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EDITORIAL

DIALOG, COOPERARE, PARTICIPARE
În conformitate cu cerințele Statutului, 

A.N.C.M.R.R. și structurile sale de la toate 
nivelurile au optat pentru dezvoltarea unor utile 
forme de colaborare care să faciliteze bunul mers al 
tuturor activităților. În acest sens Biroul Permanent 
Central a militat pentru realizarea unor legături 
directe și reciproc avantajoase cu organele puterii și 
administrației de stat, indiferent de palierul la care 
ne raportăm, cu Ministerul Apărării Naționale sub 
autoritatea căruia ne desfășurăm activitatea, cu 
Asociații similare din Sistemul Apărării, Ordinii 
Publice și Securității Naționale, precum și cu încă 
multe altele. 

Spre satisfacția noastră constatăm că atât la 
nivel central cât și la nivelul celorlalte structuri ale 
A.N.C.M.R.R., s-au pus în practică temeiurile 
solide ale dezvoltării dialogului care a avut ca 
rezultat un larg schimb de opinii în baza cărora 
s-au desfășurat activități de fructuoasă colaborare, 
care se materializează printr-o participare tot 
mai numeroasă și responsabilă la rezolvarea unor 
probleme de strictă necesitate și care, în opinia 
noastră generează motivații de ordin moral, civic, 
pragmatic etc.

La nivel central s-a amplificat atât dialogul 
cât și cooperarea privind apărarea drepturilor și 
intereselor cadrelor militare în rezeră și în retragere 
atât la nivel FORUM cât și la cel al Acordului-
Cadru, modalități atât pentru A.N.C.M.R.R. cât 
și pentru celelalte structuri participante.

Avem mărturii că în majoritatea județelor, 
precum și în municipiul București, filialele 
A.N.C.M.R.R. sunt percepute ca structuri 
puternic ancorate în realitățile existente la un 
moment dat, ca partenere de dialog încărcat de 
înțelepciune, idei și inițiative, ca surse de energii 
disponibile ale căror dăruire și responsabilitate 
se reflectă nu numai în interesul propriu ci mai 
ales în cel colectiv. De câte ori oare, atât pe plan 

central cât și local, nu am avut satisfacții deosebite 
atunci când participând la viața cetății am dat frâu 
liber civismului și autenticității fiind priviți cu 
un respect aparte. Cadre militare în rezervă și în 
retragere cunoscute pe plan central și local, mulți 
dintre aceștia membrii ai A.N.C.M.R.R., s-au 
implicat în susținerea unor proiecte și programe, 
unele inițiate chiar de către filialele noastre, fac 
astăzi parte din organe ale puterii și administrației 
la nivel național, județean, orășenesc și chiar 
comunal, devenind astfel exponenții și promotorii 
unei stări de normalitate și responsabilitate.

Ne-am bucurat și ne bucurăm atunci când 
aflăm că personalități din conducerea unor județe 
și localități colaborează strâns cu structurile 
A.N.C.M.R.R. neezitând chiar să apeleze la 
capacitatea cadrelor militare în rezervă și în 
retragere atunci când au de luat hotărâri importante. 
O fac pentru că aceștia sunt recunoscuți ca având 
o gândire lucidă, realistă, chibzuită și echilibrată și 
că sunt stăpâniți de onestitate, disciplină și ordine.

A.N.C.M.R.R. colaborează cu un număr mare 
de structuri asociative constituite preponderent 
din cadre militare în rezervă și în retragere, 
structuri care pe măsura coagulării și afirmării 
identității lor au ajuns la concluzia că numai 
printr-o conlucrare permanentă își pot îndeplini 
proiectele și obiectivele pe care și le-au propus.

Iată de ce A.N.C.M.R.R. este adeptul unui 
dialog permanent, a unei colaborări eficiente și a 
unei participări angajante la toate activitățile care 
privesc cadrele militare în rezervă și în retragere. 
Îndeplinind obiectivele și respectând scopurile 
pe care A.N.C.M.R.R. și le-a propus prin 
Statut, precum și prin Hotărârile luate de BPC, 
Consiliul Director și Conferința Națională se dă 
valoarea cuvenită devizei „PATRIE, ONOARE, 
DEMNITATE“.

General de brigadă (r)  
dr. GHEORGHE CREȚU 
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SUNTEM PE DRUMUL CEL BUN

La sfârșitul anului 2020, cu prilejul urărilor pe care 
le-am făcut tuturor colegilor din A.N.C.M.R.R., după 
datina străbună, nutream speranța că în anul următor, 
riscurile provocate de răspândirea și infectarea cu 
virusul SARS-COV 2 se vor mai atenua. Nutream 
această speranță cu gândul că 2021 care bătea atunci la 
ușă avea să însemne pentru A.N.C.M.R.R. un an foarte 
important, datorită încărcăturii sale, dată de faptul  
că era ultimul din legislatura 2017-2021.

Într-adevăr anul 2021 este așa cum anticipam, un 
an de referință pentru A.N.C.M.R.R. și structurile 
sale, dat fiind faptul că este un an de bilanț dar și 
de prospectare a liniilor de forță pentru următoarea 
perioadă. Când ne referim la acest an, ne gândim la 
multitudinea de activități printre care pe primele 
locuri se situează cea de a IX-a Conferință Națională a 
A.N.C.M.R.R., care va analiza activitatea desfășurată 
de organele de conducere pe toată scara ierarhică 
din legislatura 2017-2021 și va alege noile organe de 
conducere la nivel central. Conferința, așa cum bine 
se cunoaște, va fi precedată (la sfârșitul lunii iunie) 
de ședința Consiliului Director al A.N.C.M.R.R.. 
Înaintea activității mai sus pomenite, filialele județene, 
filialele locale şi subfilialele au desfășurat adunări 
generale în cadrul cărora pe lângă analiza activității 
și alegerea noilor organe de conducere și-au jalonat 
drumul ce trebuie parcurs în viitor.

Filialele județene au ales cu această ocazie și delegații 
care le vor reprezenta la Conferința Națională. Cele 
de mai sus se constituie în momente de referință și de 
mare responsabilitate pentru toți cei care facem parte 
din această structură reprezentativă la nivel național și 
de „utilitate publică“, aflată, iată, în cel de-al 31-lea an 
al existenței sale. 

Am pășit și în acest an cu multe speranțe dar și 
cu grija de a ne organiza activitatea tot în condițiile 
restricțiilor impuse de pandemia de Covid-19, care 
continuă în întreaga lume făcând mii și mii de victime.

În România „starea de alertă“ s-a tot prelungit în 
fiecare lună, uneori cu măsuri comparabile cu cele din 
„starea de urgență“, din cauza faptului că s-a mărit 
deosebit de mult numărul infectărilor, dar și numărul 
celor care au căzut victime ale neîmblânzitului virus. 
Disperarea și mai ales manifestările de toate felurile 

ale oamenilor, multe pe principiul „de turmă“ amplifică 
și mai mult răspândirea și infectarea cu temutul virus.

La împlinirea unui an de la prima infectare cu 
virusul Covid-19 în România, renaște speranța că, 
vaccinându-ne vom putea diminua numărul de 
infectări cu acest virus ucigaș și că încet, încet, îl vom 
eradica. Până atunci însă este cale lungă și nu putem 
sta cu brațele încrucișate. Așa că, la nivel central, am 
continuat, cu tenacitate, să găsim căi și mijloace care 
să favorizeze îndeplinirea sarcinilor ce revin în primul 
rând BPC. 

În același timp ne-am aplecat asupra găsirii de 
modalități care să faciliteze pe de o parte respectarea 
restricțiilor impuse de „starea de alertă“, iar pe de 
altă parte, de desfășurarea pas cu pas a activităților 
prevăzute în plan.

Pentru unii, inclusiv și de la nivel central, ar fi fost 
foarte „convenabil” să înghețăm toate activitățile. Nu 
ni s-a părut și nici nu pare normală o astfel de abordare 
care cu siguranță n-ar fi însemnat altceva decât ca 
întreaga activitate a A.N.C.M.R.R. să fie într-o 
continuă derivă cu un final imprevizibil.

Așa că am cântărit posibilitățile, ne-am mobilizat 
forțele și în acest an și ne-am apucat serios de treabă. 
Și constatăm că rezultatele nu s-au lăsat mult așteptate. 
Iată cum arată ele pentru prima parte a acestui an:

a) În domeniul organizatoric s-a gândit și s-a 
realizat o procedură privind Adunările Generale 
(de la filialele judetene, filialele locale şi subfiliale), 
procedură care a avut în vedere respectarea restricțiilor 
impuse de „starea de alertă“, precum și de posibilitățile 
existente pe plan local. În aceeași idee au fost instruiți 
și direcționalii, precum și membrii Comisiei de Etică și 
Integritate care și-au manifestat dorința de a participa 
la Adunările Generale din acest an, a căror pondere în 
viața filialelor este deosebită.

Pentru validarea (invalidarea) provizorie a condu-
cerii unei filiale s-au stabilit criterii. Urmărirea aces-
tora dau posibilitatea unei analize pertinente care 
ne întărește convingerea că numai măsurând de mai 
multe ori și tăind o dată nu vom face rabat.

Planul cu principalele activități a BPC pe anul 
2021, ca unul dintre principalele documente de con-
ducere, a primit forma finală după aprobarea sa în 

DIN VIAÞA A.N.C.M.R.R.

General-locotenent (r) NECULAI BĂHNĂREANU
Preşedintele A.N.C.M.R.R.
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ședința BPC, în care s-a subliniat, printre altele,  
că există posibilități ca printr-o bună organizare 
a activităților, acesta să fie îndeplinit în toate 
compartimentele Aparatului de lucru. Tot cu ocazia 
ședinței BPC s-a apreciat că, la întocmirea acestui 
document s-a ținut seama de condițiile în care se 
desfășoară activitățile pe timpul Pandemiei, precum  
și de dificultatea unor sarcini ce urmează a fi  
îndeplinite. Realizările însă confirmă, în opinia  
noastră, justețea și acuratețea acestui document. 

O atenție deosebită s-a acordat pregătirii și 
desfășurării în condiții de maximă siguranță a 
Ședințelor lunare a BPC. Acestea s-au desfășurat 
până în prezent în sistem mixt (cu prezență și online) 
și au dezbătut o serie de probleme de o importanță 
deosebită pentru viața și activitatea A.N.C.M.R.R..

Hotărârile care se iau în cadrul ședintelor BPC 
sunt foarte explicite în vederea înțelegerii și la nivelul 
filialelor și mai jos, la filialele locale şi subfiliale. S-a 
constatat însă că aducerea acestora la cunoștința 
membrilor se face cu foarte mare greutate, ceea ce 
conduce la întârzierea aplicării lor oportune. 

Am urmărit cu atenție planificarea și desfășurarea 
Adunărilor Generale de către filiale, o activitate foarte 
importantă, pusă în plan să aibă loc în lunile martie – 
aprilie. În marea lor majoritate acestea au fost pregătite 
și au avut loc la data planificată. La unele dintre filiale s-a 
manifestat însă o anume lipsă de interes, ceea ce a făcut 
fie ca acestea să se amâne, fie să fie alterată calitatea lor. 
Astfel de aspecte viciază și chiar compromit imaginea 
respectivei structuri, imagine care se clădește uneori cu 
foarte mare greutate.

b) Apărarea drepturilor și intereselor cadrelor 
militare în rezervă și în retragere este una dintre 
obligațiile de seamă ale A.N.C.M.R.R. și conducerii 
sale. În acest sens Statutul A.N.C.M.R.R. subliniază 
că scopul acestei structuri este de „a reprezenta și apăra 
interesele cadrelor militare în rezervă și în retragere și 
familiilor (urmașilor) acestora în relațiile cu MApN, cu 
celelalte autorități publice centrale și locale... de a realiza 
cu prioritate cerințele de protecție socială și îndeplini 
aspirațiile legale ale membrilor săi...”.

Una dintre marile probleme care nu o dată a ținut 
capul de afiș ale demersurilor noastre în acest domeniu 
a fost eliminarea discrepanțelor existente în ceea ce 
privește cuantumul pensiilor militare și eradicarea 
discriminărilor ce s-au creat în acest domeniu. Acțiuni 
pe această linie precum și a altora ce țin de protecția 
socială a cadrelor militare în rezervă și în retragere 
s-au desfășurat atât la nivel central cât și în teritoriu. 
Modalitățile folosite au avut drept scop sensibilizarea 
principalilor factori de decizie de la nivelul MApN 
respectiv ale ministrului, secretarilor de stat, Secre-

tariatului general al MApN, directorilor, precum și 
al reprezentanților altor ministere și nu mai puțin a 
Parlamentului, prin cele două Camere. Dar petițiile, 
rapoartele și memoriile noastre au rămas, până în 
prezent, fără niciun rezultat. 

La nivel de FORUM s-au organizat numai în 
prima parte a acestui an două întâlniri, în lunile 
ianuarie și aprilie, la care au fost invitați parlamentari, 
miniștri, secretari de stat, specialiști. La nivel de  
Acord – Cadru a fost finalizată Platforma comună 
privind modalitățile de acțiune pentru realizarea 
obiectivelor acestuia în perioada 2021-2024.

S-au făcut și se fac demersuri în rândul parla-
mentarilor, privind menținerea cumulului pensiei cu 
salariul în sectorul bugetar, pentru cadrele militare 
disponibilizate (nu din vina lor) și altele. Pentru cele 
din urmă pensiile sunt deosebit de mici, ceea ce face, 
ca în lipsa altor venituri, calitatea vieții acestora să 
devină deosebit de precară. 

Astăzi, la toate problemele la care ne-am referit se 
răspunde permanent „nu avem bani”. Un răspuns care a 
devenit foarte greu de acceptat, dacă avem în vedere că, 
guvernul Orban a evitat recesiunea la sfârșitul anului 
trecut, ceea ce alte țări nu au reușit. O atare situație 
ar trebui să ne dea speranțe că în acest an pensiile și 
salariile ar trebui să aibă un trend pozitiv... Totul stă 
însă în calitatea și performanțele actualului guvern în 
care deocamdată domnește nepăsarea și gâlceava. 

Ar fi încă foarte multe de spus. Din păcate însă 
armata este considerată și în continuare de către unii 
o „Cenușăreasă”, sau așa cum am mai afirmat, undeva 
„o haină de vreme rea”. Domnilor guvernanți știți cu  
câtă muncă se obțin performanțele acesteia?

c) Un loc de seamă în viața A.N.C.M.R.R. îl are 
activitatea de relații internaționale. Activitate care 
are la bază obiectivele politicii externe ale statului 
român și urmărește creșterea reprezentativității și 
notorietății Asociatiei în plan internațional.

Această activitate a cunoscut o perioadă înfloritoare, 
mai ales după cea de a VIII-a Conferință Națională, 
însă în anii 2020-2021 activitățile directe au fost 
puține. Nu putem însă să nu subliniem faptul că, chiar 
și în condițiile Pandemiei – Covid 19, în activitățile de  
relații internaționale se înregistrează unele realizări 
astflel: 
w Au fost finalizate demersurile începute încă din 

2018 privind admiterea AMFOR/A.N.C.M.R.R. 
în Confederația Interaliată a Ofițerilor Medici în 
Rezervă (CIOMR) începând cu 19 februarie 2021.
w Admiterea A.N.C.M.R.R. în Uniunea 

Asociațiilor Ofițerilor în Rezervă din Europa Centrală 
și de Est – la 30 martie 2021.
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w Pregătirea întâlnirii cu delegația germană la 
începutul lunii iunie a.c. pentru semnarea Acordului  
de Colaborare.
w Contactul online şi telefonic a fost mai des 

folosit în această perioadă și în activitatea de relații 
internaționale etc.

d) Activitatea din domeniul cultural a suferit 
deosebit de mult în această perioadă tulbure. Așa 
se face că, în prima parte a acestui an, am desfășurat 
online, cu prilejul zilei de 24 Ianuarie Conferința 
„Unirea Principatelor – Certif icatul de naştere al 
României Moderne”. Materialul prezentat cu această 
ocazie va vedea și lumina tiparului în Revista „Rezerva 
Oștirii Române” nr. 1 (44) din acest an. Tot cu prilejul 
zilei Unirii Principatelor, conducerea A.N.C.M.R.R. 
a participat, prin președintele său, la manifestările 
organizate cu acest prilej de Academia Română și 
Biserica Ortodoxă Română, inclusiv la depunerea de 
coroane. 

Vom da și în acest an importanța cuvenită Zilei 
Rezervistului Militar şi Zilei A.N.C.M.R.R., sărbători 
care au un impact deosebit în viața și activitatea 
Asociației. Se spune că vremurile de restriște sunt 
propice creației. Suntem convinși că membrii noștri 
s-au informat și s-au aplecat cu grijă asupra unor aspecte 
ale vieţii social-culturale din societatea românească și 
chiar s-au implicat în domeniul creației propriu-zise. 
Avem la îndemână pentru exemplificare două aspecte 
concludente: conducerea A.N.C.M.R.R. a finalizat în 
primul an de pandemie Monografia acestei structuri 
ediţia a II-a și Revistele „Rezerva Oştirii Române“ 
nr. 1 (42) și 2 (43). Cel de-al doilea exemplu este 
cel al ofițerilor în rezervă și în retragere din arma 
radiolocație, care au pregătit pentru Ziua acestei arme, 
în 2020 cinci cărți deosebit de interesante referitoare la 
drumul parcurs de această armă, și exemplele ar putea 
continua… 

e) Rezultate meritorii s-au obținut și pe linie 
financiar-contabilă și de achiziții. Așa se face că am 
încheiat anul 2020 cu rezultate bune în acest sector, 
rezultate evidențiate și de raportul Comisiei de 
Cenzori, precum și în documentele de bilanț întocmite 
la începutul acestui an și depuse la organele abilitate. A 

început sub cele mai bune auspicii și continuă derularea 
Planului de achiziții pe 2021 și a fost fundamentat 
cel pentru 2022. S-a continuat distribuirea tehnicii și 
materialelor achiziționate către filiale și nutrim speranța 
că activitatea acestora se va îmbunătăți calitativ. 

f ) O activitate deosebită s-a derulat pe linia com-
pletării și depunerii la CPS a MApN a Formu-
larului 230. După numărul de formulare depuse 
însă, constatăm faptul că la nivelul filialelor județene, 
locale și subfilialelor există o slabă preocupare privind 
folosirea acestei oportunități, deși se plâng mereu de 
puținătatea fondurilor la dispoziție pentru organizarea 
și defășurarea unor activități. De vină, în opinia noastră, 
sunt conducerile acestor structuri, prin nepăsarea pe 
care o manifestă în această privință.

g) Și cum munca presupune şi perioade de odihnă 
și recreere, nu pot să trec peste faptul că, la nivelul 
conducerii A.N.C.M.R.R. există preocupare pentru 
achiziția și repartizarea biletelor de odihnă la diferite 
locații și medii de care dispune MApN. De un singur 
lucru se plâng cei care se străduiesc să satisfacă 
cerințele din acest domeniu: lipsa de seriozitate a 
unor beneficiari. Pe viitor vom sancționa astfel de 
comportamente.

h) Nu pot să nu subliniez seriozitatea cu care 
muncesc cei din domeniul resurselor umane, care 
sunt mereu în grafic cu lucrările pe care au datoria de 
a le întocmi periodic. Atunci când timpul le permite 
să dea o mână de ajutor și altor departamente ale 
A.N.C.M.R.R. o fac cu deosebită plăcere. Calitatea 
lucrărilor și întocmirea lor depind însă și de filiale, care 
au obligația de a trimite la timp lucrările primare pe 
care le au de întocmit pe linie de personal. 

* * *
Nu vom încheia materialul de față fără a sublinia 

faptul că cel de al doilea semestru al acestui an va fi 
foarte încărcat pentru conducerea A.N.C.M.R.R., dat 
fiind faptul că în această perioadă se va desfășura cea 
de a IX-a Conferință Națională, activitate care necesită 
implicare în pregătirea ei în cele mai bune condiții. 
Sunt convins că vom reuși.
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DIRECȚII DE ACȚIUNE, LA NIVEL CENTRAL  
ȘI TERITORIAL PENTRU ANUL 2021 ÎN LUMINA 

PREVEDERILOR STRATEGIEI PENTRU 
OPTIMIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII 

A.N.C.M.R.R. „ALEXANDRU IOAN CUZA“ 
General-maior (r) av. ing. VASILE DOMNU 

Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.

Strategia A.N.C.M.R.R. este unul dintre 
docu mentele fundamentale care stau, alături de 
altele, la baza desfășurării activităților Asociației.

Prima Strategie a Asociației Naționale a 
Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere 
„Alexandru Ioan Cuza“ purtând denumirea de 
Strategia pentru optimizarea și eficientizarea 
activității A.N.C.M.R.R., pune la dispoziția 
facto rilor de decizie, pe întreaga scară ierharhică 
a Asociației, o viziune consolidată asupra configu-
rării și perfecționării acțiunilor A.N.C.M.R.R. la 
toate nivelurile organizatorice. 

Aceasta a fost aprobată în unanimitate la 
cea de-a VI-a Conferință Națională din luna 
iunie 2009 ca document de importanță deosebită  
pentru eficientizarea activităților tuturor struc-
turilor Asociației noastre. Strategiei i s-au adus o 
serie de amendamente la Conferințele Naționale 
din noiembrie 2013 și noiembrie 2017.

În urma acestor decizii s-a hotărât ca organele de 
conducere centrale și teritoriale (filiale) să identifice 
toate oportunitățile pentru implementarea în co-
ntinuare a Strategiei în activitatea organizatorică 
și relațională, particularizată la specificul fiecărei 
componente structurale.

După 11 ani de aplicare, Stategia A.N.C.M.R.R. 
s-a dovedit a fi o realizare de bun augur.

Acționându-se pe baza și în spiritul acesteia 
s-a reușit afirmarea fără precedent a legitimității 
istorice și juridice a reprezentativității, utilității și 
notorietății publice a A.N.C.M.R.R. „Alexandru 
Ioan Cuza“.

De reținut rezultatele deosebite obținute de 
Asociație ca urmare a desfășurării actvităților și 
demersurile efectuate, prevăzute în Capitolul III 
al Strategiei, astfel :

- Pentru punerea în aplicare a drepturilor rezer-
viștilor militari privind art. 63, al. 3, din Legea 
346/2006, republicată la solicitarea noastră, după 
modificarea efectuată, prin Legea nr. 167/2017  
art. 52, s-au înaintat la Ministerul Apărării 
Naționale propunerile Asociației privind elabo-
rarea Ordinului ministrului privind aplicarea 
acestei legi și pentru stabilirea criteriilor de 
sprijinire a asociațiilor și fundațiilor de Utilitate 
Publică cu Reprezentare la nivel național, 
care își desfășoară activitatea în Domeniul  
de responsabilitate a MApN, acceptate în majori - 
tatea lor și aplicate, începând cu anul 2019.

- S-a obținut de la Ministerul Finanțelor 
Publice aprobarea pentru redirecționarea prin 
ANAF, de către Casa Sectorială de Pensii a 
MApN a cotei de 2% (3,5%) din impozitul pe 
pensiile militare către structurile Asociației. Din 
anul 2019 decizia a fost aplicată.

- Implicarea în procesul procedural de legiferare, 
prin formularea de amendamente și identificarea 
oportunităților legale pentru promovarea pro-
iectelor Legii Statutului personalului militar 
și a Legii pensiilor Militare de Stat și a altor 
documente legale.

- Preocuparea permanentă de asigurare a 
drepturilor legale a rezerviștilor militari ai aso-
ciației de acces gratuit sau cu costuri reduse 
la Serviciile medicale, medicamente, bilete la 
Bazele de tratament sau recuperare, asigurare 
gratuită a spațiilor și utilităților pentru sediile 
filialelor și facilități la recuperarea spațiilor de 
cazare aparținând armatei, acordarea de la Buget 
a fondurilor necesare desfășurării activității 
Asociației, care au fost aplicate din anul 2019.



Rezerva Oştirii Române 7

La îmbunătățirea Strategiei și completarea ei, 
în scopul de a face din A.N.C.M.R.R. o structură 
asociativă viabilă, aptă să reprezinte cu succes 
interesele tuturor cadrelor militare în rezervă/
retragere, un rol important l-a avut fiecare 
structură organizatorică la toate nivelurile 
ierharhice ale Asociației.

Pentru anul 2021 activitatea din domeniul 
Strategiei și problemelor militare se va desfășura 
potrivit Direcției de Acțiune, a prevederilor statutare 
și hotărârilor organelor de conducere și măsurilor 
prevăzute în Planul de Activități pentru anul 2021 
al A.N.C.M.R.R., cumulate cu activitățile ce se vor 
organiza și desfășura de către Ministerul Apărării 
Naționale pentru îmbunătățirea coope rării cu 
structurile asociative ale personalului militar în 
activitate/rezervă/ retragere/veterani de război, 
pentru anul 2021 privind :

• Folosirea mai eficientă a calității de Asociație -  
persoană juridică și de utilitate publică și 
reprezentativă a cadrelor militare în rezervă și 
în retragere, provenite din MApN în relațiile cu 
Administrația Prezidențială, Guvern și MApN, 
prin intensificarea colaborării Asociației cu 
Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și 
Calitatea Vieții Personalului și alte structuri de 
interes din MApN.

