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EDITORIAL

A N C M R R – 
SFÂRȘIT ȘI ÎNCEPUT DE AN

Suntem la sfârșitul anului 2020. Un an foarte 
greu pentru toată lumea. Un an dominat de 
Pandemia COVID-19 care a pus stăpânire și 
peste România și mai ales peste oamenii ei. Un an 
cu multe întrebări și cu foarte puține răspunsuri. 
Un an cu jale și deznădejde în condițiile în care 
virusul SARS-CoV-2 i-a îngenunchiat pe foarte 
mulți români. Un an în care ne-am confruntat 
cu multe momente de vârf privind răspândirea 
și infectarea cu ucigașul virus, când nu odată am 
asistat la o bâlbâială generalizată. Situații pentru 
care, însă, n-au fost găsiți niciodată vinovații. 
Noroc cu eroismul și capacitatea personalului 
medical, în primul rând medicilor care au rezistat 
și încă mai rezistă și-și îndeplinesc misiunea cu 
stoicism. Până când? Este greu de spus. Nu are 
cine să-i înlocuiască măcar să se mai odihnească 
din când în când. Un paradox, dacă avem în vedere 
că facultățile de medicină din România scot în 
fiecare an promoții numeroase și totuși ducem 
lipsă de medici. Nu credeți că e cineva vinovat de 
această situație?...
ANCMRR și structurile sale s-au confruntat 

în acest an nefast cu numeroase greutăți. Nu  
ne-am speriat însă. S-au înteprins toate măsurile 
ca tot ce ne-am propus pentru acest an să fie 
realizat, chiar dacă nu întocmai cum ne-am fi 
dorit. Pentru fiecare activitate s-au stabilit din timp 
toate măsurile ce se impuneau pentru prevenirea 
îmbolnăvirii și răspândirii virusului SARS-CoV-2. 
Nu încheiem însă anul mulțumiți. Ne frământă 
faptul că nu a fost încă eradicată discriminarea 
între cadrele militare în rezervă și în retragere-
pensionari militari, în domeniul pensiilor militare 
de stat. Asistăm neputincioși la deteriorarea pe zi 
ce trece a calității vieții a tot mai multor pensionari 
militari. Cred că este timpul să gândim cu mai 
multă atenție la această situație neadmisibilă. 

Anul viitor nu este un an mai ușor din punct 
de vedere al sarcinilor și proiectelor care vor trebui 
duse la bun sfârșit. Nu știm nici cum va evolua 
situația epidemiologică. Spicuim, în continuare, 
câteva dintre sarcinile ce-i revin ANCMRR în 
anul care vine, dacă situația epidemiologică va 
permite. În prima parte a anului se vor desfășura 
în cadrul filialelor Adunările Generale ale 
acestora de dări de seamă și alegeri, adunări în 
cadrul cărora se vor desemna și delegații pentru 
Conferința Națională. Pe plan central va avea loc 
cea de-a IX-a Conferință Națională cu tot ceea 
ce presupune aceasta. O direcție deosebită asupra 
căreia va trebui să ne îndreptăm serios atenția 
este cea care se referă la îmbunătățirea stilului 
de muncă la toate nivelurile și implementarea 
cu mai multă hotărâre a prevederilor Statutului 
ANCMRR, ediție 2019. Se vor impune reluarea 
problemelor care țin de calitatea vieții cadrelor 
militare în rezervă și în retragere, ca una dintre 
problemele ce țin capul de afiș. Este necesar să fie 
sporit interesul cultural al membrilor ANCMRR 
în ideea creșterii contribuției acestora la educarea 
moral-patriotică a tinerei generații. Înțelegerea 
și promovarea unei comunicări eficiente este o 
altă latură care se impune avută în vedere. Este 
necesar ca pe linia relațiilor internaționale să ne 
aplecăm cu mai multă grijă asupra valorificării 
schimburilor de experiență și de promovare 
peste hotare a imaginii ANCMRR și Armatei 
României. Și, nu în ultimul rând, vom ține ridicat 
nivelul calității revistei „Rezerva Oștirii Române”, 
în ideea ca aceasta să promoveze cu mai multă 
incisivitate, pe de o parte, deviza ANCMRR 
„Patrie, Onoare, Demnitate”, iar, pe de altă parte, 
să-și sporească rostul în calitatea ei de informare, 
opinie și cultură. 
Urăm tuturor membrilor ANCMRR sărbători 

de iarnă cu sănătate și un AN NOU 2021 mai bun! 
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NU AM PUTUT RĂMÂNE INDIFERENȚI

1. Anul 2020 se anunța încă din startul său, 
deosebit de important pentru ANCMRR. Urma 
să pregătim și să sărbătorim, la nivelul conducerii 
Asociației dar și la cel al filialelor, împlinirea a 
95 de ani de la înființarea Societății Ofițerilor 
în Rezervă Proveniți din Activitate (SORPA), 
înaintașa ANCMRR și 30 de ani de la constituirea 
celei din urmă. Când pregătirile erau în toi, ca la o 
comandă totul s-a oprit pe loc din cauza Pandemiei 
– Covid-19. Conducerea ANCMRR a analizat 
situația și în baza unei largi consultări online, a 
hotărât ca aceste sărbători de suflet pentru membrii 
Asociației să nu fie abandonate nici la nivel central 
nici la cel al filialelor chiar și în condițiile grele la 
care ne-am referit. Așa că am trecut din nou la 
îndeplinirea sarcinilor stabilite de această dată într-
un plan mai restrâns, fundamentat în conformitate cu 
cerințele ce le impunea situația creată. Am constatat 
astfel că oamenii au găsit resursele de a-și canaliza 
de așa natură activitatea încât nimic să nu rămână pe 
dinafară. Chiar dacă nu am mai desfășurat Ședința 
Consiliului Director, programată să preceadă 
sărbătorile pomenite, așa cum planul prevedea, am 
reușit totuși ca acestea să aibă loc în condițiile impuse 
de situația epidemiologică. Așadar, la sfârșitul lunii 
mai am sărbătorit atât împlinirea a 95 de ani de la 
înființarea Societății Ofițerilor în Rezervă Proveniți 
din Activitate (SORPA), 30 de ani de la constituirea 
Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă 
și în Retragere, precum și Ziua Rezervistului Militar.
Cele de mai sus au reușit, prin conținutul și 

semnificația lor, să ocupe un loc bine definit în 
conștiința tuturor membrilor ANCMRR. Mesajele, 
înaintările în grad (până la colonel), distincțiile și 
diplomele acordate, precum și legătura permanentă 
a conducerii centrale cu filialele, au rezonat în 
sufletul tuturor celor care trăiesc sub imperiul 
devizei „PATRIE, ONOARE, DEMNITATE”. 
Cu ocazia acestor sărbători de suflet ale ANCMRR 
am fost onorați de un înălțător Mesaj din partea 
ministrului apărării naționale, domnul Nicolae-
Ionel Ciucă, prin care adresându-se cadrelor militare 
în rezervă și în retragere sublinia că „Armata română 

are nevoie, în continuare, de încrederea și sprijinul 
dumneavoastră”.
Sărbătoririle la care am făcut referire au constituit 

și un bun prilej de a reflecta asupra necesității de a ne 
înzeci eforturile în vederea amplificării rezultatelor 
noastre dând astfel expresie concretă valorilor sub 
auspiciile cărora Asociația funcționează.
Cu ocazia acestor sărbători s-a reușit să scoatem 

un „număr aniversar” al revistei „Rezerva Oștirii 
Române”. Deși cea de a II-a ediție a Monografiei 
ANCMRR, adugită și îmbunătățită, care făcea parte 
din Planul care se referea la sărbătorirea de care am 
pomenit, nu a putut fi publicată la timp, iată că de 
curând aceasta a văzut lumina tiparului. Pentru toți 
cei care s-au implicat în realizarea acesteia, precum 
și Centrului Tehnic-Editorial al Armatei sincere 
mulțumiri.
2. O latură deosebit de importantă în activitatea 

ANCMRR este cea organizatorică, activitate în 
cadrul căreia se urmărește menținerea unui echilibru 
permanent între activități, dar și în interiorul acestora. 
Dacă în lunile ianuarie și februarie, ședințele B.P.C. 
s-au desfășurat normal, în continuare acestea au 
avut loc fie online, normal sau combinat. Indiferent 
de modalitatea folosită, în cadrul acestora s-a pus 
în dezbatere o problematică largă, prin intermediul 
căreia s-a evidențiat de fiecare dată conduita de 
urmat, atât pentru B.P.C. cât și pentru filialele și 
subfilialele noastre. Totodată, în ședințele lunare 
ale B.P.C. s-au făcut informări privind rezultatele 
demersurilor pe linia calității vieții cadrelor militare 
în rezervă și în retragere, stabilindu-se și modalitățile 
de intervenție la organele în drept. Hotărârile luate 
în cadrul ședințelor B.P.C. au fost difuzate tuturor 
structurilor ANCMRR. 
Tot pe linie organizatorică au căpătat o 

importanță deosebită Comunicatele și nu în ultimul 
rând informările de sus în jos și de jos în sus. 
Urmărind aceste probleme mai atent, am constatat 
că atât comunicatele, cât și informările nu sunt 
îndeajuns de băgate în seamă. Credem că pe viitor se 
impune o mai bună colaborare între Departamentul 
Organizare și Departamentul Comunicare, care să 

DIN VIAÞA A.N.C.M.R.R.

General-locotenent (r) NECULAI BĂHNĂREANU
Preşedintele ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”
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stimuleze interesul membrilor ANCMRR atât față 
de comunicate, dar și față de conținutul informărilor.
Adunările Generale Anuale ale Filialelor, 

planificate pentru prima parte a acestui an s-au 
desfășurat doar în parte. Pentru cei care nu au mai 
putut să le desfășoare, documentele pregătite în acest 
sens au constituit baza întregii lor activități pentru 
acest an. Aș vrea însă să atrag atenția că mai sunt 
încă filiale în cadrul cărora nu au fost însușite și 
aplicate prevederile Statutului ed. 2019 nici după 
aproape doi ani de existență a acestuia.
3. Activitatea de relații internaționale a 

ANCMRR, canalizată spre „promovarea imaginii, 
tradițiilor și valorilor Armatei, menținerea și 
dezvoltarea relațiilor de prietenie deja statornicite 
cu armatele și structurile asociative din țările aliate 
și prietene...” au rămas și în condițiile acestui an 
dominat de Pandemia SARS-Cov.2, o prioritate. 
Așa se face că între 25 – 28 februarie a.c. o delegație 
a ANCMRR, condusă de subsemnatul, a participat, 
în capitala Ungariei, la cea de a XXX-a aniversare a 
Alianței Ungare a Tuturor Militarilor, prilej cu care 
a fost realizat un interesant schimb de experiență 
între cele două structuri asociative din România 
și Ungaria. Cu această ocazie delegația noastră a 
prezentat locul și rolul ANCMRR în societatea 
românească de azi, dar și deschiderea spre realizarea 
unor trainice relații internaționale.
O altă activitate pe linia relațiilor internaționale 

ce a avut loc în acest an este întâlnirea conducerii 
ANCMRR cu președintele Asociației Ofițerilor de  
Rezervă din Forțele Armate Germane, domnul Patrik  
SENSBURG, un prilej minunat de cunoaștere reci-
procă și de trasare a unei anumite conduite în relațiile 
noastre viitoare. Discuțiile bilaterale pe proiectul 
de acord și primirea oaspetelui german la ministrul 
apărării naționale și la locțiitorul Șefului Statului 
Major al Apărării s-au dovedit deosebit de utile atât 
pentru partea română cât și pentru cea germană.
Remarcăm, de asemenea, corespondența bogată 

dintre ANCMRR și partenerii străini care în mare 
parte au avut efectul, la scară mai mică, a unor 
întâlniri tet a tet, fie la ei fie la noi.
Deși condițiile au fost deosebit de vitrege, o parte 

dintre filialele noastre au continuat activitatea de 
relații externe pe plan local. Remarcăm în acest sens 
Filialele Județene Arad, Giurgiu, Iași, Mehedinți, 
Satu Mare, Timiș etc.
4. Activități interesante s-au desfășurat în acest 

an și pe linia apărării demnității și onoarei cadrelor 
militare în rezervă și în retragere. Așa după cum se 

cunoaște, Asociația Națională a Cadrelor Militare 
în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” 
a deținut președinția rotativă a FORUMULUI 
structurilor asociative din SNAOPSN până 
la data de 09 iulie a.c. și deține președinția în 
Acordul-Cadru al Structurilor Asociative, până la 
sfârșitul acestui an. În cadrul acestora, demersurile  
întreprinse au vizat:
 Eliminarea inechităților existente în sistemul 

pensiilor militare de stat prin amendarea inițiativei 
legislative depuse de fostul ministru al apărării 
naționale, domnul Gabriel-Beniamin LEȘ, în 
colaborare cu MApN, demers nefinalizat până la 
această dată;
 Definitivarea proiectului de HG privind 

acordarea și militarilor a biletelor de tratament și 
recuperare în stațiunile ce aparțin de Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale;
 Participarea în grupurile de lucru pe tema 

calității vieții cadrelor militare în rezervă și în 
retragere, pensionari militari, a făcut să se înțeleagă 
mai bine nevoile acestora;
 Participarea direct și online la Ședințele 

Comisiilor Parlamentare, la nivelul MApN și 
MAI ne-a arătat că nu există încă suficientă voință 
politică pentru ca cele discutate să intre pe făgașul 
lor normal;
 Intervenții la Avocatul Poporului cu privire 

la neconstituționalitatea legii privind taxarea 
suplimentară a pensiilor, așazise „speciale” în care 
sunt incluse și pensiile militare de stat. Acestea din 
urmă nu au fost și nu pot fi socotite speciale atât 
timp cât au un nume precis – „pensii militare de 
stat”, ele reflectă de fapt o obligație a Statului român 
de a onora așa cum se cuvine pe toți cei care au slujit 
patria sub jurământ „până la sacrificiul suprem”.
 Au fost transmise MEMORII către preșe-

dintele României, prim-ministru, președinții celor 
două camere ale Parlamentului, președintele Consi-
liului Europei, președintele Comisiei Euro pene, 
Secretarului general NATO etc.
Până acum însă toată lumea tace. Este oare 

întâmplător că în prezent armata este mai puțin 
atractivă pentru tineri. Câți șefi de promoții din 
școlile și liceele țării din mediul civil au optat pentru 
cariera militară?
Demersurile la care am făcut referire nu acoperă 

întreg spectrul de intervenții făcute la cei în drept, 
care încă n-au ureche să ne asculte. Un lucru foarte 
grav este să-ți bați joc de cei care au slujit cu credință 
Țara sub drapel, în majoritatea lor peste 40 de ani.
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5. Deși un an cu foarte multe restricții, ANCMRR 
nu a uitat de activitățile de ordin cultural și social.
a) Având în vedere educația primită în mediul 

militar, membrii ANCMRR iubesc tradițiile și 
valorile poporului român. Bogatele activități cultural- 
educative pe care le organizăm pentru sărbătorirea 
unor evenimente istorice, păstrătoare a diferitelor 
tradiții, valorilor și moștenirea pe care ne-au lăsat-o 
străbunii, sunt grăitoare în acest sens. Și în acest an 
am organizat câteva, printre care amintim Simpo-
zionul dedicat Zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii 
Principatelor Române prin dubla alegere ca domn a 
lui Alexandru Ioan Cuza atât la Iași cât și la București.
O impresie deosebită a lăsat-o Colocviul intitulat 

„Iubirea de patrie, iubirea de istorie, IUBIREA”, 
desfășurat de către BPC al Asociației împreună 
cu Filiala Sector 4 București și care a stârnit un 
interes deosebit în rândul tuturor participanților 
prin problematica sa deosebită și prin abordarea 
conceptuală a legăturii dintre iubire și istorie. 
Acesta s-a încheiat într-o atmosferă deosebită creată 
de prezența extraordinară a Corului de Cameră 
„SONG”.
Dintre evenimentele la care au luat parte atât 

la București cât și în provincie, cadrele militare în 
rezervă și în retragere se numără Ziua Drapelului, 
Ziua Imnului Național etc.
Cadrele militare în rezervă și în retragere și-au 

manifestat indignarea mai ales în București pentru că 
au fost omise de a fi invitate în acest an la sărbătorirea 
la 25 Octombrie a Zilei Armatei României.
b) Activități și acțiuni interesante au loc și în 

domeniul social, domeniu în care vizăm în mod 
deosebit calitatea vieții. Aici avem în vedere grija 
care se manifestă la toate nivelurile pantru asistența 
medicală, pentru asigurarea locurilor de odihnă și 
tratament în stațiunile din proprietatea MApN, 
dar și în cele din subordinea Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale etc.
6. Nici în acest an nu am lăsat pe dinafară 

problemele financiare, de achiziții, de control finan-
ciar intern, de păstrare și circulație a documentelor 
ș.a. În cele ce urmează vom puncta doar câteva  
dintre acestea, demonstrând astfel că nimic nu a fost 
lăsat la voia întâmplării.
 S-au realizat planificarea și difuzarea în timp 

util a documentelor de odihnă la munte și la mare;

 S-a desfășurat în bune condițiuni activitatea de 
achiziții, luare în evidență, decontare și distribuire la 
beneficiari;
 Întocmirea, prezentarea și aprobarea progra-

mului de achiziții publice a ANCMRR pe anul 2021;
 Elaborarea, prezentarea și aprobarea Bilanțului 

contabil ANCMRR- aparat central de lucru al BPC 
pe anul 2019;
 Elaborarea, prezentarea și aprobarea Raportului 

Comisiei de cenzori pentru Bilanțul Contabil pe 
anul 2019;
 Elaborarea Notei de calcul și de fundamentare 

a Bugetului pentru anul 2021 (bani de la buget);
 Centralizarea, verificarea și depunerea formu-

larelor 230 la CPS a MApN etc.
Am adus în prim-plan cele din urmă, în ideea de 

a arăta că deși acest an a fost deosebit de greu, nimic 
nu a rămas pe dinafară. Și aceasta pentru că nu am 
putut rămâne la nimic indiferenți. Cu deosebită grijă 
pentru sănătatea proprie și a celorlalți, prin păstrarea 
cu strictețe a regulilor ce s-au impus atât în timpul 
Stării de urgență cât și a Stării de alertă, încheiem 
acest an aproape ca un an normal. Efortul însă a fost 
deosebit de mare ținând seama de faptul că doar o 
parte din BPC și din aparatul de lucru s-au angajat 
cu o deosebită responsabilitate asupra a ceea ce era 
de făcut. În opinia noastră numai implicarea directă 
și activă a fiecăruia duce la dezvoltarea și progresul 
ANCMRR.
În condițiile Pandemiei COVID-19, considerăm 

că ANCMRR, ca structură asociativă „de utilitate 
publică”, și-a manifestat disponibilitatea și a contri-
buit atât prin capacitatea organizatorică la nivel 
central și teritorial, cât și individual, la nivel de 
membri, în forme și modalități adecvate, în prin-
cipal de tip voluntariat, la diminuarea răspândirii 
și îmbolnăvirii ca urmare a infectării cu virusul  
SARS – COV 2.
Mai mult decât atât credem că organizat sau 

individual, membrii noștri ar putea lua atitudine 
împotriva teoriilor care încep să acapareze societatea 
românească, unele de ignorare, altele de exagerare a 
existenței COVID-19.
Având în vedere că ne aflăm la sfârșit de an, 

din partea BPC cât și personal transmitem tuturor 
cadrelor militare în rezervă și în retragere sărbători 
cu bucurii și un an nou cu sănătate și cu cât mai 
multe împliniri.

LA MULȚI ANI!
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ADUNĂRILE GENERALE ANUALE ALE FILIALELOR 
ANCMRR, MOMENT DE AUTOEVALUARE  

ȘI ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE  
PENTRU PERIOADA 2021-2025

General de brigadă (r) ing. ION JOLDEA 
Vicepreşedinte al ANCMRR

Prezentul articol vine în sprijinul filialelor din 

componența ANCMRR și nu numai, în ce privește 

pregatirea, convocarea, organizarea, desfășurarea 

și rezumarea Adunărilor Generale anuale ale 

membrilor pentru alegerea organelor de conducere 

la nivelul acestora pentru perioada 2021-2025. La 

arhitecturarea textului am avut în vedere prevederile 

legale de funcționare a unei structuri asociative cu 

reprezentare la nivel național, precum și practicile cele 

mai favorabile privind personalitatea unui președinte 

în actul managerial al filialei cu personalitate juridică. 

Adunarea Generală a filialei județene/de sector 

este organul de conducere și se convoacă anual în 

ședință ordinară și în mod extraordinar ori de câte 

ori este necesar între adunările generale anuale. La 

patru ani se aleg organele de conducere, respectiv 

Comitetul, Biroul permanent și Președintele filialei 

județene/de sector, care este de drept și președintele 

Comitetului, Biroului permanent și Administratorul 

filialei.

Adunarea generală a membrilor filialei/sectorului 

se poate organiza: a) cu prezența membrilor la locul 

desfășurării adunării generale, pentru a discuta 

punctele de pe ordinea de zi și a adopta hotărâri pe 

problemele supuse la vot; b) prin corespondență cu 

buletinele de vot completate conform ordinei de zi; 

c) formă mixtă, prezența unei părţi a membrilor și 

a buletinelor de vot primite de la ceilalţi membri ai 

filialei. Dreptul de a participa la Adunarea Generală 

a filialei judeţene/de sector îl au toți membrii filialei 

judeţene/de sector înscriși în Registrul de evidență 

a membrilor sau delegaţii aleși conform normei de 

reprezentare. La adunarea generală pot fi prezenți, 

ca invitați, reprezentanți ai Biroului Permanent 

Central al ANCMRR, membri ai Comisiei de Etică 

și Integritate, ai Comisiei de cenzori, reprezentanți ai 

Conducerii administrației locale, ai unităților militare 

din Garnizoană și ai Centrului militar. 

Pregătirea Adunării Generale a membrilor filialei 

se efectuează de către Biroul Permanent, care asigură 

conducerea curentă a filialei și care are dreptul legal 

să o convoace anual sau extraordinar sau ori de câte 

ori este necesar. Procedura de pregătire a Adunării 

generale include următoarele etape: luarea deciziei 

pentru convocarea Adunării generale și întocmirea 

ordinei de zi a acesteia; pregătirea materialelor de 

la ordinea de zi; întocmirea listei membrilor care 

participă la Adunare, conform normei de reprezentare 

stabilite de Biroul permanent; informarea membrilor 

cu privire la convocarea adunării generale. Convocarea 

se face în perioada martie-aprilie a fiecărui an 

calendaristic, conform Hotărârii Biroului Permanent 

Central al ANCMRR. În decizia cu privire la 

convocare, filiala va indica: organul care a decis; data, 

ora și locul desfășurării Adunării; ora prezentării și 

înregistrării participanților; formatul în care se va 

desfășura Adunarea generală; ordinea de zi; data la 

care trebuie să fie întocmită lista membrilor care 

participă; termenul, ora și locul studierii materialelor 

pentru ordinea de zi; modul de înștiințare a membrilor 

despre ținerea adunării; textul buletinului de vot, dacă 

se va hotărî că procedura votării la Adunarea generală 

se va efectua cu întrebuințarea buletinelor de vot; 

numirea membrilor secretariatului ședinței.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare 

anuale a membrilor filialei, lista candidaților pentru 

funcția de membru al Comitetului filialei județene/

de sector și al Comisei de cenzori se întocmesc de 

către Biroul Permanent în funcțiune, ținându-se 

cont, în mod obligatoriu, de cererile membrilor 

sau ale grupului de membri privind personalitatea, 

pregătirea și calitățile manageriale ale candidaților. 

Problemele propuse pentru a fi introduse în ordinea 

de zi a Adunării generale vor fi formulate în scris, 

indicându-se motivele înscrierii lor, numele și 

prenumele membrului care formulează propunea. 

Subiectele de pe ordinea de zi trebuie să fie formulate 

clar și să țină de atribuțiile Adunării generale. Nu 

se admit formulări ambigue, interpretarea multiplă 
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a problemei propuse spre examinare, precum și 

formulări neconcrete. Adunarea generală este în 

drept să modifice Ordinea de zi, dacă modificările și 

completările la aceasta nu sunt legate de atragerea sau 

scutirea de la răspundere a persoanelor cu funcții de 

conducere în filială. 

Documentele pentru ordinea de zi a Adunării 

generale se pregătesc de persoana nominalizată la 

fiecare punct, se atașează la aceasta și fac referire 

la: lista membrilor participanți la Adunare; raportul 

de activitate al filialei pe anul 2020; raportul de 

activitate financiar-contabilă, pe anul 2020; proiectul 

BVC-ul pe anul 2021; raportul Comisiei de Cenzori; 

lista candidaților propuși pentru funcția de membru 

în Comitet; lista cu datele despre candidații propuși 

pentru funcția de membru în Comisia de Cenzori; 

lista cu datele depre candidații propuși pentru 

funcția de președinte al filialei; proiectul planului 

de măsuri pentru anul 2021; proiectul de hotărâre 

a Adunării generale. Membrilor trebuie să le fie 

creată posibilitatea de a lua la cunoștință despre 

documentele înscrise pe ordinea de zi a Adunării 

generale cu cel puțin 10 zile înainte de data propusă 

pentru adunare. În cazul în care Adunarea generală 

se desfășoară prin corespondență sau formă mixtă, 

documentele, în copie, se expediază fiecărui membru, 

prin poștă sau on-line, după caz.

Întocmirea listei membrilor filialei care participă 

la Adunarea generală se face cu cel mult 30 de zile 

caledaristice înainte de desfășurarea acesteia. Lista 

va cuprinde: data la care a fost întocmită; gradul, 

numele și prenumele membrului, domiciliul, punct de 

contact; semnătura persoanei care a întocmit lista. De 

asemenea, în baza listei, se efectuează înregistrarea și 

se determină cvorumul adunării.

Convocarea Adunării generale anuale a filialei 

se afișează la sediul filialei și trebuie să conțină 

următoarele informații: organul de conducere care a 

decis cu privire la convocarea Adunării generale sau 

alte persoane abilitate prin Statutul Asociației; data, 

ora, locul ținerii adunării generale, precum și ora 

înregistrării participanților; sub ce formă se va ține 

adunarea generală; ordinea de zi; data la care trebuie 

finalizată lista participanților; luarea la cunoștință a 

documentelor de pe ordinea de zi; modul și termenul 

de comunicare a votului prin corespondență sau sub 

formă mixtă; modul de înștiințare a membrilor filialei 

despre ținerea adunării generale.

Procedura privind desfășurarea adunării generale 

a membrilor filialei include următoarele activități: 

înregistrarea participanților la Adunarea generală 

a filialei; informare despre cvorum; prezentarea și 

aprobarea Ordinei de zi; prezentarea documentelor 

înscrise pe ordinea de zi; discuţii; stabilirea procedurii 

de vot și a luării deciziilor; alegerea membrilor 

comisiei de numărare a voturilor; alegerea membrilor 

Comitetului;  alegerea  Președintelui  filialei;  

alegerea membrilor Comisiei de cenzori; aducerea 

la cunoștința membrilor prezenți a rezultatelor 

votului și a Hotărârii adunării generale. Pentru o 

bună organizare a adunării generale se recomandă 

adoptarea unui cronometru de timp de maximum 

3-5 minute pentru expunerea unui raportor și a unui 

membru al filialei, în cadrul dezbaterii documentelor 

înscrise pe ordinea de zi. Se are astfel în vedere 

asigurarea timpului necesar pentru discuții cu privire 

la fiecare document prezentat, pentru ca membrii 

filialei, prezenți la adunare, să aibă posibilitatea de a 

formula întrebări și să obțină răspunsuri cu referire la 

documentele înscrise pe ordinea de zi.

Din punct de vedere organizatoric, funcțional 

și statutar, anul 2021 începe cu o nouă abordare 

managerială, în sensul că președinele de structură 

asociativă ales va reprezenta vectorul inovației 

și progresului, iar actul managerial al filialei va 

presupune o coordonare eficientă a resuselor umane 

disponibile, a celor materiale și financiare, în scopul 

realizării obiectivelor esențiale ale acesteia. Mă refer 

la faptul că pentru fiecare activitate, la nivel filială, 

președintele ales trebuie să dezvolte o alternativă 

modernă de realizare a acesteia, care să înlocuiască 

practicile învechite și ineficiente. Cadrele militare în 

rezervă/retagere, membri ai filialei, trebuie sprijinite 

și ajutate în rezolvarea problemelor referitoare la 

calitatea vieții acestora. Se impune dezvoltarea unui 

nou spirit de cooperare deschisă (sinceră) între 

președintele filialei și membrii acesteia, pentru a 

putea aplica proceduri moderne de lucru. Cultivarea 

spiritului de echipă va conduce la eficiență și armonie. 

Individualizarea sarcinilor și activităților filialei pe 

membri și pe organele de conducere se va realiza 

în părți proporționale funcție de abilitățile specifice 

fiecăruia. Membrii aleși în funcțiile din Comitet și 

Biroul permanent vor prelua sarcinile pe care le pot 

executa mai bine decât ceilalți membri.

Desigur, se poate afirma că nu există o modalitate 

optimă pentru a organiza și a realiza o activitate, iar 

practica organizării bazată pe principiile clasice, care 

includ unitatea de comandă, ierarhia și claritatea 

structurii, nu pot fi adoptate la modul universal de 
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filialele din componența Asociației. Managementul 

modern implică utilizarea tehnicii de calcul și a 

algoritmilor pentru rezolvarea problemelor. Con-

sider că utilizarea tehnicii de calcul, de către fiecare 

președinte de filială, reprezintă un instrument poten-

țial pentru obținerea unui management performant. 

Se poate afirma că managementul filialei reprezintă 

o activitate de prelucrare a informației, obiectivul 

acesteia fiind cel al controlului și repectării prevederilor 

legale în desfășurarea atribuțiilor ce-i revin.

În fapt, managementul este o artă, iar proporțiile în 

care fiecare președinte de filială îndeplinește rolurile 

prezentate în tabelul de autoevaluare preliminară, 

nuanțează faptul că actul de conducere nu poate fi 

redus la un set de reguli și programe, acesta urmează 

anumite linii generale, cu puternice trăsături 

individuale. 

Din punct de vedere al relațiilor interumane, un 

bun președinte de filială trebuie să aibă abilitatea 

de a atinge obiectivele stabilite, inclusiv tactica 

Nr.
curent

Domeniu de acțiune
Rolul președintelui  

de flială
Punctaj pentru 
autoevaluare

1

Interpersonal-referire la relațiile 
pe care președintele de flială le 
stabilește cu persoanele cu care 
intreacționează.

a) reprezentant al flialei;
b) poziția de lider;
c) poziția de legătură cu alte structuri 
asociative.

2 puncte
3 puncte

1 punct

2

Informațional-primire, prelucrarea 
și transmitere ordine/informații 
către membrii flialei și conducerea 
centrală a Asociației.

a) poziția de monitor;
b) poziția de comunicator și realizator;
c) purtător de cuvânt

1 punct
3 puncte
2 puncte

3
Decizional-actul de elaborare 
a deciziilor

a) conducător structură asociativă;
b) factor de soluționare a perturbărilor;
c) factor de alocare a resuselor pentru 
rezolvarea activităților flialei;
d) mediator/negociator a rezolvării 
problemelor membrilor flialei.

4 puncte
1 punct

3 puncte

2 puncte

pentru determinarea membrilor să participe activ la 

realizarea activităților circumscrise acestor obiective. 

Practica recomandă ca înainte de a se înscrie pe 

lista pentru funcția de președinte de filială, candidații 

vor face un exercițiu de autoevaluare, conform 

tabelului-grilă, prezentat mai jos.

Autoevaluarea preliminară a președintelui de 

filială pe baza rolului pe care acesta îl îndeplinește în 

actul de conducere, pe trei domenii de acțiune.

În contextul unui bun manager, se poate contura 

un cadru sugestiv pentru calitatea de bun președinte 

de filială, structurat pe cinci însușiri pe care acesta 

trebuie să le stăpânească, respectiv: pregătire în 

domeniul organizării și conducerii; experiență în 

domeniul de activitate al filialei; flexibilitate a gândirii; 

caracter integru și voință puternică; comportament 

deschis și abilități mari de comunicare; sănătate bună 

și un punctaj apreciabil la autoevaluarea în actul de 

conducere pe cele trei domenii de acțiune prezentate 

în tabelul de mai sus.

��
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CALITATEA VIEŢII. CONCEPTE ŞI FACTORI 
- partea a doua -

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

Concept şi defniţie

„Constelația condițiilor obiective de viață și a 
bunăstării subiective a indivizilor și grupurilor” într-o 
societate (Glatzer/Zapf ).
Termenul de calitate a vieții a fost dezvoltat în 

contextul cercetării privind bunăstarea (țintă de 
creștere). Există o controversă între „obiectiviști” 
(măsurare utilizând date obiective, „dure”) și „subiec-
tiviști” (măsurare utilizând date de satisfacție 
subiective). Cu toate acestea, termenul este adesea 
folosit nereflectiv ca o simplă expresie și rămâne 
adesea asociat cu interese sociale parțiale.
Conceptul include - și acest lucru este și proble-

matic - valori măsurate foarte eterogene: nivelul de 
dezvoltare în general, condițiile de viață, oportunitățile 
recreative, formele de participare politică, starea de 
sănătate, situația muncii, influențele mediului natural 
și social etc. măsurată utilizând un sistem diferențiat 
de indicatori sociali.
Calitatea vieții este definită subiectiv (prin 

interogare).
Calitatea vieții poate fi măsurată în mod obiectiv 

(prin intermediul indicatorilor). Toate încercările 
de definire au în comun nivelul de trai divers și 
prosperitatea în ceea ce privește aprovizionarea 
cu bunurile și serviciile care sunt considerate 
ireductibile. Calitatea vieții este însă mai mult decât 
„simpla” prosperitate. Informații mai detaliate despre 
înțelegerea științelor sociale a calității vieții, promit 
o preocupare cu abordările cercetării empirice a 
bunăstării, a căror obiect reprezintă calitatea vieții și 
a cărui preocupare centrală este operaţionalizarea și 
măsurarea empirică a conceptului calității vieții. Deși 
în cercetarea practică există o multitudine de variante 
diferite, sunt găsite două abordări fundamental diferite 
de măsurare a calității vieții, fiecare diferenţiindu-se 
și în tradițiile teoretice specifice.
Întâlnirea de masă rotundă privind „Calitatea 

vieții” organizată de Centrul de la Viena în numele 
UNESCO, Budapesta 1975: „Calitatea vieții se referă 
la bunăstarea individuală sau se referă la o stare a 
societății”.
Un astfel de concept „individualist” al calității 

vieții este deosebit de pronunțat, psihologii și medicii 
reprezintă succesul formelor de tratament bazate pe 

criteriul îmbunătățirii calităţii vieții pacienților lor 
(Schwarz 1994: 121 și urm.).
Unul este „level of living – approach”, nivelul de 

viață – abordare scandinavă sau suedeză, cealaltă este 
„quality of life”, calitatea vieții – americană. 
Majoritatea oamenilor iau în considerare următorii 

factori pentru o calitate ridicată a vieții: sănătate, 
familia intactă și/sau rețeaua socială, sursa de venit

Starea de bine la persoanele peste 60 de ani

Pentru a măsura mai bine bunăstarea, calitatea 
vieții și progresul social au apărut diverse inițiative ale 
oficiilor statistice din Europa. Acestea au o abordare 
multidimensională, în care aspecte ale bunăstării 
materiale împreună cu aspectele condițiilor de viață 
personale şi sociale, precum și dezvoltarea durabilă, 
trebuie luate în considerare. Pe lângă indicatorii 
obiectivi clasici, indicatorii despre percepția 
individuală subiectivă joacă, de asemenea, un rol 
important.
Întrebarea despre modul în care bunăstarea 

materială și calitatea vieții în secolul XXI poate fi 
măsurată în mod adecvat statistic este o prioritate 
în agenda internațională. A fost lansat în 2007 ca 
parte a Forumului mondial „Statistici, cunoștințe și 
politică: măsurarea și stimularea progresului societăților” 
al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OECD) și în așa-numita Declarație 
de la Istanbul (www.oecd.org) și în mod regulat 
în publicația OECD „How’s Life” (OECD, 2013; 
OECD, 2015) Referințe importante în dezbatere 
sunt de asemenea, raportul așa-numitului Stiglitz-
Sen-Comisia Fitoussi (Stiglitz/Sen/Fitoussi, 2009; 
Braakmann, 2010) și cea a comisiei europene care a 
publicat comunicarea „PIB și Mai Mult. Măsurarea 
progresului într-o lume în Schimbare” (Comisia 
Europeană, 2009).
Interesul pentru acest subiect a crescut aproximativ 

paralel cu începutul marii crize a pieței financiare în 
2008, totuși unele dintre aceste considerente sunt 
încă din anii ’70. 
Ceea ce au în comun aceste sugestii este critica 

la conceptul că produsul intern brut este un indicator 
al bunăstării. Deşi produsul intern brut devine o 
contribuție la înregistrarea ofertei de materiale la 
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nivel macro recunoscut, însă pentru reprezentarea 
bunăstării și calitatea vieții, precum și distribuția lor 
în gospodăriile private acest lucru nu este suficient.

Indicatori și indici ai calităţii vieții

Sistem de indicatori (Zamf ir, 1984): Propria 
persoană (sănătatea, capacitatea de a stabili relații 
etc.); Familia (sănătate, relații, timp liber); Habitatul 
(locuință, cartier, oraș, vecinătate etc.); Muncă 
(profesie, organizare, colegi etc.); Timp liber; Posi-
bilități de dezvoltare personală (posibilități de 
a dezvolta cunoștințele, talentele, accesibilitatea 
învă ță mântului  etc.);  Tonusul  vieții (veselie, viață 
interesantă etc.); Mediul uman (încredere, respect, 
etc.); Resurse economice; Mediul social (calitatea 
organizării vieții sociale, corectitudine, echitate, sigu-
ranță, funcționarea instituțiilor); Servicii economice 
(transport, aprovizionare cu alimente, calitatea bunu-
rilor etc.); Servicii sociale (învățământ, asistență 
medicală, administrație); Participare (posibilitatea de 
a schimba lucrurile, de a avea un cuvânt de spus etc.).
Sistem de indicatori (Mărginean, 2011)
Persoana: starea de sănătate; nivelul de educaţie; 

starea civilă; statutul ocupaţional; sentimentul de 
apartenenţă (integrarea) socială; optimism/pesimism, 
satisfacţie/insatisfacţie cu viaţa; gradul de fericire/
frustrare; stima de sine.
Familia: talia şi structura familiei; proporţia 

cuplurilor care au încheiat un act de căsătorie; gradul 
de soliditate şi coeziune; cazuri de violenţă domestică 
(exprimate la 100 000 de locuitori); gradul de 
mulţumire faţă de viaţa de familie.
Populaţia ţării: distribuţia pe sexe şi grupe de 

vârstă; autoidentificarea etnică; rata natalităţii;
Condiţiile mediului natural: calitatea condiţiilor 

naturale de viaţă; proporţia din populaţie afectată de 
calamităţi naturale;
Aşezările umane: distribuţia populaţiei pe medii 

rezidenţiale urban/rural; proporţia localităţilor elec-
trificate;
Locuinţa: materialele de construcţie a locuinţei; 

proporţia locuinţelor cu instalaţie de canalizare; 
confortul locuinţei (evaluare).
Ocuparea: rata de activitate (proporţia populaţiei 

active raportate la totalul populaţiei de vârstă 15 - 64 
ani); rata de ocupare şi şomaj a populaţiei active.
Calitatea locurilor de muncă: proporţia populaţiei 

ocupate care lucrează în condiţii de muncă vătă-
mătoare; număr mediu de zile lucrate pe an de un 
salariat (numărul zilelor de concediu pe an); calitatea 
condiţiilor de muncă; satisfacţia faţă de locul de 
muncă.

