea unor expoziţii filatelice, prilej cu care a 
fost realizat catalogul şi diploma expoziţiei, precum 
şi un număr de plicuri şi ştampile poştale, toate cu 
tematică forestieră, faună şi floră. Aceste materiale 
au fost distribuite persoanelor din conducerile unor 
structuri naţionale şi locale, participanţilor la vernisajul 
expoziţiei, organizatorilor şi expozanţilor. Plicurile au 
circulat prin orgnele poştale şi au avut posibilitatea de 
a transmite astfel, mesajul Filialei ANCMRR privind 
protecţia mediului. 

Succesele Filialei în activităţile dedicate protecţiei 
mediului sunt rodul colaborării cu Regia Naţională a 
Pădurilor – ROMSILVA şi cu Asociaţia Filateliştilor 
din Bucureşti, Şcoala Gimnazială Nr. 178, Clubul 
Filatelic „Ştefan Petică” din Galaţi, Asociaţia 
Filateliştilor din Sibiu, Asociaţia Filateliştilor din 

Suceava, care au participat la expoziţia organizată 
la Bucureşti, cu exponate deosebit de interesante şi 
sugestive, cu tematici adecvate. 

Participarea Asociaţiei Filateliştilor din Bucureşti 
a fost favorizată şi de faptul că preşedintele Filialei 
Sectorului 1 al ANCMRR face parte din organul de 
conducere al acestei Asociaţii. Preşedintele Filialei 
Sectorului 1 a publicat, de asemenea, mai multe articole 
în revista filateliştilor din Sibiu. Filiala Sectorului 1 a 
fost sprijinită în acţiunile sale de SC ALKA Bucureşti, 
care a sponsorizat realizarea unor materiale prezentate 
cu ocazia expoziţiilor organizate. 

La succesul acţiunilor desfăşurate de Filiala 
Sectorului 1 prilejuite de Luna plantării arborilor şi-au 
adus contribuţia membrii acesteia, printre care domnii: 
General (r) Pocorschi Mihai, comandor (r) Gociu 
Gheorghe, căpitan (r) Zamfira Emilian, căpitan (r) 
Băloiu Anton. 

Sperăm că şi în viitor Filiala, alături de celelalte 
structuri, vor continua activitatea destinată ocrotirii 
bunului naţional de nepreţuit – PĂDUREA. 

Subfiliala Tecuci a ANCMRR funcţionează sub 
coordonarea Filialei Judeţene Galaţi „General Eremia 
Grigorescu” a ANCMRR, conform Hotărârii Con-
ferinţei Extraordinare a ANCMRR din 31.05.2007.

În demersurile efectuate de Biroul Subfilialei 
pentru îndeplinirea prevederilor Statutului Ediţia 
2019, un loc important îl are şi obiectivul referitor la 
activitatea din şcoli pentru educaţia patriotică a elevilor. 
În acest scop, în baza colaborării existente la nivel 
judeţean între Filială şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Galaţi, împreună cu colegii de la Subfiliala locală 
Cultul Eroilor, colaborăm cu liceele „Spiru Haret”,  
„Calistrat Hogaş”, Şcolile „Elena Doamna”, „Dimitrie 
Sturdza” ş.a. 

Concret, anual, înainte de începerea noului an 
şcolar, în perioada în care se concepe orarul şcolar, 
reprezentanţii celor două subfiliale, împreună cu 
persoana desemnată de directorul instituţiei de 
învăţământ, ne punem de acord asupra temelor 
expunerilor, locului, duratei, datei şi logisticii necesare 
(laptop, proiector, hărţi, albume etc).

 De regulă, expunerile sunt planificate în 
imediata apropiere a sărbătoririi unor evenimente de 
importanţă naţională: Ziua Naţională, Ziua Eroilor, 
Ziua Drapelului, Ziua Armatei, Ziua Armistiţiului, 
aniversarea sau comemorarea unui număr par de ani 
de la naşterea/moartea unor Eroi ai Neamului şi/sau 
personalităţi militare şi ale istoriei şi culturii naţionale. 

Astfel, în actualul mandat al organului de conducere 
al Subfilialei, printre comunicările prezentate, 
amintim: „140 de ani de la proclamarea Independeţei 
de Stat a României” şi „100 de ani de la celebrele 
bătălii din triunghiul de foc al Moldovei, Mărăşti, 
Mărăşeşti, Oituz (în anul 2017); „160 de ani de la 
Unirea Principatelor Române”, „Unirea Basarabiei 
cu România”, „Cocuţa Vogoride, femeia care a pus 
ţara înaintea căsniciei şi a făcut posibilă Unirea 
Principatelor Române la 1859” (în anul 2018); „75 de 
ani de la eliberarea N.V.Transilvaniei de sub ocupaţia 
horthysto-fascistă”, „Comemorarea a 100 de ani de la 
moartea generalului erou Eremia Grigorescu” (în anul 
2019), „Contribuţia Armatei Române la realizarea 
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Marii Uniri şi evidenţierea Generalilor Marii Uniri” 
(în anul 2018) şi recent, „170 de ani de la naşterea 
poetului Mihai Eminescu” (15 ian. 2020) ş.a. 

În pregătirea acestor expuneri, de un real 
folos ne-au fost şi materialele publicate în revista  
de suflet a Asociaţiei noastre - „Rezerva Oştirii 
Române”. 

Expunerile sintetizate şi folosirea aparaturii audio-
vizuale adecvate, au stârnit interesul elevilor, astfel că 
la toate aceste întâlniri ne-au fost adresate întrebări 
şi chiar au fost exprimate unele puncte de vedere 
personale ale unora dintre ei, pasionaţi de istorie. 

De un interes deosebit s-a bucurat comunicarea col. 
(r) Brahnea Adrian despre „Monumentele Tecuciului” 
(iunie 2018), cu descrierea semnificaţiei şi datelor 
constructive privind: Monumentul Cercetaşului, 
Monumentul Eroilor Ceferişti, precum şi Cimitirul 
de Onoare al eroilor români şi ruşi căzuţi în Primul 
Război Mondial şi Cimitirul tecucean Eternitatea, 
unde sunt înhumate per sonalităţi militare, printre 
care, generalul Ganea Ştefan, fost comandant al 
R.27 Infanterie Bacău (Eroul de la Cireşoaia), lt. col 
Pavel Iorgu, comandantul B1/R 24 Tecuci, (căzut 
la Ţiganca), lt. col. Pamfile Tudor, scriitor, etnolog şi 
folklorist (luptător în al Doilea Război Balcanic).

De asemenea, la rândul lor şi Şcolile au răspuns 
solicitării noastre de participare la unele activităţi 
organizate de Subfilială. Astfel, la 21.04.2018, la 
cea de-a doua etapă de plantare stejari în Parcul 
Memoriei Naţionale de la Doaga/Mărăşeşti, un  
grup de 20 de elevi, însoţiţi de un profesor, a participat 
la acţiune în cadrul detaşamentului format de Filiala 
Galaţi, Subfiliala noastră şi Subfiliala Cultul Eroilor 
Tecuci. 

În ziua de 15.08.2018, elevii membri ai Cercurilor 
Cultul Eroiloir şi cercetaşi, au participat, împreună cu 
membri ai Subfilialei noastre, la întâmpinarea la sosirea 
în Tecuci a grupului de tineri patrioţi şi unionişti care 
au participat la Marşul Centenar, începul la Alba Iulia 

pe 1 iulie şi încheiat la Chişinău la 1 septembrie 2018. 
La fel, la 20 iulie 2019, un grup similar de 20 de elevi, 
a întâmpinat delegaţia Filialei care se întorcea de la 
ceremonialul militar-religios de la Mausoleul de la 
Mărăşeşti, organizat pentru comemorarea unui secol de 
la moartea generalului Eremia Grigorescu şi în cadrul 
ceremonialului desfăşurat la locul în care a funcţionat 
Comandamentul Armatei I, în 1917, au depus jerbe de 
flori şi au recitat poezii patriotice.

Apreciem ca foarte util acest obiectiv prevăzut 
de Statut, mai ales în condiţiile afirmării unor clare 
tendinţe globaliste care urmăresc ştergerea identităţii 
naţionale a popoarelor. Într-un interviu acordat cu 
un an înainte de moarte, regretatul academician dr. 
Florin Constantiniu, spunea: „În atingerea ţelului, 
globalismul întâlneşte un obstacol – identitatea naţională 
a popoarelor care se hrănşte şi din memoria istoriei şi 
atunci, globalismul atacă istoria pentru a slăbi conştiinţa 
naţională”. La rândul său, profesorul American Patrick 
Deenen, spune: „Obiectivul principal al educaţiei 
moderne este de a şterge resturile oricărei identităţi 
culturale sau istoria care ar putea să se lipească de 
studenţii noştri”. Având în vedere aceste opinii deloc 
idealiste, de ce s-a minimalizat la noi, într-un mod 
nepermis studiul istoriei în gimnazii şi licee? Numai 
activitatea, în acest domeniu al educaţiei, a unor 
orgnizaţii particulare, este insuficientă.

Considerăm că este necesar ca tinerii să respecte şi 
să continue munca celor care s-au jertfit pentru ţară, 
care au luptat pentru libertatea socială şi independenţa 
naţională. 

Generaţiile viitoare trebuie să poată onora curajul, 
demnitatea şi sacrificiul înaintaşilor noştri. Din acest 
motiv, pe baza lecţiilor învăţate, ne propunem ca, în 
colaborare cu colegii de la Cultul Eroilor, să acţionăm 
şi mai eficient în acest demers vital de „participare la 
educarea tineretului în spiritual dragostei de patrie, 
de trecutul glorios al poporului român şi tradiţiile 
armatei sale” (art. 7 (1) alin. l/Statut ANCMRR.
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OMAGIU PENTRU COMANDANT
Colonel (r) CORNEL COMOROSCHI

Membru al Comitetului Filialei Judeţene Galaţi a ANCMRR

Filiala Judeţeană Galaţi „Gl. Eremia Grigorescu” 
a ANCMRR „A.I. Cuza” a sprijinit desfă-
şurarea evenimentului „OMAGIU PENTRU 
COMANDANT” la B. 300 I.Mc Galaţi, prin 
constituirea unui Grup de iniţiativă condus de Mr. (r)  
Bordei Cristinel şi Lt. col. (r) Sfrejea Valentin, care 
şi-a propus şi a realizat un bust al generalului de brigadă 
dr. Adrian Soci, în faţa comandamentului unităţii pe 
care a condus-o un mare număr de ani.

 Prin intermediul Filialei Judeţene Galaţi a 
ANCMRR (preşedinte Gl. bg. (r) Constantin 
Antohe, vicepreşedinte Comandor (r) Constantin 
Asofronie) s-a obţinut o parte din fonduri - 28.500 lei -  
de la Primăria Galaţi, primar Ionuţ Pucheanu, prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 436/08.11.2019, iar 
restul prin contribuţia cadrelor militare în activitate, în 
rezervă sau în retragere, care au apreciat mult persoana 
şi activitatea fostului comandant, ajuns ulterior locţiitor 
al comandantului Diviziei 2 „Getica” de la Buzău, 
plecat prea devreme dintre noi. 

La dezvelirea bustului au fost prezente oficialităţi 
din administraţia publică locală, prefectul Judeţului, 
IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Gl. mr. 
Corneliu Postu, Director al Statului Major al Apărării, 
conducerea unor structuri de apărare şi ordine publică, 
presa, militari din unităţile în care a activat Gl. bg. 
Adrian Soci. Au fost alături de colegi soţia generalului, 

doamna Camelia Soci şi artistul Emilian Mocanu, 
autorul sculpturii. Este un lucru rar ca un colectiv militar 
să aprecieze atât de mult un fost comandant încât să-i 
ridice un bust sau o statuie. Meritele sale deosebite, 
prezentate şi la dezvelirea bustului, au fost rezumate 
astfel: ridicarea nivelului de eficienţă şi performanţă a 
unităţii, executarea de misiuni interne şi internaţionale 
cu aprecieri laudative, obţinerea certificării de unitate la 
standard NATO, ridicarea unei biserici în baza militară 
din Kandahar- Afganistan, asigurarea unor condiţii 
de viaţă şi instrucţie corespunzătoare subalternilor 
şi evitarea oricăror pierderi umane sau materiale în 
misiuni.

Mulţumim pentru colaborare grupului de sprijin 
din B.300 Inf.Mc. comandat de Lt. col. Ilie Melinte, 
recent întors din a 8-a misiune în Afganistan, Primăriei 
şi Consiliului Local Galaţi.

Filiala Judeţeană Galaţi a ANCMRR îşi va 
continua, potrivit Statutului, acţiunile omagiale şi 
comemorative pentru militarii şi eroii de seamă ai 
Judeţului Galaţi, urmând ca în acest an să se realizeze 
un alt obiectiv de seamă, bustul Generalului Erou 
de la Mărăşeşti şi Oituz, Eremia Grigorescu, fiu al 
meleagurilor gălăţene, apărător glorios al frontului care 
a salvat România, prin Moldova rămasă neocupată, de 
trupele agresoare germano-austriece în anul 1917, în 
Primul Război Mondial.
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STRUCTURI ASOCIATIVE SIMILARE  
DIN SISTEMUL NAȚIONAL DE APĂRARE ORDINE 

PUBLICĂ ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ CU CARE 
ANCMRR ARE RELAȚII DE COLABORARE

Col. (r) ing. IOAN MIRCEA BALABAN
Consilier la Departamentul Relații Internaționale

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

Reluarea tradițiilor asociative ale cadrelor militare 
în rezervă și în retragere provenite din activitate 
în Ministerul Apărării Naționale a impulsionat 
apariția unor astfel de structuri și în cadrul celorlalte 
componente ale SNAOPSN.

Aceste structuri, pe măsura coagulării și afirmării 
identității lor, au ajuns la concluzia că doar conlucrând 
împreună pot să-și îndeplinească sarcinile pe care fiecare 
dintre acestea și le-au prevăzut în propriile statute. 
Tonul în această direcție a fost dat de ANCMRR din 
M.Ap.N. De la intenție până la faptă nu a fost decât 
un pas.

Așa se face că la 24 februarie 1999, la sediul central 
al ANCMRR din M.Ap.N. a avut loc o întâlnire a 
delegațiilor conducerilor centrale ale ANCMRR din 
M.Ap.N. și ANCMRR din MAI. Această întâlnire 
a fost precedată de contacte și conlucrări la nivelul 
structurilor teritoriale.

În sinteza actului încheiat cu prilejul acestei întâlniri 
se consemnează „Cooperarea și conlucrarea permanentă 
dintre structurile noastre este o necesitate a zilelor noastre, 
în apărarea drepturilor legitime ale cadrelor militare în 
rezervă și în retragere şi promovarea unei legislaţii care 
să asigure acestora o viaţă decentă în societate. Ca urmare, 
este moral și etic ca fiecare dintre organizaţiile noastre să-
și aducă contribuţia sa la demersurile ce se fac la organele 
competente ale Ministerelor, Guvernului, Parlamentului 
şi Preşedinţiei. Realizarea acestui deziderat ar răspunde 
cerinţelor insistente ale marii majorităţi a membrilor noștri”.

Cooperarea și conlucrarea strânsă, care au urmat, 
între cele două structuri asociative au dat roade. 
Acționând împreună, pe lângă MApN și MAI, au reușit 
să urgenteze înființarea și organizarea Cimitirului 
Militar „Ghencea III”- și funcționarea ca instituție 
de sine stătătoare a CASA OPSNAJ, precum și alte 
finalizări în beneficiul cadrelor militare în rezervă și în 
retragere.

În luna octombrie a anului 2000 a avut loc o 
consfătuire într-un cadru mai larg. S-au întrunit 
laolaltă președinții structurilor asociative ale cadrelor 
militare în rezervă și în retragere provenite din 
SNSOPSN. Cu acest prilej s-a stabilit ca relațiile 
dintre ele să se desfășoare pe baza unui protocol care 
să cuprindă, pe lângă alte aspecte ale conlucrării, 
principiile: autonomiei, identității și personalității 
fiecărei structuri asociative, egalității în drepturi și 
obligații, echidistanței și voinței de a nu se implica 
politic și a nu desfășura activități în favoarea sau în 
defavoarea vreunui partid sau formațiune politică.

La un an de zile de la această consfătuire, la  
3 octombrie 2001, a fost semnat Protocolul preconizat, 
având ca părți semnatare cinci structuri asociative ale 
cadrelor militare în rezervă și în retragere provenite 
din SNAOPSN: ANCMRR din MApN, ANCMRR 
din MAI, ACMRR din SRI, ACMRR din SIE și 
ACMRR din SPP. Ulterior, celor cinci li s-au alăturat 
ACMRR din STS și ACMRR din DGIPI-MAI. 
Protocolul a fost concretizat în planuri anuale de 
acțiune, reanalizate ori de câteori a fost nevoie. Urmare 
acestui protocol s-au obținut rezultate benefice pentru 
majoritatea pensionarilor militari privind recalcularea/
revizuirea pensiilor militare de stat în anii 2010-2011.

Meritorie este și sprijinirea de către toate Asociațiile 
semnatare din SNAOPSN a inițiativei ANCMRR din 
MApN de a obține ca prin HG să se instituie „Ziua 
Rezervistului Militar”. Toate structurile asociative ale 
cadrelor militare în rezervă și în retragere au fost de 
acord ca „Ziua Rezervistului Militar” să fie 31 Mai, 
ziua reluării tradiției asociative de către cadrele militare 
provenite din Armată.

În cadrul Protocolului adoptat în 2013 s-a elaborat 
un Proiect al Programului de lucru comun, semnatarii 
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acestui Program adoptat atunci au fost - ANCMRR 
din MApN, ANCMRR din MAI, ACMRR din SRI, 
ACMRR din SPP, ACMRR din SIE, ACMRR din 
STS, ACMRR din DGIPI-MAI și AP din ANP. 

Momentul cheie, de o mare importanță în coagularea 
intereselor comune ale cadrelor militare în rezervă și 
în retragere provenite din SNAOPSN l-a constituit 
încheierea la 28 iunie 2017 a „Acordului Cadru de 
Colaborare”. Părțile semnatare au fost: ANCMRR 
din MApN, ANCMRR din MAI, ACMRR din SRI, 
ACMRR din SIE, ACMRR din STS, ACMRR din 
SPP, ACMRR din DGIPI-MAI și AP din ANP. 

Acordul cadru a statuat președinția rotativă anuală 
a conducerii acestei structuri, precum și grupul de 
lucru operativ permanent, format din: general-maior 
(r) Marian Virgiliu Buciuman, colonel (r) Ioan Mircea 
Balaban și colonel (r) Constantin Moldoveanu. 
Conducerea întregii structuri a fost încredințată 
președintelui ANCMRR din MApN general-
locotenent (r) Neculai Băhnăreanu.

Participanții la consfătuirea de lucru din 28 iunie  
2017 au stabilit Programul de Lucru Comun și activitățile 
pe anul 2017. În anul 2018 președinția rotativă a revenit 
ANCMRR din STS. În mandatul acestei asociații, 
în conformitate cu Articolul 7 din Acordul Cadru, la 
solicitarea Asociației Diplomaților Militari în rezervă 
și în retragere din MApN (ADMRR) s-a acceptat 
în unanimitate primirea acestei Asociații ca parte a 
Acordului Cadru. În anul 2019 președinția rotativă 
a fost asigurată de ANCMRR din MAI, iar în anul 
2020, la cererea expresă a celorlalte structuri asociative, 
conducerea rotativă a revenit tot ANCMRR din MApN.

Bazându-se pe prevederile Acordului Cadru și 
ale programelor de lucru s-au întreprins mai multe 
acțiuni în direcția revizuiri Legii pensiilor militare, 
pentru diminuarea discrepanțelor, fiecare structură 
asociativă intervenind pe lângă ministerele de resort. 
Au fost făcute, de asemenea, eforturi în scopul creșterii 
și recunoașterii reale a importanței rezervistului militar 
în viața cetății și cu precădere în viața tinerei generații.

EROINA SERGENT ELENA CHIRIȚĂ –  
COMEMORATĂ LA 75 DE ANI  

DE LA JERTFIREA PE ALTARUL PATRIEI
Maior (r) DORIN OCNERIU
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Vineri, 6 martie 2020, la Cimitirul Eroilor 
„Detașamentului Păuliș” din Radna-Lipova a avut 
loc o ceremonie tristă și înălțătoare, în același timp: 
parastasul de pomenire și evocarea chipului luminos al 
unei eroine de poveste – erou sergent Elena Chiriță.

Inițiativa acestui eveniment aparține Asociației 
Femeilor Ofițer în Rezervă/Retragere din Armata 
României „Slt. Ecaterina Teodoroiu”, asociație 
reprezentată la această manifestare de col.(r) Natalia 
Damian (președinta asociației), col.(r) Lucia Chiș 
(ambele din București) și de col.(r) Floare Stoian din 
Timișoara.

Din partea Filialei Județene „ZIRIDAVA” Arad 
a ANCMRR a participat o numeroasă delegație în 
frunte cu prim vicepreședintele Filialei, col. (r) Sandu 
Crișan și cu președintele Subfilialei Lipova - col.(r) Ion 
Nedelcea, iar Filiala Județeană „AVRAM IANCU” 
Arad a Asociației Naționale „Cultul Eroilor-Regina 
Maria” a fost reprezentată de președintele col.(r) 
Marcel Lucaciu.

Preotul militar mr. Adrian David și preotul paroh 
al Bisericii Ortodoxe Radna Mircea Șirian au oficiat 
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parastasul de pomenire, după care au luat cuvântul 
col.(r) Natalia Damian, vicepreședintele C.J. Arad 
Răzvan Cadar şi prefectul Gheorghe Stoian, care au 
evocat personalitatea și faptele eroinei Elena Chiriță. 
Col. (r) Lucia Chiș a recitat o poezie dedicată eroinei, 
scrisă de regretatul col.(r) Mihai Popescu, fost mulți 
ani președinte al A.N.V.R.-Secțiunea „Detașamentul 
Păuliș”.

A urmat depunerea de coroane la mormântul Elenei 
Chiriță și la mormintele eroilor căzuți în septembrie 
1944 care își dorm somnul de veci în cimitirul din 
Radna, iar Garda de Onoare a Batalionului 191 
Infanterie din Arad a prezentat onorul.

„Astfel de evenimente readuc în memoria celor de azi 
faptele eroice din trecut și mă bucur că sunt prezenți mulți 

elevi de la școlile și liceele lipovane, care 
trebuie să-și cunoască istoria și înaintaşii 
care au trăit, au luptat şi au murit pentru 
binele tuturor. Elena Chiriță este a doua 
femeie-erou a României, după Ecaterina 
Teodoroiu. Fie ca exemplul lor să nu-l 
uităm niciodată, pentru că au făcut 
suprema jertfă pentru Patria Română în 
cele două Războaie Mondiale” a declarat 
prim vicepreședintele Filialei Județene 
„ZIRIDAVA” Arad a ANCMRR,  
col.(r) Sandu Crișan.

Elena Chiriță s-a născut în anul 
1917 la Suseni, jud. Argeș. A urmat un 
curs de infirmieră la București și a fost 
încadrată la un spital de campanie, cu 
care a ajuns în august 1944 la Lipova. În 

timpul bătăliilor din 14-20 septembrie 1944 a acordat 
primul ajutor militarilor din „Detașamentul Păuliș” 
care luptau împotriva horthyștilor pe dealurile dintre 
Miniș și Cladova. Apoi a fost încadrată ca sergent 
sanitar în Batalionul 1 din Regimentul 96 Infanterie, 
participând la războiul antihitlerist pe teritoriul 
Ungariei. Pe lângă misiunea sanitară, a luptat de multe 
ori cu arma în mână în prima linie, alături de soldați. 
La data de 1 ianuarie 1945 a fost grav rănită în luptele 
de la Budapesta și a decedat în 8 martie același an. 
Ultima ei dorință a fost să fie îngropată în Cimitirul 
Eroilor din Radna, dorință care i-a fost îndeplinită.

Fie-i țărâna ușoară și memoria binecuvântată!

�v�
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RELAŢII CAMARADEREŞTI  
DEZVOLTATE CONSECVENT

General-maior (r) dr. MARIAN BUCIUMAN
Vicepreşedinte al ANCMRR

RELAŢII INTERNAŢIONALE

Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în 
Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza’’ a 
fost întotdeauna consecventă în 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 ANCMRR în plan 
internaţional”.

Saltul calitativ în desfăşurarea activităţilor 
Departamentului de Relaţii Internaţionale şi de aici 
întărirea şi pe plan internaţional a legitimităţii şi 
reprezentativităţii ANCMRR îl realizează Hotărârea 
celei de a 7-a Conferinţe Naţionale şi acţiunile 
ulterioare pe plan internaţional, respectiv aprobarea 
Strategiei Asociaţiei cu formularea rolului şi locului 
domeniului relaţiilor internaţionale stipulate în 
capitolul IX al acestui document.

Cu ocazia aniversării, la 31 mai 2015, a 95 de 
ani de la atestarea istorică a Societăţii Ofiţerilor 
în Rezervă Proveniţi din Activitate (SORPA), 
Departamentul relaţii internaţionale a planificat, 
organizat şi desfăşurat o componentă internaţională 
a activităţilor aniversare, cu participarea a 8 repre-
zentanţi ai Asociaţiilor similare cu care la acea dată 
aveam relaţii de colaborare instituţionalizate, astfel: 
delegaţiile structurilor asociative similare conduse de 
preşedinţii acestora, Bulgaria, general-locotenent (r) 
Stoyan Topalov- Uniunea Ofiţerilor şi Subofiţerilor 
în Rezervă din Republica Bulgaria, Moldova, 
general de brigadă (r) Vitalie Marinuţă- Asociaţia 
Veteranilor şi Rezerviştilor din Republica Moldova, 
Serbia, general-locotenent (r) Lujbomir Drganjac – 
Asociaţia Pensionarilor Militari din Serbia, Turcia, 
general-locotenent (r) Av. dr. Erdogan Karakus – 
Asociaţia Ofiţerilor de Rezervă din Turcia şi ataşaţii 
apărării acreditaţi la Bucureşti ai Italiei, Germaniei, 
Poloniei şi Ungariei. Au fost primite 4 mesaje de 

felicitare de la cei care nu au putut fi prezenţi la 
eveniment.