• Menținerea unei permanente legături 
și relații cu structurile asociative similare din 
S.N.A.O.P.S.N.;

• Promovarea, participarea la organizarea și 
desfășurarea unor activități cultural-sportive cu 
sprijinul Ansamblului Artistic al Armatei și al 
structurilor de pregătire fizică și sport din armată;

• Elaborarea Programelor și participarea la 
ceremonialele pentru sărbătorirea Zilei Naționale 
a României și din domeniul militar precum și la 
activitățile organizate de MApN ca: spectacole 
festive, vizite la diferite unități militare partici-
pante în teatre de operații, poligoane de instrucție, 
expoziții de tehnică militară ș. a.

• Participarea la diferite activități organizate 
și solicitate de Departamentul pentru Relația cu 
Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului, pe 
baza propunerilor Asociației aprobate în proiectul 
„Planul de Măsuri pe anul 2021 cu activitățile ce se 
vor organiza de către MApN pentru îmbunătățirea 
cooperării cu structurile asociative ale personalului 
militar în activitate, rezervă/retragere și veterani  
de război”.

Sperăm că în acest an să se aducă amendamente 
la Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile 
naționale, pentru a permite ca structurile asociative 
ale Cadrelor Militare în Rezervă/Retragere să 
poată depune coroane de flori la monumentele 
eroilor, pe timpul ceremoniilor militare.

• Pentru crearea unei legături mai strânse și 
relaționarea între cadrele militare în rezervă/
retragere și cadrele militare active și în anul 
2021, conducerile filialelor Asociației vor acționa 
pentru respectarea prevederilor „Procedurii 
de Sistem privind Activi tățile desfășurate de 
Centrele Militare pentru realizarea legăturii 
cu Asociațiile Cadrelor Militare în Rezervă/
Retragere” elaborată de Statul Major al Apărării;

• Transmiterea de comunicate pentru diferite 
activități de la conducerea centrală la filialele din 
țară, va fi o precupare permanentă; 

• Asigurarea difuzării de către MApN a 
publicațiilor militare cu caracter nesecret către 
Asociațiile rezerviștilor militari;

• Mediatizarea activităților comune organizate 
de către structurile MApN și A.N.C.M.R.R. în 
mass-media locală sau centrală, pe paginile de 
internet oficiale ale structurilor militare implicate. 

Direcțiile de Acțiune și activitățile concrete 
vor fi consemnate în Planurile de Activități ale 
Aparatului Central și Filialelor Asociației.

Modul cum vor fi realizate obiectivele din 
Direcțiile de Acțiune pe anul 2021 se va analiza 
la Adunările Generale ale Filialelor și în Biroul 
Permanent Central.

�v�
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ACȚIUNI ÎNTREPRINSE DE FILIALA 
JUDEȚEANĂ GALAȚI PENTRU ELIMINAREA 

INECHITĂȚILOR  
DIN SISTEMUL PENSIILOR MILITARE

După cum se cunoaște, veniturile populației 
reprezintă un indicator principal al calității 
vieții și în acest sens pensia militară acordată în 
urma efectuării a zeci de ani în serviciu militar 
cu greutățile și restricțiile specifice, reprezintă 
pentru majoritatea pensionarilor militari, singura 
sursă de venit. Din nefericire, la câteva luni de la 
adoptarea de către Parlament, Legea nr. 223/2015 
privind pensiile militare de stat, în vigoare de la 
01.01 2016, a suferit prima amputare prin OUG 
57/2015, urmată succesiv de alte două, OUG 
59/2017 și OUG 114/2018, care au avut ca efect 
principal o gravă inechitate în interiorul sistemului 
cât și în afara lui.

Pentru soluționarea acestei situații, se înscriu 
și demersurile filialei noastre, pe care le prezint 
succinct în continuare. La 27.02.2020, la invitația 
noastră domnul deputat de Galați Victor Paul 
Dobre, membru în Comisia de apărare/Camera 
Deputaților, ne-a prezentat mecanismul și stadiul 
de adoptare a proiectului de lege PLx 199/2020, 
care ar urma să înlăture inechitățile, a răspuns la 
întrebările membrilor și a reținut unele propuneri 
care i s-au părut pertinente pentru finalizarea 
adoptării proiectului de lege. Pe 07.03.2020, 
subsemnatul împreună cu consilierul juridic și vice-
președintele, cdor (r) Asofronie C-tin l-am vizitat 
pe dl. deputat la cabinetul parlamentar din Galați și 

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

General de brigadă (r) CONSTANTIN ANTOHE
Preşedinte de onoare al Filialei Galaţi a A.N.C.M.R.R.



Rezerva Oştirii Române 9

FILIALA JUDEȚEANĂ BIHOR  
„GENERAL TRAIAN MOȘOIU“ A A.N.C.M.R.R.  
A ORGANIZAT SĂRBĂTORIREA A 160 DE ANI  

DE LA ÎNTEMEIEREA INTENDENȚEI MILITARE  
ÎN ARMATA ROMÂNIEI

Colonel (r) BENONI ANDRONIC

i-am înmânat cu explicații revendicările Forumului. 
De asemenea, un număr de 82 de membri au 
completat și trimis la C.P.S. a M.Ap.N, cereri pentru 
revizuirea și actualizarea drepturilor de pensie 
conform HG 1/20 Q17 funcție de salariul minim 
de bază brut de 1450 lei la 01.02.2017 și conform 
Legii 152/2017 privind majorarea soldei de funcție 
de la 1450 la 1595 lei (15%), de la 30.06.2017. La 
răspunsul negativ primit, s-au înaintat rapoarte 
la Comisia de contestații a M.Ap.N. de unde s-a 
primit tot răspuns negativ. Ca urmare, un număr 
de 22 membri, cu sprijinul consilierului juridic, au 
depus dosar la Tribunalul Galați, Secția contencios 
administrativ, pentru chemarea în judecată a 
M.Ap.N, acum se așteaptă stabilirea primului 
termen de judecată de către instanță.

La apariția proiectului H.G. de la sfârșitul 
anului privind amânarea indexării pensiilor 
militare cu rata inflației, am înaintat prin fax o 
notă de protest către Guvern și minister, răspunsul 
primit de la minister fiind același din motivația 
proiectului de Hotărâre, lipsa fondurilor cauzată 
de cheltuielile neprevăzute pentru combaterea 
pandemiei.

Ultimul demers efectuat a fost organizarea 
unui protest public în fața Prefeturii locale 
în ziua de 14.01.2021, la care s-au alăturat și 

reprezentanți de la filiala locală a c.m.r.r din MAI, 
polițiști de la S.N.P.P.C și Europol, L.A.P.D.M 
și sindicatul funcționarilor din penitenciare, 
fiecare prezentându-și revendicările proprii prin 
persoanele desemnate. În ce ne privește, acestea 
s-au referit la indexarea pensiilor cu rata inflației, 
actualizarea acestora cu creșterea salariului minim 
brut pe economie, finalizarea modificărilor la legea 
pensiilor militare nr. 223/2015 cu propunerile 
structurilor asociative din MApN și MAI. Reven-
dicările au fost predate în scris cu explicații 
prefectului pentru a fi transmise la Guvern.

 Din comunicatele A.N.C.M.R.R., cunoaștem 
că la întâlnirile Președintelui Asociației cu ministrul 
apărării din 29.12.2020 și cu ministrul M.M.P.S 
din ianuarie 2021 s-au dat asigurări că la reluarea 
sesiunii parlamentare, adoptarea proiectului de lege 
PLx 199/2020 va avea prioritate. În funcție de cum 
va decurge acest proces de adoptare, B.P. al filialei 
va stabili modul de reacție, ca demers comun cu 
cel al A.N.C.M.R.R efectuat în cadrul Forumului 
structurilor asociative din S.N.A.O.P.S.N. conști-
enți fiind de faptul că numai prin implicarea 
directă și activă a organelor centrale de conducere 
ale Asociației și ale Filialelor teritoriale vom grăbi 
soluționarea acestei grave probleme ce trenează de 
un număr bun de ani!

�v� �v� �v�

Intendenţa militară, ca armă, a împlinit în 2021, 
160 de ani de la întemeierea ei în Armata României. 
Un eveniment care nu a trecut neobservat de 
conducerea Filialei Județene Bihor „General  
Traian Moșoiu“ a A.N.C.M.R.R..

Materialele prezentate în cadrul manifestărilor 
organizate cu această ocazie de către ofițerii de 
intendență în rezervă și în retragere din filiala 
noastră, au scos în evidență că Intendenţa militară, 

de la întemeierea ei şi până în prezent, a constituit 
o parte inseparabilă a Armatei României şi și-au  
exprimat convingerea că deși ea, ca armă, se 
deosebește de celelalte, fiind „învăluită“ discret în 
cadrul tăcerii şi al modestiei, îşi merită toată atenţia 
şi că se cuvine, cu prisosință, să fie sărbătorită cu 
cinste de către Armata României. 

Să nu uităm că în anul 1857, Căimăcămia 
Moldovei propune a se creea, independent de 
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celelalte arme, un organ militar pentru întreţinerea 
oştirii. Iată modul în care s-a cerut în acel an 
înfiinţarea în armata moldovenească a unui 
„Serviciu de intendenţă“. ,,Motivul pentru care s-a 
introdus în oastea moldovenească un asemenea serviciu, 
menţionat în corpul lucrării la locul potrivit, f iind 
întemeiat, Căimăcămia Moldovei, simţind nevoia 
acestui serviciu la întreţinerea oştirii, repartizează 
mijloacele pentru înfiinţarea lui“. Prin ,,Ordinul de 
Zi 24, din 27 Aprilie 1857, Căimăcămia Moldovei 
aprobă înfiinţarea secţiunii de intendenţă în Armata 
Moldovei“, punându-se astfel temeiul organizării 
intendenţei militare românești.

În anul 1860, după Unirea Principatelor 
Române, sub sceptrul colonelului Alexandru Ioan 
Cuza, ofiţerii misiunii militare franceze, chemaţi 
să dea o mână de ajutor în organizarea armatei, 
au găsit deja înfiinţată, cu câţiva ani în urmă, 
Intendenţa Militară, pe care aceaştia o consideră 
ca fiind neîndestulătoare noii forme de organizare. 
,,Ofiţerii francezi, venind în ţară în anul 1860, 
alcătuiesc proiectul pentru organizarea intendenţei 
militare a oştirii, îl prezintă Domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza, căpătând fiinţă legală, prin înaltul ordin 
de zi Nr. 29 din 1 Februarie 1861“, publicat în 
Monitorul Oastei Nr. 11 din 16 februarie acelaşi 
an. Intendenţa militară în oştirea română înfiinţată 
în stare embrionară în 1857, ia ființă de jure în anul 

1861 cu denumirea Intendența Militară (Corpul 
de Intendenţă Militară).

Prin Raportul înaintat domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza, ministrul de Război, colonelul Ioan 
Ghica, argumenta necesitatea aprobării unui  
regu-lament propriu intendenței. Astfel, prin 
,,Instruc țiunile asupra funcțiilor Intendenței 
Militare”,  în același Monitor al Oastei (nr. 11 
din 16 februarie 1861) se preciza expres că inten- 
denții militari erau numiți de guvern pe lângă 
trupe ,,ca să înlocuiască vegherea ministrului în 
treburile interioare ale armatei” - solda și subzis-
tența, îngrijirea îmbrăcăminții, a locuinței, sănă-  
tății și înlesnirea mișcărilor efectuate de trupe. 

Intendenții armatei noastre au fost și vor 
continua să fie cei dintâi la muncă şi cei din urmă la 
onoruri, nobleţea profesiunii acestora, onorată prin 
efort neîntrerupt, onestitate şi competenţă, voinţă, 
altruism şi devotament, desfăşurate fără încetare, în 
orice timp, în toate împrejurările şi în orice condiții se 
cere însă avută permanent în vedere. Trecutul militar 
al României ne arată însă că în marile încleștări ale 
războaielor, când mijloacele de întreţinere au lipsit 
şi nevoile ne-au copleşit, aşa cum nu odată s-a 
întâmplat, intendenţa noastră militară a asigurat 
hrană şi îmbrăcăminte și populaţiei civile suferinde 
din zona acţiunilor de luptă şi nu numai.

Atât timp cât neamul şi armata lui vor exista 
pe pământul strămoșilor noștri, noi, cei de 

Intendența militară în anul 1902
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astăzi, credem că arma intendenţă va supravieţui 
întreţinând şi multiplicând forța combativă a 
trupelor pentru a ne apăra, la nevoie, glia străbună.

Doar astfel, noi, intendenții de astăzi, ne vom 
face datoria faţă de înaintaşii noştri care şi-au dat 
toată străduinţa și chiar viața, în înfăptuirea actului 
de întemeiere a armei noastre.

Iată cum, având un trecut şi o tradiţie, arma 
intendenţă, întemeiată pe fapte care au prins 
rădăcini solide în viaţa armatei, a neamului şi a ţării, 
a pătruns cu rezonanţe adânci în istoria militară şi 
naţională. 

Astăzi, se cuvine să ne îndreptăm cu un pios 
omagiu și aleasă recunoştinţă gândurile spre cei 
care şi-au dedicat în toate timpurile o parte a vieţii 
lor şi tot ce au avut mai bun, muncind fără răgaz şi 
în condiţii dificile de cele mai multe ori, pentru a 
asigura condiţii de viaţă şi de sănătate ale ostaşului 
armatei noastre, atât în timp de pace, cât mai ales 
pe câmpul de luptă. 

Sărbătorirea împlinirii a 160 de ani de la orga-
nizarea Intendenţei, în Armata Română, reprezintă, 
nu numai semnul întemeierii sale ca instituţie 
organică, ci însăşi originea şi evoluţia ei de-a lungul 
timpurilor, creând simbolul adânc al rostului nostru 
militar şi naţional pe aceste locuri.

Filiala Județeană Bihor „General Traian 
Moșoiu“ a A.N.C.M.R.R. a acordat generalilor, 
ofi țerilor, maiștrilor militari și subofițerilor din 
Arma Intendenței Militare, precum și celor care și-
au adus contribuția în afirmarea nobilei arme, peste  
250 de diplome aniversare, semnate de preșe-
dintele acesteia, nu numai celor din cadrul 
Ministerului Apărării Naționale, dar și celor din 
structurile de ordine publică și securitate națională, 
prin care li s-au arătat prețuire și apreciere pentru 
întreaga activitate desfășurată.

Note:
1. Întreţinerea Armatei Române de-a lungul 

timpurilor, apărută cu prilejul restabilirii desti-
nului istoric al gospodăriei Oştirii Române 
şi al aniversării a optzeci şi cinci de ani de la 
introducerea intendenţei în viaţa noastră militară şi 
naţională, volum comemorativ, Tipografia Marelui 
Stat Major, Bucureşti, 1942, p. xxıv.

2. Maior de administraţie Anastasie Tomiţa 
Răzăşul, Gospodăria miliatră la români de la Dacia 
Traiană la România Reîntregită, Tipografia Viaţa 
Literară, Bucureşti, 1941, p. 149.

3. Monitorul Oastei Nr. 11 din 16 februarie 
1861.

�v�

O nouă promoţie de ofiţeri de intendenţă
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Filiala Județeană Prahova a A.N.C.M.R.R. este 
persoană juridică de drept privat și își desfășoară 
activitățile pe baza prevederilor Statutului 
A.N.C.M.R.R., ediția 2019.

La reînființarea sa în anul 2013 în Ploiești, 
reședința județului Prahova, de către un Comitet 
de inițiativă format din: gl. bg. (r) Mălăescu 
Constantin, gl. bg. (r) Berheciu Vasile, gl. bg. (r) 
Cârcu Dragoş, col. (r) Dulă Marian și col. (r) Toader 
Aurelian, numărul de membri era deosebit de redus. 
Datorită însă activității Biroului Permanent, tot 
mai multe cadre în rezervă și în retragere din județ 
au înțeles locul și rolul A.N.C.M.R.R. în viața lor 
și în timp, filiala noastră a crescut numericește, 
ceea ce o face tot mai puternică și tot mai bine 
cunoscută la nivelul județului. Un accent deosebit 
am acordat și acordăm problemelor organizatorice 
ale filialei, având mai ales în vedere îndeplinirea de 
calitate și la timp a tuturor sarcinilor ce ni le-am 
propus spre rezolvare în baza prevederilor statutare. 
Astfel ședințele Comitetului și Biroului, precum și 
Adunările generale se desfășoară de fiecare dată 
după o bună pregătire, urmărindu-se cu atenție ca 
ordinea de zi a acestora să cuprindă cu precădere 
activitățile prevăzute în plan, dar și modul în care 
au fost îndeplinite hotărârile organului superior 
precum și propriile hotărâri.

Documentele primite de la conducerea 
A.N.C.M.R.R. sunt aduse la cunoștința membrilor 
noștri, atât celor din Ploiești cât și celor de la 
filialele noastre locale de la Câmpina și Breaza. 
În condițiile restricțiilor impuse de Pandemia-
Covid-19, informarea unui mare număr dintre 
membrii noștri se face online. Această informare 
ne dă posibilitatea înfăptuirii oportune a sarcinilor 
primite sau pur și simplu informarea cu anumite 
probleme socotite de BPC ca folositoare pentru 
cadrele militare în rezervă și în retragere.

Suntem deosebit de atenți ca filialele noastre 
locale să fie informate mai ales cu prilejul 
participării la unele activități pe care acestea le 

CRÂMPEIE DIN ACTIVITATEA FILIALEI
JUDEȚENE PRAHOVA A A.N.C.M.R.R.

General de brigadă (r) CONSTANTIN MĂLĂESCU
Preşedintele Filialei Județene Prahova

desfășoară și la care, din partea Biroului Permanent 
al filialei județene, iau parte fie președintele ori 
vicepreședintele, fie alți membri ai acesteia.

Avem relații foarte bune de colaborare cu 
structurile asociative din județ și prin participarea 
acestora la activitățile noastre sau a noastră 
la activitățile lor, realizăm utile schimburi de 
experiență care ne sunt utile mai ales pentru 
îmbunătățirea continuă a stilului nostru de muncă.

Suntem preocupați de informarea politico-
socială și militară a membrilor noștri, activitate 
pe care într-o măsură considerabilă o facem și 
prin intermediul Observatorului Militar pe 
care-l primim săptămânal și ale altor publicații ale 
Trustului de Presă al MApN. Mulțumim cu acest 
prilej conducerii prestigiosului Trust de Presă.

Desfășurăm pe plan local, funcție de posi-
bilitățile noastre, o activitate privind creșterea 
calității vieții cadrelor militare în rezervă și 
în retragere și în mod deosebit a eliminării 
discrepanțelor existente între pensiile militare, 
pentru a se eradica astfel discriminarea existentă 
în prezent între pensionarii militari.

Filiala noastră locală din Câmpina are relații de 
colaborare de mai mulți ani cu rezerviștii germani 
din Achern. Cu prilejul ultimei vizite din partea 
a doua a anului 2020 am avut ocazia și onoarea să 
cunosc activitatea acestora la ei acasă, prilej cu care 
le-am împărtășit din experiența Filialei Județene 
Prahova a A.N.C.M.R.R.. Activități pline de 
conținut desfășoară pe linia relațiilor externe 
și Filiala locală Breaza, prin sprijinul pe care îl 
acordă Filialei Câmpina.

Desfășurăm de asemenea pe tot cuprinsul 
județului, atât împreună cu filialele noastre 
locale cât și împreună cu alte structuri din județ, 
activități pentru cinstirea eroilor neamului, prilej 
cu care executăm activități specifice unor astfel 
de momente (simpozioane, conferințe, evocări, 
depuneri de coronae etc.).
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UN „MARȘ AL DĂRUIRII“
Colonel (r) RODICA NICOLAE

Evidențiem legăturile excelente cu organele 
locale din Ploiești, Câmpina și Breaza, respectiv 
cu primăriile acestora, dar și cu alte structuri de 
nivel local, ca de exemplu Prefectura Județeană 
Prahova. Avem excelente legături și primim  
sprijin de la unitățile și formațiunile militare  
din județul Prahova.

O contribuție deosebită la evidențierea locului 
și rolului filialei noastre în viața cetății o are 
domnul col. (r) Șotropa Emil, purtătorul de cuvânt 
al acesteia, prin participarea la emisiuni radio şi 
televiziune la posturile locale și naţionale, interviuri 
acordate ziariștilor Observatorului Militar.

Punem accent și pe organizarea activităților 
cultural-artistice. În acest sens m.m. (r) Vicol 
Neculai, vicepreședinte, se preocupă să organizeze 
şi să conducă periodic acțiuni ale formațiilor 
artistice de copii și tineret pe scena Cercului 
Militar Ploiești. Spectacolele sunt deosebit de 
apreciate de cadrele militare în rezervă și în 
retragere și familiile acestora.

Ne-am bucurat deosebit de mult de apariția 
Monografiei A.N.C.M.R.R., ediția a 2-a adăugită 
și îmbunătățită și mai ales că și filiala noastră  
și-a găsit un loc binemeritat în cuprinsul acesteia. 

În Adunarea Generală a Filialei Județene 
Prahova a A.N.C.M.R.R., pregătită și organizată 
în condițiile Pandemiei-Covid-19 la mijlocul 

lunii aprilie din acest an, s-a analizat, cu simț 
de răspundere, activitatea desfășurată în cadrul 
acesteia punând accent pe îndeplinirea prevederilor 
statutare, hotărârilor organului superior și a 
celor proprii, administrarea patrimoniului și 
fondurilor la dispoziție și încă multe altele. Au fost 
aprobate totodată obiectivele și activitățile pentru 
următoarele 12 luni și Planul de Activități al Filialei 
pentru aceeași perioadă. Totodată, cu această ocazie 
a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli etc. 

În conformitate cu prevederile statutare, am 
ales noile organe de conducere, delegații pentru 
cea de a IX-a Conferință Națională și Comisia de 
Cenzori.

Avem speranța că tot ceea ce am stabilit cu 
această ocazie se va îndeplini așa cum am hotărât.

�v� �v� �v�

Sărbătorile Pascale aduc în sufletele credin-
cioșilor pioșenie, bunătate și binecuvântată 
bucurie, trăiri pe care doar minunea învierii lui 
Iisus le poate înfățișa.

Cât de înălțătoare poate fi beatitudinea 
revărsată asupra lor de lumina sfântă dacă 
generozitatea adevărată îi determină să pornească, 
în pas cadențat, într-un „marș al dăruirii“, către cei 
cărora destinul nu le-a oferit nicidecum o viață 
îndestulătoare sau în deplină sănătate!

Cine poate răspunde „Prezent“ la orice, oricând 
și în orice condiții, dacă nu fostele cadre militare, 
oameni de nădejde, care nu uită niciodată de 

datoria față de țara lor și față de toți cei care au 
crezut și cred în ei.

Ținând cont de devotamentul și implicarea lor, 
s-a purces la chemarea imediată a acestora pentru 
a veni în sprijinul celor lipsiți de speranța de a se 
bucura de bucatele specifice sărbătorilor sfinte.

Drept urmare, la mijlocul lunii aprilie a acestui 
al doilea an de pandemie, în baza unui acord de 
parteneriat încheiat între Filiala Județeană Argeș 
„POSADA“ a Asociației Naționale a Cadrelor 
Militare în Rezervă și Retragere, reprezentată 
de președintele filialei, colonel (r.) Laurențiu 
Domnișoru, și Asociația Umanitară „Dumnezeu 
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este iubire“, reprezentată de directorul executiv 
George Mitrache, s-a desfășurat acțiunea social-
filantropică „Donație din suflet de Rezervist“, în 
cadrul căreia au fost oferite produse alimentare și 
dulciuri persoanelor incluse în proiectele AUDI, 
care beneficiază de servicii sociale.

Însă nu ne-am oprit aici. „Marșul dăruirii“ 
s-a derulat și câteva zile mai târziu. Conform 
Proiectului „Donație pentru Covid-19“, Biroul 
Permanent al Filialei Județene Argeș „POSADA“ 
a A.N.C.M.R.R. a continuat cu acțiunea 
caritabilă „Donație din suflet de Rezervist“. În 
acest context, acordul de colaborare încheiat 
între Filială și Direcția de Asistență Socială din 
Centrul de zi „St. Justinian” pentru persoane cu 

dizabilități și Centrul Socio-educativ „Acces“ 
din cadru DAS, reprezentat de doamna director 
executiv Mariana Moise, s-au dăruit cele necesare 
pentru masa pascală celor care nu au avut șansa 
de a fi asemenea celorlalți, dar care au în totalitate 
dreptul să trăiască o viață normală.

Ce imensă satisfacție sufletească te cuprinde 
când surprinzi pe chipurile acestor oameni 
recunoștința unor gesturi simple, dar atât de 
necesare!

Ce împlinire de neînchipuit te copleșește când 
vezi zâmbetele de bucurie nedisimulată ale copiilor 
din Centrul Socio-educativ „Acces“ la primirea 
alimentelor hrănitoare și a dulciurilor preferate, la 
care, de multe ori, doar visează!

E atât de ușor să fii bun!
Doar un pas, doar un gest și totul devine firesc!
Rezerviștii militari din Curtea de Argeș, care 

merită cele mai calde felicitări, au dovedit că primii 
pași în acest „marș al dăruirii“ contează enorm în 
crearea unei tradiții care se poate perpetua din 
simpla dorință de a face bine!

�v�
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NIVELUL DE AMBIȚIE ȘI POSTURA 
A.N.C.M.R.R. DE REPREZENTATIVITATE 
PE PLAN INTERNAȚIONAL. UN SUCCES

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

RELAŢII INTERNAŢIONALE

Dintr-o logică firească și pe baza unor rezultate 
remarcabile obținute, în ultima perioadă, atât 
la nivel central cât și la nivel local, planificarea 
problematicii activității de relații internaționale 
a A.N.C.M.R.R. a trebuit să treacă la un nivel 
superior, respectiv accederea la structuri asociative 
de factură internațională ale rezerviștilor militari. 