Resursele macroeconomice pentru nivelul de 
trai: produsul intern brut pe locuitor (valori fizice 
şi exprimate prin paritatea puterii de cumpărare); 
distribuţia PIB-ului pe componente şi valoarea 
fondului de consum al populaţiei; valoarea pe locuitor 
a consumului final al gospodăriilor; ponderea în PIB 
a cheltuielilor de la bugetele publice pentru domeniile 
social şi cultural.
Veniturile populaţiei: sursele de venit ale populaţiei; 

veniturile lunare pe o persoană din gospodărie; 
proporţia populaţiei cu venituri sub pragul de sărăcie; 
satisfacţia faţă de veniturile personale; inegalitatea de 
venit; aprecierea veniturilor raportate la necesităţile 
gospodăriei.
Consumul de bunuri şi servicii în gospodăriile 

populaţiei: cheltuielile lunare pe o persoană din 
gospodărie; structura cheltuielilor totale de consum 
din gospodăriile populaţiei; consumul mediu anual 
pe locuitor la principalele produse alimentare (carne, 
lapte, legume, fructe); consumul zilnic de calorii pe 
locuitor; calitatea produselor consumate; calitatea 
serviciilor pentru populaţie; ponderea cheltuielilor 
alimentare în totalul cheltuielilor de consum din 
gospodărie.
Înzestrarea gospodăriilor populaţiei cu bunuri 

de folosinţă îndelungată: frigidere la 1000 locuitori; 
maşini de spălat rufe la 1000 de locuitori; proporţia 
locuinţelor cu telefon; proporţia gospodăriilor 
conectate la internet.
Învăţământul: rata de cuprindere în şcoli a 

populaţiei de vârstă şcolară (6 – 24 ani); accesibilitatea 
formelor de învăţământ; structura pregătirii şcolare a 
populaţiei în vârstă de peste 15 ani; număr studenţi 
la 10.000 de locuitori; proporţia în PIB a cheltuielilor 
publice pentru învăţământ; calitatea învăţământului.
Îngrijirea sănătăţii: număr locuitori la un medic; 

număr de paturi de spital la 1000 persoane; rata 
morbidităţii (număr îmbolnăviri la 1000 persoane); 
rata mortalităţii infantile; proporţia din PIB a 
cheltuielilor publice cu sănătatea; gradul de acoperire 
a populaţiei cu asigurări publice şi private de sănătate; 
calitatea îngrijirii medicale.
Asigurările sociale: proporţia populaţiei de vârstă 

activă cuprinsă în sisteme de asigurări publice şi 
private de pensii; proporţia populaţiei vârstnice 
(peste 65 de ani) beneficiară de pensie; proporţia în 
PIB a cheltuielilor cu pensiile publice.
Asistenţa socială: proporţia populaţiei beneficiară 

de ajutoare sociale (pe tipuri de prestaţii); numărul şi 
rata de instituţionalizare a minorilor (aflaţi în centre 
de plasament); ponderea cheltuielilor de asistenţă 
socială în PIB; gradul de implicare a populaţiei 
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în sprijinul celor nevoiaşi; calitatea serviciilor de 
asistenţă socială.
Mediul social: calitatea relaţiilor sociale; încrederea 

în semeni; factori de succes în viaţă; securitatea 
personală în vecinătatea de locuit; număr de 
infracţiuni contra persoanei cu condamnare definitivă 
(la 100.000 locuitori); numărul condamnaţilor cu 
privare de libertate (la 100.000 locuitori); număr de 
sinucideri (la 100.000 locuitori).
Calitatea societăţii: percepţia existenţei conflic-

telor între grupurile sociale, politice, etnice şi 
religioase; încrederea populaţiei în instituţii sociale 
(biserica, sindicate, patronate, ONG-uri); temerile 
populaţiei.
Cultura: gradul de acoperire a teritoriului cu 

transmisii radio şi TV; număr de exemplare de cărţi 
publicate anual ce revin la un locuitor; număr de 
exemplare de ziare şi reviste ce revin la un locuitor; 
biblioteci cu acces public (la 100.000 locuitori); 
ponderea cheltuielilor pentru cultură în PIB; număr 
muzee cu acces public (la 100.000 locuitori); calitatea 
vieţii culturale.
Timpul liber: structura bugetului de timp; numărul 

locurilor de cazare turistică (la 100.000 de locuitori); 
numărul de ore de timp liber pe săptămână (în cazul 
populaţiei ocupate); cheltuielile de la bugetul de stat 
pentru odihnă şi tratament, educaţie fizică şi sport; 
proporţia persoanelor adulte care au petrecut într-un 
an cel puţin 7 zile de vacanţă în afara localităţii de 
domiciliu; facilităţi pentru petrecerea timpului liber.
Stiluri de viaţă: opţiuni valorice pentru diferite 

modalităţi de a trăi viaţa de zi cu zi; proiecte de viaţă; 
preferinţe pentru diferite bunuri şi servicii inclusiv 
pentru cele de natură culturală; comportament de 
viaţă sănătos; învăţare continuă; participare civică şi 
voluntariat.
Mediul politic: suportul social pentru democraţie; 

procentul participării la vot la ultimele alegeri locale, 
parlamentare,  prezidenţiale,  europarlamentare;  
încrederea populaţiei în partidele politice; calitatea 
conducerii societăţii; participarea populaţiei la luarea 
deciziilor la nivel local şi central; satisfacţia faţă de 
viaţa politică din ţară.
Justiţie şi ordine politică: accesul populaţiei la 

justiţie; respectarea drepturilor personale de către 
organele de ordine publică şi justiţie; încrederea 
populaţiei în poliţie şi justiţie; proporţia infracţiunilor 
cu autori cunoscuţi.
Instituţiile de stat: rezolvarea problemelor popu-

laţiei de către instituţiile de stat; calitatea conducerii 
ţării; încrederea populaţiei în instituţiile de stat 
centrale: Parlament, Preşedinţie, Guvern, Armată; 

încrederea populaţiei în instituţiile administraţiei 
publice locale: Primării, Consilii judeţene şi locale; 
calitatea activităţii instituţiilor de stat.
Indicele OECD pentru o viață mai bună: 

sănătate; sursa de venit; condițiile de locuință; 
bun simț; angajare; educaţie; mediu înconjurător; 
angajamentul civil; satisfacţie în viaţă; siguranță; 
work-lifebalance-echilibru între viață și profesie.
Stiglitz/Sen/Fitoussi: nivelul material de viață; 

sănătate; educaţie; activități personale (inclusiv 
muncă); participare politică și guvernare; rețea 
socială și relații sociale; mediu (prezent și viitor); 
incertitudine (economică, fizică).
Indicele de Bază al Calităţii Vieţii şi Indicele 

Avansat al Calităţii Vieţii (Basic and Advanced 
QOL Indexes) Diener (1995). Primul indice a fost 
creat pentru a diferenţia ţările în funcţie de criterii 
obiective şi este aplicat pentru ţările în curs de 
dezvoltare, cel de-al doilea conţine şi o componentă 
subiectivă şi este construit pentru ţările dezvoltate.
Indicele Calităţii Vieţii (World Health Orga-

nization Quality of Life WHOQOL) creat de 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii include şase 
dimensiuni ale calităţii vieţii: dimensiunea fizică, cea 
psihologică, nivelul de independenţă, relaţiile sociale, 
mediul şi dimensiunea spirituală. (WHOQOL 
Group, 1998 a).
Indicele are ca surse de date anchete realizate 

pe eşantioane reprezentative şi include percepţii 
asupra unor stări obiective („Cât de bine dormiţi”) şi 
indicatori subiectivi (de exemplu, „Cât de satisfăcut 
sunteţi de somnul dvs.”).
Indicele Condiţiilor de Viaţă (Netherlands Living 

Conditions Index) a fost iniţiat pentru Olanda în 1974 
de către Oficiul de Planificare Culturală şi Socială 
(Boelhouwerand Stoop, 1999), producând rapoarte 
anuale. Componentele indicelui sunt: locuirea, 
sănătate, puterea de cumpărare, activităţile de timp 
liber, mobilitatea, participarea socială, activităţile 
sportive, vacanţele, educaţia şi ocuparea. Indicele este 
un scor global pentru toate componentele, dar poate 
fi calculat şi pentru fiecare dintre domenii. Deşi nu 
include nicio componentă subiectivă, acest indice a 
fost validat prin corelarea cu scorurile înregistrate de 
indicatorul fericirii în cercetările utilizate.
Scala Comprehensivă a Calităţii Vieţii (Compre-

hensive quality of life scale, Cummins 1997) cuprinde 
şapte domenii ale calităţii vieţii: bunăstare materială, 
sănătate, productivitate, intimitate, siguranţă, 
comunitate şi bunăstare emoţională. Scala măsoară 
fiecare dimensiune cu indicatori obiectivi şi subiec-
tivi. Cei subiectivi cuprind măsuri de satisfacţie şi 
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măsuri ale importanţei fiecărui domeniu. Nivelul 
de importanţă este transformat într-un factor de 
ponderare pentru fiecare domeniu, astfel încât 
dimensiunea subiectivă a calităţii vieţii este dată de 
produsul importanţei şi al satisfacţiei.
The Australian UnityWellbeing Index
Cummins (2002) a apreciat măsura creată 

„Compre hensive quality of life scale” ca fiind validă 
şi sensibilă la schimbare. Totuşi, în timp, după 
măsurători succesive, autorul a reliefat o serie de 
probleme ale scalei. În primul rând, itemii obiectivi 
nu se structurează în şapte factori, aşa cum s-a 
intenţionat iniţial, concluzia autorului fiind că nu 
demonstrează validitate de construct la nivelul 
domeniului. Utilizarea scorurilor de importanţă s-a 
dovedit a nu avea utilitate în scorurile subiective 
finale, comportamentul statistic al măsurii compozite 
care include satisfacţia şi importanţa domeniilor nu 
este semnificativ diferit de cel al măsurilor bazate pe 
simpla satisfacţie. De asemenea, scalele de la 1 la 7 
utilizate au fost considerate ca fiind inferioare celor 
de la 0 la 10, iar domeniile vieţii au suferit modificări 
şi rearanjări după testări succesive. Scala lui Cummins 
a fost înlocuită cu Indicele Australian al Bunăstării
http://www.deakin.edu.au/research/acqol/

instruments/comqol-scale

Speranţa de Viaţă Fericită

Speranţa de Viaţă Fericită (Happy Life Expectancy 
Scale) Ruut Veenhoven (1996): gradul în care oamenii 
trăiesc fericiţi într-o anumită ţară include speranţa de 
viaţă şi scorurile de fericire.
Indicele este calculat înmulţind speranţa de viaţă 

cu media fericirii (pe o scală de la 0 la 1): în ţările 
sărace, unde speranţa de viaţă este de 50 de ani iar 
media fericirii măsurată pe o scală de la 0 la 10 este 5 
(pe o scală de la 0 la 1, aceasta se transformă în 0,5). 
Indicele de viaţă fericită, produsul celor doi indicatori 
este 25.
În ţările dezvoltate, dacă speranţa de viaţă este de 

80 de ani iar media fericirii este 8, indicele va fi 64 de 
ani (80 x 0,8).
Indicele Canadian al Bunăstării (Canadian Index 

of Wellbeing) (Michalos şi alţii, 2010). Una dintre 
cele mai recente şi bine documentate încercări de 
a exprima multidimensionalitatea calităţii vieţii cu 
ajutorul unei scale unidimensionale, pe baza unei 
selecţii de indicatori.
Domenii ale calităţii vieţii: standard de viaţă, 

sănătate, calitatea mediului, educaţie, “utilizarea” 
timpului, vitalitatea comunitară, participarea în 
procesul democratic, timp liber şi cultură. Indicele 

a fost conceput ca un instrument pentru decidenţii 
în domeniul politicilor, mass-media, comunităţi şi 
oamenii obişnuiţi.
Acest indice este una dintre cele mai bine 

documentate teoretic construcţii şi o metodă de 
măsurare care respectă în cel mai înalt grad principiile 
de bază ale modelului calităţii vieţii, combinând 
indicatorii obiectivi cu cei subiectivi. Indicatorii 
incluşi sunt relevanţi pentru societatea canadiană 
la momentul actual şi pentru tendinţele care apar 
în dezvoltarea acesteia. De exemplu, dimensiunea 
„utilizarea timpului” cuprinde, pe lângă indicatori 
„clasici” şi indicatori care nu au mai fost utilizaţi în 
alte sisteme până în acest moment. Lista completă 
de indicatori pentru această dimensiune cuprinde: 
adulţi care au program extins de lucru, adulţi care 
lucrează timp de lucru non-standard noaptea, în 
schimburi, în weekend), adulţi care declară că resimt 
în mare măsură presiunea timpului, adulţi care oferă 
îngrijire (gratuită) bătrânilor, vârstnici la pensie 
implicaţi în activităţi de recreere, vârstnici la pensie 
implicaţi în activităţi de voluntariat, adolescenţi care 
depăşesc timpul recomandat de „ecran” (tv, computer, 
jocuri video), adolescenţi care participă în activităţi 
organizate, activităţi de lectură desfăşurate de 
părinţi cu copiii preşcolari, adolescenţi care iau masa 
împreună cu părinţii acasă.
http://www.ciw.ca/en/TheCanadianIndex 

OfWellbeing.aspx

Calitatea vieții la bătrânețe

Grupurile de peste 60 de ani sunt foarte eterogene; 
Distincții între tineri, bătrâni, bătrâni și foarte bătrâni 
etc., vârsta a treia și vârsta a patra; Imaginile vârstei 
joacă un rol important; Sănătatea, mobilitatea și 
resursele financiare diferă de la vârsta de 75 de ani 
de restul populației; 20% dintre respondenți sunt 
expuși riscului sărăciei financiare; 20% au probleme 
de sănătate, în special cele cu venituri mai mici. 
Reacții frecvente ale grupurilor de venituri: retragere 
socială; 80% se supun unor controale medicale 
regulate; Mobilitatea scade de la 75 de ani: lipsa 
unei proprietăţi auto, în special în rândul femeilor cu 
vârsta de 75 de ani și peste, acest lucru restricționând 
sever mobilitatea; 25% fac acţiuni voluntare, în 
special cei sub 70 de ani. Voluntariatul se corelează cu 
o satisfacție mai mare în viață. 
Dacă exista nevoia de îngrijire, majoritatea preferă 

să fie îngrijiţi acasă. O proporție mare are prea puține 
informații despre oferta de îngrijire sau scutire de 
taxe, în special acele grupuri care au furnizat aceste 
informații cel mai probabil să aibă nevoie (grupuri 



Rezerva Oştirii Române 13

cu venituri mai mici, femei singure). 87% au copii; 
Modelul românesc al calității vieții descris de Zamfir 
în 1984, calitatea vieţii este asigurată de totalitatea 
acelor condiții care oferă persoanei posibilitatea unei 
dezvoltări armonioase, a realizării unei vieți pline, 
satisfăcătoare (Zamfir, 1984: 28).

Indicele calității percepute a vieții

Inovativ;
Teorie a naturii umane: nevoi, modul în care sunt 

satisfăcute;
Metodologic: tipuri de indicatori ai calității vieții;
Noi concepte: capacitatea de organizare socială, 

accent pe condiţii sociale şi rolul lor în modelarea 
parcursului individual al vieţii;
Rolul inițiativei individuale.
România se menţine pe locul 45 din 163 de ţări 

şi pe ultimul loc în clasamentul statelor membre ale 
Uniunii Europene (UE) în privinţa calităţii vieţii şi 
bunăstării sociale, arată studiul Indicele de Progres 
Social 2020, realizat de organizaţia non profit 
Social Progress Imperative, cu sprijinul Deloitte. În 
clasamentul mondial, ţara se regăseşte între primele 
50 de state la două dintre cele trei categorii analizate, 
respectiv nevoi de bază (locul 45) şi oportunităţi 
(locul 49), în timp ce la categoria bunăstare ocupă 
locul 57.
România a obţinut cele mai bune scoruri pentru 

siguranţa personală (locul 36), drepturile personale 
(locul 46), accesul la educaţie avansată (locul 49) 
şi accesul la comunicaţii şi informaţii (locul 49). 
La polul opus, coordonatele analizate şi care au 
înregistrat punctaje mai slabe sunt incluziunea (locul 
91), locuinţa (locul 90), sănătatea şi bunăstarea (locul 
85).
Studiul de specialitate relevă faptul că, în 2020, 

pe primele locuri în clasament se află Norvegia, 
Danemarca şi Finlanda, în timp ce pe ultimele poziţii 
se clasează Republica Centrafricană, Ciad şi Sudanul 
de Sud.
Statele membre ale UE, cu excepţia Croaţiei, 

Ungariei, Bulgariei şi a României, se găsesc în primele 
două categorii de ţări din clasament, având un nivel 
ridicat al calităţii vieţii.
Dintre statele din regiunea Europei Centrale şi 

de Est, cel mai bun loc este ocupat de Slovenia (22), 
urmată de Estonia (24), Cehia (25), Polonia (31), 
Lituania (32), Letonia (35), Slovacia (36), Croaţia 
(39), Ungaria (40), Bulgaria (43) şi România (45).
https://incont.stirileprotv.ro/social/romania-pe-

locul-45-mondial-si-pe-ultima-pozitie-in-ue-la-
calitatea-vietii-si-bunastare-sociala-tarile.html

Pentru asigurarea calităţii vieţii persoanelor 
vârstnice la standardele Uniunii Europene, am 
identificat, pe domenii de interes, probleme şi 
propuneri care ar putea contribui la o îmbunătăţire 
a nivelului de trai, al integrării şi participării sociale.

Pensii şi asigurări sociale

Creşterea raportului de dependenţă ca urmare 
a creşterii numărului de beneficiari şi a diminuării 
numărului de contributori. Astfel, de la 315,1 
pensionari de asigurări sociale de stat la 1.000 de  
salariaţi în 1990, raportul de dependenţă a crescut 
continuu ajungând la 1.125 pensionari la 1.000 de 
salariaţi în anul 2010, după care la 1.073,1 pensionari 
la 1000 de salariaţi în anul 2013.
Modelul restrictiv în domeniul pensiilor a influ-

enţat considerabil tratamentul aplicat acestora ca 
pârghie de control a cheltuielilor de consum, înce-
pând cu menţinerea unui nivel extrem de scăzut al 
cheltuielilor totale cu pensiile (circa 9,2% din PIB în 
România, faţă de media Uniunii Europene de 12,9% 
în 2011 şi faţă de ţările cu cele mai mari procente: 
16,1% - Italia,14,9% - Grecia,14,8% -Austria şi 
Portugalia).
Nivelul pensiilor se menţine disproporţionat de 

mic faţă de cel al salariilor (pensia medie de asigurări 
sociale a reprezentat în 2013 numai 49,8% din 
salariul mediu net, iar pensia medie pentru agricultori 
numai 40,4% din pensia medie de asigurări sociale) 
deşi salariile sunt departe de ceea ce ar fi necesar, nu 
doar pentru un trai decent, ci şi pentru a constitui un 
mijloc de atragere a forţei de muncă.

„Calitatea vieţii persoanelor vârstnice  
din România”

Sănătate
Datele statistice demonstrează că starea de 

sănătate a pensionarilor, a vârstnicilor în general, a 
devenit îngrijorătoare din cauza accesibilităţii greoaie 
a acestora la serviciile medicale de urgenţă, precum şi 
în procurarea medicamentelor. 
Din perspectiva furnizorilor de servicii socio-

medicale la domiciliu principalele greutăţi identificate 
sunt: lipsa spaţiilor în care să îşi desfăşoare activitatea 
şi lipsa fondurilor pentru susţinerea programelor şi 
asigurarea continuităţiilor.
În cazul unităţilor de asistenţă medico-socială se 

constată, de asemenea, că în componenţa colectivului 
de angajaţi nu sunt incluşi medici cu specialitatea 
geriatrie şi din acest motiv în aceste unităţi nu se pot 
efectua terapii specifice persoanelor vârstnice şi nici 
terapii recuperatorii pentru bolile cronice ale acestora.
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Vârstnicii din mediul rural sunt în continuare 
dezavantajaţi deoarece în multe localităţi nu 
există cabinete ale medicilor de familie sau acestea 
funcţionează în spaţii improprii. De asemenea, 
numărul farmaciilor şi al punctelor farmaceutice 
în mediul rural este foarte mic comparativ cu cel 
din oraşe. Situaţia este aceeaşi şi pentru centrele 
de recoltare şi laboratoarele pentru analize. O 
problemă care vine în completarea acestora şi reduce 
considerabil accesibilitatea la serviciile medicale şi la 
produsele farmaceutice constă în lipsa infrastructurii, 
inclusiv a mijloacelor de transport către localităţile 
urbane, situaţie care izolează unele comunităţi, 
cunoscut fiind faptul că în localităţile mici populaţia 
este preponderent vârstnică.
Platforma gerontologică preconizată a se imple-

menta se regăseşte numai parţial în practica insti-
tuţiilor publice de sănătate şi a organizaţiilor societăţii 
civile.
Asistenţa socială
Se constată o slabă dezvoltare a serviciilor pentru 

vârstnici comparativ cu alte categorii defavorizate 
de populaţie (copii, persoane cu dizabilităţi) şi 
o insuficientă dezvoltare a structurilor la nivelul 
autorităţilor publice centrale şi locale care să 
monitorizeze cazurile sociale din rândul acestora. 
Nu au fost dezvoltate programe de reinserţie şi de 
menţinerea unei vieţi active şi a unei participări 
semnificative a persoanelor vârstnice în societate. 
Legislaţia în domeniul financiar nu încurajează 
suficient transferurile între sectorul public şi cel 
privat, astfel încât resursele sunt insuficiente şi inegal 
repartizate la nivelul comunităţilor, cu diferenţe 
majore între localităţi, ceea ce determină repartizarea 
inegală a fondurilor de la bugetul de stat.
Instituţiile de asistenţă socială de tip rezidenţial 

destinate asistării persoanelor vârstnice sunt 
insuficiente raportat la numărul cererilor.
Îngrijirea la domiciliu.
Reţeaua geriatrică la nivel naţional este insuficient 

dezvoltată. Lipsa medicilor geriatri care ar trebui să 
evalueze persoanele vârstnice iniţial şi periodic să facă 
recomandări pentru întocmirea planului individual 
de intervenţie.
Echipa multidisciplinară nu funcţionează, astfel  

încât de cele mai multe ori evaluarea, decizia şi 
implementarea îngrijirii sunt fracţionate fără ca 
specialiştii să poată comunica în soluţionarea 
cazurilor.
Structura de personal a unităţilor publice şi 

private de asistare şi îngrijire a vârstnicilor (cămine, 
centre de zi, unităţi medico-sociale, centre de 

îngrijire şi asistenţă, adăposturi de noapte, cluburi 
ale pensionarilor) este incompletă, lipsind cel mai 
adesea specialişti precum: îngrijitori, ergoterapeuţi, 
kinetoterapeuţi, medici stomatologi.
Nu există unităţi cu program nonstop şi foarte 

puţini dintre furnizori asigură asistenţă medicală de 
urgenţă, deşi problematica specifică vârstnicilor ar 
impune înfiinţarea unui asemenea tip de intervenţie.
Lipsa fondurilor şi a personalului acreditat pentru 

susţinerea programelor de îngrijire la domiciliu a 
persoanelor vârstnice.
Serviciile sociale, socio-medicale şi medicale 

oferite în prezent persoanelor vârstnice cuprind 
un pachet de bază care este necesar să fie revizuit 
şi completat în funcţie de nevoile individuale 
identificate în rândul populaţiei vârstnice.
Repartizarea furnizorilor de servicii de îngrijire în 

teritoriu este inegală - în detrimentul beneficiarilor 
din mediul rural - oferta de servicii fiind mult 
mai redusă pentru localităţile mici şi pentru cele 
rurale. Această discrepanţă trebuie avută în vedere 
la elaborarea strategiilor de politică socială şi la 
distribuirea fondurilor de la bugetul de stat şi local 
pentru a se acorda servicii la domiciliu şi vârstnicilor 
din mediul rural care au rămas singuri prin migraţia 
generaţiei tinere către mediul urban.
În perioada actuală România ar trebui să pro-

moveze măsuri concrete destinate persoanelor 
vârstnice pentru a permite acestora să dispună de 
resurse suficiente pentru o existenţă decentă, să poată 
participa activ la viaţa publică, socială şi culturală şi 
să decidă asupra propriei vieţi, să ducă o existenţă 
independentă, cât mai mult timp posibil. În ceea ce 
priveşte principalele contribuţii ale administraţiei 
publice centrale şi locale angajate în îmbunătăţirea 
calităţii vieţii persoanelor vârstnice, apreciem că 
acestea pot fi sintetizate după cum urmează:
În sistemul asigurărilor sociale de stat, stabilirea 

anuală a valorii punctului de pensie la cel puţin 45% 
din nivelul salariului mediu brut pe economie corect 
prognozat; reglementarea „coşului minim de consum” 
pentru pensionari în vederea stabilirii gradului 
minim de sărăcie faţă de care să se acorde facilităţi 
individuale în bani şi natură de la bugetul de stat 
(asistenţă socială) pentru asigurarea traiului decent;
În sistemul de sănătate publică, creşterea  

accesului la serviciile de protecţie a sănătăţii şi 
îndeosebi la serviciile medicale de bază; înfiinţarea 
de programe naţionale pentru persoanele vârstnice; 
înfiinţarea de către direcţiile sanitare de secţii 
de geriatrie în spitale şi cabinete de geriatrie în 
toate municipiile şi oraşele mari; îmbunătăţirea 
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colaborării între casele de asigurări de sănătate 
judeţene şi direcţiile sanitare judeţene prin stabilirea 
de atribuţii şi responsabilităţi clare şi precise în 
regulamente cadru aprobate prin ordin al ministrului 
sănătăţii publice; urgentarea completării cu personal 
medico-farmaceutic a tuturor localităţilor rurale; 
implementarea în toate zonele ţării a programelor de 
îngrijiri la domiciliu; reducerea preţurilor de vânzare a 
medicamentelor care, în prezent, cuprind în procente 
ridicate o serie de costuri şi adaosuri nejustificate; 
respectarea drepturilor pentru anumite categorii 
de persoane prevăzute în legi speciale cum ar fi: 
veteranii de război şi văduvele de război, persoanele 
persecutate din motive politice, etnice, persoanele cu 
handicap etc., în ceea ce priveşte gratuitatea integrală 
a serviciilor medicale.
În sistemul de asistenţă socială, adoptarea 

unei legi care să reglementeze protecţia socială 
a persoanelor vârstnice în acord cu drepturile 
persoanelor vârstnice recunoscute la nivel european; 
îmbunătăţirea şi extinderea tipurilor de servicii ce le 
sunt asigurate vârstnicilor în instituţiile de asistenţă 
socială în regim rezidenţial, respectiv programe de 
terapie ocupaţională, recuperare etc.; organizarea 
de campanii de popularizare (materiale publicitare 
audio-vizuale) a instituţiilor care au atribuţii de 
protecţie socială a persoanelor vârstnice, pentru ca 
aceştia să poată fi informaţi permanent cu privire la 
căile de acces la drepturile şi facilităţile acordate prin 
legi speciale şi diverse alte reglementări; dezvoltarea 
sistemului rezidenţial de asistenţă socială pentru 
vârstnici prin reabilitarea căminelor pentru persoane 
vârstnice existente şi construcţia de noi cămine; 
înfiinţarea de centre de ergoterapie; dezvoltarea de 
programe care să vizeze pregătirea pentru pensionare, 
reinserţia în activitate şi menţinerea unei vieţi active a 
pensionarilor în societate.
În sistemul de îngrijire la domiciliu. Extinderea 

la nivel naţional a serviciilor de îngrijire la domiciliu 
pentru a acoperi nevoile cât mai multor vârstnici, 
pentru prevenirea instituţionalizării, a marginalizării 
sociale şi a izolării; dezvoltarea sistemului de 
îngrijiri la domiciliu de lungă durată, pentru a nu 
fi compromisă existenţa persoanelor vârstnice, 
deoarece odată cu înaintarea în vârstă, creşte riscul de 
a prezenta boli, invaliditate şi implicit dependenţă; 
îmbunătăţirea, extinderea şi diversificarea tipurilor 
de servicii ce le sunt asigurate vârstnicilor asistaţi 
la domiciliu, respectiv prin programe de terapie 
ocupaţională,  recuperare,  activităţi  cultural-
artistice etc.; organizarea evidenţei şi monitorizării 
centralizate a cazurilor sociale, persoane vârstnice, 

pentru o evaluare a cererii şi ofertei de servicii, utilă 
în elaborarea unei strategii de dezvoltare a reţelei de 
servicii sociale în funcţie de nevoile identificate.
Aşa cum a reieşit din cercetare, principalele 

probleme cu care se confruntă vârstnicii sunt cele 
privitoare la venituri şi asigurarea sănătăţii dar şi de 
relaţionare în cadrul familiei, suportul din partea 
aparţinătorilor fiind important atât din punct de 
vedere material, dar mai ales socio-afectiv. De aceea, 
este nevoie de programe de suport care să suplinească 
rolul familiei prea angrenate în propriile probleme şi 
care să sprijine adaptarea la noul statut al persoanei 
pensionate şi alte modificări care intervin în această 
perioadă de regresie.
În acest sens este necesar să se acţioneze prin 

reglementări pentru intensificarea participării 
persoanelor vârstnice la viaţa socială şi cultivarea 
relaţiilor interumane. În acest context se pro-
pun următoarele obiective: dezvoltarea şi împli-
nirea personală cu sprijinul societăţii civile, res-
ponsabilizând specialiştii în domeniul geriatric 
şi cetăţenii din cadrul comunităţilor, organizând 
seminarii la nivelul centrelor de zi pentru persoane 
vârstnice pe teme privind consecinţele îmbătrânirii, 
impactul pensionării şi a efectelor ce decurg din 
aceasta, organizând evenimente dedicate vârstei a 
treia, dezvoltând proiecte de susţinere intra şi inter 
generaţională, acordând suport pentru îmbunătăţire  
a situaţiei socio-economice a persoanelor vârstnice 
aflate în dificultate, dezvoltând programe ocupa-
ţionale în centrele de zi/cluburi în vederea combaterii 
izolării şi încurajarea integrării sociale a acestora; 
susţinerea implicării active a persoanelor vârstnice 
în viaţa socială prin informare, sprijin şi consiliere, 
nominalizarea în organismele consultative la nivel 
de comunitate în vederea participării lor active la 
soluţionarea problemelor pe plan local şi valorificarea 
competenţelor dobândite în viaţa activă; crearea 
unor punţi între generaţiile tinere şi vârstnici prin 
organizarea de reţele de voluntari tineri care să 
se implice pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
persoanelor vârstnice instituţionalizate şi a celor care 
locuiesc singure, iar pe de altă parte pentru susţinerea 
unor programe în vederea dezvoltării relaţiilor 
interumane între copiii instituţionalizaţi, elevi etc. şi 
persoanele vârstnice, respectiv oricare alte iniţiative 
menite să realizeze un schimb reciproc de informaţii 
pentru familiarizarea cu problematica celor două 
generaţii.
http://cnpv.ro/wp-content/uploads/2020/03/

studiu_calitatea_vietii_2014.pdf
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ACTIVITĂȚI ÎN PANDEMIE

Col. (r) IOAN PĂREAN
Președintele Filialei Județene Sibiu  

„General Ilie Șteflea”  
a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”

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

Imediat după sărbătorirea Zilei Femeii (8 martie 
2020) de către membrii Filialei Județene Sibiu a 
ANCMRR, o veste a căzut ca un trăznet pe capul 
nostru. Activitățile săptămânale ale filialei trebuie să 
înceteze din cauza unui virus ucigaș care a pătruns și 
în România. La început, am crezut că este o glumă, dar 
curând, în 16 martie, s-a decretat starea de urgență și 
ușile Cercului Militar Sibiu, unde ne avem sediul, s-au 
închis până la noi ordine.
Grea lovitură am primit. Aveam pregătite toate 

documentele pentru Adunarea Generală a Filialei 
din 26 martie a.c., tipărisem invitațiile de participare 
pentru oficialități, aranjasem sala unde urma să ținem 
această importantă adunare anuală etc.
Toate acestea au căzut, amânate sine die sau, mai pe 

românește spus, la „paștile cailor”. Nu te poți pune cu 
pandemia și cu starea de urgență. 
Aveam planuri mari pentru anul 2020. Doream să 

depășim în număr și varietate activitățile desfășurate 
în 2019, an pe care l-am considerat și îl considerăm 
vârful activității filialei noastre. Și nu exagerez, avem 
cu ce ne lăuda. Putem demonstra cu cel mai recent 
volum (volumul al VI-lea/2019) din „Cronica ilustrată 
a filialei”, dar și cu revista trimestrială „Rezervistul 
Sibian”, tot mai căutată și apreciată atât de rezerviștii 
militari din județul nostru, cât și de către cei din 
garnizoane mai mult sau mai puțin îndepărtate de 
Sibiu. Am realizat 2 DVD-uri cu activitățile noastre, iar 
în presa locală au apărut mai multe articole referitoare 
la aceste activități. Ce mai, suntem cunoscuți și 
recunoscuți în tot județul și nu numai! Se vorbește 
laudativ despre noi.
Acum, toate acestea sunt foarte îndepărtate. Am 

auzit chiar că unii, răuvoitori, au spus: „Nebunii” ăștia 
de rezerviști sibieni, iar au plecat în excursie, pe când 
Covid-ul 19 bântuie prin țară”. Și vulpea, când n-a ajuns 
la struguri, a spus că sunt acri! Da, pe timpul pandemiei 
am fost în patru excursii și nimeni nu s-a îmbolnăvit de 
virusul buclucaș. Toți ne-am întors sănătoși și dornici 
de noi escapade. Dar, cum ulciorul nu merge de multe 
ori la fântână, am hotărât să mai stăm o perioadă pe la 
casele noastre. Preventiv.
Și totuși, n-am încetat activitatea. Din 20 mai, am 

obținut dezlegare să frecventăm iarăși Cercul Militar 

Sibiu, luându-ne măsurile antiepidemice adecvate: 
mască sanitară, distanțare fizică și dezinfecția frecventă 
a mâinilor cu soluții speciale. 
De Ziua Rezervistului Militar (31 mai), am dat câte 

o insignă omagială și un pix inscripționat tuturor rezer-
viștilor care ne-au călcat pragul. Mulți au venit atunci 
să-și plătească cotizația de membru pentru anul în curs.
În fiecare zi de marți și joi, din fiecare săptămână, 

membrii Comitetului filialei, conform unei planificări 
și niciodată mai puțin de cinci, au fost prezenți la sediu. 
Dintre activitățile desfășurate până la 1 octombrie, 

putem aminti cele 4 excursii:
 Excursia din Delta Dunării și Gura Portiței (o 

săptămână în iunie);
 Excursia (vacanța) din Grecia, din insula Thassos 

(10 zile în iulie);
 Excursia de pe Transalpina (august);
 Excursia din stațiunea Straja și pasul Vulcan 

(septembrie);
Joi, 1 octombrie a.c. la ora 10.00, au debutat 

activitățile din acest semestru. Cu acest prilej, domnul 
prof. univ. dr. Corvin Lupu, membru de onoare al 
filialei noastre, și-a lansat noua sa carte: „România 
interbelică în viziunea diplomației SUA”.
De asemenea, a fost prezentat noul număr al revistei 

filialei noastre „Rezervistul Sibian” nr. 3 (27)/2020. 
Numerele 1 (25) și 2 (26)/2020 au apărut în 31 martie 
și, respectiv 30 iunie a.c. Niciodată n-a existat întârziere 
în apariția revistei.
În fiecare zi de joi, au fost prezentate video fotografii 

din excursiile din acest an și din anul anterior. Din 
păcate, la aceste prezentări au participat puțini membri, 
căci frica de virus este tot mai mare. Televiziunile și 
presa scrisă accentuează panica.
Joi, 22 octombrie, ca în fiecare an, în joia dinaintea 

Zilei Armatei Române, s-a ținut un parastas în 
memoria colegilor noștri trecuți în eternitate în ultimul 
an. Din cei 9 colegi comemorați, niciunul nu a decedat 
din cauză de COVID-19.
Slujba de comemorare s-a ținut la „Biserica dintre 

Brazi” din Sibiu de către actualul și fostul preot militar 
al garnizoanei. Au participat numeroși rezerviști, 
precum și membri ai familiilor celor plecați la Ceruri. 
La capela AFT nu s-a putut ține această activitate, 
Academia (AFT) fiind în carantină.
Regretăm că nu ne-am îndeplinit toate obiectivele 

propuse pentru acest an. Opinăm că și pe timp 
de pandemie se pot desfășura destule activităţi cu 
respectarea regulilor ce se impun pentru evitarea 
răspândirii virusului COVID-19. N-am tras obloanele 
și nu ne-am închis în case.
Soarta este de partea celor îndrăzneți, spuneau 

strămoșii noștri latini: „Audentes fortuna iuvat!”.
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IMPLICAREA FILIALEI JUDEȚENE GALAȚI 
ÎN VIAȚA COMUNITARĂ
Colonel (rtr.) ing. VALERIAN PARASCHIVAN

Membru al Comitetului Filialei Județene Galați a ANCMRR

Membrii Filialelor Județene ANCMRR trăiesc în 
societate, în comunități locale și de la trecerea în rezervă 
cea mai mare parte a timpului și-o petrec alături de 
ceilalți semeni, după ce până la pensionare au activat în 
cadrul unităților și subunităților din zonă și au fost mai 
puțin timp alături de familie și aceste comunități, din 
cauza specificului profesiei militare.
Prin Statutul său, Asociația și-a stabilit, între cele 

mai importante obiective, definite la art. 7 alin. (1), 
implicarea acestor structuri asociative în societate 
și comunitățile locale, direct sau prin membrii săi: 
„j) ...cultivarea valorilor civice ale statului de drept, 
dezvoltarea relaţiilor cu societatea civilă şi spriji-
nirea acţiunilor și inițiativelor comunităţilor locale; 
k) ...promovarea imaginii armatei în societatea 
românească, ...”.
În acest sens, Filiala Județeană Galați și Subfiliala 

Tecuci au încercat și în mare parte au reușit să fie 
prezente și vizibile la activitățile publice organizate de 
autoritățile și instituțiile publice locale, administrația 
publică locală, comunitățile din cadrul municipiilor, 
orașelor, comunelor și satelor județului, alte structuri 
asociative și persoane inițiatoare de acțiuni de interes 
pentru noi.
Merită enumerate câteva forme importante de impli-

care ale membrilor Filialei, în viața comunitară astfel:
1. Participarea unor membri la viața politică și 

socială în cadrul unor partide politice: consilieri 
locali și județeni la Galați, consilieri locali în câteva 
comune, un viceprimar la Umbrărești, doi șefi de 
cabinet ai parlamentarilor la Galați și Tecuci, activiști 
în cadrul unor formațiuni politice recunoscuți pentru 
implicarea în viața localităților respective; prin unii 
din acești colegi am organizat întâlniri cu conducerile 
organizațiilor unor partide parlamentare pentru a 
explica solicitările colegilor privind pensiile militare și 
alte subiecte, a le înmâna propuneri, observații, proteste 
și contestații față de unele propuneri legislative care ne 
vizau drepturile ca pensionari militari și cetățeni; alți 
membri au susținut proiecte publice de valoare pentru 
comunitățile locale.
2. Participarea prin reprezentanți în ședințele lunare 

sau trimestriale de la Instituția Prefectului și Consiliul 
Județean al Persoanelor Vârstnice, la care am colaborat 
cu liderii altor asociații ale pensionarilor militari și civili 
în probleme care privesc pensiile, asigurarea asistenței 
medicale, sprijinul persoanelor cu venituri reduse, 

facilități pentru transport, tratamente și recuperare, 
asigurarea ordinii și liniștii publice, participarea la 
unele acțiuni comune.
3. Filiala are 7 membri în conducerea unor asociații 

de proprietari, dintre care unii cu vechime de peste 
10 ani, recunoscuți pentru administrarea corectă și 
gospodărirea condominiilor și protejarea drepturilor 
membrilor în relațiile cu furnizorii de servicii de 
utilitate publică.
4. Participarea la activități publice organizate de 

autorități sau alte asociații din municipiile Galați și 
Tecuci, în special, marcarea unor evenimente istorice, 
ecologizarea și curățenia localităților, împăduriri, 
colectarea deșeurilor, amenajarea de parcuri, locuri de 
agrement și reabilitare urbanistică, inclusiv pe locul unor 
unități militare, trimiterea de propuneri și solicitări la 
primării în vederea rezolvării unor probleme sociale, 
administrative ori de altă natură ale unor membri. Doi 
dintre membri au primit recunoștința prin titlul de 
„cetățean de onoare” ai municipiilor Galați și Tecuci.
5. Inițierea, colaborarea sau participarea la activități 

de promovare a imaginii armatei și carierei militare 
în cadrul instituțiilor de învățământ locale. Invitarea 
cetățenilor la acțiunile Filialei.
6. Implicarea unor cadre militare în rezervă sau 

în retragere în asigurarea unor servicii sociale și de 
prestări servicii ca persoane fizice autorizate sau firme, 
fiindu-le cunoscută și calitatea de foste cadre active ale 
Armatei Române, activități prin care au contribuit la 
imaginea pozitivă a acesteia.
7. Participarea ca realizatori sau invitați la emisiuni 

radio sau TV, autori de articole în presă sau pe internet, 
cărți, manuale, realizatori de reviste cultural-istorice, 
lucrări de cinstire a eroilor armatei și poporului român, 
donatori de cărți sau manuale la școli, organizatori 
culturali, participarea la îngrijirea monumentelor 
sau cimitirelor de onoare ale ostașilor români din 
Basarabia.
8. Sprijinul familiilor colegilor cu venituri reduse 

sau decedați, a urmașilor acestora, asigurarea serviciilor 
funerare apreciate de cetățeni pentru solidaritate și 
omagiu ostășesc bine meritat. 
În anul 2020 aceste activități și altele au fost mai 

reduse din cauza restricțiilor sanitare impuse. Pe măsura 
rezolvării crizei sanitare, pe baza experienței acumulate, 
ne propunem să creștem și să diversificăm modalitățile 
de participare a membrilor filialei la viața cetății. 
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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE MEMBRII 
FILIALEI JUDEȚENE OLT  

ÎNAINTE ȘI ÎN CONDIȚII DE PANDEMIE

Comandor (r) ing. ION BICHIR
Preşedintele Filialei

„Romanaţi, un ţinut încărcat de istorie şi tradiţii 
coborâte din negura timpului. Întreaga Câmpie a 
Romanaţiului musteşte de sânge românesc şi de istorie. 
Au stăpânit aici romanii de la Roma dar şi cei de la 
Constantinopol, au stăpânit apoi migratorii cu legile lor 
scoase de sub şeaua calului, au stăpânit vreme îndelungată 
ienicerii şi spahii lui Allah pentru ca apoi, deasupra tuturor, 
să fluture steagul roşu ce se încovoia sub greutatea secerei şi 
a ciocanului. Cu toţii şi-au impus ideologia considerând 
că este cea mai bună însă, niciodată, nimic nu a fost mai 
bun decât Legea lui Dumnezeu. Românul din Câmpia 
Romanaţiului, ca de altfel românul de pretutindeni, a avut 
mai întâi stăpân pe Dumnezeu şi apoi pe cei aduşi de valul 
timpului din cele patru zări ale lumii. Mulţi au venit şi 
aici de-au cerut pământ şi apă cum spune Eminescu. 
Pământ şi apă le-am dat, dar nu le-am dat sufletul şi 
credinţa noastră strămoşească. Aşa se face că de două mii 
de ani ne tragem seva sufletului din înaltul cerului şi din 
belşugul pământului românesc.
În inima Câmpiei Romanaţiului, municipiul Caracal 

se distinge printr-o bogată tradiţie militară, el fiind socotit, 
una dintre cele mai importante garnizoane din ţară. Pe 
parcursul anilor, mii de cadre militare s-au identificat cu 
acest oraş numindu-l „acasă”. În jurul său şi-au desfăşurat 
activitatea mulţi tineri militari, unii chiar şi-au întemeiat 
familii, stabilindu-se aici, devenind membri activi şi 
respectaţi ai „cetăţii”.
În urmă cu peste un sfert de veac, mai exact la 28 

februarie 1990, s-a înfiinţat aici prima asociaţie din ţară 

a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, sub deviza 

„PATRIE-ONOARE-DEMNITATE”. Aducem astăzi 

un cald omagiu acelora care au semnat primul Statut al 

Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere 

din municipiul Caracal.