Evenimentul major care a poziţionat definitiv 
activitatea de relaţii internaţionale a ANCMRR, 
atât în plan intern cât mai ales în plan internaţional, 
în parametrii dezideratului reprezentativităţii l-a 
constituit faptul că Asociaţia noastră a fost singura 
structură asociativă de tip ONG care a pus sărbătorirea 
uneia din zilele sale aniversare - Ziua Rezervistului 
Militar, 31 mai 2018, sub egida Centenarului  
Marii Uniri. 

Ziua Rezervistului Militar, dedicată Cente-
narului Marii Uniri, a fost susţinută de componenta 
internaţională, constituită din participarea a  
5 delegaţii la nivel de preşedinţi de structuri  
asociative similare din cele 8 invitate, Bulgaria,  
Italia, Serbia, Ungaria şi Turcia.

Esenţa evenimentului desfăşurat la Arad a fost 
cooperarea sub semnul Unirii. În acest sens, putem 
afirma că această activitate a fost un moment cu 
rezonanţe istorice prin care s-a creat placa turnantă 
a dezgheţării şi relansării dialogului, aparent 
ireconciliabil istoric, dintre structurile asociative ale 
Serbiei cu a Turciei şi cu a Ungariei pe de-o parte şi a 
Ungariei cu cea a Turciei pe de altă parte.

În acelaşi timp, pentru partea română a fost creat 
momentul realizării Acordurilor de Cooperare si 
Parteneriat cu Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din 
Turcia (TESUD), septembrie 2018 şi Uniunea 
Ofiţerilor de Rezervă din Italia (UNUCI), aprilie 
2019.

Toate acestea nu ar fi putut fi realizate fără 
abnegaţia, profesionalismul, susţinerea spirituală 
şi logistică asigurate de membrii Filialei Judeţene 
Arad „Ziridava”, preşedinte general-maior (r) Vasile 
Ionel Heredea, în cooperare cu autorităţile locale ale 
Judeţului, Municipiului şi Garnizoanei Arad.

Cele de mai sus confirmă viziunea că ANCMRR 
are capacitatea de a susţine şi la nivel local activităţi 
cu impact şi amploare internaţională.

Un moment semnificativ din punct de vedere 
instituţional şi organizatoric pentru activitatea de 
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relaţii internaţionale a ANCMRR îl reprezintă faptul 
că în cuprinsul Statutului ediţia 2019, un capitol este 
dedicat relaţiilor internaţionale ale Asociaţiei, cu 
reglementări care clarifică şi direcţionează ansamblul 
problematicii responsabilităţii şi acţiunii în acest 
domeniu.

În contextul celor de mai sus, activitatea inter-
naţională a ANCMRR a fost marcată de două 
evenimente cu semnificaţii aparte, de relaţionare cu 
două structuri asociative puternice, reprezentative 
şi cu influenţă în mişcarea asociativă regională a 
rezerviştilor militari, pe care le detaliem mai jos.

Urmare a cursului ascendent al relaţiilor bilaterale 
dintre ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” şi Asociaţia 
Ofiţerilor de Rezervă din Turcia „TESUD” delegaţia 
condusă de gl. lt. (r) Neculai Băhmăreanu a efectuat 
o vizită oficială, în perioada 18 – 22 septembrie 
a.c. la Ankara şi Istambul, la invitaţia preşedintelui 
TESUD, gl. lt. (r) Erdogan Karacuş.

Vizita în Turcia a marcat două evenimente majore 
care dau substanţă relaţiilor noastre bilaterale.

Participarea delegaţiei române (singura delegaţie 
străină invitată) la ceremonia dedicată „Zilei 
Veteranilor”, alături de înalţi demnitari civili şi militari 
din guvernul turc, desfăşurată la Monumentul lui 
ATATURK, semnifică aprecierea deosebită acordată 
de către partea turcă rolului şi locului Asociaţiei 
noastre în promovarea imaginii Armatei Române, 
relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre ţările şi 
popoarele noastre.

Cele de mai sus, într-o formă mai dezvoltată, sunt 
instituţionalizate în primul Acord de parteneriat 
semnat la Ankara între cele două Asociaţii, la  
19 septembrie 2018.

La semnarea Acordului, cei doi preşedinţi au 
subliniat faptul ca prin acest Acord se deschid noi 
orizonturi de colaborare şi cooperare în interes 
reciproc, nu numai în beneficiul Asociaţiilor noastre, 
dar şi în cel al celor două Armate.

De asemenea, s-a făcut precizarea că baza 
colaborării dintre cele două Asociaţii o va constitui 
activităţile concrete desfăşurate în comun, în spiritul 
şi litera Acordului de parteneriat, în principal prin 
iniţierea şi derularea de activităţi între Filialele 
noastre locale.

Încă din anii 2000 partea italiană a fost un 
susţinător activ al dezvoltării relaţiilor internaţionale 
ale ANCMRR, în special cu ţări membre NATO. 
În acest sens, Şeful Departamentului Relaţii 
Internaţionale al Uniunii Naţionale a Ofiţerilor în 
Rezervă din Italia (UNUCI), Lt. Cdor. Giuseppe 
Filippo Imbalzano, a sprijinit şi susţinut demersul 

ANCMRR 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 instutuţionalizeze 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 ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, dedicate 
Centenarului Marii Uniri, de la Arad (31.05- 
01.06. 2018), cu participarea preşedinţilor a cinci 
structuri asociative similiare, partea italiană a propus 
o foaie de parcus pentru finalizarea negocierilor şi 
încheierea unui Acord de Parteneriat şi Cooperare

Astfel, în baza Planului de Relaţii Internaţionale 
al ANCMRR „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 al delegaţilor naţionali ai 
UNUCI, în una din locaţiile 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 dintre militarii şi 
Armatele din cele două ţări.

În consens, cei doi preşedinţi au sublinat 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 să relaţioneze în vederea 
desfăşurării de activităţi de interes reciproc.

În mesajul său, preşedintele ANCMRR 
„Alexandru Ioan Cuza” a subliniat: „dialogul pe care-l 
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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: „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 ANCMRR”. „Acordul permite 
accesul la facilităţile UNUCI şi pentru camarazii 
români”.

În cadrul discuţiilor bilaterale şi în marja Acordului 
s-a evidenţiat faptul că ANCMRR 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 
poilitico-militară din regiune reclamă o mai puternică 
afirmare a mişcării asociative a rezerviştilor militari 
pentru susţinerea intereselor tuturor rezerviştilor, o 
participare mai activă la întărirea rezervelor forţelor 
armate şi a coeziunii corpurilor de cadre militare.

În sensul celor de mai sus, partenerii italieni au 
sondat posibilitatea ca ANCMRR 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 - Iniţiativa 
Gaminger; să se afilieze la Confederaţia Interaliată a 
Medicilor Militari în Rezervă.

Având în vedere că Italia deţine preşedinţia 
Confederaţiei Maritime Internaţionale, poate sprijini 
aderarea structurilor asociative din Marina Română 
la aceasta.

Consecvenţa în viziunea Departamentului 
în realizarea obiectivelor din Planurile de relaţii 
internaţionale se materializează şi în faptul 
că, în conformitate cu Acordul de Parteneriat 
şi Cooperare, partea italiană ne-a sprijinit în 
demararea aranjamentelor pentru accederea la 
Uniunea Asociaţiilor Ofiţerilor de Rezervă din 
Europa Centrală şi de Est – Iniţiativa Gaminger, 
la Confederaţia Interaliată a Ofiţerilor de Rezervă 
Medici (CIOMR) – structură asociativă de factură 
internaţională aflată sub autoritatea NATO, precum 
şi la Confederaţia Maritimă Internaţională. 

Evoluţia discuţiilor în cadrul acestui obiectiv a 
făcut posibil ca în 2020 ANCMRR să fie invitată la 
reuniunile de primăvară ale Iniţiativei Gaminger (în 
Polonia) şi CIOMR (la Roma).

În prezent suntem în faza derulării unor aran-
jamente pentru perfectarea de contacte instituţionale 
cu Uniunea Naţională a Ofiţerilor în Rezervă şi a 
Organizaţiilor de Rezervişti (UNOR)-Franţa şi 
Asociaţia Rezerviştilor din Forţele Armate Germane.

La nivel local relaţiile internaţionale ale Filialelor 
Judeţene Arad, Câmpina, Constanţa, Giurgiu, Dolj, 
Iaşi, Mehedinţi, Satu Mareşi Timiş, Sectoarele 5, 6 
au devenit o constantă în viaţa de zi cu zi a acestor 
Filiale.

Mai mult de atât, activităţile de relaţii la nivel 
local au început să aibă un caracter tematic, adică să 
fie dedicate unor evenimente cu rezonanţă naţională, 
ex. Zilele Naţionale, Ziua Armatei, marcarea turistică 
a unor direcţii de luptă din cel de-al 2-lea Război 
Mondial (Maramureş, Mureş).

De asemenea, la nivel transfrontalier se practică 
desfăşurarea unor activităţi şi în sistem trilateral cu 
partenerii bulgari şi sârbi.

Dacă în perioada 2009-2013 se înregistra la 
nivelul Filialelor un număr de 37 de activităţi în 
plan internaţional, numai la nivelul anului 2014 
s-au desfăşurat 23 de activităţi, pentru 2015 s-au 
desfăşurat 35 de activităţi, iar pentru perioada 2016-
2020, în fiecare an au avut loc peste 39 de activităţi.

Toate acestea sintetizează viziunea Departamen-
tului privind activitatea de relaţii internaţionale 
a ANCMRR, care presupune trei mari etape de 
acţiune: a) consolidarea şi diversificarea relaţiilor 
existente în principal cu ţările din proximitatea 
strategică a României şi identificarea de altele noi 
în întreg spaţiul euro-atlantic; b) plasarea centrului 
de greutate al activităţilor de relaţii internaţionale 
la nivelul Filialelor Judeţene; c) identificarea şi 
dezvoltarea oportunităţilor pentru accedere la 
structuri asociative de factură internaţională.

Colegii din Departamentul Relaţii Internaţionale 
se folosesc de ocazia evenimentelor aniversare din 
acest an, împlinirea a 95 de ani de la înfiinţarea 
Societăţii Ofiţerilor Proveniţi din Activitate 
(SORPA) şi 30 de ani de la înfiinţarea ANCMRR, 
pentru a asigura pe toţi membrii Asociaţiei noastre 
de întreaga lor consideraţie. LA MULŢI ANI!

�v�
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CURIER
1. Domnul Colonel (r) Constantin Chiper ne-a 

trimis la redacţie un material intitulat „Alexandru 
Ioan Cuza în conştiinţa românilor”, pe care domnia 
sa l-a dedicat împlinirii a 200 de ani de la naşterea 
acestuia. Materialul începe cu o informaţie privind 
sărbătorirea acestui eveniment la Bârlad, locul de 
naştere al lui Alexandru Ioan Cuza, organizată de 
Comitetul Asociaţiei Pensionarilor „Elena Cuza” 
şi de Societatea de Istorie Bârlad, aceasta din urmă 
printr-un simpozion cu participare internaţională. 

Materialul prezintă apoi întreaga viaţă a lui 
Alexandru Ioan Cuza, de la naşterea sa, la 20 martie 
1820, în Bârlad, până la stingerea sa din viaţă, la 
15 mai 1873 în Hotelul „Europa” din Heidelberg 
(Germania). Punctând numeroasele sale realizări, mai 
ales în perioada 1859-1866, ca domn al Principatelor 
Unite, respectiv al României când, prin reformele 
realizate, în primul rând în domeniul militar reuşeşte 
să constituie o armată modernă, aptă de a apăra, la 
nevoie, graniţele ţării.

Autorul subliniază în mod deosebit, pe parcursul 
întregului material, locul şi rolul lui Alexandru Ioan 
Cuza în conştiinţa românilor, pentru care a fost şi 
rămâne cel dintâi domn al României, întemeietorul 
statului român modern. „El singur şi-a scris istoria 
sa, afirmă sfetnicul său Mihail Kogălniceanu, prin 
legi, prin actele cu care a făcut el un stat, o societate, 
alta decât aceea ce i-a fost dată când l-am proclamat 
domn”. 

Mulţumim domnului colonel Constantin Chiper 
pentru acest material care va rămâne în fondul nostru 
de documentare.

2. Secretarul executiv al Filialei Judeţene Bihor 
„Gl. Traian Moşoiu” a ANCMRR, domnul Lt. col. (r)  
dipl. ec. Tudor Alexandru-Costel ne-a trimis la 
redacţie un material în care trece în revistă câteva 
dintre evenimentele sărbătorite de Filiala bihoreană 
în perioada 2016-2020, printre care împlinirea a 

100 de ani de la înfiinţarea Diviziei II Mecanizată 
„Carei”- Oradea, Ziua naţională a Slovaciei; intrarea 
trupelor române în Oradea, în frunte cu generalul 
Traian Moşoiu, la 20 aprilie 1919; Centenarul 
Marii Uniri – sărbătorit în propriu şi impreună cu 
Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; Ziua Armatei 
României – octombrie 2018; 160 de ani de la Unirea 
Principatelor – 24 ianuarie 1859 – 24 ianuarie 2019; 
Ziua Victoriei Naţiunilor Unite (9 mai 1945); 
Ziua Independenţei; Ziua Europei; 100 de ani de 
la eliberarea Oradiei de către Armata Română –  
20 aprilie 2019; 75 de ani de la eliberarea teritoriului 
naţional – 25 octombrie 1944 etc. 

3. Cu prilejul zilei de 31 mai 2020, Ziua 
Rezervistului Militar, în urma propunerilor înaintate 
de către ANCMRR au rezultat următoarele: Au fost 
avansaţi în grad: 29 de locotenenţi-colonei/căpitani 
comandori; 16 maiori/locotenenţi-comandori; 4 plu-
to nieri adjutanţi. Tot cu această ocazie Ministerul 
Apărării Naţionale a acordat distincţii militare 
onorifice, astfel: 5 Embleme de Onoare ale Armatei 
României, 5 Embleme de Onoare ale Statului Major al 
Apărării, 5 Embleme de Onoare ale Statului Major al 
Forţelor Terestre, 6 Embleme de Onoare ale Statului 
Major al Forţelor Aeriene, 2 Embleme de Onoare 
ale Statului Major al Forţelor Navale, 5 Embleme 
de Onoare ale Logisticii, 4 Embleme de Onoare 
ale Comunicaţiilor şi Informaticii, 5 Embleme 
de Onoare ale Medicinii Militare, 1 Emblemă de 
Onoare a Resurselor Umane, iar ANCMRR a 
acordat distincţii onorifice şi diplome aniversare, 
astfel: 37 Embleme de Onoare ale ANCMRR,  
45 medalii Rezervistul Militar, 7 diplome aniversare.

Au fost înaintaţi în grad şi au primit distincţii 
onorifice, membrii ai Asociaţiei noastre din 43 Filiale 
judeţene. 

Colonel (r) ing. MIRCEA ALEXE
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OPINII

În câmpul existenţial al ANCMRR nimic 
nu rămâne încremenit în tipare şi înţelesuri date 
odată pentru totdeauna şi aceasta pentru că mereu 
apar cerinţe noi care, fără o anumită capabilitate 
şi maleabilitate în luarea unor hotărâri, pot afecta 
devenirea şi dezvoltarea în timp a acestei structuri 
asociative de interes naţional şi de „utilitate publică”.

S-a constatat şi se constată că problematica cu 
care se confruntă structurile Asociaţiei reclamă 
permanent o anumită rezolvare care să ţină seamă, în 
primul rând de conexiunile existente atât în interiorul 
acestora, cât şi între acestea, dar şi de amploarea şi 
dificultatea problemelor de rezolvat şi nu în ultimul 
rând de măsurile organizatorice care se impun. 

O hotărâre eficientă în astfel de cazuri poate deveni 
benefică numai dacă se întrevede, cu certitudine, 
obţinerea unui rezultat pozitiv. Pentru evaluarea 
fiecărei hotărâri şi a acţiunilor pe care acestea le 
reclamă este necesar să se utilizeze anumite criterii 
care dau posibilitatea cuantificării rezultatelor care 
urmează să fie obţinute. 

În abordarea spiritului de înnoire, atât din punct 
de vedere conceptual cât şi ca acţiune, pornim de 
la ceea ce numim stimularea participativă, care va 
deschide, cu siguranţă, noi orizonturi schimbărilor pe 
care le anticipam încă din faza de proiectare.

În opinia noastră, principalele probleme cu care 
ANCMRR se confruntă şi nu sunt puţine, trebuie 
să fie în permanenţă în discuţia B.P.C., Consiliului 
Director şi Conferinţei Naţionale, organe statutare 
de conducere care, în urma unor analize temeinice, 
pot decanta cele mai bune soluţii. 

SPIRITUL DE ÎNNOIRE ÎN VIAŢA ANCMRR
General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREŢU

Vicepreşedinte al ANCMRR

Promovarea spiritului de înnoire este posibilă 
datorită faptului că ANCMRR s-a întărit şi 
perfecţionat organizatoric, ceea ce îi permite să 
proiecteze activităţi cu conţinut şi continuitate. 
Totodată, această structură şi-a creat o arie largă de 
relaţii, care îi oferă posibilitatea dezvoltării unor utile 
consultări şi schimburi de experienţă. Acestea din 
urmă capătă o relevanţă deosebită numai dacă sunt 
minuţios pregătite şi direcţionate către o ţintă precisă. 

Nu este mai puţin adevărat că promovarea spiritului 
de înnoire poate fi serios afectată de inconsecvenţa 
oamenilor în aplicarea normelor structurii asociative 
din care fac parte, în cazul nostru ANCMRR, 
inconsecvenţă care îi depărtează pe aceştia de 
adoptarea unei atitudini pozitive privind iniţiativa şi 
creativitatea, două concepte deosebit de apreciate.

Statutul ANCMRR, adoptat de Conferinţa 
Naţio nală Extraordinară din 22 noiembrie 2018, 
document care se încadrează în cerinţele la care 
ne-am referit, generează o plajă largă de principii, 
scopuri, atribuţii, metodologii ş.a. care, toate la un 
loc, deschid largi posibilităţi de a fructifica mai bine 
potenţialul uman şi de gândire al acestei structuri de 
întindere naţională. Important este cum folosim acest 
potenţial pentru promovarea spiritului de înnoire, 
eradicând astfel rutina, de care uneori ne agăţăm cu 
înverşunare. În acest fel ne modelăm pe noi şi prin 
noi, structura noastră asociativă, la temelia căreia am 
pus, în primul rând, experienţa înaintaşilor noştri, dar 
şi principiile moderne de organizare şi conducere, 
care ne dau putinţa să gândim cu încredere spre viitor 
şi despre viitor. 



Rezerva Oştirii Române46

ECOURI

Cu ani în urmă am avut ocazia să particip la 
festivitatea depunerii jurământului de către o serie 
de militari profesionişti din Garnizoana Buzău. 
După terminarea festivităţii, mama unui militar care 
depusese şi el jurământul, impresionată până la lacrimi 
de solemnitatea şi caracterul patriotic al acesteia, a 
ieşit din dispozitiv şi s-a îndreptat către comandant, 
rugându-l să-i dea voie să sărute Drapelul de luptă al 
unităţii. Altarul sufletului românesc. 

Eroina noastră era mamă a cinci feciori, cel mai 
mare fiind cel care tocmai depusese jurământul. 
Comandantul a fost de acord, iar când mama a 
îngenunchiat, a rugat fanfara să intoneze Imnul 
Naţional. Scena a avut un efect puternic asupra 
celor de faţă, încât şi celelalte mame prezente au 
îngenunchiat, ca şi copii lor. În acordurile Imnului, 
mama a avut impresia că sărută nu numai Drapelul 
unităţii ci inima ţării. 

Tânărul care a depus jurământul a urmat ulterior, la 
cerere, Şcoala militară de aviaţie, a devenit pilot şi inima 
lui s-a unit cu inima avionului. În toată activitatea sa, 
mama a fost alături de odorul ei, încurajându-l să 
iubească cerul. Iar pasiunea, dragostea de meserie 
au devenit zborul cel mai înalt al pilotului. În timpul 
şedinţelor de zbor, când pilotul mamei, căpitan sau 
maior, se afla în zbor la o înălţime de 4.000 m, 6.000 m,  
10.000 m, în carlinga avionului îşi făcea loc şi gândul 
mamei. Acesta străbătea cu uşurinţă straturile atmos-
ferice, metalul avionului şi ajungea la pilot. Acesta simţea 
totdeauna încurajările mamei şi devenea mai stăpân pe 
manşa avionului. Mama totdeauna parcă săruta aievea 
avionul şi pe pilotul lui, copilul său, care a devenit unul 
dintre cei mai buni piloţi ai armatei noastre. 

Al doilea copil al mamei a devenit tot soldat - 
paraşutist. Voinţa i-a cucerit inima. Pasiunea l-a 
ars. Munca l-a captivat. Un paraşutist bine pregătit 
cucereşte uşor pământul şi îndeplineşte cu zel misiunile 
de luptă. Terenul de instrucţie pentru el este cerul, nu o 
zi, două, o lună, un an, ci toată viața sa. Să te pregăteşti 
în cer toată viaţa este o mare bucurie, o mare mândrie, 
pentru că nu eşti numai fiul pământului ci şi al cerului. 
El este fericit că cerul este covorul de aur al vieţii lui, 
îl iubeşte, ţine la el ca şi la mama lui scumpă, ca şi la 
ceilalţi patru fraţi. Cerul este Dumnezeul lui, Soarele, 

MAMA ŞI SOLDATUL
Colonel (r) ION GH. TOMA

viaţa lui. Îl poartă în braţe, la inimă toată viaţa lui. 
Asist, împreună cu mama soldatului, la un exerciţiu 

demonstrativ de lansare a paraşutiştilor. Spectatori, 
foarte mulţi, printre care şi două clase de elevi de la o 
şcoală buzoiană. În scurt timp, pe cer îşi face apariţia 
pasărea măiastră. Copiii ovaţionează, aplaudă. Pentru 
că au aflat că avionul este condus cu măiestrie de 
pilotul mamei care se află aici prezentă. Ea începe 
să lăcrimeze. Şi dintr-o dată paraşuta primului ostaş 
se deschide şi copiii iar aplaudă de bucurie pentru 
că el este frate cu pilotul şi mama nu mai poate de 
bucurie, este în al zecelea cer. De unde ştiu copiii? De 
la învăţătoarea lor, care este colegă cu soţia maiorului 
pilot. Între timp cerul începe să se împestriţeze, să 
se împodobească cu flori umane. Toţi spectatorii 
îi urmăresc cu drag pe paraşutişti, dar privirea lor a 
rămas focalizată asupra primului, copilul mamei. 
Deplasarea lui are o eleganţă deosebită, întoarcerile 
corpului sunt făcute cu atâta graţie, mersul lui are 
ceva fascinant. Credem noi şi mama soldatului că 
acesta este un mare artist pe scena cerului. 

Şi toţi ceilalţi trei copii ai mamei au devenit soldaţi 
profesionişti, dând armatei o familie de apărători 
desăvârşiţi care, spre lauda lor şi a mamei lor, sunt 
modele vii pentru toţi soldaţii ţării. 

Mama, pe noi toţi militarii, care astăzi suntem în 
rezervă sau în retragere, ne-a însoţit cu gândul, cu 
inima, la aplicaţii, la trageri de luptă în poligoane, 
la conducere în tancodroame şi am simţit marea ei 
căldură, care ne-a ajutat, ne-a determinat să mergem 
în marş forţat pe drumul măiestriei şi perfecţiunii 
militare. Acum, mama unora dintre aceștia, care toată 
viaţa a fost, simbolic, în front cu noi, se află în ceruri. 
Mama, nelipsitul nostru pedagog, psiholog, astrolog, 
profesor, se roagă la Dumnezeu să ne ajute, să  
depăşim momentele grele ale vieţii, să fim tari şi 
puternici, aşa cum îi stă bine unui militar.

Iată numai câteva exemple care ne umplu inimile 
de bucurie, de ce sunt în stare să facă mamele pentru 
fiii lor. Fata unui colonel din arma transmisiuni, în 
anul în care a devenit medic, a decedat într-o seară, în 
somn. Colegul meu a ars de durere. Îmi spunea atunci 
„Mai bine muream eu şi soţia numai unicul nostru 
copil să trăiască”.
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La un moment dat, colonelul nu a mai suportat 
durerea, suferinţa. Începuse să se izoleze, sufletul său 
îl cam părăsise, parcă mergea în altă lume, până într-o 
noapte, când gândul mamei a venit şi l-a mângăiat, 
spunându-i că fata lui, doctoriţa lui, se află în grija 
sa şi că tratează pe fraţii şi surorile din ceruri, fiind 
apreciată şi admirată, preţuită şi respectată. Încurajările 
şi îndemnurile mamei l-au alintat pe colonel, i-au 
sădit încredere în viaţă şi omul a început încet, încet 
să revină la normal, să suporte mai uşor durerea 
prin care trecea. Rugăciunea zilnică a sa pentru fată, 
pentru mamă, l-au adus cu picioarele pe pământ, i-au 
schimbat viaţa şi modul de a fi. 