În acest sens, Planurile de relații internaționale 
ale A.N.C.M.R.R. au prevăzut acțiuni și activități 
care să conveargă eforturile pentru realizarea 
acestui deziderat. 

Cel mai elocvent exemplu îl constituie sărbă-
torirea, în organizarea și dedicația exemplară a 
Filialei Județene Ziridava, Arad, a Zilei Rezer-
vistului Militar, mai 2018, sub egida Anului 
Centenar, în format internațional cu participarea 
a 5 delegații ale asociațiilor de rezerviști conduse 
de președinții acestora din Bulgaria, Italia, Serbia, 
Turcia și Ungaria. 

La acestea se adaugă eforturile Filialelor jude-
țene Iași, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Arad, 
Timiș, Mehedinți, Gorj, Giurgiu și Constanța de 
a menține constantă o prezență internațională a 
activităților, pe bază de reciprocitate atât la noi în 
țară cât și la parteneri. 

Pe aceste baze și nu numai, încă din 2018, în 
conformitate cu prevederile Cap. VII din Statut 
și a obiectivelor planurilor de relații internaționale  
ale A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, 
au fost puse în practică procedurile de afiliere a 
Asociației noastre la structuri asociative de factură 
internațională ale rezerviștilor militari din spațiul 
euro-atlantic pentru valorificarea rezultatelor de 
mai sus și propulsarea A.N.C.M.R.R. ca potențial 
competitor de notorietate și reprezentativitate 
în concertul mișcării asociative de factură inter-
națională. Vicisitudinile pandemice ale anilor 

2020 și 2021 nu au împiedicat materializarea 
dezideratelor definite în conformitate cu Statutul 
Asociației.

În acest sens, în baza solicitărilor oficiale 
de afiliere și de reprezentare a României, sem-
nate de președintele A.N.C.M.R.R. și adresate 
președințiilor italiană - 2019 și belgiană - 2021 
ale Confederației Interaliate a Ofițerilor de 
Rezervă Medici - CIOMR (structură asociativă 
cu reprezentare din țările NATO, NATO- PfP 
și partenere, care își desfășoară activitatea în 
domeniile de responsabilitate ale NATO), a avut 
loc la 26 ianuarie a.c., în cadrul unei Consfătuiri 
virtuale de urgență a Comitetului Executiv și 
Biroului Permanent ale CIOMR prezentarea 
asociațiilor, respectiv: A.N.C.M.R.R. și Asociația 
Medicilor și Farmaciștilor Ofițeri de Rezervă -  
AMFOR și susținerea solicitării de afiliere de 
către reprezentantul celei dintâi.

Consfătuirea din ianuarie a propus ca decizia 
de reprezentare a României în CIOMR și afiliere 
la aceasta să fie consfințită prin votul Consfătuirii 
virtuale de Iarnă a CIOMR din perioada 19-21 
februarie a.c. 

În data de 19 februarie 2021, în cadrul 
Consfătuirii CIOMR, după analizarea documen-
telor trimise și audierea prezentării făcute de 
partea română, vicepreședintele SUA al CIOMR, 
susținut de reprezentanții Germaniei și Marii 
Britanii au propus Comitetului Executiv să aprobe 
solicitarea României de aderare la Confederație, 
ca membru cu drepturi depline. Propunerea a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi de către cei  
22 membri ai Comitetului.

Începând cu această dată, 19 februarie 2021, 
România este reprezentată la CIOMR de către 
AMFOR prin A.N.C.M.R.R.. Până la Congresul 
de vară al CIOMR, din iunie 2021, la Atena, vor 
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Consfătuire virtuală la iniţiativa Gaminger

fi definitivate și parafate documentele oficiale de 
afiliere, respectiv Acordul și protocoalele tehnice, 
între conducerile CIOMR și ale asociațiilor noastre.

Acesta a fost primul demers reușit de accedere 
la structuri asociative de factură internațională ale 
rezerviștilor militari, după aderarea României la 
NATO.

În marja Acordului ce va fi parafat, ofițerii 
rezerviști medici vor putea beneficia de participare 
și implicare la diverse activități (comunicări știin-
țifice, simpozioane, ateliere de lucru - în format 
virtual, hibrid sau corespondență scrisă -, publicarea 
de articole de specialitate în media NATO și a 
CIOMR) în cadrul celor două mari domenii de 
activitate ale Confederației, respectiv: Medicină 
operațională și Cercetare științifică medicală.

De asemenea, se va mai putea beneficia de 
participarea la diverse cursuri și exerciții aplicativ 
practice de pregătire a personalului medical și 
nu numai, organizate la nivel interaliat pentru 
rezerviști și cadre active medici.

Tot astfel, în baza solicitărilor oficiale de 
afiliere și de reprezentare a României, semnate 
de președintele A.N.C.M.R.R. și adresate 
președințiilor slovenă - 2019 și italiană - 2021 
ale Uniunii Asociațiilor Ofițerilor de Rezervă din 
Europa Centrală și de Est – Inițiativa Gaminger 
(GI), a avut loc la 30 martie a.c., în cadrul unei 
Consfătuiri virtuale speciale a Consiliului 
Executiv și Biroului Permanent ale GI prezentarea 
A.N.C.M.R.R. și susținerea solicitării de afiliere 
de către repre zentantul acesteia.

După analizarea documentelor trimise și 
audierea prezentării făcute de către partea română, 
și în urma deliberărilor Consiliul Executiv din 

seara zilei de 30 martie, în unanimitate de voturi a 
fost aprobată solicitarea A.N.C.M.R.R. de aderare 
la această structură de factură internațională, cu 
titlul de membru cu drepturi depline.

Propunerea a fost aprobată de către membrii 
Consiliului Executiv, constituit din reprezentații: 
Austriei, Republicii Cehe, Croației, Elveției, 
Germaniei, Italiei, Macedoniei de Nord, Poloniei, 
Slovaciei, Sloveniei și Ungariei. 

Uniunea Asociațiilor Ofițerilor de Rezervă din 
Europa Centrală și de Est – Inițiativa Gaminger 
(GI) este o structură asociativă de factură inter-
națională înființată în 1995, iar din 2002 se află în 
sfera de responsabilitate a Confederației Interaliate 
a Ofițerilor de Rezervă-CIOR, în baza unui 
Memorandum de Înțelegere convenit în acel an.

Începând din 30 martie a.c., România este 
reprezentată de către A.N.C.M.R.R. la GI. Până la 
Consfătuirea GI-1 din mai a.c. vor fi definitivate și 
parafate documentele oficiale de afiliere, respectiv 
Acordul și protocoalele tehnice.

Taxele de afiliere și de participare la diverse 
activități ale CIOMR și GI sunt asigurate în 
conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului 
Apărării Naționale nr. M.161/2018, cu modi-
ficările și completările ulterioare. 

Este cel de al doilea demers reușit al 
A.N.C.M.R.R. de accedere la structuri asociative 
de factură internațională ale rezerviștilor militari, 
după aderarea României la NATO.

Apreciem că prin cele două demersuri reușite 
(aderarea la CIOMR și GI) se atinge nivelul 
de ambiție al posturii și reprezentării pe plan 
internațional ale A.N.C.M.R.R., solicitate prin  
Cap. VII din Statutul său.
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Publicăm mai jos scrisoarea șefului Statului Major al Apărării cu aprecierile domniei sale  
față de primirea Asociației Medicilor și Farmaciștilor Ofițeri în Rezervă, structură organizatorică 
afiliată A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza“, în cadrul Conferinței Internaționale a Ofițerilor  
în Rezervă Medici (CIOMR)

Domnului
General-locotenent (Rtr.) BĂHNĂREANU Neculai

PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE  
ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „Alexandru Ioan Cuza“

Vă rog să-mi permiteţi pentru început, să îmi exprim întreaga apreciere cu privire la activitatea 
dumneavoastră şi a întregii echipe de conducere a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă 
şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza“ şi să vă adresez felicitări pentru acceptarea Asociaţiei Medicilor 
şi Farmaciştilor Ofiţeri în Rezervă în cadrul Confederaţiei Interaliate a Ofiţerilor de Rezervă Medici 
- CIOMR.

În al doilea rând, doresc să vă asigur că scrisoarea dumneavoastră înregistrată la nr. P 4806/2021, a fost  
analizată cu atenţie de către structurile lider de domeniu pe problematicile în cauză. Conştienţi fiind de  
importanţa menţinerii şi întăririi colaborării cu entităţile asociative ale militarilor în rezervă şi în 
retragere, structurile cu responsabilităţi vor continua analiza propunerilor dumneavoastră în scopul 
identificării soluţiilor şi efectuării demersurilor necesare acordării unui sprijin real pentru ANCMMR.

Astfel, la nivelul Statului Major al Apărării vor fi constituite grupuri de lucru pentru analiza şi stabilirea 
demersurilor de soluţionare a aspectelor semnalate - portul ţinutei combat de către militarii în rezervă 
şi retragere, accesul în facilităţile de instruire/tabere, cooperarea în domeniul pregătirii rezerviştilor 
voluntari ş.a. Subliniez faptul că este necesară o analiză aprofundată a solicitărilor formulate având 
în vedere că acestea pot presupune, în fmal, inclusiv modificarea cadrului normativ în domeniu. De 
asemenea, vă informez că în cadrul acestor grupuri de lucru vor fi cooptaţi reprezentanţi din asociaţia 
dumneavoastră, precum şi din cadrul altor structuri reprezentative ale cadrelor militare în rezervă şi în 
retragere. 

În final, daţi-mi voie Domnule general-locotenent, să vă asigur de întreaga noastră disponibilitate 
şi să îmi exprim consideraţia pentru înalta dumneavoastră ţinută profesională şi morală manifestată 
atât de-a lungul carierei militare, cât şi în activitatea desfăşurată în prezent, în calitate de preşedinte al 
Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza“.
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1. Domnul col. (r) CONSTANTIN CHIPER 
ne-a trimis la redacție materialul intitulat „24 
ianuarie – eveniment cu o deosebită semnif icație 
istorică”. 

Acesta pune la dispoziția celor interesați fapte, 
care în timp, au avut darul de a hrăni conștiința  
celor trăitori în Principatele Române cu ideea 
necesității realizării unității, idee care a străbătut 
veacurile și care a scos la lumină faptul că 
locuitorii din Țara Românească, Moldova și 
Transilvania una sunt și că prin unire ar putea 
deveni mai puternică în fața vicisitudinilor  
de tot felul.

O idee care avea să prindă viață, într-o primă 
etapă la 5 și 24 ianuarie 1859, când prin dubla 
alegere a lui Alexandru Ioan Cuza la Iași și 
București se înfăptuiește Unirea Moldovei cu 
Țara Românească.

Materialul a fost inclus în fondul de docu-
mentare al revistei „Rezerva Oștirii Române”. 
Mulțumim autorului, asigurându-l de stima și 
considerația noastră.

2. Domnul lt. col. (r) dipl. ec. TUDOR 
ALEXANDRU-COSTEL, secretar executiv al 
Filialei Județene Bihor „General Traian Moșoiu“ a 
A.N.C.M.R.R., ne informează printr-un material 
trimis redacției revistei „Rezerva Oștirii Române“ 
că structura mai sus menționată sărbătorește în 
2021, 30 de ani de la constituire, indicând data de 
înființare 30.03.1991. În materialul inserat însă 
în Monografia A.N.C.M.R.R., ediția II-a/2020, 
primit de către colectivul care a fost însărcinat 
cu editarea acesteia, cu semnătura președintelui 
Filialei se arată că aceasta din urmă „s-a constituit 
la 29 octombrie 1990 ca urmare a acțiunii unui 
comitet de inițiativă format din 25 generali și 
ofițeri. Sesizând diferențele de mai sus am ajuns 
la concluzia că materialul trimis nu poate vedea 
lumina tiparului, în ideea de a nu se crea confuzii 
în chiar filiala bihoreană a A.N.C.M.R.R.

3. Domnul colonel (r) dr. ing. CONSTANTIN 
AVĂDANEI ne-a trimis la redacție un material 
intitulat „Amilcar Teodorescu și povestea Eroului 
Necunoscut”. După ce subliniază faptul că 
Mormântul Eroului Necunoscut este un simbol 
al eroismului ostașilor neamului în lupta pentru 
propășirea patriei, autorul spune povestea 

cutrmurătoare a copilului de doar 12 ani, Amilcar 
Teodorescu, la vremea respectivă (1923), orfan de 
război, elev în clasa I-a la Liceul Militar „D.A. 
Sturdza” din Craiova, care a fost erou pentru 
o zi și a rămas în istorie drept fiul Ostașului 
Necunoscut.

Revista noastră a publicat, cu ani în urmă, 
un amplu material semnat de Valeria Bălescu 
de la Muzeul Militar Național „Regele  
Ferdinad I” despre Mormântul Eroului Necu-
noscut care cuprinde și povestea copilului 
Amilcar Teodorescu care l-a desemnat pe acesta 
în ziua de 14 mai 1923 la Mărășești.

Mulțumim domnului colonel (r) dr. ing. 
Constantin Avădanei pentru stădania sa. 
Materialul va rămâne în fondul nostru de 
documentare.

4. Într-un scurt material trimis redacției 
noastre, domnul gl. bg. (r) GHEORGHE 
GÂRLEA, de la Filiala Sector 6 a A.N.C.M.R.R. 
critică faptul că membrii acestei structuri n-ar fi 
egali în ceea ce privește participarea lor la fondul 
centralizat al Asociației. Iată și demonstrația: 
Din cotizația anuală de 60 de lei, cota pentru 
fondul centralizat este de 12 lei pentru fiecare 
membru din filiala județeană și de numai 2,40 
lei pentru cei din filiale locale sau subfiliale. Și 
arată dânsul mai departe că din această pricină 
membrii A.N.C.M.R.R. nu sunt egali între ei.

Am dat acest material specialiștilor din 
BPC și iată răspunsul: Referitor la speța ridicată 
de domnul gl. bg. (r.) Gârlea Gheorghe, anume 
că există o diferențiere între membrii Asociației 
datorată părții din cotizația lunară care se virează 
la fondul centralizat al Asociației (în conformitate 
cu prevederile art. 48, alin. 1 și 2 din Statut), vă 
informăm că este o falsă problemă.

Egalitatea sau diferența dintre membrii 
Asociației se face în raport cu cotizația lunară plătită 
de f iecare membru și nu în raport cu contribuția la 
fondul centralizat al f ilialei județene, respectiv al 
Asociației.

Toți membrii asociației sunt egali în ceea ce 
privește cotizația lunară, ei plătind aceeași sumă 
de bani. Contribuția de 20% din cotizațiile lunare 
încasate la fondul centralizat al f ilialelor, respectiv 
al Asocjației reprezintă o redistribuire a fondurilor 

CURIER
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constituite la nivelul celor dintâi pentru a permite 
funcționarea. Prin Statut s-a optat ca la f iliale să 
rămână o sumă de bani suf icientă care să le permită 
să-și desfășoare în condiții optime activitățile.

5. Domnul colonel (r) ȘTEFAN RUS, de la 
Filiala Județeană Alba a A.N.C.M.R.R., ne-a 
trimis la redacție un interesant material intitulat 
„Răscoala Populară din 1784 condusă de Horea, 
Cloșca și Crișan”.

După ce face un scurt rechizitoriu cu privire 
la situația românilor din Transilvania secolului 
XVIII, cu accent pe situația moților din munții 
Apuseni și jalbele celor din urmă către împăratul 
Iosif al II-lea, autorul scrie despre scânteia care 
avea să aprindă în toamna acelui an (octombrie 
1784), vâlvătaia răscoalei condusă de Horea, 
Cloșca și Crișan. Materialul se încheie cu 

sfârșitul tragic al conducătorilor acestei răscoale 
și consecințele ei. 

Materialul a rămas în fondul de documentare 
al redacției. Într-unul din numerele viitoare ale 
revistei noastre vom studia posibilitatea publicării 
lui.

6. Domnul lt. col. (r) Virgil Iovița ne-a trimis 
la redacție un număr de 10 aforisme, reflexii și 
maxime, gânduri… aducându-ne la cunoștință 
că ele fac parte dintr-un volum care începe cu 
ABSURDUL și se termină cu VICIUL și care a 
văzut lumina tiparului în luna mai a acestui an. 
Așteptăm acest volum pe care îl vom semnala în 
numărul 2 al revistei noastre din 2021 la rubrica 
„Semnal”.

Gl. bg. (r) dr. GHEORGHE CREŢU
Col. (r) ing. MARIN ANDREI

�v�
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SĂ ȚINEM APROAPE, SĂ STRÂNGEM RÂNDURILE!
Col. (r) ION CIONTEA

OPINII

Este o expresie pe care am auzit-o în prima zi 
de liceu militar, pe aleea de la poarta cazărmii spre 
clădirea comandamentului, o adevărată cărare fără 
de sfârșit cum o consideram noi, șerpuitoare pe 
dealurile ce se profilează la poalele Caraimanului. 
Era o comandă specifică de instrucție de front 
pe care am executat-o ferm, fără ezitare. Nici că 
aveam încotro… Cei care aveam lungimea pasului 
mai mică, nu din vina noastră, ci pentru că nu prea 
plouase atunci când ne-am născut noi, grăbeam 
ritmul și lungeam pasul pentru a menține formația 
compactă. Cadența rostită sacadat de comandantul 
de pluton ne trezea automat din reverie și realizam 
rapid, din mers, alinierea de front și de flanc. Avea 
un rost tainic această comandă pentru a ne menține 
grupați și aliniați, condiția necesară pentru a 
executa armonios, la sincron, și celelalte mișcări de 
front pe care le sorbeam cu nesaț, precum soarbe 
pământul arid primele picături de ploaie. Mai spre 
zilele noastre am auzit această expresie preluată de 
un cunoscut om de televiziune. „Țineți aproape!” 
își încheia el mai toate talk show-rile, îndemnând 
astfel telespectatorii fideli să fie prezenți în fața 
micilor ecrane și la următoarea emisiune. Mi-am  
zis că, pesemne, tot din armată i se întipărise 
în minte expresia care se transformase într-un 
îndemn urmat cu sfințenie de cei care-i îndrăgeau 
stilul combativ, direct și incisiv al emisiunii.

Cu voia dumneavoastră, îmi permit să folosesc 
și eu acest îndemn pentru rezerviștii militari 
grupați în A.N.C.M.R.R., dar și în celelalte 
structuri asociative constituite în ultimii ani. Este 
nevoie să ne strângem rândurile, să fim uniți, să ne 
simțim aproape unii față de ceilalți, să ne coagulăm 
energiile și să ne armonizăm eforturile. 

În constelația asociațiilor de rezerviști care 
funcționează pe teritoriul țării noastre, Asociația 
Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în 
Retragere Alexandru Ioan Cuza (A.N.C.M.R.R.) 
se evidențiază prin rolul ei distinct și anume 
acela de a apăra drepturile cadrelor militare în 

rezervă şi în retragere, ale familiilor acestora, 
în relaţiile cu M.Ap.N., cu celelalte autorităţi şi 
instituţii publice, centrale şi locale, precum şi cu 
organizaţii similare din ţară şi din străinătate. În 
spiritul devizei asumate, „PATRIE, ONOARE, 
DEMNITATE’’, asociația militează pentru o 
acțiune fermă, unitară și convergentă a membrilor 
săi pentru cultivarea patriotismului, înfăptuirea 
aspiraţiilor membrilor săi în domeniul militar 
şi realizarea măsurilor de protecţie socială în 
consonanță cu cele ale rezerviștilor din armatele 
statelor democratice ale lumii. 

O scurtă incursiune în timp și în documentele 
vremii, ne evocă faptul că A.N.C.M.R.R. este 
continuatoarea tradițiilor structurilor asociative ale 
cadrelor militare în rezervă şi în retragere atestate 
legal încă din anul 1925, precum şi moştenitoarea 
patrimoniului deţinut de acestea, practic reprezintă 
cea mai veche și mai numeroasă formă de asociere 
a rezerviștilor militari. Se remarcă prin faptul că 
are statut de persoană juridică de drept privat, 
de utilitate publică, independentă, democratică, 
apolitică, nonprofit şi deschisă. Sediul central 
este în Palatul Cercului Militar Naţional, din 
București, fiind o structură asociativă constituită 
prin liberul consimțământ al cadrelor militare în 
rezervă şi în retragere, provenite din Ministerul 
Apărării Naţionale, cu filiale în toate cele 41 
judeţe ale ţării şi în sectoarele Capitalei. Pentru 
cine nu știe, Asociaţia nu este angajată politic şi nu 
desfăşoară activităţi în favoarea sau în defavoarea 
vreunui partid sau organizaţie politică. Poate însă 
solicita sprijinul acestora în iniţierea, susţinerea 
sau promovarea unor legi şi acte normative ce 
vizează protecţia socială a cadrelor militare în 
rezervă şi în retragere.

Astea fiind scrise și, de altfel, cunoscute de 
cei care activează în asociație încă de la trecerea 
în rezervă sau mai apoi, când au găsit răgazul 
necesar luării acestei decizii, venim cu îndemnul 
spre rezerviștii militari care nu s-au înrolat 
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încă într-o formă sau alta asociativă de a studia 
această oportunitate. Fiecare face ce dorește 
după trecerea în rezervă, iar demersul nostru își 
găsește justificarea prin faptul că fiecare om care 
aderă la asociație poate să aducă plusvaloare, 
idei noi, forme și modalități concrete de acțiune, 
practic își poate valorifica potențialul creator 
într-un cadru organizat al asociației și al filialelor 
sale din teritoriu. Avem fiecare multe de spus și 
multe de făcut fiind în deplinătatea capacității de 
a aprecia obiectiv ce se întâmplă în jurul nostru, 
situație complicată care a prins ca într-un delirant 
malaxor și organismul militar. Fiecare putem 
să aducem o contribuție cât de mică la bunul 
mers al activității. A sta pe margine și a aștepta 
ca alții să-ți reprezinte interesele este o formă 
neproductivă de acțiune. A fi mai mulți și, cum 
se spune, din contingente diferite, decât suntem 
acum în A.N.C.M.R.R. înseamnă a căpăta un 
plus de forță, un plus de vigoare și combativitate 
în susținerea revendicărilor aflate pe agenda 
de lucru a asociației, a biroului său permanent. 
Vremurile sunt tulburi și a ne găsi răzlețiți și 
divizați înseamnă să devenim vulnerabili și să nu 
mai fim destul de eficienți în demersurile noastre. 
A fi în asociație nu îngrădește cu nimic libertatea 
de mișcare a fiecăruia dintre noi, dimpotrivă, 
am putea spune că fiind mai mulți avem mai 
multe perspective asupra unei singure probleme, 
putem să ne concentrăm ideile într-o voce unică, 
reprezentativă, din mulțimea tuturor mesajelor și 
opiniilor exprimate de fiecare dintre noi. Toate 
acestea vin în sprijinul implementării soluțiilor din 
tabloul general al preocupărilor asociației. Trebuie 
să ne strângem rândurile pentru a realiza un front 
comun pentru apărarea drepturilor rezerviștilor. 
Să ne situăm pe aceeași parte a baricadei pentru 
a lupta atât pentru drepturile noastre, cât, mai 
ales, ale celor care vin după noi. Ne-am bucura 
dacă o parte însemnată a celor care trec în rezervă 
s-ar regrupa sub stindardul asociației noastre 
și să îmbrățișeze, totodată, deviza ,,PATRIE, 
ONOARE, DEMNITATE’’. Sunt multe lucruri 
pe care le avem de împlinit și nici măcar pandemia 
aceasta care s-a așternut ca o plagă peste întreaga 
omenire nu trebuie să ne încetinească ritmul. 
Ne intrigă faptul că, în ciuda multor promisiuni, 
nu au fost găsite soluțiile concrete de eliminare 
a discriminării între cadrele militare în rezervă 

și în retragere-pensionari militari, în domeniul 
pensiilor militare de stat. Calitatea vieții a tot mai 
multor pensionari militari se deteriorează pe zi ce 
trece ca urmare a scumpirii serviciilor și a creșterii 
prețurilor. Această situație inadmisibilă ar trebui să 
ne dea mult de gândit. Practic, camarazi ai noștri 
care au pus umărul la aderarea țării noastre la 
NATO și UE sunt în situația de a suferi de foame, 
de lipsa medicamentelor, dar mai ales de nepăsarea 
celor care ar trebui să nu mai tergiverseze la infinit 
impunerea unor soluții deja găsite și promovate de 
asociație. 