Prin acţiunile desfăşuratei, asociaţia a contribuit 

la cultivarea unui patriotism activ în comunitate şi la 

cinstirea memoriei eroilor căzuţi la datorie pe câmpurile 

de luptă. Eroii au fost totdeauna modelul de urmat. 

Din categoria eroilor considerăm că fac parte şi membrii 

A.N.C.M.R.R. care au schimbat arma din dotare când 
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au trecut în rezervă cu pana şi condeiul faptelor bune. 
Acum, la ceas aniversar, admirăm aceşti oameni, admirăm 
devotamentul lor, admirăm curajul şi dăruirea lor.  
Aşa se cade unui militar, fie el chiar şi în rezervă. Prin 
faptele lor aceşti oameni luminează cu adevărat înaintea 
semenilor lor.
Apreciem la superlativ eforturile acestui nucleu de foşti 

membri activi ai Armatei Române, pentru că ele produc 
efecte benefice, vizibile la nivel social şi cultural, fiind un 
model de urmat pentru tânăra generaţie. Rugăm pe bunul 
Dumnezeu să le binecuvânteze strădania lor de suflet şi 
sănătate să le dăruiască.”
Am început cu mesajul transmis de preotul Mihai 

VÎNĂTORU, Protoiereu de Caracal, pe data de 28 
februarie 2015, când Filiala noastră a împlinit 25 de 
ani de la înființare.
Acest mesaj scoate în evidență faptul că, încă 

din cele mai vechi timpuri, poporul român dar mai 
ales cei care au îmbrăcat, cu onoare și demnitate, 
uniforma Armatei României, care și-au ales nu doar 
una dintre cele mai nobile profesii, dar și-au asumat 
cu determinare un destin aparte, acela al slujirii Țării, 
nu au plecat capul în fața nimănui, singurul stăpân  
fiindu-le DUMNEZEU.
Întotdeauna, armata în rezervă a fost prețuită și 

apreciată nu doar de către militarii activi, ci şi de către 
întreaga societate. Rezerviștii din județul Olt, la fel ca 
toți rezerviștii armatei noastre, sunt depozitarii unor 
valori profesionale și ai unor experiențe de viață de o 
inestimabilă valoare, sunt izvor de inspirație și modele 
de urmat pentru cei care, în activitate fiind, le duc mai 
departe visurile și idealurile.
Filiala Județeană Olt „General Gheorghe ARGE-

ȘEANU” a Asociației Naționale a Cadrelor Militare 
în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza“ a 

jucat, încă de la înființare, un rol important în viața 
socială și culturală a județului nostru, un rol important 
în viața municipiului Caracal, din punct de vedere al 
spiritualității locale, al vieții sociale, culturale și chiar 
artistice, al educației patriotice.
Împreună cu instituțiile de cultură din judeţ, 

respectiv Direcția Județeană pentru Cultură a județului 
Olt, cu Centrul Cultural „Radu Şerban” din municipiul 
Caracal, cu Cercul Militar, cu Asociaţia Naţională 
Cultul Eroilor „Regina Maria”- Filiala Județeană 
Olt, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război 
– Subfiliala Caracal, cu Asociaţia „Fiii şi Prietenii 
Caracalului” sau A.R.P.I.A. Caracal, am participat în 
calitate de organizatori, colaboratori sau beneficiari ai 
activităţilor culturale, aniversare sau de comemorare 
a unor evenimente importante din viaţa poporului, 
armatei sau a localităţilor din judeţul nostru.
Implicarea membrilor filialei noastre în viaţa 

culturală a judeţului a avut un impact pozitiv asupra 
cetăţenilor.
De asemenea, întâlnirea comună cu aceste prilejuri 

a avut şi are potenţa de influenţă reciprocă între 
rezervistul militar şi cetăţeanul civil: ambii îşi doresc o 
viaţă cât mai înfloritoare din toate punctele de vedere. 
Numai aşa se pot explica, concret, activităţile editorial-
memorialistice printr-o serie de lucrări ai căror autori 
sunt membri ai filialei sau cele privind colaborarea cu 
mass-media prin diferite emisiuni radio şi T.V.
Pot afirma că, prin activităţile desfăşurate, mem-

brii filialei noastre au contribuit substanţial la im-
pulsionarea şi cuantificarea transformărilor Filialei 
județene într-o continuă dinamică. Ca argument, 
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subliniez rolul Filialei județene Olt de interfaţă între 
organismul militar activ şi societatea civilă, din care fac 
parte şi rezerviştii. În acest sens subliniez numeroasele 
participări la acţiuni organizate de unităţile militare 
din judeţ la care au participat membrii filialei noastre.
Dacă în anii anteriori, pentru aceste evenimente am 

organizat spectacole, simpozioane, expoziţii și lansări 
de carte, pictură şi grafică, am participat la desfăşurarea 
ceremoniilor de depunere de coroane de flori prilejuite 
de Ziua Naţională a României, Ziua Armatei  
Române, Ziua Veteranilor de Război, Ziua Rezer-
vistului Militar, Ziua Eroilor, comemorarea Eroilor 
Revoluției Române, Ziua Unirii sau Ziua NATO 
ori alte zile cu semnificaţii deosebite pentru istoria 
poporului şi armatei române, anul acesta, din cauza 
restricțiilor cauzate de pandemie, numărul acestor 
activități a fost foarte mic.
Pe 15 ianuarie 2020, la invitația comandantului 

garnizoanei Caracal, președintele Filialei împreună 
cu prim-vicepreședintele au participat la activitatea 
privind analiza ordinei și disciplinei pe garnizoană în 
anul 2019. 
Pe 31 ianuarie 2020 am participat la predarea-

primirea comenzii bazei dintre captain Jackie D. Knick 
și captain Morris Oxendine-Naval Support Facility 
Deveselu.
Pe 28 februarie 2020 Filiala noastră a celebrat 

împlinirea a 30 de ani de existență în Sala Teatrului 
Național Caracal. La eveniment au participat membrii 
filialei noastre și familiile acestora, general-maior (r) 

inginer Vasile DOMNU din partea ANCMRR, 
invitați din partea administrației publice locale și 
județene, președintele Filialei Județene Teleorman, 
președintele Filialei Județene Dolj, comandanți de 
unități militare și 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 comandor John E. Fitzpatrick 
– comandant U.S. Aegis Ashore Missile Defense 
System.
La invitația comandantului Batalionului 1 Instrucție 

Olt, locotenent-colonel Cătălin COJOCARU, pe 
data de 6 martie 2020 am fost invitat să particip la 
terminarea pregătirii seriei nr. 31 de soldați/gradați 
profesioniști.
Pe 12 iunie 2020, o parte dintre membrii filialei 

noastre și C.A.R.-P.M. au contribuit cu o anumită 
sumă de bani, cu care au cumpărat măști de protecție 
și mănuși chirurgicale, pe care le-au donat Spitalului 
Municipal Caracal și Centrului de Asistență Medico-
Socială Caracal.
Pe 12 august 2020 am participat la predarea - 

primirea comenzii Aegis Ashore Missile Defense 
Facility Deveselu dintre comandor John E. Fitzpatrick 
și comandor Mike Dwan.
Pe 3 septembrie 2020, în municipiul Slatina, a 

avut loc Adunarea Generală a Consiliului Județean 
al Persoanelor Vârstnice Olt unde am participat, 
fiind reprezentantul din partea Filialei județene Olt a 
ANCMRR.
Ziua Armatei Române anul acesta, cu respectarea 

prevederilor legislației în vigoare în pandemie, pe 25 
Octombrie a fost sărbătorită și în municipiul nostru. 
Într-un cadru restrâns, s-a ținut o slujbă religioasă în 
memoria eroilor neamului și s-au depus coroane de 
flori la Monumentul Recunoștinței din municipiul 
Caracal.
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GÂNDURI ȘI RÂNDURI  
DIN ȘI ÎN PERIOADA PANDEMIEI

Col. (r) IUSTINIAN BOANCĂ
Vicepreşedintele Filialei Sector 6 a ANCMRR

Statutul de rezervist al Armatei României încu-

nunează viața și cariera militară a fiecăruia dintre 

membrii Asociației Naționale a Cadrelor Militare 

în Rezervă și în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” și 

implicit ale filialei noastre.

El se dobândește în urma unei activități în 

instituția de cea mai mare încredere și importanță a 

națiunii române, oștirea țării, rezervorul de nădejde 

al poporului în clipele de răstriște și de reconstrucție.

În perioada vieții active fiecare militar a trăit 

momente semnificative care au marcat evoluția, 

traiectoria și destinul fiecăruia. Unele prin dina-

mismul lor au fost determinate la bilanțul final, au 

rămas înscrise pentru totdeauna în conștiința celor 

mai vârsnici ostași ai țării.

Putem spune, fără teama de a greși, că generația 

noastră de cadre militare în rezervă și în retragere ar 

fi îndreptățită să fie denumită generația Revoluției 

Române din 1989. Toți fiind trăitori și încă martori 

ai acestui eveniment care a schimbat din temelii 

existența noastră. Implicați activ în instruirea și 

educarea ostașului roman, am trăit cei mai grei ani 

ai regimului communist îndeosebi începând cu 1977, 

până la căderea acestuia în 1989.

Oștirea, pe lângă faptul că participa în procesul de 

pregătire specific, a fost folosită în economia națională 

– în agricultură, construcții, minerit, la înlăturarea 

urmărilor unor calamități - inundații, cutremure, 

secetă, înzăpeziri. Toate acestea veneau ca un ,,bonus” 

peste viața grea din cazărmi cu condițiile insalubre 

ale clădirilor, cu alimentația raționalizată, cu asistența 

medicală precară ș.a.

La acestea s-au adăugat momente de răscruce, 

adânc încrustate în conștiința și starea sănătății cadrelor 

militare în rezervă și în retragere printre care amintim 

situațiile din august 1968 - Cehoslovacia, 1981 - 

Polonia, 1985 - Cernobîl, 1989 - Revoluția Română.

Mai mult decât atât această generație a fost cea care 

a făcut posibilă integrarea în Alianța Nord-Atlantică, 

prima mare realizare a țării în epoca democrației.

Reorganizarea armatei și disponibilizarea cadrelor 

militare – devize permanente cerute de integrarea în 

NATO au produs mari bulversații, cu efecte majore 

asupra aspectelor sociale și familiale, cu idealuri frânte 

și cu urmări de nesuportat.

Au venit apoi toate zbuciumurile vieții de 

pensionar cu nenorocirile provocate și nemerniciile 

generate de unii politicieni care nu au fost în măsură 

să aprecieze nici până astăzi statutul onorant de 

rezervist al Armatei Române.

Iar pentru ca tabloul să fie complet peste toate 

acestea a venit ,,ca o bomboană pe colivă” pandemia 

de coronavirus, COVID-19 care ne-a zdruncinat 

din temelii viața personală, a familiilor noastre, ne-a 

obigat s-ă ne revedem și să ne adaptăm modalitățile 

de lucru în cadrul Asociației noastre, pentru a rămâne 

în continuare în limitele statutare, care stabilesc 

coloana vertebrală a acestei asociații.

Apariția și dezvoltarea epidemiei au făcut ca anul 

2020 să devină un an greu, atipic pentru toți și mai 

ales pentru noi, care am fost formați pentru o viață 

activă cu preocupări militare, intelectuale, culturale, 

sociale și chiar antreprenoriale.

 În situația stării de urgență din perioada aprilie - 

mai și apoi în starea de alertă, declarate de organele 

competente, am reorganizat din mers toate activitățile 

începând cu adunarea generală, cu execuția bugetară, 

cu ședințele biroului permanent și ale comitetului, 

Ziua Rezervistului Militar, acțiunile din domeniul 

cultural, de turism și de agrement, cele cu specific 

militar, socio-medical și relații interne și de cooperare 

internațională.

În noile condiții create, conducerea Filialei a 

luat măsuri pentru suspendarea unor activități, 

îmbunătățirea comunicării interne în cadrul 

asociației, asigurându-se consultarea telefonică, 

s-au prin mijloace virtuale, a membrilor biroului 

permanent și comitetului, în rezolvarea problemelor 

ce au apărut, informarea membrilor cu aspectele 

rezultate din ședințele Biroului Permanent Central, 

îmbunătățirea evidenței și a activităților, plata coti-

zației, derularea programului aprobat privind acor-

darea unui procent din impozit pe pensii în favoarea 

asociației, îndeplinirea obligațiilor financiare față de 
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organul central al asociației ș.a. Toate acțiunile au 

avut în vedere limitarea deplasărilor de persoane, 

a adunărilor și ședințelor cu prezența mai multor 

persoane.

Am practicat pe o scară mai largă ședințele 

deschise (în 2-3 zile) cu prezența și atribuția pe rând 

a membrilor biroului sau după caz ai comitetului.

Profitând de situațiile de carantinare din această 

perioadă un colectiv de membri ai Biroului Permanent 

au redactat monografia Filialei, care urmează să 

fie prezentată pentru deliberare în prima parte a  

anului 2021.

De asemenea, sectoarele de activitate ale aparatului 

de lucru au elaborat, redactat și finalizat prin aprobare 

în Comitet a Regulamentului Intern de Funcționare 

al aparatului de lucru al Filialei Sector 6 ANCMRR.

S-a dovedit că și ,,activitatea la domiciliu” și 

folosirea mai eficientă a SITE-lui Filialei pot fi 

modalități de lucru care să înlocuiască întrunirile, 

ședințele sau adunările obișnuite în condițiile normale 

ale existenței noastre. În același mod, prin respectarea 

tuturor normelor stabilite, a regulilor de dezinfecție 

și distanțare fizică, la sediul Filialei s-a asigurat 

continuitatea în activitatea curentă în permanență 2 

- 3 membri ai comitetului, președinte, vicepreședinții 

fiind prezenți prin rotație și acordând ajutor în 

soluționarea problemelor care au apărut. S-au asigurat 

participanții la unele activități organizate cu prilejul 

Zilei Imnului, Zilei Drapelului Național, Zilei 

Eroilor, Zilei Armatei, 9 Mai, Zilele categoriilor de 

forțe ale armatei, armelor și specialităților militare.

În colaborare cu Primăria Sector 6 s-au stabilit 

măsurile necesare la solicitarea de prezență a unor 

membri ai filialei în procesul de votare pentru 

alegerile locale de la 27 septembrie, misiune înde-

plinită cu răspundere de cei implicați.

La cererea unor membri, ne-am implicat în 

ajutorarea lor în rezolvarea unor aspecte financiare 

prin CAR-CM București și a unor probleme medi-

cale, a situațiilor de deces produse în familiile cadrelor 

militare în rezervă și în retragere din Sectorul 6.

Am fost alături de cei ce au avut momente 

aniversare importante, prin adresarea de felicitări, iar 

în cazul necazurilor apărute prin decese am folosit 

pentru mesaje SITE-ul asociației și am beneficiat de 

sprijinul redacției „Observatorul Militar”, căreia îi 

mulțumim.

Ca o concluzie care se degajă este aceea că, în 

condiții grele, printr-o bună organizare și luând 

măsurile necesare pentru limitarea răspândirii virusului 

Covid-19, am reușit să ne îndeplinim sarcinile pe care 

ni le-am asumat în lumina Statutului ANCMRR,  

în anul de cumpănă 2020.

��
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VIZITA ÎN ROMÂNIA A PREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI 
REZERVIȘTILOR DIN FORȚELE ARMATE GERMANE
General-maior (r) dr. MARIAN BUCIUMAN

Vicepreşedinte al ANCMRR

RELAŢII INTERNAŢIONALE

În urma activităților desfășurate la nivel local între 
Filiala ANCMRR din Câmpina și structura similară 
din Arkhen, landul Baden-Wurttemberg, precum 
și a contactelor de la nivel central, la inițiativa părții 
germane a avut loc la 17 iulie a.c. vizita președintelui 
Asociației Rezerviștilor din Forțele Armate Germane, 
președintele comisiei de control al serviciilor de 
securitate, membru al Parlamentului German, domnul 
profesor universitar Patrik SENSBURG.
În programul vizitei, oficialul german a fost primit 

de edilul municipiului Câmpina, domnul primar Horia 
Laurențiu TISEANU și a avut convorbiri oficiale cu 
președintele ANCMRR, domnul general-locotenent 
(r) Neculai BĂHNĂREANU, la sediul Filialei locale.
Din discuțiile oficiale, desfășurate pe timpul vizitei 

la Câmpina, a reieșit necesitatea convenirii unui 
Acord de Cooperare, la nivel central, între cele două 
structuri asociative ce urmează a fi negociat și parafat 
la începutul anului 2021.
Totodată, în perspectiva unei posibile întâlniri a 

oficialului german cu ministrul apărării naționale, 
domnul Nicolae-Ionel CIUCĂ, în perioada septembrie 
- octombrie, s-a convenit elaborarea unui proiect de 
document privind formele și conținutul cooperării 
dintre cele două structuri asociative, ce urma să fie 
supus atenției acestuia.
În baza celor convenite pe timpul discuțiilor 

de la Câmpina, în perioada 19-20 octombrie a.c. a 
avut loc vizita programată a președintelui Asociației 
Rezerviștilor din Forțele Armate Germane.
Programul vizitei a constat în discuții bilaterale 

și schimb de opinii cu privire la proiectul de Acord 
de Parteneriat, în data de 19 octombrie și primiri la 
Ministerul Apărării Naționale, a doua zi. 
Oficialul german, însoțit de președintele ANCMRR  

„Alexandru Ioan Cuza” și vicepreședintele și șef al 
Departamentului Relații Internaționale au fost primiți 
de către ministrul apărării naționale și locțiitorul 
șefului Statului Major al Apărării în cadrul a două 
întâlniri separate.
Discuțiile cu ministrul apărării s-au axat în principal 

pe teme ale sistemelor de constituire și pregătire ale 
Rezervei din cele două țări și ale locului și rolului 
structurilor noastre asociative în acest domeniu.

Excelența sa, domnul ministru, a ținut să mulțu-
mească celor două structuri asociative pentru reușita 
inițierii cooperării, exprimând sprijinul său pentru 
dezvoltarea acesteia pe viitor. Totodată a lansat invitația, 
domnului Sensburg de a efectua, cu proxima ocazie, o 
vizită la un Centru de pregătire a rezerviștilor voluntari.
La Statul Major al Apărării, au avut loc informări 

reciproce detaliate și tehnice asupra formelor și 
metodelor de pregătire a rezerviștilor de către structura 
asociativă germană. Domnul general-maior Vasile 
Toader a apreciat că o asemenea discuție era așteptată, 
necesară și binevenită în contextul strategic actual, 
apreciind și contribuția reprezentanților structurii 
noastre asociative la elaborarea „analizei strategice a 
apărării”. Cu privire la proiectul de acord de parteneriat, 
domnul general a susținut că Statul Major al Apărării 
va sprijini, în limita reglementărilor actuale, realizarea 
obiectivelor și derularea activităților prevăzute de acord.
La încheierea vizitei oaspetelui german, cei doi 

președinți au convenit ca semnarea acordului să aibă 
loc în cadrul unei ceremonii cu participare de nivel 
secretar de stat din ambele Ministere ale Apărării, la 
București, cel mai probabil în luna martie 2021, la o 
dată ce va fi convenită ulterior.
Președintele ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” 

a menționat domnul Sensburg, faptul că este foarte 
mulțumit de pașii efectuați până în prezent în inițierea 
cooperării bilaterale și la rugat să transmit camarazilor 
germane cele mai bune gânduri de la camarazii români.
Apreciem importanţa vizitei care a avut loc 

încontextul actual internațional când se manifestă 
un interes aliat, aparte, pentru dezvoltarea coeziunii 
și a spiritului camaraderesc între toate categoriile de 
militari din țările membre NATO și UE.

Primire la ministrul Apărării Naţionale
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ZECE ANI DE RELAȚII FRĂȚEȘTI  
ÎNTRE MILITARII AFLAȚI ÎN REZERVĂ  
ȘI ÎN RETRAGERE DIN REPUBLICA 
MOLDOVA ȘI DIN JUDEȚUL IAȘI

Colonel (r) ALEXANDRU GORGAN,
Președinte al Ligii Veteranilor Forțelor Armate  
ale Republicii Moldova „Ștefan cel Mare și Sfânt“

După câteva luni de pregătiri, întâlniri și vizite 
reciproce, la 25 decembrie 2010, la inițiativa 
militarilor rezerviști ieșeni și insistența personală 
a colonelului (r) Vasile Radu, fost comandant al 
Brigăzii 15 Mecanizate ,,Podu Înalt“ din mun. 
Iași, astăzi locuitor al orașului Calărași (Republica 
Moldova) și a generalului de brigadă (r) Nicolae 
Petrică, fost șef al Marelui Stat Major al Armatei 
Naționale a Republicii Moldova, a fost încheiat un 
protocol de cooperare și colaborare reciprocă între 
Liga Veteranilor Forțelor Armate ale Republicii 
Moldova ,,Ștefan cel Mare și Sfânt“ și Filiala 
,,Henri Coandă“ din județul Iași a Asociației 
Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în 
Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza“. Protocolul a 
fost semnat de către generalul (r) Nicolae Petrică, 
fondatorul și președintele la acel moment, al Ligii 
Militarilor în Rezervă și Retragere din Republica 

Moldova și colonelul (r) Gheorghe Pancu, 

președintele Filialei Județene Iași a ANCMRR.

Acest protocol prevedea activități cu totul 

deosebite de cele formale în cadrul oricăror relații 

bilaterale de camaraderie militară. Noi am ieșit 

atunci din faptul trecutului istoric comun și din 

drama prin care a fost forțat să treacă poporul 

nostru, în rezultatul căreia frații de pe malul drept 

și stâng al Prutului, timp de peste 200 de ani, au 

fost despărțiți și s-au îndepărtat unii de alții, într-o 

măsură au devenit străini. Din acest motiv, unul din 

scopurile principale ale protocolului a fost lichidarea 

petelor albe din trecutul nostru de trai separat. 

Momentul cheie a fost și este cunoașterea noastră 

reciprocă, restabilirea relațiilor de frăție, acordarea 

ajutorului reciproc în cunoașterea adevărului istoric. 

De aici încep și continuă, pe parcursul a zece 

ani, relațiile frumoase între frații de pe ambele 
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maluri ale Prutului. În cadrul vizitelor reciproce 
anuale a pornit o activitate, care întrunea 
schimburi de experiență, participarea la diferite 
manifestări de interes public, cunoașterea locurilor 
și evenimentelor cu o înaltă încărcătură morală și 
spirituală, aflate în teritoriile din dreapta și din 
stânga Prutului, cunoașterea locurilor, unde în 
trecutul mai îndepărtat și mai puțin îndepărtat, 
predecesorii noștri au demonstrat adevărat eroism 
și sacrificiu. În cadrul acestor călătorii s-au efectuat 
vizite la mausoleul de la Mărășești, cimitirele 
eroilor români din jud. Piatra Neamț, Iași și 
Basarabia, unde își duc somnul de veci militarii 
căzuți în lupte pentru eliberarea teritoriilor 
ocupate, pentru întregirea țării. În cadrul lor 
s-au vizitat de asemenea municipiile Suceava și 
Iași - fostele capitale ale principatului Moldova, 
orașele Cetatea Albă și Ismail și vechile cetăți de 
acolo, satul Oziornoie, în trecut Babele, general și 
mareșal Averescu, localitatea unde s-a născut și 
a crescut mareșalul român Alexandru Averescu, 
eroul Primului Război Mondial. 
În cadrul vizitelor, delegațiile de la Iași au 

cunoscut și multe localități (Cocieri, Molovata 
Nouă, Corjova, Coșnița, Doroțcaia) din regiunea 
transnistreană, unde s-a scris istoria contemporană, 
unde militarii moldoveni, în urmă cu 28 de ani, 
în primăvara și vara anului 1992, au luptat pentru 
neam și țară, pentru tricolor, istorie, limbă și tradiții 
naționale, cu arma în mâini au apărat integritatea 
teritorială a Republicii Moldova, punând piept 
invaziei și ocupației străine.
O atenție deosebită a cunoscut evenimentul 

istoric – 100 de ani de la unirea Basarabiei cu 
România, sărbătorită pe ambele maluri ale Prutului 
la 27 martie 2018, în cadrul căruia noi, rezerviștii 
din județul Iași și din Republica Moldova, toți 
împreună, am luat parte la manifestările dedicate 
acestei importante date.
Cu ajutorul reciproc și sprijinul practic al 

colegilor ieșeni a văzut lumina tiparului cartea cu 

Semnarea Acordului de parteneriat – 19 martie 2019

memoriile generalului (r) Nicolae Petrica ,,Eu mi-

ași repeta viața…“, unde sunt reflectate și relațiile 

de prietenie între organizațiile de veterani militari 

din județul Iași ai Armatei Române și a celei din 

Republica Moldova.

Pe parcursul celor 10 ani de relații frățești 

toate evenimentele de interes comun, precum și 

cele ce țin de vizitele noastre reciproce, sunt cu 

regularitate reflectate în publicația „Rezervistul”, 

ce apare și este citită de militarii rezerviști de la 

Iași și de la Chișinău. Aceste relații deosebite  

ne-au dat posibilitatea să cunoaștem oameni de 

o valoare incontestabilă, cu o înaltă ținută morală 

și spirituală, patrioți ai neamului, să devenim mai 

bogați spiritual, să fim mai aproape de adevăr.

La 19 martie 2019, la Iași, a fost semnat 

Acordul de parteneriat între Filiala Județeană Iași 

,,Henri Coandă“ a Asociației Naționale a Cadrelor 

Militare în Rezervă și Retragere ,,Alexandru Ioan 

Cuza“ și Liga Veteranilor Forțelor Armate ale 

Republicii Moldova ,,Ștefan cel Mare și Sfânt“, 

care prevede continuarea și dezvoltarea relațiilor 

de prietenie și camaraderie militară pe un termen 

de lungă durată.

��
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CURIER

În afară de articolul publicat la rubrica „Valori 
ale culturii, civilizației și spiritualității” intitulat 
„Moții – istorie și contemponareitate”, domnul colo-
nel (r) Ioan Pogan de la Filiala Județeană Cluj a 
ANCMRR ne-a mai transmis materialele: „Luptele 
pentru eliberarea Ardealului de Nord” și „Credința 
strămoșească, identitatea națională și familia 
tradițională”.
Primul aduce un omagiu vitejiei soldatului român 

și a jertfei sale pentru eliberarea părții de N.V. a 
Ardealului, ocupată de Ungaria hortistă în urma 
Dictatului de la Viena din 30 august 1940, încheiată 
la 25 Octombrie 1944, zi care a devenit mai târziu 
Ziua Armatei Române.
Cel de-al doilea material la care ne-am referit 

aduce în prim-plan trei valori deosebite ale 
poporului român, care prin vremi au constituit 
pilonii de susținere a existenței noastre ca popor 
și ca neam. Este vorba de credință, identitate  
națională și familie tradițională, valori care astăzi 
sunt într-un mare pericol.
Deocamdată materialele au rămas în fondul de 

documentare al revistei. Nu excludem posibilitatea 
ca în viitor, în totalitate sau parțial acestea să  
vadă lumina tiparului prin folosirea lor la realizarea 
unor materiale.
Colonelul (r) Lăjea Ștefan își intitulează materialul 

trimis redacției „Regina Maria. Celebritate a 
Poporului Român”, în care aduce în prim-plan pe 
aceea care, la 11 octombrie 1914 devine regină, odată 
cu urcarea pe tron a Principelui Ferdinand.
Regina Maria s-a implicat activ în viața țării 

susținând-o pe plan internațional. În calitatea de 

comandant onorific al Regimentului 4 Roșiori s-a 

îngrijit de dotarea, instruirea dar și de calitatea vieții 

ostașilor săi. În timpul Primului Război Mondial, 

Regina Maria și-a dedicat cu generozitate timp 

și energie răniților și bolnavilor din spitale iar în 

colaborare cu Crucea Roșie a organizat spitale, de 

campanie și a strâns fonduri pentru serviciul de 

ambulanță. După Marea Unire s-a dedicat apărării 

și promovării intereselor și valorilor Țării dincolo  

de fruntariile acesteia. 

Articolul a rămas în fondul documentar al revistei 

noastre.

M.M. (r) Constantin Tănase, secretarul Filialei 

Județene Covasna a ANCMRR, ne-a informat că pe 

data de 8 septembrie 2020, când s-au împlinit 76 de 

ani de la eliberarea orașului Sfântu Gheorghe de sub 

ocupația trupelor hitleristo-hortiste, la manifestările 

desfășurate cu acest prilej, din partea Filialei, au 

participat col. (r) Ioachim Grigorescu - președinte, 

m.m (r) Constantin Tănase – secretar, plt. adj. (r) 

Nicolae Istrate și plt. adj. (r) Marga Sălăjeanu. 

După depunerea de coroane de flori la Monu-

mentul Eroilor din Sfântu Gheorghe, participanții 

au adus omagiul lor generalului Grigore Bălan, rănit 

în luptele din împrejurimile primului oraș eliberat 

din Ardeal și mort la 13 septembrie 1944, depunând 

o coroană de flori la Crucea ridicată în memoria 

acestuia.

Gl. bg. (r) dr. GHEORGHE CREȚU

Col. (r) ing. MARIN ANDREI
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OPINII

PATRIE, ONOARE, DEMNITATE

Col. (r) ION CIONTEA

Sunt trei cuvinte simple care, scrise sau rostite, 
în orice ordine am dori să le plasăm, nu mai trebuie 
însoțite de explicații suplimentare pentru a fi bine 
înțelese. Ele exprimă, scurt și cuprinzător, tot ceea 
ce trebuie să exprime. Încărcătura lor emoțională, 
însă, capătă valențe în trăirile fiecăruia. Funcție de 
experiența de viață, de evenimentele și misiunile 
la care a participat, de confruntările și provocările 
presărate de-a lungul întregii cariere. Într-un fel 
sunt înțelese de liceanul militar care se avântă cu 
hotărâre pe drumul meseriei armelor, în alt mod 
sunt receptate și pătrunse de tânărul absolvent de 
academie militară, pus în fața realităților concrete 
din unitățile combatante și din teatrele de operații, 
pentru a căpăta noi înțelesuri și sensuri după o viață 
trăită sub drapel, în slujba patriei, respectând cu 
strictețe rigorile și privațiunile serviciului militar. 
„Patrie, Onoare, Demnitate” este și deviza sub 

care luptă astăzi rezerva oștirii române constituită 
în cadrul Asociației Naționale a Cadrelor Militare 
în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, 
structură asociativă reprezentativă și de utilitate 
publică. Sunt militarii care din vocație și pasiune 
pentru arma și specialitatea aleasă au urmat o carieră 
încununată de succes, mai lungă sau mai scurtă, la 
capătul căreia au trecut în rezervă. Sunt oamenii care 
au înțeles că armata de rezervă trebuie conservată, 
revigorată și în continuu antrenată și instruită pentru 
a fi menținută la un standard ridicat de pregătire, 
în raport cu provocările mediului internațional de 
securitate, cu evoluții uneori imprevizibile, dificil de 
descifrat chiar și de cei mai abili analiști în domeniu.
Armata de rezervă, cum îi spunem în mod curent, 

este mult mai numeroasă decât cea cuprinsă în 
ANCMRR, filialele sale din teritoriu și în celelalte 
structuri asociative. Problema care se pune acum, 
mai mult ca oricând, este de a strânge rândurile ei, de 
a-i multiplica și valorifica corespunzător potențialul 
și prin atragerea de noi membri care stau pe margine 
și care așteaptă să le fie rezolvate problemele fără 
a se implica în mod concret, fără a veni cu soluții 
plauzibile, rezumându-se doar la critici. Armata de 
rezervă trebuie să se miște în cadența preocupărilor 
și provocărilor care stau în fața armatei active. Dar, 

în același timp, ea trebuie să acționeze ferm, unitar 
și solidar, pentru că are încă forța și determinarea 
pentru eliminarea inechităților din sistemul actual 
de pensii militare de stat de care vor beneficia, 
în viitor, și militarii care sunt acum în activitate. 
Trebuie să ținem la onoarea și demnitatea militară, 
să impunem factorului politic, în special, și opiniei 
publice, în general, să ne fie respectate drepturile 
noastre după o viață plină de lipsuri, greutăți 
și privațiuni. Să arătăm că se produce un clivaj 
inadmisibil între personalul activ și în rezervă, între 
generațiile și corpurile de militari care au dus, de-a 
lungul timpului, greul procesului de transformare 
și modernizare a armatei, cu efecte nebănuite în 
menținerea unui moral ridicat și a unei capacități de 
luptă corespunzătoare. Vorbim de spiritul de corp, 
care trebuie întărit, de coeziune și camaraderie și 
de faptul că nimeni nu trebuie lăsat în urmă. Din 
păcate, la o simplă analiză, încrederea militarilor în 
armată este mai scăzută decât încrederea populației 
în armată, indicator care trebuie să dea de gândit 
sociologilor și psihologilor militari, care trebuie să 
vină cu propuneri concrete și viabile de măsuri. Iar 
măsurile trebuie puse în aplicare la termene fixe, 
nu să zacă în planuri frumos colorate. Ne înfuriem 
când suntem tratați la nivel european ca țară de 
mâna a treia și nu observăm că de la noi pleacă 
modul cum suntem văzuți peste hotare. Cum ni se 
apreciază și cum ni se răsplătește munca. Pentru că 
este plin Internetul și rețelele sociale de comentarii 
răuvoitoare la adresa pensiilor militare. Pensie 
care a fost numită nesimțită, la un moment dat, de 
conducători vremelnici, și apoi repetată de analiști 
și aplaudaci frenetici, paraleli cu fenomenul militar 
și cu sentimentele care îi animă încă pe tinerii care 
aleg meseria dură a armelor. Și, de aici, calculări, 
recalculări, indexări, actualizări și reactualizări, nervi 
și umilințe la care au fost supuși rezerviștii de-a lungul 
timpului, episoade care sunt aduse periodic în agenda 
media, nu oricând ci la ore de maximă audiență, 
pentru a se denigra și înjosi profesia militară. Din 
păcate aceste acțiuni și manipulări sunt provocate 
și susținute și din interiorul sistemului militar de 
unii care, pentru un grad în plus sau o funcție mai 
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călduță, aleg să lovească primii în drepturile care se 
cuvin militarilor atât în timpul vieții active, cât mai 
ales după trecerea în rezervă. Iar cei din vârf se fac și 
se prefac că nu înțeleg acest joc meschin, orchestrat 
și articulat până în cele mai mici detalii. Trebuie să 
înțelegem că o armată puternică este constituită din 
personal activ și în rezervă, deopotrivă, și se bazează 
pe oameni de nădejde care au rostit un jurământ față 
de patrie și care au dovedit, în toate împrejurările, 
onoare și demnitate. Nu este posibilă tergiversarea 
la nesfârșit a promovării unor propuneri legislative 
care să pună ordine în drepturile salariale și cele 
de pensii ale militarilor. Nu este posibil să amâni 
la nesfârșit eliminarea inechităților din sistemul 
pensiilor militare de stat sau plata unor drepturi 
compensatorii cuvenite unor oameni pe motiv că 
ai altceva de făcut cu banii. Iar păgubașii să bată 
drumurile instanțelor de judecată, plătind la greu 
avocați care să lupte pentru ca ei să-și primească 
drepturile legitime de la instituția pe care au servit-o 
cu dăruire timp de-o viață. Unde e onoarea și 
demnitatea militară? A unor oameni care se ascund 
după interesele instituției, clamând cu orice prilej 
grija constantă față de toate categoriile de personal, 
activ, în rezervă și în retragere. Dacă facem analogie 
cu viața dintr-o familie obișnuită, putem observa, 

păstrând proporțiile, că pentru cei mai în vârstă nu 

se mai găsesc, lună de lună, bani în buget. Ei pot să 

mai umble cu îmbrăcămintea și încălțările mai vechi, 

se pot abține de a cumpăra alimente și medicamente 

mai bune și mai scumpe, ei sunt obișnuiți să rabde, 

că au învățat de-a lungul vremurilor să suporte cu 

stoicism lipsurile și greutățile. Până la urmă ei și-au  

trăit traiul și și-au mâncat mălaiul... și, oricum, nu 

prea mai contează în ecuația generală a apărării, 

poate doar ca simplu decor de afișat pe la adunările, 

manifestările și discursurile publice, în numele 

menținerii încrederii populației în armată. Cât mai 

sunt în viață, cât se mai pot urni din loc și deplasa...

Un lucru nu se înțelege, însă. Un luptător profesionist 

va fi atras și va performa în sistem atâta timp cât este 

salarizat corespunzător pregătirii sale și, totodată, 

dacă el se bazează pe legislația în vigoare că primește 

drepturile cuvenite de pensie, la trecerea în rezervă. 