Ce nu face mama ? Cu câtă dragoste ne înconjoară 
pe lumea aceasta şi pe cealaltă lume! Vă prezentăm 
un caz deosebit de interesant şi de frumos pentru 
viaţa noastră, a pensionarilor, privind faptele unei alte 
mame. Un colonel de tancuri, în rezervă, cunoscut al 
meu, avea o mare durere. Bunicul său erou în Primul 
Război Mondial, tatăl său şi un frate al acestuia şi-
au dat viaţa pentru ţară în cel de-Al Doilea Război 
Mondial. Aşadar, colonelul făcea parte dintr-un neam 
de eroi şi acum trăia o mare insatisfacţie deoarece nora 
sa, soţia fiului său, tot ofiţer, după eforturi deosebite, 
nu putea să-i aducă pe lume un nepot. Era deci riscul 
ca neamul său să nu mai aibă continuitate în istorie. 
În toate casele, nepoţii aduceau bucurie, fericire, 
împlinire, numai casa sa era goală, singuratică, fără 
scâncetul unui copil. Şi cât şi-a dorit să audă acest 
scâncet, un suflet care să-i lumineze viaţa, să ştie că 
neamul lui nu va rămâne fără moştenitori. Această 
suferinţă a început să-l apese, să-l doară. Până când? 
Până când mama sa, cu gândul ei fericit şi curat din 
ceruri, i-a dat de veste, în vis, că nora ei îi va aduce 
curând o mare bucurie, va naşte un băiat. De a doua zi 
viaţa colonelului tanchist s-a schimbat, iar când fiica 
sa a născut un copil sănătos, frumos, tanchistul nostru 
era atât de fericit, de bucuros, încât parcă s-ar fi urcat 
pe tanc să-l conducă toată viaţa. 

Cazul unui subofiţer a fost şi mai interesant. Într-o 
seară, acesta a rămas imobilizat la pat. Un cheag de 
sânge s-a format în corpul său. Trebuia operat de 
urgenţă. Dar doctorii nu au putut să-l opereze pentru 
că avea colesterolul foarte mare. Totuşi subofiţerul a 
rămas în viaţă, trăieşte şi astăzi. Toată lumea spune că 
acest lucru se datorează şi mamei sale, care s-a rugat la 
Dumnezeu ca fiul ei să trăiască şi a fost şi la renumiţi 
călugări, sfinţi şi s-a rugat pentru băiatul ei. 

Mamele au creat şi creează trupul viu al patriei, 
bunătatea, forţa, vigoarea şi demnitatea acesteia. De 
aceea, indiferent unde se află, pe lumea noastră sau 
pe cealaltă, le dăm onorul, le preţuim şi le respectăm 
pentru efortul pe care l-au făcut şi îl fac de a da putere 
Armatei române prin fiii şi fiicele lor. 

Le sărutăm mâinile, lacrimile, inima şi sufletul!

„Mama soldatului - 1919“ -  
ulei pe carton, tablou de Nicolae Tonitza
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PAGINA LIRICĂ

BALADA  
ME{TERULUI DE S|BII

tatăl meu era meşter de săbii

mama mea preoteasă-ntr-un han
fraţii mei amurgeau pe corăbii
iar eu nu ştiu pe unde eram.

tatăl meu a plecat într-o noapte
nu vânduse nimic acel an
mama mea a rămas mai departe
preoteasă la veselul han

semănam pe atunci cu vioara
unui vechi lăutar şchiop şi slut
beţi drumeţii-ntrebau cine-i tata
de-am ieşit aşa prost, aşa mut. 

eu fugeam să m-ascund într-o şură
şi pe cinstea mea bine era
când venea Miriam şi prin semne
mă făcea să pricep ce dorea

numai noaptea mai ştie să tacă 
şi să cânte precum Miriam
la-nceput de poveste cu lună 
când veneam şi plecam şi veneam

GEORGE MIHALCEA, UN LUPTĂTOR 
ÎN ARMURĂ DE POET

Un scriitor talentat, un jurnalist de excepţie, 
un personaj pitoresc, o voce distinctă şi 
înconfundabilă a emisiunilor militare de 
radio şi televiziune, George Mihalcea se 
înscrie cu vervă în galeria poeţilor din 
armată. Cu 45 de ani în urmă intram 
împreună pe porţile Şcolii Militare de 
Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, 
el la grăniceri, eu la infanterie, ca să devenim, 
în 1978, locotenenţi ai aceleiaşi promoţii. 

Încă de pe atunci şi-a arătat vocaţia 
pentru scris. Avea, în plus, şi un talent actoricesc 
incontestabil, de la histrion înnăscut, un aer şarmant de 
truver. Poetul George Mihalcea nu a rămas niciodată 
în umbra gazetarului de excepţie. Stau mărturie 
volumele de versuri „Galera cu fluturi” (Editura Cogito, 

Oradea, 1997), „Numele focului” (Editura 
Militară, 1997), „Sacerdot” (Editura Vremea, 

Bucureşti, 2015), „Decameronul valah” 
(Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2018), 
„Liturghii oranj” (Editura Art, Bucureşti, 
2019), „Anatomia spaimei” (Editura 
Grinta, 2019). A desfăşurat şi o intensă 
activitate literară de cenaclu, la Constanţa, 

ca şi la Salonul Scriitorilor Militari. 
S-a stins din viaţă în prima zi a acestui 

an, dispărând fulgerător, fără vreun semn 
prealabil, aidoma unui fulg de zăpadă căzut între 

gene, spre a se transforma în lacrimă.
Poemele din acest grupaj sunt selectate din volumul 

,,Numele focului”. 
Colonel (r) Liviu vişAn

astfel dar perindai anii tineri
până când într-o zi m-am tot dus
cu un ochi devorând răsăritul 
cu un altu-ndreptat spre apus

legănare de drum unde-i poarta
tot mergând am ajuns şi eu drum
te mai văd Miriam unduindu-ţi 
boiu-nalt cu mireasmă de fum

sunt acum mare meşter de săbii
preoteasă nevasta-ntr-un han
fiii mei amurgesc pe corăbii
şi nimic n-am vândut acest an.

TIMEO DANAOS…

Nimic nu mişcă, nimic nu cade, 
pe sub sprâncene se face vid;
n-am fost la Troia, nici în Hellada, 
deşi dinspre mamă sunt, poate, atrid. 

În camera noastră miroase a lună
uneori când sunt vesel, uneori când te strig, 
cineva de alături şi-a luat o clepsidră
şi desparte cu ea aşteptarea de frig. 

Se repetă imagini: pe străzi paralele
cu memoria toamnei în care aştept
se întâmplă ceva de nespus prin cuvinte
deşi moartea pândeşte cu ochiul inert…

Nici frica nu stă fără rost după colţuri
când regnul femeii migrează spre Sud.
În parcuri flaşnetele umbrei încearcă
să strice cadenţa dar nu le aud…

Mi-am scos paşaportul dar n-am 
   primit viza
pentru cuvântul visat ELSINOR
trirema e gata iar ţărmul de-alături
respiră acid şi ucide-un cocor.

Deci, domnule Hamlet, schimbă-ţi adresa
ori pleacă-n Levant după sclave şi vin.
Tata Will e bolnav de melancolie
şi vrea să te scrie din nou, mai senin. 

Târgu-i bun. Ca adaos mai ia şi uimirea 
că Yoric e Yoric, că zidul e zid, 
deschide o casă de schimb la Athena
şi jură pe sângele meu de atrid. 
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T|CEREA CA UN ZID

s-ar fi putut naşte
din atingerea noastră
o scoică
sau întunericul 
ne-am fi putut întâlni 
în orice stare de agregare
eu – reţea cristalină de onix
tu – moartea privirii
după o nerostită chemare

aşa nimeni nu ne poate zări
când trecem unul prin celălalt
încercând să întoarcem spre noi
cuvinte neînvăţate la han

împrejur doar tăcerea
un zid înfăşurat
în respiraţia trecătorilor 
de nu mai vezi altceva
decât irişi
încrustaţi metodic în crăpături
din care pândesc fiarele

FLOARE DE SÂNGE

respiraţia devine tot mai dificilă
în arşiţa lucrurilor
permeabile la trecerea noastră

de la o secundă la alta
se naşte între noi
un continent de ferestre 
care nu se dechid
decât amintirii femeilor
şi asemenea ţie
se prăbuşesc
de pe acoperişul memoriei

rămâne din tot
numai certitudinea
că pe fruntea mea 
va răsări floarea de sânge
a zâmbetului tău de atunci 

IMPACT

din ochiul stâng
migrează către tine păsări
impactul
provoacă explozii în lanţ

iată-le cum îţi curg 
tocmai acum când visez
cum din golul rămas
îmi picură în barbă rubine 
tocmai acum
când numele lucrurilor 
nu sunt şoptite de moarte
ci de gheara tăcerii
care se întunecă 
odată cu mine 

ULTIMUL CERB

a murit
în ochiul meu
un cerb
ultimul

s-a întors
în glasul meu 
o tăcere
ultima
nu mai revendic 
decât dreptul 
de a fi altceva
altundeva
iar străzile lungi 
pe care le străbat
miros deja 
ca mâna mea
din care curge
un fel de noapte 
un fel de sânge

O MÂN| TREMURAT|

o mână tremurată
de mesteceni
mă îmbie cu mirtul
unei presupuse privelişti
de noapte

să fie gândul ţâşnit 
invers
în aerul dens ca o piatră
ori ca un vis
al atingerii
de a fi amintire 
sau numai părerea
că din noi
s-a născut
un alt fel de cuvânt

totul e posibil acum 
când cuvintele 
trec prin mine
ca printr-o întâmplare 
ciudată

{OPTIND  
NUMELE FOCULUI

am să mai fiu o vreme
piatra pe care părul tău 
plânge ca o prelungire a toamnei 
în amintirea copacilor tăiaţi

auguri înveşmântaţi în albastru 
vor desprinde din cercuri
concentrice scufundări
şi păsări de lut

apoi ca un prinţ al momentului ultim 
voi ţâşni dintr-o fiinţă în alta 
zâmbind învelişului chitinos
pe care îl las pretutindeni
ca dovadă şi semn

rătăcit în atâtea ţâşniri 
va fi imposibil să mă aduni
de pe coordonatele stranii
ale multelor mele dimensiuni

despărţirea n-o să te doară 
„s-a stins o idee de foc”–ai să spui 
şi te vei legăna în neştire 
şoptind numele tainic al focului 
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VALORI ALE CULTURII, CIVILIZAŢIEI  
ŞI SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI

S-au scurs 170 de ani de la naşterea 
celui care avea să devină Luceafărul 
literaturii române şi al românismului 
în general, deşi rezultatul unui sondaj 
efectuat cu prilejul acestui eveniment 
ne-a demonstrat, dacă mai era nevoie, 
că tot mai mulţi români, îndeosebi 
tinerii, nu mai sunt interesaţi să 
cunoască personalitatea şi opera 
aceluia care, la un moment dat, 
afirma: „Sămânţa din care a răsărit 
acest popor e nobilă şi poporul nu va 
pieri decât atunci când românii vor uita 
nobleţea seminţiei lor”. 

Mihai Eminescu, dincolo de 
diferitele opinii, mai mult sau mai puţin 
controversate, privind locul şi data 
naşterii sale, s-a născut la Botoşani, la 15 ianuarie 1850, 
botezat fiind la Biserica Adormirea Maicii Domnului, aşa 
cum se consemnează în Registrul de naşteri şi botezuri, 
document oficial care trebuie receptat ca atare, aceasta 
fiind singura dată dovedită prin documente certe, fiind 
al şaptelea copil al căminarului Gheorghe Eminovici şi al 
Ralucăi (Rareşa, Ralu sau Raliţa) Juraşcu ot Joldeşti (alte 
date rămân deocamdată presupuneri), Dumbrăveni, 8 
noiembrie 1848, dată consemnată în ziarul ,,Eminescu”, 
apărut cu ocazia dezvelirii bustului poetului la Botoşani, 
în care se scrie: ,,a văzut lumina zilei în satul Dumbrăveni, 
Judeţul Botoşani, în anul 1848… în ziua de Sfinţii 
Arhagheli, pentru care i s-a dat numele Mihai din Botez”; 
6 decembrie 1849, aşa cum apare pe foaia matricolă a 
elevului Mihail Eminovici, clasa a III-a şi a IV-a, de la 
Gimnaziul din Cernăuţi; Ipoteşti, 14 decembrie 1849, 
dată trecută în Dicţionarul Junimii, susţinută de fratele 
poetului, Matei, care confirma că tatăl lor trecuse pe o 
Psaltire datele de naştere ale copiilor, în ordinea naşterii 
lor; în ediţia de ,,Poesii” din 1900, de la Editura Alcalay, 
scoasă de Matei Eminescu apare data de 20 decembrie 
1849; 24 decembrie 1849, comunicată de Aglaia, sora 
lui Eminescu: ,,Mama mi-a spus odată când era veselă, 
căci de obicei era mereu mohorâtă, că pe Mihai l-a născut 

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

MIHAI EMINESCU  
ŞI SPIRITUALITATEA ROMÂNEASCĂ

într-o iarnă grea din 1849, cu o zi mai 
devreme de Crăciun, botezându-l în legea 
străbună în luna ghenarie, la Botoşani, 
căci sătucul nostru nu avea preot şi că tata 
a vrut aşa”. Ultimele cercetări asupra 
naşterii lui Eminescu nu au adus nimic 
nou, confirmat prin documente, fiind 
astfel obligaţi să rămânem la adaosul 
informaţiei lui Maiorescu, din finalul 
articolului ,,Eminescu şi poeziile lui”. 
Concluzia lui George Călinescu, 
menţionată în lucrarea sa „Din viaţa 
lui Eminescu” rezolvă orice dispută 
când afirmă că e firesc ca atunci 
când e vorba de personalităţi atât de 
importante ca Eminescu, să se nască 
legende şi mituri revendictoare. 

N-a fost culme de ţară, n-a fost loc de veche datină 
românească pe care mai marele între români să nu-l fi 
cunoscut şi călcat cu paşii lui. Dacă nu cu paşii, atunci 
cu rândurile şi cu versurile scrise de mâna sa, care ajung 
şi cuprind toate ţărmurile pământului românesc.

A fost dorinţa supremă a Luceafărului să cunoască 
acest pământ şi toate bucuriile şi durerile lui şi numai 
după aceea să semneze sub cele scrise: Eminescu. Îl 
mâna spre această atingere cu pământul ţării o sete 
fără de margini de a descifra viaţa cea de fiecare zi a 
poporului său şi manifestările lui spirituale, pline 
de firesc, din care desprindea cugetări şi înţelesuri 
adânci. Cu prilejul marii serbări de la Putna, în 1871, 
Eminescu scria: „Nu uşor las să-mi scape de a participa 
la o serbare populară. Ca un pasionat prieten al oamenilor 
de preferinţă a întreg poporului, mai ales când şi, adunaţi 
la mese, uită pentru oarecare timp scopurile particulare şi 
se simt ca părţi ale unui întreg în care în cele din urmă 
stă ceva dumnezeiesc; în faţa unui atare întreg este pentru 
mine orice serbare populară, la drept vorbind, o serbare 
sufletească, un pelerinaj, un act de pietate“. 

Aceste rânduri au în ele ceva programatic, căci 
creaţia eminesciană s-a instituit în partea cea mai de 
sus a spiritualităţii noastre numai că a pornit de jos, de 
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la izvoare, de la filonul originar al creaţiei celor mulţi. 
Detractorii poetului nepereche pot să nu fie de acord cu 
acest lucru, dar e învederat că în creaţia spirituală a lui 
Eminescu pulsează viaţa întregului pământ românesc, 
nu un regionalism oarecare, numai pentru că fiinţa lui 
a fost pretutindeni şi s-a aplecat spre bătaia de suflet a 
celor mulţi şi necunoscuţi. 

A coborât din mândra Moldovă de mai departe, de 
la Cernăuţi şi de la Iaşi, de la Galaţi şi Focşani înspre 
plaiurile de soare ale Munteniei, la Bucureşti, apoi în 
Oltenia, pentru a ajunge în Ardealul robiilor noastre 
şi în Banatul cântecelor fără seamăn. Pe la 1878 era la 
Floreşti, în Oltenia, atras de Valea Jilortului unde, scria 
George Călinescu, vede „râurile, codrii, şesurile, dealurile 
olteneşti, munţii în depărtare”. La Turnu Severin admiră 
relicvele romane şi icoana veche a unei lumi trecute: „În 
a Dunării lungi valuri ce vuiesc şi se frământă”.

Fratele său, Matei Eminescu, se stabilise, în 1885, 
în Turnu Severin. Va fi auzit Eminescu legănata 
doină bănăţeană, cu unduiri mioritice; coborând de la 
Oraviţa la vale, ori la Buziaş, ori în tărâmul de cântec al 
Lugojului, unde ajunge, venind de la Sibiu, cu trupa de 
teatru a lui Mihail Pascaly. 

De aici a pornit spre Timişoara, oraşul de pe Bega, 
apoi la Arad, unde se va întâlni cu Iosif Vulcan, care 
conducea revista ,,Familia”, de la Oradea şi care i-a 
fost ,,naşul” literar, publicându-l în revistă sub numele 
,,Eminescu”, în 1866. Dragostea aceea nevăzută de ţară, 
cuvintele ardeleanului pribeag Aron Pumnul, profesorul 
său la Cernăuţi, ori o nostalgie originară, din cine ştie a 
câta speţă trecută, îl îndemnau pe Eminescu să ajungă la 
Blaj, în „Cetatea românismului”, numită pe atunci. A ajuns 
clipa aceea şi a evocat-o, se pare, astfel: „Într-o zi frumoasă 
de vară îmi făcui legăturica, o pusei în vârful băţului şi o 
luai la picior pe drumul cel mare... împărătesc. Mergeam 
astfel printre câmpii şi holde... zi de vară până-n sară am tot 
mers… Oamenii se întorceau de la lucrul câmpului, cu coasele 
de-a spinare, boii trăgeau încet în jug şi carul scârţâia… 
Ascuns în maluri dormea Murăşul, pe el trosnea de căruţă 
podul de luntri, pe care-l trecui şi eu”. 

La Blaj, chemat de rosturi ancestrale, pe dealul 
Hulei admirând oraşul exclamă: „Te salut, Mica Romă”. 
A ajuns la Târnăveni, la Târgu Mureş, la Dadam, unde a 
poposit, culegând de pretutindeni comorile sufleteşti ale 
ţinuturilor ardelene, care-i dădeau puteri şi-i rânduiau 
rosturile mari ale creaţiei sale, din poemul ,,Mureşanu” 
sau din ,,Horea”, căci într-o zi de august era la poarta 
cetăţii Alba Iulia, în preajma Munţilor Apuseni. Căci va 
scrie el: ,,Horea pe un munte falnic stă călare:/ O coroană 
sură munţilor se pare”. A mai colindat prin câteva sate, la 
Mihalţ şi Bucerdea grânoasă, culegând folclorul în spirit 
de dor, apoi Mihai Eminescu din Ipoteşti, cum semna 
uneori, de la Sibiu ajunge la Răşinarii lui Octavian 
Goga, de unde, prin ,,Vama Cucului” trece munţii, cu ai 
săi în suflet, la ai săi, în ,,dulcele târg al Ieşilor”. 

Aşa devenea Eminescu al pământului românesc, pe 
care-l ştia, care-l inspira şi de care era profund legat. L-a 
„străbătut” acest pământ şi cu poezia sa, care cuprindea 
marginile din ţară: ,,Din Sătmar pân-în Săcele/ Numai 
vaduri din acele”, ori locuri de mărinimie domnească unde 
se afla „unul dintre fiii falnicului domn…pe genunchi scriind 
o carte, / S-o trimită dragei sale, de la Argeş, mai departe”, 
pentru a atinge apoi ,,nemărginirea mării” ori pietrele 
sacre ale strămoşilor săi de la Sarmisegetuza, unde în faţa 
eternităţii, dacul netemător îndoctrinează demnitatea 
vieţii: ,,să cer a tale daruri, genunchi şi frunte nu plec”.

Pentru că este al pământului românesc, Mihai 
Eminescu este şi al lumii, iar noi, căutând prin el 
rosturile de totdeauna ale acestui pământ, evoluăm spre 
Eminescu, care este aproape tot ce a mai rămas din 
demnitatea noastră de români. Ca atare, elitiştilor, în 
majoritatea lor alogeni, celor care îl blamează pe românul 
Eminescu, le recomandăm să-şi aleagă altă ţară. 

Ziua de 15 ianuarie nu e numai ziua în care 
sărbătorim pe Eminescu, ci şi un prilej de a medita 
asupra destinului nostru ca naţie, la îndatoririle măcar 
ale unora dintre noi, de a păstra curat spiritul limbii 
române, cu farmecul bogăţiei sale dintotdeauna şi să 
rostim, împreună cu Eminescu: Trăiască naţia! 

La date rotunde, dar şi cu alte prilejuri, societatea 
românească a ştiut să-i preţuiască opera, găsind un 
prilej în plus pentru a-l omagia. Manifestările au fost 
şi sunt numeroase şi continue peste tot în ţară şi în 
lume, unde există spirit şi simţire românească. În 1950, 
de exemplu, la 100 de ani de la naştere, la 14 ianuarie, 
Academia Română a organizat o Sesiune jubiliară 
Eminescu; ESPLA a publicat la 14 ianuarie volumul 
,,M. Eminescu, studii şi articole”. În 20 februarie a 
apărut o serie filatelică ,,Centenarul naşterii poetului”, 
în cinci mărci, prima cu chipul poetului, iar celelalte 
ilustrând grafic patru poezii. În anul 2000, la 150 de ani, 
Banca Naţională a Moldovei a emis o monedă de argint 
pe care este gravată efigia poetului; UNESCO a decis 
ca Eminescu să fie declarat Poetul anului 2000, iar 15 
ianuarie a devenit Ziua Culturii Naţionale; Societatea 
Numismatică Română, Gruparea colec ţionarilor de 
Insigne şi Medalii Mihai Eminescu organizează, 
la Palatul Parlamentului, în Sala Brâncuşi expoziţii 
ale celor mai importanţi colecţionari; un eveniment, 
de altfel complex, ajuns deja la cea de a XII-a ediţie  
(10 ianuarie 2020): Gruparea colecţionarilor  
Emi nescu de pe lângă Cercul Militar Naţional 
organizează de două ori pe an, în ianuarie şi în iunie, 
expoziţii cu medalii şi insigne Eminescu; la Drobeta-
Turnu Severin se organizează anual, de aproape 20 de 
ani, un Festival Mihai Eminescu. 

Atunci când am citit pentru prima oară poezia  
„Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie” am înţeles de ce 
Mihai Eminescu ne-a împins în nemurire, fiind alături 
de Cuza Vodă, unul dintre cei mai vrednici români.
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Grigore Georgescu s-a 
născut la data de 20 iunie 1880 
în oraşul Craiova. În anul 1904, 
după absolvirea liceului ,,Carol I” 
din localitatea natală a devenit 
cursant al Şcolii Militare 
Ofiţeri de Artilerie şi Geniu 
(preparatoare), din Bucureşti, 
iar la 1 iulie 1907 a fost înaintat 
la gradul de sublocotenent în 
Arma Geniu. 

În cariera militară a fost 
avansat succesiv la gradul de locotenent (1910), căpitan 
(1915), maior (1917), locotenent-colonel (1922), colonel 
(la excepţional, în 1925), general de brigadă (1935) şi 
general de divizie (1940). 

Şi-a început cariera militară în calitate de comandant 
de pluton la Regimentul 2 Geniu din Focşani, iar începând 
cu data de 1 aprilie 1908, în urma aplicării măsurilor de 
reorganizare a armatei, a fost detaşat la Batalionul 3 
Pionieri al Corpului 3 Armată Galaţi. 

După executarea stagiului obligatoriu la trupe, în 
această unitate, începând cu 1 octombrie 1908 şi-a conti-
nuat studiile pentru aprofundarea pregătirii militare şi de 
specialitate la Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu din 
Bucureşti, dovedindu-se a fi un ofiţer de geniu cu potenţial 
şi perspective de evoluţie în cariera militară. Stagiile 
de scurtă durată efectuate la Compania Telegrafie din 
Batalionul 1 Pionieri Craiova i-au trezit interesul pentru 
această specialitate importantă din Arma Geniu. 

La încheierea Şcolii Speciale a revenit la Batalionul 
3 Pionieri Focşani, încredinţându-i-se conducerea 
Serviciului Mobilizare. A participat la acţiunile militare 
desfăşurate în vara anului 1913 de Corpul 3 Armată la sud 
de Dunăre, în timpul celui de al doilea Război Balcanic,  
iar pentru faptele de arme din timpul acestei campanii a 
fost decorat cu ,,Medalia Jubiliară Carol I”.

În acelaşi an, având gradul de locotenent, Grigore 
Georgescu îşi face debutul în învăţământul militar, fiind 
numit cadru didactic la Şcoala Militară de Artilerie, Geniu 
şi Marină Bucureşti. Timp de 3 ani, Şcoala Militară i-a oferit 
condiţii prielnice atât pentru dezvoltarea competenţelor 
tehnico-inginereşti cât şi pentru aprofundarea evoluţiei 
fenomenului militar, în special a problematicii cu privire la 
mijloacele de comunicaţie din înzestrarea armatelor. 

A fost mobilizat din nou la 15 august 1916 şi a condus 
cu competenţă, în prima campanie a Războiului pentru 
Întregirea Naţională, Serviciul Geniu-Comunicaţii din 
compunerea Comandamentului Etapelor Armatei I. 
Începând cu 15 decembrie 1916 căpitanul Grigore 

GENERAL DE DIVIZIE GRIGORE COSTICĂ GEORGESCU
CONTRIBUŢII MAJORE LA DEZVOLTAREA ARMEI GENIU

Colonel (r) MARIAN GARGAZ

Georgescu a fost mutat la Secţia Geniu a Şcolii Militare 
de Artilerie, Geniu şi Marină, secţie retrasă la acea vreme 
în zona Huşi. În calitate de instructor-conferenţiar a 
contribuit la pregătirea de specialitate a cadrelor militare 
necesare completării serviciilor şi unităţilor de geniu 
angajate în război, precum şi la pregătirea genistică a 
ofiţerilor din celelalte arme, prin cursuri practic-aplicative 
de scurtă durată, organizate în cadrul Şcolii de Fortificaţii 
de la Huşi, reorganizată în toamna anului 1917, sub 
denumirea de Centrul de Instrucţie al Geniului.