Cu prilejul adunărilor generale de dări de 
seamă și alegeri, precum și Conferinței Naționale a 
A.N.C.M.R.R. de anul acesta trebuie să supunem 
dezbaterii toate problemele rezerviștilor militari, 
să actualizăm datele existente și să adoptăm 
măsurile adecvate pe care să le prezentăm nivelelor 
de decizie. Calitatea vieții cadrelor militare în 
rezervă și în retragere trebuie să fie capul de afiș 
al preocupărilor asociației. Rezerviștii militari nu 
trăiesc veșnic și nici nu mai întineresc. Chiar dacă 
se dorește prelungirea activității productive până 
la vârsta de 70 de ani, nu cred că este cu putință 
să se prelungească viața omului și cu anii necesari 
traiului fericit de pensionar. Pentru unii dintre 
ei, ajunși prin voia Domnului la vârste înaintate, 
rezolvarea problemelor trebuie să aibă un orizont 
apropiat, palpabil: aici, acum și nu mâine. Ne 
gândim la căminele de vârstnici pentru militari, 
care ar rezolva multe din problemele de asistență 
socială și medicală a unui segment de vârstă 
considerabil și care se împuținează pe zi ce trece. 
Cu costuri decente și cu un plus de demnitate 
din partea noastră de a vedea, analiza și cântări 
lucrurile. Nu știm unde ne duce cursul vieții. Nu 
toți avem șansa de a fi înconjurați de o familie 
iubitoare și de a ne feri până în clipa ultimă de 
sentimentul pustiitor al neputinței și singurătății. 
Aceste cămine ar putea fi găzduite în foste 
cazărmi reabilitate sau în pavilioane neocupate 
din rețeaua teritorială a spitalelor militare. Ar 
trebui de asemenea, regândit sistemul de asigurare 
al documentelor de transport pentru rezerviști, în 
sensul primirii de către fiecare, a contravalorii în 
bani a acestor documente pentru a se evita inutil 
risipa. Câți dintre noi nu avem acasă tichete care 
și-au pierdut valabilitatea, pentru că obiectiv, nu 
am putut călători din pricina pandemiei? Pentru a 



Rezerva Oştirii Române22

ne valorifica corespunzător experiența profesională 
dar și cea de viață trebuie să găsim modalitățile 
de a ne spune cuvântul, în cadrul asociației sau 
în alte foruri, să ne facem glasul auzit printre 
multiplele zgomote de bruiaj și bătăi din călcâie 
ale unora care mimează grija și considerația față 
de cei care le-au fost comandanți, profesori, colegi 
mai mari, să le zicem, pentru simplificare, doar… 
înaintași. Mare parte dintre noi am lucrat în 
domeniile de vârf ale replanificării și reorganizării 
armatei, cunoaștem sensurile cele mai profunde, 
binefăcătoare dar și deosebit de dureroase, ale 
procesului de transformare a armatei. Avem 
dimensiunea efortului conjugat al organismului 
militar în vederea îndeplinirii sarcinilor de 
preaderare și aderare a țării noastre la NATO 
și UE, avem reprezentarea concretă a faptului 
că armata a fost vârful de lance al integrării 
noastre în structurile europene și euroatlantice. 
Mărturiile noastre, ale rezerviștilor militari, sunt 
de neșters. Participarea la exercițiile naționale și 
multinaționale, la misiuni în teatrele de operații 
și în alte zone de conflict, dublate de întâlniri de 
lucru, consfătuiri, simpozioane, summit-uri etc 
care au canalizat și concentrat energiile creatoare 
ale celor care ne numim acum rezerviști, militarii 
activi de atunci. În virtutea acestei evidențe de 
necontestat avem datoria să combatem acum 
orice declarații sau aserțiuni care încearcă să ne 
înjosească. A se spune, așa cum afirma un demnitar 
care a condus o vreme armata, că rezervistul și-a 
încheiat misiunea odată cu primirea primei pensii 
și că nu mai are valoare pentru sistem este o uriașă 
inepție și o dovadă că cel în cauză nu a înțeles 
nimic din ce a fost pus să facă și că numirea lui la 
vârful ierarhiei a fost un concurs… de împrejurări, 
din care nu a înțeles nimic. Prin vehicularea 
acestei concepții a minat, din interior, spiritul de 
corp caracteristic militarului român care vine din 
veac și s-a înnobilat cu sacrificiile celor care nu 
au ezitat să-și dea viața pentru înfăptuirea unui 
ideal. În calitate de rezerviști militari, membri 
sau nu ai asociație, trebuie să combatem aceste 
elemente care au reacționat numai atunci când se 
punea pe tapet impozitarea progresivă a pensiilor 
și își vedeau drepturile bănești personale puse în 
pericol de a fi diminuate. De ceilalți rezerviști care 
se zbat în mizerie sau care își caută prin instanțe 
drepturile neprimite, ca de exemplu cei care nu 

și-au primit sumele compensatorii la trecerea în 
rezervă, nu au știință, practic nu le pasă. Contează 
numai ei, ceilalți sunt o masă amorfă.

Sunt multe de spus și mai ales multe de făcut. 
Asociația este locul potrivit unde trebuie puse 
pe tapet strategii de acțiune, dezbătute pe larg 
și articulate în metodologii concrete de lucru 
care să capteze și să generalizeze experiența 
pozitivă. Recenta monografie a A.N.C.M.R.R. 
apărută sub coordonarea președintelui acesteia, 
generalul-locotenent (r) Neculai Băhnăreanu, 
și redactorului-șef al revistei Rezerva Oștirii 
Române, generalul de brigadă (r) dr. Gheorghe 
Crețu, cuprinde un tablou detaliat de preocupări 
și probleme din activitatea asociației care merită 
analizate pentru că ele nu pot fi ignorate, făcând 
intrinsec parte din viața noastră. Ne înfiorăm când 
armata este târâtă în tot felul de scandaluri publice 
și trece mult timp până apare o reacție, dacă apare. 
Nici până acum opinia publică nu a înțeles unde 
se situează pensiile militare în sistemul național de 
pensii, de unde se plătesc, dacă sunt sau nu pe bază 
de contributivitate, dacă sunt sau nu nesimțite. 
Cineva trebuie să explice mereu, sa ia atitudine, 
să nu ne simțim o castă hăituită și blamată că 
mâncăm banii contribuabililor fără să fi produs 
ceva, că trăim pe spinarea amărâților, așa cum se 
exprima, nu demult, un fost comandant suprem al 
armatei. Cine să explice că pensia este un drept 
câștigat pentru o activitate anterioară și că este 
o discriminare să interzici dreptul la muncă în 
sistemul public după pensionare, cumulând pensia 
cu salariul? Atunci de ce o lege ne obligă să ne 
mobilizăm în timp de război iar o alta îmi interzice 
să lucrez în sistemul public, din care și armata 
face parte? Sunt multe întrebări la care putem 
primi răspunsuri doar dacă întrebăm? Din păcate 
primim răspunsuri la întrebări pe care nu le-am 
pus, de aceea ne par răspunsurile indecente și nu 
întrebările care ar trebui puse, dacă parafrazăm 
replica unei actrițe de succes. Întrebările trebuie să 
le punem noi rezerviștii în cadrul organizat al unei 
asociații și nu disparat unde nu suntem nici măcar 
luați în seamă. De ce nu cadrul generos, primitor 
și larg al Asociației Naționale a Cadrelor Militare 
în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”?
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PAGINA LIRICĂ

Creația literară a colonelului (r) Lică Pavel este una diversă și bogată, marcată 
de un talent cu vervă, remarcat cu peste trei decenii în urmă, lucru extrem de 
merituos, de către reputatul critic și istoric literar Al. Piru, ceea ce reprezintă un 
adevărat pașaport în lumea scriitorilor. S-a făcut remarcat, iniţial, prin scrieri 
pentru copii, fabule și proză umoristică, lăsând zeci de titluri care l-au consacrat. 
Mai recent, a pus în fața cititorilor scrieri cu un pronunțat caracter protestatar, 
de revoltă socială. Să ne amintim că el a fost primul ofițer care în 1989, la  
22 decembrie, când era redactor la emisiunea „Pentru Patrie”, de la radio, s-a adresat ostașilor,  
îndemnându-i să fie alături de popor, împotriva dictaturii.

După o decontare sufletească încărcată de interogații existențiale a scris și publicat o suită de poeme 
religioase, în volumul „Căutarea luminii” (2011), vai cum trece timpul!, arătându-și o față luminată pios 
de candela scrisului. A publicat apoi, revenind la cele lumești, un volum de rubaiale „Sub steaua lui Omar 
Khayyam”(1918), din nou fabule, la Editura UZP, proză umoristică (nu se dezminte!), gazeluri, „Aripi de 
foc” (2020), alte scrieri și mai nou un volum de poezie de dragoste „Galaxia marilor iubiri”, anul acesta, tot la 
Editura Uniunii Ziariștilor Profesioniști. Din această ultimă carte am alcătuit acest grupaj de poeme pline 
de vibrație, de sensibilitate și de înțelepciune a inimii.

Să nu uit! Fac aici o mărturisire plină de condescendență: Lică Pavel a fost cel care m-a remarcat și 
m-a convins să vin la publicația ostășească unde lucrez, pe la începutul anilor optzeci. Îi datorez, cu alte 
cuvinte, destinul meu jurnalistic. Despre cariera lui în presa militară sunt, la fel, multe de spus.

Col. (r) LIVIU VIȘAN

�v� �v� �v�

Colonel (r) LICĂ PAVEL
De la umor, la verbul profund

DIN VENIN DE SCORPION

Merg, în nopți de Lună plină
Prin pustiu de amintiri,
Cu-a ta dragoste divină,
Printre zodii de iubiri,

Merg cu Luna-n miez de noapte
Și cu ochi pierduți prin Cer,
Tot sperând să pun în șoapte
Pentru tine, alt mister

Ce-i în stare să-nflorească
A ta zodie de sus,
Unde poate azi să-ți crească,
Steaua din al meu apus,

Unde zodiac iubirii
M-a dus, Pește, -n Orion,
Să gust prețul fericirii,
Din venin de Scorpion!

C|L|TORIND PE STELE C|Z|TOARE

Călătorind pe stele căzătoare,
Încerc, spre tine,-a duce-acele timpuri,
Când numai Soare-aveam în anotimpuri,
Care-apărea doar dintr-o sărutare.

Venea mereu câte-o privighetoare
Și-mi da puteri cu măiestrite cânturi,
Să-mi duc tot chinu-n cele patru vânturi,
Când mă opreai să mă ating de-o floare.

Am vrut atunci, cu păsări călătoare
Să zbor spre zări de împliniri deșarte;
Și le-am găsit... dar au plecat departe,
Cu-mbrățișări de-apusuri migratoare.

Iar azi, din Cer, cerșind a ta chemare.
Cu stele cad, ca timpul, în clepsidre,
Dar nemiloase, nesătule hidre,
Mi-așteaptă doru-n ofilita floare...
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VOR ÎNGERII  
S|-MI DEA COPIL|RIA

În casa-mi din pădurile virgine
Ades coboară îngerii tiptil,
Cerându-mi să devin iar un copil
Să am deschise porțile divine.

Vor îngerii să-mi dea copilăria
Pierdută undeva-ntr-un anotimp,
Când nu știam ce e acela timp,
Crezându-mă egal cu veșnicia.

Și vor cu ei spre stele să mă poarte,
Să ne jucăm, să f iu copil din nou,
Dar Domnul le răspunde cu ecou
Că pot visa la stele doar din carte.

Și-atunci mă lasă îngerii-n tăcere
Și se întorc la Tatăl lor din Cer
Și îi aud, din casa mea, cum cer,
Să-mi dea copilăria la-nviere!

SEMNE
Sărutul unui fluture pe-o floare
E semn că-n lume încă n-a apus,
Puterea dintr-o simplă sărutare,
De-a spune-așa de simplu ce-i de spus.

Când Cerul, după ploaie, își arată
Iubirea de pământ, prin curcubeu,
E semn că lumea incă e curată
Și încă o iubește Dumnezeu.

Cum floarea își păzește trandafirul
Cu spinii, să-i rămână-acolo sus,
E semn că-n veci va f i păzit Potirul
De spinii de pe fruntea lui Iisus.

De-anunță un cocoș, azi, răsăritul,
Trezind doar lepădare-n amintiri,
E semn că încă n-a venit sfârșitul
Și încă avem timp pentru iubiri!

O STEA AI FOST, 
C|ZUT|-N AL MEU DOR

Ai fost iubirea mea neîmplinită,
O stea din multe alte ne-mpliniri,
Pierdută în cădere infinită,
Prin galaxia marilor iubiri.

Ai fost un vis, când tu erai reală,
Și mă puteai înaripa c-un vis;
Dar, în căderea ta, din Cer, banală,
N-ai luminat doritu-mi Paradis,

Ba, m-ai privit de-acolo, în cădere,
Prea sigură că zbori în infinit
Și ești ferită-n zbor de-orice durere
Pe care-o simte-un suflet răstignit...

Cum orice zbor în lume se sfârșește,
Căderea unei stele nu e zbor,
Iar tu, iubire ce nu se-mplinește,
O stea ai fost, căzută-n al meu dor!

STR|JERII CASEI MELE
Străjerii casei mele-s numai fluturi,
Ce-n nopțile de dor cu Lună nouă,
Păzesc, la ușă, tainice săruturi
De suflete crescute-n stropi de rouă.

Și nimeni, de străjerii,-mi nu va trece
De-ar vrea sărutul să îl rupă-n două;
Străjerii au consemnul să nu plece,
Chiar de-ar veni și norii să ne plouă

Și Ceru-n stele veșnice păstrează
O taină-a casei mele-ascunsă vouă,
La care toți străjerii-acum veghează
Ca prin sărut să ne rămână nouă.

Străjerii casei mele-s numai fluturi,
Ce tainele-i păzesc sub Lună nouă
Și-ascultă, cum din șoapte și săruturi
Va fi un un răsărit în stropi de rouă...

OCTOMBRIE 
P|CATU-MI DEZVELE{TE

Cu frunza care-acum în ramuri moare,
Se pierde câte-un vis de nemurire,
Iar ramuri, muribunde-n palid soare,
Îngroapă în apus a mea iubire…

Predându-se-n octombrie, pădurea,
Cu brațe dezgolite, își supune
Oștirile de frunze care-aiurea
Împrăștie iubirile-mi nebune.

Doar ele-mi ascundeau păcatul care
În codru-și făcea cuib fără de teamă,



Rezerva Oştirii Române 25

Că poate f i văzut din întâmplare
De Cerul ce la dragoste ia seamă.

Dar Cerului nimic nu-i poți ascunde,
Și-acum, când codrul El îl ruginește,
I-arată lumii locurile unde
Octombrie păcatu-mi dezvelește!

AM FOST, ERAM,  
SUNTEM... POVESTE

Erai ,,regina nopții” mele,
Eram un fluture de noapte,
Ce-ți săruta aripi de stele
Care-i purtau iubirii șoapte.

Eram arcuș de melodie,
Erai vioară-n tainic cântec
Și, amândoi, o simfonie
Pentru iubire, și-un descântec.

Ai fost și doina vieții mele,
Am fost un dor, doar pentru tine,
Erou de basm, luptând cu iele,
Cu zmei și alte mari jivine,

Ți-am fost un Făt-Frumos în cale,
Tu, floare între flori celeste
Și, în împărății astrale,
Ai fost, eram, suntem... poveste!

ÎNC| POT APRINDE STELE
Încă pot aprinde stele
Cu scântei în piept purtate,
Să reduc la jumătate
Infinitu-ascuns de ele,

Tot în Ceru-acela-n care
E un șarpe-al ispitirii
Ce m-a vrut robit iubirii
Pentru Eve muritoare.

Încă pot culege mere,
Din Edenul nemuririi,
Să simt gustul fericirii,
Și păcatul ce îmi cere,
 
Să mă-ntorc la nemurire,
Cu scântei în piept purtate,
Iar cu Eva, în păcate,
S-aprind stele de iubire.
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S-au scurs 200 de ani de la naşterea lui Vasile 
Alecsandri, acela care - scria Nicolae Iorga, 
neînţelegându-l poate pe deplin - „a purtat o 
coroană fără spini şi a strălucit fără să sufere şi fără 
să se mistuie” se înscrie prestigios în generaţia 
făuritorilor statului român modern. 

Năcut în anul mişcării revoluţionare de 
la 1821, conduse de Tudor Vladimirescu, 
situat printre conducătorii paşoptişti, 
apoi unul din fervenţii slujitori ai Unirii 
şi nu numai prin versurile sale şi prin 
veşnic tânăra - ca şi autorul ei – Horă a 
Unirii, fosta Horă a Ardealului, de la 1848-
1849 partizan al improprietăririi ţăranilor 
în1864 şi cântăreţ entuziast al eroismului ostaşilor 
cuceritori ai independenţei naţionale, bardul de la 
Mirceşti, deşi îndepărtat de frământările politice 
curente cea mai mare parte a vieţii sale, a ştiut 
totdeauna a fi prezent în momentele hotărâtoare 
ale naţiunii, slujind-o cu abnegaţie. N-a fost doar 
un „poet de lupte”, cum frumos scria tot Iorga, 
ci, oricât ar părea de paradoxal, ţinând seama 
de caracterul destul de efemer al participărilor 
sale la viaţa politică a vremii, unul din fruntaşii 
complicatului proces istoric, care a avut ca rezultat 
apariţia pe harta Europei a statului român, 
ale cărui limite fireşti le indicase lui Napoleon 
al III-lea cu prilejul primei sale audienţe din 
1859. Dacă rolul său pe planul politicii interne 
a fost minor, în schimb Alecsandri, deşi în bună 
măsură diletant pe tărâmul diplomaţiei, a ştiut să 
suplinească o pregătire specială prin inteligenţă, 
talent, fineţe şi, mai ales, un ardent patriotism şi 
să dea o însemnată contribuţie pe planul politicii 
externe. Cunoscător de limbi străine, mânuind 
îndeosebi limba franceză cu deosebită eleganţă, 
străbătând multe din ţările europene şi în unele 
zăbovind timp îndelungat, ajungând şi în nordul 

Africii şi în Asia Mică, luând deci un contact 
direct, nemijlocit cu lumea exterioară naţiunii 
sale, pe care de asemenea a cunoscut-o, din nou 
în ciuda aparenţei şi liniştitei nepăsări şi viziuni 

de suprafaţă, în profunzime, culegându-i 
esenţa în frăgezimea cântecului popular, 

Alecsandri se situează printre figurile 
remarcabile ale făuritorilor României 
moderne.

Perioada de studii la Paris, acolo unde 
se întâlnise cu tinerii munteni şi unde 

începuse, alături de tovarăşii generaţiei 
sale, „a judeca pe domni şi pe împăraţi” - 

expresia îi apaţine lui Ion Ghica, bunul său 
prieten, - a fost urmată de reîntoarcerea în patrie, 
de decepţia unui „adorator fervent” al ideilor de 
libertate, egalitate şi fraternitate în faţa „nomolului 
de prejudeţe absurde, de privilegiuri monstruoase” 
şi de angajamentul pe care şi l-a luat faţă de sine 
însuşi de a lupta pentru răsturnarea stării de lucruri 
existente. Drama tinereţii sale, moartea tragică a 
Elenei Negri, l-a întărit pe poet în străduinţele 
patriotice. În primăvara anului 1848, la sfârşitul 
lunii martie, cele 35 de puncte din petiţia-
proclamaţie supuse atenţiei lui Mihail Sturdza 
au fost redactate, după toate probabilităţile, de 
Alecsandri, şi numele său se întâlneşte apoi printre 
primii semnatari ai Prinţipiilor noastre pentru 
reformarea patriei, programul cel mai înaintat al 
revoluţionarilor moldoveni, între revendicările 
căruia era înscrisă şi „Unirea Moldovei şi a Valahiei 
într-un singur stat neatârnat românesc”.

În toamna anului 1848, din Bucovina, unde 
trecuse după un prim refugiu transilvan, poetul 
luptător a plecat spre Paris cu „misiunea” de a 
pleda „cauza” românească „pe lângă guvernul 
provizoriu al Franţei”. Împreună cu Alexandru 
G. Golescu, emisarul guvernului revoluţionar 

200 DE ANI DE LA NAŞTEREA POETULUI 
ŞI DIPLOMATULUI VASILE ALECSANDRI

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

VALORI ALE CULTURII, CIVILIZAŢIEI  
ŞI SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI
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muntean, Alecsandri a depus o neobosită acti-
vitate, preocupat îndeosebi de propaganda prin 
presă. „Timp de cinci sute de zile - scria el - Golescu 
şi cu mine, ajutaţi de actualul redactor al ziarului 
«Presse d’Orient», domnul de Beynes, ne făcurăm 
avocaţii cauzei moldo-valahe, prin grai şi prin scris. 
Apartamentul meu se transformase într-un birou de 
redacţie, de unde porneau zilnic un 
mare număr de articole care-şi găseau 
loc în gazete”. „La articole de gazetă - 
mărturisea, la rândul său Alexandru 
G. Golescu - am fost foarte mult 
ajutat de Vasile Alecsandri, carele a 
scris prin gazete de zece ori mai mult 
decât puteam să scriu eu”. Afabil şi 
abil, cucerind prin personalitatea 
lui, Alecsandri a reuşit să-şi creeze o 
reţea de preţioase relaţii şi, totodată, 
să reliefeze rolul poporului său pe 
plan european. Personalităţile de 
talia unui Edgar Quinet îl vizitau, 
arătând prin aceasta preţuirea pe 
care o acordau emisarului român.

Neobositul călător a părăsit 
în primăvara anului 1849 Parisul pentru 
Constantinopol şi Brussa. A revenit în capitala 
Franţei şi apoi, la începutul anului 1850, s-a 
reîntors în patrie, unde preluarea domniei de către 
Grigore Ghica crease o nouă situaţie. Revenirea 
în Moldova nu l-a rupt pe poet de acţiunile 
duse pe plan extern în folosul naţiunii române.
Timp de luni de zile, aproape în fiecare an, el a 
călătorit, mesager fervent al cauzei româneşti, 
acţionând dincolo de hotare pentru împlinirea 
năzuinţelor poporului său. În 1852 a încercat să 
editeze „România literară”, care va apărea apoi trei 
ani mai târziu, dar mai însemnate au fost, în ceea 
ce privea acţiunea de propagandă, publicarea mai 
întâi în 1853, a volumului său Les doinas, poesies 
moldaves, în traducerea revoluţionarului emigrat 
muntean Ioan Voinescu, în 1854 o nouă ediţie 
engleză şi, apoi, în 1855, a volumului Ballades 
et chants populaires de la Roumanie. Poeziile lui 
Alecsandri, care au impresionat, între alţii şi pe 
Prosper Merimee, cel ce i-a fost prieten, au avut 
neîndoielnic un rol de mesaj adresat de românii 
încă necunoscuţi cercurilor de cultură europene.

Războiul Crimeii (1853-1856) se apropia 
de sfârşit. Dornic de a fi în contact direct cu 

realitatea puternicei conflagraţii, Alecsandri 
a vizitat în toamna anului 1855 câmpurile de 
luptă din Crimeea, pentru ca apoi să acţioneze 
pentru apărarea drepturilor Principatelor. Alături 
de ceilalţi fruntaşi ai luptei unioniste - la care 
el a contribuit puternic pe planul propagandei 
interne prin activitatea sa publicistică militând ca 

cel mai de seamă poet al Unirii, -  
Alecsandri s-a evidenţiat din nou. 
Personalitatea sa fermeca pe inter-
locutori. „Era un bărbat aproape 
de vârsta mea – scria despre el 
Edouard Grenier, prezentându-l pe 
poet în acei ani, - pleşuv ca şi mine, 
cu o coroană de păr încă de pe atunci 
cărunt, foarte distins în manierele şi 
îmbrăcămintea sa; privirea blândă 
şi pătrunzătoare sub sprâncene 
groase ca cele ale lui Moliere, o gură 
surâzătoare, cu o mustaţă mare tunsă 
ca peria, care-i dădea o falsă înfăţişare 
de tânăr colonel, dar care, la primul 
zâmbet dezvelea albeaţa frumoşilor 

săi dinţi. În ciuda liniei cam aspre a acestei mustăţi şi a 
acestor sprâncene, voia bună şi f ineţea acestui zâmbet 
luminau dintr-o dată această f izionomie plăcută şi 
inteligentă”. Impresii similare trebuie să fi produs 
Alecsandri când, împreună cu Kogălniceanu şi 
Rallet, după ce străbătuse în triumf drumul dintre 
Iaşi şi Bucureşti, a dus în primăvara anului 1857 
membrilor Comisiei europene de informare 
protestul unioniştilor moldoveni împotriva abu-
zurilor şi a samavolniciilor autorităţilor separatiste. 
Câteva luni mai tâziu, el a părăsit Moldova pentru 
Paris, ca să reia activitatea sa pe lângă organele 
de presă franceză şi pe lângă personalităţile vieţii 
publice.

Se apropia însă momentul când lui Alecsandri 
aveau să-i revină sarcini oficiale în domeniul 
politicii externe a Principatelor. În toamna anului 
1858, când majoritatea căimăcămiei de trei a 
Moldovei a fost încredinţată lui Anastase Panu 
şi lui Vasile Sturza, reprezentanţi ai Partidei 
naţionale, în mod firesc funcţia de secretar de stat 
a fost dată poetului luptător. Alecsandri a fost de la 
început la înălţimea sarcinilor sale; a acţionat ferm 
pentru acceptarea pe plan european a noii titulaturi 
de „Principatele Unite” contestată de Austria 
habsburgică şi afirmând drepturile de autonomie 

Vasile Alecsandri în uniformă  
de diplomat
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ale ţării a respins dârz tendinţele de imixtiune ale lui 
Afif-Bei, comisarul Porţii. Ministrul de Externe al 
Moldovei sub noul domnitor şi prieten Alexandru 
Ioan Cuza, el a luat din nou calea străinătăţii, de 
data aceasta în calitatea sa oficială, pentru a obţine 
recunoaşterea dublei alegeri.