Altfel, va migra, fără rezerve și păreri de rău, la 

scurt timp de la finalizarea studiilor și cursurilor de 

pregătire spre meserii și instituții care-i conferă, pe 

termen lung, încredere, siguranță și stabilitate. Sau, 

mai grav, nu va bate niciodată la porțile instituției 

militare pentru a se pune de bună voie în slujba 

patriei. Ne putem permite acest lux?...
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BĂTRÂNII NU TREBUIE  
SĂ FIE UMILIȚI ȘI DISPREȚUIȚI

Gl. bg. (r) dr. GHEORGHE CREȚU

Bătrânețea este o fază a vieții cu valențe proprii și 
specific, dar și o stare de spirit potențată de ințelepciune 
și experiență.
Momentul central al trecerii de la stadiul de adult 

la stadiul de bătrân, inclusiv în armată, este schimbarea 
sferei socio-profesionale. Prin pensionare, individual 
își încetează principala activitate socială căreia i-a 
consacrat cea mai mare parte a timpului său și a 
energiilor sale. Înaintarea în vârstă nu anulează insă 
resursele de activitate utilă ale indivizilor.
Incetarea unei anumite activități, ca urmare a 

pensionării, efectuată la date calendaristice legale, 
aceleași pentru toți cetățenii sau cel puțin pentru intregi 
categorii profesionale, surprinde indivizii în cauză, 
în stadii diferite de imbătrânire fiziologică și psihică: 
pe unii în stadiul în care incapacitatea de muncă s-a 
instalat sau este pe cale să se instaleze, iar pe alții însă, 
încă în deplinătatea sau cvasi deplinătatea facultăților 
fizice și psihice. Analizele privind posibilitățile de 
implicare în viața spirituală, economică, socială și de 
altă natură a „bătrânilor” în raport cu alte categorii 
de populație, ne-au condus la concluzia că expresia 
„bătrâni tineri și tineri bătrâni” își are un temei cât se 
poate de real.
Așa stând lucrurile, credem că societatea nu ar 

trebui să renunțe prea devreme la serviciile celor care 
pot și doresc să-și continue activitatea sau să desfășoare 
o alta cu un înalt randament.
Indivizii care s-au identificat cu profesiunea lor își 

păstrează interesul față de aceasta chiar și la o vârstă 
înaintată. Măsura și modul în care acest interes se va 

„Batjocorită e țara care nu știe să cinstească  
pe bătrânii care și-au petrecut viața ostenind ca să 
ridice nivelul ei moral și intelectual”.

IOAN SLAVICI

putea materializa depinde însă în bună parte de o serie 
de factori sociali, de anumite facilități instituționale 
legal conferite, precum și de măsuri organizatorice 
adecvate.
În opinia noastră, credem că este în interesul 

societății și al persoanelor în vârstă ca priceperea, 
experiența acumulată, dragostea de profesiune a 
segmentului de vârstă pe care-l avem în vedere, să 
găsească forme de concretizare în activități socialmente 
utile.
Aș aminti aici de „Sfatul bătrânilor”, precum și de 

alte practici de acest fel, cândva cu un rol deosebit de 
benefic în societate. Nu am putea oare să le reluăm și 
să le adaptăm noilor condiții?
Unele dintre profesiuni, cu deosebire cele de 

factură intelectuală, pot fi continuate cu success 
până la vârste foarte înaintate. Oamenii de știință, 
scriitorii, artiștii, profesorii, militarii, juriștii etc.,își 
pot continua activitatea atâta timp cât își păstrează 
deplinătatea capacității intelectuale. Afirmație valabilă 
și pentru activități cu caracter recreativ, în măsura în 
care exercitarea acestora nu necesită neapărat cadre 
instituționale. Și în acest din urmă caz, persoanele 
creative pot găsi modalitatea continuării într-o formă 
oarecare a activității 1or de bază. În acest sens vom 
sublinia spre exemplu forța creatoare excepțională a 
unor personalități ale căror creații au atins apogeul 
la vârste foarte înaintate. Pictori celebri ca Tizian, 
Picasso, Chagall au continuat să creeze la cea mai înaltă 
cotă valorică în al optulea și chiar al nouălea deceniu 
de viață. Verdi a compus opera Falstaff la 80 de ani, iar 
Goethe a definitivat partea a doua a lui Faust în jurul 
aceleiași vârste. Astfel de exemple pot fi date din varii 
domenii de activitate, numărul lor fiind extraordinar 
de mare.
În ceea ce ne privește, sugerăm celor interesați să se 

uite cu mai mare atenție în jurul lor, sau să apeleze la 
mass-media locală și națională care aduce, nu odată, în 
prim-plan și contribuții de mare valoare a celor plasați, 
datorită vârstei, în categoria bătrânilor. Mulți dintre 
aceștia au devenit adevărate repere pentru confrații lor 
mai tineri. De unde și expresia „dacă nu ai bătrâni să-i 
cumperi”.
Vârsta înaintată poate fi cea a marilor sinteze pentru 

omul de știință, a celor mai subtil distillate formulări 
ale experienței pentru largi categorii de profesii sau 
chiar pentru anumite indeletniciri pe care cei la care 
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ne referim optează să le practice, dând astfel viață 
unor preocupări mai vechi, neonorate însă la vremea 
respectivă. Sunt activități care într-un fel sau altul 
generează anumite utilități benefice sieși dar și altora.
Viața demonstrează că exersarea intensă a 

facultăților psihice, desfășurarea constantă a unor 
activități creative, contribuie la menținerea facultăților 
respective în perioada bătrâneții.
 Este adevărat că în domeniul creativității vârsta 

maturității ocupă un loc bine definit, curba frecvenței 
maxime însă, are înfățișări diferite în momente 
diferite. Se impune așa dar recunoașterea reciprocă a 
capacităților creative la nivelul și în formele specific 
diferitelor vârste, care poate în mod sigur adânci 
înțelegerea și colaborarea generațiilor. 
O bătrânețe activă facilitează pentru cei în cauză 

menținerea unui potențial bun psihic, social și mental 
și o reală implicare a acestora în societate, conform 
nevoilor, dorințelor și capacităților de care dispun.
Organizaţia Mondială a Sănătății a adoptat, la 

finele anilor 90, conceptual „îmbătrânește și rămâi 
activ”. Acest concept a fost precedat de recunoașterea 
drepturilor persoanelor vârstnce și a unor principii 
agreate de Națiunile Unite precum: independența, 
participarea, ingrijirea, autorealizarea și demnitatea.
În țările în care forța de muncă cunoaște un 

anumit grad de îmbătrânire, vârstnicii ar putea fi 
chemați să presteze o serie de activități funcție de 
potențele intelectuale, fizice și de sănătate ale acestora. 
Această măsură ar contribui la compensarea creșterii 
cheltuielilor generate de pensii, precum și a cheltuielilor 
de ordin medical și social.
O bătrânețe activă are la bază anumiți factori 

de influență, printre care cultura și oportunitățile 
diferitelor opțiuni politice ocupă un loc important.
Cultura este un factor determinant general care 

influențează în mod decisiv materializarea conceptului 
la care ne-am referit ,,îmbătrânește și rămâi activ”. 
Valorile și tradițiile culturale determină într-o 
măsură importantă ,,grija” pe care societatea o acordă 
persoanelor vârstnice și procesului de îmbătrânire. 
Cultura este un factor decisiv în ceea ce privește 

posibilitatea de a conlocui cu generațiile mai 
tinere. Totodată, cultura influențează în sens larg 
comportamentele favorabile sănătății, comportamente 
potrivnice consumului de tutun, alcool, droguri etc. 
Există culturi diferite în cadrul aceleiași țări 

- România nu face excepție – date în special de 
minoritățile etnice care îmbogățesc cultura principală. 
În acest caz se impune de la sine ca programele și 
politicile țării să respecte cultura și tradițiile. Totodată 
se impun, să fie respectate valorile universal esențiale, 
la loc de frunte situându-se etica și drepturile unei 
persoane.

Oportunitățile diferitelor opțiuni politice, când 
acestea într-adevăr există, pot influența într-o măsură 
covârșitoare asupra menținerii sănătății vârstnicilor 
și activismului acestora. Lipsa celor din urmă poate 
determina derapaje de ordin social-economic cu efecte 
dintre cele mai nocive.
Instituțiile statului, în totalitatea lor, au un rol 

deosebit în statornicirea unui echilibru social și mai 
ales în realizarea unei reale „împăcări” a generațiilor, 
ceea ce ar conduce la întărirea respectului reciproc 
dintre oameni, indiferent de categoria de vârstă în care 
se situează. Suntem convinși că numai existența unor 
politici și programe în favoarea unei bătrâneți active 
și în condiții de sănătate ar putea da acestei categorii 
demnitatea pe care o merită și respectul cuvenit din 
partea celorlalți. În acest sens este necesar să se dea 
dovadă de mai multă responsabilitate și de voință 
politică. Se impune de asemenea să fie într-un fel sau 
altul răsplătiți pentru activismul lor.
Din păcate, în România s-a creat o prăpastie între 

categoriile de populație aflate pe diferite trepte ale 
vârstei. Și atunci, să nu ne mai mirăm că bătrânii au 
ajuns, cu mici excepții, să fie huliți, desconsiderați, 
abandonați, discreditați etc.
Nu trebuie să ne amăgim însă, bătrânii nu sunt o 

piedică în calea progresului, așa cum se mai acreditează, 
nu odată această ideie, ci din contră.
Este un adevăr că din punct de vedere al societății, 

vârsta bătrâneții și cu atât mai mult creșterea 
procentuală a numărului de bătrâni ridică probleme 
deosebite. Societatea are obligația însă să asigure 
pensiile celor în vârstă și de asemenea să se ocupe de 
asistența medicală a acestora.
Grija față de bătrâni manifestată de societate și 

nu mai puțin de familie nu sunt acțiuni de caritate 
ci îndatoriri firești prin care este compensată munca 
prestată de persoanele respective în cursul vieții lor 
active. Cum tot îndatoriri firești sunt pentru societate 
asigurarea unei vieți demne pentru tineri și adulți. În 
acest mod se vor constitui cu adevărat relații cu valențe 
umane reale în tot spațiul sistemului social care în final 
va asigura demnitatea bătrâneții împreună cu cea a 
tuturor vârstelor.
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ECOURI

SCUMPA DE EA, DRAGA DE EA – 
BĂTRÂNEŢEA
Colonel (r) ION GH. TOMA

Miraculoasă, năzdrăvană, cu puteri nebănuite, 
fantastice, minunate, uimitoare, neaşteptate,  
neprevăzute, aşa este bătrâneţea la cei optzeci şi 
patru de ani pe care îi am ,,la dosar’’. Ca o icoană 
sfântă făcătoare de minuni, ca o stea care străluceşte 
pe bolta cerească când nu te aştepţi, ca o ploaie 
pe vreme de secetă, care ţine în viaţă lanurile de 
grâu, de porumb, de floarea soarelui, care înfloreşte 
toată vegetaţia, toată natura şi sufletele oamenilor, 
Bătrâneţea mea, scumpa de ea, drăguţa de ea, a avut 
şi are parcă puterea unei locomotive care trage un 
tren de marfă cu treizeci de vagoane pe o pantă 
de cincisprezece grade a căii ferate. Gândindu-te  
la ea, te duce mintea la cea a oţelarului care, la 
temperturi de sute şi sute de grade pregăteşte oţelul, 
la cea a minerului, care la o mie douăsute de metri 
în subteran extrage zăcământul de fier, de cărbune, 
de aur etc. 
De câteva ori, din cauze de sănătate deosebit de 

complicate, puterea atât de mare a bătrâneţii mele, 
draga de ea, scumpa de ea, a devenit atât de infimă 
ca a unei picături de apă, dar care totuşi nu a cedat 
în ruptul capului. Cât de mică i-a fost puterea ei, 
atăt de mare, zbătătoare, i-a devenit lupta de a mă 
ţine în viaţă. 
Bătrâneţea mea a luat modelul firicelului de 

apă care a îzvorât din munţi, şi-a creat fantastica 
albie printre stânci, printre obstacole care chiar cu 
dinamita ar fi fost greu de dislocat. Firicelul de apă, 
minunea lui Dumnezeu, a diviniăţii, a devenit râul 
pe care îl iubim, ca şi cum ar face parte din fiinţa 
noastră. El a adunat în albia sa, în fiinţa sa, apa 
sfântă care ne dă viaţă, ne ţine în viaţă. Căci fără apă 
nu poate vieţui nimic pe acest pământ, nu ar mai 
exista viaţă ci numai pustiu, dezastru, urgie. 
Tot aşa şi bătrâneţea mea, draga de ea, scumpa 

de ea, de câteva ori, din şuviţa de putere pe care o 
mai aveam în acele situaţii grele în care organismul 

meu se afla între şi între, a adunat atâta forţă încât 

mi-a dat din nou viaţă, m-a făcut fericit pentru că 

trăiesc. De aceea o respect, o admir, o preţuiesc că 

nu m-a lăsat în mare suferinţă, în chinurile jalnice şi 

m-a adus la liman, la tărâmul fericirii, să fiu în viaţă, 

să mă bucur că trăiesc. Aceasta este de fapt cea mai 

mare bucurie a tuturor oamenilor de pe pământ - 

faptul că sunt în viaţă.

Aceasta este menirea bătrâneţii mele, drăguţa 

de ea, scumpa de ea, slujba ei, credinţa ei, să nu mă 

abandoneze. Mă închin în faţa ei, o ţin la suflet, în 

camera principală a inimii mele, să nu mă părăsească. 

Nici eu, în ruptul capului, în străfundul inimii şi 

fiinţei mele, nu mă îndepărtez, nu mă înstrăinez de 

tot ce mi-a dat Bunul Dumnezeu şi mama mea mai 

scump, mai drag - viaţa. 

Eu şi bătrâneţea mea formăm aceeaşi fiinţă, Nu 

ne poate despărţi nici tunetul, nici fulgerul. Pentru 

că bătrâneţea mea, drăguţa de ea, scumpa de ea, îmi 

săgetează viaţa cu sănătate şi fericire. Şi mă bucur că 

mai sunt om pe acest pământ românesc, aurul vieţii 

noastre. Să-mi trăieşti ani mulţi şi fericiţi, bătrâneţea 

mea, mereu să ai putinţa de a transforma firicelul 

din viaţa noastră să rămână tot transformat în râu, 

să putem înscrie alte fapte de onoare care ne fac 

cinste. Pentru că aceasta este menirea Bătrâneţii 

mele, drăguţa de ea, scumpa de ea.

Citind aceste rânduri unii dintre dumneavoastră 

o să-mi reproşaţi, poate, că nu sunt realist, că nu 

văd mizeria cu care sunt trataţi pensionarii. Eu am 

vrut doar să scot în evidenţă faptul că şi în aceste 

condiţii jignitoare, murdare, Bătrâneţea ne ajută să 

trăim, să avem şi clipe frumoase în viaţă. Personal, cu 

toate necazurile pe care le-am avut, pe plan medical 

şi familial, am totuşi puterea de a scrie, din inimă, 

cele de mai sus şi încrederea în posibilităţile forţei 

interioare a fiecărui om.

��



Rezerva Oştirii Române32

PAGINA LIRICĂ

ETERNITATE

S-a așternut o liniște mortală
Pe ,,locuința” celor din Eternitate
Nici clopotul de veghe nu mai bate
Iar vii sunt feriți de-o moarte naturală.

Nu au acces persoanele străine
La o șuietă limitată cu defuncții
S-a îngrijit primarul de disfuncții
Ce tulburau și gropile vecine.

Să moară virusul de plictiseală
Că nu-i cinstit ce ne-a făcut
Din zări îndepărtate vii tăcut
Și poposești în urbea ancestrală.

În acest număr al revistei publi-
căm, la această rubrică, câteva 
dintre creațiile sosite la redacție și 
care au ca subiect PANDEMIA 
COVID-19.
Primul cimitir cu accesul res-

tric ționat din cauza COVID-19 
Cimi tirul ,,Eternitatea“ Iași.

Îmi și imaginez scheletele cu mască
Cum stau tăcute-n racla lor
Toți, așteptând să vină un controlor
De sărbători să le împartă pască.

Noroc că ,,adormiții” noaptea cântă
Sau trec prin vis la cei rămași
Le întăresc speranța la urmași
Să-și spună păsul ce-i frământă.

Rămâneți liniștiți, voi cei plecați
Veghează lupta cu ,,hidosul”
Doar cei care gândesc cu ,,dosul”
La somnul lin pe care-l meritați

�� �� ��

PROTEST 65+

Ajung să-mi fie vârsta necrolog
Ordin de-arest la mine-n casă
Să stau, doar singur în bârlog
Și nimănui nu-i pasă.

Sunt mai imun ca longeviv
La orice boală rară, inventată
Dar nu voi suporta ca un covid
Să-mi fure libertatea, încă o dată.

Ferește-mi ochii din lumină de partid
Ea îngrădește colivia lor furată
Voi fi necruțător, ca simplul individ,
La tot ce-i putred în nevertebrată.

Învăluit între misterele științelor oculte
Mă smulg cu greu din darwinism
Năpraznicul ,,profet”, ceștiemulte
Anunță, iar, declinul cu cinism.

La mine nu există tratament de patriot
Când mi-au călcat pe drepturi, grav

Căci am luptat pe baricade, simbiot
Cu țara năpădită de-un urât nărav.

Antecedente de morbiditate sunt la ei
Care se cred stăpânii fără pete
Vor să trăiască și să fie niște zmei.
Istoria îi va privi ca simple marionete. 

Încarcerarea în sclavia prognozată
Dorința societății computerizate
Va duce la depopularea trâmbițată
De către ,,actorii” cu priviri blazate. 

Mai mult de-o moarte nu posed
Și mă ofer, cu drag de pandemie
Să cânt și un prohod, biped
Acelor care mi-o doresc doar mie.

Col. (r) dr. ing. EDUARD DORIN ENE, 

Filiala Sector 2, București

Din „Antologia de... Pandemie“, 

carte editată sub egida revistei 

CONVORBIRI LITERAR-ARTISTICE
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EPIGRAME
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Col. (r) IOAN RAȚIU, Filiala Sector 2, București

Dilema unei fete

Îmi ziceau demult, odată
Să zâmbesc mereu, tot timpul,
Nu se știe niciodată
Când din joben sare... ursitul!

Dar acum, în pandemie
Zâmbesc degeaba și... doar mie.
Ce iubire să se nască,
Zâmbind întruna, pe sub mască?!
 
Sub ochii tăi de abanos
Zâmbindu-ți am trecut
Dar mă întreb: cu ce folos?
Sub mască... m-ai văzut?!

Mascarea nebărbieritului  
sau barba sub... acoperire

Dragii mei, vă spun cinstit,
Astăzi, nu m-am bărbierit!
Îmi pun masca și-s OK,
Nu se vede, dragii mei. 

Dilema întâlnirii cu o rudă

„Nu pot să-mi imaginez“

- Am întrebat vreo doi cumetri -

„Cum pot să vă îmbrățișez,

La o distanță de doi metri? “

Saluturi pandemice

Vremuri grele azi trăim!

Bine e să ne ferim:

Ori în pumni să ne ciocnim,

Sau, ușor... să ne cotim!

Învăþământul azi

Învățământul dinainte,

Avea cretă și burete,

Se baza-n totalitate

Pe tablă!... nu pe tablete!

Unui bucureºtean get-beget

Foaie verde păpădie, 

Cum mai e în pandemie?

Va fi bine, mai ușor,

De când vine...Nicușor?

Lt. col. (r) MIRCEA SAMOILĂ, 

Filiala Județeană Cluj

PE LA NOI

Când trece moartea pe la noi
Dezleagă zâmbetele ploi
Petrecerile sunt în toi
Rămân, rămân pereții goi

De liniște sau tărăboi
Îndepărtându-se apoi
Când trece moartea pe la noi
Dezleagă zâmbetele ploi

Secunde reci cu pas vioi
Impart iubirile la doi
Își lasă dorul păr vâlvoi
Chiar dacă poartă haine noi

Când trece moartea pe la noi. 

PE ULTIMUL RUG

De la icoană și până la plug
Credința scade cerințele cresc
Să poată pilde ridice un jug
Ajunge oricum firesc nefiresc

Mersul pe Cale de-a prinselea curg
Cu noi speranțe cât dor omenesc
De la icoană și până la plug
Credința scade cerințele cresc

Urechile prind privirile fug
Când urmele trec și nu mai opresc
Ajungă sau ardă pe ultimul rug
Ce va rămâne din traiul lumesc

De la icoană și până la plug.

Pagină realizată de colonel (r) ing. MARIN ANDREI

Col. IOAN RAŢIU

Filiala Sector 2, Bucureşti
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GENERALUL ALEXANDRU I. SOLOMON 
MILITANT PENTRU UNIRE ȘI PENTRU 

INDEPENDENȚA ROMÂNIEI
Colonel (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE

Doctor în Istorie

VALORI ALE CULTURII, CIVILIZAŢIEI  
ŞI SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI

În făurirea Unirii Principatelor 
de la 1859, etapă superioară, cerință 
logică obiectivă a dezvoltării noastre 
istorice, rezultat al luptei și voinței 
naționale ale maselor de cetățeni, un 
rol incontestabil l-a avut alesul de la 
5/24 ianuarie, patriotul Alexandru I. 
Cuza, care în fruntea generației sale 
de luptători progresiști au pus bazele 
statului român modern. Voievodul 
democrat și temerar, simbol al 
„Renașterii României” din toate 
punctele de vedere: politic, social, 
economic, cultural-științific, militar, 
diplomatic etc., domnul secularizării 
averilor mânăstirești, al dreptului lărgit la vot, al 
desființării clăcii și al împroprietăririi țăranilor, care 
n-a urmărit nicicând întemeierea unei dinastii, cum 
s-a exprimat ferm în mesajul din 5/17 decembrie 
1865, păstrând tronul numai „ca un depozit sacru”, 
a abdicat silit în noaptea de 11 februarie 1866, fără a 
arunca țara într-un război fratricid.
Cuza Vodă avea în acel moment dramatic două 

unități credincioase, care cu ușurință ar fi răsturnat 
manevrele coaliției monstruase. Comanda acestor 
unități loiale o avea generalul de brigadă Alexandru 
I. Solomon, ultimul ministru al forțelor armate din 
acel timp și colonel Brăiescu. Este adevărat că „puțini 
nu-l trădară” scria D. Bolintineanu în lucrarea sa cu 
caracter memorialistic, „Viața lui Cuza Vodă” (1868), 
însă trbuie luată în considerare și petiția colectivă 
din mai 1867, semnată de generalii Ion Emanuel 
Florescu, Savel Manu și 7 colonei, 7 locotenenți 
colonei, 11 maiori, 38 de căpitani, 39 locotenenți, 
38 sublocotenenți prin care cerea beneficiarului noii 
domnii, lui Carol Hohenzollern de Sigmaringen, 
sancționarea februariștilor ce și-au călcat în picioare 
onoarea militară și datoria lor.

Firește, militarii complotiști nu 
au fost pedepsiți ci promovați; mai 
toți au făcut o carieră strălucită. 
Au continuat suspiciunile, supra-
vegherea celor ce voiau înscăunarea 
și revirimentul în favoarea lui 
Cuza Vodă, cu toate că monarhul 
prusac a recunoscut, mai târziu, în 
memoriile sale: „Ofițerii devotați lui 
Cuza sunt tocmai aceia pe care pot 
conta, deoarece ei sunt credincioși 
unui principiu, nu unei persoane”. 
Dar generalul I.E. Florescu (1819 –  
1893), ginerele domnitorului George  
Bibescu și fostul comandant „en 

chef ” al tinerei armate române, ministru al oștirii 
și al departamentului lucrărilor publice (14 iunie  
1865 – 30 ianuarie 1866), abia în 1871 (14 aprilie – 
27 aprilie 1876) a fost investit cu titlul de ministru al 
apărării naționale.
Dacă despre generalul I.E. Florescu s-a mai scris, 

în primul rând de biografii lui Cuza Vodă, de către 
G. D. Florescu și R. Florescu, precum și de istoricul 
militar generalul Radu R. Rosetti când a fost primit 
membru al Academiei Române (1934), în schimb 
peste numele lui Alexandru I. Solomon s-a așternut, 
pe nedrept, lințoliul uitării. Unica scuză valabilă ar 
fi precaritatea datelor asupra vieții și activității de 
ostaș a lui Alexandru I. Solomon. În cele ce urmează 
dorim să precizăm locul ce i se cuvine generalului 
Al.I. Solomon în galeria căpeteniilor militare ilustre 
din istoria armatei noastre moderne.
Alexandru I. Solomon, vlăstar din neamul pan-

durilor olteni, solomonești și pleșoieni – Dolj, 
s-a născut în „leatul 1833, martie 20”, după cum 
indică pisania de la Ișalnița, unde este trecut printre 
chipurile ctitoricești. Dăm crezare acestei date, 
fiindcă a fost dictată chiar de părintele său și socotim 
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eronat anul 1832, din lucrarea lui R. Rosetti și C. 
Diacovich. De asemenea, data de 25 februarie 1834, 
săpată pe monumentul mormântului de la biserica 
Teiul Doamnei din București, este greșită. Certă 
rămâne numai data morții, adică 14 ianuarie 1875, 
încrustată pe același monument funerar amintit mai 
sus. Tatăl său a fost Ioan Solomon (Ioniță Pleșoianu 
Solomon), polcovnic (colonel) comandir și cavaler, 
prieten și colaborator de nădejde al lui Tudor 
Vladimirescu, apoi luptător permanent împotriva 
turcilor, cu osebire la încleștarea de la satul Băilești –  
Dolj (14/26 – 16/28 septembrie 1828), apărător al 
Olteniei în 1853. Cunoscut încă și din „tentativele”, 
neclarificate suficient, din zilele de 19 și 28-29 iunie 
1848. Intransigența și vitejia o moștenise Alexandru –  
Lisandru de la curajosul său părinte, care a luptat 
pentru Unire, făcând parte dintre membrii Corpului 
Ponderatorii creat în 1864 (senatorii – sfetnici ai lui 
Cuza Vodă). Mama lui Alexandru s-a numit Ana, 
decedată în 1843. Ioan Solomon și Ana au avut copii 
pe: Eufimia sau Efimia (căsătorită cu P. Opran) din 
fresca de la Ișalnița, Alexandru Iosif, Ana și Anica, 
acestea două din urmă murind foarte tinere. Pe lângă 
înrudirea cu familia Opran de obârșie bănățeană, din 
Rușava – Orșova, cu mari relații în Țara Românească, 
avea strânse legături familiale cu N. Mavrus, prin 
Ghiculești, când Alexandru Solomon s-a căsătorit cu 
Sofia, stănepoata banului M. Ghica și „fiică a marelui 
ban, principele Constantin Grigorie Vodă Ghica, 
încetată din viață la 22 septembrie 1892”, după cum 
se citește placa cu inscripția de la baza soclului aflat la 
biserica Teiul Doamnei din București.
Alexandru I. Solomon a străbătut un cursus 

honorum, militar și politic deosebit, datorită însușirilor 
și pregătirii sale alese pentru a ajunge „moștenitorul 
viteazului neam și adevărat curat român”, după cum 
arată pisenia de la Drăgoești-Olt, o altă ctitorie a 
Solomoneștilor, pusă în septembrie 1853.
De la o vârstă foarte fragedă Alexandru I. Solomon 

a fost înscris ca „iunker” în controalele regimentului 3 
de linie, comandat de tatăl său. După ce a fost înaintat 
„parucic”, a fost trimis să viziteze și să studieze, scurtă 
vreme la Viena, Londra, Paris. În decembrie 1853 
luptă la Maglavit, Golenț și Ciuperceni sub comanda 
generalului Liprandi, pe același front cu tatăl său. 
Memoriile lui Ioan Solomon consemnează astfel: 
„...când au venit rușii, pe mine m-a dat spătaru sub 
comanda generalului Arep, iar pe fiul meu, care se afla 
tot în această slujbă ostășească, l-a dat sub comanda 
generalului Laprantil (Liprandi n.a.) și amândoi am 
fost în războiul ce am făcut cu turcii la Maglavit, la 
Golenț și la Ciuperceni”.

În 1857, sub căimăcămia fostului domn Alexandru 
D. Ghica (17 iulie 1856 – 18 octombrie 1857) și în 
vâltoarea luptelor pentru Unire, Alexandru I. Solomon 
era căpitan și cunoscându-i-se probitatea a fost numit 
administrator al districtului Olt, un fel de prefect, spre 
a supraveghea alegerile din septembrie pentru divanul 
ad-hoc. Cu acest prilej a fost acuzat pe nedrept de C. 
A. Rosetti pentru „proprirea arbitraricească” a alegerii 
deputatului sătesc Constantin Tănase. Față de această 
calomnie a redactorului de la jurnalul „Românul” a 
dus o vehementă polemică, precizându-i în cele din 
urmă, lui C. A. Rosetti: „...înainte de a fi funcționar 
public sunt patriot ca și dumneavoastră”. Realitatea 
a fost că administratorul județului Olt, căpitanul 
Alexandru I. Solomon, n-a certificat, pe bună 
dreptate, alegerea învățătorului Constantin Tănase, 
fiindcă deputatul fusese implicat într-un proces 
înscenat. Până la clarificarea „cazului”, Alexandru I. 
Solomon a organizat un nou scrutin la care a fost 
ales Ion Niculescu. Încă judecându-se procesul după 
alegeri și Constantin Tănase găsit nevinovat, atunci 
la cererea căpitanului Al. Solomon, divanul ad-hoc a 
invalidat mandatul lui Niculescu, recunoscând valabil 
alegerea lui C. Tănase, pe care administratorul jud. 
Olt îl va felicita călduros, împreună cu Ion Pricorici, 
președintele comisiei electorale județene și de 
deputatul Scarlat Turnavitu, secretarul secției a II-a 
a divanului.
Credem că în această vreme Alexandru I. Solomon 

s-a apropiat de Ghiculești în vederea căsătoriei sale 
cu Safta (Sofia) Ghica. Aceștia erau foarte puternici 
în ambele principate, din rândurile lor pornind 
literați, savanți, dar mai ales îi admira pentru linia 
lor unionistă, zădărnicind prin aceasta competiția 
la domnie a foștilor cârmuitori (os domnesc) din 
Moldova și Țara Românească. Trebuie spus că 
frământările epocii corespundeau temperamentului 
său efervescent și dârz.
Noul stat național român nu putea să soluționeze 

peste noapte cerințele social-economice ale maselor 
de la orașe și mai ales de la sate, întrucât nemulțumirile 
și agitațiile erau firești și ele puteau să dea apă la 
moară grupurilor liberal-radicale și a dușmanilor 
„marii idei”. Când legea patentelor a mărit fiscalismul 
asupra negustorilor, meseriașilor, industriașilor, au 
fost murmure în orașe, răbufnind chiar tulburări, în 
special la Craiova și Ploiești, în toamna anului 1860, 
adică la un an după Unire. În aceste evenimente 
tânărul ofițer, maior și aghiotant domnesc, Alexandru 
I. Solomon a avut un rol important. A cerut tatălui 
său, senatorul ales Ioan Solomon, om cu mult 
prestigiu în orașul Craiova și județul Dolj, să uzeze de 
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întreaga sa „influiență morală, spre a ajuta pe domnul 
administrator (al Craiovei, n.a.) în potolirea orașului 
și respectul legilor”.
Tatăl și fiul luptaseră pentru Unire și de aceea 

au rămas întreaga lor viață admiratorii autocratului 
revoluționar Alexandru I. Cuza, aprobându-l fără 
rezerve, toate legiuirile, în frunte cu cea rurală „lege de 
dreptate” și au dezavuat energic vrăjmășiile, uneltirile 
și manevrele abile ale oligarhiei paraponisite.
Avansat lt.col. și în curând colonel, Alexandru I. 

Solomon a plecat în Moldova, la Iași, pentru scurt 
timp la comanda regimentului întâiu de linie, care 
va fi adus la București după 24 ianuarie 1862, anul 
săvârșirii Unirii complete și definitive, când pe 
actele interne ale țării se va scrie „România” în loc de 
„Principatele Unite”.
Cuza Vodă a prețuit mult serviciile fidele ale 

acestui ostaș integru, onorându-l cu sarcini de mare 
răspundere și confidențe, ca de exemplu tranzitul 
armelor sârbești prin România în cursul anului 
1862. De asemenea, col. A. Solomon era nelipsit din 
Comitetul consultativ al armatei, alături de generalul 
I. E. Florescu, Davila, Tobias, col. Cretzulescu, 
Haralambie Călinescu. Spre sfârșitul anului 1865, 
când credem că a fost înaintat general de brigadă, 
Alexandru I. Solomon avea un cuvânt greu în 
Consiliul ostășesc de revizie, justiția militară sau în 
Comisia de examinare pentru gr.2, reprezentând 
infanteria, având ca membri pe col. Manu, pentru 
artilerie, col. Brăescu, pentru cavalerie, iar ca secretar 
pe maiorul Anghelescu.
Cea mai importantă misiune politico-militară din 

viața lui Alexandru I. Solomon a fost la începutul 
anului 1866 când s-au declanșat semnele crizei 
regimului autoritar instauratde Cuza Vodă. „Coaliția 
monstruasă” își organizase o vastă rețea chiar și în 
rândurile armatei. Domnitorul aflase toate acestea 
și din calculele sale nu lipsea nici hotărârea unei 
abdicări. Totuși, în fruntea armatei voia să aibă pe cel 
mai credincios dintre ostașii și prietenii apropiați. S-a 
gândit la generalul de brigadă Alexandru I. Solomon, 
pe care l-a numit, la 30 ianuarie 1866, ministru de 
război înlocuindu-l pe generalul Savel Manu (14 
iunie 1865- 30 ianuarie 1866).
Acest ultim ministru de război al lui Cuza, din 

cabinetul dr. N. Cretzulescu, era gata pentru orice 
jertfă, numai ca să dejoace „oculta reacționare”. Ar fi 
fost suficient un singur apel și generalul Alexandru 

I. Solomon cu colonelul Brăescu ar fi scos armata 

din cazărmile Bucureștilor spre a restaura cuceririle 

democratice ale celor șapte ani de domnie. A fost 

bine ca rațiunea bărbatului de stat a învins și astfel 

s-a evitat un război civil. Cuza Vodă a știut totdeauna  

să-și stăpânească ambițiile cărora nu le-a dat prio-

ritate, când au fost în joc comandamentele superioare 

ale patriei sale unite.

Incontestabil că generalul Alexandru I. Solomon 

a avut de suferit moralicește după abdicarea lui 

Cuza, la 11 februarie 1866. Noul purtător al coroanei 

României și acoliții săi au fost puși în fața unor 

evidențe elocvente în ce privește valoarea profesională 

a lui Alexandru I. Solomon, pe care abia după 1872 

i-au încredințat comanda diviziei a II-a infanterie, 

avansat fiind la gradul de general de divizie. În această 

calitate a avut în subordine pe viitorul general erou 

Alexandru Cernat și pe colonelul Cerkez, care a și 

comandat această mare unitate la Grvița 2.

O semnificație deosebită constituie și faptul 

că, la sfârșitul Războiului de Neatârnare, generalul 

Alexandru Cernat venea în 25 noiembrie 1878 la 

comanda acestei divizii glorioase. Era astfel și un pios 

omagiu pentru generalul Alexandru I. Solomon, care 

închisese ochii, o moarte prematură, la 14 ianuarie 

1875, visând ca umbră tutelară, la „independența 

scumpei și dragei sale țări”.

Alexandru I. Solomon n-a avut norocul să lupte 

în operațiile care ne-au dat independența statală, însă 

a pregătit, până în ceasul obștescului sfârșit cadrele 

ostășești, în general armate, instituția ce-și baza tăria 

pe popor, așa cum voise Nicolae Bălcescu.

Generalul Alexandru I. Solomon a fost un  
precursor patriot al luptei pentru libertatea, indepen-

dența și demnitatea nemului său, pentru ideile și 

năzuințele fundamentale ale poporului român. Și mai 

trebuie adăugat că generalul Alexandru I. Solomon 

întregește și personalitatea militară a ținutului din  

dreapta Oltului, ca unul ce și-a închinat viața proble-

melor științei și istoriei militare.