Experienţa didactică şi nivelul remarcabil de pregătire 
tehnico-inginerească dobândite în perioada de activitate la 
trupe şi în campaniile la care a participat s-au dovedit a 
fi de mare folos în perioada anilor 1918-1920, în care a 
urmat cursurile Şcolii Superioare de Război din Bucureşti. 

După absolvirea acesteia, începând cu 1 octombrie 
1920 şi-a probat cu succes competenţa profesională, în 
calitate de comandant al Batalionului 18 Pionieri Alba 
Iulia, al Corpului 7 Armată Sibiu şi cadru didactic la 
Şcoala Specială de Geniu Bucureşti. 

În perioada 1923-1925 a asigurat comanda Centrului 
de Instrucţie al Pionierilor din compunerea Şcolii Speciale 
de Geniu de la Cotroceni, fiind totodată şi conducător 
al unor cursuri de specialitate la grupele de ofiţeri. În 
această perioadă a absolvit cursul de perfecţionare pentru 
locotenenţi-colonei, organizat în Franţa şi România. 

În calitate de şef de stat major la Inspectoratul Tehnic 
al Geniului, funcţie în care a fost numit în toamna anului 
1925, având gradul de locotenent-colonel, Grigore 
Georgescu s-a preocupat îndeaproape de ridicarea 
nivelului profesional al militarilor şi de modernizarea 
dotăriit tehnice a structurilor din arma Geniu. 

Preocupat de modernizarea tehnicii de transmisiuni, în 
special a mijloacelor electronice de comunicare, valorificând 
o amplă documentaţie, în anul 1928 a reuşit să elaboreze 
manualul intitulat „Informaţiile, transmisiunile, ascultarea” 
şi să-l utilizeze la Cursul de Legături şi Transmisiuni pe 
care l-a condus la Şcolile de Geniu şi Şcoala Superioară de 
Război. Incontestabil, el este cel care a pus bazele utilizării 
electronicii în armata română. 

În primăvara anului 1929, colonelului Grigore 
Georgescu i s-a încredinţat comanda Regimentului 2 
Pioneri Otopeni, însă având mari perspective de accedere 
în funcţii importante, începând cu data de 1 aprilie 1931 a 
preluat comanda Şcolii de Aplicaţie de Geniu Cotroceni, 
iar trei ani mai târziu a fost promovat la comanda 
Comandamentului Şcolilor şi Centrului de Instrucţie al 
Geniului Cotroceni, poziţii care i-au permis să pledeze cu 
insistenţă pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului 
militar de formare şi dezvoltare profesională a tinerilor 
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ofiţeri şi în raport cu cerinţele instruirii trupelor de geniu. 
În cursul anului 1936, la puţin timp de la numirea sa 

la comanda Brigăzii de Transmisiuni Bucureşti (1 aprilie), 
generalul Grigore Georgescu a obţinut aprobările ierarhice 
necesare pe baza cărora a reuşit să achiziţioneze şi să 
introducă în înzestrarea structurilor subordonate aparatură 
radio de provenienţă britanică, cu posibilităţi de lucru pe 
unde scurte. 

A fost un important pas înainte pentru armata română, 
Brigada de Transmisiuni devenind astfel operaţională 
la cel mai înalt nivel pentru perioada interbelică, având 
posibilitatea de a asigura cooperarea directă cu alte 
armate europene. Ulterior, în perioada anilor 1937-1840, 
i s-a încredinţat comanda Brigăzii 18 Infanterie Sibiu şi 
a Diviziei 19 Infanterie Turnu Severin, trecând cu elogii 
şi examenul de comandant de divizie , aşa cum aprecia 
comisia constituită în acest scop.

În baza recomandării făcută în notarea de serviciu din 
anul 1940, de către generalul Florescu - Inspectorul General 
al Armatei, generalul de divizie Grigore Georgescu a fost 
numit Inspector General şi Director Superior al Geniului. 
În această perioadă a alaborat, împreună cu un grup de 
generali şi colonei în activitate, la solicitarea Marelui Stat 
Major, pentru lucrarea ,,România în Războiul Mondial”, 
capitolul ,,Contribuţii la Istoricul Armei în perioada  
15 August 1916 – 01 Aprilie 1921” (Documentarul se 
găseşte în Muzeul Centrului de Pregătire pentru Geniu 
Râmnicu Vâlcea).

În contextul generat de abdicarea Regelui Carol al II-
lea şi preluarea conducerii guvernului României de către 
generalul Ion Antonescu, generalul Grigore Georgescu 
a fost desemnat la conducerea Ministerului Lucrărilor 
Publice şi Comunicaţiilor. 

A deţinut acest portofoliu numai cinci luni de zile, 
ca urmare a unor dezacorduri faţă de anumite decizii ale 
generalului Ion Antonescu. Drept urmare, pe data de 11 
iulie 1941 a fost demis din guvern şi trimis pe front, în 
calitate de Comandant al Geniului Armatelor de Operaţii, 
unde s-a alăturat militarilor care recomandau încheierea 
campaniei militare odată cu eliberarea Basarabiei, fapt care 
a condus la trecerea sa în rezervă, împreună cu alţi generali.

În conştiinţa noastră, generalul Grigore Georgescu va 
rămâne ca unul dintre geniştii care merită cu prisosinţă să fie 
aşezat la loc de cinste în Cartea de Onoare a armei pe care 
a slujit-o cu credinţă şi devotament, atât prin competenţa 
profesională probată în întreaga sa carieră militară, cât şi 
prin unele fapte care i-au definit profilul moral de excepţie, 
astfel: - În anul 1926, ca urmare a decorării cu Ordinul 
,,Coroana României”- 1917, colonelul Grigore Georgescu 
a fost împroprietărit cu un teren intravilan pe care l-a donat 
statului, pentru ridicarea unui monument închinat eroilor 
genişti. Edificiul, cunoscut sub numele de Monumentul 
Eroilor Arma Geniului”- ,,Leul de la Cotroceni”, având 
ca sculptor pe bunul său prieten Spiridon Georgescu, a 
fost ridicat din iniţiativa şi sub directa sa supraveghere (pe 
atunci era şeful statului major la Inspectoratul Tehnic al 
Geniului); - Fiind un om profund religios, în calitate de 

comandant al Diviziei 19 Infanterie, generalul a iniţiat, în 
anul 1940, ctitorirea de către ofiţerii şi soldaţii diviziei, în 
satul bănăţean Troiaş, unei biserici având hramul ,,Sfinţii 
Trei Ierarhi”, biserică în care fost primit preot, patriot 
refugiat din Transilvania de Nord, pierdută în urma 
odiosului Dictat de la Viena;- În anul 1941, în calitate de 
ministru, a susţinut sistematizarea cursurilor inundabile ale 
râurilor Jijia şi Bahlui, aprobând fără ezitare, pentru prima 
oară, spre surprinderea unora şi nemulţumirea altora, 
contractul unei lucrări de 9 miliarde lei, pentru care s-a 
achitat numai 9 lei, valoarea timbrului:

 - dovedindu-se a fi un mare patriot, Grigore Georgescu 
a insuflat permanent acest spirit şi în familia sa: exemplul 
fiului său Eugeniu, asolvent al Şcolii Militare de Geniu, 
şef al promoţiei 10 mai 1942 ,,Dezrobirea”, care a solicitat 
plecarea pe front, convins fiind ,,că aşa trebuie să moară 
un soldat şef de promoţie, fiul lui tata” este mai mult decât 
edificator. Acesta a căzut la datorie în toamna anului 1943, 
în timpul luptelor desfăşurate de Batalionul 2 Pionieri 
Munte – Aiud, în Crimeea.

Sfârşitul acestui general de mare valoare a fost tragic. 
După venirea la putere a regimului comunist, la data de 
18 mai 1946, la vârsta de 60 de ani, generalul Grigore 
Georgescu a fost arestat pentru vina de a de a fi făcut parte 
cinci luni de zile dintr-un guvern ,,considerat criminal 
de către ocupantul ruso-bolşevic” şi supus calvarului mai 
multor procese şi luni de detenţie. Iniţial a fost încarcerat 
la închisoarea militară de la Uranus, iar după prima şedinţă 
din data de 9 octombrie 1946, a fost condamnat de către 
aşa zisul tribunal al Poporului, la 10 ani de temniţă grea. 
Recursul admis de Înalta Curte de Casaţie a dispus 
desfiinţarea sechestrului asigurator.

A fost arestat din nou în noiembrie 1946, alături de 
mai mulţi demnitari români, sub acuzaţia de ,,participare la 
războiul soldat cu crime împotriva poporului sovietic”, iar 
la 7 martie 1947 întregul lot a fost transferat la închisoarea 
Aiud. Prin sentinţa dată la 6 februarie 1948, cu recursul 
respins, a fost condamnat la ,,trei ani de temniţă grea, 
cu comutarea pedepsei executate în prevenţie”. În acelaşi 
timp, familia sa a fost evacuată din casa în care locuiau, 
confiscându-i-se şi întreaga proprietate.

Deşi la data de 20 februarie 1948 s-a dispus punerea 
în libertate condiţionată pentru îngrijiri medicale până la 
rejudecarea procesului, în ziua de 1 februarie 1949 a fost 
reîncarcerat la Aiud. Până la data de 17 iunie 1949 a mai 
ţinut legătura cu familia. După aceasta familia nu a mai 
ştiut nimic despre el. În ciuda faptului că în anul 1951 
trebuia să fie pus în libertate, a fost transferat în secret la 
închisoarea din Sighetul Marmaţiei, unde s-a stins din 
viaţă la data de 27 aprilie 1952 şi aruncat într-o groapă 
comună. 

Familia a aflat despre moartea generalului în închisoarea 
de la Sighet în anul 1954 şi a primit certificatul de deces 
abia în anul 1956. Din certificat rezultă că generalul 
Grigore Georgescu a decedat după patru ani şi patru luni 
de detenţie, deşi sentinţa fusese de numai trei ani!
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SEMNAL

O LUME ÎN SCHIMBARE
Articole şi însemnări geopolitice

CĂRŢI.. .

Cartea de faţă poartă semnătura 
domnului colonel (r) Florian Gârz, 
absolvent al Şcolii Militare de 
Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu” şi al 
Academiei Militare ofiţer în Direcţia 
de Informaţii Militare şi ataşat 
militar la Londra, Beijing şi Ankara. 
Ofiţer cunoscut ca o perso nalitate de 
marcă din viaţa armatei, în perioada 
1978-1981 a condus activitatea de 
culegere de informaţii în sfera de 
interes a NATO. Expert în analiza 
informaţiilor, a fost şi Şef de Secţie 
a DIM, Consilier pe probleme de 
siguranţă naţională şi în diverse 
departamente ale Administraţiei 
Pre zi denţiale. Este autorul a 40 de 
cărţi în care sunt abordate subiecte 
variate, de o sensibilitate deosebită, 
pe care le pune la dispoziţie 
celor interesaţi, încadrându-se în 
„literatura de informare“. 

Cartea „O lume în schimbare“ 
cea de a 40–a pe care îşi pune 
semnătura, reprezintă un instru ment 

de înţelegere a lumii de ieri, de 
azi şi dintodeauna, aceeaşi lume 
din care facem şi noi parte şi 
care, tocmai de aceea, nu trebuie 
să ne fie indiferentă.

Cele cinci capitole prezintă 
principalele forţe motrice ale 
evoluţiei lumii contemporane, 
des pre globalizare, probleme 
curente ale NATO, Criza 
edemică a UE, terorismul, 
crima organizată ş.a. 

În esenţă, cartea „O lume 
în schimbare“ prezintă limpede şi 
clar informaţii de ordin istoric şi 
geopolitic, şarje spiritual pamfletare 
pe alocuri, optimiste şi pesimiste 
deopotrivă, autorul oferindu-ne 
un fel de algoritm de prevenire a 
evenimentelor dure completându-ne  
astfel informaţiile constant şi con-
tinuu, pentru a descoperi singuri 
adevăratul drum către ţărmul 
unde vrem, ori unde ne propunem 
să ajungem. Cartea constituie o 

sinteză lucidă şi convingătoare, un 
rechizitoriu dur şi în acelaşi timp 
elegant, documentat din surse mai 
puţin accesibile românului de rând 
şi redactat cu nerv, mult curaj, dar 
mai ales cu acel simţ nativ, calitate 
întâlnită tot mai rar la analiştii 
români din ultima vreme. 

Lucrarea „O lume în schimbare” a 
apărut în Editura Favorit-2019. 

Felicitări autorului!
 Gl. mr. av. (r) 

ing. vAsiLe Domnu

Cartea, coordonată de domnul colonel (r) dr. ing. Anton Muraru şi la 
care a participat un număr însemnat de colaboratori, prezintă în cele 572 de 
pagini şi în peste 600 de fotografii, principalele realizări în domeniul radarului 
românesc de-a lungul unei perioade de peste cincizeci de ani, respectiv  
1968 – 2019.

Lucrarea aduce în prim plan aspecte mai puţin cunoscute ale radarului 
românesc şi susţine cu modestie exis tenţa, la un moment dat, în România, 
a unei şcoli şi a unei industrii în domeniul radarului, cu o bază proprie 
de cunoştinţe şi instituţii de învăţământ şi cercetare, unităţi de producţie, 
materiale şi componente specifice, contracte de cooperare internaţională, 
export, servicii de mentenanţă etc. Pentru autori, sintagma „radarul românesc” 
se defineşte prin aportul la dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul radar şi prin 
echipamente produse în ţară, integral sau prin cooperare: subansambluri noi 
şi modernizate; staţii radar; sisteme de comandă-control bazate pe informaţia 
radar; materiale şi componente specifice domeniului radar; proceduri de 
fuziune, diseminare şi utilizare eficientă a informaţiei radar; echipamente de 
antrenament ş.a. Pentru o lungă perioadă de timp, aceste realizări s-au făcut 
în condiţii de embargou de ambele părţi ale Cortinei de fier. 

Cartea a apărut în 2019 la editura AGIR, sub egidaAcademiei Române, 
Comitetul Român de Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST). 
Lucrarea se adresează deopotrivă specialiştilor radar dar şi publicului larg, 
interesat de acest domeniu. Felicitări coordonatorului şi autorilor!

RADARUL ROMÂNESC
O istorie vie
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O carte document dedicată 
istoriei militare a Târgoviştei, scrisă 
de Dr. George Coandă, membru 
al Academiei Americano-Române 
de Artă şi Ştiinţe din SUA şi colo-
nel (r) Gheorghe Şerban, preşe-
dintele Filialei Dâmboviţa „Mihai 
Viteazul” a ANCE „Regina Maria”. 

Merită tot elogiul cei care au 
gândit şi s-au străduit să ducă 
la bun sfârşit o astfel de lucrare, 
ţinând seamă mai ales de faptul 
că Târgovişte a fost un număr 
însemnat de ani Cetatea de Scaun 
a Ţării Româneşti şi unde au 
diriguit treburile acestei ţări 45 de 
voievozi, printre care Mircea cel 
Bătrân, Dan al II-lea cel Viteaz, 
Vlad Ţepeş, Radu de la Afumaţi, 
Mihai Viteazul, Matei Basarab, 
Constantin Brâncoveanu. Capi-
tolele cele mai importante ale 
cărţii: Din antichitate la Sfârşitul 

ISTORIA TÂRGOVIŞTEI MILITARE 
Cetatea Independenţei Naţionale

Secolului al XVIII-lea; 
De la revoluţia lui Tudor 
Vladimirescu la Primul 
Război Mondial; De la 
făurirea Marii Uniri la 
încorporarea României în 
NATO şi acţiunea româ-
nească în teatrele de operaţii; 
Cronici într-un fel sau 
altul (Studii, Mărturisiri, 
Antologie ,,Eroica”; Perso-
nalităţi militare ş.a.

Toate cele de mai sus 
au reuşit să aducă în prim 
plan elementele cele mai 
concludente a ceea ce autorii 
au numit ,,Târgoviştea 
Militară”, cartea ilustrând, 
cu lux de amănunte, struc-
turile militare mai vechi 
sau mai noi care au fost dislocate 
de-a lungul timpului în această 
importantă garnizoană şi nu mai 

Cu un cuvânt introductiv semnat de academician prof. univ. 
dr. Ioan-Aurel Pop, preşedinte al Academiei Române şi cu 
sprijinul nemijlocit al Primăriei Sectorului 5 al Capitalei – primar 
domnul Daniel Florea, la Editura Litera – Bucureşti a apărut în 
anul 2019 cartea-album cu titlul de mai sus. O istorie în imagini 
pe care cei care au trudit la ea au închinat-o Centenarului 
Marii Uniri. Cele peste 900 de fotografii (imagini) reprezentând 
personalităţi, evenimente şi participanţii la acestea, precum şi 
obiective diverse ne dezvăluie istoria Ţării de acum 170 de ani şi 
până în prezent.

Imaginile care ilustrează cei 100 de ani care s-au scurs de 
la realizarea Marii Uniri dau măsura efortului pe care poporul 
român l-a depus pentru edificarea României moderne, a cărei 
istorie este un motiv de profundă mândrie naţională.

Merită toată lauda noastră iniţiatorii acestei cărţi-album şi 
cei care au trudit la realizarea propriu zisă a acesteia. Cuvinte de 
apreciere şi pentru cei care deţin fonduri de fotografii, pe care  
le-au pus cu generozitate la dispoziţia autorilor şi Editurii. 

Felicitări tuturor celor care au contribuit la realizarea şi 
tipărirea acestei cărţi.

CENTENARUL MARII UNIRI A ROMÂNILOR
– O istorie în imagini – 

puţin, eroismul celor care au făcut 
şi fac parte din structurile militare 
respective. 

Felicitări autorilor!
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Este cea de a opta carte, din 2011 până în prezent, pe  
care îşi pune semnătura reputatul ziarist militar, colonel (r)  
Ion Gh.Toma. 

Pătrunzând printre amintiri, autorul cărţii ne înfăţişează o 
suită de fapte şi întâmplări pe care, în cea mai mare parte, le leagă 
de comuna sa natală Luciu, situată în Câmpia Buzăului. 

De această dată, leit-motivul care apare cel mai des în paginile 
cărţii este lunca, aflată în preajma acestei comune şi pe care cei 
plecaţi ca şi cei care se întorc o au mereu în suflet. „Purtăm lunca 
în sufletul nostru ca pe o comoară. Ea este cel mai bun prieten, ne 
oferă linişte şi sinceritate pentru că ea nu se poate despărţi de noi”. 
Personajele şi întâmplările pe care acestea le trăiesc şi care sunt 
aduse în prim plan de autor îşi leagă destinul de această luncă, 
cea care le-a dat puterea de a se înălţa moral, spiritual şi nu mai  
puţin profesional. 

Pe drept cuvânt poetul, colonel (r) Liviu Vişan, preşedintele 
Societăţii Scriitorilor Militari, referindu-se la această carte, care 
abundă de amintiri, subliniază că pentru autor, Lunca, pe care o 
personifică „devine astfel un personaj central, un reper al destinului, 
un sfătuitor de taină, un suflet magic şi o forţă atotputernică. Această 
întrupare nu poate fi desigur decît un avatar al copilăriei (autorului 
n.n.), devenit, iată, legendar”.

Felicitări autorului!

RĂSĂRITUL LUNCII

�v� �v� �v�

AERONAUTICA ARPIA
 NR. 19/2020

. . .ŞI REVISTE

Actualul număr al revistei lunare al Asociaţiei Române pentru 
Propaganda şi Istoria Aviaţiei (ARPIA) debutează cu un Mesaj 
al preşedintelui ARPIA, domul general (r) Iosif Rus, în care se 
subliniază faptul că în anul 2020 această structură va sărbători 
împlinirea a 90 de ani de la înfiinţarea ARPIA şi a 30 de ani de 
la reconstituirea acesteia sub actualul nume. Pentru ARPIA, acest 
an este deosebit de complex şi prin încărcătura planurilor de nivel 
naţional şi european. Din conţinutul acestui număr remarcăm 
şi evaluarea privind activitatea ARPIA, pe care o face domnul 
general (r) Iosif Rus, evaluare în care pune accentul pe principalele 
obiective pe care sunt chemaţi să le îndeplinească toţi cei care 
fac parte din această structură, care trebuie să se concentreze 
permanent, cu deosebită răspundere. 

Prezentul număr aduce în prim plan şi alte subiecte, concentrate 
în titlurile: Aero-poetica. Visul unui prinţ şi umbrela japoneză de 
hârtie – partea a III-a (Magdalena Albu); Omagiu lui Eminescu 
(Prof. Adelina-Sonia Mărginean); Inelul turbionar, un fenomen 
periculos la terenuri accidentate sau suprafeţe împădurite (Comandor (r) Zarzără Vasile); Istoricul titlurilor 
nobiliare şi al gradelor militare (comandor av. Mihai Batog-Bujeniţă; Convorbire cu domnul comandor Anghel 
S. Ion (Cicerone Mândru şi Eugen Dinu).

Felicitări colectivului de redacţie gl. (r) Iosif Rus, comandor Alexandru Popa, comandor Viorel Trăistaru, 
comandor (r) Vasile Zarzără. 

Gl. bg. (r) dr. GHEORGHE CREŢU
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FILE DE ISTORIE

INAMOVIBILITATEA VERDICTULUI  
ISTORIC DE LA TRIANON O CHEZĂŞIE  

A ORDINII MORALE A EUROPEI
Colonel (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE

Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

S-au scurs 100 de ani de la adoptarea documentului 
şi în bibliografia ştiinţifică a domeniului lipseşte încă 
un studiu distinct privind receptarea Tratatului de la 
Trianon în ţările vecine Ungariei. La 4 iunie 1920 se 
încheia la Trianon de la Versailles Tratatul de Pace 
între Puterile Aliate şi Asociate, din care făceau parte 
şi România şi Ungaria. Tratatul prevedea, printre 
altele recunoaşterea pe plan internaţional a unirii 
Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului 
cu România, a Slovaciei şi Ucrainei subcarpatice cu 
Cehoslovacia, a Croaţiei, Sloveniei şi a părţii de vest a 
Banatului cu Serbia etc. 

Articolul 45 al Tratatului prevedea: „Ungaria 
renunţă, în ceeea ce o priveşte, în favoarea României, 
la toate drepturile şi titlurilor asupra teritoriilor fostei 
monarhii austro-ungare situate dincolo de frontierele 
Ungariei, astfel cum sunt fixate în articolul 27 , partea a 
II-a şi le recunoaşte prin prezentul Tratat sau prin orice 
alte Tratate încheiate, în scopul de a reglementa teritoriile 
actuale ca făcând parte din România”. 

Tratatul de la Trianon a fost ratificat de senatul 
României la 17 august 1920 şi de Adunarea Deputaţilor 
la 20 august 1920. Adunarea Naţională a Ungariei a 
ratificat Tratatul la 14 noiembrie 1920. Tratatul a intrat 
în vigoare la 26 iulie 1921.

Şocul iniţial, pe termen relativ scurt sau chiar cu o 
anumită prelungire, resimţit în Ungaria, pentru care 
Tratatul a reprezentat „o ciuntire a ţării”, nu putea fi 
decât dureros. Tratatul trebuie recunoscut, acceptat 
şi respectat cu luciditate onestă până la admiterea 
„dreptului la durere” al unui popor, care nu poate 
fi respins; acesta trebuie însă însoţit de acceptarea 
reciprocă a principiului limitelor oricărui drept de 
coroborare cu drepturile celorlalţi parteneri. 

Aceste aspecte nu au apărut brusc, după semnarea 
şi ratificarea Tratatului. Complexitatea negocierilor şi 
a clauzelor sale, a evoluţiei politice interne a Ungariei, 
înclusiv a perioadei cu regim comunist al lui Bela Kun, 
din 1919, au fost urmărite cu atenţie de opinia publică 
de pretutindeni. 

Întreaga perioadă a pregătirii şi elaborării Tratatului 
de Pace a fost însoţită de menţinerea ultimelor speranţe 
maghiare minimale, în atenuarea clauzelor celor mai 
sensibile, îndeosebi a celor teritoriale. 

Necesitatea intervenţiei decisive a Conferinţei 
de Pace, prin cunoscuta scrisoare a lui Millerand din  
6 mai 1920, a clarificat finalizarea şi a spulberat 
ultimele iluzii. 

Prin Tratat s-a dezlipit de Ungaria o suprafaţă 
de pământ de 232.000 km2. aceasta rămânând cu  
93.000 km2 . S-a mai deposedat Ungaria de o populaţie 
de aproape 14 milioane, nelăsându-i decât 7,5 milioane. 
Cifrele sunt impresionante, dar exacte. Năpastă este 
sentinţa de la Trianon pronunţată împotriva Ungariei. 

De ce? Pentru că, la aceste cifre fantastice s-a ridicat 
nedreptatea care a fost tolerată atâtea veacuri în 
mijlocul Europei civilizate. Şapte milioane şi jumătate 
de maghiari se socoteau îndreptăţiţi să stăpânească 

Cei mai importanți decidenți de la Conferința de Pace  
de la Paris, de după Primul Război Mondial, de la 
stânga la dreapta: premierul britanic David Lloyd 

George, Regele Vittorio Emanuele Orlando al Italiei, 
premierul francez Georges Clémenceau și președintele 

american Woodrow Wilson.
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peste 13 milioane de oameni şi această situaţie vor să 
o reînvie, prin revizuirea Tratatelor. Ei bine, asta nu, 
niciodată! Principiul ocupaţiilor silnice şi perfide, care 
era „divide et impera” şi principiul blocurilor artificiale 
a trosnit şi vremuri noi şi generoase au precipitat 
formula drepturilor naţionale şi de autodeterminare. 
Tratatul de la Trianon este o dreptate consfinţită 
şi de întreaga plenipotenţă mondială, în frunte cu 
genialul Clémanceau şi cu Wilson, autorul Societăţii 
Naţiunilor. 