„Înfăşurat în haina serioasă a diplomaţiei”, conşti-
ent de răspunderea sa „mare şi înspăimântătoare” 
Alecsandri a părăsit în luna februarie Iaşii, 
îndreptându-se în primul rând spre Franţa. A treia 
zi după sosirea sa la Paris, la 13/25 februarie 1859, 
el era primit de Napoleon al III-lea, după ce cu o zi 
înainte, îl văzuse pe Walewski. La 15/27 februarie, 
Vasile Alecsandri pleca la Londra, unde sarcina sa 
era mai grea, dată fiind poziţia Angliei în problema 
Unirii. Totuşi, el a reuşit - după ce a fost lăsat să 
aştepte o săptămână - să determine la o schimbare 
de poziţie pe Malmesbury - „acel personagiu ‘nalt, 
demn şi sever”, - apărând cauza României, „pitic 
între trei uriaşi”. În trecere apoi prin Paris, primit 
a doua oară de împărat, la 2/14 martie, şi văzând 
pe Walewski, Thouvenel, Lamartine, Kiselef şi 
chiar şi pe Hübner, ambasadorul duşmănosului 
Imperiu habsburgic, ministrul poet pleca apoi 
spre Turin. Primit cu afabilitate şi bunăvoinţă 
de Cavour, de Victor Emanuel al II-lea şi de 
generalul Lamarmora, Alecsandri fiind mai înainte 
recomandat celui dintâi ca fiind „după Cuza... 
omul cel mai însemnat din Moldova”, ministrul de 
externe al Moldovei a purtat apoi negocieri atât 
în Piemont, cât şi la Paris, unde s-a reîntors, şi cu 
fruntaşii emigraţiei maghiare, al căror reprezentant, 
generalul Klapka, tratase mai înainte la Iaşi cu 
însuşi domnitorul. Primit pentru a treia oară de 
Napoleon al III-lea într-o vreme când în condiţiile 
izbucnirii şi desfăşurării războiului franco-sardo-
austriac se punea şi eventualitatea unei intrări în 
acţiune româneşti, Alecsandri s-a reîntors apoi, 
după armistiţiul de la Vilafranca, în ţară. În acelaşi 
timp, cinci dintre puterile europene recunoscuseră 
dubla alegere, pentru ca, în septembrie, imperiile 
habsburgic şi otoman să fie constrânse să se încline 
în faţa faptului împlinit. Nu mică a fost contribuţia 
lui Alecsandri în dobândirea acestei unanime 
recunoaşteri. Chiar el va putea mărturisi, câteva 
luni mai târziu, într-un act oficial, referindu-se la 
propria-i persoană, că „timpul singur va demonstra 
partea de succes care revine în această împrejurare 
reprezentantului Moldovei”. În tabăra de lângă 

Ploieşti, unde strânsese, în vara anului 1859, 
oştirile Principatelor Române, Alexandru Cuza a 
primit raportul ministrului şi prietenului său.

Vasile Alecsandri a continuat să ocupe postul 
de ministru de externe al Moldovei până la  
10 noiembrie 1859, iar de la 10 octombrie 1859 
şi până la 28 mai 1860 pe cel de ministru de 
externe al Ţării Româneşti. Timp de o lună, 
poetul Unirii a fost cel dintâi ministru care a 
deţinut aceeaşi funcţie în ambele ţări. Cariera sa 
ministerială - în timpul căreia îi datorăm diferite 
măsuri, între care proiectul înfiinţării agenţiei 
de la Paris şi organizarea biroului de corespon-
denţă - s-a încheiat la sfârşitul lunii mai 1860, 
odată cu retragerea de la guvern a prietenului său  
Ion Ghica.

Ministru, Alecsandri nu va mai fi, dar sarcini 
diplomatice el va mai avea. Spre sfârşitul lunii 
martie 1861, domnitorul l-a trimis din nou în 
Franţa şi Italia pentru a explica dificultăţile pe 
care i le crease problema armelor maghiare şi 
pentru a obţine sprijinul mai eficient al celor două 
puteri în vederea obţinerii recunoaşterii unirii 
administrative. Din nou au avut loc fructuoase 
întrevederi cu Thouvenel, ministrul de Externe 
al Franţei, cu prinţul Napoleon, cu Cavour şi cu 
Victor Emanuel al II-lea. Ei, iubitul meu prieten 
- scria Alecsandri lui Negri în acelaşi an - dacă-
mi consult conştiinţa şi o întreb dacă douăzeci de ani  
ne-am slujit cu adevărat ţara, conştiinţa îmi 
răspunde: da, fără ezitare...”.

Spre toamna anului 1861, diplomatul poet 
s-a instalat pentru o vreme la Paris, înlocuind 
pe fratele său, plecat în concediu, în conducerea 
agenţiei Principatelor Unite. De aici a trimis el, în 
ianuarie 1862, felicitările sale pentru înfăptuirea 
Unirii administrative domnitorului Cuza. Şi tot 
la Paris şi-a încheiat el redactarea Istoriei misiilor 
politice şi a îngrijit publicarea volumului Grammaire 
de la langue roumaine, care a apărut în 1862 sub 
semnătura V. Mircesco, pseudonim amintitor 
al Mirceştilor. Lucrarea, ca şi traducerile din 
deceniul anterior, nu reflectă numai simţăminte 
cărturăreşti, ci poate, înainte de toate, ea se înscria 
ca o acţiune de temeinică propagandă culturală.

În 1863 lui Vasile Arecsandri i-a revenit din nou 
să îndeplinească o misiune peste hotare, de unde 
se întorsese cu un an mai înainte. Evenimentele 
revoluţionare din Polonia pe plan extern şi mai ales 
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luptele politice interne în cadrul cărora majoritatea 
Adunării se opunea lui Alexandru Ioan Cuza, l-au 
determinat pe domnitor să-l trimită pe Alecsandri, 
eficientul său mesager din anii precedenţi, pentru 
a dezbate aceste probleme cu Napoleon al III-
lea. Primit iniţial de Drouyn de 
Lhuys, poetul diplomat l-a văzut 
apoi pe împărat; era să fie ultima 
lor întrevedere. Ea a avut loc la 
18/30 noiembrie 1863.

În anii ce au urmat, 
Alecsandri n-a mai participat 
la acţiuni diplomatice în timpul 
ultimei părţi a domniei lui Cuza 
şi cu atât mai puţin în prima 
parte a domniei lui Carol de 
Hohenzollern. Dar în ultimul 
deceniu al existenţei sale, atunci 
când România îşi cucerise inde-
pendenţa, s-a simţit din nou 
nevoia de a se utiliza prestigiul 
european pe care acum vârstnicul 
scriitor îl avea.

Încă din toamna anului 
1877, Kogălniceanu, prietenul 
său de tinereţe, intenţiona a-i 
încredinţa agenţia diplomatică 
de la Berlin, iar apoi, câteva luni 
mai târziu, legaţia de la Roma. 
Dar Alecsandri a refuzat, ceea 
ce nu va mai face o jumătate de 
deceniu mai târziu. Între timp, în 
primăvara anului 1882, poetul - încununat în1878 
de felibri pentru Cântecul gintei latine - a întreprins 
un adevărat voiaj triumfal la Montpellier şi în 
sudul Franţei, unde amintirea lui Alecsandri se 
mai păstra vie încă patru decenii mai târziu când 
aceleaşi locuri vor fi vizitate de Elena Văcărescu.

În 1881, Ion Ghica fusese numit ministrul 
României la Londra. Vârstnicul poet a început şi el 
să se gândească a da curs invitaţiilor ce i se făceau 
de a ocupa un post similar şi astfel s-a ajuns ca, 
în primăvara anului 1885, Alecsandri să pornească 
spre Paris în calitate de ministru plenipotenţiar. 
Prima vizită, chiar înainte de a se duce să vadă 
legaţia, a fost aceea pe care a făcut-o văduvei 
fostului său prieten şi domnitor, Elenei Cuza, şi 
una dintre primele sale acţiuni a fost organizarea 
participării româneşti la doliul suferit de Franţa 

prin moartea lui Victor Hugo, „al cărui mare 
geniu a aruncat o strălucire atât de orbitoare asupra  
secolului nostru”.

Timp de o jumătate de deceniu, Alecsandri 
a condus legaţia română de la 
Paris, într-o perioadă destul de 
dificilă, în care politica oficială a 
României fusese orientată spre 
Puterile Centrale. Destoinicul şi 
inteligentul poet a ştiut şi acum, 
la apusul vieţii, să se facă cunoscut 
şi stimat în cercurile politice şi 
diplomatice din Franta. „...Sunt 
obosit de mese, de baluri, de vizite, 
chinuri obligatorii a postului 
ce ocup”, scria el, căutând, mai 
ales în ultimii ani ai vieţii, să le 
ocolească, în măsura posibilului. 
Parisul nu-i mai apărea ca în 
tinereţe. Îl descria acum ca 
„acest furnicar uriaş, în care foiesc 
toate viciurile perfecţionate ale 
civilizaţiei moderne”.

Boala îl măcina. În vara 
anului 1890, el s-a reîntors în 
ţară, în ultimul său concediu, 
părăsind, fără s-o ştie, pentru 
totdeauna, postul său de ministru 
plenipotenţiar. „Oh! Dragul meu 

- scria el lui Ghica la 4/16 iunie, - ce bine e să te 
regăseşti la tine acasă departe de măririle diplomatice 
şi de discuţiile politice”. Dar în aceeaşi vară, inima 
generoasă şi nobilă a poetului diplomat înceta 
să mai bată. Dispărea unul din făuritorii statului 
român modern, om de cultură admirat, dar şi „poet 
de luptă”, care şi-a pus talentul în slujba împlinirii 
năzuinţelor poporului său.

Alexandri, „acest rege al poeziei” cum îl numea 
Mihai Eminescu, scriitorul român cel mai cunoscut 
în Europa epocii sale, nu merită să fie preţuit numai 
pentru versurile-i calde şi înaripate, ci pentru 
întreaga sa activitate publică, el înfăţişându-se în 
perspectiva timpului ca un strălucit reprezentant 
şi apărător al naţiunii române, al intereselor ei 
fundamentale.

Uniforma 
de diplomat 

a lui 
V. Alecsandri
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Recent a a pă   rut volumul IV din se ria „In gi neri 
ro  mâni: dic ți o  nar en ci clo pe dic” [1]. I ni  ția  tă de re-
gre    tatul aca de mi  cian Gleb Dră   gan, fost pre   șe din   te al 
Sec  ției de Ști   in țe Tehni ce a Aca  de miei Ro      mâ ne, se ria 
se înca drează în con      textul mai larg al ela borării „Is to-
riei dome niu        lui teh nic în Ro mâ nia”. 

În volumul IV su nt pre zen tate 153 de per so na li-
tăți, ingi neri români. Dintre aceștia, 11 sunt mili tari de ca ri e   ră – manageri superiori, 
profesori univer si tari, cer ce tători științifici (CS) gradele I-III, cu re ali zări remar ca bile 
în domeniile radar și sisteme de co mandă-con trol pe care-i prezentăm în continuare: 

Gl. lt. (r) dr. ing. Cătălin-Adrian Moraru, fost loc   ți  itor al șefului Departamentului 
pentru Arma mente (DpA) din Ministerul Apărării Naționale (MApN), a co  ordonat 
deru larea a peste 30 de pro grame majore de modernizare și achiziții, la standar de 
NATO, prin acti vități de cercetare, deci zie, plani fi care, contractare, ma na gement 
tehnic, testare-evaluare, incluzând dome nii le radar și sisteme de comandă-control 
pentru radio locație, aviație și marină. Este autor și co autor a nume roase lucrări 
științifice. 

Col. (r) prof. univ. dr. ing. Gheorghe Gavriloaia, fost pro  rector al Academiei Teh-
nice Militare (ATM) „Ferdi nand I”, conducător de docto rat, specialist cu realizări 
deo sebite în domeniile: micro un de; ante ne și propagarea un de lor elec tro  magnetice 
(u.e.m.); proce sarea semna lelor radar; siste me de comandă-control; crip   to grafie și 
securitatea in for ma  ției ș.a., inventator, autor și coautor a numeroase lucrări științifice. 

Col. (r). prof. univ. dr. ing. ec. Ioan Nicolaescu, fost pro rector al ATM, conducător 
de doc torat, spe ci alist cu contri buții relevante în domeniile: microunde; materiale 
absor bante în aplicații cu microun de; antene și pro pagarea u.e.m.; procesarea semna-
lelor radar; ra dare cu penetrare în sol; război electronic ș.a., inven tator, autor și coautor 
a numeroase lu  crări științifice. 

Col. (r). prof. univ. dr. ing. Lucian Anton, fost pro rector al ATM, spe ci alist cu 
reali zări notabile în dome niile: semnale, circuite și sisteme; prelucrarea numerică 
și recu noașterea semnalelor ra dar; reconstrucția robus tă a imaginii radar; radare de 
înaltă re zoluție; război elec tronic ș.a., ino vator, autor și coautor a numeroase lu crări 
știin țifice. 

Col. (r). prof. univ. dr. ing. ec. CS I Zenovic Gherasim, fost director științific al 
Agenției de Cerce tare pentru Teh nică și Tehnologii Militare (ACTTM), spe cialist cu 
contribuții însemnate în dome niile: antene și propagarea u.e.m.; tehnica micro un de-
lor; răz  boi elec tronic; sisteme de comandă-control ș.a., in ven  tator, autor și coau tor a 
nume roase lucrări știin țifice. Membru al Filialei sec torului 3 a Asociației Na țio nale a 
Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere (A.N.C.M.R.R.) „Alexandru Ioan Cuza”. 

Col. (r) dr. ing. CS I Ion Chițurlaș, fost secretar ști in țific al Institutului de 
Cercetare-Dezvoltare al Armatei (ICDA, precursor al ACTTM), specialist cu re a li-
zări importante în dome niile: receptoare radar; in stalații de selecție a țintelor mobile; 
radare de condu ce re a fo cu lui bateriilor de artilerie antiaeriană; radare „Gap Filler”; 
radare navale ș.a., in ven tator, autor și co au tor a numeroase lucrări științifice. 

Col. (r) dr. ing. CS I Alexandru Crăciun, fost direc tor al Centrului de Cercetare 
Științifică pentru Electronică, Infor matică și Comunicații (CCȘEIC) din structura 
ACTTM, speci alist cu contribuții marcante în domeniile: microunde; emiță toare 

INGINERI ROMÂNI 
DICȚIONAR ENCICLOPEDIC (IV) 

Colonel (r) dr. ing. CS I ANTON MURARU
Vicepreşedinte al Filialei Sector 3 Bucureşti a A.N.C.M.R.R.

Gl. lt. (r) dr. ing.
Cătălin-Adrian Moraru 

Col. (r) prof. univ. dr. ing. 
Gheorghe Gavriloaia

Col. (r) prof. univ. dr. 
ing. ec. Ioan Nicolaescu



Rezerva Oştirii Române 31

radar; radare de joa să altitudine; radare meteo; radare 
de conducere a focu lui bateriilor de artilerie an ti a eriană; 
război electronic; sisteme de comandă-con trol ș.a., 
inventator, autor și co  autor a numeroase lucrări științifice. 

Col. (r) dr. ing. CS II Cristian Mateescu, fost șef al 
Direcței Tehnice și Programe de Înzestrare din DpA, 
specialist cu contribuții con sistente în domeniile: sis-
teme de comandă-control pen tru conducerea radio lo-
cației, aviației, trupelor teres tre; sis teme de trans misie 
sin cronă pentru radare; rada re de joasă altitu dine; 
rada re pentru conducerea focului bateriilor de artilerie 
anti  a eriană; radare navale etc., inovator, autor și coautor 
a nu me roase lucrări științifice. 

Col. (r) ing. Mihai Palfi, fost șef Serviciu Testare-
Evaluare în DpA, specialist cu realizări deosebite în do-
meniile: radare terestre și navale; sisteme de coman dă- 
control pentru condu cerea radiolocației, aviației de 
vânătoare și marinei militare; echi pamente de recu-
noaș tere amic-inamic de sol și ambarcate pe avioane, 
eli coptere și nave; aparatură de război electronic; mij-
loace de antrenament; încercări funcționale, mecano-
climatice, con structive și de fiabilitate conform stan-
dardelor CAER și, ulterior, NATO etc., inovator, autor 
și coautor al unor lucrări științifice. Membru al Filialei 
sectorului 5 a A.N.C.M.R.R. 

 Col. (r) ing. Ion-Lucian Cârneanu, fost coman-
dant al Bazei Radar Pipera, specialist cu contribuții 
im portante în do me niile: instalații de transmitere la 
dis tanță a informației radar; radar de joasă altitudine 
START-1, cuprinzând 22 de sub sis teme; dispozitive 
teh  nologice pentru reabilitarea și moder niza rea sub-
ansamblurilor rada re lor de import din înzestrare ș.a., 
ino vator, autor și coautor al unor lucrări ști ințifice. 

 Col. (r) dr. ing. CS III Petru Mazăre, fost șef co-
lectiv de cer cetare-proiectare antene radar în Baza ra-
dar Pipera, SC ELPROF SA și ACTTM, specialist 
cu contribuții relevante în do meniile: antene radar și 
tes tarea lor în poligon; materiale com   pozite reflectante 
pen tru aplicații de microunde; com pa ti bilitate electro-
mag netică. Realizator al primelor antene româ nești de 
mari dimensiuni, de tip parabolic și cu du blă curbură, 
având caracteristica de directivitate Cosec2, precum și a 
dispozi tivelor tehnologice pentru ver ificarea profilelor 
reflectoarelor ș.a., inventator, autor și coautor a nume-
roa se lucrări științifice. Membru al Filialei sectorului 3 
a A.N.C.M.R.R. 

[1] Drăgan, G. (inițiator), Bădescu, M. V., Marin, V. 
(coordonatori), Muraru, A. ș.a. Ingineri români: dicți onar 
enciclopedic, vol. IV. Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2020.

Notă: Autorul articolului este membru titular al 
Diviziei de Istoria Tehnicii din Comitetul Român de 
Istoria și Filozofia Științei și Tehnicii, aflat în structura 
Academiei Române.

Col. (r) prof. univ. dr. 
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Col. (r) dr. ing. CS I 
Ion Chiţurlaş

Col. (r) dr. ing. CS II 
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Col. (r) ing.  
Mihai Palf i

Col. (r) ing.  
Ion-Lucian Cârneanu

Col. (r) dr. ing.  
CS III Petru Mazăre

Col. (r) dr. ing. CS I 
Alexandru Crăciun

Col. (r) prof. univ. dr. 
ing. ec. CS I Zenovic 

Gherasim
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Anton Pann (1797 – 1854)

DRUMURILE LUI ANTON PANN
Slt. (r) BARBU JANE

Încercarea de faţă își propune să 
arate cărările bătute de Anton Pann 
și să pună în valoare calitatea de 
muzician a celui care a scris muzica 
Imnului naţional „Deșteaptă-te 
Române”, pe versurile lui Andrei 
Mureșanu, dovedind prin aceasta 
spiritul patriotic și revoluţionar.

Sentimentul patriotic, mai este 
prezent și în creaţiile sale prin 
modul cum le-a cules și le-a publicat 
nemodificate, sau le-a modificat în 
viziunea sa proprie pentru a fi înţelese 
de popor.

Anton Pann a trăit în vremuri tulburi de 
inechităţi sociale atunci când ţara noastră era 
lovită de tot felul de epidemii, a cunoscut ororile 
războiului pierzându-și doi fraţi. Nu a învăţat 
la școli înalte dar a dovedit prin tot ce a creat 
calitatea de auto-didact cunoscând în afară de 
limba română și alte limbi ca limba rusă, greacă și 
turcă. Consider că opera lui Anton Pann nu este 
suficient de cunoscută, considerată de unii critici 
că nu mai este de actualitate. Le atrag atenţia 
acestora că Eminescu spunea că nu există o iubire 
a prezentului, fără o iubire a trecutului.

Anton Pann s-a născut în Bulgaria în 1797 în 
localitatea SILVEN circa 250 km în linie dreaptă 
de Sofia, din părinţii PANTOLEON PETROV 
de meserie căldărar și TOMAIDA, mama care 
era cu mult mai tânără decât soţul ei. Tatăl moare 
înainte de vreme, lăsând în urmă o văduvă cu trei 
copii.

În anii 1806-1812 are loc războiul ruso-turc, 
iar mama pleacă în pribegie cu cei trei copii de 
teama represaliilor turcilor împotriva creștinătăţii 
și se stabilește în Chișinău. Cei doi fraţi ai lui 
Anton Pann se înrolează în armata rusă și cad în 
luptă la asediul Brăilei.

În anul 1809 junele Anton Pann intră corist la 
Biserica Mare din Chișinău, având o voce ieșită 
din comun, acest lucru este dovedit de faptul că 
toată viaţa a cântat în strană la multe biserici și 
catedrale. Muzica, pentru el a constituit întâia 
pasiune căreia i s-a devotat și pe care nu a trădat-o 

niciodată, „că fără muzică nimic nu 
se săvârșește” scria el.

După răpirea Basarabiei de către 
ruși, îndurerata mamă îngrozită la 
gândul pierderii și celui din urmă 
fiu, îl ia pe Anton Pann într-o iarnă 
cumplită a anului 1812 și într-o 
noapte de groază trec Prutul și se 
stabiliesc la București, un oraș care 
era mistuit de epidemia ciumei. 

Anton Pann se înscrie ca auditor 
la școala de muzică a lui DIONISIE 
FOTINO alături de alţi fii ai patriei 

printre care și viitorul episcop al 
Buzăului GEORGE DEM TEODORESCU.

În anul 1819 se înscrie la școala lui PETRU 
EFESIUL, unde va urma doi ani bucurându-se 
de toată lauda și stima, așezându-l diriguitor al 
tipografiei care funcţiona pe lângă biserica Sfântul 
Nicolae Șelari.

În anul 1820 se căsătorește cu ZAMFIRA 
AGUREZEANU, care-i face viaţa un chin. 
Această căsătorie a durat 7 ani și din ea a rezultat 
un fiu, Lazăr care a devenit preot, iar după  
moartea tatălui a moștenit o tipografie.

În 1821 de groaza revoluţiei lui Tudor 
Vladimirescu pleacă peste munţi și se stabilește 
la Brașov, aici întâlnește un mediu cultural cu 
totul deosebit, intră cântăreţ de strană la Biserica 
Sfântul Nicolae din Schei.

În anul 1826 îl găsim pe Anton Pann la Râmnicu 
Vâlcea. Încă de la venirea lui pe aceste meleaguri, 
vizitează Mânăstirea Dintr-un Lemn intrând 
în graţiile stareţei PLATONIDA, fire cultă și 
cunoscătoare a muzicii bisericești propunâdu-i să 
predea muzică surorilor de sub oblânduirea sa. 

Curând se îndrăgostește de nepoata stareţei 
care avea doar 16 ani ANICA MILCOVEAN. 
Îndrăgostiţii fug din mânăstire, ANICA se tunde, 
se îmbracă bărbătește și se stabilesc la Brașov în 
1828. ANICA nu apucă să se căsătorească cu 
Anton Pann deoarece autorităţile bisericești nu 
încuviinţează căsătoria întrucât nu se despărţise de 
soţia sa ZAMFIRA, din această relaţie rezultând 
un băiat și o fată pe nume GHEORGHIŢĂ și 
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TINCA, băiatul murind de copil. Revenit la 
București își câștigă existenţa cântând la diferite 
biserici, sau în calitate de învăţător de copii în arta 
muzicii sau ca profesor la seminarul Mitropoliei, 
tipărește cărţi religioase și publică altele care aveau 
ca bază creaţia populară redată într-o viziune 
proprie.

În anul 1838 moare mama lui Anton Pann 
lăsându-i în suflet o altă durere de nemăsurat, 
după despărţirea de ANICA.

La 10 februarie Anton Pann se căsătorește din 
nou cu o tânără de 18 ani, pe nume ECATERINA, 
orfană de părinţi întreţinută de niște rude, tot în 
același an tipărește prima carte bisericească Evan-
ghelie cu binecuvântarea episcopului NEOFIT 
RÂMNICU care mai târziu a devenit mitropolit. 
Călătorește împreună cu ECATERINA pe la 
schituri și mânăstiri și îndeosebi pe la sate pentru 
a aduna și pentru a face o carte literar muzicală, 
adică să includă cântece de lume, snoave, povestiri, 
proverbe, fabule, adică o carte populară.

În anul 1842, ocupă catedra de cântări de la 
seminarul Mitropoliei. În 1845 apare o lucrare care 
se cheamă BAZUL teoretic și practic al muzicii 
bisericești, se mai numea și GRAMATICA 
MELODICĂ, iar în anul 1846 apare un volum de 
poezii populare.

În ziua de 23 Martie 1847 în București are 
loc un incendiu care i-a mistuit cărţile lăsate spre 
vânzare la diferite chioșcuri din oraș.

În jurul revoluţiei de la 1848, Anton Pann se 
găsește la Râmnicu-Vâlcea, pe 20 iunie 1848 este 
organizată o ceremonie de mare fast cu prilejul 
căreia are loc sfinţirea stindardelor libertății naţi-
onale după noua constituţie, la care participă și 
autorităţile locale revoluţionare și o mare parte 
a populaţiei orașului. Era vorba de solemnitatea 
depunerii jurământului, dar s-a amânat din cauza 
epidemiei de holeră, având loc la 29 iulie la marginea 
orașului, unde s-a amenajat un parc numit Zăvoiul.

Manifestarea s-a încheiat târziu, când mul-
ţimea s-a întors în oraș în frunte cu corul care 
cânta imnul executat pentru prima oară sub 
arborii seculari ai Zăvoiului, marșul revoluţionar 
„Deșteaptă-te Române” pe versurile lui Andrei 
Mureșanu, muzica Anton Pann.

Mare cinste pentru locuitorii Râmnicului 
cărora le revine această fală de a fi ascultat pentru 
întâia oară armoniile cântecului „Deșteaptă-te 

Române”, devenind cel mai popular imn al patriei 
noastre.