La 145 de ani de la trecerea generalului Alexandru 

I. Solomon la cele veșnice, rândurile noastre au 

menirea să șteargă colbul de pe numele acestui brav 

ostaș ce nu poate fi omis din istoria literaturii noastre 

militare. Este o floare a recunoștinței pe mormântul 

său părăsit din marginea Bucureștilor.
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GENERALUL CONSTANTIN N. HÂRJEU
VALOARE ȘI SIMBOL SPIRITUAL AL ARMEI GENIU

Colonel (r) MARIAN GARGAZ

De-a lungul celor aproape 161 de ani de existență 
și activitate în slujba patriei, Arma Geniu și-a înscris 
în glorioasa-i Carte de Onoare multiple valori și 
evenimente de conștiință națională. Printre valorile 
de notorietate națională, se numără și generalul 
Constantuin N. Hârjeu, eminent ofițer-inginer de 
geniu, profesor de știință și tehnică militară, istoric, 
cercetator, critic și analist militar de la sfârșitul 
secolului al XIX și începutul secolului XX.
Constantin N. Hârjeu s-a născut la 24 decembrie 

1856, în orașul Galați, județul Covurlui. După 
terminarea studiilor liceale, devine cursant al Secției 
pregătitoare pentru formarea ofițerilor de geniu și 
artilerie din cadrul Școlii Militare de Infanterie și 
Cavalerie din București, pe care a absolvit-o la 01 
iulie 1876, ca șef de promoție al grupei de geniu. 
Fiind înaintat la gradul de sublocotenent în Arma 
Geniu, a fost repartizat ca subaltern (comandant de 
pluton) la Batalionul de Geniu de la Cotroceni, unic 
la acea vreme în Armata României.
Războiul de Independență îl găsește pe tânarul 

sublocotenent ca subaltern (comandant de pluton) 
în Compania 3 Săpători dată întărire la Divizia 
III Infanterie Galați, având un rol determinant în 
alegerea locului și întinderea primului pod din vase 
peste Dunăre, la Măgura (Corabia) de către singura 
Companie de Pontonieri din acea vreme, precum 
și amenajarea drumurilor ce au legat podul, atât cu 
interiorul țării cât și cu orașul Nicopole. 
În timpul acțiunilor desfășurate de către 

armata română la sud de Dunăre, sublocotenentul 
Constantin Hârjeu a condus cu multă pricepere 
realizarea lucrărilor de investire (fortificații) de la 
Plevna, a drumului acoperit dintre 
reduta Grivița 1, cucerită la 30 august 
1877 și faimoasa ,,Vale a Lacrimilor”, 
iar ulterior a lucrărilor de acoperire, și 
pentru prima oară, a lucrărilor de mină 
(subterane) către reduta Grivița 2.
După încheierea războiului, în 

perioada 1878-1880, a beneficiat de 
o bursă pentru completarea studii lor 
tehnico-inginerești la Școala Politeh-
nică din Paris, unde a obținut titlul 
de inginer. Un an mai târziu, fiind de 
curând avansat la gradul de căpitan, a 

fost trimis din nou în 
Franța pentru com-
pletarea pregătirii de  
specialitate, la renumita 
Școală de Aplicații pen-
tru Arti le rie și Geniu 
de la Fon tainbleau. 
Întors în țară, tânărul 

locotenent Constantin 
Hârjeu își dedică mare 
parte din activitatea sa 
învățământului  mili-
tar și generalizării prin cursuri, conferințe și lu-
crări de specialitate, a experienței și învăță mintelor 
desprinse din Războiul de Independență și studiile 
din străinătate la care participase. 
Inclus, începând cu 01 septembrie 1884, în corpul 

cadrelor didactice ale Școlii Speciale de Artilerie 
și Geniu din București (înființată în baza Înaltului 
Decret Regal nr. 998/07.04.1881), în calitate de 
profesor - ajutor al titularului Cursului de Fortificații, 
Constantin Hârjeu a elaborat și utilizat în activitatea 
de învățământ cursurile: „Comunicațiuni și lucrări 
accesorii de campanie”, „Apărări, accesorii și cons-
trucții complementare permanente”, „Topografie 
militară” și ,,Geometrie descriptivă”. 
După 4 ani de activitate pedagogică, la începutul 

lunii aprilie 1888, a fost avansat la gradul de maior și 
numit comandant al primului Batalion de Căi Ferate 
din Armata României, batalion aflat în compunerea 
Regimentului 1 Geniu București (Cotroceni). Con-
comitent, își continuă activitatea didactică în calitate 
de profesor la Școala Națională de Poduri - Șosele 

București (viitorul Institut Politehnic). 
Făcând dovada unor calități și 

capabilități remar cabile, Constantin 
Hârjeu urcă lăudabil în ierarhia 
militară, ocupând funcții de mare 
răspundere, după cum urmează:
- director - ajutor și șef al Serviciului 

Tehnic/Direcția IV Geniu din compu-
nerea Administrației Centrale a 
Războiului (1889 -1892); 
- director al Direcției IV Geniu din 

Ministerul de Război (1893-1894);
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- ajutor al comandantului Regimen tului 1 Geniu 
și șef al misiunii române pentru supravegherea 
și fabricarea cuira samentelor destinate Cetății 
București, în Franța (1893-1895);
- director al Direcției IV Geniu din Ministerul de 

Război (1895-1897);
- șef al Serviciului Geniu la Regiunea Întărită 

Focșani - Nămoloasa - Galați și Corpul 3 Armată 
Galați (1897-1899).
În toamna anului 1899, col. Constantin Hârjeu 

revine la conducerea Direcției Geniu/Ministerul 
de Război, contribuind în mod remarcabil la 
modernizarea înzestrării de ansamblu a oștirii 
române. Spre meritul lui, a reușit să pregătească,  
într-un timp foarte scurt, standul militar național 
pentru Expoziția Universală ce urma să se desfășoare 
la Paris, în anul 1900. 
 Exponatele reprezentând mostre cu material 

de război al trupelor de geniu, desene (scheme) și 
planuri - reliefate cu diverse lucrări de fortificații, 
macheta unei cazărmi de Infanterie, albume cu 
privire la Cazarmamentul și Mobilierul Armatei, 
precum și cu aspecte din viața trupelor de geniu, au 
fost cele mai apreciate, fapt pentru care, Grupului 
Geniu din România i-a fost decernat Marele Premiu 
al expoziției. Cu același prilej, având concursul gl.bg. 
Constantin Brătianu, lt.col. Aurel Sargiu și lt.col. Ion 
Aronovici (foști geniști), reprezentanți 
ai Statului Major al Armatei, al unor 
medici militari și alți colaboratori, a 
publicat și prima monografie a armatei 
române, intitulată „L’Armee Roumaine 
en 1900”.
La 01 aprilie 1901 a preluat, de 

la colonelul Ion Culcer, comanda 
Regi mentului 1 Geniu București 
(Cotroceni) în cadrul căruia a reînființat 
,,școala practică de fortificații” pentru 
formarea instructorilor necesari uni-
tă ților de infanterie și vânători. Pre-
tutindeni s-a dovedit a fi un desăvârșit organizator 
și îndrumator al ofițerilor din subordinea sa, un lider 
preocupat de modernizarea structural-organizatorică 
și sporirea capacității combative a regimentului. 
În ziua de 02 iunie a aceluiași an, regimentul a fost 
onorat de vizita Regelui Carol I, însoțit de Dimitrie 
A. Sturza - Primul Ministru al României și Ministru 
de Război. La încheierea vizitei, în numele corpului 
ofițeresc, Constantin Hârjeu a solicitat Majestății 
Sale, înalta autorizație de a îmbrăca pe principele 
Carol, primul vlăstar al Familiei Regale născut în 
România, care-și petrecea mult timp în cazarma de 

la Cotroceni, în uniforma de fruntaș al Regimentului 
1 Geniu. 
Concomitent cu îndeplinirea prerogativelor de 

director al geniului și comandant al Regimentului 1 
Geniu, colonelul Constantin Hârjeu a continuat și 
activitatea didactică în calitate de profesor titular al 
cursurilor de ,,Fortificații permanente” și ,,Fortificații 
pasagere”, la Școala Superioară de Război. Totodată, 
în cadrul acestei înalte instituții de învățământ 
superior, a avut posibilitatea de a prezenta cursanților 
diverse studii proprii cu privire la problematica 
războiului și a artei militare, dezvoltarea teoriei 
asupra istoriei militare ca știință, necesitatea unei 
doctrine militare și importanța studierii acestora în 
pregătirea generală a armatei și îndeosebi a corpului 
cadrelor de comandă și stat major. 
 Generalul Constantin N. Hârjeu a ,,servit în 

Geniu,, timp de peste 25 de ani. Ulterior, acestuia i s-a 
încredințat succesiv comanda Brigăzii 9 Infanterie, 
când a fost avansat la gradul de general de brigadă 
(1903-1908), a Diviziei 2 Infanterie (1908-1909), 
a Diviziei 6 Infanterie Focșani (1909 -1912) și a 
Corpului 1 Infanterie Craiova (01.04 - 01.10.1912). 
În această perioadă a elaborat alte lucrări de o 
deosebită importanță teoretică și practică, și anume: 
„Rolul instrucției tehnice a infanteriei” și „Directivele 
privitoare la ordine și sfaturi pentru instrucțiunea 

regimentelor de infanterie”.
Cariera militară i-a fost încununată 

odată cu avansarea sa la gradul de 
general de divizie și încredințarea, la 
data de 10 octombrie 1912, a con ducerii 
Ministerului de Război, în guvernul 
condus de Titu Maiorescu, funcție 
cu implicări directe asupra măsurilor 
politico-militare ce au vizat pregătirea 
și desfășurarea acțiunilor la care Armata 
Română a fost angajată în timpul 
celui de-al Doilea Război Balcanic 
pe teritoriul Bulgariei, finalizate prin 

aducerea Cadrilaterului în granițele țării.
A demisionat din această înaltă demnitate, la 03 

ianuarie 1914, în contextul în care și-a exprimat cu 
fermitate dezacordul față de unele măsuri luate de 
guvernul român cu privire la pregătirea de război 
a armatei și mai ales față de decizia cu privire la 
desființarea fortificațiilor din jurul Bucureștiului.
Este menținut în activitate și însărcinat cu 

prerogativele funcției de Guvernator al Cetății 
București și Inspector al Fortificațiilor. 
La 06 martie 1918 a preluat pentru a doua oară 

portofoliul Ministerului de Război, în guvernul 
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condus de Alexandru Marghiloman, 
fiind prezent alături de acesta, în zilele 
de 26 și 27 martie 1918, la Chișinău 
cu prilejul ședinței solemne a Sfatului 
Țării Basarabiei, susținând cu ardoare 
Unirea cu România. 
În mandatul său, au fost puse în 

aplicare măsurile de reorganizare și 
dispunere teritorială a structurilor opera-
tive ale Armatei Române ca urmare a 
Unirii Basarabiei cu România, însă la 
23 Octombrie, din motive de onoare 
și demnitate militară și-a dat din nou 
demisia consacrându-se definitiv activității de cercetare 
științifică de specialitate și istoriografie militară.
 Pentru meritele în cariera militară, Constantin 

Hârjeu a fost distins cu medalii și ordine onorifice: 
Virtutea Militară de Aur, Steaua României clasa I-a, 
Sfântu Stanislav clasa a II-a cu spade și fundă , Crucea 
Trecerii Dunării, Medalia Apărătorii Independenței, 
Medalia Comemorativă Rusă de Campanie (1878), 
Semnul Onorific de Aur pentru 25 ani în seviciu, 
Steaua României în grad de Ofițer (1896), Coroana 
României în grad de Comandor (1900) și Comandor 
al Ordinului Steaua României (1907).
De-a lungul vieții sale, Generalul Constantin 

N. Hârjeu a scris foarte mult, îmbogățind cu 
lucrări valoroase, în volum de peste 4000 de pagini, 
bibliografia militară națională. Opera sa cuprinde 
un număr însemnat de cursuri și studii / lucrări de 
teorie, pedagogie, psihologie, istorie și doctrină 
militară bazate pe multiple cunoștințe din literatura 
de specialitate națională și universală, semnificative 
fiind cele intitulate: „Întrebuinţarea căilor ferate în 
Războiul din anii 1877-1878” apărută în anul 1886; 
„Pregătirea armatei pentru război”, două volume, 
1905; „Rostul cuvintelor, disciplina, doctrina, ini-
țiativa”, 1907; „Școala comandantului armatei”, 1910; 
„Din învățăturile războiului de astăzi”, trei volume, 
1916; „Studii critice militare”, două volume, 1921. 
Incontestabil, „Istoria Armei Geniului” reprezintă 
monumentala sa operă, publicată în anul 1902, după 
cinci ani de lucru fără preget, lucrare distinsă cu 
marele Premiu „Năsturel Herescu” în anul 1907.
Opera generalului Constantin Hârjeu include, 

ca parte inedită, și un jurnal zilnic, format din 54 de 
carnete, cu peste 9000 de pagini scrise mărunt, în 
care acesta a consemnat diverse întâmplări personale, 
evenimente deosebite extrase din ziare și reviste, 
diferite observații, începând din anul 1912 până în 
ultima zi a vieții sale, 24 mai 1928 (nu se cunoaște 

locul în care a fost înmormântat). 
În semn de apreciere a meritelor sale 
științifice, la 27 Mai 1909 i s-a atribuit 
titlul de Membru Corespondent al 
Academiei Române.
Reprezentând una dintre perso-

nalitățile militare de seamă provenite 
din Geniu, începând cu anul 2000 
generalul Constantin N. Hârjeu a 
devenit patronul spiritual al Asocia-
ţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi 
Retragere din Arma Geniu. 
În memoria acestuia, în anul 

celebrării Centenarului Marii Uniri, Asociația 
Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din 
Arma Geniu, a reușit să-i ridice o lucrare statuară 
de for public, în Sectorul 3 București, la intersecția 
bulevardului Unirii cu strada Ion Pillat.
Fiind o lucrare de utilitate publică, proiectul de 

arhitectură a fost realizat „pro bono” de către cpt.
rz. arh. Bogdan Costin Ionescu, cu sprijinul d-nei ing. 
Viorica Ionescu și a d-lui lt. ing. rz. Horia Dugan, 
membri simpatizanți ai asociației.
 Bustul propriu-zis, având o înălțime de 1,20 m, 

a fost sculptat în similipiatră și finisat în imitație 
de bronz, de către artistul plastic cu renume la nivel 
național și internațional, Valentin Tănase - membru 
al Uniunii Artiștilor Plastici din România, directorul 
Studioului de Arte Plastice al Armatei. Acesta a fost 
dispus pe un soclu din beton armat, placat cu granit, 
având înălțimea de 3,00 m. Pe fațada soclului este 
gravată efigia Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă 
și Retragere din Arma Geniu. 
În forma finală, monumentul a fost ridicat în 

perioada martie-mai 2018, cu sprijinul firmei de 
construcții BONEC CONSULT EDIL SRL, con-
dusă de col. (r.) Nicolae Botezatu - ofițer de geniu/ 
promoția 1979, utilizându-se în cea mai mare parte 
resurse financiare realizate prin contribuția benevolă 
a membrilor Asociației și cu sprijinul material necon-
diționat, al câtorva geniști din rezervă și oameni de 
bine. Ceremonialul militar și religios pentru dezvelirea 
și sfințirea monumentul, organizat de către Asociație 
cu sprijinul Comenduirii Garnizoanei București, s-a 
desfășurat în prezența unui numeros public, în ziua 
de 30 Mai 2018, fiind oficiat de către reprezentantul 
Statului Major al Apărării - gl. bg. Constantin 
Negrea, șeful Direcției Logistice. 
Au fost prezenți: artizanii lucrării; oficiali din 

partea administrației publice locale; reprezentanți 
ai unor structuri centrale și de geniu din Statul 
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Major al Apărării, Statul Major al Forțelor Terestre 
și Statul Major al Forțelor Aeriene; comandanții 
actualelor unități de geniu din Armata României; 
președinți și membri ai unor structuri asociative ale 
militarilor din rezervă și retrage, de tradiții militare 
și de voluntariat; cadre didactice și elevi din Școala 
Generală nr. 70 ,,Cezar Boliac”/Sectorul 3 București; 
membri cotizanți și simpatizanți ai A.C.M.R.R./
Arma Geniu, precum și un număr însemnat de 
cadre militare în rezervă și retragere din București și 
județele Bacău, Brăila, Buzău, Giurgiu, Ilfov, Neamț, 
Vâlcea, Teleorman. 

Având satisfacția unei împliniri de onoare, ziua 
de 30 Mai 2018 se va regăsi consemnată în Cartea 
de Onoare a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă 
și Retragere din Arma Geniu ca un eveniment de 
referință istorică, a cărei măreție a fost amplificată și 
de faptul că, după aproape 90 de ani de la ridicarea 
în capitală a primului simbol al eroilor geniști -  
Monumentul Leul, aceasta a izbutit să înno-
bileze patrimoniul cultural-turistic al municipiului 
București, pe axa sa centrală, cu o nouă lucrare de artă 
vizuală, reprezentativă pentru Arma Geniu - bustul 
generalului Constantin N. Hârjeu. 
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Moţii au scris multe pagini din istoria României. 

Mulţi dintre ei trăiesc de mii de ani la peste 1.400 

de metri altitudine în propria lor „ţară” denumită 

„Ţara Moţilor”. Scriitorul Ioan Slavici îi consideră 

„cea mai nobilă parte a poporului român”. Cine nu a 

auzit de Avram Iancu sau de Horea, Cloşca şi Crişan? 

Sunt eroi naţionali despre care toţi copiii învaţă din 

manualele de istorie. Pe lângă faptul că sunt moţi, mai 

au ceva în comun: sentimentul de răzvrătire împotriva 

nedreptăţilor. Astfel au reuşit să păstreze intact 

spiritul românismului în Apuseni, în Ardealul ocupat 

de austro-ungari. Acest sentiment s-a păstrat până 

astăzi şi reprezintă una dintre trăsăturile esenţiale ale 

oamenilor din aceste locuri. În mod tradiţional, moţi 

sunt consideraţi locuitorii satelor de pe cursul superior 

al Arieşului, începând cu oraşul Câmpeni. În timp, 

locuitorii din alte zone adiacente Ţării Moţilor şi-au 

luat şi ei numele de moţ. Astfel, se pot întâlni deseori 

români de pe Valea Crişului Alb, din Ţara Zarandului, 

judeţul Arad, care se declară moţi, la fel ca şi mulți 

din judeţele Hunedoara, Bihor, Cluj şi estul judeţului 

Alba, deşi din punct de vedere etnografic, folcloric, 

există deosebiri între ei şi moţii propriu-zişi. Din acest 

motiv, zona locuită de moţi este mai mare sau mică, 

în funcţie de autorul care a scris despre aceasta. Cea 

MOŢII – ISTORIE ȘI CONTEMPORANEITATE

Colonel (r) IOAN POGAN
Filiala Județeană Cluj a ANCMRR „Al. I.Cuza”

mai mică întindere considerată ca fiind Ţara Moţilor 

include comuna Bistra, oraşul Câmpeni şi localităţile 

de munte situate mai sus de acestea, iar cea mai mare 

întindere cuprinde aproape întreaga zonă a Munţilor 

Apuseni, cu părţi mai mari sau mai mici din judeţele: 

Bihor, Hunedoara, Arad, Alba şi Cluj. Indiferent de 

întinderea Ţării Moţilor, „capitala” ei este considerată 

oraşul Câmpeni, judeţul Alba. În varianta restrânsă, 

populaţia moţilor este de circa 25.000 de locuitori, în 

timp ce în cea extinsă ajunge la 100.000. 

Originea moţilor şi a numelui de „moţ“

Scriitorul Ioan Slavici, studiind tipologia moţilor a 

exprimat una dintre cele mai interesante caracterizări 

a acestora în lucrarea ”Ardelenii”: „Aceştia sunt oamenii 

şi trupeşte şi sufleteşte mai colţuroşi şi mai vârtoşi. Fie 

scurt, fie înalt, Moţul e voinic şi îndesat, calcă rar şi 

apăsat şi are ceva din firea ursului. Om cu deosebire de 

potolit, Moţul vorbeşte puţin, e foarte răbdător, se avântă 

cu anevoie, dar e neînduplecat după ce a luat o hotărâre… 

Moţii sunt cea mai nobilă parte a poporului român”. 

Despre originea moţilor s-au emis diferite ipoteze, 

fără însă ca vreuna dintre ele să poată fi susţinută cu 

probe indubitabile. Astfel, unii autori consideră că 

moţii sunt urmaşii agatârşilor, populaţie care a locuit în 
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secolele dinainte de Hristos zona în care actualmente 

se află oraşele Câmpeni şi Abrud. Alţii îi consideră 

urmaşi ai celţilor sau ai unor triburi germanice care s-au 

perindat, probabil, prin regiune. Mai sunt ipoteze că 

moţii ar fi urmaşi direcţi ai dacilor şi ai colonilor romani, 

dat fiind faptul că foarte aproape de munţii locuiţi de 

moţi s-au aflat exploatări miniere romane, de unde se 

extrăgea aur, iar locurile au fost puternic colonizate după 

cucerirea Daciei de către Imperiul Roman. Majoritatea 

acestor ipoteze se bazează pe observaţia că între moţi 

se găsesc frecvent indivizi cu ochi albaştri şi cu părul 

blond, roşcat sau mai deschis la culoare.

O altă enigmă rămasă fără o explicaţie certă este 

originea numelui de „moţ”. Cele mai multe descrieri 

privind acest nume indică faptul că românii din 

munte purtau părul strâns în chică („moţ”), lăsată să 

cadă de obicei pe umărul drept. Alţi autori consideră 

că numele vine de la cuvântul latin „motus”, care 

înseamnă „răzvrătit”, „rebel”, dată fiind puternica 

înclinaţie spre libertate a moţilor. Austriecii îi numeau 

pe moţi „tzopfiger wallachische”, adică „valahi cu 

moţ”. Tradiţional, moţii s-au ocupat cu prelucrarea 

lemnului, găsit din abundenţă în munţii pe care îi 

locuiesc, şi cu creşterea animalelor. Puţini mai sunt cei 

care fabrică din lemn vase (doniţe, ciubare), şindrilă, 

lemn de construcţie etc. Nici în exploatările miniere 

nu mai lucrează decât foarte puţini, având în vedere 

închiderea acestora. Moţii valorificau produsele din 

lemn la câmpie, unde coborau pentru a le vinde sau a 

le schimba pe cereale sau alte lucruri necesare 

traiului greu din munţi. Călătoreau de obicei 

în convoaie de până la zece căruţe trase de cai. 

Oameni liniştiţi şi iubitori de viaţă

În ultimii ani, unii moţi au început să se 

ocupe de turism, transformându-şi casele 

în pensiuni, schimbându-şi astfel modul 

tradiţional de trai. Situaţia economică grea a zonei 

i-a determinat pe mulţi să plece la muncă în alte ţări. 

Moţii se identifică de sute de ani cu cel mai vestit 

instrument de cântat al lor: tulnicul. Acesta era folosit 

mai demult pentru comunicare, sunetele emise având 

fiecare o semnificaţie aparte, înţeleasă numai de către 

cel care cânta şi de către „destinatarul” semnalelor: 

„vin oile”, „vino acasă”, „va ploua” etc. Tulnicul este un 

instrument de cântat, confecţionat din scândurele din 

lemn de brad, şi arată ca un tub lung, conic, mai îngust 

la partea în care se suflă şi mai larg în partea prin care 

ies sunetele. Lungimea sa variază, putând ajunge şi la 3 

metri. Pentru a cânta, el trebuia ţinut în apă în prealabil. 

În mod obişnuit, la tulnic cântă fetele şi femeile. 

Sărbătoarea tradiţională a moţilor este Târgul de 

fete de pe Muntele Găina, care se ţine în fiecare an 

în jurul datei de 20 iulie, sărbătoarea Sfântului Ilie. 

Mii de moţi, alături de locuitorii judeţelor învecinate 

(Bihor, Arad, dar şi Hunedoara), se adună pe vârful 

Muntelui Găina (1.486 metri), pentru a târgui obiecte 

şi pentru a petrece. Originea acestui târg e pierdută în 

negura timpului. Se presupune că această sărbătoare 

e ţinută cam de 200 de ani încoace, în fiecare an, în 

acelaşi loc. „Moţii s-au remarcat prin ferocitatea arătată 

în luptă, precum şi prin determinarea cu care au cerut 

libertăţi sociale şi naţionale. Altfel, în timp de pace, 

moţii sunt liniştiţi şi iubitori de viaţă, fiind o populaţie 

paşnică, ce îşi câştigă cu greu traiul zilnic”, spune Ioan 

Rusu Abrudeanu în cartea „Moţii, calvarul unui popor 

eroic, dar nedreptăţit”. Sunt oameni primitori 

şi săritori atunci când este nevoie de ajutor. Un 

exemplu conculudent este și accidentul aviatic 

din ianuarie 2014 de pe muntele Petreasa. Sute 

de moţi au plecat să ajute la căutarea avionului 

prăbuşit în pădure. În final, trei dintre ei au 

reuşit să ajungă la avion şi să salveze majoritatea 

victimelor.
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CAPELA MILITARĂ „CAROL AL II-LEA”
DIN CONSTANȚA
General-locotenent (r) Constantin ZECA

Președintele Filialei Județene Constanța a A.N.C.M.R.R.

„Capela Militară”, azi Biserica „Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavriil”situată în centrul orașului Constanța 
pe Bulevardul Tomis, colț cu strada Nicolae Iorga, în 
apropierea Spitalului Județean de Urgență Constanța, 
îmbogățește imaginea urbanistică și arhitecturală 
a orașului nostru. Prezentul studiu se bazează pe 
un material aflat în Arhiva Bisericii, dar și pe alte 
materiale studiate. În cele ce urmează vom aduce în 
prim-plan câteva repere din istoria acesteia.
În perioada interbelică, pe strada Mircea cel 

Bătrân erau cantonate: Comandamentul Diviziei 9 
Infanterie,Regimentul 34 Infanterie, Regimentul 9 
Cavalerie, Regimentul 18 Obuziere, Regimentul 13 
Artilerie și Depozitul de Armăsari. De asemenea, 
pe locul actual al Bisericii funcționa Spitalul Militar, 
iar spre Marea Neagră se găsea poligonul de tragere. 
Zidirea lăcașului de cult reprezintă o consecință a 
colaborării comunității civile și armata română, atât 
pentru creștinii ortodoxi ai orașului, cât și pentru 
soldații Garnizonei Constanța.
La acea vreme, Armata română deținea cea 

mai mare parte din suprafața orașului, aproximativ 
80%. Orașul Constanța, dispunea, în jurul anului 
1930, de 5 biserici, fiind foarte puține în raport cu 
populația creștin-ortodoxă. Harta demografică a 
orașului Constanța, aproape de anul 1940 ne indica 
o populație de aproximativ 70.000 de locuitori, 
majoritatea de credință creștin-ortodoxă. Soldații 
români creștini-ortodocși ai Garnizoanei Constanța 
participau ocazional și într-un număr mic la slujbele 
religioase.
Începând cu anul 1932 s-a constiuit un Comitet 

de Inițiativă având ca scop construirea unei Capele 
Militare căreia să i se dea numele de „Regele Carol 
II”. În 1937 acesta adresa Diviziei a 9-a prin Serviciul 
Intendenței o copie a procesului-verbal încheiat la 28 
iulie 1932 prin care se făceau cunosute următoarele 
aspecte:
„Avem onoare a vă face cunoscut că în Garnizoana 

Constanța s-a format în anul 1932 un Comitet de 
Inițiativă cu scopul de a strânge fonduri necesare zidirii 
unei Capele Militare, strict necesară acestei Garnizoane 
lipsită de biserici creștinești românești. Strângerea 
fondurilor urma să se facă prin: colectă publică sub formă 
de vânzări de cărămizi, festivaluri artistice, serate, 

baluri etc. Pentru colecta publică s-a cerut aprobarea 
Ministerului care a fost dat prin ordinul cu nr. 95.494 
din 28 decembrie 1932 pentru 400.000 de cărămizi a 
5 lei bucata și în cuprinsul Eparhiei Sfintei Episcopii a 
Constanței având termen pâna la 31 decembrie 1933. 
Prin ordinul înregistrat cu numărul 17.847 din 22 Mai 
1933 a fost aprobată extinderea colectei în întreaga țară 
fiind adresată tuturor unităților militare. Printr-un  
alt ordin înregsitrat la nr. 113.829 din 6 februarie 
1934 a fost prelungit termenul de colectă pănă la data 
de 31 decembrie 1934. Prin ordinul nr. 90.884 din 27 
noiembrie 1935 a fost aprobată scutirea Comitetului 
de taxa de 30% ce trebuia vărsată la Fondul Sanitar 
și de Ocrotire. Cu toată insistența Comietului din cele 
400.000 de cărămizi nu au fost vândute până la data 
aprobată decât 94.700 de cărămizi realizându-se suma 
de 500.000 de lei. Din festivaluri și serate nu au fost 
relaizate decât aproximativ 150.000 de lei, astfel încât, 
Comitetul nu dispunea decât de suma de 650.000 de lei 
absolut insuficientă începerii construirii bisericii. Din 
această cauză s-a făcut rugămintea aprobării prelungirii 
colectei a vînzării de cărămizi până la data de 31 
decembrie 1938.”
Comitetul avea o componență mixtă fiind alcătuit 

din comandanții unităților de la toate armele, 
persoane de rang înalt, cum ar fi Prefectul județului, 
Primarul municipiului, Directorul Băncii Naționale, 
Consilierul Curții de Apel, dar și alte persoane.
Președintele Comitetului a fost ales Episcopul 

Constanței. Din procesul-verbal s-a putut distinge 
formarea Comitetului având misiunea „ca prin ofrande, 
vânzare de cărămizi, festivaluri, etc. să adune sumele 
necesare zidirei unei Capele Militare în Garnizoana 
Constanța”. Pentru strângerea sumelor necesare, 
Comitetul de Inițiativă s-a adresat Ministerului 
Ocrotirilor Sociale cu scopul de acordare a avizului 
favorabil achiziționării celor 400.000 de cărămizi, cu 
prețul de 5 lei bucata, cu scopul începerii lucrărilor de 
zidire a lăcașului de cult.
În baza unui ordin emis în 1933, și apoi prelungit 

în 1934, Ministerul a aprobat favorabil dispozițiile 
prin care se stipula ca vânzarea cărămizilor să obțină 
acordul Prefecturii Județului și la finalul „colectei să 
se încheie un proces-verbal cu delegație al Prefecturei 
asupra rezultatului bănesc obținut, din care 30% să 
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se verse la Fondul Sanitar și de Ocrotire, în care sens 
Ministerul a dat ordin în 1933”. Datorită intervențiilor 
Comitetului, Ministerul Sănătății și Ocrotirilor, 
în 1935, scutea cota de 30% necesară vărsării din 
fondul realizat. Conform procesului-verbal încheiat, 
„Comitetul a tipărit 400.000 cărămizi, din care 300.000 
au fost vizate de Prefectura Județului și au fost lansate 
la diferite persoane, autorități civile și militare și mai 
târziu la toate unitățile armatei” Ministerul Apărării 
Naționale emite în 1932 un ordin prin care aproba 
pentru construcția Capelei Militare o suprafață de 
1617 m2 din curtea Regimentului 13 Artilerie.
Ca urmare a înființării Comitetului, cel care a 

fost desemnat să fie responsabil pentru administrea 
fondurilor, lucrările de corespondență și primirea 
banilor, a fost numit,preotul Căpitan Soroceanu 
Alexandru, de altfel acesta fiind și Confesorul 
Garnizoanei. În atribuțiile acestuia intrau și 
responsabilitatea arhivei, distribuirea cărămizilor 
și controlul sumelor încasate. În 1933, Episcopul 
Constanței demisiona din calitatea de Președinte 
al Comitetului și președinte va fi numit generalul 
Leventi. Generalul Leventi a întocmit un inventar 
și a constatat nereguli, astfel luând măsurile necesare 
ce se impuneau. Sumele de bani încasate de Preotul 
Soroceanu și trecute pe numele acestuia la Banca 
Națională, precum și sumele și recipisele scrise pe 
responsabilitatea Diviziei 9 Infanterie au fost depuse 
la Administrația Financiară în responsabilitatea 
Casei de Depuneri și pe numele Comitetului. În plus 
toate recipisele au fost depuse în plic închis în locația 
Regimentului 13 Artilerie. O altă măsură necesară 
a fost ridicarea cărămizilor ce se aflau depozitate 
la Preotul Soroceanu acasă și au fost mutate în 
cadrulcomandamentului Brigăzii a 9-a Artilerie. 
Căpitanului Ionescu i s-au creat atribuții de secretar 
și casier, eliberând-ul de atribuțiile administrative. 
O măsură specială pe care o va lua Generalul 
Leventi făcea trimitere la faptul că nicio operațiune 
adminstrativă nu a mai fost executată decât cu 
aprobarea în scris a Președintelui.
În 1935, se propunea completarea Comitetului 

prin alegerea a 2 cenzori, unul fiind din partea 
Administrației Financiare, celălalt, fiind ofițer 
intendent ce aparținea de Comandamentul Diviziei 
a 9-a, dar a fost confirmat şi Căpitanul Ionescu din 
Regimentul 13 Artilerie, casier al Comitetului. S-a 
mai propus ca sumele să fie consemnate într-un 
registru de încasări și cheltuieli eliberându-se o recipisă 
regulamentară, iar banii depuși la Adminitrația 
Financiară, casierul nerămânând decât cu o sumă de 
10.000 lei conform hotărârii Comitetului, încheiat 

printr-un proces-verbal din 1933. Noul Președinte 
al Comitetului a dat dispoziție prin care cei 2 
cenzori aleși să verifice gestiunea de la momentul 
înființării Comitetului. Rezultatele obținute au fost 
înscrise într-un proces-verbal încheiat la 3.XII.1935. 
Procesul-verbal cuprindea un bilanț, care ulterior a 
fost publicat prin presa locală a vremii.
În unul din procesele-verbale redactat în 1937 se 

găsește informația potrivit căreia Intendentul maior 
Păun Diogene din Divizia a 9-a, Serviciul Intendenței 
și Dumitru Pană, Administrator Financiar de Încasări 
și Plăți al Județului Constanța, cenzori, însărcinați 
cu verificarea gestiunii Comitetului de inițiativă 
pentru construirea Capelei Militare întrunindu-se au 
constatat următoarele: Comitetul pentru construirea 
Capelei Militare în Garnizoana Constanța funcționa 
potrivit procesului-verbal din 3 decembrie 1935. 
Componența Comitetului de Inițiativă în anul 
1937, cuprinde pe: domnul general N. Ciupercă, 
Comandantul Garnizoanei, domnul general Gh. 
Leventi, Comandantul Brigăzii a 9-a Artilerie, 
Președinte, domnul general Zissu D., Comandantul 
Brigăzii a 11-a ca membru, Primarul municipiului 
Constanța, Prefectul Județului Constanța, Chestorul 
municipiului Constanța, Administratorul Financiar, 
Directorul Băncii Naționale, comandor Popescu 
Ștefan, inginer Mocanu, directorul Stației de Petrol, 
inginer Cotovu.
Comitetul era completat de către domnii 

Comandanți ai Regimentelor: 34 Infanterie, 13 
Artilerie, 18 Artilerie, 9 Călărași, Cercul Recrutare, 
Baza Navală, Confesorul Garnizoanei Căpitan 
Ionescu Ioan din Regimentul 13 Artilerie, casier. În 
procesul-verbal din 3 decembrie 1935 s-au menționat 
ordinele aprobatoare, pe baza cărora Comitetul a 
tipărit 400.000 de bucăți de cărămizi cu prețul de  
5 lei bucata, cu o valoare de 2.000.000 lei. Prin adresa 
înregistrată din 1934 Ministerul Muncii, Sănătății și 
Ocrotirilor Sociale a aprobat prelungirea strângerii 
de fonduri.Unitățile militare au răspuns pozitiv la 
apelul comandantilor privind strângerea de fonduri.
Astfel dintr-o adresă a Adminstrației Financiare 

aflăm că s-a strâns suma de 14.515 lei, prin și contribuția 
adusă de către: Primăria Ivești cu suma de 150 de lei, 
Societatea Creditul Carbonifer cu 1000 de lei, preotul 
Căpitan Soroceanu de la Buzău cu 820 de lei, Banca 
Agronomilor cu 135 de lei, preotul C. Lepădatu de la 
Tecuci cu 500 de lei, Prefectura Constanța cu 4410 
de lei, Căpitănia Portului Constanța cu 5000 de lei și 
Garnizoana Constanța cu 2.500 de lei.
La 1 iunie 1937, Comitetul de Inițiativă  

pentru ridicarea Capelei Militare „Regele Carol II” 
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adresează Domnului Primar o solicitare: „Comitetul 
pentru zidirea Capelei Militare Regele Carol II din 
Constanța, în ultima ședință din Aprilie 1937 a hotărât 
să înceapă lucrările pentru construirea de îndată ce va 
avea suma de lei 1.000.000 bani lichizi în mâinile sale. 
Spre acest sfârșit vă rugăm să binevoiți a dispune să 
se ordonanțeze subvenția de 200.000 lei prevăzută în 
bugetul Municipiului pentru Capela Militară.
Cu această sumă vom mai avea de adunat mai puțin 

de 100.000 de lei până la atingerea sumei de 1.000.000 
de lei spre a putea începe construcția și a avea siguranța 
că vom ajunge cel puțin până la acoperiș. Ordonanța vă 
rugăm a se emite pe numele casierului nostru Căpitanul 
Ionescu V. Ioan din Regimentul 13 Artilerie. Primiți 
vă rugăm Domule Primar asigurarea deosebitei noastre 
considerațiuni. (ss) Colonel Trestioreanu.”
Ministerul Sănătății și Ocrotirilor Sociale 

va comunica faptul că autoriza o ultimă colectă 
organizată de „Comitetul pentru ridicarea Capelei 
Militare pentru cărămizele nevândute” în scopul 
„construirii capelei”. În același an 1937 Comitetul 
pentru zidirea Capelei Militare se adresa Primăriei 
Constanța: «Comitetul pentru zidirea Capelei Militare 
a hotărât în ultima sa ședință să înceapă lucrările de 
construire numai și de ce a avea adunat în mâinile sale, 
suma de 1.000.000 de lei, ca astfel să fie asigurată cel puțin 
zidăria și acoperișul, în primul an de lucru. Cu subvenția 
scrisă în buget de Onor Primăria Municipiului, tocmai 
vomcompleta această sumă, după care am lua măsuri de 
contractare și de transport de materiale, care trebuiesc 
efectute cu mijloace militare, pe îndelete, ca astfel, spre 
primăvară, să fie adus complet pe teren și să se poată 
începe zidăria. Spre acest sfârșit, vă rugăm să binevoiți 
a dispune să ni se ordonanțeze și restul de 150.000 lei, 
pe numele Casierului nostru (Căpitan Ionescu V. Ion din 
Regimentul 13 Artilerie), precum și să ni se înmâneze 
suma, care va fi depusă, la vedere, la casa de depuneri.
Primiți, vă rog Domnule Primar, asigurarea celor 

mai bune sentimente ale noastre. Colonel Trestireanu”.
În sprijinul ridicării bisericii au mai contribuit cu 

fonduri financiare depuse la Adminstrația Financiară: 
primăriile din Oltenița, Brăila, Șimleul Silvaniei, 
Babadag, Constanța, Râmnicu Vâlcea, Târgu Frumos, 
Adjud și Sfântu Gheorghe, precum şi toate unitățile 
militare ale Diviziei 9 Infanterie.
Conform acestor informații se poate spune că la 

zidirea bisericii a existat o voință și unitate națională. 
Sub numărul 15.270 din 28 mai 1938, domnul 
general Comandat al Diviziei a 9-a și al Garnizoanei 
Constanța primește autorizația construirii bisericii 
pe proprietatea M.A.N. în curtea Regimentului 13 
Artilierie cu condiția respectării regulamentului în 

construcții și alinierii urbanistice. Având în vedere 
dificultățile întâmpinate primește ajutor din partea 
consilierului tehnic ce devine și responsabil al înălțării 
bisericii în curtea cazărmii Regimentului 13 Artilerie, 
în anumite condiții, cum ar fi: comitetul să delege 
o singură persoană care având suficiente pârghii să 
aplice în executarea lucrării măsurile administrative și 
financiare necesare raportate la diferitele recomandări 
și nevoi ale șantierului.
Organizarea șantierului s-a realizat fără implicarea 

unei persoane delegate de către Comitet sau prin 
intervenția autorităților publice. În linii mari, 
organizarea presupunea ca șantierul să fie condus 
de un șef de șantier, ajutat de un funcționar pentru 
partea adminstrativă și un magaziner care să doarmă 
în magazia de materiale, precum și 2 gardieni, unul de 
zi și unul de noapte. Șeful de șantier a primit dispoziții 
exclusive, iar persoana delegată de către Comitet avea 
posiblitatea verificării și controlului pe toată durata 
activității șantierului, putând emite ordine de execuție 
doar în conformitate cu dispozițiile scrise în condica 
șantierului. În plus controlul executării lucrărilor cădea 
în sarcina consilierului tehnic și a persoanei delegate 
de către Comitet ce deținea atribuția administrării 
acestei lucrări. De asemenea, s-a stabilit ca arhitectul 
diriginte să comunice și să întrețină relații de lucru cu 
consilierul tehnic sau în anumite cazuri excepționale 
comunicarea se realiza între inginerul delegat de 
consilierul tehnic cu supraveghetorii, precum și cu 
delegatul Comitetului sau șeful de șantier. Acestea 
erau singurele persoane autorizate, în afara acestora 
nefiind admise alte persoane sau diferite autorități.
Consiler tehnic și constructor responsabil al 

bisericii care să îndeplinească funcția de șef de 
șantier, în incinta cazărmii Regimentului 13 Artilerie 
a fost propus domnul Constantin Cristu Costea, 
care se oferea ca în schimbul sumei de 80.000 lei să 
îndeplinească această sarcină. În exercitarea funcției 
a mai fost numit un delegat, domnul Maior Ionescu 
din partea Comitetului care trebuia să-l ajute, dar și 
plutonierul Cazacu având aceeași sarcină.
Programul de lucru în decursul timpului a fost 

întocmit de consilierul tehnic cu speranța și dorința 
îndeplinirii pentru executarea acestuia. Acesta va 
depinde de fondurile existente provenite din donații, 
dar și din bunăvoința cetățenilor. Considerând că 
deja se strânsese o sumă minimă, până la valoarea de 
1.200.000 de lei, existentă, precum și donațiile, dar 
și materialele necesare, consilierul tehnic opina că 
lucrarea se putea desfășura în diferite etape, după un 
anumit desfășurător al lucrărilor, de la 20 iunie 1938 
şi până la 15 octombrie 1939.
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Chiar dacă, Comitetul și-a fixat anumite repere 
calendaristice, nu s-au putut ține de acestea din cauza 
greutăților întâmpinate în strângerea fondurilor, 
iar materialele erau procurate în funcție de suma 
disponibilă. Din aceste motive Comitetul ad-hoc 
relansează ideea și apelul de colectare a finanțelor 
necesare zidirii bisericii.
În 1938 pentru zidirea Capelei Militare Comitetul 

adresa o rugăminte domnului Primar solicitând 
aprobarea sumei de 200.000 de lei în vederea începerii 
lucrărilor pentru zidirea Capelei cunoscând nevoia 
urgentă a sodaților din Garnizoană, dar și faptul că 
biserica devenea și un monument de înfrumusețare 
și utilitate publică a orașului Constanța. Dorința 
Comitetului era fermă pentru punerea cât mai rapidă 
a pietrei de temelie a bisericii militare, pe care să o 
sfințească chiar în cursul anului 1938 și în prezența 
M.S. Regele Carol II. Terenul necesar construirii 
bisericii fusese alocat, precum și planul bisericii era 
gata. Comitetul considera că biserica făcea onoare 
municpiului, alăturându-se clădirilor care ofereau o 
imagine frumoasă orașului. Biserica avea rolul de a 
servi ca loc de închinare, atât pentru credincioșii civili 
din apropierea ei, cât și pentru soldați.
În cursul verii anului 1938 se punea piatra de 

temelie a bisericii. La acest eveniment au partipicipat 
o serie de personalități. Redau mai jos, textul 
Hrisovului de temelie al Bisericii „Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavriil”.
Hrisovul de Temelie al Bisericii cu hramul „Sfinții 

Arhangheli Mihail și Gavriil” semnat la 3 iulie 1938.
„Cu vrerea lui Dumnezeu celui în Treime lăudat, 

ziditus-a din temelie această biserică cu hramul „Sf.
Arhangheli Mihail și Gavriil” pentru întărirra credinței 
în Dumnezeu și iubirea de țară și rege a ostașilor din 
Garnizoana Constanța. Ridicatus-a acest sfânt locaș din 

daniile și osârdia binecredincioșilor creștini 
cu ajutorul Dregătorilor din localitate și din 
Capitala Țării, în zilele Prea înălțatulului 
Rege Carol II. Prim sfetinc al Tronului fiind 
I.P.S. Patriarh MIRON CRISTEA. Ministru 
al Apărării Naționale fiind genelalul de 
Divizie GH. ARGEȘANU. Comandant 
al Corpului II Armată generalul de divizie 
adj. IOSIF IACOBICI. Comandant al 
Garnizoanei Constanța și a Diviziei IX 
generalul NICOLAE MACICI. Episcop al 
Armatei P.S. dr. PARTENIE CIOPRON. 
Prefect al Județului, colonel IOAN SPIREA. 
Primar al Orașului, magistrat C. Florescu. 
Acest hrisov s-a așezat la temelia bisericii 
ostășești „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” în 

ziua de Duminică 3 iulie anul dela Hristos 1938, după ce 
s-a iscălit de cei de față.
Comandantul Div.IX și al Garnizoanei Constanța, 

Președinte al Comitetului, general Nicolae Macici”
La 3 iulie 1938 s-a pus piatra de temelie pentru 

începerea lucrărilor de zidire și construire a bisericii. 
Domnului general, Comandant al Diviziei a 9-a 
și al Garnizoanei Constanța i s-a dat autorizația de 
construire a bisericii pe proprietatea Ministerului 
Apărării Naționale, pe locul Regimentului 13 Artilerie 
din strada Carol I. Biserica Militară „Regele Carol 
al II-lea”, este o construcție de zidărie, care a fost 
executată în conformitate cu planul aprobat. Fundațiile 
au fost executate cu mortar din ciment, până la soclu, 
iar zidurile de elevație din cărămidă cu mortar de var.
Plasarea constucției în plan era prevăzută prin 

retragerea de la alinierea străzii Carol I la o distanță 
de 12 m spre interior. Această autorizație era valabilă 
doar un an de zile de la începerea lucrărilor. 
Pentru o bună desfășurare a lucrărilor s-a convenit 

ca orice obiect antic găsit ca urmare a săpăturilor să 
fie depozitat de către proprietar la autoritățile locale 
fără nicio pretenție materială.
Arhitectul șef al Patriarhiei României, la invitația 

părintelui militar al Garnizoanei Constanța, făcea 
anumite constatări în privința proiectului.Proiectul 
a fost inspirat de la bisericele moldovenești ale lui 
Ștefan cel Mare: Putna, Baia, Iași etc. Din proiect 
reieșea că avea dimensiuni reduse și nici stilul, nici 
marea înălțime nu cereau, nici forma moldovenescă 
nu permiteau, mari deschideri interioare. Orice 
modificare de dimensiuni ar fi atras după sine 
în proporție mare înălțimea și bolțile necesitând 
cheltuieli mai mari. Cu toate greutățile întâmpinate 
încep lucrările de construcție la termenul stabilit sub 
îndrumarea arhitectului Ionescu Berechet.