Omenirea, de la începuturi şi până în zilele noastre, 
nu a cunoscut frontiere mai juste ca cele statornicite 
la Versailles şi Trianon. Argumentul lor fragil este 
că au stăpânit o mie de ani, dar în materie naţională 
nu încape prescripţia, iar drepturile popoarelor sunt 
şi rămân imprescriptibile până când sună ceasul 
mântuirii lor, care pentru noi a sunat când eroii de 
la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz au scos sabia pentru 
întegirea neamului. 

Cerând imperios revizuirea Tratatului de la 
Trianon, ungurii ne impun astfel să procedăm, la 
rândul nostru, la revizuirea procesului istoric de 1000 
de ani dintre noi şi ei. 

Conduse de Arpad, triburile ungurilor sunt obligate, 
sub presiunea pecenegilor şi a bulgarilor, să părăsească 
Etelköz (ţinut situat în nordul Mării Negre), unde 
se aşezaseră în anii 889/890 şi străbătând Carpaţii 

nord-estici, au pătruns în Câmpia Panonică, unde se 
stabilesc. Aici, aceştia s-au luptat pe viaţă şi pe moarte 
cu românii, care îşi aveau propriile formaţiuni statale, 
după cum dovedeşte un impunător monument de 
marmură albă ridicat la sud de Lacul Balaton de însuşi 
Arpad, monument văzut şi de un cronicar occidental 
în anul 1308, dar distrus mai apoi de şoviniştii unguri 
de mai târziu, tocmai pentru a se şterge orice urmă de 
prezenţă în Panonia a românilor băştinaşi. 

Celelalte teritorii cucerite apoi de regii feudali 
unguri în toate cele patru puncte cardinale, printre 
care şi voievodatele noastre româneşti de pe teritoriul 
Transilvaniei, locuit de românii băştinaşi, au fost 
considerate de către Forumul democratic internaţional 
de la Paris, nemaghiare, cotropite de regalitatea 
maghiară şi le-a consfinţit a fi din nou ale acelora care 
le-au stăpânit înainte de descinderea triburilor ungare 
în Bazinul mijlociu al Dunării.

Această realitate este atestată de străvechiul 
folclor naţional, de toată toponimia sau nomenclatura 
românească, de tot afluxul ortodoxiei străvechi, cu 
acel episcop Iorest, aflat în legătură canonică cu 
Patriarhul de Constantinopol, de tot sensul ciobănesc 
şi gospodăresc al Ardealului. 

Un mare savant francez spunea că cel mai bun 
certificat ai unei naţiuni este limba pe care o vorbeşte. 
De multe ori istoria a pierdut urmele aşezării unui 

Membrii delegației României la Conferința de pace de la Paris (1919-1920)
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Delegația Ungariei părăsind Palatul Grand Trianon  
din Versailles, după semnarea tratatului, în 1920

popor şi de aceea istoria este presărată de-a lungul 
ei, cu multe puncte obscure, dar limba unui popor nu 
minte niciodată, deoarce ea este produsul natural al 
unei naţiuni. Limba în sine dă valoare omogenităţii 
poporului românesc. Poporul românesc este omogen 
şi cine va vrea să sfarme acest stat se pune de-a 
curmezişul procesului istoric.

Ţinutul Transilvaniei a aparţinut întotdeauna 
românilor, iar unirea violentă n-a fost altceva decât 
o situaţie de fapt, contrară deptului. Iată de ce 
graniţele noastre de astăzi nu pot face obiect de tarabă 
înternaţională, fiindcă ele au fost făurite de sufletul 
românesc, aşa cum Oltul şi-a spălat albia prin veacuri, 
trecând spre Dunăre şi Marea Neagră. 

Credinţa că pămâtul Ardealului este al nostru 
a străbătut întreaga noastră istorie. În decursul 
a 7 secole, nu mai puţin de 15 „insurecţii valahe” a 
înregistrat cronica Ardealului; toate s-au nutrit de 
un singur gând: pentru libertate, cum au preconizat 
conducătorii Mihaiu Românul, Antonie Magnul, 
Gelu Românul care, în fruntea zecilor de mii de 
ţărani, încă la 1437 au cerut pământ, pe muntele 
Bobâlna. De la Horia, Cloşca şi Crişan, care au murit, 
adevărată moarte de martiri, până la adunarea celor 
40.000 de pe Câmpul Libertăţii, care au trecut înot 
apele pe sub furcile ridicate la margine de drum, ca să 
strige acolo: vrem libertatea Ardealului; şi de aici până 
la 1 Decembrie 1918 este un singur drum este vechea 
albie care a concentrat toată viaţa, toată durerea, toate 
speranţele şi toată suferinţa multiseculară: libertatea 
şi închegarea neamului românesc într-un singur trup, 
aşa cum Dumnezeu a vrut să fie. 

Cum a rămas înăbuşită atâta vreme această pornire 
elementară, care a trăit vie în conştiinţa fiecărui copil, 
ca şi în conştiinţa celui mai gârbovit moşneag, ca şi în 
a marilor cărturari ai Şcolii Ardelene, care au înţeles 
ca şi ştiinţa s-o pună în slujba acestui mare ideal, care 
au studiat istoria şi dreptul, nu de dragul hrisoavelor ci 
pentru afirmarea dreptului românesc. 

Cum a fost înăbuşită această pornire ? În 1773, 
când Iosif II pleacă să vadă Ardealul, Maria Tereza a 
dat ordin să se cureţe drumurile publice de cadavrele 
oamenilor executaţi cu roata, cu ştreangul sau în 
ţeapă. Aceasta este istoria Ardealului: cu ştreangul, cu 
temniţa şi cu jandarmi au fost înăbuşite toate pornirile 
şi sentimentele româneşti până la 1918. Ungurii 
revizionişti ar trebui să recitească istoria şi să înţeleagă 
că nu e bine să redeschidă răni pe care voiam să le 
ştim închise. Începusem să uităm trecutul dureros, 
după înfăptuirea actului legitim al Unirii noastre. Se 
risipise viziunea spănzurătorilor care purtau inscripţia 

,,unirea au moartea”. Faimoasa Lege a Naţionalităţilor 
ca şi Legea de colonizare se topiseră şi ele în negura 
vremii. Nu ne mai gândeam la criminala Întreprindere 
de deznaţionalizare a românilor în toate chipurile şi 
pe toate domeniile. Îl uitasem pe contele Zichy şi pe 
baronul Carol Apor. Meseria suferinţei, învăţată de-a 
lungul veacurilor de românii transilvăneni nu ne mai 
frământa. Credeam că Kultur egylet-ul (Societatea de 
maghiarizare) n-are de ce să ne mai preocupe. Procesul 
memorandului din 1894 nu mai avea penru noi decât 
un interes istoric, amintindu-ne doar pentru a cinsti 
pe eroii noştri naţionali. 

Românul este blând, iertător şi întindem chiar 
braţe prieteneşti neîmpăcaţilor noştri asupritori de 
ieri, cărora le-am dat regi înţelepţi, comandanţi viteji, 
până şi mitropoliţi, cum a fost Nicolae Olahu, astfel 
că generozitatea noastră s-a manifestat în decursul 
istoriei, chiar şi atunci, în 1919, când i-am salvat de 
comunismul lui Bela Kun, jalonând drumul până la 
Budapesta cu sânge românesc.

Voim să se înţeleagă că Tratatul de la Trianon nu 
este susceptibil de revizuire, căci Ardealul este cheia 
de boltă a românismului. În ultimă instanţă şi noi şi 
ungurii facem parte din Uniunea Europeană şi din 
NATO, unde dorim o colaborare exemplară. 

Ca atare, în zilele noastre este foarte înţelept să 
ne împăcăm cu verdictul istoriei Trianonului şi să ne 
înţelegem.



Rezerva Oştirii Române60

În 2020 se împlinesc 200 de ani de la naşterea 
uneia dintre cele mai de seamă personalităţi ale istoriei 
noastre naţionale - Alexandru Ioan Cuza, Domnul 
Unirii şi al Reformelor. 

Născut la 20 martie 1820 la Bârlad, cu studii făcute 
la Iaşi şi la Paris, participant la mişcarea revoluţionară 
din Moldova din martie 1848, pârcălab de Galaţi şi 
hatman al Moldovei, Alexandru Ioan Cuza s-a aflat 
în primele rânduri ale luptei pentru Unirea 
Principatelor, fiind ales la 5 ianuarie, 
la Iaşi, ca domnitor al Modovei, iar 
la 24 ianuarie, la Bucureşti, domn 
al Ţării Româneşti. Domnia sa, 
deşi scurtă (de numai şapte ani), a 
fost deosebit de rodnică în toate 
sectoarele vieţii economice, 
politice, culturale, reformele 
realizate în timpul domniei sale 
stând la baza statului român 
modern. 

Actul de la 24 ianuarie 1859 
al Unirii Moldovei cu Ţara 
Românească, ca şi profundele refor-
me înnoitoare care i-au urmat şi-au 
pus amprenta şi asupra politicii externe a 
statului român modern, considerată, pe bună 
dreptate, drept ,,primul capitol al istoriei noastre 
diplomatice’’. Reflectând ,,politica tradiţională şi 
firească a României’’, politica externă românească din 
cei şapte ani ai domniei lui Alexandru Ioan Cuza a 
concentrat, totodată, „în germene, întreaga dezvoltare 
politică viitoare“ a ţării, tânărul stat modern român, 
recent apărut pe harta continentului, reuşind să se 
afirme ca o entitate europeană distinctă, „Neadormit“ 
în domeniul relaţiilor exerne, Alexandru Ioan Cuza 
a apărat cu fermitate, dar şi cu demnitate, drepturile 
ţării în fruntea căreia fusese ales. Programul său extern 
era deosebit de important pentru destinul tânărului 
stat român: de la recunoaşterea dublei sale alegeri şi 
până la câştigarea drepturilor care reveneau oricărui 
stat suveran. Dându-şi seama de greutăţile imense care 
îi stăteau în faţă, atât cele interne, izvorâte îndeosebi 
din instabilitatea politică şi guvernamentală, generată 

ACTIVITATEA DIPLOMATICĂ A ROMÂNIEI 
ÎN TIMPUL DOMNIEI  

LUI ALEXANDRU IOAN CUZA
Colonel (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE

Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

de prevederile politice restrictive ale Convenţiei de 
la Paris, cât şi cele venite din afară - domnitorul a 
considerat necesar să concentreze în propriile mâini 
activitatea de politică externă.

Astfel, imediat după dubla sa alegere, Cuza s-a 
străduit să stabilească contacte directe cu marile 
puteri, scop în care a trimis în principalele capitale 

europene delegaţi sau reprezentanţi per sonali, 
pentru a pleda cauza recunoaşterii faptului 

împlinit din 5 şi 24 ianuarie 1859: Vasile 
Alecsandri la Paris, la Londra şi la 

Torino, Ludovic Steege la Viena şi 
la Berlin, principele Obolenski la 
Petersburg, cărora li s-au alăturat 
apoi Ştefan Golescu, Dumitru 
Brătianu şi Ioan Bălăceanu. 

Paralel cu activitatea desfă-
şurată de trimişii diplo matici, 
Alexandru Ioan Cuza s-a preo-

cupat şi de organizarea temeinică 
a activităţii diplomatice de la Iaşi şi 

Bucureşti. În locul Secretariatelor de 
Stat, care aveau în atribuţii probleme 

de politică externă, dar şi preocupări de 
natură internă, s-au înfiinţat Ministere de 

Externe, a căror organizare urma să se apropie cât 
mai mult de cele existente în celelalte state europene. 
Astfel, la 22 februarie/6 martie 1859 s-a hotărât ca 
„Ministerul Trebilor Străine” din Ţara Românească să 
înceteze de a mai fi, prin cancelaria sa, „centrul tuturor 
trebilor publice”, dorindu-se să aibă în atribuţii numai 
probleme stricte de politică externă. Noua organizare 
a ministerului, din iulie 1859, arată însă că acest 
deziderat nu fusese încă atins. De-abia în vara anului 
1861 cea de a doua diviziune a ministerului a fost 
transformată în direcţie, şefului acesteia, înaintat în 
funcţia de director de departament, urmând a-i reveni 
numai conducerea direcţiei treburilor externe. 

Un moment important în organizarea Ministerului 
de Externe l-a constituit decretul din 27 iulie/8 august 
1862, de creare a unui minister unic, prin unificarea 
celor existente în Moldova şi în Ţara Românească. 
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Odată cu contopirea lor, a avut loc şi o reorganizare a 
noului departament, în care, treptat, au fost cooptaţi 
oameni capabili.

O atenţie aparte a fost acordată şi propagandei 
externe. La iniţiativa lui Vasile Alecsandri, ministrul 
de Externe al Moldovei, de a se înfiinţa un serviciu 
permanent al presei şi propagandei peste hotare, la 
1/13 ianuarie 1860, în cadrul Ministerelor de Externe 
de la Bucureşti şi Iaşi, luau fiinţă câte un birou de 
corespondenţă cu străinătatea, care trimiteau 
informaţiile unui birou central de la Paris, 
al cărui titular fusese numit publicistul 
Jean Ubicini. Prin grija acestui mare 
prieten al românilor, până în toamna 
anului 1861, în presa franceză, 
dar şi în cea spaniolă, italiană 
şi portugheză, s-au publicat 
numeroase materiale referitoare 
la Principatele Române. Din 
septembrie 1861, sarcina dirijării 
serviciului de propagandă a fost 
preluată de titularul Agenţiei 
Principatelor de la Paris, funcţie 
instituită cu un an înainte. În tot 
timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza 
s-a depus o intensă activitate de informare 
a opiniei publice străine asupra evenimentelor care se 
derulau în ţară, în vederea consolidării statului.

Un moment aparte în eforturile depuse de 
Principatele Române Unite pentru crearea unor 
instituţii specializate în vederea desfăşurării unei politici 
externe benefice l-a constituit organizarea primelor 
agenţii diplomatice româneşti, de la Constantinopol, 
Paris şi Belgrad. 

Conform art. 9, al. 2 al Convenţiei de la Paris din 
19/31 august 1858, domnitorii Principatelor Române 
erau ,,reprezentaţi la curtea suzerană prin agenţi 
(capuchehaie), născuţi moldoveni sau munteni, nesupuşi 
la nicio protecţie străină şi primiţi de Poartă”. Odată cu 
înfăptuirea Unirii Principatelor – importantă izbândă 
împotriva suzeranităţii otomane – Cuza a trecut la 
înlocuirea foştilor reprezentanţi ai Ţărilor Române 
de la Constantinopol, cu titularii celor două delegaţii 
trimise în capitala Imperiului otoman în februarie 
1859, Costache Negri şi Ioan I. Filipescu, astfel încât 
s-a asigurat continuitatea de reprezentare a celor două 
Principate. 

Însă problema numirii unor agenţi diplomatici 
la Constantinopol nu s-a putut pune decât după 
recunoaşterea de către Imperiul otoman a dublei 
alegeri, prin protocolul de la Paris din 6/18 septembrie 
1859. În calitate de unic agent diplomatic al 

Principatelor Unite a fost numit Costache Negri, 
care se bucura de mult respect şi preţuire în cercurile 
diplomatice constantinopolitane. Eforturile depuse de 
el în a apăra politica promovată de domnitorul român 
au fost deosebite. Ele s-au lovit nu o dată de atitudinea 
retrogradă a guvernului otoman. ,,Nu se va şti niciodată 
la voi – scria şeful cancelariei domnitorului lui Vasile 
Alecsandri – ce comori de abnegaţie, de devotament, de 
patriotism cheltuieşte Negri în această poziţie diplomatică 

semănată cu capcane, cu înşelăciuni, cu şiretlicuri, 
cu amăgiri, cu imprudenţe, cu erori, care se 

potrivesc atât de puţin cu loialitatea inimii 
sale şi a experienţei spiritului său”.

În principal, activitatea Agenţiei 
diplomatice româneşti la Constan-
tinopol, deopotrivă capitală a 
Imperiului otoman şi centru al 
activităţii diplomatice al marilor 
puteri privitor la sud-estul 
European, s-a concentrat asupra 

prezentării tuturor iniţiativelor 
româneşti, politice şi economice 

şi obţinerea unor înlesniri în 
conformitate cu normele inter na-

ţionale. Aşa, de pildă, cetăţenii români 
urmau să aibă, pe întreg teritoriul Imperiului 

otoman, pe principiul egalităţii şi al reciprocităţii, 
aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii aparţinând marilor 
puteri, mărfurile încărcate pe navele care navigau sub 
pavilionul Principatelor Unite urmau a fi protejate 
etc. Ea a marcat poziţia diplomatică independentă a 
statului roman, contribuind substanţial la cucerirea 
unor atribute de suzeranitate.

Eforturile deosebite depuse de Domnitorul Unirii 
şi de principalii săi colaboratori de a se crea agenţii 
diplomatice în principalele capitale europene s-au 
concretizat în crearea doar a două astfel de agenţii: la 
Paris şi la Belgrad. 

Pornind de la poziţia de mare putere pe care o avea 
Franţa în acel moment, ca şi de la atitudinea constantă 
a acesteia în favoarea Unirii, Vasile Alecsandri a 
întocmit, în noiembrie 1859 un amplu raport în 
care documenta necesitatea înfiinţării unei agenţii 
diplomatice la Paris, prezenta atribuţiile care urmau să 
revină reprezentantului Principatelor Unite Române 
în capitala Franţei, insistând în acelaşi timp şi asupra 
creării unui birou de corespondenţă, cu atât mai mult 
cu cât - sublinia el - „presa franceză, mai presus decât 
toate celelalte organe străine, a dat consistenţă puternică 
ideii mântuitoare a Unirii, impunând diplomaţiei 
europene voinţa noastră naţională…într-un cuvânt, la 
toate împrejurările mari şi grele, noi am găsit în presa 
franceză un advocat elocvent şi un sprijin luminat’’.
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Hotărârea de înfiinţare a unei Agenţii diplomatice 
la Paris a fost luată la începutul anului 1860, dar 
transpunerea ei în practică a mai durat încă o jumătate 
de an, perioadă în care au prins însă contur propunerile 
lui Vasile Alecsandri de organizare a unei intense 
propagande prin presă.

La 26 iulie/7 august 1860, printr-un decret domnesc, 
a fost numit cel dintâi reprezentant diplomatic al 
Principatelor Unite Române la Paris, în persoana lui 
Iancu Alecsandri, fratele poetului. Dând dovadă 
de tact şi pricepere, el a reuşit să realizeze cu succes 
obiectivele diplomatice ale tânărului stat naţional, între 
care un loc central l-au ocupat cele privind încheierea 
de convenţii, obţinerea dreptului de a bate monedă, 
apărarea hotarelor etc. În acelaşi timp s-a preocupat şi 
de atragerea unor specialişti francezi în vederea ajutării 
efective a organizării unor sectoare sau ramuri ale 
administraţiei de stat din Principate. Dovedind un real 
talent, Iancu Alecsandri, ajutat şi chiar suplinit pentru 
scurte perioade de fratele său, a reuşit să imprime 
Agenţiei diplomatice din Paris o anume conduită. Ea a 
contribuit în mod semnificativ la realizarea obiectivelor 
politicii promovate de statul român.

Cealaltă agenţie diplomatică înfiinţată în timpul 
domniei lui Alexandru Ioan Cuza a fost cea de la Belgrad, 
adică în capitala unui stat vecin şi prieten, al cărui 
statut şi ale cărui aspiraţii naţionale erau asemănătoare. 
Agenţia a luat fiinţă în prima parte a anului 1863, deci 
după desăvârşirea unirii politice şi administrative a 
Principatelor Române, în conformitate cu prevederile 
dreptului international modern, bazat pe principiul 
reciprocităţii: acreditarea în acelaşi timp, a agenţilor 
diplomatici român la Belgrad şi sârb la Bucureşti. 
Ca urmare, au fost desemnaţi Teodor Callimachi şi, 
respectiv Costa Magazinovici. În tot timpul şederii 
lui Teodor Callimachi în capitala Serbiei agenţia în 
fruntea căreia se afla a fost principalul element pentru 
asigurarea unei orientări comune româno-sârbe faţă 
de Poartă. În acelaşi timp, lupta împotriva dominaţiei 
otomane se împletea strâns cu cea contra celei 
habsburgice. În activitatea sa, Teodor Callimachi nu s-a 
mărginit numai la prezentarea tuturor evenimentelor 
care aveau loc în ţară, ci a participat în mod activ la 
acţiunile în vederea creării unei adevărate antante a 
statelor şi naţiunilor din Balcani. 

Chiar dacă nu beneficiau de privilegiile diplomaţilor 
acreditaţi de către puterile europene, reprezentanţii 
diplomatici români au reuşit să apere interesele 
naţionale şi să creeze un climat favorabil atât de necesar 
pentru viitoarea schimbare a statutului internaţional  
al ţării. 

În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, 
în condiţii internaţionale complicate, diplomaţia 
românească a trebuit să facă faţă unor probleme 
numeroase şi dificile. Aflate încă sub suzeranitatea 
Porţii şi sub garanţia colectivă a celor şapte puteri 
europene, Principatele Unite au reuşit ca, printr-o 
politică diplomatică înţeleaptă, să-şi atingă obiectivele 
sale imediate şi să pregătească terenul pentru cele de 
perspectivă. 

O primă problemă care a stat în faţa diplomaţiei 
româneşti imediat după 24 ianuarie 1859 a fost cea 
esenţială a recunoaşterii dublei alegeri a domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza. Intervalul deosebit de scurt 
pe care l-au avut la dispoziţie mesagerii diplomaţiei 
româneşti în a atrage de partea cauzei româneşti puteri 
care până atunci se dovediseră ostile ideii de Unire a 
Principatelor sau de a explica celorlalte ce se petrecuse 
la Iaşi şi la Bucureşti nu a constituit, aşa cum s-a 
dovedit în realitate, un obstacol. Trimişii domnitorului 
Cuza în principalele capitale europene au desfăşurat 
o activitate intensă, benefică, în favoarea obţinerii 
recunoaşterii dublei alegeri.

Trimis la Constantinopol, Costache Negri a avut 
de întâmpinat încă de la început atitudinea ostilă a 
Porţii faţă de evenimentele petrecute la 5 şi 24 ianuarie 
1859 la Iaşi şi Bucureşti. Paralel cu încercările de a 
obţine o întrevedere oficială cu ministrul de Externe 
Fuad Paşa sau cu marele vizir Mehmed Ruchdi, 
Costache Negri a depus serioase eforturi în vederea 
informării diplomaţilor acreditaţi la Constantinopol. 
Prin audienţe oficiale ori întrevederi particulare, prin 
rapoarte şi scrisori a încercat să explice ceea ce se 
întâmplase în Principate, poziţia pe care o căpătaseră 
acestea în urma actului de la 24 ianuarie, dar şi obiectivul 
esenţial al politicii externe româneşti. Misiunea lui 
Negri în capitala otomană, căruia din februarie 1859 
avea să i se alăture şi Ion I. Filipescu, nu a rămas fără 
urmări. După oficializarea, la 7/19 septembrie la Paris, 
a dublei alegeri, la sfârşitul aceleiaşi luni Poarta avea să 
semneze şi ea actul de recunoaştere a lui Cuza ca domn 
al celor două Principate Unite.

În vederea atingerii aceluiaşi scop – al recunoaşterii 
dublei alegeri – Vasile Alecsandri, în calitatea sa de 
ministru de Externe al Moldovei, fusese trimis de 
domnitorul Alexandru Ioan Cuza în Apusul Europei. 
S-a oprit mai întâi la Paris unde, la 13/25 februarie a fost 
primit la Tuileries, ocazie cu care a prezentat împăratului 
Napoleon al III-lea, după cum însuşi mărturisea, un 
adevărat ,,curs de geografie românească”, vorbind de 
,,omogenitatea poporului care locuieşte aceste părţi 
ale Orientului, de rodirea pământului, de descrierea 
pădurilor, de bogăţia minelor, de tăria Carpaţilor ca 
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punct strategic, de mulţimea râurilor”, încercând astfel 
să arate împăratului ,,ce regat important ar constitui cu 
ale sale 9 milioane de români dacă Providenţa ar realiza 
visul şi aspiraţiile lor. Pus de o mână puternică în cumpăna 
politicii moderne, el ar hotărî pentru totdeauna soluţia atât 
de grea a chestiei Orientului”. Sfatul primit din partea 
lui Napoleon al III-lea de a ,,aştepta în linişte viitoarele 
conferinţe” şi de a acţiona ,,cu seriozitate la reorganizarea 
administrativă, financiară şi militară a Principatelor” 
fără ,,a silui evenimentele, ci a profita de cursul lor”, a fost 
înţeles în întreaga lui dimensiune de diplomatul român, 
care l-a transmis ca atare în ţară domnitorului. În cursul 
repetatelor sale reveniri în capitala Franţei, Vasile 
Alecsandri a stabilit legături trainice în favoarea Unirii, 
cu personalităţi politice şi culturale de primă mărime: 
scriitorii Alphonse de Lamartine şi Prosper Mérimée, 
publicistul J. Arago, generalul Trochu, Pavel Kiseleff, 
fost guvernator rus în Principate, atunci ambasador 
la Paris, diplomatul Eduard Thouvenel şi mulţi alţii. 
Toţi au fost câştigaţi de partea cauzei româneşti. La 
conferinţa întrunită spre a delibera în chestiunea 
recunoaşterii dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza, 
Franţa nu numai că a susţinut actul de la 24 ianuarie, 
dar a depus o activitate benefică în favoarea Unirii şi 
pe lângă ceilalţi reprezentanţi reuniţi la Paris.