În toamna anului 1848, se întoarce la București 
unde va locui până la sfârșitul vieţii în casele din 
strada Taurului nr.12, mahalaua LUCACI. Aici își 
instalează o tipografie pentru tipărirea unor lucrări 
ce le avea pregătite și care erau pe masa de lucru.

În perioada 1850-1852 publică mai multe 
lucrări. „Cântece de lume“, „Spitalul Amorului“, 
„Povestea Vorbei“, iar în anul 1853, „Năzdrăvăniile 
lui NASTRATIN HOGEA“.

Se îmbolnăvește de tifos și moare la vârsta de 57 
de ani, la 2 noiembrie 1857. A fost înmormântat în 
curtea bisericii LUCACI din apropierea locuinţei, 
unde i-au ridicat mai târziu un bust.

După moartea lui Anton Pann soţia 
ECATERINA s-a ocupat de respectarea dorin-
ţelor testamentare. A cerut ca pe mormânt să se 
scrie următoarele versuri:

Aici s-a mutat cu jale, 
În cel din urmă an 
Cel ce în cărţile sale 
Se subscrie Anton Pann; 
Acum mâna-i încetează 
Ce la scris mereu ședea
Nopţi întregi numai lucrează 
Lumină cărţii să dea.

Împlinindu-şi datoria 
Şi talentul reîngropând, 
Şi-a făcut călătoria 
Dând altora în lume rând. 
Eu am fost a sa soţie, 
Ecaterina de Pann,
Cu dânsu-n căsnicie
Trăii până la acest an.

Casa memorială 
Anton Pann, 
Râmnicu Vâlcea
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SEMNAL

O lucrare apărută cu ocazia înplinirii a 95 de ani de 
la constituirea (1925) Societății Ofițerilor în Rezervă 
Proveniți din Activitate (SORPA) și a 30 de ani de 
la înființarea (1990) Asociației Naționale a Cadrelor 
Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan 
Cuza” (A.N.C.M.R.R.). 

Închinată ofițerilor, maiștrilor militari și subo fițerilor 
care au contribuit în timp la statuarea și dezvoltarea 
mediului asociativ al cadrelor militare în rezervă și 
în retragere, Monografia de față, stru cturată pe opt 
capitole, aduce în prim plan: aspect din istoria structu-
rilor asociative ale c.m.r.r.; reluarea în 1990 a tradițiilor 
asociative ale c.m.r.r. prin înființarea A.N.C.M.R.R.; 
documentele care stau la baza desfășurării activităților 
A.N.C.M.R.R.; activități pe domenii de compe-
tență; activitatea Filialelor A.N.C.M.R.R.; Struc-
turile Asociative afiliate şi cu relații de colaborare, 
structurile asociative similare din SNAOPSN. Mono-
grafia în în tre gul ei este rodul muncii unui mare nu - 

CĂRŢI.. .
ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ  

A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ  
ȘI ÎN RETRAGERE „Alexandru Ioan Cuza”

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ  
CULTUL EROILOR „REGINA MARIA”

– MONOGRAFIE –

măr de cadre mili-
tare în rezervă 
și în retragere 
din con ducerea 
A . N . C . M . R . R . 
precum și din afara 
ei. Privind atent 
asupra conținutului 
acesteia descoperim 
faptul că ea contri buie la dezvoltarea și consolidarea 
sentimentelor de camaraderie și unității de corp și nu 
mai puțin la menținerea iubirii de neam și țară.

Cuvântul înainte al Monografiei este semnat de 
domnul gl. lt. (r) Neculai Băhnăreanu, președintele 
A.N.C.M.R.R..

Coordonatorii lucrării sunt gl. lt. (r) Neculai 
Băhnăreanu și gl. bg. (r) dr. Gheorghe Crețu. Albumul 
foto, atașat Monografiei, a fost realizat de col. (r) 
ing. Marin Andrei printr-o selecție foarte grea din 
multitudinea de imagini trimise de filiale. Monografia 
a fost tipărită, la sfârșitul anului 2020 la Editura 
Centrului Tehnic-Editorial al Armatei.

O lucrare cu rezonanțe deo-
sebite editată de Asociația Națio-
nală Cultul Eroilor „Regina Maria”. 
Aceasta este dedicată împlinirii a 
100 de ani de la înființarea Societății 
„Mormintele Eroilor Căzuți în 
Război”, în 12 septembrie 2019 și a 
30 de ani, în 2021, de la reînființarea 
Asociației Naționale Cultul Eroilor 
„Regina Maria” precursoare a 
Așezământului Național „Regina 
Maria” pentru Cultul Eroilor, 
desființată în 1948. Monografia 
în întregul ei este o pledoarie a 
cinstirii și aducerii permanent în 
prim plan ale celor ce și-au dat 

viața pentru România, activitate 
care începe să fie percepută după 
Războiul de Independență și mai 
apoi, în mod deosebit în perioada 
interbelică, când au fost realizate un 
număr însemnat de proiecte, astăzi 
în majoritatea lor, obiective de 
referință. Această activitate are însă 
foarte mult de suferit în intervalul 
de după 1946, când în România 
se instaurează un regim de esență 
comunistă și până la Revoluția din 
Decembrie 1989, perioadă în care 
indiferența și neprofesionalismul 
își spun cuvântul, deși pe ici pe colo 
s-au organizat acțiuni și activități, 
unele chiar reușite, în care se încerca 
reînvierea „Cultului Eroilor”, în 
care Armata a jucat rolul cheie. 
În spiritul tradițiilor dezvoltate 

– MONOGRAFIE –
– Ediția a 2-a adăugită și îmbunătățită –
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GÂNDURI – AMINTIRI 
ÎNTÂMPLĂRI DE PE TALPODROM

SOLDATUL ROMÂN  
ÎN ANII RĂZBOIULUI  

DE ÎNTREGIRE NAȚIONALĂ

de către Societatea „Mormintele Ero ilor Căzuți în 
Război” și de către Așezământul Național „Regina 
Maria” pentru Cultul Eroilor, după 1989 această 
activitate începe să cunoască o emulație deosebită. 
Reluându-se tradițiile existente, ia ființă Asociația 
Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” prin al 
cărei entuziasm și angajare a fost pusă pe făgașul ei 
întreaga activitate ce viza „Cultul Eroilor” și rezultatele 
se văd la tot pasul.

Un loc important în economia lucrării îl au cele 
42 de Filiale ale Asociației Naționale Cultul Eroilor 
„Regina Maria” și realizările lor la nivel județean. 

Și încă două aspecte deosebite ale Monografiei: 
Cronologia Cultul Eroilor și Cultul Eroilor în imagini.

Au scris cu talent această lucrare: gl. mr. (r) prof.
univ. dr. Visarion Neagoe, gl. bg. (r) Grigore Buciu, gl. 
bg. (r)Petre Stoica, gl. bg. (r) Radu-Șerban Dan, col. (r) 
Gheorghe Mateescu, col. (r) Dumitru Roman, col. (r) 
Nicolae Ivan și col. (r) Octavian Văduva.

Coordonarea lucrării s-a făcut de către gl. mr. (r) 
prof. univ. dr. Visarion Neagoe și gl. bg. (r) Grigore 
Buciu. Cartea, în actuala ediție, îngrijită de col. (r) 
Dumitru Roman a văzut lumina tiparului la Editura 
Centrul Tehnic Editorial al Armatei. Felicitări!
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O carte care aduce în prim plan 
realizări și evenimente înscrise 
pentru totdeauna în cronica anilor 
și a vieții celor care își spun cu 
mândrie „gardiști”.

Realizează această lucrare, nă-
pă dită în același timp de amin-
tiri și întâmplări care de care mai 
savuroase, prin umorul care-l dega-
jează, domnul general Gheor ghe 
Cernat, cel care a lucrat un număr 
însemnat de ani în Regimentul de 
Gardă, respectiv Brigada de Gardă 
„Mihai Viteazul” în calitate inclusiv 
de comandant al acestor structuri. O 
structură cunoscută de toată lumea, 
date fiind misiunile de protocol 
interne și externe, la vedere, în care 
a fost și este parte. Parcurgând cele 
35 de titluri (povești) desfășurate pe 
160 de pagini, surprindem pagini din 
istoria unității și facem cunoștință 
cu un număr mare de ofițeri, maiștri 
militari, subofițeri, personal civil și 

militari în termen pe care autorul îi 
surprinde în diferite ipostaze, care 
nu o dată stârnesc râsul. Pentru a 
combate aspectul „de paradă” pe 
care unii îl percep, printre care chiar 
și cadre militare din unitate, sunt 
scoase în relief rolul și locul acestei 
unități în Armata Română pentru 
care comandanții și întregul corp 
ofițeresc au vegheat și veghează 
pentru consolidarea personalității 
acesteia și ridicarea prestigiului ei în 
plan intern și internațional. Valorile 
pe care le promovează personalul 
acestei unități sunt: unitatea, seri-
ozitatea, pregătirea profesională, 
perseverența, corectitudinea, respec-
tul, cultul pentru perfecțiune și 
amănunt, camaraderia etc.

Nu se uită nici faptul că această 
unitate trebuie privită ca una 
luptătoare și mai apoi de protocol. 
Din această unitate de gardă 
s-au ridicat oameni care datorită 

pregătirii, seriozității și capabilității 
lor au ocupat funcții în cadrul 
eșaloanelor superioare ale armatei. 

Grafica cărții este realizată 
de artistul caricaturist Cristinel 
Vecerdea și a văzut lumina tiparului 
la Editura Militară.

Felicitări autorului și celor care 
l-au sprijinit în realizarea acestei 
cărți!

– Atitudine și stări de spirit –
Documente

Sub egida Statului Major al Apărării, Arhivele 
Militare Naționale și Depozitul Central de Arhivă  
și-au unit forțele în ideea scoaterii în evidență, pe bază 
de documente, a locului, rolului și atitudinii Ostașului 
Român în Războiului de Întregire Națională. Tot 
pe baza documentelor de arhivă au fost reliefate 
stările de spirit caracteristice majorității soldaților 
și care au influențat calitatea acțiunilor acestora 
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dar și a unităților și marilor unități din care făceau parte. 
Coordonarea întregului demers al realizării acestui studiu a 
fost realizată de către un colectiv din care au făcut parte: 
general maior Corneliu Postu, colonel dr. Petrișor Florea, 
colonel ing. Leonard Mocanu și lector univ. dr. George  
Daniel Ungureanu. Cele 397 de documente încorporate în 
această lucrare care ocupă peste 400 pagini din economia 
acesteia, minuțios selectate și urmărind o anumită logică 
și care îl au ca personaj principal pe Soldatul Român dau 
dimensiunea eroismului acestuia, spiritul său de patriotism 
afișat pe întreaga durată a războiului și nu mai puțin 
a hotărârii de a fi permanent util. Cartea constitue un 
omagiu pentru măria sa ostașul român a cărui contribuție 
a fost hotărâtoare pentru îndeplinirea idealului națio nal 
de realizare a României Mari. Această lucrare se constitue 
într-o minunată bibliografie pentru toți cei care se apleacă să 
studieze perioada Războiului de Întregire și nu numai.

Omagiu pentru Arhivele Națio nale Române, instituție 
care în 2020 a împlinit un secol de existență. Lucrarea 
a văzut lumina tiparului la Centrul Tehnic Editorial al 
Armatei/2020.

Când am primit la redacție 
cartea cu titlul de mai sus am 
crezut că avem de a face cu o 
lucrare despre toamnă ca anotimp. 
Răsfoind-o însă, am descoperit 
că aceasta consemnează aspecte 
și activități din viața autorului 
ei, domnul colonel Tc.(r) Mihai 
Purcaru ajuns în toamna vieții. 
Prin întregul ei conținut, cartea 
se constituie într-o retrospectivă a 
vieții autorului ei.

 Primele pagini din economia 
cărții marchează drumul pe care 
autorul l-a parcurs de la nașterea 
sa, cu 84 de ani în urmă în comuna 
Pârjol din județul Bacău, satul 
Băhnășeni și până azi, în care 
fiecare etapă a vieții a însemnat „un 
salt înainte”, cea de ofițer ocupând 
un loc aparte. După 40 de ani de 
activitate în armată, trecerea în 
rezervă nu l-a descumpănit. Se 
înscrie în același an în Asociația 
Națională a Cadrelor Militare în 
Rezervă și în Retragere, Filiala 
Județeană Dolj și mai apoi, după 

mutare, în Filiala Județeană 
Bacău.

În prezent își desfășoară 
activitatea în ANCE „Regina 
Maria” Filiala Bacău. A făcut 
parte din colectivele de 
elaborare a lucrărilor: „Arc 
peste timp (Monografie)” – 
la Craiova și „Cultul Eroilor 
25 de ani dedicați Eroilor 
Neamului” (ANCE Bacău).

Își pune semnătura pe 
următoarele lucrări: „Cartea 
de aur a comunei Pârjol din 
județul Bacău”, „Basarabia pă-
mânt românesc – 100”, „Din 
preaplinul unui Vărsător”  
(2 ediții) etc. Primele două  
au fost medaliate de EURO-
INVENT – Iași în edițiile 2015 și 
2017 cu Medalia de Argint, res-
pectiv Medalia de Aur. Cartea mai 
aduce în prim plan și alte aspecte 
de ordin cultural, educațional, 
istoric, patriotic, în care autorul 
acesteia este implicat, precum și 

aprecierile de care s-a bucurat și 
se bucură, mărturii în acest sens 
fiind ordinele, medaliile, diplomele, 
plachetele și cupele primite.

Cartea a văzut lumina tiparului 
în acest an la Editura Luminas 
Tipes București. 

Felicitări autorului.
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CE RĂMÂNE DUPĂ NOI

NE(POANTE) STRESANTE

O carte scrisă doar în două 
luni cuprinzând dialoguri din 
timpul pandemiei între Vasile 
Bogdan și octogenarul Constantin 
Gomboș. Aceasta cuprinde, așa cum 
mărturisește cel dintâi (reporter), 
biografia unui om pe care istoria 
l-a dus pe drumuri de excepție și 
care și-a slujit cu credință patria 
ca ofițer dar s-a pus și în slujba 
muzei Clio, prin apetitul pe care 
l-a avut pentru cunoașterea istoriei 
neamului românesc. Iubirea de 
țară și de oameni i-au fost călăuze 
ale întregii vieți dar și îndemn în 
evidențierea faptelor de vitejie, ale 
celor care au pus la temelia acestei 
țări jertfa și idealurilor lor. Așa 
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Pe autorul acestei cărți, colonelul 
(r) Gheorghe CIREAP am avut 
plăcerea să-l cunosc nemijlocit în 
vara anului 2017, când a participat 
la un concurs de epigrame cu tema 
„Clujul (în)țeapă”. A câștigat atunci 
premiul doi și, pe cale de consecință 
a intrat în Clubul Epigramiștilor 
Clujeni „Satiricom”. Ulterior 
ne-am întâlnit cu regularitate la 
ședințele de cenaclu sau în alte 
împrejurări. În mod obiectiv i-am 
apreciat epigramele scrise și multe 
le-am publicat, în calitatea mea 
de secretar literar al cenaclului, în 
prezent președinte al Asociației 
Epigramiștilor Clujeni „ Satiricon”.

Pe mine și pe colegii mei ne-au  
impresionat și calitățile sale mu-
zi cale, dovedite în activitățile 
noastre de socializare. Cântă fru-
mos, are un repertoriu bogat, 
mai ales în muzica populară, dar 
interpretează cu succes romanțe, 
cântece de petrecere și cântece 
religioase. Este un om agreabil,  
care se adaptează ușor în orice 
mediu social.

cum reiese din dialogurile purtate, 
colonelul (r) Constantin Gomboș 
nutrește speranța că România va ști 
să-și impună propria sa experiență, 
faptele sale cu trecutul și prezentul 
de ispravă, în concertul de voci ale 
Europei.

Cititorii cărții vor descoperi și 
alte laturi ale vieții și activității celui 
pe care reporterul Vasile Bogdan 
l-a întâlnit, respectiv colonelul (r) 
Constantin Gomboș și căruia i-a 
propus, în finalul dialogului, să 
semneze împreună această carte.

Cartea inserează și o bogată 
iconografie în care găsim fotografii, 
portrete și caricaturi semnate de 
maiestrul Ștefan Popa Popa’S.

Cartea a văzut lumina tiparului 
în acest an la editura Eurostampa-
Timișoara.

Felicitări!

Autorul dedică această carte 
familiei sale, cu prilejul împlinirii a 
cincizeci de ani de căsătorie. Legat 
de fericitul eveniment, el spune, 
în stilul epigramistului: Prietenii 
ne-au întrebat,/ Vorbind de-al 
nostru activism,/ Prin ce metode-
am rezistat/ Cincizeci de ani de …. 
Sclavagism?

Cartea de față este cea de a patra 
în domeniu a domnului colonelul 
(r) Gheorghe CIREAP și care 

încununează calitățile artistice 
și eforturile făcute de acesta pe 
parcursul câtorva ani pentru a fi în 
pas cu ceea ce înseamnă în prezent 
epigrama românească.

Fără mare experiență ca epi-
gramist, odată ajuns la cenaclul 
Satiricon, autorul i-a ascultat cu 
atenție pe cei consacrați, și-a pro-
curat cărți de epigrame și de teoria 
epigramei, reviste de gen și în scurtă 
vreme a devenit unul dintre  oamenii 
de bază ai cenaclului nostru.

Cartea este împărțită în șapte 
capitole, pe diverse tematici, din care 
n-au cum să lipsească și pr o blemele 
de familie, politica, mo ravurile, 
problemele de strictă actualitate, 
cum ar fi blestematul de coronavirus 
etc. Fiecare în parte aduce în prim 
plan o problematică variată și 
toate la un loc dau esența propriu-
zisă a cărții. Aceasta a apărut în 
acest an (2021) la prestigioasa 
editură clujeană Napoca-Nova. Ne  
bucurăm de această carte, care, 
cu toate ironiile (fine în general), 
binedispine, e plăcută la citit și, în 
ultimă instanță, e oglinda unui om 
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SECURITATEA NAȚIONALĂ  
ȘI INCONSECVENȚELE EI

PE PARCURSUL A DOUĂ  
DECENII (1998 – 2018)

– Eseuri –
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Securitatea a devenit în con-
dițiile actuale o modalitate de a 
promova și apăra interesele nați-
onale ale României, care ar putea 
oricând fi afectată de evoluția 
fenomenelor politico-militare atât 
din zonele aflate în proximitatea 
ei cât și din cele mai îndepărtate. 
Cartea pe care o semnalăm în 
rândurile de față, semnată de 
generalul de brigadă (r) dr. 
Gheorghe Crețu se înscrie pe linia 
celor care promovează sub diferite 
forme cultura de Securitate ca 
pe o necesitate. Cele 33 de teme 
abordate în tot atâtea eseuri, 
cuprinse în cele 245 de pagini ale 

cărții, au fost scrise într-un interval 
larg de timp și publicate mai  
întâi în revista „Rezerva Oștirii 
Române” la rubrica „Probleme  
de interes” pe care și-a însușit-o și 
Editura Centrului Tehnic Editorial 
al Armatei în care a văzut lumina 
tiparului și cartea în Colecţia 
„Domeniul Științe militare, infor-
mații și ordine publică”.

Paginile cărții pun la dispoziția 
celor care se apleacă asupra ei 
considerente asupra conceptului 
de Securitate, dar și o varietate 
de aspecte privind riscurile, vul-
nerabilitățile și ame nințările asupra 
acesteia și nu mai puțin, acolo unde 

este posibil modalități concrete 
de acțiune pentru prevenirea și 
contracararea acestora. Avem 
convingerea că, prin semnalarea 
acestei cărți, vă vom trezi curio-
zitatea de a vă apleca asupra ei și 
cu siguranță nu veți regreta.

Felicitări!

moral, jovial, înțelept, educat. În devenirea autorului 
ca mare epigramist, e un… salt înainte!... culcat!... salt 
înainte!...). Militarii știu de ce.

Din cartea domnului col. (r) Gheorghe CIREAP 
„(Ne)poante stre sante – viața într-o mie de catrene”, 
am selectat câteva epigrame (prof. Petre-Ioan 
GÂRDEA)

Prietenã materialistãăĂ

Prietena, ce nu-i fidelă,
Adesea joacă la hazard
Și se lipește… santinelă,
Dar nu de suflet, ci de card! 

Politician în Ziua Unirii

Speram la un cadou
În astă zi măiastră,

Dar se unesc din nou...
Dușmanii contra noastră! 

Efecte perverse în crizã

Persistă starea de angoasă
Și multe lucruri ies din grafic,
Iar după luni de stat în casă,
Urmează saltul demografic!

Ziua gândirii pozitive – 13.09

În lumea asta… maladivă
Gândirea mea e pozitivă:
Când totu-n jur e… tămbălău
Eu cred: se poate și mai rău!
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AFORISME, CUGETĂRI, GÂNDURI
Mărgăritare de gânduri pe portativul vieții

Autorul acestei cărți, lt.col.
(r) Virgil IOVIȚA este născut 
pe meleaguri doljene și a prins 
rădăcini pe pământ hunedorean, 
acolo unde l-a adus, prin anul 1967, 
repartiția obținută ca absolvent 
al Școlii Militare Superioare de 
Ofițeri Brașov. Noul său volum 
ne propune o fațetă inedită a 
autorului, aceea de gânditor/
sfătuitor/„ghid existențial”. Cartea 
include aforisme dispuse în ordine 
alfabetică (după inițiala tematicii), 
ce evidențiază aspecte considerate 
de autor importante. Găsim 
cugetări despre adevăr, bucurie, 
deznădejde, ambiție, speranță, 
prietenie, virtute, success etc., dar 
și subiecte grele - dureroase ce 
au preocupat întotdeauna ființa 
umană. Aflăm lucruri esențiale 
pentru o viață în spiritul adevărului 
și al dreptății, învățăm cum să ne 

ferim de comiterea unor greșeli 
sau de oamenii falși ori malițioși. 
Drumul succesului nu este deloc 
ușor dacă nu este însoțit de iubire.

Din dezamăgirea autorului 
tragem concluzii pe măsură, și 
anume: „În casa săracă și curată a 
cinstei se urcă anevoie, cu răbdare, 
treaptă cu treaptă”, în timp ce 
„În palatal ticăloșiei se folosește 
obligatoriu liftul”. În volumul de 
față a adunat acele „experimente” 
care i-au lăsat urme adânci în suflet 
pentru a le dărui cititorului. Dacă 
vor avea sau nu ecou în sufletul 
cititorilor rămâne însă de văzut. 
Mărturie vor rămâne însă cuvintele 
încărcate de melancolie ale auto-
rului, în care se îngemănează 
nostalgia trecerii timpului, ce nu 
poate fi întors din caleașca veșniciei, 
cu acceptarea realității, a ceea ce nu 
mai poate fi (pre)schimbat: „Poate 

că amintirile se adună laolaltă, 
încercând să se coaguleze într-un 
ultim gest, care să-ți aparțină numai 
ție o veșnicie. Cum poate fi o clipire 
a pleoapei ori o ridicare de deget… 
Un surâs înghețat…, un oftat 
împietrit…, un nimic”.

Pasaje din „Prefața” semnată de 
Camelia Ardelean

�v� �v� �v� �v� �v� �v� �v� �v� �v�

. . .ŞI REVISTE
VIAȚA NOASTRĂ
Nr. 47/martie 2021

Numărul 47 al revistei de 
cultură și viață a Asociației Casa 
de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
„Elana Cuza” din Bârlad abor-
dează două mari teme. Una se 
referă la primăvară, anotimp al 
renașterii naturii, al mărțișorului, 
al împlinirii etc. Toate materialele 
care fac referire la primăvară au 
o notă de optimism, de bucurie 
și de bună dispoziție. Primăvara 
vine însă și cu un întreg cortegiu 
de sărbători atât laice cât și 
religioase și care luate la un loc 
pun în sufletul oamenilor speranță, 
iubire, împliniri. Indiferent cum 
privim acest frumos anotimp, nu  

putem eluda faptul că acest ano-
timp ne face mai încrezători, 
mai fericiți și parcă și mai tineri. 
Odată cu renașterea naturii renasc 
și oamenii, dar și speranțele lor. 
Cea de-a doua mare temă care-

și găsește locul în acest număr 
al revistei este femeia, pe care o 
sărbătorim în fiecare primăvară la 
8 martie, ocazie cu care omagiem 
în primul rând mamele și nu  
mai puțin soțiile și domnișoarele. 
Articolele dedicate femeii se referă 
atât la ipostazele în care acestea se 
pot afla și totodată la felul în care 
este zugrăvită femeia cu mijloacele 
artei și literaturii.

Bârladul, în viziunea celor care 
semnează materialele cuprinse în 
acest număr al revistei se laudă 
cu femei puternice, talentate, 
frumoase și pline de iubire.

Lirica din acest număr al 
revistei este închinată și ea, în mare 
parte tot primăverii și femeii.

Mulțumim domnului Serghei 
Coloșencu prin a cărui bunăvoință 
am primit acest număr al revistei.

Felicitări!