Sfinţirea pietrei de temelie a Bisericii  
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, din Constanţa
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Sfințirea Bisericii a fost făcută în 1940, la care 
au participat un sobor de preoți. Cea dintâi slujbă 
realizată în Biserică a fost ținută de Episcopul 
Armatei, generalul Partenie Ciopron. Pentru o scurtă 
perioadă de timp, începând cu anul 1940 și până 
în 1948, Biserica a funcționat sub denumirea de 
„Capela Militară”. Slujitori ai altarului și predicatori 
din amvon din 1940 până în 1949 au fost maiorul 
Soroceanu Alexandru, numit și maiorul „Biserică”, 
această denumire primindu-o ca urmare a energiei și 
implicării sale neobosite în construirea lăcașului de 
cult, dar și alți slujitori, precum Deleanu și Radu.
Între 1948 și 1949, Biserica a ținut loc de 

Catedrală Episcopală, în vremea vrednicului de 
pomenire Episcop Gherasie Păunescu. Începând 
cu anul 1949 va căpăta o transformare în biserică 
parohială, cel dintâi paroh fiind Mihai Verban, care a 
avut o activitate îndelungată până în anul 1992. 
Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail 

și Gavriil” nu a fost ocolită de prigoana comunistă.
Slujitorii acestei biserici și creștinii care au participat 
la slujbele religioase au îndurat suferințe de pe urma 
presiunilor realizate de comuniști. Însă după 1989, 
situația se schimbă radical oferind un spațiu de libertate 
a manifestării credinței creștine și a participării la 
slujbele religioase alături de slujitorii sfântului altar. 
Lucrările de pictură sunt reluate în perioada 2005-
2011 prin contribuția atât a Consiliului Parohial, 
cât și a preotului paroh Morlova Nicușor împreună 

Biserica 
„Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil“,  
după construcţie

Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, azi

cu conslujitorii Drăguș Enache, Ciocan Cornel și 

Tănăsescu Eugen.

După finalizarea picturii, Biserica a fost resfințită 

de către Înalt Prea Sfințitul Teodosie al Tomisului 

împreună cu Prea Sfințitul Ciprian Câmpineanul și un 

sobor de preoți și diaconi, chiar de hramul „Sfinților 

Arhangheli Mihail și Gavriil”, la 8 noiembrie 2011.

Personal, consider că ar fi o măsură înțeleaptă 

adoptarea deciziei de revenire la denumirea de 

„Capela Militară”, așa cum era ea cunoscută acum 

mai bine de jumătate de secol. În plus s-ar recunoaște 

și meritele și efortul depus de generalii,ofițerii 

şi soldații armatei române pentru zidirea acestei 

bisericii.

��
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SEMNAL

Cartea de față, semnată de 

colonel (r) Constantin CHIPER și  

locotenent (r) ing. Neculai URSU 

aduce în prim-plan faptele de 

arme ale militarilor vasluieni în 

Războiulde Independență 1877 –  

1878; Războiul de Întregire a Ne-

amului 1916 – 1919: și în cel de 

al Doilea Război Mondial 1941 – 

1945.

Autorii cărții au făcut un efort 

deosebit de a identifica numele 

eroilor din actualul județ Vaslui 

din Arhivele Militare Naționale 

București și Pitești, din evidența 

Serviciului Județean Vaslui al 

Arhivelor Naționale, precum și din 

CĂRŢI...

VASLUIENII ÎN RĂZBOAIE

FILIALA JUDEȚEANĂ TIMIȘ  
„COLONEL ION ENESCU” A ANCMRR 

„ALEXANDRU IOAN CUZA” – LA 30 DE ANI

evidența primăriilor comunale. 
În acest fel au fost identificate: 
11 cadre militare din Războiul de 
Independență; 48 din Războiul 
de Întregire a Neamului și 77 din 
al Doilea Război Mondial, unii 
dintre ei cu biografii deosebit de 
bogate. Pe lângă cei de mai sus, 
au fost aduse în prim-plan numele 
a sute de soldați din localitățile 
județului Vaslui al căror eroism nu 
a fost și nu va fi uitat niciodată.
Încărcătura de date și fapte 

din cuprisul cărții scoate la iveală 
volumul deosebit de muncă al 
autorilor dar și grija acestora 
pentru acuratețea datelor cu care 
au operat.

Lucrarea a apărut la KARTA-

GRAFI PLOIEȘTI în acest an. 

Felicitări autorilor.

Înființată la 12 decembrie 

1990 din inițiativa unui grup 

de cadre militare în rezervă și 

în retragere din care au făcut 

parte: gl. mr. (r) Vasile Totorcea, 

col. (r) Juravle Ion, col. (r) 

Bejan Aurel, col. (r) Tichie 

Gheorghe, col. (r) Bârliba 

Constantin, col. (r) Socaciu  

Petre, col. (r) Ciortan Mircea, 

col. (r) Moldovan Ioan, col.(r) 

Pâinișoară Virgil, plt. adj. (r) 

Vălean Ștefan, Filiala Județeană 

Timiș „Colonel Ion Enescu” 

împlinește în 2020, 30 de ani de 

activitate.

Un prilej minunat pentru 

preșe dintele acesteia, col.(r) 

Constantin GOMBOȘ de a 

aduce, printr-o scurtă mono-

grafie, în prim-plan pagini din 

activitatea acestei filiale și nu 

mai puțin pagini din istoria 

militară a Timișoarei între  

1919 – 2019.

Vorbind despre viața și 

acti vitatea Filialei Județene 

Timiș „Colonel Ion Enescu” 

a ANCMRR, autorul a ales 

pentru monografie momentele 

cele mai importante din viața 

acesteia, punându-le în ordine 

cronologică deosebit de ușor de 

înțeles.

Monografia, apărută la Edi-

tura Eurostampa-Timișoara, se  

încheie cu un frumos album 

foto cu cele mai interesante 

imagini din viața și activitatea 

filialei. Felicitări autorului.
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DATORIA DE A ONORA

BRAZDA ÎNTOARSĂ  
DE PLUGUL SUFLETULUI MEU

O carte în care autorii, colonel 

(r) Dănilă MOLDOVAN și colonel 

(r) Gheorghe ILE, și-au propus să 

aducă în prim-plan manifestările 

național-istorice desfășurate de 

către Filiala Județeană Hunedoara 

„Sarmizegetusa” a ANCMRR, în  

scopul evocării și aniversării unor  

evenimente ale trecutului și come-

morării unor personalități de seamă 

din istoria poporului român. Cele 

mai multe dintre acestea se referă 

la sărbătorirea lui Avram Iancu, 

„Crăișorul munților” cu ocazia „Săr-

bătorilor Naționale de la Țebea”. 

Un loc aparte în cuprinsul cărții îl 

ocupă participarea Filialei Județene 

Hunedoara a ANCMRR, cu toate 

cele 5 subfiliale, la comemorarea 

luptelor din anul 1916 în Pasul 

Vâlcan unde se află „Memorialul 

Eroilor din Războiul Întregirii. 

La ceremonialul din anul 2019, 

în cadrul Complexului Statuar a fost 

amplasat și un sarcofag din mar-

mură neagră intitulat „Mormântul 

Eroului Necunoscut”, pe a cărei  
parte superioară stă scris următorul 

mesaj: „GLORIE  EROILOR  NEA  - 

MULUI. Întru cinstirea ostașilor 

din vechiul regat, pentru neuitatele 

pilde ale iubirii de Neam și Țară, 

pentru cei de azi și viitor, Ardealul 

vi săînchină. 24 august 2019”.

Cartea încorporează și partici-

parea la manifestările de pe 

Câmpia Libertății cu ocazia 

împlinirii a 170 de ani de la 

Adunarea românilor transilvăneni 

și a 250 de ani de la moartea în 

exil a Episcopului Ioan Inocențiu 

Micu Klain.

Totodată, paginile cărții con-   

sem nează activitățile Filialei pentru 

sărbătorirea Centenarului Marii 

Uniri și în mod deosebit partici-

parea acesteia la manifestările ce au 

avut loc la Alba Iulia cu acest prilej. 

În pagini de o frumusețe aparte  

sunt consemnările despre activită-

țile membrilor filialei la Colegiul 

Militar din Alba Iulia, unde aceștia 

au hotărât să premieze, în fiecare  

an, pe primii cinci cei mai buni elevi 

la învățătură. Cea mai mare parte 

din cuprinsul cărții este destinată 

unui impresionant Album foto în 

care, prin intermediul imaginilor 

sunt înfățișate toate activitățile fili-

alei, de la înființare până în prezent. 

Cartea a văzut lumina tiparului la 

Editura CĂLĂUZA v.b. Deva, 

înanul 2020. Onor autorilor.

Este cea de-a noua carte 
în ultimii zece ani, pe care-și 
pune semnătura ziaristul militar 
colonel(r) Ion Gh. Toma. O 
emoționantă întoarcere în timp, 
privit cu detașare dar și cu ochii 
prezentului. Un exercițiu pentru 
prelungirea vieții acum când sănă-
tatea condeierului devine tot mai 
precară, periplul printre amintiri 
pe care autorul îl face privește 
în primul rând locul în care s-a 
născut, dar și a altora în care pașii 
l-au purtat de-a lungul vieții.
Parte dintre aspectele pe care 

le aduce în prim-plan și-au găsit 
cândva locul în caietul de reporter 
și care nu au scăpat de atenta 

urmărire, în timp de către autor, 

care iată le dă din nou viață la o 

nouă dimensiune. Cele mai multe 

dintre poveștile așezate între filele 

cărții sunt din comuna Luciu sau 

din împrejurimile acesteia, călcate 

cu piciorul de către autor încă din 

copilărie, dar și acum la vârsta 

senectuții.

O idee care străbate ca un fir 

roșu această carte și nu numai, este 

cea privind frumusețea și puterea 

oamenilor dar și a faptelor acestora 

încrustate pe răbojul timpului 

pe care „brazda întoarsă” le dă la 

iveală.

Cartea este prefațată de poetul 

militar, colonel (r) Liviu Vișan, 

președintele Societății Scriitorilor 

Militari și a apărut în acest an la 

Editura Detectiv.
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O lucrare pe care autorul ei, 
domnul general-maior (r) Gheorghe 
Popa, președintele Filialei Județene 
Mureș a ANCMRR o consideră con - 
tinuarea monografiei acestei Filiale 
editată cu mai mulți ani în urmă, 
intitulată „Permanent la datorie”.
Lucrarea, în întregul ei, este 

dedicată acțiunilor întreprinse de 
Biroul Permanent al filialei pe linia 
cunoașterii frumuseților României, 
comemorarea eroilor neamului, vizi-
tarea unor instituții de cultură, lăcașe 
de cult, muzee și alte obiective de 
mare interes național dar și local.
Pe lângă obiectivele vizitate de 

care luăm cunoștință din cuprinsul 
cărții, autorul aduce în prim-plan 
date și fapte din istoria locurilor, 
personalităților de seamă, inclusiv 
militare, fapte de eroi care-și dorm 
somnul de veci în toate părțile țării, 
la care drumeții s-au oprit de fiecare 
dată, au aprins o lumânare, au pus o  
coroană, o jerbă sau un buchet de flori.

REGIMENTUL 17 RACHETE ANTIAERIENE „SEMENIC” 
ÎN DOUĂ CĂRŢI

JURNAL DE CĂLĂTORIE

Cele două cărți au fost scrise de doi foști comandanți 
ai regimentului cu ocazia împlinirii a 37 de ani de la 
emiterea ordinului de înființare a acestuia (la 30 iunie 
1983) și a 35 de ani de la primirea Drapelului de Luptă 
(15 august 1985). Prima apărută a fost ,,Rachetiștii 
Antiaerieniai Caraș Severinului”, scrisă de gl.bg.(r.) 
Vasile Cocoșilă, iar cea de a doua, ca o completare 
și „o abordare altfel” scrisă de gl. lt.(r.) dr. Ciobanu 
Emil „Unitatea de pe Deal, Regimentul 17 Rachete 
Antiaeriene „SEMENIC”. Cărțile înmagazinează în 
cu prin sul lor parte din viața și activitatea celor care 
au încadrat această unitate în scurta ei perioadă de 
existență, respectiv 1983 – 2003 și care prin rezultatele 
obținute a dat sens existenței acesteia. Sunt scoase în 
evidență activitățile de înființare, pregătirile pentru 
intrarea în serviciul de luptă permanent, pregătirea și 
executarea tragerilor de luptă în poligoanele din țară 
și străinătate și altele specific unei astfel de unități. Cei  
care doresc să cunoască viziunea celor doi foști coman-
danți, care au lucrat împreună la înființarea Regimentului, 

mr. Ciobanu Emil – comandant și mr. Cocoșilă Vasile – 
șef de stat major, pot găsi cele două cărți pe site-ul www.
ancmrr.ro la rubrica „Publicații ANCMRR”.
Lăsăm ca cititorul să-și facă propria părere asupra 

modului în care cei doi foști comandanți au descris 
înființarea și existența unei unități de elită, care a 
făcut parte timp de 20 de ani din Trupele de Apărare 
Antiaeriană a Teritoriului României. 

Col. (r) ing. MARIN ANDREI

�� �� �� �� �� �� �� �� ��

Marile unități, unitățile și 
formațiunile militare care au 
facilitat, într-un fel sau altul, buna 
desfășurare a acestor excursii sau 
au fost pur și simplu pe traseele 
parcurse sunt prezentate și ele, cu 
dărnicie în rândurile cărții. Mai 
adăugăm și faptul că cititorul care se 
apleacă asupra acesteia găsește date 
și fapte ce pot constitui adevărate 
ghiduri turistice din care nu lipsesc 
posibilitățile de cazare și masa, de 
mare ajutor pentru cei interesați.
Nu ne oprim în mod expres la 

itinerarele urmate de către călă-
tori, subliniem doar că acestea au 
cuprins aproape întraga țară și că 
fiecare itinerar, indiferent că a fost 
în Ardeal, Moldova, Muntenia, 
Dobrogea, Banat, Maramureș, ș.a 
a avut încă de la început un scop 
bine definit și s-a desfășurat într-un 
anume timp cu asigurarea dinainte a 
cazării și mesei. O parte însemnată 
din economia lucrării o reprezintă 

bogatul album foto destinat atât 
cadrelor militare în rezervă și în 
retragere, membre ale Filialei 
Județene Mureș a ANCMRR, 
cât și membrilor Filialei Mureș a 
ANVR.
Casa de Editură „Mureș” și SC 

Cromatic Tipo SRL „Tg. Mureș” 
au editat și tipărit această frumoasă 
și interesantă carte.
Felicitări autorului.
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...ŞI REVISTE

Revistă editată de Asociația Națională Cultul Eroilor 
„Regina Maria” aduce prin conținutul său, subiecte cu o 
încărcătură patriotică și emoțională deosebită. Așa cum 
o face și prezentul număr prin întregul său conținut. 
Aplecându-ne asupra numărului de față ne-au atras 
atenția câteva subiecte la care ne vom referi succint în cele 
ce urmează. În interviul realizat de generalul de brigadă 
(r) Grigore Buciu cu profesorul dr. Ioan Scurtu, facem 
cunoștință cu unele aspecte privind acțiunile cele mai 
importante ale României în Primul și cel de-Al Doilea 
Război Mondial dar și cu șansele și neșansele acesteia. 
Gala Pemiilor ANCE „Regina Maria”, ediția a VI-a 

2019, trezește curiozitatea prin ineditul ei. Premianții 
anului 2019 au fost: Dumitru Preda – Marele Premiu 
„Comandor Virgil Alexandru DRAGALINA; Viorel 
Domenico – Premiul „Căpitan Alexandru MANOLIU”; 
doamna dr. Luminița Giurgiu – Premiul „Sublocotenent 
Ioan R. MARINESCU”.
Un loc aparte îl ocupă în revistă „Dosar România 

Eroică”, realizat de colonel (r) Dumitru Roman, dedicat 
„Memoriei Ostașului Român, căzut pe câmpul de luptă, 
rănit, dispărut, luat prizonier, evadat din lagărele de 
prizonieri... ostaș care nu s-a întors niciodată acasă...”. 
Pagini de un sublim eroism în care balanța pierderilor 
ome nești este deosebit de mare. Deosebit de in tere -
sante sunt și rubri cile „Eroul din familia  mea”,  „Reme - 

Revista prefațată de căpitanul Narcis RĂDUCU, 
redactorul-șef al acesteia își deschide porțile printr-un 
interviu cu generalul-maior Iulian BERDILĂ, șeful 
Statului Major al Forțelor Terestre care aduce în prim-
plan gândurile sale la preluarea mandatului.
Principalele rubrici ale acestui număr sunt: Eveniment, 

Instrucția armelor, Teatre de operații, Calei doscop militar, 
Alma Mater și Azimut cultural. În cadrul acestora au fost 
aduse în prim-plan: Batalionul 235 Artilerie la împlinirea 
unui sfert de veac de la înființare, Batalionul 202 
Apărare CBRN și intervenția sa cu 10 autospeciale de 
decontaminare în municipiul Suceava, primul oraș închis 
din cauza Pande miei COVID-19, Batalionul 814 Tancuri 
și eforturile făcute de acesta pentru pregătire,  Batalio nul 
32 Cercetare-Supraveghere și Escadrila 712 Giarmata 
în cadrul unui exercițiu desfășurat îm preună etc. Un loc 
aparte în revistă îl ocupă și Batalionul 21 de Protecția 
Forței „Viperele Negre” aflat în misiune în Afganistan. 
Deosebit de interesante sunt materialele cuprinse la 
rubrica „Caleidoscop militar” care aduc în prim-plan 
fapte ale unor oameni pentru care cariera militară a 

REVISTA FORȚELOR TERESTRE  
Nr. 2-3 – august 2020

ROMÂNIA EROICĂ  
Nr.1 (60) Anul XXII – 2020

devenit o vocație. Por-
tretele unor militari de  
excepție, respectiv pluto-
nier major Gheor ghi-
niș Marian, la a patra 
misiune într-un teatru 
de oprații, locotenent 
Sebastian Orza, șef com-
partiment Control intern 
mana gerial și dezvoltare 
institu țională la Școala 
de Instruire Interarme a  
Forțelor Terestre „Mihai  
Viteazul” și Tudor Schim - 
bischi, caporal la Depo-
zitul 194 Armament și  
Muniții „Valea Prodăii” din Juncu, județul Cluj, sunt 
adevărate lecții de viață și de atitudine.
În cuprinsul acestui număr sunt aduse în prim plan 

emoționantele festivități de absolvire de la două colegii 
militare de prestigiu, „Dimi trie Cantemir” și „Ștefan cel 
Mare”. Revista a mai consemnat în paginile sale materiale 
cu semni ficații deosebite: „Un colț românesc la baza 
militară NATO din Polonia”, „Dreptul Internațional 
Umanitar și Ziariștii care transmit din zonele de conflict”. 
Felicitări colectivului de redacție în frunte cu inimosul ei 
redactor-șef.

morări”,  „Fișe  de  dic ți - 

onar”, „Vitrina cu cărți” 

și altele. Revista poate 

fi citită pe site-ul www.

ancmrr.ro la  rubrica  

„Publicații ANCMRR”. 

Toate la un loc dau 

osatura acestei frumoase 

și interesante reviste, pe  

care o mână de oameni, 

în frunte cu neobositul 

redactor-șef colonel (r)  

Dumitru Roman, o pun 

cu dragoste pe masa 

celor interesați, tipărirea acesteia fiind posibilă datorită 

donațiilor în bani ale unor inimoși susținători, cei mai 

mulți membri ai ANCE „Regina Maria”. Felicitări!

Am mai primit la redacție, în cea de-a doua parte 

a anului: „Viața Noastră” nr. 44/ Septembrie 2020, a 

C.A.R.P. „Elena Cuza” Bârlad; „Dincolo de Orizonturi” 

Nr.10 – Noiembrie 2020 a Asociației Diplomaților 

Militari în Rezervă și Retragere „Alexandru Ioan Cuza”; 

„Rezervistul Sibian” Nr. 3 (27) iulie – septembrie 2020 – 

Filiala Judeţeană Sibiu a ANCMRR.

Revistele pot fi citite pe site-ul www.ancmrr.ro la 

rubrica „Publicații ANCMRR”.

Rubrică realizată de gl. bg. (r) dr. GHEORGHE CREȚU
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25 OCTOMBRIE -  
ZIUA ARMATEI ROMÂNE

Colonel (r) CONSTANTIN CHIPER

Anul acesta se împlinesc 76 de ani de la eliberarea de 

către armata română, în cooperare cu armata sovietică, 

a părţii de nord-vest a Transilvaniei – ocupată în mod 

samavolnic de către Ungaria horthystă (sprijinită de 

dictatorii Hitler, Musolini şi Stalin) prin Dictatul de 

la Viena, din 30 august 1940 – desăvârşindu-se astfel 

acţiunile militare de alungare din ţară a cotropitorilor 

hitleristo-horthyşti.

În ziua de 25 Octombrie 1944 au fost puse la locul 

lor bornele de hotar pe graniţa de nord-vest a ţării. 

În semn de recunoştinţă faţă de bărbaţii şi femeile 

în uniformă militară care şi-au consacrat eforturile 

pentru apărarea hotarelor ţării şi a libertăţii poporului 

român, prin Decretul nr. 381, din 1 octombrie 1959, 

Guvernul României a stabilit data de 25 Octombrie 

ca zi de sărbătoare pentru Armata României şi pentru 

poporul român. 

Conform hotărârii guvernului Republicii Populare 

Române, în perioada 1950-1959 ziua Armatei 

României se sărbătorea la data de 2 octombrie, în semn 

de respect pentru ostaşii români, foşti prizonieri de 

război în lagărele sovietice care, la data de 2 octombrie 

1943 au semnat, pe teritoriul sovietic, actul de înfiinţare 

a Diviziei de Voluntari „Tudor Vladimirescu”, căreia, 

după eliberarea localităţii Debrecen, de pe teritoriul 

Ungariei, la data de 20 octombrie 1944, i s-a adăugat 

în titulatură şi denumirea acestei localităţi. 

ANIVERSĂRI... ANIVERSĂRI... ANIVERSĂRI...

Efectivele armatei române care au participat la 
dezarmarea trupelor germane, în perioada 23-31 
august 1944, şi, concomitent, la acoperirea graniţelor 
ţării, de la Întorsura Buzăului şi până la Orşova, 
şi apoi la eliberarea ţării, au fost formate din 11 
comandamente de corp de armată şi 27 de divizii, 
plus forţele Aeronauticii, însumând peste 540.000 de 
luptători, din care au căzut în luptele pentru eliberarea 
Transilvaniei, Banatului şi Maramureşului peste 
59.000 de soldaţi, gradaţi, subofiţeri şi ofiţeri (morţi, 
răniţi şi dispăruţi). 
O coincidenţă tulburătoare a făcut ca la eliberarea 

oraşelor Carei şi Satu Mare, unde s-au derulat 
ultimele rezistenţe ale inamicului pe teritoriul 
naţional, să participe divizii constituite din ostaşi 
aparţinând tuturor provinciilor româneşti, ceea ce 
reprezintă un strălucit simbol al unităţii naţionale: 
Divizia 9 Infanterie Constanţa (dobrogeni), Divizia 
18 Infanterie (transilvăneni), Divizia 3 Infanterie 
Piteşti (munteni), Divizia 11 Infanterie Slatina 
(olteni), Divizia 21 Infanterie Galaţi (moldoveni) şi 
Divizia 1 Cavalerie Timişoara (bănăţeni). 
În conformitate cu prevederile Convenţiei de 

Armistiţiu, încheiată cu reprezentantul Naţiunilor 
Unite, Uniunea Sovietică, armata română a participat 
apoi la eliberarea Ungariei, cu două comandamente de 
armată (Armata 1-a şi Armata a 4-a), 5 comandamente 

de corp de armată, 17 divizii (dintre care 
11 de infanterie, 4 de cavalerie şi două 
de vânători munte), un corp aerian 
(15 escadrile de aviaţie, cu 174 de 
avioane de vânătoare, bombardament 
şi observaţie), două brigăzi de artilerie 
antiaeriană (organizate, de la 1 
ianuarie 1945, în Divizia 1-a Artilerie 
Antiaeriană), un regiment de care 
de luptă, un regiment de pontonieri, 
4 batalioane pentru construcţii de 
drumuri şi poduri, grupul operativ 
al brigăzii de căi ferate şi alte unităţi 
provenind de la diferite arme. 
Efectivele militare totale angajate în 

luptele din Ungaria au fost de 210.000 
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de militari, dintre care peste 43.000 de ostaşi români au 
căzut în luptele purtate în diferite zone ale acestei ţări.
Pe teritoriul Cehoslovaciei au fost angajate în luptă 

două comandamente de armată: Armata 1-a şi Armata a 
4-a, 4 comandamente de corp de armată, 16 divizii (din 
care 11 de infanterie, 3 de cavalerie şi două de munte), 
un corp aerian de aviaţie (20 de escadrile, cu 239 avioane 
de luptă), o divizie de artilerie antiaeriană, un regiment 
de care de luptă, două regimente de pontonieri (un 
regiment a fost pus la dispoziţia Frontului 3 Ucrainian), 
6 batalioane pentru construcţii de drumuri şi poduri şi 
alte unităţi provenind de la diferite arme. Efectivele 
totale angajate în lupte au fost de 248.430 militari, 
dintre care au căzut în crâncenele lupte purtate în 
masivele muntoase Tatra Mică, Tatra Mare şi Javorina, 
precum şi în alte zone ale Cehoslovaciei, peste 67.000 
de ostaşi români. 
Pe teritoriul Austriei, la nord-est de Viena, au 

acţionat, între 9 aprilie şi 8 mai 1945, Regimentul 
2 Care de Luptă (13 autoblindate şi 66 tancuri şi 
autotunuri) şi, între 23 aprilie şi 20 iunie 1945, câteva 
subunităţi de căi ferate. 
În cele 260 de zile de luptă, efectivele militare 

angajate de România s-au ridicat la peste 540.000 de 
combatanţi. Armata Română a străbătut în marşul ei 
peste 1700 km (de la Marea Neagră până la Brno), 
a traversat 17 masive muntoase şi a forţat 12 cursuri 
mari de apă, eliberând 3831 de localităţi, dintre care 
53 de oraşe. Ostaşii români au provocat inamicului 
pierderi de 117.798 prizonieri şi 18.731 de morţi, 

găsiţi pe teren. Armata Română a pierdut 170.000 de 
ostaşi (morţi, răniţi şi dispăruţi pe front). 
Faptele de arme ale ostaşilor români au fost citate de 

Comandamentul Militar Român şi Comandamentul 
Suprem Sovietic prin 7 ordine şi 21 de comunicate de 
război. Peste 300.000 de soldaţi, gradaţi, subofiţeri şi 
ofiţeri români au fost decoraţi cu ordine şi medalii de 
război româneşti, sovietice, ungureşti, cehoslovace şi 
austriece. 
Aşa cum apreciau corespondenţii ziarului „Sunday 

Times”, din 7 ianuarie 1945, şi ai postului de radio 
Londra, într-una din emisiunile sale din ianuarie 
1945, România se situa „în al patrulea rând în ceea ce 
priveşte numărul de soldaţi cu care participă la bătălia 
pentru distrugerea nazismului”, iar cunoscutul post 
de radio Paris aprecia, în ziua de 13 ianuarie 1945, 
că România „a adus prin contribuţia ei o scurtare a 
războiului cu cel puţin şase luni de zile şi a salvat viaţa a 
mii de soldaţi români şi aliaţi”. La încheierea războiului 
antihitlerist armata română s-a întors de pe front cu 
steagurile de luptă acoperite de glorie, făcându-şi pe 
deplin datoria faţă de ţară şi de poporul român.
Ziua de 25 Octombrie a fost sărbătorită prin evocări 

istorice, ceremonii militare şi religioase, depuneri de 
jerbe şi coroane de flori şi aprinderea de lumânări 
şi candele la monumentele eroilor români căzuţi în 
luptele din Primul şi al Doilea Război Mondial, atât 
pe teritoriul național ca și pe cel al Ungariei, Cehiei, 
Slovaciei, şi Austriei, eliberate şi prin jertfele ostaşilor 
români în anii 1918-1919 şi în 1944-1945.
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În fiecare an, la 25 iulie, radiolocatoriștii sărbătoresc 

cu bucurie Ziua Armei lor. Însă anul 2020, al celei de-a 

65-a aniversări a înființării, la 25 iulie 1955, a Trupelor 

Radiotehnice, a adus cu sine tristețe, pricinuită de un 

virus insidios, pornit în a face cât mai multe victime. 

Întâlnirea de suflet, ințiată de comandantul Brigăzii 

76 Cercetare, Supraveghere și Recunoaștere „Dacia”, 

col. dr. ing. Gheorghe Maxim, cu radiolocatoriști de 

ieri și de azi, în oaza numită Moara Vlăsiei, a fost 

anulată. A rămas ca oricine simte o vibrație în suflet 

la auzul cuvintelor radar sau radiolocație, să retrăiască 

momentele speciale din „viața de radiolocatorist”,  

într-un dialog cu sine însuși. 

De ziua lor, gl. bg. (r) ing. Constantin Mălăescu, 

președinte al Filialei Județene Prahova a ANCMRR și gl. 

bg. (r) dr. Ionel Cantaragiu, membru în Consiliul Director 

al ANCMRR din partea Filialei sectorului 2 București, 

au adresat mesaje de suflet colegilor radiolocatoriști. Col. 

(r) conf. univ. dr. ing. Ioan Gheorghe Rațiu, membru 

asociat al Filialei Brașov a Comitetului Român de Istoria 

și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) din Academia 

Română, a publicat pe Internet un eseu aniversar, 

cu sprijinul col. (r) Ilie Camențu, membru al Filialei 

sectorului 5 București a ANCMRR.

Alți radiolocatoriști au „pus pe hârtie” amintiri din 

munca lor de o viață, dedicată supravegherii spațiului 

aerian al României, în colaborare cu colegii din aviație, 

rachete și artilerie antiaeriană ș.a. Astfel, în preajma și 

pe timpul pandemiei de COVID-19, în an aniversar, 

au apărut 5 lucrări având ca obiect istoria radarului.

Cartea „Radarul românesc. O istorie vie”, Ed. 

AGIR, București, 2019, coordonator și prim-autor 

col. (r) CS I dr. ing. Anton Muraru, vicepreședinte al 

Filialei sectorului 3 București a ANCMRR și membru 

al Diviziei de Istorie a Tehnicii (DIT) din structura 

ZIUA RADIOLOCAȚIEI 2020
Col. (r) CS I dr. ing. ANTON MURARU

Col. (r) conf. univ. dr. ing. IOAN GHEORGHE RAȚIU
Lt. col. (r) ing. LADISLAU PENZES

CRIFST, aduce la lumină realizări ale cercetării și 
producției românești în domeniu în ultimii 50 de ani: 
modernizări la tehnica de radiolocație de import, stații 
radar, sisteme de comandă-control pentru aviație și 
radiolocație, echipamente de antrenament, materiale și 
componente specifice radarului ș.a. La 18 septembrie 
2020, lucrarea a primit Premiul AGIR pe anul 2019. 
Cartea „Contribuția unor state privind dezvol-

tarea radarului”, Ed. Eurostampa, Timișoara, 2020, 
coordonator lt. col. (r) ing. Ladislau Penzes, membru 
al Filialei Județene Timiș a ANCMRR, cunoscut de 
colegi drept „Loți, tatăl PRV-urilor”, prezintă peste 60 
de portrete ale unor personalități marcante din diferite 
țări, care au pus în operă bijuteria tehnică numită radar.
Cartea „Considerații privind istoria radiolocației 

în România”, Ed. Universității Transilvania, Brașov, 
2020, autor col. (r) conf. univ. dr. ing. Ioan Gheorghe 
Rațiu, membru asociat al Filialei CRIFST-Brașov, 
lansează sloganul „Fie pace sau război, nu se poate fără 
noi!”, ca expresie a importanței vitale a informației 
radar pentru aviație, rachete și artilerie antiaeriană ș.a., 
precum și a faptului că radiolocația, deși lipsită oficial 
de statutul de Armă, îl are în fapt. 
Cartea „La ecranele radar prin ținutul Pontic”,  

Ed. Lidana, Suceava, 2020, autor col. (r) Constan-
tin Crăciun, prezintă poveștile de viață ale radio-
locatoriștilor dobrogeni, înzestrați cu o „amprentă 
genetică” distinctă, generatoare a unui cald sentiment 
de înfrățire. 
În sfârșit, cartea „Nepoții lui Argus”, Ed. Hoffman, 

Caracal, 2020, autor col. (r) Gheorghe I. Gheorghe, 
abordează dimensiunea cultural-literară a istoriei 
radiolocației, eminamente tehnică, surprinzând cu 
acuratețe aspectele complexe ale vieții militarilor de la 
radare.
La mulți ani tuturor radiolocatoriștilor! 
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TANCURILE ROMÂNIEI LA A 101-A ANIVERSARE
1 august 1919 – 1 august 2020

Col. (r) Ionel CORCODEL
Președintele Filialei Județene Maramureș a ANCMRR

Când ne gândim la aniversări, ne gândim la bucurie, 
realizări merituoase, impliniri, comparații cu alții mai 
buni, sau deopotrivă, mai slabi, analizăm cât de mult 
am progresat sau am fi putut dacă… și la mii de alte 
lucruri care îți produc plăcere și încredere personal și 
în breasla din care faci parte ori dimpotrivă…. 
Referfindu-mă la arma tancuri, subliniem cu 

mândrie că România a fost una din țările care au 
înțeles repede că din capcana „războiului de poziție”, 
nu se poate scăpa decât implementând noul mijloc de 
luptă, tancul, „aruncat” în luptă prin surprindere de 
către englezi, împotriva germanilor în Primul Război 
Mondial, pe râul Somme în anul 1916. 
Dezvoltarea noii arme a fost fulminantă, ca urmare 

a efectului acesteia. Germania, care nu i-a înțeles 
importanța a pierdut războiul și odată cu el, multe 
teritorii și privilegii. La noi, primul embrion a fost 
BATALIONUL CARELOR DE LUPTĂ înființat 
la 1 august 1919, în garnizoana Mihai Bravu, sub 
comanda colonelului Pandele PREDESCU. Militari 
cu minți luminate, au înțeles că trebuie să introducă 
rapid această realizare tehnică, în practică, prin 
înființarea structurilor de pregătire a specialiștilor, 
chiar cu un pas înaintea unităților luptătoare. Militarul, 
care a avut un rol important în dezvoltarea noii arme, 
a fost hulitul și condamnatul la moarte (pe nedrept) 
Ion Antonescu, care preconiza că Armata României, 
plecând de la Regimentul Carelor de Luptă, să ajungă 
la 5 regimente până în anul 1938. 
A reușit să constituie două, iar în războiul pentru 

eliberarea Basarabiei și Bucovinei din stăpânirea 

URSS să întrebuințeze în lupte Divizia 1 Blindată 
care și-a adus cu prisosință aportul și jertfa pentru 
eliberarea Bucovinei, a Chișinăului, Odessei, a scăpat 
din încercuirea de la Stalingrad și a asigurat retragerea 
armatelor române decimate pe Volga. 
După întoarcerea armelor, la 23 august 1944, 

sovieticii au hotărât desființarea Diviziei 1 Blindată, 
(devenită „România Mare” după Stalingrad) și 
pregătirea pentru operațiile din vest a Regimentului 
2 Care de Luptă, care a luptat neîntrerupt din aprilie 
1945 până în 12 mai (din cauza refuzului de a se preda 
a unor unități germane după semnarea capitulării), 
pentru eliberarea Slovaciei, Austriei și Cehiei. 
Tancurile românești și-au adus o contribuție 

deosebită în luptele purtate, fiind scoase în evidență, 
decorate și citate cu ordine românești, germane, 
sovietice, cehoslovace.
Regret din suflet că cei doi veterani din R.2 C.L., 

(lt.col. (r ) CUCIULAN şi ANDREICA, cunoscuți 
în Baia Mare, au trecut în oastea cerului, cu sufletul 
împăcat, după ce și-au făcut cu prisosință datoria 
față de țară. După terminarea războiului și instalarea 
păcii și a noii ordini în Europa și în România, s-au 
făcut restructurări în societate și armată, trecând la 
organizarea după modelul sovietic.
Tancurile au trecut prin mai multe faze, funcție 

de noile orientări politico-militare și obiectivele 
strategice, puterea economică și doctrinele militare. 
Primul șoc a fost pentru societatea noastră, 

„decapitarea“ partidelor politice și lichidarea celor 
indezirabili, eliminarea ofițerilor cu pregătire temei-
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nică în Franța, Germania, Marea Britanie, cu o vastă 
cultură și experiență în război, care aveau o oarecare 
avere, înlocuirea lor cu oameni fără carte (este drept 
unii și-au completat liceul, după facultate sau academii 
prin URSS. Baza accesului la studii se făcea după 
criteriul „curățeniei politice”.
Valori intelectuale au pierit în timpul realizării 

unui canal grandios, Dunăre-Marea Neagră, cu roaba 
și lopata, imposibil în condițiile fragilității celor 
pedepsiți.
A trecut în lumea drepților și primul comandant 

al Regimentului 2 Tancuri, înființat în Târgu Mureș 
în anul 1939 (1 noiembrie) și revenit în 1953 (după 
război, după Campania din Vest), Generalul de 
brigadă Marin ȘTEFĂNESCU, veteran de război 
decorat cu Ordinul Coroana României și multe alte 
ordine românești, sovietice, cehoslovace. La câteva 
zile după ce și-a îndeplinit promisiunea de a ne intâlni 
la 100 de ani a decedat. Dumnezeu să-l odihnească! 
Regret enorm faptul că din cauza restricțiilor impuse 
de Situația de Urgență, n-a putut avea parte de 
Ceremonialul Militar meritat și pe care îl datoram 
acestui om minunat.
În anul 1961, la 1 iunie se înființează la Tîrgu 