Activitatea diplomatică a lui Vasile Alecsandri nu 
s-a limitat doar la Franţa, ci s-a extins şi în alte două 
capitale europene. La Londra, misiunea sa s-a dovedit 
de la început dificilă, poziţia orientală britanică 
urmărind menţinerea integrităţii Imperiului otoman, 
orice tendinţă de emancipare naţională a popoarelor 
creştine de sub dominaţia Porţii contravenind, aşadar, 
obiectivelor politicii britanice. În această atitudine 
ostilă, accentuată şi de deformarea voită a evenimentelor 
care se derulau în Principate, cu deosebire din partea 
trimişilor otomani, diplomatul român a fost nevoit să 
îmbine argumentele de ordin politic, în care accentul 
era pus pe explicarea faptului că prin dubla alegere 
românii nu urmăreau o slăbire a legăturilor cu Imperiul 
otoman, cu cele economice, de natură să sensibilizeze 
oficialităţile engleze asupra avantajelor pe care le-ar fi 
avut Imperiul britanic la Dunărea de Jos. 

În acest adevărat ,,turneu diplomatic” Vasile 
Alecsandri nu putea ocoli Torino, atitudinea favorabilă 
a Regelui Victor Emmanuel al II-lea şi a primului 
ministru şi ministru de Externe Camilio Cavour fiind 
de mare ajutor cauzei româneşti, diplomatul român 
comunicând cu multă satisfacţie la Bucureşti faptul că 
,,suntem trataţi ca fraţi”.

Asemenea lui Vasile Alecsandri la Londra sau a 
lui Costache Negri la Constantinopol şi dr. Ludovic 
Steege, trimis în misiune la Berlin, a întâmpinat o 

atitudine ostilă, determinată de adversitatea făţişă a 
Imperiului habsburgic şi întreţinută de rezerva Prusiei 
faţă de chestiunea Principatelor. 

În pofida tuturor greutăţilor întâmpinate de 
reprezentanţii diplomatici români, în cele din urmă 
puterile europene au recunoscut dubla alegere a lui 
Alexandru Ioan Cuza. Era, fără îndoială şi un prim 
succes al tinerei diplomaţii româneşti. 

Odată ce acest prim obiectiv a fost atins, diplomaţia 
tânărului stat naţional a trecut mai departe la acţiune 
pentru recunoaşterea din partea marilor puteri a 
desăvârşirii unirii politico-administrative, pentru 
afirmarea autonomiei ţării şi netezirea drumului spre 
deplina independenţă. Acţiunile reprezentanţilor 
români în străinătate, cu deosebire ale lui Costache 
Negri la Constantinopol şi ale fraţilor Iancu şi Vasile 
Alecsandri la Paris, s-au înteţit şi diversificat. Hotărârea 
intransigentă a domnitorului care, adresându-se 
consulului austriac, spunea că: „Ne trebuie Unirea, dacă 
nu ne-o acordă puterile, vom fi nevoiţi să ne-o dobândim 
singuri”, ca şi acţiunile constante ale diplomaţilor 
români, au condus în cele din urmă la izbândă. Unirea, 
„singura stare politică ce poate să asigure viitorul nostru şi 
să ne permită a da ţării organizarea ce o aşteaptă de atât de 
mult timp”, după cum afirma la 24 ianuarie/5 februarie 
1862 Alexandru Ioan Cuza, Unirea pentru realizarea 
căreia se depusese susţinute eforturi pe plan intern, dar 
şi extern, era în sfârşit recunoscută de marile puteri.

Noua situaţie a României a determinat-o să adopte 
o nouă atitudine, mai intransigentă, faţă de Poarta 
otomană. Vizitele din 1860 şi 1864 la Constantinopol 
ale domnitorului român, care s-a bucurat de toate 
onorurile rezervate de obicei familiilor domnitoare 
europene, au ridicat nu numai prestigiul său personal, 
ci şi pe cel al tânărului stat român pe care îl reprezenta. 
Noile relaţii româno-otomane au condus la exprimarea 
de către Principatele Unite a unor revendicări teritoriale 
legitime faţă de Poartă. În acest sens, eforturile 
diplomaţiei româneşti au fost încununate de succes. 
La 24 mai/5iunie 1861, Comisia europeană a Dunării 
hotăra ca talvegul braţului Chilia să devină frontiera 
dintre Principate şi Imperiul otoman. 

 O manifestare de independenţă faţă de puterea 
suzerană a constituit-o emiterea, de către Principate, 
a propriilor paşapoarte, care veneau să le înlocuiască 
pe cele otomane, folosite până atunci, măsură care 
a întâmpinat, fireşte, rezistenţă din partea Porţii. 
Din nou, atitudinea intransigentă a statului român, 
conjugată cu acţiunile diplomatice intense, au dat 
câştig de cauză Principatelor.

O altă problemă care a creat la Constantinopol 
agitaţie şi nemulţumire a constituit-o cea a secularizării 
averilor mănăstireşti. Votată la 17/29 decembrie 1863, 
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legea trebuia apărată în afara graniţelor, cu deosebire 
în capitala Imperiului otoman, unde reprezentantul 
român a avut de luptat nu numai cu ostilitatea Porţii 
şi a Patriarhiei de Constantinopol, dar şi cu protestul 
colectiv al consulilor Rusiei, Angliei, Austriei şi 
Prusiei. Depunând din nou eforturi imense, Costache 
Negri a reuşit în cele de urmă să determine schimbarea 
hotărârii marilor puteri în direcţia dorită. Era un 
nou pas făcut de România pe drumul afirmării sale 
independente. 

 Pe aceeaşi linie, ca un succes incontestabil al 
diplomaţiei româneşti, s-a situat şi încheierea unor 
convenţii cu statele străine, direct, fără mijlocirea 
Porţii, cea dintâi fiind dintre Principate şi Rusia şi viza 
comunicaţiile telegrafice. Încheiată la 3/15 decembrie 
1860, completată cu noi negocieri, ea a intrat în 
vigoare după schimbul instrumentelor de ratificare din 
1/13 februarie 1862. În decursul tratativelor purtate 
pentru încheierea acestei prime convenţii, Mihail 
Kogălniceanu a susţinut că Principatele Unite trebuie 
să fie tratate ca un ,,corp politic şi nicidecum aparte, cu 
Moldova şi apoi cu Ţara Românească”, precizând: „Aş 
prefera să nu închei vreo convenţie decât să mai păstrez 
încă o dată principiul separatismului”.

În anii următori România a mai încheiat astfel de 
convenţii cu Austria, Imperiul otoman şi Serbia. În 
1859 Principatele Unite au încercat chiar încheierea 
unei convenţii de comerţ şi navigaţie cu Statele Unite, 
ambele părţi exprimându-şi dorinţa de a trăi ,,în pace 
şi bună înţelegere cu toate naţiunile din lume prin mijlocul 
unei politici sincere şi egal amicale către toţi”. Chiar dacă 
acest proiect nu a putut fi transpus în practică din 
cauza opoziţiei făţişe manifestată de Poarta otomană, 
el subliniază, odată în plus, atitudinea adoptată de 
Principatele Unite în politica sa externă.

 Între numeroasele acţiuni diplomatice care au 
avut loc în vremea domniei lui Alexandru Ioan Cuza 
s-au înscris şi cele desfăşurate la sfârşitul anului 1862 
şi la începutul celui următor, legate de tranzitarea 
pe teritoriul românesc a unor arme destinate 

Serbiei. Reuşita acţiunii s-a datorat în bună parte 
reprezentanţilor diplomatici români, cu deosebire lui 
Iancu Alecsandri care, în capitala Franţei, avertiza 
cercurile diplomatice asupra pericolului transformării 
incidentului în ,,chestiune naţională”, fapt care ar 
fi „antrenat fatalmente pe domnitorul Alexandru Ioan 
Cuza într-o solidaritate cu aspiraţiile popoarelor slave”, 
şi lui Teodor Callimachi, care a reuşit să dezamorseze 
tensiunea din capitala Imperiului otoman.

 Acestea au fost doar câteva dintre succesele tinerei 
diplomaţii româneşti. Pusă în slujba statului naţional şi 
secondându-l în toate întreprinderile lui, întâmpinând 
greutăţi numeroase, folosind mijloace diverse, 
diplomaţia românească a reuşit să contribuie din plin la 
realizarea tuturor marilor reforme de modernizare ale 
statului român, la afirmarea lui ca o entitate europeană, 
la sublinierea vocaţiei de conlucrare internaţională. 

 Cuza Vodă a luptat cu inamicii unirii şi i-a învins, 
a luptat cu opozanţii săi politici interni şi a făcut marile 
reforme, a luptat cu marile puteri ostile şi a făcut din 
Principate ROMÂNIA, a luptat cu soarta potrivnică, 
dar nu s-a cramponat niciodată de putere. S-a dat 
deoparte înr-un moment de criză, pentru binele ţării, 
a cărei temelie a pus-o. Prin urmare, nu greşelile l-au 
îndepărtat de la tron, ci faptele lui cele mari. O mărturie 
în acest sens este pomenirea sa perpetuă şi astăzi, la 
două secole de la naştere şi consevarea în conştiinţa 
publică, prin „ocaua” sa, a unui simbol al dreptăţii şi 
demnităţii naţionale. Iată de ce credem că Alexandru 
Ioan Cuza merită titlul de „Părinte al României”.

 Acum, la împlinirea a 200 de ani de la naşterea 
Domnului Unirii Române, se cuvine să aducem 
prinosul nostru de recunoştinţă lui Alexandru Ioan 
Cuza, dar şi sfetnicilor şi colaboratorilor săi apropiaţi 
care, animaţi de dragoste de neam şi ţară, au ştiut să 
înfăptuiască Unirea Principatelor, să o consolideze în 
interior şi în afara hotarelor ei, să afirme tânărul stat 
român modern în concertul european. 
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CETATEA POIENARI
Gl. bg. (r) FLORIAN TUCĂ 

Col. (r) LAURENŢIU DOMNIŞORU

Potrivit celor consemnate în „Dicționarul 
Enciclopedic Român”, prin Cetate se înțelege o 
construcție mare, înaltă și viguroasă, înălțată în 
Țările Române cu multe veacuri în urmă în special în 
locurile și în punctele de trecere care trebuiau apărate 
împotriva atacurile dușmane. Din vremurile de demult, 
acele cetăți purtau și numele de fortărețe. Uneori erau 
înconjurate de ziduri de apărare numite fortificații. 
Printre principalele cetăți zidite în vremurile de 
demult se numără Cetatea de la Adamclisi, Cetatea de 
la Alba Iulia, Cetatea Albă, Cetatea de Baltă, Cetatea 
Neamțului, Cetatea Chioarului, Cetățile de la Făgăraș 
și Sibiu, ca și Cetatea de la Poienari. 

Prima cetate menţionată, Cetatea de la Adamclisi 
are o vechime de aproape 2000 de ani, iar ultima, 
Cetatea Poienari are o vechime de doar câteva sute 
de ani. 

Ne vom referi pe larg la Cetatea Poienari, la rolul 
și însemnătatea sa. Această cetate se află în partea 
de nord a județului Argeș, în satul Poienari din 
comuna Poienarii de Argeș. Ea este construită pe 
vârful muntelui zis Cetățuia, zonă muntoasă aflată la 
o distanță de circa 25 kilometri de orașul Curtea de 
Argeș.

În unele documente istorice mai vechi se 
consemnează faptul că fortificația respectivă „a fost 
ridicată, probabil, la inițiativa primilor domnitori” ai 
Țării Românești cu numele de Basarab, dintre care 
amintim pe Basarab I (1324-1352), Nicolae Alexandru 
Basarab (1350-1364), Vladislav I zis și Vlaicu Vodă 
(1364 - 1377), Radu I (1377-1385) și Dan I (1385 
- 1386). Scopul declarat încă de la început de către 

Cetatea Poenari

cei care au inițiat construcția Cetății Poienari, a fost, 
pe de o parte acela de a apăra hotarele și pământurile 
Țării Românești, iar pe de altă parte de a-i adăposti 
pe domnitorii țării și familiile acestora, păstrând 
în siguranță visteriile țării, obiectele de valoare 
inestimabilă și uneori de a întemnița pe boierii care 
nu se supuneau deciziilor și hotărârilor domnitorilor.

De-a lungul vremii, cetatea din Cheile Argeșului a 
fost consemnată în istoriografia românească sub triplă 
denumire și anume: Cetatea de la Poienari, Cetatea 
lui Negru Vodă și Cetatea lui Țepeș Vodă. Prima 
denumire avea menirea principală să ateste localitatea 
în care se afla, cea de-a doua să consemneze, se zice, 
ctitorul cetății, iar ultima denumire să aprecieze faptul 
că la un moment dat a fost refăcută aproape din 
temelii din inițiativa și prin grija domnitorului Vlad 
Țepeș (1448, 1456 - 1462 și 1476 - 1477). 

Cercetările arheologice au consemnat, printre 
altele, faptul că nucleul cetății l-a constituit inițial, 
un turn de plan pătrat, care avea laturile exterioare 
de circa 8,50 metri, iar înălțimea ceva mai mare. 
Construcția fortificației era făcută direct pe stânca 
muntelui Cetățuia. Zidurile cetății erau alcătuite, în 
principal, din piatră brută, de munte, frumos fasonată, 
iar pietrele erau legate între ele cu mortar de var. Ușile și 
ferestrele cetății erau confecționate din lemn de esență 
tare. Atât în interior, cât și în exterior, zidurile cetății 
erau tencuite cu mortar special de culoare roșie a cărui 
compoziție n-a putut fi stabilită de specialiști nici în 
zilele noastre. Cetatea de la Poienari era prevăzută cu 
uși și ferestre mari, bine ancorate în construcție, pe 
unde în caz de forță majoră se putea lovi în atacatorii Scările care duc la Cetatea Poenari
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Cetatea Poenari

sau răuvoitorii domniei, cu bolovani, trunchiuri de 
copaci, cu apă fierbinte și chiar cu vârfuri de baionetă. 
Numele primilor pârcălabi sau comandanți ai cetății 
de la Poienari au fost: Ratea (se pare că a fost chiar 
primul), Gherghina şi Danciu.

În decursul timpului în interiorul cetății de la 
Poienari s-au produs numeroase modificări efectuate 
prin noi zidiri. Acestea erau menite să-i asigure o 
utilitate din ce în ce mai bună ca de exemplu: locuire, 
păstrarea bunurilor, asigurarea hranei celor care apărau 
cetatea sau zona în care se aflau etc.

La zidirea cetății din Defileul Argeșului au lucrat 
cu pricepere și dăruire un mare număr de sibieni. La 
baza formulării acestei informații a stat un fapt real 
și anume, pe timpul retencuirii unei părți a zidurilor 
din interiorul cetății, pe câteva pietre mari ale zidului 
s-au descoperit înscrisuri săpate în piatră, iar sub 
aceste nume era înscrisă denumirea Sibiu. Era deci 
clar, că oamenii cu acele nume contribuiseră și ei la 
reconstrucția cetății.

În decursul timpului Cetatea de la Poienari a fost 
refăcută și consolidată în mai multe rânduri, atât în 
interiorul cât și în exteriorul ei. Astfel în interiorul 
ei s-a amenajat un autentic muzeu. Prin exponatele 
sale și prin imagini se prezintă istoricul și semnificația 
cetății. Totodată s-au construit terasamente și scări 
speciale prevăzute cu parapete din beton și metal.

De-a lungul vremii s-au transmis din generație 
în generație mai multe legende referitoare la cetatea 
Poienari. Una dintre ele spune că Vlad Țepeș s-ar fi 
refugiat din fața turcilor în cetate. Turcii au dărâmat 
zidurile cetății iar Țepeș și ostașii săi au fugit spre 
satul Arefu unde, cu ajutorul a șapte frați fierari care 
le-au pus invers potcoavele cailor, au reușit să dispară 
din calea urmăritorilor.

O altă legendă îi este atribuită tot lui Vlad Țepeș. 
Dorind să se răzbune pe târgoviștenii vinovați de 
moartea fratelui său Mircea, Vlad Țepeș i-ar fi 
adunat pe boierii târgovișteni laolaltă la poalele 
muntelui pe care se înalță astăzi cetatea și, după ce a 
tras câțiva boieri în țeapă, le-a poruncit celorlalți să 
reconstruiască cetatea. Cronicile spun că cetatea ar fi 
fost terminată în șase luni. Letopisețul cantacuzinesc 
ne prezintă următoarea variantă: „Când a fost ziua de 

Paște, aflându-se toți orășenii la ospețe, iar cei tineri la 
hore, așa fără veste i-a înconjurat, iar pe cei vârtsnici i-a 
tras în țeapă de a ocolit tot orașul cu ei, iar pe cei tineri cu 
nevestele lor, așa împodobiți cum erau, pe toți i-au dus la 
Poienari, de au lucrat la cetate până s-au spart hainele de 
pe dânșii”. 

Cetatea Poienari i-a slujit drept inspirație lui Jules 
Verne atunci când a scris „Castelul din Carpați”.

Pentru a ajunge la Cetatea Poienari, trebuie să 
parcurgi cele 1480 trepte de beton pentru a te bucura 
de „cuibul de vulturi al vitejilor de demult” și de 
priveliștea minunată a Cheilor Argeșului.
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PROBLEME DE INTERES

SECURITATEA NAŢIONALĂ.  
MANAGEMENTUL CRIZELOR ŞI GESTIONAREA 

STĂRILOR DE URGENŢĂ
General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREŢU 

Vicepreşedinte al ANCMRR

1. Locul şi rolul securităţii naţionale
Securitatea naţională a României reprezintă 

starea de echilibru relativ stabil a sistemului social 
în care cetăţenii, organizaţiile guvernamentale şi 
nonguvernamentale, grupurile de persoane organizate 
pe diferite criterii pot să se dezvolte liber şi îşi pot 
promova propriile interese, în condiţiile respectării 
unui sistem de norme, aflat într-o continuă dinamică. 

Politica României în domeniul securităţii este 
materializată în Strategia de Securitate Naţională, 
document care fundamentează planificarea apărării 
la nivel naţional, constituindu-se, în acelaşi timp, 
în expresia politică de referinţă a atributelor 
fundamentale ale statului român în acest domeniu, la 
un moment dat. 

Principalii indicatori care definesc Starea de 
Securitate a unei naţiuni sunt: securitatea economică, 
securitatea politică, securitatea alimentară, securitatea 
sanitară, securitatea militară, securitatea ecologică, 
securitatea publică, securitatea personală, securitatea 
comunitară, securitatea educaţiei, securitatea energetică etc.

Nivelul securităţii naţionale al unui stat, în cazul 
nostru al României, poate fi evaluat numai printr-o 
analiză interdisciplinară, ca una dintre cele mai sigure 
modalităţi.

O abordare cuprinzătoare a conceptului de 
securitate naţională nu poate fi realizată fără 
aprofundarea complexităţii şi diversităţii aspectelor 
care capătă relevanţă în contextul contemporan.

Unul dintre cele mai uzitate concepte în discursul 
analitic consacrat stării de sănătate, echilibru şi confort 
al mediului naţional şi internaţional îl reprezintă 
securitatea, privită în strânsă corelaţie cu extensiile 
determinative ale acesteia, cu valorile sistemice, 
precum cele de natură politică, economică, militară, 
publică, alimentară, socială, ecologică, sanitară, 
informaţională ş.a.

Securitatea naţională devine astfel expresia 
credibilă şi convingătoare a interesului naţional care, 

sintetic, consistă în: menţinerea ca stat naţional, 
suveran, independent, unitar, indivizibil, de drept, 
democratic şi social; dezvoltarea unei economii libere, 
dinamice, viabile, competitive, durabile; asigurarea 
prosperităţii generale a societăţii româneşti; 
dezvoltarea culturii şi vieţii spirituale în acord cu 
valorile naţionale tradiţionale, dar şi cu cele universale; 
asigurarea vigorii, sănătăţii fizice şi morale a tuturor 
cetăţenilor ţării; protecţia mediului înconjurător 
şi a condiţiilor naturale adecvate desfăşurării unei 
vieţi normale pentru toţi locuitorii spaţiului statal 
românesc; afirmarea activă a Statului român ca factor 
al stabilităţii în plan regional şi european şi creşterea 
contribuţiei sale la edificarea unui climat de securitate 
şi pace productive în context global. 

Conceptul de securitate naţională poate fi 
exprimat în politici de securitate, strategii de 
securitate, doctrine de securitate ş.a. Toate acestea 
dau posibilitatea înţelegerii tuturor acţiunilor pe care 
România le desfăşoară în vederea realizării securităţii 
ei depline. 

România a devenit o componentă cu drepturi 
şi obligaţii depline a NATO şi UE, singurele în 
măsură să-i garanteze un statut de independenţă şi 
suveranitate şi care îi permit: dezvoltarea economică, 
politică şi socială; afirmarea identităţii naţionale 
şi promovarea valorilor democratice; valorificarea 
şi dezvoltarea patrimoniului cultural naţional şi a 
capacităţii de creaţie a poporului român; protecţia 
mediului înconjurător, a resurselor naturale, a 
calităţii factorilor de mediu la nivelul standardelor 
internaţionale etc. 

Nu putem să trecem, vorbind despre securitatea 
naţională, fără a sublinia locul şi rolul pe care îl are 
parteneriatul strategic al României cu Statele Unite 
ale Americii. 

Securitatea este un proces în continuă evoluţie şi 
ea poate fi cel mai bine garantată în mediu integrativ, 
o modalitate de a promova şi de a apăra cel mai bine 
interesele naţionale, datorită faptului că riscurile şi 
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ameninţările la adresa securităţii şi apărării naţionale 
sunt tot mai mari, depăşind astfel posibilităţile unui 
singur stat de a le preveni şi contracara.

2. Managementul crizelor
Managementul crizelor este o acţiune complexă, 

specializată, dirijată şi susţinută pe multiple planuri: 
politic, diplomatic, militar, economic, social, medical, 
religios etc. pentru diminuarea şi menţinerea sub 
control a efectelor negative. Esenţa managementului 
în situaţii de criză o constituie reacţia oportună şi 
adecvată a Guvernului la evenimentele care ameninţă 
sau afectează securitatea naţională sau, în cazul 
dezastrelor, starea de normalitate. 

Criza constituie o situaţie de anormalitate, cu o 
plajă de ameninţare internă sau internaţională, prin 
care sunt grav perturbate sau ameninţate condiţiile de 
viaţă, de sănătate, de mediu, proprietatea, stabilitatea 
politică, economică şi socială, ordinea publică şi alte 
valori constituţionale, precum şi, posibil, îndeplinirea 
angajamentelor internaţionale asumate de Statul 
român. 

Pentru revenirea la starea de normalitate este 
necesară adoptarea unor măsuri care, prin acţiunea 
unitară a subsistemelor naţionale cu competenţă în 
domeniu, pot determina ieşirea din criză sau încetarea 
acesteia. 

Crizele pot fi de natura urgenţelor civile sau de 
securitate. În anumite condiţii, crizele de natura 
urgenţelor civile se pot dezvolta aducând atingere 
securităţii naţionale, devenind astfel criză de seuritate. 

Criza de urgenţă civilă se manifestă în domeniul 
ordinii publice, în cazul calamităţilor naturale, 
accidentelor tehnologice sau biologice, situaţiilor 
epidemiologice, ale căror efecte ameninţă viaţa şi 
sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile 
materiale şi culturale. 

Criza de securitate se întâlneşte în domeniile 
apărării şi/sau ordinii publice şi este provocată de un 
atac armat, un atac terorist, sau de alte acţiuni ostile care 
afectează stabilitatea politică, economică sau socială a 
statului, ordinea internă şi/sau valorile, îndeplinirea 
angajamentelor internaţionale ale României. 

Perfecţionarea mecanismelor de gestionare a 
situaţiilor de criză reprezintă un deziderat major al 
apărării securităţii naţionale.

3. Gestionarea stărilor de urgenţă
Pentru eficientizarea activităţii Statului în 

gestionarea stărilor de urgenţă a fost creat un sistem 
special de management, prin intermediul căruia se 
asigură coordonarea resurselor umane, materiale şi 

financiare şi de altă natură, necesare restabilirii stării 
de normalitate. 

La nivelul ministerelor şi al celorlalte instituţii cu 
abilităţi pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă se 
constituie structuri specializate, capabile să gestioneze 
astfel de situaţii, de aşa natură încât să se asigure 
eficacitatea tuturor acţiunilor care se întreprind în 
astfel de cazuri. 

Starea de urgenţă reprezintă ansamblul de măsuri 
excepţionale de natură politică, economică şi de 
ordine publică, aplicabile pe întreg teritoriul ţării sau 
în unele unităţi administrativ-teritoriale. Aceasta se 
instituie în situaţia existenţei unor pericole grave, 
existente sau iminente, privind securitatea naţională 
ori funcţionarea democraţiei constituţionale, sau când 
există iminenţa producerii unor calamităţi care fac 
necesară prevenirea, limitarea sau înlăturarea, după 
caz, a urmărilor unor dezastre. 

Gestionarea măsurilor dispuse pe durata stării de 
urgenţă, instituită în situaţia în care există iminenţa 
producerii, ori chiar la producerea unor calamităţi, 
care fac necesară prevenirea, limitarea sau înlăturarea 
urmărilor unor dezastre revine Sistemului Naţional 
de Management al Situaţiilor de Urgenţă, sub 
conducerea nemijlocită a ministrului Administraţiei 
şi Internelor, în coordonarea primului ministru. 