Rezerva Oştirii Române40

DINCOLO DE ORIZONTURI
– REVISTĂ DE OPINII –

Anul VI/numărul 11 - aprilie 2021
Prezentul număr al publicaţiei 

bianuale a Asociaţiei Diplomaţilor 
Militari în Rezervă şi în Retragere 
„Alexandru Ioan Cuza”, prin con-
ținutul său, face o analiză pertinentă 
a problemelor care țin capul de afiș 
al eșicherului politico-militar actual 
astfel:

- Misiuni ale forțelor armate pe 
timpul pandemiei - gl. mr. ing. (r) 
Teodor PALADE;

- Diaspora Republicii Moldova 
a trimis geopolitica pe rândul din 
spate al istoriei – col. (r) Antonio 
MARINESCU;

- Conflictul din Nagorno-
Karabakh – col. (r) Ion SCARLAT;

- Japonia între ciocan și nicovală -  
partea I, Zona Asia de Sud-Est: 
tendințe în sfera militară și partea 
a II-a, Triada amenințărilor la 
adresa Japoniei - gl. bg. (r) Dan 
NICULESCU;

- Strategia SUA pentru zona 
Indo-Pacific - gl.bg. (r) Dan 
NICULESCU;

- Despre războiul electronic -  
gl. mr. (r) dr. Adrian-Leonard 
BANTAȘ;

- Acțiuni ale diplomaților Fede-
rației Ruse declarați „persona non 
grata” și expulzați recent, reacții la 
reciprocitate luate de Moscova - 
col.(r) Constantin MOISA.

Un loc important ocupă în 
conținutul revistei materialele 
cuprinse la rubrica OPINII:

- Eșecul imaginației și lipsa 
aver tismentului strategic, cauze ale 
surprizei în domeniul securității - 
gl. mr. (r.) prof. univ. dr. Adriean 
PÂRLOG;

- Dezinformarea componentă 
de bază a războiului informaţional, 
scurt istoric, încercări de definire, 
partea I - Gl. mr. (ret) prof. univ. dr. 
Gheorghe NICOLAESCU.

Revista nu uită nici istoria 
neamului. Acest număr publică 
materialul: Contribuţia lui Cos-
tache Negri la Unirea Principatelor 
şi făurirea statului român modern - 
col. (r.) Cristache GHEORGHE.

Prin conținutul său, prezenta 
revistă devine deosebit de inte-
resantă și menține trează curio-
zitatea cititorilor.

Felicitări!

�v� �v� �v� �v� �v� �v� �v� �v� �v�

În trimestrul întâi al acestui an am mai primit la 
redacție „România Eroică” nr. 1(62)/2021, revista Aso-
ciației Naționale Cultul Ero ilor „Regina Maria”, peri-  
odicul „Rezervistul” nr. 129-132/2021, publicație de 
informare militară, educație patriotică, spiri tualitate 
creștină, cultură, artă și atitudine civică, editată de Filiala 

Județeană Iași „Henri Coandă” a A.N.C.M.R.R. 
mai multe numere ale revistei „Periscop”, publicație 
editată de Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în 
Retragere din Serviciul de Informații Externe şi „Cer 
Senin“ nr. 1(164)/2021, publicaţie editată de Statul 
Major al Forţelor Aeriene Române.

Pagină realizată de Gl. bg. (r) dr. GHEORGHE CREȚU
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În ultima zi de Florar, aniversăm în fiecare an, 
Ziua Rezervistului Militar, instituită prin H.G 
nr. 467/25.05.2010 și Ziua A.N.C.M.R.R., zi  
care marchează reluarea, în anul 1990, la câteva 
luni după Revoluția din Decembrie 1989, tradi-
țiilor asociative ale cadrelor militare în rezervă și 
retragere.

Cele două aniversări au ca numitor comun, pe 
de o parte menținerea și dezvoltarea sentimentelor 
de solidaritate și camaraderie ale cadrelor militare 
în rezervă și în retragere, iar pe de altă parte, 
promovarea dragostei de patrie sub semnul căreia, 
generații și generații de militari și-au făcut datoria 
cu onoare și demnitate.

Două sărbători care dau frâu manifestării 
spiritului de armă și de corp, etalându-le ca pe 
veritabile elemente de unitate în continuitate a 
generațiilor de rezerviști militari care au slujit sub 
drapelele de luptă ale Armatei Române.

Ziua Rezervistului Militar a fost instituită 
la inițiativa Biroului Permanent Central al 
A.N.C.M.R.R., de către Guvernul României prin 
H.G nr. 467/12 mai 2010, semnată de primul 
ministru și contrasemnată de ministrul apărării 
naționale și ministrul de interne, precum și de 
către cei patru directori ai structurilor din Sistemul 
Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate 
Națională. 

Hotărârea mai sus amintită menționează: 
„Se institue Ziua Rezervistului Militar care 
se aniversează în fiecare an, pe data de 31 mai. 
Potrivit H.G la care ne-am referit „prin rezervist 
militar se înțelege orice persoană care deține 
grad militar în rezervă sau în retragere”.

Dată fiind importanța acestei zile pentru 
rezerviștii militari. Hotărârea subliniază că 
„Instituțiile publice din cadrul M.Ap.N. pot 
sprijini, în condițiile legii, manifestări prilejuite 
de acest eveniment”. Aceste manifestări au darul 
de a trezi ineresul cu privire la locul și rolul cadrelor 
militare în rezervă și în retragere, atât pe timp de 
război cât și pe timp de pace. 

Ziua A.N.C.M.R.R. marchează așa cum am 
mai afirmat la începutul acestui material, ziua 
în care s-au pus bazele alcătuirii unei structuri 
asociative la nivel național, prin reînnodarea 
tradițiilor istorice existente. Acea zi a fost 31 
mai 1990, zi în care un Comitet de Inițiativă, 
format din 24 de membri, respectiv, un general 
și 23 de colonei au pus temelia a ceea ce astăzi 
este Asociația Naținală a Cadrelor Militare în 
Rezervă și în Retragere.

Au trecut 31 de ani de atunci, timp în care 
structura asociativă, ce se năștea la data la care  
ne-am referit, s-a afirmat în societatea noastră 
ca una viabilă, reprezentativă, de utilitate și 
notorietate publică.

Cele două aniversări pe care le sărbătorim la 
sfârșitul lunii mai, găsesc Asociația în plin efort 
pentru îndeplinirea de calitate a sarcinilor de mare 
răspundere, date în primul rând, de încărcătura 
activităților planificate a se desfășura în acest an. 
Este vorba în primul rând de finalizarea Adunărilor 
Generale ale filialelor și de pregătirea în cele mai 
bune condiții a ședinței Consiliului Director și a 
celei de-a IX-a Conferințe Naționale, activități ce 
se vor defășura în condițiile restricțiilor impuse 
de către Pandemia COVID-19, care impun o 
deosebită atenție.

Aniversările pomenite găsesc Asociația 
implicată, cu mult simț de răspundere și în 
rezolvarea problemelor (și nu puține) cu care 
se confruntă cadrele militare în rezervă și în 
retragere, cărora calitatea vieții le scade în fiecare 
zi, văzând cu ochii.

În economia activităților A.N.C.M.R.R., cele 
două evenimente au fost sărbătorite în fiecare 
an, cinstidu-se eforturile celor care le-au creat. 
Și nimic nu este întâmplător dacă avem în vedere 
poziția și voința celor care fac parte din această 
structură asociativă. O structură al cărei drum 
este foarte ferm, având conștiința puternicei sale 
forțe formate din cele 47 filiale județene și ale 

DOUĂ ANIVERSĂRI SCUMPE A.N.C.M.R.R.
Gl. bg. (r) dr. GHEORGHE CREŢU

ANIVERSĂRI... ANIVERSĂRI... ANIVERSĂRI...
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sectoarelor Municipiului București, precum și a 
peste 60 de filiale locale și subfiliale.

Asociația are toate atuurile în a-și îndeplini 
scopul și obiectivele pe care și le-a asumat prin 
Statut, deoarece: - s-a întărit și perfecționat 
organizatoric; - a acumulat o bună experiență 
în organizarea tuturor activităților statutare și 
nu numai; - unitatea și solidaritatea de corp se 
înscriu în parametri normali; - au fost găsite și 
eficientizate măsurile pentru apărarea intereselor 
membrilor săi, ș.a.

Transformarea și consolidarea Asociației are 
loc și ca urmare a dezvoltării unui sistem relațional 
până la cele mai înalte niveluri și care, în timp, a 
devenit un factor integrator al cadrelor mlitare în 
rezervă și în retragere, membere ale acesteia.

O latură deosebit de importantă a activității 
A.N.C.M.R.R. este cea care se referă la relațiile 
internaționale cu structurile asociative similare din 
țările NATO, UE și cele din vecinătatea României. 
Prin relaționarea cu acestea se realizează valoroase 
schimburi de experiență, dar constituie și un prilej 

de a promova interesele statului român și ale 
armatei sale pe plan internațional.

Caracterul democratic și modern al acestei 
importante structuri asociative, Statutul și alte 
documente de linie, constituie pilonii solizi ai unei 
activități pline de energie și pasiune.

Inițiind și participând la o serie de consultări, 
unele cu importanți factori de decizie, schimburi 
de experiență, acțiuni comune cu alte structuri 
similare, A.N.C.M.R.R. a reușit să se impună și să 
se facă cunoscută în apărarea prestigiului Armatei 
și cadrelor sale, indiferent de poziția acestora și să 
militeze cu mult aplomb pentru onoarea și dem-
nitatea cadrelor mlitare în rezervă și în retragere.

Cele două aniversări, pe care le aducem în 
prim-plan la sfârșitul lunii mai, așa cum am 
făcut-o de fiecare dată, au darul amplificării 
reprezentativității, notorietății și utilității publice 
a A.N.C.M.R.R. și totodată ale reafirmării 
cerințelor izvorâte din deviza A.N.C.M.R.R. 
„Patrie-Onoare-Demnitate“.

LA MULȚI ANI!
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În urmă cu 70 de ani, la data de 12 aprilie 1951, 
prin Ordinul M.St.M. Nr. 00316495, a luat ființă 
Batalionul 5 Elevi de Radiolocație, în cadrul 
Școlii Militare de Ofițeri de Transmisiuni, 
Sibiu. Aceasta a fost prima structură de 
învățământ militar românesc pentru formarea 
ofițerilor de radiolocație, având ca bază materială 
radarele: S.C.R.-527A (american), A.N.-T.P.S.-3 
(britanic) și Würzburg-37T.D. (german). Așa a 
început drumul anevoios al învățământului militar 
românesc de radiolocație, cu evoluție ascendentă, 
flexibilă la schimbările legislației și structurilor, 
înzestrării cu tehnică nouă, apartenenței la 
blocurile militare și ale societății în general.

Învățământul militar românesc de radiolocație, 
element component al Sistemului de învățământ 
militar, este parte integrantă a Sistemului național 
de învățământ românesc și se desfășoară în 
instituțiile militare de învățământ ale M.Ap.N., 
acreditate de către M.E.C.: Academia Forțelor 
Aeriene „Henri Coandă”, Brașov, formează 
ofițeri specialiști de Radiolocație la nivel universitar 
de licență și master; Universitatea Naţională 
de Apărare „Carol I”, formează comandanți, 
ofițeri de stat major, experți militari și civili în 
domeniile apărării și securității naționale, prin 
programe de studii de nivel universitar (licenţă, 
masterat, doctorat), învăţământ la distanţă și cursuri 
de perfecţionare; Academia Tehnică Militară 
„Ferdinand I”, formează ingineri prin programe 
de studii universitare de licență, masterat și 
doctorat, precum și alte forme de pregătire, de 
perfecționare și de specializare; Școala Militară de 
Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene 
„Traian Vuia”, Boboc, formează maiștri militari 
și subofițeri prin programe de studii de nivel 
postliceal; Baza Aeriană de Instruire și Formare a 
Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu”, Boboc, 
desfășoară activități de învățământ de specializare 
și perfecționare pentru ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri și formare pentru S.G.P.

Învățământul militar românesc de radiolocație 
a fost întotdeauna un for de creştere a calităţii 

actului educaţional, de asigurare a eficienţei 
sistemului educaţional şi dezvoltare a cercetării 
ştiinţifice militare în domeniu, având în vedere că 
resursa umană este cea mai de preţ.

Acum, la ceas aniversar, în memoria tuturor  
celor care au contribuit la dezvoltarea învăță-
mântului militar de radiolocație și din respect 
pentru cei care azi îl duc mai departe, reamintim 
într-o sinteză cronologică cele mai importante 
puncte de reper care au jalonat evoluția acestuia 
până în prezent. Pentru o mai bună înțelegere a 
istoriei învățământului românesc de radiolocație, 
lucrarea este structurată pe corpuri de cadre 
militare: ofițeri (specialiști, comandă, stat major, 
ingineri), maiștri militari și subofițeri și niveluri 
de educație: postliceal, universitar (licență, 
master, doctorat), postdoctoral, postuniversitar și 
nonuniversitar (cursuri de carieră, perfecţionare, 
specializare și formare S.G.P).

Sinteza cronologică se bazează pe faptele și 
realizările a peste 20000 de oameni în istoria de 70 
de ani a învățămâtului românesc de radiolocație, 
scurtă dar foarte bogată, neabordată și nescrisă 
sistematic și compact până acum.

1. FORMAREA OFIȚERILOR DE 
RADIOLOCAȚIE

13 noiembrie 1952 - Prin Ordinul M.F.A.  
Nr. 00161740/13.11.1952, a luat ființă prima 
școală militară de ofițeri de radiolocație. Batali - 
onul 5 elevi de radiolocație devine Școala Militară 
de Ofițeri de Radiolocație, Sibiu, care după 6 luni, 
conform Ordinului M.F.A. Nr. 003966/04.1953 
se desființează iar elevii sunt transferați în Școala 
Militară de Ofițeri de Artilerie Antiaeriană, Brașov 
(azi sediul A.F.A.), cu denumirea de Divizionul 3 
Elevi de Radiolocație. Prima promoție de ofițeri 
de radiolocație cu durata de școlarizare de 2 ani a 
absolvit școala la 23 august 1953. Din anul 1954 
durata de școlarizare s-a mărit la 3 ani.

25 iulie 1955 - Conform Ordinului M.F.A. 
Nr. C.L. 0074/25.07.1955 s-au înființat 
Trupele Radiotehnice, iar Divizionul 3 Elevi de 

70 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT MILITAR 
ROMÂNESC DE RADIOLOCAȚIE

Col. (r) conf. univ. dr. ing. IOAN GHEORGHE RAŢIU
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Radiolocație devine Școala Militară de Ofițeri de 
Radiolocație, București, cazarma Cotroceni, azi 
sediul S.M.F.T.

28 iulie 1960 - În baza Ordinului Nr. C.L. 
001778/28.07.1960, școala se comasează cu Școala 
Militară de Ofițeri de Artilerie Antiaeriană, 
Brașov și ia ființă Școala Militară de Ofițeri 
de Artilerie Antiaeriană și Radiolocație. În 
perioada 1962-1968 durata de școlarizare a fost 
de 4 ani, iar instituția s-a numit Școala Militară 
Superioară de Ofițeri de Artilerie Antiaeriană și 
Radiolocație.

01 octombrie 1968 - Din anul 1968 s-a revenit 
la durata de școlarizare de 3 ani, iar școala s-a 
numit Școala Militară de Ofițeri Activi de 
Artilerie, Rachete Antiaeriene și Radiolocație. 
Începând cu anul 1987 școala militară de ofițeri 
a preluat și sarcina formării maiștrilor militari și 
subofițerilor de profil.

15 septembrie 1990 - În toamna anului 1990 
școala s-a separat pe arme. A luat ființă Școala 
Militară de Radiolocație „Avram Iancu”. 
Școala a asigurat și formarea maiștrilor militari și 
subofițerilor de radiolocație. 

01 octombrie 1991 - În anul 1991 școala se 
transformă în Institutul Militar de Radiolocație 
„Avram Iancu”, cu durata de școlarizare de 4 ani.

01 octombrie 1995 - La această dată institutele 
militare de învățământ de aviație, artilerie și 
rachete antiaeriene și radiolocație se comasează la 
Brașov și ia ființă Academia Aviației și Apărării 
Antiaeriene „Henri Coandă”, acum Academia 
Forțelor Aeriene „Henri Coandă”. Institutul 
Militar de Radiolocație „Avram Iancu” după 
absolvirea promoției 1996, se desființează. 

2. FORMAREA INGINERILOR DE 
RADIOLOCAȚIE

1956 – A absolvit Academia Militară Tehnică 
prima promoție de ingineri de radiolocație cu 
durata de școlarizare de 5 ani, cu specializare de 
6 luni în U.R.S.S. Din anul 1957 au fost promoții 
anuale de ingineri de radiolocație formați în 
A.M.T. Până în anul 1968 s-au format ingineri de 
radiolocație și în facultățile de profil din U.R.S.S.

3. PREGĂTIREA OFIȚERILOR DE 
COMANDĂ ȘI STAT MAJOR

1960 - Începând cu anul 1961, în baza Ordinului 
M.F.A. Nr. M 782/29.09.1959, în cadrul Facultății 
de Arme a Academiei Militare Generale, azi 

Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, s-a 
înființat Secția Radiotehnică pentru pregătirea 
ofițerilor de comandă și stat major de radiolocație, 
cu durata de școlarizare de 3 ani. Prima promoție 
a fost la data de 23 august 1964.

4. FORMAREA SUBOFIȚERILOR ȘI 
MAIȘTRILOR MILITARI

06 noiembrie 1959 - După reînființarea 
Corpului Subofițerilor din Armata Română, în 
baza Ordinului M.F.A. Nr. C.L. 2946/06.11.1959, 
ia ființă pe lângă Școala Militară de Ofițeri de 
Radiolocație, Școala Militară de Subofițeri de 
Radiolocație, cu durata de școlarizare de 2 ani 
pentru elevii proveniți din militarii în termen 
sergenți și de 3 ani pentru cei din viața civilă.

28 iulie 1960 - Concomitent cu unificarea 
școlilor de ofițeri, conform Ordinului M.F.A. Nr. 
C.L. 1778/28.07.1960, se unesc la Brașov școlile 
militare de subofițeri de artilerie antiaeriană 
și de radiolocație, cu denumirea de Școala 
Militară de Subofițeri de Artilerie Antiaeriană 
și Radiolocație. La reînființarea în anul 1963 a 
Corpului Maiștrilor Militari, școala devine Școala 
Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de 
Artilerie Antiaeriană și Radiolocație.

Perioada 1987-1990 - Școala funcționează ca 
entitate de sine stătătoare până în anul 1987 când 
se desființează, iar sarcina pregătirii maiștrilor 
militari și subofițerilor este preluată de Școala 
Militară de Artilerie, Rachete Antiaeriane și 
Radiolocație, Brașov.

Perioada 1990-1996 - La data de 01.09.1990 
sarcina formării maiștrilor militari și subofițeri de 
radiolocație revine Școlii Militare de Radiolocație 
„Avram Iancu”, apoi Institutului Militar de 
Radiolocație „Avram Iancu”, până la desființarea 
acestuia la 01 octombrie 1996.

01 octombrie 1996 - La data 01.10.1996 
ia ființă Școala Militară de Maiștri Militari 
și Subofițeri a Apărării Antiaeriene, Brașov, 
instituție de sine stătătoare, cu misiunea de 
formare a maiștrilor militari și subofițerilor de 
rachete, artilerie antiaeriană și radiolocație. Din 
data de 02.05.2000, școala se numește Școala 
Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a 
Forțelor Aeriene, Brașov, urmând ca în cadrul 
procesului de restructurare a armatei să se unifice 
cu Școala Militară de Maiștri Militari de Aviație 
„Traian Vuia”, Mediaș.
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01 octombrie 2001 - În baza rezoluției 
ministrului apărării naționale pe raportul șefului 
Statului Major General Nr. H 4680/25.02.2001, 
începând cu 01.10.2001, școlile de maiștri militari 
și subofițeri din Brașov și Mediaș se comasează în 
garnizoana Mediaș, unde ia ființă Școala Militară 
de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor 
Aeriene „Traian Vuia”. 

01 octombrie 2004 - În conformitate cu 
Ordinul M.Ap.N. Nr. MS 74/01.09.2004, înce-
pând cu data de 01.10.2004 școala se mută pe 
platforma Școlii de Aplicație a Forțelor Aeriene 
„Aurel Vlaicu”, Boboc, acum Baza Aeriană de 
Instruire și Formare a Personalului Aeronautic 
„Aurel Vlaicu”.

5. PERFECȚIONAREA CADRELOR 
MILITARE DE RADIOLOCAȚIE

25.07.1955 - Simultan cu înființarea Trupelor 
Radiotehnice, a Școlii Militare de Ofițeri Tehnici 
de Radiolocație, în baza aceluiași Ordin al  
M.F.A. Nr. C.L. 0075/25.07.1955 se înființează 
în cazarma situată la Km 32, pe șoseaua București-
Ploiești, Centrul de Instrucție Radiotehnic, 
pentru perfecționarea pregătirii cadrelor militare 
de radiolocație. După 5 ani prin Ordinul M.St.M. 
Nr. C.L. 00396/19.02.1960 acesta se desființează.

01.06.1966 - După reorganizarea apărării 
antiaeriene a teritoriului în perioada 1960-
1966, nevoia de ridicare a nivelului de 
instruire a pregătirii cadrelor de radiolocație a 
crescut. Conform Ordinului M.F.A. Nr. C.L. 
00880, la data de 01.08.1966 și al C.A.A.T.  

Nr. 004080/20.09.1966, se înființează în garni-
zoana Ploiești, Centrul de Instrucție al Trupelor 
Radiotehnice. La data de 09.08.1991 acesta 
primește denumirea de Centrul de Perfecționare 
a Pregătirii Cadrelor din Trupele Radiotehnice. 
Din data de 01.06.1997 se numește Școala de 
Aplicație pentru Radiolocație. 

01.11.2003 - La 1 noiembrie 2003, ia ființă 
Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene 
„Aurel Vlaicu”, care integrează şcolile de aplicaţie 
pentru aviație, artilerie şi rachete antiaeriene şi 
radiolocaţie, pentru specializarea şi perfecţionarea 
cadrelor și formarea S.G.P. din Forţele Aeriene.

01.05.2018 - Începând cu 01.05.2018 se 
înfiinţează Comandamentul Bazei Aeriene de 
Instruire şi Formare a Personalului Aeronautic, 
subordonat Statului Major al Forţelor Aeriene, 
având în organică Şcoala de Aplicaţie pentru 
Forţele Aeriene, organizată pe Centre de instruire 
pentru Aviaţie, Radiolocaţie, Rachete şi Artilerie 
Antiaeriană; Centrul de operaţii aeriene; Grupuri 
aviaţie instrucţie, de sprijin și de protecţia forţei.

În prezent elevii, studenții și cadrele militare de 
radiolocație studiază radarele moderne FPS-117, 
TPS-79 etc.

Felicitări! și La Mulți Ani tuturor instituțiilor 
care formează și pregătesc cadre militare de 
radiolocație!

Dumnezeu să-i binecuvânteze pe truditorii 
învățământului militar românesc de radiolocație, 
activi, în rezervă și în retragere! Veșnică pomenire 
binemeritaților osteniți în veșnicie ai învățămâtului 
militar românesc.

          S.C.R.-527 A                                A.N.-T.P.S.-3           AN FPF-117E(T)                 Gap Filler TPS-79
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DECANUL DE VÂRSTĂ  
AL RADIOLOCATORIȘTILOR ROMÂNI

Col. (rtr.) COSTACHE HARABAGIU – 95 DE ANI
Lt. col. (r.) ing. LAdiSLAu PENZES

Col. (r) conf. univ. dr. ing. iOAN GHEORGHE RAŢiu

Cu toată sinceritatea vă spu-
nem, că nici noi și nici alți colegi 
radiolocatoriști, nu credeam 
să mai existe în viață vreun 
radiolocatorist mai în vârstă decât 
onorabilul col. (rtr.) Costache 
Pânzariu, aflat în pragul împlinirii 
vârstei de 90 de ani, despre care 
am scris deja.

Zilele trecute, la înmormântarea regretatului 
col. (rtr.) Constantin Scoroașe, discutând cu alți 
colegi despre împlinirea a 70 de ani de la înființarea 
la Sibiu a primei structuri de învățământ militar 
românesc de radiolocație și despre veteranii acelor 
vremuri aflați încă în viață, lt. col. (rtr.) Penzes a 
aflat cu plăcută surprindere, că la Viena s-ar putea 
să mai fie în viață fostul său șef de stat major 
al batalionului de radiolocație de la Giarmata, 
venerabilul col. (rtr.) Costache Harabagiu. Atunci 
a primit de la un fost coleg și un număr de telefon 
mobil.

Nu putem să nu amintim, aici și acum, populara 
expresie „viața bate filmul”, des folosită pentru a 
descrie situații extraordinare, spectaculoase, chiar 
incredibile. Expresia se potrivește ca o mănușă la 
situația de față. Ca printr-un miracol, noi nu știm 
cum se face că un scenarist radiolocatorist imaginar 
a avut grijă ca un radiolocatorist adevărat, ajuns 
la o vârstă matusalemică (păstrând proporțiile, 
personajul biblic trăind 969 de ani), să aibă parte de 
o modestă, dar sinceră și caldă evocare spre apusul 
vieții sale atât de lungi și plină de evenimente. Încă 
o dată s-a dovedit că viața, prin complexitatea ei 
generează situații mult mai „tari” decât scenariile 
despre viață create de oameni.

După ce am discutat cu mai mulți colegi despre 
această veste, lt. col. (r) Penzes a hotărât să apeleze 

ECOURI

numărul de telefon, în nădejdea 
că va răspunde fiica domnului 
Harabagiu, doamna Carmen, 
dânsul având auzul destul de 
afectat erau slabe șanse să răspundă 
personal. A avut noroc, a răspuns 
fiica dânsului și așa au putut dialoga 
în trei, timp de câteva minute. Este 
evident faptul că toți trei au fost 

plăcut surprinși și copleșiti de emoție.
Așa am aflat că domnul colonel Costache 

Harabagiu s-a născut la 14 martie 1926, deci acum 
95 de ani, în satul Pomârla, reședința comunei 
Pomârla, jud. Dorohoi, acum jud. Botoșani, acolo 
unde se spune uneori aluziv și cu puțin umor că „se 
agață harta în cui”. Pe atunci în România Mare, 
„harta se agăța în cui” mult mai sus, dincolo de 
Cernăuți, în Bucovina de Nord, acum în Ucraina.