Mureș, Divizia 6 Tancuri „Horia Cloșca și Crișan”, 
care se încadrează rapid în structurile operative 
ale Tratatului de la Varşovia. După invadarea 
Cehoslovaciei de forțele Tratatului, mai puțin țara 
noastră, la 21 august 1968, România a realizat că 
prietenia, frăția, solidaritatea sunt vorbe frumoase, 
până la atingerea interesului „stăpânului” și nu a mai 
permis, pe teritoriul său trupe străine, decât aplicații 
de comandament pe hartă. Țară cu demnitate și 
armată! Este declicul conștiinței românilor, care 
realizează cât valorează alianțele, „frățiile și prieteniile” 
când în joc sunt interesele celor mari. După această  
dată, Armata României se pregătește după o doctrină 

NAȚIONALĂ, se organizează, înzestrează și pregă-
tește, adecvat.
Se înființează noi mari unități (una de tancuri, 

3 mecanizate și alte mari unități) pentru închiderea 
Porții Someșului și altor direcții deficitare (apărare 
circulară și eficientă). 
A fost cea mai fastă perioadă în pregătirea țării 

pentru apărare. De atunci parcul de luptă (60%) din 
tancurile operative, au fost în permanență echipate 
cu muniția de artilerie în stare de luptă și pregătite 
pentru intervenție. După evenimentele din 1989 și 
încercările din martie 1990, ale etniei maghiare, s-a 
dovedit că sunt multe lucruri de rezolvat în societatea 
românească, care nu este chiar atât de solidară și 
omogenă. S-a restructurat armata, organizându-se 
pe mari unități operative (armata), operativ-tactice 
(corpuri de armată), tactice (divizii, brigăzi) și unități 
(regimente, batalioane). Structuri moderne, mobile, 
apte pentru acțiuni rapide și surprinzătoare, nu erau în 
concordanță cu planurile noilor aliați și a trebuit după 
puțini ani de stabilitate să reducem masiv efectivele 
și tehnica (de la 250.000 la 70.000) și să decimăm 
industria de apărare. Acum se aude că în următorii 
ani vor fi cumpărate 270 tancuri noi, nu știm de care, 
nu știm pentru ce structuri (D.6 Tc. „Horia Cloșca și 
Crișan” avea 313 tancuri). Posibil ca aliații din NATO 
să se sacrifice pentru noi, dar ce facem cu spiritul de 
luptător? Este adevărat, altele sunt vremurile, altele 
tehnicile, dar noi unde suntem? Nu cumva în afara lor 
și riscăm să rămânem pe dinafară?
Arma tancurilor este grea și costisitoare, dar este 

cea care poate interveni rapid și mai ales decisiv. Poate 
ar trebui să regândim problema tancurilor, uitându-ne  
ce fac alții: Rusia, China, SUA, Anglia, Franta, 
Israelul, India, Polonia și alții. Lumea nu stă pe loc!
Să nu mai fim surprinși nepregătiți, ca de atâtea 

ori! Prea am pățit-o nu odată!
LA MULȚI ANI TANCHIȘTI ROMÂNI!
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FILE DE ISTORIE

În deschiderea Adunării Naționale de la Alba 
Iulia din 1 Decembrie 1918, George Pop de Băsești, 
președintele Adunării, spunea, printre altele: „Vrem 
să zdrobim lanțurile robiei noastre sufletești, prin 
realizarea marelui vis al lui Mihai Viteazul: unirea 
tuturor celor de o limbă și de o lege, într-un singur și 
nedespărțit Stat Românesc”.
Numele lui Mihai Viteazul avea să revină 

și opera lui politică să fie invocată în 
cuvântările multor vorbitori la Adunare. 
Pentru cei peste 100.000 de participanți 
la Alba Iulia unirea românilor sub Mihai 
Vodă Viteazul reprezenta un important 
moment de referință în luarea hotărârii 
lor privind soarta națiunii române.
Exemplul lui Mihai Viteazul, primul 

întregitor al pământului românesc, creator 
de tradiție politică pe linie națională, era 
pentru cei veniți la Alba Iulia, ca de altfel 
pentru întregul popor român, o puternică forță morală 
în împlinirea unei chemări din adâncuri: unirea într-
un singur stat al tuturor românilor.
Când Mihai Vodă – făuritorul Daciei românești – a 

ocupat tronul țării (1593), situația internațională era 
extrem de complicată. Se desfăceau tratate ce dăduseră 
speranțe de răgaz binefăcător și se produceau mutații 
neașteptate în sistemul de alianțe. Marile state vecine 
sau din apropierea Țării Românești – Imperiul romano-
german, Imperiul Otoman și Regatul Poloniei – făceau 
eforturi de a-și păstra pozițiile în starea conflictuală 
ce se crease și tindea să ia proporții. Presiuni externe 
tot mai insistente și dificultăți politice și economice 
interne prejudiciau statutul politic de autonomie pe 
care și-l asiguraseră cu grele sacrificii Țările Române și 
făceau iminentă incorporarea lor în hotarele puterilor 
vecine.
Atent la schimbările politice ce se petreceau, 

Mihai Viteazul a manifestat un extraordinar spirit de 
inventivitate în strategia alianțelor apte să conducă la 
întărirea instituției domniei pe plan internațional. În 
funcție de forța de amenințare, un minuțios plan, care 
îmbina calculul diplomatic cu acțiunea militară, a fost 
pus de el în aplicare și rezultatul a fost recâștigarea 

420 DE ANI DE LA UNIREA ȚĂRILOR ROMÂNE  
SUB SCEPTRUL LUI MIHAI VODĂ VITEAZUL

Col. (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE
Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România 

libertății politice și întruparea ideii de unitate 
românească – suport luminos în strădaniile eroice ale 
celor care i-au urmat.
În urma unor lupte crâncene și campanii rămase 

celebre prin rapiditatea acțiunilor lor, Mihai Viteazul 
a reușit să înlăture primejdia otomană și să atragă 
atenția lumii europene asupra vitalității și 
dragostei de libertate a poporului român, ca și 
a vitejiei conducătorului său, acoperit încă 
din timpul vieții de mantia fermecătoare 
a legendei.
Succesul luptelor declanșate împo-

triva turcilor, în toamna lui 1594 și în 
iarna anului 1595, „când – se spune  
într-un document de veche limbă 
românească – au ridicat Mihai Vodă 
goana și i-atăiat pă turci“, a impresionat 
atât de mult pe contemporani încât teatrul 

de război în care acționa Mihai Vodă a 
început să concentreze atenția observatorilor politici. 
Rapoartele lor cuprind aprecieri elogioase cu privire la 
energia manifestată de români în încleștările cu turcii 
și tătarii, reflectând, totodată, calitățile războinice 
ale domnitorului român. Ecoul faptelor de vitejie ale 
acestuia a făcut ca în preajmă-i să se adune oșteni din 
toate părțile, iar steagurile lui victorioase să întărească 
speranța de eliberare în rândul popoarelor subjugate 
din Balcani.
Însușirile lui Mihai Vodă de mare strateg, care știa 

să folosească la maximum terenul pentru a face față cu 
o oaste mică unui dușman mult superior numericește, 
curajul personal, îndrăzneala, eroismul manifestat în 
situații grele – cu rol pilduitor, atât de însemnat în 
încordarea voinței alor săi de a învinge – au ieșit în relief 
îndeosebi în marea încleștare de la Călugăreni (13/23 
august 1595). Albert Kiraly, comandantul maghiar în 
sprijinul lui Mihai în crâncena bătălie, rămasă celebră 
în istoria românească, îi scria lui Sigismund Bathory 
(la acea vreme principe al Transilvaniei): „Întrucât 
privește pe Mihai Voievod trebuie să-i dau toată lauda, 
căci este un minunat, bun și viteaz oștean, precum a 
dovedit-o cu mâna și cu fapta, nu «în aparență», ci cu 
toată râvna pentru cauza creștinătății”.
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Succesele militare ale lui Mihai Vitezul au redat 
poporului român încrederea în forța sa, în capacitatea 
de a rezista și de a învinge, i-au oferit o perspectivă, 
care l-a întărit în efortul de a șterge frontierele ce-l 
despărțeau în state diferite. În mintea domnitorului au 
prins contur planuri îndrăznețe, privite cu admirație 
sau temere de contemporanii săi: „Se zice – consemna 
regele Franței Henric al IV-lea după realizarea Unirii 
Țărilor Române – că Românul este foarte tare și că 
planurile lui cresc potrivit cu izbânzile”.
În numai câteva luni, în 1599 – 1600, Viteazul de la 

Călugăreni a reușit să reunească sub sceptrul său Țările 
Române și să se intituleze „domn al Țării Românești 
și al Ardealului și al Moldovei”. Prin acest act el a 
ridicat pe o treaptă superioară – în condițiile vremii sale 
în funcție de elementele noi, intervenite în gândirea 
politică a secolului al XVI-lea – ideea confederării 
Țărilor Române, pe care o promovaseră înaintea sa 
Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Ștefan cel 
Mare, Ion Vodă cel Cumplit și alți domnitori.Mihai 
Viteazul a reluat astfel și a realizat, având ca punct 
de pornire Țara Românească, „planul dacic”, nutrit 
și de unii principi ai Transilvaniei, care încercaseră 
să facă din Transilvania piesa centrală în restaurarea, 
în formă nouă, a vechii Dacii. Sigismund Bathory, în 
proclamația din 27 martie 1595, prin care era convocată 
Dieta Transilvană pentru data de 16 aprilie, se intitula 
„principe al Transilvaniei, Moldovei și Valahiei 
Transalpine”.

Un rol însemnat în transformarea în realitate 

politică a „planului dacic”, nutrit de Mihai Viteazul, 

l-a avut conștiița unității de neam a românilor din 

Transilvania, Țara Românească și Moldova, conștiință 

izvorâtă din identitatea de origine, limbă și religie, 

identitate recunoscută de numeroase mărturii străine, 

începând din secolul al XIV-lea, fie ele latine, germane, 

poloneze, maghiare, ruse.

Izvoare istorice, contemporane lui Mihai Viteazul, 

relatează că, în împrejurări grele, el își îmbărbăta 

ostașii, cerându-le „să se poarte vitejește... pentru slava 

nației lor și a aceleia a românilor, din care mărturiseau 

că se trag”. Boierii munteni din acea vreme scriau 

boierilor moldoveni: „Suntem toți de o lege și de o limbă”. 

Este în aceste mărturisiri, ca și în proclamația adresată 

moldovenilor cu trei decenii mai înainte de Despot 

Vodă, dovada elocventă a existenței conștiinței originii 

comune latine, a unității de neam a românilor, puternic 

înrădăcinate în sânul poporului român și de care el era 

mândru. Faptul în sine era înregistrat de numeroși 

străini, intrați în contact cu realitățile românești.
Datorită acestei conștiințe a unității de neam, 

victoria lui Mihai Vodă la Șelimbăr (1599) și 
intrarea triumfală în Alba Iulia, capitala principilor 
Transilvaniei, au provocat – după cum mărturisesc 
martori oculari, ca Szamosközy – puternice acțiuni de 
solidarizare a populației românești din Transilvania 
cu oastea Viteazului ușurând unirea provinciei 
intracarpatice cu Țara Românească.

Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia – 1 noiembrie 1599
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În Moldova, cea de-a treia țară românească, Mihai 

Vodă nu a întâmpinat practic aproape nicio rezistență. 

„Au venit – glăsuiește cronica – toată oastea cu 

țara de i s-au închinat lui”. Conștiinței originii 

comune, a unității de neam și limbă, din cele trei 

țări, is-au adăugat, sporindu-i eficacitatea, strânsele 

legături economice pe care orașele din Transilvania 

le întrețineau cu Țara Românească și Moldova. Pe 

terenul pregătit de legăturile economice s-au dezvoltat 

raporturile politice între Țările Române, raporturi care 

au consolidat și lărgit eficiența legăturilor economice 

asupra dezvoltării societății românești în ansamblul ei.

Legăturile economice și politice dintre Țările 

Române au contribuit la difuzarea elementelor de 

cultură dintr-o țară într-alta, la unicitatea și organicitatea 

culturii românești, cu rol de cea mai mare însemnătate 

în dezvoltarea conștiinței naționale. Peste hotarele 

statale, impuse de vicisitudinile istorice, s-a manifestat 

de-a lungul secolelor, pe întreg teritoriul locuit de 

români, aceeași cultură, izvorâtă din aceleași obiceiuri 

economico-sociale, din aceleași tradiții sufletești.

Receptiv la unele influențe din afară, fie ele din 

Occident sau Orient, influențe care i se potrivesc și îi 

erau necesare în anumite momente, poporul român și 

le-a însușit organic, creând o unitate culturală originală. 

Într-un climat cultural permanent viu s-au dezvoltat 

necontenit însușirile creatoare ale poporului român.

Rezultă din cele expuse că Mihai Viteazul nu 

a intervenit în Transilvania și Moldova ca în niște 

țări străine, ci că el a ridicat pe o treaptă superioară 

încercările unora dintre predecesorii lui, unind sub 

conducerea sa trei țări locuite de același popor. Ideea de 

cucerire, în sens expanionist (cucerirea de alte teritorii) 

a fost și este cu totul străină tradiției politice românești. 

Luptele purtate de domnitorii români, inclusiv de 

Mihai Viteazul, au avut drept scop numai apărarea 

statelor românești, chiar atunci când rațiuni de ordin 

strategic impuneau desfășurarea campaniilor și dincolo 

de hotare, pentru îndepărtarea cotropitorilor.
Realizând unificarea politică a teritoriului româ-

nesc, Mihai Viteazul a căutat, printr-o intensă activi-

tate diplomatică, să imprime durabilitate faptului 

împlinit. În primul rând, era necesară recunoașterea 

unirii din partea Casei de Austria, în numele căreia, 

pentru a-i obține bunăvoința, Mihai Viteazul spunea 

că a acționat. Tratativele purtate cu reprezentanții 

Curții Imperiale și cererile adresate împăratului  

Rudolf al II-lea de Mihai Viteazul vizau crearea unei 

monarhii românești autoritare și cu caracter ereditar. 

Domnitorul român era hotărât să nu renunțe cu niciun 

preț la ceea ce clădise cu sacrificiu și ținea să fie exprimat 

în titlul său, de suveran al tuturor românilor, ca un drept 

ce venea din adâncul istoriei și căruia el, primul dintre 

domnitorii români, i-a dat formă concretă.

Țările Române Unite sub Mihai Viteazul
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Expresie a gândului nutrit și a satisfacției realizării 
lui este și consemnarea lapidară, proprie oșteanului, 
făcută de Mihai Viteazul pe un protocol din iulie 
1600: „Și hotarul Ardealului, Pohta ce-am pohtit, 
Moldova, Țara Românească”. 
Temerea și invidia, intriga și trădarea și-au dat mâna 

pentru a dărâma întruparea unei idei care contravenea 
combinațiilor politice ale puterilor vecine, dar a cărei 
forță avea să fie validată de istorie.
În zorii zilei de 8/18 august 1601, într-o duminică, 

pe câmpia Turdei era asasinat mișelește domnitorul 
român, care se ridicase atât de sus în conștiința alor săi, 
stârnind mari adversități străine. Căderea lui a dus și la 
prăbușirea temporară a creației sale politice. Cronica 
consemna cu tristețe: „Și rămaseră creștinii și mai 
vârtos Țara Românească săraci fără dânsul”.
Trupul eroului a rămas pe pământul Transilvaniei, 

iar capul a fost adus de unul din sfetnicii lui și 
înmormântat la Mânăstirea Dealu. „Sluga domniei  
lui – glăsuiește hrisovul din 7 decembrie 1612 – 
Turturea paharnic, el a furat capul lui și l-a adus aici 
în țară, de l-a slujit și l-a îngropat cu multă cinste, ca 
pe un domn”. Alt sfetnic credincios voievodului, Radu 
Buzescu și soția lui Preda, fiica banului Mihalcea, avea 
să așeze pe mormânt o lespede pe care au ținut să 
fie gravat în limba română (fapt neobișnuit pietrelor 
tombale domnești de până atunci, care aveau inscripții 
slavonești) textul: „Aici zace cinstitul și răposatul 
capul creștinului Mihail, Marele Voievod, ce au fost 
domn Țării Românești și Ardealului și Moldovei: 
cinstitul trup zace în câmpii (a) Tordei, și când l-au 
ucis Nemții, ani au fost 7109 (1601), în luna lui Aug. 
8 zile: această piatră o-u pus jupan Radu Buz(escu) 
și jupan(i)ța eg(o) Preda”. Inscripția într-o atât de 
frumoasă limbă românească, este edificatoare pentru 
nivelul de înțelegere de către contemporanii lui Mihai 
Viteazul a sensului operei sale politice pentru destinele 
românilor. Apropiații domnului și-au dat seama – și 
posteritatea avea să ridice la nivel de postulat gândirea 
lor – că Mihai Viteazul a definit un program politic, 
pentru a cărui înfăptuire a militat și luptat tot ce a fost 
înainte în societatea românească. Faptul că în ciuda 
duratei ei foarte scurte, opera marelui domnitor s-a 
impus ca simbol al luptei pentru unitate, e dovada cea 

mai sigură că ea a exprimat o aspirație fundamentală a 
poporului Român.
În anii de grea încercare pentru poporul român, 

Mihai Viteazul a fost o călăuză, un imbold la rezistență 
și îndemn la luptă; numele și pilda lui au întărit 
energiile țării și au dus la victorie.
Însemn de omagiu adus voievozilor Radu cel Mare 

și Mihai Viteazul, în anii 1912-1913 au fost realizate 
două sarcofage din marmură albă, aflate de o parte și 
de alta a pronaosului bisericii. Realizate în stil bizantin, 
aceste sarcofage sunt opera sculptorului Franz Storck.
Încrederea în forța exemplului lui Mihai Viteazul, 

respectul față de rămășițele lui pământești au fost 
atât de mari încât atunci, când în 1916, în fața 
ofensivei germane, ființa statului era în primejdie, 
din îndemnul lui Nicolae Iorga, capul lui – „reliqua 
sfântă a neamului românesc”- pentru a nu fi pradă și 
eventual distrus de invadatori, a fost transportat la Iași 
(oct. 1916) și depus la Mitropolia Moldovei.Triumful 
împlinirii marelui ideal național, de desăvârșire a 
unității statale românești, avea să readucă, în 1920, 
cu o impresionantă procesiune, cu popasuri la locurile  
de rezonanță istorică – Ruginoasa, Mircești, Mără șești 
ș.a. – capul lui Mihai Viteazul la locul de veșnică odihnă 
de la Mânăstirea Dealu. Cu acest prilej, Nicolae Iorga, 
referindu-se la Soarta rămășițelor lui Mihai Viteazul, 
avea să spună că „nu toți morții sunt morți”. Era un 
memento în ceas de zidire a viitorului că „înălțimea se 
recunoaște, de fapt, în adâncuri”. Trecutul este chezășia 
posibilităților prezente și viitoare.
Mihai Viteazul ne îndrumă de peste timp și ne 

călăuzește.

Sigiliul  
lui Mihai Viteazul,  
cuprinzând 

simbolurile stemelor  
celor trei țări  
române unite
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TESTAMENTUL LUI ARMAND CĂLINESCU
Gl. bg. ( rtr.) Florian TUCĂ

Col. ( rtr.) Laurențiu DOMNIȘORU

Armand Călinescu, strălucit fiu al Arge-
șului, care prin calitățile, dar și prin 
educația primită în familie și în școală, a 
urcat în ierarhia socială, ocupând rând 
pe rând respectate funcții politice, 
administrative și de stat. S-a născut 
la 22 mai 1893 la Pitești, Județul 
Argeș, într-o familie de militari. A 
făcut strălucite studii universitare la 
București, luându-și licențele în drept 
și filozofie, iar apoi doctoratul la Paris. 
Fiind apreciat, după cuviință, de către 
cei care conduceau treburile țării, s-a 
afirmat pe planuri multiple. A fost Prefect al 
Județului Argeș; secretar general al Ministerului 
Agriculturii și Domeniilor; subsecretar de stat la 
Ministerul de Interne și titular la același minister; 
interimar la Ministerul Educației Naționale și apoi 
la cel al Sănătății; vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri; interimar la Ministerul Apărării Nați-
onale și Președinte al Consiliului de Miniștri. În 
înaltele funcții pe care le-a îndeplinit a fost „un 
om al datoriei”, fiind pe drept cuvânt considerat de 
către reprezentanții opiniei publice românești ca 
„una dintre cele mai strălucite personalități” pe care 
le-a avut statul român după cucerirea neatârnării 
din 1877. Profesorul și academicianul Constantin 
Giurescu spunea despre Armand Călinescu: „A intrat 
în istoria națională ca un mare om de stat, pe linia lui 
Kogălniceanu, Lascăr Catargiu, Ion Brătianu și Titu 
Maiorescu.”
Din păcate ilustra și strălucita personalitate la care 

ne referim, a fost ucisă în chip samavolnic, în ziua de 
21 septembrie 1939, în București, de către o mică 
ceată de nebuni, de criminali, certați cu dreptatea, 
cu legea, cu omenia, cu respectul de valorile noastre 
naționale etc. Deplângând grava pierdere umană a 
României, în coloanele ziarului „Neamul Românesc”,în 
chenar de doliu aveau să fie consemnate următoarele 
cuvinte: „Armand Călinescu a murit în slujba Tării, 
ucis pe la spate de drojdia unei dezechilibrate grupări 
(a legionarilor-n.n.).Țara întreagă înfierează odioasa 
faptă a nebunilor. Căci nebun trebuie să fie cineva,  
ca în aceste timpuri grele, când nu știi ce poate aduce 
ziua de mâine, când națiunea întreagă stă la graniță, 
să fie în stare să răpună viața omului care a dat un 

suflu de viață nouă, de reîmprospătare, de fericire  

Țării sale.” În aceeași ordine de idei, 

deplângând și condamnând acea dure-

roasă și odioasă crimă, în ziarul „Timpul” 

se scriau printre altele, și cele ce 

urmează: „N-a fost în istoria României, 

de mai bine de un veac de la uciderea lui 

Tudor Vladimirescu, un asasinat politic 

mai grav și un fapt de trădare mai 

primejdios ca acesta... Jalea de a fi secerat 

un om ce-și cinstea Țara, este înzecită de 

faptul că asasinarea primului ministru, 

săvârșită în cele mai tulburi momente, izbește 

de-a dreptul în siguranța și liniștea statului, 

lipsindu-l totodată, de un genial cârmuitor politic  

și militar.”

Cu numai un an și ceva înainte de la săvârșirea 

acestui asasinat, adică în ziua de 21 iulie 1838, 

intuind parcă sau chiar prevăzând ce i s-ar putea 

întâmpla, primul ministru Armand Călinescu s-a 

hotărât să-și scrie Testamentul, act tradițional în 

care tot românul cu „scaun la cap”, ca să folosim 

aici o expresie consacrată, își scrie dorințele sale de 

pe urmă. În munca noastră de cercetare, am intrat și 

noi în posesia unei copii a acestui autentic document 

istoric. El este olograf, cu un scris cursiv, citeț și cu 

fraze scurte, având o dezvoltare de 33 de rânduri și 

însemnând un total de circa 200 de cuvinte. În aceste 

puține cuvinte scrise după o gândire cu siguranță 

îndelungată, se oglindesc, în chip foarte limpede, 

dorințele și simțămintele specifice omului simplu, 

din popor. Din ele se degajă, cu evidență, gânduri și 

simțăminte pline de dragoste și de grijă atât față de 

familia sa, cât și de marea familie a Patriei.

În mod concret, Testamentul conține patru para-

grafe. În primele două sunt exprimate gânduri curate, 

pornite dintr-o inimă fierbinte, de bun român, pentru 

propria familie. Din lectura lor rezultă că omul care 

deține înalte și onorante funcții în aparatul de stat 

al Țării, avea să moară aproape sărac, îndemnându-și  

soția ca după trecerea lui în eternitate să-și vândă 

casa și pământul „pentru a-și achita ipotecile.” Gân-

durile celui ce își scrisese testamentul aveau să fie 

îndreptate apoi, cu o aleasă grijă părintească, spre 

unicul său fiu, Barbu Călinescu, care avea atunci doar 
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vârsta primilor ani de școală. În cuvinte simple, 
calde și însuflețitoare, Tatăl își îndeamnă copilul 
să fie atent și cuminte cu mama sa, cum să se 
comporte în viață și ce meserie să îmbrățișeze. 
Iată ce se spune în mod concret, în acel paragraf al 
Testamentului: „Rog pe iubitul meu fiu, Barbu, să 
fie cuminte, să respecte pe mama lui și să se gândească 
la numele pe care i-l las și pe care eu l-am cinstit 
precum l-am moștenit de la tatăl meu ( fost ofițer 
-n.n.). Îl sfătuiesc să îmbrățișeze cariera militară sau 
magistratura. Să slujească Țara și Tronul cu credință 
și devotament, așa cum am făcut-o eu”. În sfârșit, în 
ultimul paragraf al Testamentului este exprimată, 
pe cât de direct, pe atât de clar, locul în care dorea 
Armand Călinescu să-și găsească locul de veci. 
Iată conținutul acestui paragraf: „Doresc să fiu 
înmormântat la Curtea de Argeș, alături de părinții 
mei. Voi fi purtat pe un car îmbrăcat în verdeață 
și tras de șase boi. După car să meargă delegații  
satelor din Județul Argeș, pentru care am luptat în viață 
cu drag.”
Așa cum se obișnuiește în mod tradițional la noi, 

la români, dorința de pe urmă a marelui om de stat 
și patriot argeșan i-a fost respectată cu sfințenie. 
Cum era și firesc i s-au organizat funerarii naționale. 
Rămășițele sale pământești aveau să fie depuse în 
impozantul cavou pe care el și-l pregătise cu doar 

puțin timp înainte de a trece în lumea celor drepți. Pe 
o placă de marmură ce va fi fixată după înhumarea sa 
în interiorul său de odihnă veșnică, s-a dăltuit această 
înscripție simplă, clară și expresivă, alcătuită doar din 
trei cuvinte: „mort pentru Patrie”.
La împlinirea a 74 de ani de la intrarea în eternitate 

a marelui om de stat Armand Călinescu, dar și a 
comemorării sale, în mod public în orașul legendar 
Curtea de Argeș, un gând pios din partea autorilor.

Cavoul Familiei Călinescu - Curtea de Argeş

��
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PROMOVAREA ȘI APĂRAREA  
INTERESELOR NAȚIONALE FUNDAMENTALE,  

OBIECTIV MAJOR AL STRATEGIEI  
DE SECURITATE NAȚIONALĂ

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

Realitățile geopolitice actuale, precum și multi-
tudinea transformărilor interne, dar mai ales mediul 
actual de securitate caracterizat printr-un grad 
major de dinamism și impredictibilitate, precum și 
globalizarea accentuată a amenințărilor și riscurilor, cu 
manifestări variate și potențial nelimitat de propagare, 
impun o anumită opțiune a puterii politice cu privire 
la securitate și interesele naționale de securitate. 
Documentul de bază în care se stipulează direcțiile de 
acțiune și resursele politice de securitate este Strategia 
de Securitate Națională a României1. Instrumentul 
prin care se realizează securitatea este sistemul secu-
rității naționale - un ansamblu de reglementări, 
instituții și mijloace care au rolul de a realiza, proteja și 
afirma interesele fundamentale ale României.

1. Interesele fundamentale ale României

Existența și evoluția stabilă a României pe termen 
mediu și lung impun, având în vedere scopul securității 
naționale, definirea cu claritate a intereselor naționale 
fundamentale și a modalităților de promovare și apă-
rare a acestora. Interesele naționale fundamentale ale 
României (ca de altfel și a celorlalte state) se stabilesc de 
către factorul politic și au un caracter evolutiv determinat 
de transformările care au loc pe plan intern și extern.
Interesele naționale, dat fiind obiectivitatea 

existenței lor, se constituie într-un sistem valorico-
normativ cu rol de modelare și de model care 
exprimă și promovează cerințele funcționale ale 
națiunii, filtrează percepțiile, determină atitudinile și 
influențează modalitățile de participare la viața internă 
și internațională acționând ca funcție de control în 
raport de sistemul interacțiunilor politice.
O definiție cuprinzătoare a interesului național 

relevă că acesta se materializează în „acele țeluri politice 
considerate drept preocupări de o natură aparte ale unei 
națiuni. Violarea lor fie în practica politicii interne, fie 
în cadrul negocierilor internaționale ar putea fi percepută 
ca dăunătoare pentru viitorul unei națiuni atât în 
dezvoltarea internă, cât și în competiția internațională”2.

Strategia de securitate națională este determinată în 
coordonatele și competențele sale de interesul național 
ca expresie directă a voinței cetățenilor țării, prin care 
sunt întruchipate vocația de libertate, de creație și de 
dezvoltare a poporului român, precum și apartenența 
sa la spațiul civilizației europene și euroatlantice.
Pe de altă parte, interesele naționale își consolidează 

existența și trăinicia lor pe: „garantarea și promovarea 
drepturilor și libertăților fundamentale și a siguranței 
cetățenilor României; consolidarea unui regim politic 
democratic bazat pe respectarea Constituției și pe 
supremația legii; asigurarea existenței statului național 
român, suveran și independent, unitar și indivizibil, 
sprijinirea legăturilor cu românii din afara granițelor țării 
pentru conservarea identității lor; participarea României 
la asigurarea securității și stabilității în Europa”3.
Constituind pilonii naționali de rezistență ai 

edificiului unei societăți libere și prospere, în spiritul 
idealurilor naționale esențiale ale poporului român 
și ale valorilor democrației, interesele naționale 
fundamentale trebuie definite cu claritate, apărarea 
și promovarea lor constituindu-se într-o latură de 
o excepțională importanță a strategiei de securitate 
națională. Când subliniem acest lucru avem în vedere și 
faptul că interesele naționale fundamentale ale statelor 
se conjugă cu marile valori ale umanității, cu principiile 
generale de drept, cu recunoașterea priorităților pe 
care trebuie să le respecte în mod neabătut ordinea 
internațională4.
Rezultantă a idealurilor esențiale ale poporului 

român, interesele naționale fundamentale exprimă 
vocația europeană a acestuia, vizând totodată 
asigurarea continuității statului național unitar român 
și dezvoltarea societății românești pe coordonatele 
libertății, democrației, prosperității și păcii.
Pentru definirea intereselor naționale fundamentale 

și nu mai puțin a celor de securitate ne raportăm 
prioritar la prevederile Constituției, potrivit căreia 
„România este stat național, suveran și independent, 
unitar și indivizibil”5.

PROBLEME DE INTERES
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De aici decurg firesc interesele naționale, inclusiv 
cele de securitate, care vizează promovarea și apărarea 
prin mijloace legitime a valorilor prin care statul 
român își garantează existența, identitatea, dezvoltarea 
și stabilitatea, în baza cărora își construiește viitorul 
și în temeiul cărora participă la dezvoltarea fondului 
internațional de valori.
Având în vedere obiectivitatea existenței intereselor 

naționale și caracterul lor de continuitate considerăm 
că acestea ar putea fi structurate astfel:
 menținerea integrității, unității, suveranității și 

independenței statului român;
 garantarea drepturilor și libertăților democratice 

fundamentale, asigurarea bunăstării, siguranței și 
protecției cetățenilor;
 dezvoltarea economică și socială a țării în pas cu 

posibilitățile și facilităților contemporane și reducerea 
susținută a marilor decalaje care despart încă România 
de țările dezvoltate europene;
 menținerea viziunii și a direcțiilor de cooperare 

în cadrul NATO, Uniunii Europene și parteneriatelor 
strategice, în mod special cel cu SUA;
 afirmarea constantă a statului român ca generator 

de securitate, ca factor de stabilitate și bună înțelegere 
pe plan subregional și continental, precum și sporirea 
contribuției sale, în spiritul principiilor dreptului 
internațional, la realizarea colaborării, securității și 
păcii în lume etc.
O analiză mai atentă a intereselor naționale 

fundamentale la care ne-am referit succint, precum și a 
încă multor altora, ne conduce la concluzia că acestea se 
constituie în obiect, bază, scop și premise ale dezvoltării 
statului român, reprezentând în același timp obiective 
majore și, totodată, suport esențial al oricărei acțiuni 
îndreptate spre bine general al societății românești.

2. Strategia de securitate  
și interesele naționale de securitate

Pentru promovarea și apărarea intereselor naționale 
va trebui să se aibă permanent în vedere optimizarea 
parametrilor care vizează în mod deosebit consolidarea 
internă a statului, întărirea forței sale economice, 
creșterea gradului de coeziune socială și, nu în ultimă 
instanță, potențarea continuă a capacității de 
asigurare a securității și apărării naționale.
Iată de ce strategia de securitate națională subli- 

 niază în mod deosebit interesele naționale de securitate 
prin care statul român își garantează existența, iden-
titatea, dezvoltarea, stabilitatea și construcția viitorului 
său, în temeiul cărora participă la realizarea securității 
naționale dar și a celei regionale și internaționale.
În cele ce urmează aducem în prim-plan interesele 

naționale de securitate care se realizează prin stabilirea 
unor repere ale efortului statal bine definite.

Dintre interesele naționale de securitate remarcăm: 
garantarea  caracterului  național,  suveranității,  
independenței, unității și indivizibilității statului; 
apărarea integrității și inalienabilității teritoriale a țării; 
apărarea și consolidarea democrației constituționale și 
a statului de drept; protejarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale tuturor cetățenilor țării; garantarea 
dreptului la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea 
identității etnice, culturale, lingvistice și religioase 
a persoanelor aparținând minorităților etnice; 
valorificarea resurselor și a poziționării geostrategice a 
țării noastre în vederea atingerii nivelului de bunăstare 
la care cetățenii sunt îndreptățiți; reducerea decalajelor 
de dezvoltare; asigurarea ireversibilității apartenenței 
la sisteme de apărare colectivă transatlantice; 
consolidarea UE și participarea activă la procesele de 
integrare în interiorul acesteia. 
Interesele naționale de securitate se realizează 

în baza unor obiective naționale de securitate care 
vizează: consolidarea capacității naționale menită 
să asigure integritatea teritorială, suveranitatea și 
independența României și, nu mai puțin, securitatea 
poporului român; promovarea și asigurarea exercitării 
neîngrădite a drepturilor și libertăților fundamentale; 
buna funcționare a justiției și asigurarea ordinii de drept; 
realizarea bunei guvernări; eficientizarea sistemelor 
naționale de prevenire și gestionare a situațiilor de 
criză, interne și externe, militare sau de natură civilă; 
consolidarea securității și protecției infrastructurilor 
critice (energie, transport, cibernetică, securitate 
alimentară, mediului); dezvoltarea capabilităților de 
combatere a amenințărilor asimetrice; asigurarea unui 
mediu economic performant, dinamic și competitiv; 
prevenirea reacțiilor și tendințelor radicale sau 
extremiste; promovarea identității naționale, inclusiv 
prin prezervarea și valorificarea patrimoniului cultural 
și natural și încurajarea domeniilor de excelență.
Din perspectiva politicii externe, obiectivele strategiei 

de securitate urmăresc: consolidarea pro filului României 
în NATO și UE; respectarea principiilor și valorilor 
fundamentale ale UE; conso lidarea parteneriatului 
strategic cu SUA, inclusiv în domeniul economic și 
comercial6; asigurarea securității în regiunea Mării 
Negre; aprofundarea cooperării cu statele vecine și cu 
cele din flancul estic al NATO; intensificarea cooperării 
regionale, inclusiv în domeniul apărării; susținerea 
parcursului european al Republicii Moldova; promo-
varea intereselor politice, economice și de securitate în 
regiuni de relevanță strategică pentru țara noastră.
Pentru promovarea și apărarea intereselor naționale 

fundamentale se impune ca pe baza Strategiei de 
Securitate Națională, la care am făcut referire, să se aibă 
în vedere, cu deosebire, următoarele: monitorizarea 
permanentă a situației interne și internaționale și, pe 
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această bază, urmărirea modului în care intereselor 
naționale li se acordă prioritatea cuvenită; în ce măsură 
securitatea națională se raportează la amenințările și 
riscurile posibile sau virtuale; gradul funcționalității 
cadrului instituțional și măsura în care sunt promovate 
și apărate prin intermediul acestuia, în orice moment, 
interesele fundamentale ale României; în ce măsură 
resursele securității naționale de natură politică, 
diplomatică, economico-financiară, informațională, 
socio-culturală, morală, militară etc. slujesc interesul 
național și ce căi de potențare a acestora sunt posibile.
Pentru promovarea neabătută a intereselor nați-

onale fundamentale se impune consolidarea internă 
a statului, întărirea forței sale economice, creșterea 
gradului de coeziune socială și, nu în ultimă instanță, 
potențarea continuă a capacității de asigurare a 
securității și apărării naționale.
Se impune, totodată, desfășurarea unei politici 

externe intensive, adecvată și adaptată permanent 
la realitățile subregionale, regionale și mondiale, 
politică în cadrul căreia ,,o rețea de strânse legături și 
interdependențe economice, capabilă să asigure bunăstarea 
și prosperitatea unei țări, reprezintă cea mai bună 
garanție a securității sale”7. Concentrarea eforturilor 
pentru realizarea intereselor naționale fundamentale 
ale statului român, în condițiile actuale cât și în 
perspectivă, presupun realizarea consensului național al 
tuturor forțelor politice și sociale. Și aceasta pentru că, 
interesele statului sunt mai presus de cele ale forțelor 
politice sau ale diferitelor tipuri de grupuri sociale. 
Lipsa consensului în realizarea intereselor naționale 
fundamentale poate conduce, de cele mai multe ori, la 
instabilitate politică și socială internă și la acutizarea 
unor contradicții ce pot genera în stări conflictuale 
grave care cu greu mai pot fi rezolvate, care nu fac 
altceva decât să erodeze bazele statului și exercitarea 
funcțiilor sale în plan intern și internațional.
România, ca de altfel orice stat, va trebui să 

urmărească permanent eficiența măsurilor de securitate 
și apărare națională care-i conferă capacitatea garantării, 
în orice situație, a valorilor fundamentale (unele dintre 
acestea constituindu-se în interese fundamentale)-
independența, suveranitatea, integritatea teritorială, 
ordinea constituțională etc.
Obiectivele majore și, totodată, suport esențial 

al oricărei acțiuni îndreptate spre binele general al 
societății românești, interesele naționale fundamentale, 
și nu numai, nu trebuie rupte de cele ale altor țări, ci 
conjugate cu ale acestora. Și aceasta pentru că, dacă 
fiecare stat are dreptul de a-și edifica securitatea, 
aceasta nu trebuie să se realizeze în detrimentul 
securității altora.
În condițiile actuale se impun a fi luate în seamă 

efectele pandemiei de COVID-19, care a generat și 
generează un cumul de riscuri la adresa securității 

naționale cu consecințe grave pe termen mediu și lung 
(în una dintre edițiile viitoare ale revistei ,,Rezerva 
Oștirii Române” vom aduce în prim-plan și riscurile la 
adresa securității naționale provocate de pandemia de 
COVID-19). 
Strategia de Securitate Națională a României 

va trebui să găsească permanent cele mai pertinente 
răspunsuri la influențele negative induse de riscurile și 
amenințările derivate atât din schimbările care au loc 
la nivel internațional, precum și din evoluția internă 
a societății românești, confruntată, încă, cu multe 
neîmpliniri.
În felul acesta interesele naționale vor putea fi, cu 

bună credință, promovate și apărate.

NOTE ȘI BIBLIOGRAFIE:
1 Strategia de Securitate Naționala a României. 