Pe durata Stării de Urgenţă Ordonanţele Militare 
se emit în limitele stabilite prin decretul de instituire a 
măsurii excepţionale, astfel: de ministrul Administraţiei 
şi Internelor sau de înlocuitorul de drept al acestuia, 
când Starea de Urgenţă a fost instituită pe întreg 
teritoriul ţării. Conducătorii altor autorităţi publice 
prevăzute în decretul de instituire a Stării de Urgenţă 
pot emite ordine sau împuternici persoane în acest 
sens. Încălcarea prevederilor legale sau a dispoziţiilor 
ordonanţelor militare ori a ordinelor emise pe timpul 
Stării de Urgenţă atrage răspunderea disciplinară, 
civilă, contravenţională sau penală, după caz. 

Decretul prezidenţial semnat pe 16 martie 2020 
de Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, 
prin care se instituie Starea de Urgenţă pe întreg 
teritoriul României pe o perioadă de 30 de zile, pentru 
prevenirea răspândirii Covid-19, a stabilit atât măsuri 
de primă urgenţă, cu aplicabilitate directă şi imediată, 
cât şi măsuri cu aplicabilitate graduală, fiecare dintre 
acestea urmând să fie aplicate în conformitate cu 
prevederile Decretului dar şi a Anexelor acestuia. 

Decretul de instituire a Stării de Urgenţă a prevăzut 
faptul că, conducerea aplicării măsurilor stabilite prin 
ordonanţele militare revine Ministerului Afacerilor 
Interne, iar coordonarea măsurilor de răspuns cu 
caracter medical şi de protecţie civilă, în Situaţia de 
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Urgenţă gnerată de Covid-19 se realizează de către 
Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul 
pentru Situaţii de Urgenţă, în colaborare cu 
Ministerul Sănătăţii şi celelalte instituţii implicate 
în conformitate cu prevederile H.G. nr. 557/2016, 
privind managementul tipurilor de risc. 

Prima Anexă a Decretului prevede, printre altele, 
că Ministerul Apărării Naţionale sprijină, la cerere, 
Ministerul Afacerilor Interne pentru asigurarea 
pazei şi protecţiei unor obiective/zone, transportul 
de efective, materiale şi tehnică, pentru îndeplinirea 
misiunilor specifice, triaj epidemiologic, asistenţă 
medicală şi alte misiuni, în funcţie de evoluţia situaţiei.

Am invocat câteva dintre elementele Decretului 
privind instituirea Stării de Urgenţă pe teritoriul 
României pentru o perioadă de 30 de zile şi apoi de 
prelungire a acesteia cu încă 30 de zile, în ideea de a 
sublinia grija pe care cei implicaţi trebuie să o acorde 
gestionării Stării de Urgenţă, atunci când aceasta este 
decretată. 

Aşa cum am desprins din decretul Prezidenţial 
şi din Anexele acestuia, privind implicarea armatei 
în acţiunea de combatere a Covid-19, la nivelul 
Ministerului Apărării Naţionale s-a dispus încă 
de la început luarea unor măsuri care să ducă la 
cunoaşterea, prevenirea, limitarea şi combaterea 
infectării personalului cu virusul Covid-19 şi asigu-
rarea, la solicitare, a sprijinului pentru autorităţile 
centrale şi locale abilitate pentru gestionarea situaţiei 
epidemiologice. Totodată au fost luate măsuri care 
să ducă la limitarea infectării cu virusul Covid-19 a 
personalului militar din interiorul şi din afara ţării. 
Au fost luate măsuri de protecţie a unităţilor militare 
medicale şi de asigurare de către acesta a capacităţilor 
proprii pentru a fi în măsură să monitorizeze şi să 
trateze cazurile de infectare cu acest virus ş.a.

Cele de mai sus ne duc la concluzia că în gestionarea 
Stărilor de Urgenţă se impun următoarele: previziune 
şi prevenire; prioritatea protecţiei şi salvării vieţii 
oamenilor; respectarea libertăţilor fundamentale ale 
omului, cu excepţia celor care se restrâng în baza 
Decretului prin care se instituie Starea de Urgenţă; 
asumarea responsabilităţii gestionării tuturor 
activităţilor pe timpul Stării de Urgenţă; transparenţa 
tuturor activităţilor; continuitatea şi gradualitatea 

activităţilor la nivelul tuturor celor implicaţi în 
gestionarea Stării de Urgenţă; operativitatea, 
conlucrarea activă şi subordonarea ierarhică a 
elementeloe sistemului naţional ş.a.

Gestionarea eficientă a Stării de Urgenţă contribuie 
la întărirea securităţii naţionale şi mai puţin a Stării 
de Alertă care a fost declarată după cea de Urgenţă la 
care ne-am referit. 

Opinăm asupra necesităţii elaborării unei Strategii 
globale de acţiune pentru diverse tipuri de criză şi care 
presupune în multe cazuri declararea Stării de Asediu 
sau a celei de Urgenţă. 

Rezultatele pozitive privind limitarea răspândirii 
virusului Covid-19 pe timpul Stării de Urgenţă se 
datoresc Ministerului Sănătăţii, prin medicii din 
spitale, Ministerului de Interne, cu toate structurile 
sale, Ministerului Apărării Naţionale şi personalului 
direct implicat – medici, ofiţeri de comandă şi Stat 
Major, militari ş.a. Toţi cei la care ne-am referit, 
precum încă mulţi alţii, merită toate felicitările şi 
mulţumirile noastre! 
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GENERAL MARIN BADEA DRAGNEA
REMEMBER

S-a născut la 30 mai 1923 în Comuna 
Siliştea-Gumeşti, într-o familie de agricultori 
care, datorită puţinătăţii pământului pe care 
îl deţineau în proprietate, făceau cu greu 
faţă cerinţelor vieţii. 

A urmat şcoala primară în comuna 
natală, avându-l coleg pe Marin Preda – 
talentatul scriitor de mai târziu.

Condiţiile materiale modeste de 
existenţă ale familiei l-au determinat să 
intre, la o vârstă fragedă, copil de trupă 
în Regimentul 4 Călăraşi Bucureşti. A fost 
începutul trăirii sale ostăşeşti, cu toate greutăţile, 
necazurile, dar şi satisfacţiile oferite de viaţa militară. 
Aici, copiii de trupă şi-au găsit un adevărat ocrotitor, 
pe colonelul Tăutu Dumitru Done (mai târziu general), 
prin grija căruia copiilor de trupă, printre care şi 
minorului Dragnea Marin, le-a fost oferită posibilitatea 
urmării cursurilor gimnaziale la Şcoala nr. 30 Grozăveşti 
şi liceale, la liceele „Kreţulescu”, „Lazăr” şi „Caragiale” 
din Bucureşti. 

În 1941, la 18 ani, a plecat voluntar pe Frontul de 
Est, pentru a lupta împotriva U.R.S.S., care ocupase în 
1940, prin „Dictat”, Basarabia şi nordul Bucovinei. 

Tânărului ostaş, cu gradul de caporal, apoi sergent 
t.r. i s-a încredinţat funcţia de comandant de grupă, a 
Grupului 52 Cercetare din Regimentul 4 Călăraşi. A fost 
rănit la Kotelnicov, la 6 august 1942. După spitalizare 
s-a întors pe front la aceeaşi unitate. Este capturat de 
către Armata Sovietică, alături de alţi camarazi, în zona 
localităţii în care a fost rănit, zonă aflată aproape de 
Stalingrad.

În octombrie 1943 s-a înrolat voluntar în Divizia 
„Tudor Vladimirescu”, prima divizie de voluntari 
români, în Regimentul de Infanterie al acesteia, de unde 
a fost selecţionat şi trimis să urmeze Şcoala Militară 
de Ofiţeri de Infanterie Riazan, la conducerea căreia 
se aflau eminenţi ofiţeri români. La absolvirea şcolii, în 
februarie 1944 a fost avansat la gradul de sublocotenent 
şi numit comandant de pluton cercetare (mai târziu 
de companie), în Regimentul 3 Infanterie, cu care a 
participat pe Frontul de Vest, începând din septembrie 
1944, până la sfârşitul războiului. 

La 12 octombrie 1944 a fost grav rănit în luptele 
duse pentru eliberarea Oradiei. Deşi în urma spitalizării 
în mai multe spitale din ţară, este clasat medical ,,invalid 
de război” gradul II, ofiţerul se întoarce pe front, în 
Cehoslovacia, în martie 1945, la unitatea din care a 

făcut parte, luând comanda Companiei a 8-a din 
Batalionul 3 al Regimentului 3 Infanterie.

Pentru meritele sale pe câmpul de luptă, 
a fost decorat cu numeroase Ordine şi 
Medalii: 

– Bărbăţie şi Credinţă, cu spadă cls. 
a 2-a, prin Înaltul Decret nr. 1158/1941, 
pentru eliberarea Basarabiei; 

– Virtutea Militară cls. a 2-a, în 
noiembrie 1942, pentru faptele de eroism 

de la Stalingrad, prin Înaltul Decret Regal 
nr. 1066/1942;
– Ordinul Coroana României cls. a V-a cu 

spadă şi panglică de Virtute Militară, în grad de cavaler, 
prin Înaltul Decret nr. 117/decembrie 1944; 

– Steaua României cls. a V-a cu spadă şi panglică de 
Virtute Militară, prin Înaltul Decret Regal nr. 1195/
august 1945; 

– Crucea Serviciul Credincios, Decret nr. 1776;
– „Steaua Roşie’’ sovietică, prin Ordin de zi  

nr. 1035 din 04.02.1945, pentru eliberarea Oradiei şi 
Debreţinului; 

– „Leul Alb” cehoslovac, prin Ordinul de zi nr. 6356/ 
martie 1945;

– „Crucea de Război” cehoslovacă, prin Ordinul de 
zi nr. 3501/mai 1946.

Prin Înaltul Decret-Lege nr. 2625 al Regelui Mihai 
a fost trecut în corpul activ al ofiţerilor de infanterie, 
promoţia 1944. 

După întoarcerea de pe front a continuat cu pasiune 
practica de comandă şi studiile militare, astfel:

• În anii 1945-1948 a îndeplinit funcţiile de 
comandant de Companie şi Batalion în Regimentul 3 
Infanterie Piteşti şi în Brigada 3 Tancuri Bucureşti;

• În anii 1947-1948 a urmat ,,Şcoala Specială” şi a 
fost avansat, la 30 decembrie 1948 la gradul de căpitan; 

• În anii 1949-1950 a îndeplinit funcţia de 
comandant secund al Diviziei 2 Munte Sinaia-Braşov;

• În perioada 1951-1952 a urmat cursul de 
perfecţionare al Şcolii de Război, cu durata de 7 luni; 

• În anii 1951-1952 a fost comandant al Diviziei 
1 Munte, în garnizoanele Tg. Mureş şi Caransebeş, 
având gradele de locotenent-colonel şi colonel. 

Între anii 1952-1954 a urmat şi a absolvit Academia 
Superioară de Comandă şi Stat Major „Moscova”. 
Întors în ţară, a fost numit, în decembrie 1954, în 
funcţia de comandant al Corpului 40 Armată Lugoj, 
având gradele de colonel şi general-maior. A îndeplinit 
această funcţie până în toamna anului 1956, când a fost 
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GENERAL, PROFESOR UNIVERSITAR
DR. H.C. VASILE CÂNDEA

numit comandant al Corpului 38 Armată Timişoara, 
pe care l-a condus cu profesionalism şi cu rezultate 
foarte bune, până în 1958. A fost apoi promovat în 
funcţia de Prim locţiitor al Comandantului Regiunii 
a 3-a Militară Cluj, funcţie pe care a deţinut-o 11 ani, 
respectiv până în 1969. 

În anul 1968 a organizat în mod deosebit apărarea 
graniţei de Nord-Vest a ţării, în perioada invaziei din 
Cehoslovacia. A fost decorat cu Ordinul Apărarea 
Patriei cls. a III-a şi avansat la gradul de general-
locotenent.

În perioada 1973-1984 a îndeplinit cu onoare funcţia 
de Preşedinte al Consiliului Naţional de Educaţie 
Fizică şi Sport din România şi funcţia de Preşedinte 
al Comitetului Olimpic Român, cu rang de ministru. 
A fost o perioadă fastă pentru sportul românesc de 
performanţă şi nu numai. Drept recunoştinţă pentru 
rezultatele strălucite obţinute de sportivii români, în 
1983 Comitetul Olimpic Internaţional l-a decorat 
cu Ordinul Olimpic de Argint, iar statul Român cu 
Ordinul Muncii Clasa I-a. 

La împlinirea a aproape jumătate de secol de activitate 
ostăşească şi 61 de ani de viaţă, în 1984 a fost pensionat 
şi trecut în rezervă. După Revoluţia din 1989, împreună 
cu alţi camarazi, a procedat la dizolvarea vechii structuri 
naţionale a foştilor luptători şi a pus bazele ,,Asociaţiei 
Naţionale a Veteranilor de Război”.

Ales preşedinte al A.N.V.R. în decembrie 1989, 
a fost apoi reales în toate Conferinţele Naţionale ale 
A.N.V.R. care au avut loc până în acest an, 2020.

În această calitate a contribuit nemijlocit la elaborarea 
legilor şi unor acte normative privind acordarea unor 
drepturi şi facilităţi cuvenite celor care au luptat în cele 
două războaie mondiale şi urmaşilor acestora. 

A colaborat în condiţii deosebite cu ANCMRR, din 
rândul căreia o serie de ofiţeri superiori au fost aleşi ca 
preşedinţi ai Filialelor A.N.V.R. sau au fost cooptaţi în 
Aparatul central de lucru. 

A militat pentru cunoaşterea de către oştirea ţării 
şi de către societatea românească a uriaşelor eforturi 
şi sacrificii pe care Armata Română şi poporul român  
le-au făcut în cele două Războaie Mondiale.

A militat pentru realizarea memorialisticii de război, 
materializată în lucrarea „Veteranii pe drumul onoarei 
şi jertfei”, în 10 volume.

A fost membru al Academiei Româno-Americane şi 
al Institutului European de Cercetare din Mannheim, 
Germania. 

Apreciind meritele sale şi activitatea neobosită 
ca preşedite al A.N.V.R., a fost înaintat la gradul de 
General şi a fost decorat cu Ordinul Naţional „Steaua 
României’’ în grad de Comandor. 

Decesul generalului Marin Badea Dragnea, veteran 
şi invalid de război, la 12 februarie a.c. este o mare 
pierdere pentru oastea ţării şi pentru A.N.V.R.

L-au condus pe ultimul drum, în Cimitirul Militar 
Ghencea, prezentndu-i un binemeritat onor, familia 
îndurerată, personalităţi din conducerea Statului român 
şi ai armatei, reprezentanţi din conducerea ANCMRR 
precum şi din alte asociaţii şi fundaţii, membrii Biroului 
Permanent al A.N.V.R., conducerile şi membri ai 
Filialelor A.N.V.R., veterani, invalizi şi văduve de 
război, văduve de veterani de război, precum şi un mare 
număr de cetăţeni care l-au cunoscut şi i-au purtat, în 
timp, un deosebit respect.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
 General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREŢU

S-a născut la 24 mai 1938 la Lisar-Vânători, 
Județul Teleorman. Urmează Școala ele-
mentară în Comuna Viișoara, Județul 
Teleorman și Liceul teoretic la Turnu 
Măgurele (1947-1951), la absolvirea căruia 
primește premiu de onoare. În perioada 
1951-1957 urmează la Bucuești Facultatea 
de Medicină Generală, după absolvirea 
căreia ocupă, timp de doi ani, funcția de 
medic într-o circumscripție rurală.

În 1959 optează și este activat ca ofițer, cu 
gradul de locotenent-major, în cadrele militare 
medicale active ale M.Ap.N., fiind încadrat în 
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funcția de medic de unitate în Garnizoanele 
Timișoara, Constanța și București.

După secundariatul din perioada 
1962-1964 la Spitalul Militar Central, 
Clinica de urgență București, Clinica 
de urologie Fundeni și Clinica de 
chirurgie toracică, ocupă funcția de 
medic principal chirurgie generală 
(1964-1972) la Spitalul Militar Central. 

În anul 1971 se înscrie la doctorat, iar 
în 1975 susține teza de doctorat cu titlul: 

,,Contribuţii la participarea sistemului limfatic 
la şoc’’, devenind doctor în Ştiinţe medicale. 



Rezerva Oştirii Române72

În 1972 devine medic principal chirurg în chirurgia 
cardiovasculară (a doua specialitate). În perioada 
1977-1990 ocupă funcția de Șef Secție Chirurgie 
Cardiovasculară în Spitalul Militar Central. De 
subliniat faptul că Armata română a fost prima din 
Europa care a avut o astfel de specialitate în structura 
sa medicală.

Între 1990-1995 ocupă funcția de Director al 
Centrului de Boli Cardiovasculare al Armatei, perioadă 
în care este și profesor asociat la Clinica de Chirurgie 
Cardiovasculară (Centrul de Boli Cardiovasculare al 
Armatei), U.M.F. ,,Carol Davila” București. 

În paralel cu activitatea clinică a desfășurat o 
bogată activitate didactică, în cadrul U.M.F. București, 
parcurgând toate treptele ierarhice, de la asistent 
(1972), la profesor universitar și conducător de doctorat 
(1993).

După trecerea în rezervă, în perioada 1995-2002 
ocupă funcția de Director al Institutului de Boli 
Cardiovasculare ,,Prof. dr. C.C. Iliescu”, Fundeni.

În noiembrie 1996-decembrie 2000 este deputat de 
Teleorman în Parlamentul României, unde a activat 
în Comisia pentru Sănătate și Familie a Camerei 
Deputaților.

A fost membru fondator, prof. Univ. și Prorector 
al Universității „Titu Maiorescu” (1990-2003). A 
fost profesor de onoare la „Universitatea Ovidius”, 
conducător de doctorat (1993-2008) pentru 40 
doctoranzi și profesor consultant la Universitatea  
„Titu Maiorescu’’și U.M.F. „Carol Davila” București. 

Generalul prof. univ. dr. Vasile Cândea a lucrat cu 
mari somități de chirurgie cardiovasculară din lume: la 
Spitalul Broussais din Paris, cu prof. Ch. Dubost (1979-
1980); la Spitalul Militar Central din Capetown, cu 
Dr. Marius Barnard (1982); la Spitalul Lariboisiére 
din Paris, cu Prof. A. Piwnica (1989); la Spitalul din 
Copenhaga, cu Prof. Gosta Petterson (1999) și la 
Spitalul Saint-Luc din Bruxelles, cu Prof. Noirhomme. 

Ca medic militar a avut o evoluție ascendentă: 
Locotenent Major, Căpitan, Maior, Locotenent-
Colonel (la excepțional), Colonel (la excepțional), 
General de brigadă (cu o stea), în 1989, General de 
Divizie (cu 2 stele) în 1995, General de Corp de armată 
(cu 4 stele) în 2004. 

A desfășurat o intensă activitate științifică, care 
se distinge prin remarcabile lucrări. A publicat, ca 
autor sau coautor, numeroase monografii și tratate 
medicale, cum ar fi: Șocul - fiziopatologie, clinică, 
tratament; Sistemul limfatic în șocul traumatic; 
Chirurgie vasculară - Bolile arterelor; Bolile venelor 
și limfaticelor; Patologie chirurgicală; Tratat de 
cardiologie; Tratamentul chirurgical al valvulopatiilor; 
Ecocardiografia perioperatorie; Rolul omului de știință 
în societatea de tranziție; Dezvoltarea în mileniul III; 

Apa-un miracol; Advansing of the Cardiovascular 
Surgery Published in the Romanian Scientific Press, 
2002-2012 (Vol. I, II, III) şi altele. Este autor a peste 
750 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate 
din ţară şi de peste hotare şi comunicate prezentate la 
congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale.

Este remarcabilă şi activitatea editorială, ca membru 
în comitetul de redacţie al unor reviste de specialitate: 
redactor-şef şi fondator al revistelor: „Annals of 
the Mediterrannean Medical Entente”, „Romania 
Journal of Cardiovacula Surgery” , precum şi redactor-
şef al revistei ,,Archives of the Balkan Medical 
Union”. Fondator şi editor al seriilor noi ale Analelor 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. A 
participat la peste 150 manifestări ştiinţifice naţionale 
şi internaţionale, desfăşurate în ţări din 6 continente. 

A avut contribuţii notabile în cercetarea ştiinţifică, 
a introdus tehnici şi procedee noi în chirurgia 
cardiovasculară, a efectuat o serie de cercetări 
ştiinţifice, clinice şi experimentale, în următoarele 
domenii: şocul traumatic: contribuţia sistemului 
limfatic în şoc: explorarea limfografică a limfaticelor 
cervicale (studii în premieră în România): contribuţii 
originale în afecţiunile miocardului, plămânului, 
ficatului, pancreasului şi sistemul imunitar, în timpul 
şi după circulaţia extracorporală. A executat primele 
limfografii cervicale în România, iar în colaborare cu 
Prof. Noirhomme de la Spitalul St. Luc din Bruxelles,  
a realizat implantarea primei inimi artificiale  
autonome de tip NOVACOR din sud-estul Europei. 

Pentru întreaga activitate i-au fost acordate 
numeroase premii şi distincţii: Ordinul Naţional 
,,Steaua României” în grad de Cavaler (2002); Premiul 
„Dr. Gheorghe Marinescu” al Academiei Române, 
pentru monografia „Şocul - fiziopatologie, clinică, 
tratament”; Titlul de ,,Omul anului 2000” al American 
Biographical Institute; Premiul ,,Nicolae Teodorescu” 
al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Este 
,,Doctor Honoris Causa” al: UMF Timişoara, UMF 
Chişinău, UMF Constanţa, UMF Oradea, UMF 
Cluj-Napoca, Universităţii Bioterra, al Universităţii 
Naţionale de Apărare ,,Carol I, al Universităţii Valahia 
din Târgovişte. A fost distins cu Ordinele ,,Meritul 
Militar” clasele 3, 2, 1, precum şi cu multiple diplome 
de excelenţă, distincţii, medalii, plachete, oferite de 
institute de cercetare şi universităţi, instituţii oficiale 
ale statului. A fost ,,Cetăţean de Onoare” al comunei 
sale natale, Viişoara, judeţul Teleorman şi al oraşului 
Mioveni, Judeţul Argeş. A deţinut două brevete de 
invenţii: ,,Banca de ţesuturi şi celule prin crioprezervare 
pentru transplant” şi Medicamentul ,,RUXABION”, 
utilizat în terapia bolilor vasculare periferice ş.a.

A fost membru titular, fondator şi Preşedinte al 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru 
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titular al Academiei de Ştiinţe Medicale, membru 
titular al Academiei de Ştiinţe Naturale din Rusia, 
membru titular al Academiei de Ştiinţe Ecologice din 
Republica Moldova, membru fondator şi prorector 
al Universităţii „Titu Maiorescu”, iniţiatorul cursului 
de Chirurgie cardiovasculară, membru fondator al 
Societăţii Române de Chirurgie Cardiovasculară, 
secretar general internaţional al Antantei Medicale 
Mediteraneene, secretar general internaţional al 
Uniunii Medicale Balcanice, membru al Academiei 
de Ştiinţe din New York, membru în Societatea 
Balcanică de Chirurgie Vasculară şi Angiologie, 
membru în Societatea Europeană de Chirurgie 
Cardiovasculară, membru în Societatea de Flebologie, 
membru în Societatea Română de Chirurgie Vasculară 
şi Angiologie, membru în Societatea Internaţională 
de Angiologie, membru în Societatea Medicilor şi 
Farmaciştilor Militari, membru în Colegiul Francez 
de Chirurgie Vasculară etc. A fost membru fondator 
al fundaţiilor ,,Emil Palade”, ,,Pro Patria”, ,,FOBAC”, 
,,Cordis” şi ,,Scientica” . 

A avut un rol hotărâtor în reaprinderea flăcării 
Academiei de Ştiinţe din România, înfiinţată în anul 

1935 de doctorul Constantin Angelescu, desfiinţată 
în mod abuziv de autorităţile comuniste în 1948. Prin 
eforturile profesorului Cândea şi a unui număr important 
de personalităţi ştiinţifice, acest for naţional de consacrare 
ştiinţifică a fost reînfiiţat prin Legea 31 / 15.01.2007, 
fiind continuator unic şi legatar al Academiei de Ştiinţe 
din România, din păcate nu sub vechiul nume ci cel de 
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România.

Bogata sa activitate s-a datorat calităţilor sale de 
OM, manifestate prin inteligenţă, calm, putere de 
muncă, ambiţie, perseverenţă, fermitate, blândeţe şi o 
mare dragoste pentru oameni. 

Trecerea la cele veşnice a Generalului prof. univ. 
dr. H.C. Vasile Cândea, în ziua de 14 ianuarie 2020 a 
însemnat o pierdere uriaşă pentru medicina românească. 
A lăsat un gol imens în inimile celor din familie, dar şi 
în inimile tuturor celor cu care a lucrat sau a colaborat, 
foştilor pacienţi şi celor care l-au cunoscut.

A fost înmormântat cu onoruri militare în Cimitirul 
Sf. Ilie Tesviteanul, Voluntari.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREŢU

GENERAL-LOCOTENENT IONIȚĂ CONSTANTIN
�v� �v� �v�

Generalul-locotenent IONIŢĂ CONSTANTIN, 
ultimul comandant al Comandamentului Artileriei, s-a 
născut la 30 mai 1930 în satul Lânga, comuna Pieleşti, 
Judeţul Dolj, într-o familie de agricultori, 
oameni gospodari, apreciaţi în comunitatea 
locală. După absolvirea cursurilor primare 
şi gimnaziale în localitatea natală şi a 
liceului industrial din Craiova, urmează 
cursurile Şcolii militare de ofiţeri de 
artilerie din Sibiu pe care o absolvă în 
anul 1952 cu gradul de locotenent, fiind 
reţinut în Şcoală ca ofiţer-instructor. 
Buna sa pregătire teoretică şi practică, 
precum şi tactul pedagogic i-au atras 
respectul şi stima subunităţii de elevi 
pe care o comanda. Totodată în această 
perioadă se remarcă şi ca un bun sportiv, 
practicând atletism şi volei, iar în 1955 a participat 
la Campionatul de şah pe Armată, ocupând un loc de 
frunte. În anul 1956, rezultatele foarte bune ale primilor 
4 ani de carieră militară i-au permis să urmeze cursurile 
Academiei Militare Generale, pe care o absolvă în anul 
1959 cu gradul de căpitan, fiind numit şef al operaţiilor 
la D.17 Artilerie Rupere Tecuci. Hotărârea conducerii 
Armatei privind dotarea Trupelor de Artilerie cu rachete 
operativ-tactice (ROT), va constitui o oportunitate 

de afirmare pe treptele ierarhiei militare a cpt. Ioniţă 
Constantin, până la cea de comandant al armei. Astfel, 

în anul 1960, este singurul ofiţer de comandă care, 
împreună cu un grup de ofiţeri ingineri, 

urmează în oraşul Penza din fosta URSS, 
cursul de cunoaştere şi întrebuinţare în 

luptă a ROT.
La revenirea în ţară este numit 

comandant al primei baterii tehnice 
din prima MU ROT înfiinţată în 
România, la Tecuci şi participă la 
primele trageri de luptă în poligonul de 

specialitate din URSS, de la Kapustin 
Yar. În anul 1963 este numit comandant 

şi înfiinţează prima bază tehnică mobilă 
de ROT- Bg.62 Th.Mob.ROT de la Mârşa, 

funcţie pe care o deţine până în anul 1977 (în 
această perioadă a fost avansat înainte de termen la 
gradele de locotenent-colonel şi colonel). 

În anul 1977 este numit comandant al Bg. 32 
ROT Tecuci (şi comandant al garnizoanei) , funcţie în 
care, în anul 1982 este avansat la gradul de general de 
brigadă, fiind primul comandant de MU din Tecuci cu 
gradul de general.

Calităţile sale de lider de seamă al armei artilerie 
şi rachete demonstrate şi calificativele permanent 
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PROF. ANA DUMITRESCU (OSADEŢ)
�v� �v� �v�

foarte bune obţinute an de an de către Dn. ROT din 
subordine, la trageri în poligonul menţionat anterior, 
l-au recomandat pentru numirea, în anul 1983 în 
funcţia de şef de stat major al CAFA şi după un an 
devine comandant al acestei structuri, poziţie în care 
a fost avansat succesiv la gradele de general-maior şi 
general-locotenent. 

În această calitate, generalul Ioniţă, convins 
de importanţa artileriei şi rachetelor terestre în 
desfăşurarea operaţiilor militare, s-a preocupat 
continuu de îmbunătăţirea structurilor organizatorice 
ale MU şi U de armă, precum şi a pregătirii de luptă şi 
de mobilizare a cadrelor militare şi a trupei. La ultimele 
trageri de luptă din 1990, executate de rachetiştii 
români, a fost felicitat personal de mareşalul Vladimir 
Mihalkin, comandantul Tr. Art. şi R. al Tratatului de 
la Varşovia, pentru excelenta pregătire şi precizie a 
tragerilor executate de personalul român participant la 
verificare. 

Ca urmare a înaltei ţinute profesionale, devo-
tamentului şi conduitei sale militare şi morale, a fost 
decorat cu ordine şi medalii, culminând cu ordinele 
Tudor Vladimirescu, Mihai Viteazul şi Steaua 
României în grad de Ofiţer. 

A fost un comandant şi om apropiat de subordonaţi, 
implicându-se cu tot ce a depins de persoana sa şi cu 
relaţiile pe care şi le formase, reuşind soluţionarea unor 
cereri ale acestora privind ocuparea unor locuri de 
muncă în diferite structuri militare pentru unii membri 
de familie, repartiţia de locuinţe, mutarea unor cadre 
militare la cerere pentru întregirea familiilor etc. 

În iunie 1992, după o activitate de 42 de ani este 
trecut în rezervă. În perioada 1994-2013, a activat 
în ANCMRR ca membru al Consiliului Director 
şi în Grupul de Consilieri Seniori ai preşedintelui 
Asociaţiei. De câte ori revenea la Tecuci trecea şi pe la 

sediul Subfilialei ANCMRR, moment de revedere cu 
o parte din foştii săi camarazi, dar şi pentru a informa 
Biroul subfilialei privind demersurile la zi ale BPC 
al ANCMRR pentru apărarea drepturilor legale ale 
cadrelor militare în rezervă şi în retragere. 

Ca recompensă pentru bogata activitate social-
culturală desfăşurată în perioada în care a fost 
comandant al garnizoanei Tecuci (1977-1983), în 
anul 2015, Primăria i-a acordat titlul de „Cetăţean de 
Onoare al Municipiului Tecuci”.

La 29.06.2017 se stinge din viaţă în urma unei 
suferinţe cardio-vasculare, provocând o mare durere 
în sufletele celor cu care a lucrat sau care l-au 
cunoscut şi familiei. A fost înmormântat în Cimitirul 
,,Eternitatea” din Tecuci la 2 iulie 2017. După slujba 
religioasă, deplasarea sicriului la cimitir s-a făcut pe 
afet de tun (conform Regulamentului ceremoniilor 
militare) însoţit de garda de onoare şi muzica militară 
a garnizoanei Focşani. 

Iubita sa soţie Cleopatra, cu care a convieţuit în 
armonie timp de 53 de ani, alţi membri de familie, 
precum şi un număr mare de cadre militare active, în 
rezervă şi în retragere şi mulţi cetăţeni l-au condus pe 
drumul fără întoarcere. Ceremonialul s-a constituit 
într-o manifestare omagială a cetăţenilor pe întreg 
traseul de deplasare al cortegiului funerar. 

Prin întreaga sa viaţă şi activitate, generalul- 
locotenent IONIŢĂ CONSTANTIN - lider de 
seamă al armei Artilerie şi Rachete Terestre constituie 
un model profesional şi moral pentru actualele şi 
viitoarele generaţii de cadre ale Armatei Române.

La împlinirea a 3 ani de la trecerea la cele veşnice 
aducem omagiul nostru celui care a fost generalul-
locotenent IONIŢĂ CONSTANTIN.

Gl. bg. (r) CONSTANTIN ANTOHE 
 Preşedintele Filialei Judeţene Galaţi a ANCMRR

În ziua de 30 martie 
2020, după o lungă şi grea 

suferinţă, a plecat dintre 
noi pe drumul fără 
întoarcere cea care a 
fost profesoara ANA 
D U M I T R E S C U 
(OSADEŢ) din Iaşi, cu 

care o parte dintre elevii 
promoţiilor 1959 şi 1960, 

ale Liceului Militar „Ştefan 
cel Mare” (azi Colegiul Naţi-

onal Militar) din Câmpulung-Moldovenesc au avut 
şansa de a o avea ca profesoară de limba şi literatura 
română şi limba latină. 

S-a născut la 18 iunie 1933 în oraşul Fălticeni, într-o 
familie de oameni gospodari care, în timpul războiului, 
au fost nevoiţi să plece, tatăl concentrat, iar ceilalţi 
membri ai familiei în refugiu, mai întâi la Caracal, apoi 
la Slatina şi Arad, localităţi în care urmează cursurile 
primare şi gimnaziale. Se întoarce în oraşul natal la 
câţiva ani după război, unde urmează Liceul Nr. 2 de 
Fete, pe care îl absolvă cu rezultate foarte bune. 
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În timpul studiilor liceale a excelat la limba şi 
literatura română şi limbi străine, a fost membră a 
cenaclului literar în care era colegă cu Nicolae Labiş, 
cu care a participat la concursuri literare, la care luau 
premiu când unul, când celălalt. 

Urmează apoi Facultatea de Filologie, Istorie şi 
Filozofie din Iaşi, secţia Limba şi Literatura Română, 
pe care o absolvă în anul 1957. De la 1 august 1957 
este încadrată profesoară de limba şi literatura română 
şi limba latină la Liceul Militar ,,Ştefan cel Mare” 
din Câmpulung-Moldovenesc, unde şi-a desfăşurat 
activitatea pe principiul: „nu poţi despărţi probitatea 
profesională de idealurile umane şi propria conştiinţă”, care 
îi aduce la un moment dat reproşuri din partea şefilor, 
mai ales pentru că, uneori, din dorinţa de a transmite 
elevilor cunoştinţe cât mai multe şi mai diversificate, a 
ieşit din tiparele pe care timpul le impunea. 

Părăseşte Liceul Militar „Ştefan cel Mare” şi 
revine la Iaşi, oraşul studenţiei, unde a avut din nou 
de înfruntat o serie de dezamăgiri. Ocupă, rând pe 
rând, postul de profesoară în mai multe şcoli din Iaşi 
şi se înscrie, în paralel, la Facultatea de Limbi străine – 
cursuri fără frecvenţă. 

Predă o perioadă la Universitatea Populară din 
Iaşi limbile engleză şi franceză. Mai târziu devine 
documentarist la Filiala Iaşi a Academiei Române, 
o instituţie etalon a Municipiului Iaşi, atunci şi în 
prezent. Urmează apoi o perioadă fastă a activităţii sale, 
în postul de Director al Bibliotecii Conservatorului 
,,George Enescu“ din Iaşi. Munca cu cartea şi 
cursurile făcute în această perioadă i-au dat putinţa să 
organizeze această bibliotecă după cele mai avansate 
standuri în domeniu şi să strângă în rafturile ei cărţi de 
o valoare inestimabilă, care au fost distribuite cândva 
altor biblioteci ieşene, ca urmare a faptului că această 
instituţie a fost desfiinţată o perioadă de timp. Prin 
activitatea sa, a fost o deschizătoare de drumuri în acest 
domeniu. 

A fost permanent preocupată de creşterea şi 
educarea celor doi copii, FLORIN şi CĂTĂLIN, 
asupra cărora şi-a revărsat toată dragostea, dat fiind 
faptul că viaţa nu a fost generoasă cu ea şi, în cea mai 
mare parte, i-a crescut şi educat singură. 

După pensionare a continuat să rămână în prima 
linie, a scris cărţi, s-a perfecţionat în utilizarea calcu-
latorului, a făcut parte, o lungă perioadă de timp, din 
conducerea Cenaclului Literar la Distanţă din Iaşi. 

Testamentul pe care îl lasă copiilor săi se intitulează 
„Copiilor mei” şi are următorul conţinut: „Când nu voi 
mai fi/ Voi trăi/ Prin ochii fiilor mei,/ Prin gândurile lor,/ 
Prin idei // Când nu va mai fi pentru mine/ Un mâine,/ 
Eu voi rămâne/ Prin sufletul copiilor mei,/ Prin inimile 
copiilor mei.// Când va începe o nouă zi/ Şi eu nu voi fi,/ 
Vor lumina calea lor/ Sfaturile spuse cu dor/ Şi voi trăi în 
amintiri.//Atunci când eu,/ Într-o zi,/ Nu voi fi/ Şi când 
aievea mă vor vedea/ Iar,/ Pentru o clipă măcar/ Vor simţi/ 
Mâna caldă pe creştetul lor/ Şi parcă mama le va fi/ Aici”.

Pierderea doamnei profesoare Ana Dumitrescu 
(Osadeţ) a adus multă tristeţe în sufletele copiilor săi, 
nurorilor şi nepoţilor, rudelor, prietenilor, foştilor săi 
elevi din Liceul Militar „Ştefan cel Mare”, membrilor 
Cenaclului Literar la Distanţă şi tuturor celor care au 
cunoscut-o sau cu care a lucrat – colegi, colaboratori, 
cursanţi, elevi. Din cauza situaţiei epidemiologice din 
ţară, am condus-o pe ultimul drum pe care l-a făcut 
către Cimitirul ,,Eternitatea” din Iaşi, joi 2 aprilie a.c., 
doar cu gândul.

La locul de veci s-au aflat doar fiii, FLORIN şi 
CĂTĂLIN, nurorile şi nepoţii săi, cărora le transmitem 
sincere condoleanţe.

Dumnezeu să o odihnească în pace şi să o aşeze 
acolo unde drepţii se odihnesc. 

Gl. bg. (r) dr. GHEORGHE CREŢU
Fost elev al Liceului Militar „Ştefan cel Mare”

din Câmpulung-Moldovenesc 

�v�
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IN MEMORIAM

NICOLAE IORGA
80 DE ANI DE LA CRUNTA SA DISPARIŢIE

Nicolae Iorga a rămas prezent 
prin lucrările sale, pătrunse de crezul 
său social-politic şi prin sensurile pe 
care le imprimau scrierile istorice. 
Dar câţi dintre noi am avut în mână 
un volum de versuri sau măcar o 
poezie de-ale lui Nicolae Iorga? 
Pentru că marele istoric, publicist 
şi om politic român a fost şi poet. 
Cele cinci volume de versuri care 
alcătuiesc producţiile sale poetice 
au văzut lumina tiparului în anii 
1893, 1921, 1932, 1039 şi 1940 vin 
să întregească capodopera istorică a 
celui care, peste o jumătate de secol, a 
înrâurit, cu prezenţa sa covârşitoare, 
gândul şi simţirea românească.

Opera lui Nicolae Iorga numără 16.000 de 
titluri, între care: Istoria Românilor (în 10 volume), 
Locul românilor în istoria universală (3 volume în 
limba franceză), Istoria Imperiului Otoman, Istoria 
comerţului, a bisericii, presei, literaturii etc. Membru 
de onoare al mai multor academii, Doctor honoris 
causa a zeci de institute şi universităţi, Nicolae Iorga 
a fost ales în 1938, în funcţia de vicepreşedinte al 
Comitetului internaţional de ştiinţe istorice, cea  
mai înaltă demnitate pe care a deţinut-o vreodată un 
istoric român. 

Între anii 1907 şi 1940 Nicolae Iorga a predat 
istoria românilor la Şcoala Superioară de Război, 
înfiinţată în 1889, contribuind la pregătirea şi educarea 
cadrelor militare, iar la sfârşitul anului 1916 a plecat 
voluntar pe frontul din Moldova, cu gradul de soldat, 
unde, împreună cu Octavian Goga, a redactat ziarul 
,,România”, organ de presă al armatei noastre în 
Războiul Întregirii Naţionale. 

Desluşitor de istorii vechi şi noi, surprins de 
vremurile care vin peste om, ultimele sale scrieri - în 
proză şi în versuri - sunt testamentare pentru oamenii 
politici şi istorici, pline de rezonanţă, pentru istoria 
naţională şi universală, fiind străbătute de autentice 

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

fioruri şi lucidităţi grave, determinate 
de tragedia spre care se îndrepta 
omenirea. 

 Neînţelegând noul rost al lumii 
în declin, marele istoric încearcă să 
se refugieze în trecutul sfânt şi în 
instinctul de dreptate al naţiei: 

,,De eşti din vremea de lumină, 
Cu inima de soare plină,
Întoarce-te înspre trecut: 
Fii omul care te-ai născut. 

Căci azi sunt suflete de fier, 
Palate ard, popoare pier:
Sunt moarte toate florile 
Şi goale toate zorile.” 

 (,,Spre trecut…”)
În vâltoarea anului 1939, când la orizontul 

frământatei istorii a ţărilor de pe bătrânul nostru 
continent se adunau nori negri, prevestitori de furtuni, 
marele patriot român îşi făcea mărturisirea de credinţă, 
atrăgând, profetic, atenţia: ,,Fereşte-te popor al meu, 
căci mari primejdii ţi se pregătesc”, cerând totodată 
ca ,,nimic din ce a fost sfânt în trecutul poporului 
nostru să nu fie risipit şi, privind peste vremuri, să 
cântărim moştenirea, din care partea cea mai bună 
trebuie păstrată cu cea mai mare îngrijire, vii şi 
morţii fiind laolaltă cu adăugirea aceluiaşi tezaur”. 
(„Sfaturi pe întuneric”) . 

Văzând în frontiere instituţia politică de bază a 
unui stat, în cadrul căruia un popor îşi defăşoară viaţa 
economică, socială şi culturală, Nicolae Iorga îndemna 
la apărarea lor, subliniind că acestea constituie prima 
pavăză teritorială, sanctuarul însuşi al propriului popor. 

,,Hotarul nostru este o religie”- rostea de la tribuna 
Parlamentului României, la 18 martie 1940 marele 
om politic. „Însăşi povestea neamului nostru arată cum 
s-a format această ţară. Noi n-am luat nimănui nimic: 
suntem singurul popor din lume, poate, căruia nu i se poate 
reproşa că a luat ceva dincolo de dreptul lui. Noi am fost 
între noi; domnia noastră a fost o frăţie – o frăţie pe o 
moşie. Aceasta este taina trecutului nostru: fraţi de sânge 
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aşezaţi pe o moştenire. Şi înţelegeţi foarte bine că fraţii 
aceştia de sânge, proveniţi de la aceiaşi strămoşi, care se 
găseau pe aceeaşi brazdă, nu lasă ca brazdă să fie călcată”. 

Printr-o Europă unită, liberă, marele savant român 
înţelegea o Europă sprijinită pe state naţionale libere, 
independente, a căror libertate trebuie respectată 
şi apărată. ,,O nouă ordine de lucruri în Europa – şi pe 
alături în lumea întreagă? Ce poate fi această ordine de 
lucruri - se întreba cu vădită nedumerire Nicolae Iorga - a 
cărei întărire trebuie să vie şi de la ameninţarea contra 
acelora care nu luptă?’’. „O Belgie se cere neapărat acolo 
unde nu poate fi nici Franţa nici Germania. Tot aşa, pe 
lângă valoarea categoricului imperativ naţional, cazul 
României. Ea are la gurile Dunării un rol care nu poate 
fi încredinţat nimănuia…’’ („State de interes european”).

În momentele de cumplită suferinţă prin care 
a trecut poporul român în vara anului 1840, când 
frontierele ţării au fost sfârtecate prin Ultimatumul 
din 28 iunie şi Diktatul de la Viena din 30 august, 
inima însângerată, dar nu deznădăjduită a lui Nicolae 
Iorga a avut tăria să desfidă, prin scris, strâmbătăţile 
vremelnice, insuflând biruinţa în adevărul istoric. 

„Un popor paşnic a fost redus la tăcere… Marile 
dureri sunt mute… Doliul să îl purtăm cu demnitate… 
În chestiunea teritoriilor naţionale drepturile niciodată 
nu se prescriu, iar dreptatea unui neam triumfă. Istoria 
ne-o dovedeşte cu prisosinţă”. Iar în privinţa fraţilor 
pierduţi, marele patriot adaugă: „Comunicaţiile dintre 
noi vor fi grele… Dar din fericire, ştiinţa dă, astăzi, celor 
momentan pierduţi, mijloace minunate de a putea, de a 
primi de aici ştiri, mângâieri şi îndemnuri …Veţi afla, 
voi, care rămâneţi şi acum o parte scumpă a neamului 
nostru, tot ce ne îndeamnă şi tot ce ne zbuciumă …În ce mă 

priveşte, paznic de morminte, dar şi vestitor de vremuri, 
mă veţi mai auzi poate”. 

Dar glasul marelui patriarh al culturii române şi 
universale – Nicolae Iorga nu va mai putea fi auzit. 
În zorii zilei de 28 noiembrie 1940, trupul său, ciuruit 
de gloanţe, a fost găsit în pădurea de salcâmi de lângă 
satul Strejnic. Au rămas, în manuscris, pe masa de lucru 
de la Sinaia, pagini încă tăinuite din istorie, alături de 
ultimele sale versuri, profetice, privind sfârşitul său 
tragic: 

,,Au fost tâind un brad bătrân
Fiindcă făcea prea multă umbră
Şi-atuncea din pădurea sumbră
Se auzi un glas păgân:

O, voi, ce-n soare cald trăiţi
Şi aţi răpus strămoşul nostru, 
Să nu vă strice rostul vostru, 
De ce sunteţi aşa grăbiţi?” 

(,,Brad bătrân”) 

Nicolae Iorga alături de soția sa, Ecaterina,  
în casa de la Vălenii de Munte

Mormântul lui Nicolae Iorga din Cimitirul Bellu
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Relaţii internaţionale; Valori ale culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, Opinii,  Sfatul medicului, 

Pagina lirică; Curier; Semnal; Remember; In Memoriam ş.a. 
PARTEA A DOUA:

1. File de istorie: Evenimente istorice sărbătorite în cea de a doua parte a anului 2020; Se vor aduce 
în prim plan alte prefaceri care s-au înfăptuit după Marea Unire.

2. Probleme de interes:  Coordonate majore ale Strategiei  Securităţii şi Apărării Naţionale, analizate 
din mai multe puncte de vedere.  
PRECIZĂRI 

• Numărul 2 (43) al revistei „Rezerva Oştirii Române” va apare în luna decembrie 2020. 
• Articolele, eseurile, însemnările, ştirile etc. se primesc la redacţie până la 01.11.2020. Acestea vor fi 

însoţite de material ilustrativ (unde este cazul), care să corespundă articolului, comunicatului respectiv;   
• Ştirile despre evenimente de după 01.11.2020  se primesc până la încheierea ediţiei;  
• Materialele pot fi trimise la redacţie prin e-mail la adresa ANCMRR: ancmrrcentral@yahoo.com,   

înregistrate pe C.D.,  prin fax (0213130550) sau poştă;  
• Abonamentele pentru Nr. 2 (43) / 20120 se fac centralizat până la 01.12.2020; 
• Banii pentru abonamente sau pentru plata revistelor primite se virează în contul A.N.C.M.R.R.:         
Cod IBAN RO68RNCB0082006738970001 BCR Sucursala Unir ii  CF4532353;
• Plata revistelor pentru Filialele din Bucureşti şi din zonele apropiate se poate face direct la 

Serviciul Financiar al ANCMRR pe bază de factură sau chitanţă; 
NOTĂ: Dacă tipărirea revistei va fi susţiută de M.Ap.N., punctele e, f şi g nu se mai execută de către 

Filiale.
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

EDITORIAL. 
THE MESSAGE OF THE MINISTER OF NATIONAL DEFENSE 

ON THE OCCASION THE CELEBRATION OF 30 YEARS
 SINCE ITS ESTABLISHMENT AND 95 YEARS OF HISTORICAL TRADITION OF ANCMRR 

“ALEXANDRU IOAN CUZA”. 
 HOLIDAYS OF UNITY, CAMARADERIE, JOY AND HOPE

 THE EVOLUTION OF THE ORGANIZATION OF MILITARY PERSONNEL IN RESERVE 
AND IN WITHDRAWAL - HISTORICAL LANDMARKS REGARDING THE EVOLUTION 

OF THE STAFF ORGANIZATION MILITARY IN RESERVE AND IN RETREAT.
 RESUMPTION OF ORGANIZATIONAL TRADITIONS, THE FIRST STRUCTURE 

ASSOCIATION ESTABLISHED IN 1990.
ORGANIZATION, BASIC COMPONENT OF MANAGEMENT ANCMRR.

  DEPARTMENT OF STRATEGY AND MILITARY AFFAIRS, 
INVOLVEMENT IN THE GOOD DEVELOPMENT OF THE

ANCMRR ACTIVITY.
QUALITY OF LIFE, CONCEPTS AND FACTORS.

THE EVOLUTION OF THE ANCMRR STATUTE IN THE PERIOD 1991-2020.
COMMUNICATION DEPARTMENT, RELATIONS WITH STRUCTURES ASSOCIATIONS, 

PUBLIC INSTITUTIONS AND
COLLABORATION PROTOCOLS.

30 YEARS IN DEBT
ANCMRR IAŞI COUNTY BRANCH FULFILLS THREE DECADES SINCE 

ITS ESTABLISHMENT
THREE DECADES OF FRUITFUL ACTIVITY.

THE CONTRIBUTION OF THE SECTOR 1 BRANCH 
OF ANCMRR TO ENVIRONMENT PROTECTION

THE ACTIVITY OF THE TECUCI SUB-BRANCH OF ANCMRR WITH YOUNG PEOPLE
FROM LOCAL SCHOOLS AND HIGH SCHOOLS.

TRIBUTE TO THE COMMANDER.
SIMILAR ASSOCIATIVE STRUCTURES WITH WHICH ANCMRR HAS 

COLLABORATIVE RELATIONSHIPS.
HEROINE SERGEANT. ELENA CHIRIŢĂ — COMMEMORATED 

AT THE AGE 75 OF FROM THE
SACRIFICE  ON THE ALTAR OF THE HOMELAND.

CONSISTENTLY DEVELOPED COMRADESHIPS.
COURIER

THE SPIRIT OF RENEWAL IN THE LIFE OF ANCMRR.
MOTHER AND SOLDIER. 

LYRIC PAGE: GEORGE MHALCEA, AN ARMORED FIGHTER THE POET.
MIHAI EMINESCU AND ROMANIAN SPIRITUALITY.
MAJOR GENERAL GRIGORE COSTICA GEORGESCU

SIGNAL.
 ROMANIA’S DIPLOMATIC ACTIVITY DURING REIGN OF ALEXANDRU IOAN CUZA.

POENARI FORTRESS.
NATIONAL SECURITY. CRISIS MANAGEMENT AND EMERGENCY MANAGEMENT. 

REMEMBER: GENERAL MARIN BADEA DRAGNEA
  GENERAL UNIVERSITY PROFESSOR DR. HC VASILE CANDEA

LIEUTENANT GENERAL IONIŢĂ CONSTANTIN
PROFESSOR ANA DUMITRESCU (OSADEŢ)

REMEMBER: NICOLAE IORGA
THE THEME OF THE MAGAZINE “ROMANIAN ARMY RESERVE.” NO. 2 (43)/2020

SUMMARY.
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