Aceasta constituie expresia politică de referință 
a atributelor fundamentale ale statului român în 
domeniul Securității Naționale la un moment dat. 
Strategia de Securitate Națională a României reflectă 
o concepție dinamică și pragmatică asupra viitorului 
în domeniul securității, fiind permanent adaptată în 
funcție de evoluțiile din mediul de securitate;

2 Jay M. Shafritz, The Dorsey Dictionary of American 
Government and Politics, Chicago, Illinois, The Dorsey 
press, 1988, p. 365;

3 Col.prof.univ.dr.Aron Liviu Deac, col.conf.univ.
dr. Ion Irimia, Securitate și apărare națională, Culegere 
de lecții, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 
București, 1999, pp. 12-13;

4 vezi Victor Duculescu, Interesul național al statelor 
și dreptul internațional, În Interesul național și politica de 
securitate, IRSI, București, 1995, pp. 29-39;

5 Constituția României, Art. 1 (1), ediția 1, pag. 7, 
București, 2003;

6Pe 8 octombrie 2020, secretarul american al 
apărării Mark T. Esper și ministrul apărării naționale al 
României, Nicolae-Ionel Ciucă, au semnat, la Pentagon, 
Foaia de parcurs dedicată cooperării la nivelul apărării 
pentru perioada 2020-2030. Tot în această toamnă, pe 
16 octombrie, a fost semnat acordul interguvernamental 
între România și SUA cu privire la cooperarea pentru 
extinderea și modernizarea programului de energie 
nucleară civilă din România. Este vorba despre o 
finanțare de aproximativ opt miliarde de dolari pentru 
reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă. Acestea se vor realiza 
păstrându-se tehnologia CANDU-6 în cadrul unui 
consorțiu euroatlantic. Realizarea acestui proiect va 
conduce la asigurarea securității energetice și creșterea 
economică a României;

7 Anda Cristina Filip, Principiul cooperării ca factor 
determinant în promovarea interesului național, În 
Interesul național și politica de securitate, IRSI, București, 
1995, p. 107.
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INTERNETUL ȘI SISTEMUL MILITAR MODERN
– aspecte generale –
Gl. mr. (r) dr. Adrian Leonard BANTAȘ 
Vicepreşedinte al ANCMRR

Ideea folosirii exclusive a mijloacelor de Comu-
nicații şi Informatică în domeniul militar este deja 
depășită de concepția actuală privitoare la evoluțiile 
tehnologice, modificarea continuă a datelor utilizate și 
caracteristicile câmpului de luptă modern, volumul în 
continuă creștere și necesitatea utilizării informaţiilor 
în actul de decizie militară. Toate acestea impun 
utilizarea tehnologiei informației într-un complex 
de interacțiuni ale posibilităților tehnice moderne, 
în special cele de comunicații, ajunse la un înalt nivel 
tehnologic.
Este deja recunoscut și utilizat la nivel extins 

sistemul de lucru ,,în complex şi combinat” a internetului 
civil cu cel militar, pentru realizarea obiectivelor 
individuale, dar și a celor comune (reciproce) într-o 
permanentă cooperare, (colaborare) în vederea adu-
cerii la îndeplinire a misiunilor specifice, a nevoilor 
operative, precum și pentru asigurarea stabilităţii, 
eficienței și eficacității ambelor sisteme și nu numai. 
În această idee, atunci când unul dintre sisteme este 
nefuncțional, celălalt sistem compensează nevoile 
comune sau specifice, prin suplinirea sau completarea 
aspectelor deficitare pe moment.
Din aceste motive, trebuie să recunoaștem că 

renunțarea la standardele unuia dintre sisteme - 
de exemplu cel militar - în favoarea celor aşa-zis 
,,comerciale”, a produs un avantaj financiar prin 
procurarea de pe piața liberă a utilităților necesare strict 
domeniului militar. În același context, și pregătirea 
personalului care deservește aceste sisteme este, la 
rândul său, mai avantajoasă/economică/ieftină. 
 De principiu, trebuie să admitem, fără teamă de a 

greși, că, în general, din punctul de vedere al utilizării 
acestor sisteme pentru scopurile profesionale aferente 
unei nevoi anume, privită strict sau în extensie, sistemele 
militare nu se deosebesc fundamental de sistemele 
civile, ca manieră de utilizare, precum și ca scop în sine 
pentru care este folosit. Aceleași tehnologii, aceleași 
principii de utilizare, aceleași programe etc. își găsesc 
aplicabilitatea în cadrul ambelor sisteme.
Specifice, însă, sunt normele impuse prin proto-

coalele fiecărui domeniu, care fac trimitere către 
convenții stabilite, în limitele cărora fiecare utilizator 
trebuie să se încadreze. Astfel, comunicațiile militare 
adoptă, în situații specifice, protocolul TCP/IP (cu 
referire la protocoalele de nivel înalt folosite de 

majoritatea aplicațiilor, precum terminalul virtual 
(TELNET), transfer de fișiere (FTP) și poștă 
electronică (SMTP). Alte protocoale de nivel aplicație 
sunt DNS (sistem de nume de domeniu), NNTP sau 
HTTP - a se vedea www.wikipedia.org), protocol 
care reprezintă în esență o dezvoltare a Internetului. 
Concluzia de fond, facilitatea, constă în faptul că 
scoaterea din funcțiune a unui număr de mijloace 
(proprii) de comunicații, într-o situație critică de 
ordin militar, nu duce la întreruperea comunicațiilor 
aflate în uz. Se folosesc, în aceste cazuri critice, linii 
,,ocolitoare”, sisteme conexe, variante prin care se pot 
soluţiona pe moment disfuncțiile care perturbă buna 
funcționare - fie și întreruperi neprevăzute - cum ar 
fi: întreruperea liniilor/ canalelor de legătură, virusarea 
informatică, bruiajul radio, atacurile cibernetice și alte 
cauze ivite în buna funcționare a sistemelor.
Cum este de la sine înțeles, actul de comandă 

și conducerea, în general, nu pot fi, de principiu, 
efectuate în lipsa sistemelor de comandă – control 
(Conform www.wikipedia.org, „un sistem de control  
este un dispozitiv sau un set de dispozitive care gestio-
nează, comandă, conduce sau/și reglează comportamentul 
altor dipozitive sau sisteme”), iar acestea au fost, 
la rândul lor, printre primele sisteme realizate cu 
ajutorul Comunicațiilor şi Informaticii, la începutul 
tehnologizării moderne a armatelor, ajungând în 
prezent la cele mai moderne tehnologii și aplicaţii 
de profil. Aplicabilitatea practică impune cunoştinţe 
noi, actualizarea continuă şi upgradarea a tot ceea ce 
presupune contextul de lucru curent, operativ. Desigur, 
și pregătirea profesională a operatorilor de sistem 
trebuie să se desfăşoare în consecință, într-un tandem 
permanent și strict evolutiv, odată cu modernizarea 
tehnologică, dotarea, măsurile de protecţie adecvate etc.
Nu se poate motiva lipsa de cunoaștere cauzată de 

dinamica prea accelerată a modernizării tehnologice 
printr-o preferință personală de a rămâne ,,încasetat” 
în noțiuni, metodologii, principii etc. care nu își mai 
găsesc aplicabilitatea în contextul lucrului modern. 
Ne modernizăm odată cu tehnologia și nu refuzăm 
elementele de noutate doar pentru că suntem legați 
de pricipii vechi, pe care le cunoaștem prea bine și 
nu acceptăm ceea ce este modern și de actualitate. A 
rămâne conectați în modele vechi, depășite, reprezintă 
doar o mostră de gândire depășită moral, din toate 
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punctele de vedere. Nu putem realiza o evoluție 
profesională firească utilizând modele arhaice, doar de 
dragul trecutului pe care l-am parcurs ca lege a firii. 
Am în memorie un citat semnificativ, pe care țin 

neapărat să-l prezint: ,,pe cine nu se încadrează în regulile 
societății, societatea îl exclude”. Cred că este suficient 
de explicit, relevant și clar pentru toți cititorii! Deci, 
haideți să privim spre viitor şi să nu rămânem blocați 
în trecut, doar pentru că ne plac amintirile! Este doar o 
reticență psihologică pe care putem să o depășim, dacă 
avem voință și bună credință!
Dacă tehnologia modernă este într-o continuă 

dezvoltare, greu de definit, și utilizarea tehnologiei 
de care ne folosim implică o cunoaştere adecvată 
şi transpunerea în practică a tot ce este mai nou, în 
domeniul artei militare și în general vorbind. Nu 
se poate realiza acest deziderat, în prezent, fără 
utilizarea comunicațiilor moderne, de ultimă generație 
tehnologică și în egală măsură, nu se poate fară Internet. 
Putem aprecia ca fiind o soluție naturală să utilizăm 

internetul pentru orice necesitate militară care implică 
electronica, de principiu. Sau, altfel spus, „nu se poate 
fără”! Acțiunile militare contemporane implică mari 
arii geografice, indiferent de întinderea propriu-zisă 
a unui teatru de operații dat, care poate fi una redusă 
din punct de vedere spațial. Practic, în prezent se poate 
afirma că nu mai există conflicte militare importante, 
care, indiferent de amploare, să nu aibă profunde 
implicații geopolitice, de unde rezultă că „ce le este 
(...) aproape imposibil statelor, în condițiile unei lumi 
globalizate, este să își urmărească securitatea într-un mod 
autarhic” (Bantaș, 2019, p. 189). 
Și-atunci, cum monitorizăm aceste efecte sau 

implicații? Prin utilizarea tehnologiei geospaţiale, deci, 
prin Internet! 
Din acest motiv, a nu putea opera cu instrumentele 

online actuale înseamnă o rămânere în urmă din punct 
de vedere tehnologic și în raport cu nivelul general 
de evoluție a aliaților, partenerilor și inamicului, 
deopotrivă. Prin urmare, este necesar ca fiecare dintre 
noi să ne actualizăm, pe cât posibil, cunoștințele și 
deprinderile și să ne acomodăm pe cât putem, cel puțin 
într-o limită minim admisibilă, în/prin care să putem 
accesa până la un nivel rezonabil datele vehiculate prin 
intermediul rețelelor Internet. Poate nu sunt acceptat 
de către mulți dintre cititori, dar exprim o realitate 
cu care m-am confruntat personal și care este de 
notorietate publică în acest moment. 
Așadar, nu pot fi concepute acțiuni militare 

de anvergură, fără Internet. Practic, nu mai există 
comunicaţii moderne, activități de socializare, mass- 
media și, mai nou, învățământ modern fără Internet.
Corespondența militară se efectuează (majoritar) 

prin Internet. Se procedează uzual la secretizarea 

informațiilor, transmiterea și recepția acestora prin 
Internet. Traseul fișierului astfel conceput este practic 
imposibil de anticipat, interceptat şi descifrat, prin 
noile metode de criptare, codificare, limbaje electronice 
folosite doar între parteneri care se interconectează 
ca interlocutori. Detaliile tehnice aparțin sistemelor 
profesional destinate/în serviciu, folosite unitar, cu un 
scop bine definit şi specific fiecărui domeniu. 
Ca să fiu mai clar/detaliat/pe înțeles, fiecare 

structură militară tip eșalon, este în felul său, un 
INTRANET. Altfel spus, un Internet cu spațiu tehnic 
limitat la un număr de abonați uzuali, aparţinând 
aceluiași sistem sau unor sisteme aflate în colaborare, 
cu spațiu limitat care permite adăugarea unor extensii 
periodice, după nevoi. În cadrul acestor sisteme se 
pot efectua teleconferințe, videoteleconferințe, voice-
chat-uri și alte conlucrări permisibile de către abonaţii 
sistemului și nu numai.
În fiecare Comandament militar și în fiecare 

structură civilă publică sau privată, cu un nivel 
organizatoric cel puţin mediu, există un Intranet, în care 
se poate comunica eficient, sigur și rapid, și, inevitabil, 
conexiuni la Internet. Capacitatea și utilităţile acestora 
sunt proprii eșalonului/structurii respective.
În concluzie, putem afirma cu certitudine că 

tehnologia comunicațiilor și Internetului, a informaticii 
în general, are un rol dominant în conducerea 
sistemelor militare moderne, în organizările militare 
indiferent de eșalon, prin aceea că deservesc actul de 
comandă - conducere1 - control, prin soluțiile tehnice 
și metodologice puse la dispoziție pentru îndeplinirea 
principalelor funcții ale acestor eșaloane, astfel: funcția 
de comandă, funcția de control, funcția politico-
militară și de consultare, funcţia de informare (internă 
și externă), funcția de documentare, funcția cooperare, 
funcția de a acționa.
Se estimează că viitorul va fi imposibil de conceput 

fără o relație permanentă, sine-qua-non, între soldat 
şi Internet. Noțiunea de ,,soldat cibernetizat” tocmai la 
așa ceva se referă. Acesta este prezentul și așa vedem 
viitorul. Vă invit să-l percepem împreună într-o viziune 
modernă și să-l acceptăm ca atare !
Cu deosebită stimă și considerație pentru toți 

camarazii și cititorii acestui demers.

BIBLIOGRAFIE:
Bantaș, Dragoș-Adrian, Între frică și siguranță: 

societățile umane în căutarea securității, Editura CTEA, 
București, 2019;
www.wikipedia.org.
1 Exercitată de către autoritatea care este împuternicită să 

conducă și să repartizeze misiuni elementelor operative ale C4 
(comandă, control, comunicații și calculatoare) și să supravegheze 
îndeplinirea acestora.
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 O veste tristă a fost primită pe 12 Septembrie 
2020, care a surprins cu puterea unei unde 
de șoc: a încetat din viață, pierzând lupta 
cu maladia cea mai perfidă a secolului- 
COVID-19, la un spital din Sibiu, 
gl.mr.(r) Petrișor MANDU, după ce, 
cu nicio săptămână mai înainte, același 
sfârșit l-a avut iubita sa soție, doamna 
profesoară Pușa MANDU, la un spital 
din Brașov. Cumplită soartă, într-o săp-
tămână neagră, la o singură familie!
Absolvent al Liceului Militar Dimitrie 

Cantemir din Breaza, promoția 1969, Petrișor 
MANDU a absolvit, în 1972, Scoala Militară de 
Ofițeri Activi de Rachete și Art.A.A. din Brașov, cu 
gradul de locotenent. A parcurs, treaptă cu treaptă, 
diferite etape ale carierei militare, luându-și licența 
ca specialist în Tactică și Strategie Militară, urmând 
cursurile Academiei Militare din București. Aici 
a lucrat ca asistent/lector de tactica Apărării A.A., 
cu rezultate deosebite, în perioada 1982-1988; după 
evenimentele din decembrie 1989, își desfășoară 
activitatea în cadrul Academiei Forțelor Aeriene din 
Brașov, între anii 1995 - 2002 ocupând înalta funcție 
de COMANDANT (Rector) al acestei prestigioase 
instituții de învățământ superior militar, rezultatele 
deosebite, ca manager și pedagog, aducându-i și 
gradul de general de brigadă, respectiv de general- 
maior.
Părinte a doi copii, astăzi oameni realizați, după 

trecerea în rezervă, și-a continuat studiile și proiectele 
în învățământul superior civil, obținând al doilea titlu 
de doctor. A fost profesor universitar la Universitatea 
„Transilvania” din Brașov. A fost expert al Consiliului 
Național de Evaluare şi Acreditare Academică 
și membru al Consiliului Național al Rectorilor. 
A ctitorit o biserică ortodoxă. Este menționat în 
Enciclopedia „Who’s Who” în România. A condus 
competent diferite asociații ale cadrelor militare 
în rezervă/retragere, a acționat pentru apărarea 
drepturilor lor, a participat ca om documentat la viața 
cetății, iar pe blogul personal, a luat atitudine față 
de derapajele „piloților orbi”, cum ar spune Mircea 
Eliade, care conduc nava în derivă numită România.

GENERAL-MAIOR (R) DR. PETRIȘOR MANDU 

REMEMBER

Fire sensibilă, ca iubitor de muzică și 
literatură, a publicat 12 cărți și 54 de 
articole specific domeniilor economic, 
sociologic, militar şi geopolitic, expri-
mând, astfel, o filosofie originală și 
vizionară. Volumul „Inimă de Român” 
(2018), dedicate Sărbătorii Naționale 
„CENTENARUL UNIRII”, repre zintă 
 apogeul creației sale artistice. Redau în 
continuare poezia care dă titlul acestei 
cărți: /Vom implini un secol de unire,/ Facută 

de străbuni cu mult noroc,/ De când s-au strâns 
hotarele române,/ Din patru zări, cu toate, la un loc.// 
Prea mare-i „ziua” pentru neamul meu,/ Din cele trei 
provincii unitare,/ Strămoșii noștri au făcut prea greu,/ 
Din mii de jertfe, România Mare.// Când multe pofte 
s-au născut pe-aici,/ S-au adunat ca lupii-n fața stânii,/ 
Și s-au găsit atâția politruci/ În cei din vârf ce s-au 
vândut minciunii.// Ne dau târcoale și-n present șacalii,/ 
Se uită peste gard și multe vor/ Și-ncheie pacte multe cu 
vasalii,/ Numiți, în funcții cheie, aleator.// Ei fac politici 
ce-s de toată jena,/ Ne fac de râs, turnând mult gaz pe foc,/ 
La Washington, Berlin, Bruxelles și Viena/ Se ploconesc 
și ei ne vând cu tot.// Români frumoși, să dăm mână cu 
mână,/ Cântând Hora Unirii la necaz,/ Cât mai avem o 
patrie străbună,/ Trăim popor viteaz și veșnic treaz.”
Venerația pentru faptele martirilor, respectul 

pentru spiritul de sacrificiu al eroilor şi prețuirea 
pentru efortul apărătorilor patriei sunt în egală 
măsură, pentru generațiile următoare, o datorie 
sacră și o onorantă înălțare spirituală; acestea au fost 
coordonatele traiectoriei meteorice ale destinului său.
Era în plină forță creatoare, trăia din plin bucuria 

afirmării, alături de o familie împlinită, când acest 
ucigaș nevăzut l-a luat de lângă noi și l-a trecut la 
cele veșnice. Regretăm acest sfârșit intempestiv al 
unui om sănătos, viguros și cu aliură de gimnast și, 
dacă ne vede dintr-un colț de stea, îi transmitem că 
ne e tare dor de el.
În numele prietenilor, colegilor, colaboratorilor și 

studenților să-i prezentăm ONORUL de ADIO!
Drum lin printre stele în Împărăția lui Dumnezeu!
Cu toată compasiunea,

Col. (r) CORNELIU LALA
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LOCOTENENT-COLONEL (RTR.) 
BREAZU CONSTANTIN – ULTIMUL VETERAN 
DE RĂZBOI DIN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI - OLT
Anul acesta ne-am luat la revedere de 

la ultimul veteran de război din orașul 

Drăgănești-Olt, locotenent-colonel (rtr.) 

BREAZU CONSTANTIN.

S-a născut la 13 martie 1923 în 

Drăgănești-Olt, pe când românii își 

mai plângeau încă copiii sau soții căzuți 

în Primul Război Mondial pentru 

împlinirea idealurilor de veacuri ale 

poporului român, Unirea cea Mare, pe 

care aveau să o înfăptuiască în 1918 prin 

jertfa și sacrificiul eroilor neamului.

Nu am avut prea multă vreme parte de liniște și 

pace, când România cunoaște cea mai mare dezvoltare 

economică, căci odată cu începerea celui de-al Doilea 

Război Mondial, părți din trupul țării sunt sfârtecate 

de marile puteri ale vremii, alianța dintre Germania 

fascistă și Ungaria horthystă, respectiv Rusia sovietică, 

pierzând o parte din Transilvania și Basarabia de peste 

Prut, așa că am fost nevoiți din nou să punem mâna 

pe arme și să ne apărăm fruntariile țării, mai întâi pe 

Frontul din Est, după 1944 pe Fontul de Vest.

Pierderile de efective pe Fontul de Est au fost 

mari pentru Armata română (Bătălia de la Stalingrad 

- 200.000 de români, Cotul Donulu - 150.000 de 

români, ș.a), așa că noi și noi contingente au fost 

înrolate rând pe rând și trimise pe front.

Tânărul BREAZU CONSTANTIN a fost înro-

lat în 1944 la Regimentul 19 Infanterie Romanați, 

Caracal, fiind comandant de pluton al unei subunități 

de aruncătoare de branduri, calibru 82 mm, avea gradul 

de caporal după absolvirea școlii de gradați și își instruia 

soldații încorporați de nici trei luni de zile…

„Într-o dimineață, după ce am mâncat, am fost 

anunțați că astăzi nu vom mai merge la instrucție. Ne-au 

echipat și înarmat pe fiecare pentru război și am pornit 

spre Ardeal. Până la Câmpia Turzii nu am schimbat 

decât câteva focuri răzlețe cu rămășițe ale armatei hortiste 

aflate în grabnică retragere. O rezistență mai puternică 

din partea inamicului am întâlnit în această localitate, 

nu am suferit pierderi mari de efective și pot spune că 

aici am obținut prima victorie, ceea ce ne-a dat curaj și 

încredere în forțele noastre. Nu bănuiam însă ce urma să 

ne aștepte câteva zile mai târziu. 

Bătălia de la Oarba de Mureș a început la 
jumătatea lunii septembrie (n.a. 17) și a durat 
cam trei săptămâni (n.a. până pe 6 octombrie). 
Nu știu dacă în istoria războiului s-a mai 
săvârșit un asemenea masacru. Inamicul 
avea poziții pe culmile Dealului Sângeorgiu 
și ne lua ca din oală. Și cu praștia putea să ne 
omoare. Am primit ordin să trecem Mureșul 
și să luăm cu asalt pozițiile inamicului, ca 
în luptele de la Mărășești-Mărăști-Oituz. 
Mureșul se înroșise de sângele celor împușcați. 
Inamicul dispunea de armament modern, noi 

aveam în mâini puști ZB din primul război mondial. 
Cei care reușeau să înaiteze au intrat în lupta la baionetă. 
Cei mai mulți români proveneau de la țară și cu arma nu se 
prea jucau, o apucau de țeavă și dădeau cu ea ca și un ciumag. 
N-a fost o bătălie, a fost un măcel, o luptă corp la corp care 
avea să mă marcheze pentru toată viața. Brancardierii nu 
puteau face față numărului mare de răniți, așa că puneam 
și eu mâna să-i ajut. Treceam printre camarazii morți 
sau răniți într-o baltă de sânge cu câte cineva în spate, 
iar vaietele lor sfâșietoare de durere, invocând mai toți 
cuvântul MAMĂ, îmi rupeau inima pentru că nu puteam 
să-i ajut. Nu pot uita cruzimea soldaților unguri, care 
străpungeau cu baioneta trupurile aflate în agonia morții, 
ca să fie siguri că vor fi morți.”
Pe Dealul Sângiorgiu sau Dealul Sângelui, cum l-a 

botezat ostașul român, odihnesc rămășițele pământești 
a peste 15.000 de ostași, dintre care 11.000 soldați și 
ofițeri români, istoria consemnând faptul că aceștia 
au fost sacrificați de sovietici ca un act de răzbunare 
pentru anii în care au luptat împotriva rușilor pentru 
a dezrobi Basarabia.
Având în vedere atribuțiile prevăzute în statut 

privind educarea tineretului în spiritul dragostei față 
de patrie, a trecutului glorios al poporului român 
și tradițiilor armatei române, filialele județene din 
județul Olt ale ANCMRR, ANVR și ANCE „Regina 
Maria” au desfășurat cu diverse prilejuri manifestări 
dedicate veteranilor de război.
„Ziua Eroilor” din 26 mai 2015 a fost un bun prilej 

pentru Subfiliala Drăgănești-Olt a Filialei Județene 
Olt a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” a-i sărbători 
pe cei trei veterani de război din localitate, cărora  
le-au fost înmânate diplome comemorative, cadouri, 
inclusiv sume modice de bani.
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Anul 2019, declarat de MApN drept „Anul 

Veteranilor de Război”, cu ocazia împlinirii a 70 de ani 

de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, 

a constituit un alt prilej de a-l sărbători pe sergentul 

(rtr.) BREAZU CONSTANTIN, veteran de război. 

Astfel că, în data de 4 noiembrie 2019, într-un cadru 

festiv, la care a participat un numeros public, format 

din reprezentanți ai autorității publice locale, rezerviști 

din Caracal și Drăgănești-Olt, sergentul (rtr.) 

BREAZU CONSTANTIN a fost înaintat onorific 

la gradul de locotenent-colonel, prin reprezentantul 

MApN, maior Diana Iuga. Cu acest prilej, veteranul 

BREAZU CONSTANTIN avea să ne mărturisească: 

„Nu mi-a fost niciodată frică pentru viața mea, deși sute 

de gloanțe și schije mi-au șuierat pe la urechi. Dumnezeu 

m-a păzit și nu m-a lovit niciunul. Am scăpat cu viață, 

dar ororile războiului m-au urmărit mult timp. Mergeam 

și vorbeam de unul singur. Păstrez și acum imaginea vie 

a unor sate goale pe lângă care treceam. La o margine de 

șosea, două femei în vârstă, înveșmântate în negru, ne 

priveau cum mergeam, își ștergeau lacrimile de la ochi 

cu colțul basmalei și se rugau pentru viețile 
noastre. Patriotismul, dragostea de țară, 
spiritul de sacrificiu sunt mai presus de 
orice.”
Din 1944 până în 1945, sergentul 

BREAZU CONSTANTIN a luptat pe 

Frontul de Vest, ajun gând cu unitatea 
sa până la Tokay-Ungaria. A fost 
recompensat cu mai multe ordine și 
medalii românești și sovietice...
La câteva zile, după avansarea la  

gradul de locotenent-colonel, întâlnindu-
se cu duhovnicul său, părintele paroh 
Gheorghe Lală, avea să-i declare: „Sunt 
cel mai fericit om de pe pământ, a fost cel 
mai înălțător moment din viața mea”.
Locotenent-colonel (rtr.), veteran  

de război, BREAZU CONSTANTIN 
s-a stins din viață pe data de 12 iulie 2020, în vârstă 
de 97 de ani. Două zile mai târziu, rezerviștii militari 
din Caracal și Drăgănești-Olt, precum și localnicii 
l-au condus pe ultimul drum, fiind înmormântat cu 
onoruri militare. 
Garda de onoare cu Drapelul de luptă, compusă 

din trei plutoane, s-a deplasat din garnizoana Caracal 
în orașul Drăgănești-Olt, iar cortegiul funerar, pe tot 
parcursul deplasării, a fost întâmpinat de cetățeni cu 
flori și ropote de aplauze, luându-și în acest fel rămas 
bun de la ultimul veteran de război al urbei lor, fiind 
totodată profund mișcați și impresionați de felul în 
care Armata Română îi omagiază pe soldații săi. 
Ne înclinăm frunțile, rostim o rugăciune către 

bunul Dumnezeu să-l primească în Împărăția Sa 
pe acest om care a făcut sacrificii enorme pentru 
libertatea țării, nu i-a fost frică, nu s-a dat înapoi, nu a 
plâns pentru că patria i-a cerut propria viață. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Comandor (r) ing. ION BICHIR
Președintele Filialei Județene Olt a ANCMRR

��
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COL. MILIGANU C. ZENOVIE
S-a născut pe 8 ianuarie 1929 în comuna 

Vârtop raionul Pleniţa jud Dolj, într-o 
familie de ţărani cu multă dragoste pentru 
copii, pe care i-a crescut şi educat cu 
foarte multe sacrificii.

Urmează școala primară în comuna 

natală pe care o termină cu media 9,58. 

Se înscrie apoi la Școala medie teh-

nică de administraţie economică băieţi 

Craiova, specialitatea contabilitate pe 

care o absolvă în 1950. Cu dragoste pentru 

armată, se înscrie la Școla Militară de Artilerie 

de Coastă și este avansat la gradul de locotenent 

în anul 1952, după care a fost admis la Academia 

Militară din Bucureşti unde este declarat absolvent în 

anul 1954 şi îşi începe cariera militară ca şef Serviciu 

financiar la Regimentul 235 Vânători până la data de 

22.11.1960. Fiind foarte bun specialist în finanţe a 

fost mutat la Depozitul 238 Materiale Intendenţă 

Craiova, unitate cu specific logistic, la care serviciul 
financiar era ordonator de credite. Aici a fost avansat 
locotenent major şi a ocupat funcţia de şef Secţie 
echipament şi materiale gospodăreşti pânâ în anul 
1968 când este avansat șef Serviciu financiar.
Om cu un caracter deosebit, cu o cultură militară 

vastă, ofițerul Miligan C. Zenovie a ajutat foarte mulţi 
tineri ofiţeri și subofiţeri pentru a se forma ca militari 
și ca oameni. Cele două fete ale sale, Ileana-Mirela şi 

Daniela au primit o educație aleasă, au absolvit studii 
superioare și s-au distins în activitățile pe care le-au 
desfășurat ulterior.
Exigent cu el însuși, nu s-a mulţumit cu absolvirea 

Academiei Militare şi în anul 1970 a absolvit A.S.E 
Bucureşti Facultatea de finanţe cu examen de stat. 
A fost primit în unitate cu aplauze şi comandantul 
unităţii, col. Baston Lucian, l-a felicitat și l-a prezen-
tat drept un exemplu de urmat. La toate controalele 
eșalonului superior a fost cotat numai cu calificativul 
„Foarte Bine“.

Rămâne fidel carierei militare la Depozitul 

238 Materiale de Intendență - până în 

anul 1980 când este cooptat la Secţia 

Control Financiar Intern Craiova, unde 

a verificat, pe specialitatea financiară, 

unităţi militare pe raza a șapte judeţe 

din sud-vestul ţării.

În anul 1981 a fost avansat la gradul 

de colonel, grad pe care l-a purtat cu 

cinste și cu care a fost trecut în rezervă în 

anul 1990.

 Nu a putut sta liniștit la pensie și s-a înscris 

imediat în ANCMRR (Asociaţia Cadrelor Militare 

în Rezervă și în Retragere). A fost președintele 

Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ,,Regina Maria” 

Filiala ,,Frații Buzești” Dolj în perioada 1991 - 1994 

participând la toate manifestările şi activităţile în 

care au fost comemorați eroii neamului.

Începând din anul 1994 a fost președintele fon-

dator al C.A.R a cadrelor militare în rezervă şi 

retragere până în anul 2020 când împlineşte frumoasa 

vârstă de 91 când nu a mai putut continua munca din 

motive de sănătate.

Colonelul Miliganu Zenovie s-a stins din viaţă 

pe data de 15 aprilie 2020, fiind condus pe ultimul 

drum la cimitirul SINEASCA unde a fost înhumat 

cu onoruri militare numai de familie din cauza 

restricţiilor impuse de epidemia „COVID-19”. 

Prietenii şi colegii mai vechi şi mai noi au adus 

prinosul lor de recunoştiinţă, în activităţile restrânse 

ale Asociației Cultul Eroilor ,,Regina Maria” Filiala 

,,Frații Buzești” Dolj și A.N.C.M.R.R Filiala ,,Mihai 

Viteazul” Dolj. El va rămâne veșnic în amintirea 

noastră ca un exemplu și un model de urmat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace în împă - 

răţia Sa!

Col. (r) LĂJEA ȘTEFAN

Filiala Județeană Dolj ,,Mihai Viteazul” 

a ANCMRR

��
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IN MEMORIAM

ALEXANDRU  D.  XENOPOL

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

Remarcabilă figură de cărturar, cel  

care - după cum aprecia un ilustru elev al  

său – „a reprezentat fără  îndoială una din 

cele mai mari sforțări ale spiritului românesc 

aplicat la știință”, Alexandru D. Xenopol se 

impune în perspectiva timpului ca un om 

de cultură cu preo cupări multilaterale, cu 

o viziune largd asupra istoriei, principalul 

său domeniu de preocupare. Acest om 

de ,,cugetare superioară”, de o ,,genială 

inteligență” - aprecierile îi apațin lui 

Nicolae Iorga - a dat științei românești o 

contribuție de seamă, care își păstrează, în 

cea mai mare parte, valoarea până în zilele noastre.

Născut în 1847 la Iași, elev strălucit al școlii ieșene, 

apoi student eminent al Universităților din Berlin și 

Giessen, Xenopol - care a impresionat din tinerețe pe 

contemporanii săi prin rarele sale însușiri intelectuale -  

a obținut în 1871 un doctorat în filosofie și altul în 

drept. A fost apoi profesor de liceu, avocat și magistrat, 

a scris lucrări în domeniul istoriei civilizației și al 

economiei pledând pentru dezvoltarea industrială a 

țării, a scris în domeniul literar, dar, până la urmă, și-a 

consacrat cu precădere activitatea domeniului ce-i era 

cel mai apropiat, cel al istoriei. El insuși insemna mai 

tâziu, în Istoria ideilor mele – scriere autobiografică –  

că ,,tendința naturală” a spiritului său ,,au fost 

totdeauna studiile istorice” și că ,,spiritul istoric” ,,fierbea 

în el”. Acest ,,profesor neobișnuit” a ocupat catedra 

de istorie națională la Universitatea din Iași și, din 

acest moment, a desfășurat o activitate impresionantă 

menită a contribui la ridicarea istoriografiei românești 

la nivelul celei mai înaintate istoriografii a vremii sale.

Datorită pregitirii sale multiforme, Xenopol a avut 

o largă viziune asupra fenomenului istoric, pe care nu 

l-a considerat niciodată izolal, ci a căutat să cuprindă 

istoria cadrului mai larg al celorlalte științe sociale. 

Totodată, el s-a străduit de a da un caracter sistematic 

cercetărilor sale, a crea din istoria insăși un sistem, de 

a o aborda folosind o metodă unitară. Sfera largă a 

preocupărilor istorice reprezintă o altă trăsătură de 

seamă a operei lui A. D. Xenopol. „Am căutat, eu cel 

dintâi - remarca el mai târziu - a da un 

loc însemnat dezvoltării culturale și celei a 

așezămintelor și a nu îneca întreaga istorie 

numai în fapte politice. Sunt cel dintâi care 

am cercetat în tot lungul istoriei românilor 

dezvoltarea boierimii, a producției și bogăției 

țărilor, starea țăranilor, așezămintele juridice 

și civile ..., starea financiară, moravurile 

și deprinderile, literatura lumească și 

bisericească...”.

Animat de un ardent patriotism - 

el insuși scriind că una din cele mai 

însemnate lucrări ale sale fusese ,,pătrunsă 

de la un capăt la celălalt de jocul ascuns al iubirii de 

țară” - Alexandru D. Xenopol n-a căutat însă să 

facă doar o operă de sistematizare, ci și o operă de 

utilitate națională, alcătuind prima largă sinteză a 

istoriei românești și abordând problem cheie. Când 

un învățat străin a contestat continuitatea, Xenopol 

i-a replicat prompt și competent în lucrarea sa Teoria 

lui Rosler, demonstrând prin aceasta necesitatea ca 

istoricul să aibă o deosebită sensibilitate la problemele 

angajând interese naționale. Istoria Românilor din 

Dacia Traiană, ,,cartea neamului românesc”, cum 

o numea autorul ei, a fost scrisă și publicată de 

Xenopol într-un scurt răstimp, cele șase volume ale 

primei ediții văzând lumina tiparului din 1888 și 

până în 1893. În lucrare s-a referit la întreaga națiune 

română, utilizând masiv izvoare inedite și abordând o 

vastă problematică. Xenopol a scris-o, după propria-i 

mărturisire „pătrunsă de la un capăt la celălalt de focul 

ascuns al iubirii de țară și de neam, care străbate adesea 

cu scânteele sau flăcările ei prin spuza gândirilor”. În fața 

mormântului fostului său dascăl, N. Iorga evidenția 

că „A.D. Xenopol a făcut, prin cunoștințele și aplecările 

sale de spirit, din istoria românilor pentru intâia oară 

un sistem”.

Profesor de istorie la Institutul academic din Iași, 

pe care el insuși îl absolvise, magistrat și avocat, harnic 

junimist în cursul primului deceniu după revenirea sa 

de la studii, a ocupat catedra universitară cu relativă 

întârziere. În 1883, I.C. Brătianu, care avea „o bună 
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idee” despre cărturarul ieșean, i-a creat la Iași o 

Catedră de Istoria Românilor pe care Xenopol o va 

ocupa la vârsta de 36 ani.

Gânditor valoros, marele istoric a încercat să 

creeze un sistem istoric, elaborând o teorie a istoriei 

în lucrarea sa Les principes fondamentaux de l’histoire, 

publicată în 1899 la Paris și care s-a bucurat de un 

evident prestigiu în cercurile științifice ale lumii 

(numai în Franța lucrarea a cunoscut 15 recenzii!) și 

pe care apoi, după o ediție românească din 1900, a 

reeditat-o tot la Paris, în 1908, sub titlul La theorie de 

l’histor.  

Teoria sa se întemeia pe ideea că în timp ce 

faptele de repetiție pot fi supuse unor legi, faptele de 

succesiune pot fi inlănțuite în serii istorice, ,,care - scria 

el - se țin una de alta, se prefac una în alta, se înfiripesc 

mutual, se combat sau se sprijinesc între ele”. Xenopol se 

înscrie printre cei mai de seamă gânditori în domeniul 

filosofiei istoriei din epoca sa.

Dar însemnătatea lui Alexandru D. Xenopol 

constă și în felul în care a știut să integreze istoria 

și istoriografia țării sale istoriei și istoriografiei 

universale, el depunând și în această privință o 

neobosită activitate. Deseori a abordat o problematică 

prin care încadra istoria României istoriei generale - 

de pildă, scriind istoria războaielor dintre ruși și turci. 

De o mare utilitate pentru afirmarea istoriografiei 

românești și pentru cunoașterea problematicii 

istoriei României de către specialiștii străini a fost și 

colaborarea sa la vasta colecție de istorie universală 

a istoricilor francezi E. Lavisse și A. Rambaud, ca 

și colaborările sale la ,,Revue historique” și în alte 

publicații periodice de specialitate din străinătate, la 

,,Revue de geographie” a lui Drapeyron, la ,,Museon” 

din Louvain, la ,,Revue de synthese historique” ale 

lui H. Berr, la ,,Revue critique”. Edițiile franceze – 

uneori prescurtate și adaptate - ale lucrărilor sale, ale 

sintezei sale, ale răspunsului adresat lui Rosler și mai 

ales ale lucrărilor sale din domeniul filosofiei istoriei 

au contribuit la afirmarea sa și, totodată, la creșterea 

prestigiului științific al țării.

Cel care încă în 1899 era considerat într-un ziar 

francez ,,un savant al cărui nume are deja o notorietate 

europeană”, a fost ales în 1901 membru corespondent 

al Academiei de Științe Morale și Politice a Franței și 

tot lui i-a revenit cinstea de a fi primul învățat român 

care a ținut cursuri în 1907 și 1908 la Sorbona și la 

College de France.

Când a fost ales membru corespondent al 

Academiei de Științe Sociale și Politice de la Paris, 

Xenopol a fost deosebit de măgulit. ,,Prin această 

alegere comenta retrospectiv evenimentul - mă înălțai 

în proprii mei ochi și mă convinsei că natura pusese 

în creierii mei o putere de cugetare neobișnuită, dar 

bucuria mea cea mare, nesfârșită, provine din razele ce 

se resfrângeau din această alegere asupra Universității 

din Iași, precum și asupra  țării și poporului meu”. În 

primăvara 1914 avea să fie ales membru titular asociat 

al aceleiași Academii.

Ultimii ani ai vieții marelui cărturar s-au scurs în 

suferință, cu atât mai mare pentru un om obișnuit 

cu o neobosită activitate. Când, după cinci ani de 

boală, viața lui Alexandru D. Xenopol s-a încheiat, 

Dimitrie Onciul și mai ales Nicolae Iorga i-au evocat, 

în numele istoricilor, într-un bilanț de rămas-bun, 

munca și personalitatea, cel de-al doilea remarcând cu 

admirație, dar și cu înduioșare, calitățile umane ale lui 

Xenopol, care știuse să fie ,,un sol statornic și totdeauna 

bine primit, al drepturilor noastre naționale”. ,,Soarta 

nu i-a refuzat bucuria - adăuga tot Iorga - reparatoare 

a tuturor suferințelor, de a vedea miracolul acelei Dacii 

Traiane a cării istorii o scrisese”.

Istoricul și publicistul Alexandru D. Xenopol și-a 

încheiat laborioasa activitate la începutul anului 1920. 

Până la urmă el își păstrase ceea ce Iorga denumise 

,,fermecătoarea tinerețe de spirit”, moartea lui însemnând, 

cum remarca același, pierderea a ,,ceea ce avea știința 

românească mai activ, mai plin de inițiativă și mai amabil 

în stil”. Personalitate prestigioasă pe tărâmul culturii, 

minte luminată, om de bunăvoință, deschis noului 

și progresului, Xenopol se înscrie în marea galerie a 

oamenilor de cultură dăruiți umanității de români.
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Promovarea valorilor și tradițiilor armelor pe care le reprezintă.
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