Părinții săi, de veșnică pomenire, au fost 
Gheorghe și Maria, truditori din tată în fiu ai 
pământului strămoșesc din Țara de Sus a Moldovei 
Voievodale, țărani mijlocași, descendenți ai marii 
și nobilei familii a răzeșilor de odinioară.

Primele patru clase le urmează la școala primară 
din satul Negreni, com. Știubeni și trei clase de 
liceu (așa era atunci) la școala medie din Săveni, 
jud. Dorohoi, acum jud. Botoșani. După trecerea 
la învățământul primar de șapte clase, a trebuit să 
urmeze și să finalizeze liceul la seral.

Ajuns la vârsta încorporării, își satisface stagiul 
militar, atunci era de trei ani, în cadrul Serviciului 
O.I.L.A. (Observare, Informare și Legături Aero) 
subordonat C.A.A.T. (Comandamentul Apărării 
Antiaeriene a Țării). Spre sfârșitul stagiului 
militar, sergent militar în termen fiind, este trimis 
împreună cu alți colegi la un curs de specializare în 
radiolocație pentru sergenți O.I.L.A., la unitatea 
militară de artilerie antiaeriană din Brașov.
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Este vorba de fostul regiment de artilerie 
antiaeriană, ulterior de rachete antiaeriene, din 
apropierea fostei flotile de aviație, ulterior fabrica 
de rulmenți, după cum își amintește cu mândrie 
și luciditate și acum. Acolo l-a avut ca instructor 
pe sublocotenentul Neculai Iordache, viitorul 
general, comandant al Trupelor Radiotehnice.

La terminarea cursului în anul 1951, este 
avansat la gradul de sublocotenent și este 
repartizat la Batalionul 10 Independent Radio 
O.I.L.A., Timișoara (ulterior B. 458 I.R. O.I.L.A. 
și apoi R. 269 Radio O.I.L.A.). După ce trece prin 
mai multe posturi de observare, ajunge la postul 
„Giarmata Aeroport”, care atunci era dispus între 
blocurile de locuințe ale aviatorilor și unitatea 
militară de aviație. 

Subunitatea de la Giarmata avea în înzestrare 
două radare, P-3 și P-20, printre primele 
importate din U.R.S.S., cu misiunea de bază de 
cercetare circulară prin radiolocație a spațiului 
aerian, descoperirea aeronavelor, determinarea 
coordonatelor acestora și asigurarea cu date de 
radiolocație pentru dirijarea aviației de vânătoare 
cu reacție, atunci intrată în dotare. 

Atunci aflat în plină putere, vrednicul nostru 
veteran, participă la construcția și amenajarea 
actualei poziții a batalionului de radiolocație de 
lângă localitatea Giarmata, unde ocupă diferite 
funcții, până la cea de șef de stat major de batalion. 
În decursul vieții de ofițer a urmat diferite cursuri 
de specializare și perfecționare în arma radiolocație 
care l-au ajutat mult în cariera militară.

Lt. col. (r) Penzes își aduce aminte că în anul 
1981, când s-a mutat de la Moldovița la Giarmata, 
șef de stat major al batalionului era mr. Costache 
Harabagiu, un ofițer exigent, corect, bun gospodar 
și bun cunoscător al legilor și regulamentelor 
militare atunci în vigoare.

În anul 1983, acum 38 de ani, după o carieră de 
32 de ani de ofițer, col. (rtr.) Costache Harabagiu 

trece în rezervă cu drept de pensie militară de stat. 
Urările primite atunci, „La Mulți Ani!” și „Pensie 
lungă!”, s-au împlinit în mod fericit și iată-l ajuns 
acum, declarat de noi, cei mai tineri, „Decanul 
de vârstă al radiolocatoriștilor români”, titlul 
onorific pe care îl merită de drept și de fapt.

Până acum câțiva ani a trăit împreună cu soția 
dânsului în Timișoara. După pierderea acesteia 
a rămas singur. La insistențele fiicei dânsului se 
stabilește la Viena, unde locuiește într-o garsonieră 
vecină cu apartamentul fiicei sale. Acum îi este din 
ce în ce mai greu să comunice din cauza scăderii 
acuității auditive, dar este ajutat de către fiica sa, 
este plin de viață și încrezător că Dumnezeu îl va 
ajuta să ajungă până la vârsta de 100 de ani.

Deși au trecut 40 de ani de când l-a cunoscut, 
ajuns acum la vârsta de 95 de ani, când s-a 
prezentat lt.col. Penzes, dânsul și-a adus aminte 
de el, chiar dacă a recunoscut cu luciditate că mai 
are unele probleme de memorie, de înțeles la vârsta 
dumnealui. După discuția telefonică de circa zece 
minute și-au luat rămas bun mulțumindu-i pentru 
amabilitatea de a-i răspunde la întrebări. L-a 
rugat să-i trimită câteva poze, pentru reamintire 
colegilor radiolocatoriști care l-au cunoscut și 
pentru a-l prezenta celor care nu l-au cunoscut, 
pe cel mai longeviv ofițer de radiolocație din 
O.I.L.A., promoția 1951, decanul de vârstă al 
radiolocatoriștilor români. Nu înainte de a încheia 
convorbirea, l-a felicitat în numele colegilor 
radiolocatoriști și i-a urat ca Dumnezeu să-i 
dea viață cât mai lungă, multă sănătate, fericire, 
bucurie, ca să-l putem sărbători la împlinirea 
vârstei de 100 de ani de viață.

Această evocare este dedicată domnului col.
(rtr.) Costache Harabagiu, cel mai vârstnic 
radiolocatorist în viață, la împlinirea a 70 de ani 
de Învățământ Militar Românesc de Radiolocație.

�v�
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MUNȚII, CÂMPIILE ȘI BRAZII PLÂNG
Colonel (r) iON GHEORGHE TOMA

Deseori, i-am însoțit pe bravii vânători de munte 
în marșurile lor ce se contopesc cu înălțimile pe care 
se instruiesc și formează o singură ființă. Vânătorii 
de munte sunt copiii, fiii, leagănul codrului, lumina, 
fiorul, boneta, cascheta, îmbrăcămintea sufletească a 
munților. Or fi de naștere din Bărăgan, de la câmpie, 
de la deal, din orice loc din țară, ei sunt și copii ai 
munților Bucegi, Retezat, Caraiman, Penteleu, ai 
Carpaților Noștri, se instruiesc în cea mai scumpă 
avere a țării, aurul verde.

Mulți vânători de munte, până la ora încorporării 
au călcat cu piciorul pe drumurile acestor bijuterii 
ale naturii. Copii fiind, ei se trezeau cu impunătorul 
stegar al Moldovei sau al Banatului sau al Ardealului. 
Mulți dintre ei au învățat lecția despre patrie în 
familie. Foarte mulți vânători de munte militari au 
eroi în familie. Bunicul unuia s-a jertfit pentru munții 
noștri în Primul Război Mondial, părinții altuia în cel 
de-al Doilea Război Mondial. De-a lungul istoriei 
zbuciumate dar drepte a țării noastre, foarte mulți 
soldați și-au dat sângele și viața penru ca munții 
noștri să rămână ai noștri. Munții noștri au suflet 
românesc în ei, pentru că sub ei zac osemintele eroilor. 
Muntele fără soldat nu poate fi așa de falnic. Pentru 
că Ceahlăul, Penteleul, Făgărașul sunt numai ai noștri, 
ai românilor. Muntele este al soldatului român. Nu 
numai munții, ci și bogăția lor, brazii țării, aurul verde 
al României. De-a lungul istoriei s-a cimentat această 
frăție și a devenit ca o centură de oțel între soldat și 
munte, pe care nimeni n-a putut să o străpungă.

Am avut fericita ocazie să mă înfrățesc cu Ceahlăul, 
pe care l-am escaladat cândva și am ajuns în vârful 

Echipamentul vânătorilor de munte de-a lungul timpului

lui numit Dochia, mama străbună a muntelui. Urcam 
patru sute, cinci sute de metri. Oboseam,trebuia să mă 
opresc pentru câteva clipe să mă odihnesc, să respir 
adânc, să mă relaxez. Brazii aceștia frumoși, înalți și 
drepți nu stau locului. Simțeam cum în pieptul meu 
pătrunde aer curat, cum însăși fraternitatea dintre ei 
îi leagă, unii din crengile altora transpirau, unii prin 
porii altora, așadar transpirația tuturor brazilor din 
Ceahlău ajungea în plămânii mei, mă încuraja, îmi 
dădeau acea poruncă să continui ascensiunea. În 
deplasarea mea, ei erau lângă mine, mă îmbrățișau, 
numai să urc. Le cunosc viața, bogăția lor sufletească 
de a ajuta omul. Înaintam și mă bucuram ca un copil, 
deși aveam pe atunci treizeci și cinci de ani. Uneori 
mai adia și vântul. Frunzele brazilor au formă de 
ace, de culoare verde închis, aveau florile în formă 
de conuri. La bătaia vântului, conurile se deschideau 
puțin și din ele se revărsa mirosul de cetină, de brad. 
N-am văzut în viața mea atâtea conuri. Mirosul de 
cetină se urca în văzduh, dădea bună ziua naturii, 
saluta natura, iubea munții. N-am înțeles niciodată, 
până atunci, cum iubesc munții, cum își desfășoară 
bucuria față de părinții lor care-i cresc, le dau viață. 
Munții au grijă de brazi, le oferă tot ce trebuie. De 
aceea, pădurea pe care o am în fața mea, brazii au 
înălțime uriașă, de zeci de metri. Scumpul pământ 
este de admirat că sute și sute de ani a avut grijă de 
brazi, fii ai cerului și ai pământului, înțelepții, voinicii, 
lumina, aerul pădurilor și al civilizației umane. Și 
uite așa, acești voevozi ai pădurii, brazii m-au însoțit, 
m-au condus cu dragoste până la două mii de metri 
unde am dat de luminiș. Și ceva m-a frapat, am văzut, 
parcă părea o legendară statuie. Dar apropiindu-mă 
mai mult, am rămas fascinat. Statuia era de pământ. 
Era vârful Ceahlăului, pe care lumea la numit 
domnișoara, doamna Baba Dochia. Nu-ți vine să 
crezi cât de frumoasă este această creație a naturii. 
Cum Doamne, de ne-ai dat nouă românilor această 
creație minunată, această măndrețe a naturii, Baba 
Dochia. Domnișoara Dochia m-a făcut. Am urcat 
cât am putut pe această sculptură pământeană și în 
depărtare am văzut Brașovul, am revăzut turnul de la 
Bodoc, Clujul și parte  din  București. Nu-ți vine să 
crezi cât de frumos a împodobit Dumnezeu pământul 
românesc. De aici, de la Ceahlău, de la Dochia, vezi 
toată țara noastră, vezi bogăția sufletului românesc. 
Ce țară minunată avem, ce păduri de codrii, de brazi 
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ne străjuiesc, ne fac atât de mari, atât de puternici, ca 
munții și brazii.

Ce minunăție de munte, ce creație fabuloasă a 
naturii reprezintă pentru țara noastră Munții Ceahlău, 
ca și ceilalți munți care alcătuiesc în trupul țării o șiră 
a spinării, pe care nimeni nu o poate îndoi, rupe.

Aceste bogății sunt numai ale noastre, și se află în 
grija soldatului român.

Și revenind la copiii acestor bogății, la soldații 
care de-a lungul timpului au apărat cu sânge munții 
țării, pădurile seculare de brazi de secole și secole,  
nu-mi vine să cred la ce spectacol dezastruos 
asistăm în ultima vreme, când pădurile sunt tăiate cu 
sălbăticie și vândute străinilor pe nimic. O adevărată 
crimă împotriva mediului, o batjocură la adresa unui 
simbol național, a codrilor străbuni. Recent, într-o 
seară, la televizor generalul Ion Voicu, academician, 
vicepreședintele Academiei Române, spunea că 
datorită disprețului de care au dat dovadă managerii 
pădurilor și oamenii care conduc țara, peste patruzeci 
la sută din păduri au fost rase de pe fața pământului. 
La prima vedere nu-ți vine să crezi. Dar știrea este 
adevărată. Parte din munții Buzăului, Vrancei, 
Neamțului, Bucovinei, Ardealului, Banatului au 
rămas pleșuvi. Nu greșim când spunem pur și simplu 
că au fost cheliți. Supărător este faptul că se fură, că se 
taie ca în codru și nu se dispune niciun fel de măsură 
de protecție. Nu numai atât. Fenomenul este atât de 
dezastruos că hoții, nemernicii, blestemații, nu numai 
că taie pădurile, dar au împușcat și pădurari ca să 
poată să fure, fără teamă că ar putea păți ceva.Și într-
adevăr, hoții nu și-au potolit setea, fură mai departe.

Față de această situație dramatică la care suntem 
martori, că ni se fură una din cele mai mari bogății ale 
țării, instituțiile statului stau pasive și se uită, se fac că 
nu văd nimic.

Nu țineți la țară, domnilor! Este jalnic, dureros 
să se taie acești adevărați copii ai pământului. Ei nu 
sunt numai brazi, ei sunt plămânii țării. Nu vă este 
milă domnilor să distrugeți pădurile, să lăsați țara fără 
plămâni? Brazii sunt scumpetea țării, aurul verde al ei, 
bogăția naturală a pământului românesc. Brazii țării 
au fost apărați cu sânge de soldații țării. Mulți și-au dat 
sângele și viața pentru aurul verde. Ei și-au dat viața. 
Istoria îi cinstește. Dumneavoastră însă,conducători 
vremelnici pătați, murdăriți, scuipați sângele pe care 
l-au vărsat soldații țării. Să vă fie rușine. Mare rușine! 
Vindeți ca la talcioc pădurile românești, brazii țării, ai 
neamului românesc. Să știți domnilor că atunci când 
se taie pădurea, prin unde celeste brazii trimit veste 
despre dezastrul pe care îl trăiesc tuturor fraților. Și îi 
doare, și plâng, și plâng...

Aș vrea să subliniez că această durere, când este 
retezat regele munților o simte și câmpia. Eu, în 
comuna Luciu, am în curte un brad care are peste 
treizeci de ani. Este încă o dată mai înalt decât casa. 
Singur nu mai pot să-l cuprind în brațe. Regele 
munților aflat în câmpie simte că se taie brazii la 
munte. Plânge și el alături de frații lui. Într-o zi, pe la 
prânz, aveam fereastra deschisă la cameră. Dacă bate 
vântul și fereastra este deschisă, crengile bradului dau 
să intre în casă. Să mă anunțe ceva. La momentul la 
care m-am referit, nu crengile au vrut să intre în casă, 
ci și mirosul cetinei mi-a invadat camera. Dar, acesta 
era înțepător, mă deranja. Prima dată am dat să plec. 
Dar, pe urmă am zis, stai domnule nu fi fraier. Dacă 
mirosul vrea să zică ceva, să spună ceva? Și așa de mult 
m-a usturat, că-mi venea să plâng. Imediat mi-am 
dat seama. Bradul meu plângea că pe frații lui de la 
munte îi taie cu dușmănie blestemații naturii, ai țării. 
Și am crezut și m-au crezut. Dar a doua zi am plecat 
să mă plimb pe luncă. Constat cu surprindere că în 
apropiere de Călmățui era o postață de vreo treizeci 
de hectare de floarea-soarelui. În fiecare zi, floarea 
acestei plantații era orientată spre soare, că așa este de 
când lumea, planta aceasta stă cu floarea orientată spre 
soare, acum era ceva care m-a răscolit, m-a mișcat, m-a 
deranjat enorm de mult. Nu cred că, la noi regula florii 
soarelui s-a schimbat. Pentru că atâta vreme cât va fi 
floarea și pământul, regula aceasta va supraviețui. Am 
stat și m-am gândit: ,,Ce să fie?... Ce să fie?...”

Și după multă chibzuială, după ce am stat de vorbă 
cu mulți consăteni am constatat că această regulă nu 
s-a schimbat niciodată, nu s-a modificat. Și mintea 
mea, care ani și ani mi-a fost răsfățată, desmierdată de 
floarea câmpiei, m-a dus la următoarea concluzie. Că 
undele telepatice pe care le transmit brazii când sunt 
tăiați, când sunt în catrastofă, anunță și câmpia.

Și ce cumplit este. Că brazii munților plâng când 
sunt tăiați și iată că și câmpia trăiește această mare 
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tragedie. Plânge și câmpia. Plânge și floarea soarelui. 
Până acum, deși sunt om al câmpiei, m-am înfrățit 
cu ea, i-am cunoscut toate bucuriile, toate suferințele, 
niciodată până acum n-am văzut-o plângând. Și când 
se va opri acest plâns? Nu se știe. Că unor oameni 
le lipsesc anumite sentimente, cum sunt dragostea de 
țară, de brazi, de munții noștri e ceva trist și regretabil.

Munții noștrii au costruit trupul, șira spinării și 
sufletul țării. Munții noștri ne-au ținut pe toți în brațe, 
ne-a legănat în necazurile istoriei, putem spune că a 
fost cea mai mare pavăză a noastră. Ne-au dat hrană 
din belșug, în ei au crescut mii și mii de oi, cirezile 
de vaci și alte animale de casă. Ne-au servit ca pe 
tavă fructele care ne-au dat putere, ne-au dat alunele, 
coacăzele, murele, fructele care ne-au ținut în viață. 
Datorită pădurilor, dacii au fost unul din popoarele 
cele mai sănătoase din lume.

Munții și pădurile ne-au fost și tată și mamă. 
Ne-au apărat de invaziile barbare, otomane, austro-
ungare, rusești. Ei au fost cel mai mare sprijin al nostru, 
au asigurat continuitatea ființei românești pe aceste 
meleaguri. Unde se ascundeau românii ca să trăiască, ca 
să reziste tuturor invaziilor barbare? În munții noștri, 
care s-au înfrățit cu acest popor. Ne-au fost părinții 
noștri cei mari și tari și sfinți. Părinții noștri – munții – 
nu numai că ne-au hrănit, ne-au dat masă și casă, dar 
au fost o stavilă pentru dușmanii noștri.

Munții noștri sfinți au avut un mare rol de unire a 
fraților români. În perioada dominației austro-ungare, 
cotropitorii au înființat regimentele de graniță, să 
separe ființa națională. În istoria bogată a țării noastre 
granițele vremelnice nu au putut să izoleze românii 
din Moldova, Țara Românească, Oltenia, Bucovina, 
de  românii de dincolo. Grănicerii la  care m-am 
referit îi opreau să treacă dintr-o provincie în alta, 
dar munții noștri le ofereau trasee ascunse. Nu poate 
trăi un român dintr-o provincie separat de românul 
din toate provinciile. Pentru că sufletul românilor 
este același, bun, îngăduitor, generos, înțelegător. Un 
singur om are loc pe poteca gloriei. Altul nu mai 

are loc pentru că nu se poate ști dacă a muncit mai 
bine, dacă a făcut fapte mai onorabile, decât cel care a 
început să înainteze pe ea și a ocupat-o. 

Măsurarea este greu de făcut. Munții noștri au loc pe 
poteca istoriei, pe drumul istoriei, deoarece contribuția 
lor este fundamentală pentru făurirea istoriei. Nu se 
poate și nici n-ar fi normal ca unii să fi contribuit mai 
mult, alții mai puțin. Când trupul țării a fost rănit, prin 
separarea unor teritorii, unor județe, localități, munții 
noștri au avut cel mai mult de suferit. Ei sunt un tot-
unitar. Nu poți să-i desparți de trupul țării. Rana care 
s-a făcut, uneori, în istorie pe munții țării nu i-a separat 
de sufletul românesc. Așa cum subliniam mai înainte, 
când imperiul austro-ungar a încercat să rupă țara, 
munții noștri în două și au înființat aceste regimente 
grănicerești, patru la număr, munții noștri nu au putut 
accepta această rană pe corpul țării.

Valoarea faptelor o stabilește judecata, rațiunea. 
Istoria, judecata dreaptă a unui popor, a stabilit că rana 
care s-a făcut poporului român, atunci când a fost ruptă 
o parte din țară, din munți, este un act de cruzime, de 
banditism, de monstruozitate, de sălbăticie, de jefuire. 
Numai cei ce n-au minte întreagă fac asemenea fapte 
desconsiderabile.

Istoria a stabilit că asemenea fapte nu rămân 
trecute în anonimat. Munții noștri nu pot fi apreciați 
ca anonimi. Ei au făcut istorie glorioasă țării noastre 
și niciodată ei nu pot fi jefuiți de frumusețea cu 
care i-a înzestrat Dumnezeu. Brazii munților noștri 
constituie plămânul mare al istoriei, al țării. Ei au 
dat putere soldaților care sunt stăpânii munților și ai 
istoriei, le-au insuflat onoarea și datoria să-i apere cu 
riscul vieții. Pe potecile munților noștri, poteci care 
sunt și ale brazilor, sălășluiește sânge de soldat român.

Domnilor care ne-ați vândut pădurile de brazi 
ai țării, puteți să mai mergeți la munte? Nu vă dor 
picioarele dacă batjocoriți cu pasul vostru sângele pe 
care l-au vărsat soldații români, mai sunteți în stare să 
vă adăpostiți la umbra brazilor, mai puteți, de anul nou 
să aduceți bradul, să-l puneți să vă lumineze viața? Nu, 
domnilor, nu tovarăși, nu mai vindeți pădurile țării, 
marele plămân al țării, că odată veți răspunde chiar 
dacă legea nu va făce nimic și nu afăcut la nimeni 
nimic, pentru că voi faceți legea, gândiți-vă că faceți 
rău nu numai nouă, ci însăși sufletului țării, iar duhul 
pădurilor vă va trimite în fața lui Dumnezeu să vă 
judece și să răspundeți pentru faptele voastre.

Țineți cont domnilor, luați la cunoștință că dacă 
pădurile nu ar fi fost tăiate, dacă munții nu ar fi fost 
jefuiți, forța lor ar fi constituit o baricadă de trecut și 
ca orice baricadă, opune rezistență. Lăsați pădurile la 
locul lor!
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200 DE ANI DE LA MIȘCAREA 
REVOLUȚIONARĂ DIN ANUL 1821

CONDUSĂ DE TUDOR VLADIMIRESCU
Col. (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE

Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România 

Marea ridicare a românilor 
,,pentru binele și folosul a toată 
țara”, cunoscută în istorie ca 
mișcarea revoluționară de la 
1821, se declanșează în Oltenia 
în luna ianuarie 1821. Sub steagul lui Tudor 
Vladimirescu se adună mii de panduri, țărani, 
mica boerime, meseriași, târgoveți care cer 
libertate, egalitate, desființarea privilegiilor marii 
boierimi, alungarea domnilor fanarioți, înlăturarea 
dominației Porții Otomane. 

Afirmând „ca unii ce suntem de un neam, de o 
lege și supt aceeași stăpânire”, Tudor are în vedere 
întrajutorarea frățească cu moldovenii. Românii 
transilvăneni asupriți de unguri îl așteaptă și ei 
pe crăițul Tudoruț să le aducă dreptatea. Unii trec 
munții pentru a se înrola în oastea lui. Tudor își 
concentrează oastea în tabăra de la Țântăreni (jud.
Gorj) unde antrenează peste 4.000 de panduri și 
500 de arnăuți călări. Aceștia își confecționează 
sau își procură arme noi și organizează puncte de 
rezistență în preajma unor mănăstiri întărite –  
Tismana, Strehaia, Motru, Horezu, Bistrița, Cozia 
ș.a. Ampla ridicare la luptă era orientată direct 
împotriva relelor rânduieli ale vremii, a practicilor 
și fărădelegilor promovate în Țara Românească 
de către căpeteniile timpului. Faptul rezultă din 
principalul document programatic al revoluției 
conduse de Tudor, intitulat „Proclamația de 
la Padeș (din 23 ian/4 febr. 1821). În istoricul 
document, „căpeteniile vremii” sunt „balauri care 
ne înghit de vii”, care ne „sug sângele din noi”. 
În concepția lui Tudor și a apropiaților săi, acele 
„căpeteni” erau socotite ca fiind principalele 
vinovate de situația grea din Țara Românească și 
de răul pricinuit locuitorilor ei. Prin „Proclamație” 
„Adunarea norodului” era chemată să se ridice 

la lupta hotărâtă pentr „a-i 
înlătura pe cei răi”, pentru a le 
lua „bunurile agonisite prin jaf și 
tiranie” și a le repartiza apoi în 

„folosul de obște”.
Într-un paragraf al Proclamației se consemna 

foarte plastic că răbdarea poporului ajunsese la 
limitele ei maxime, că maselor de jos ale societății le 
ajunsese ,,cuțitul la os”. „Ne ajunge fraților, - citim 
în document - atâta vreme de când lacrimile de pe 
obrazul nostru nu sau mai uscat”. După ce Tudor 
și-a alcătuit un autentic corp de oaste de voluntari 

„Patria se cheamă norodul, iar 
nu tagma jefuitorilor” 

TUDOR VLADIMIRESCU

Tudor Vladimirescu 
(c. I780 - 1821)
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și panduri, va deveni mai intâi stăpân pe Oltenia 
sa natală, iar apoi va intra în București, în fruntea 
„Adunării norodului”, (21 mart./2 apr. 1821). Aici, 
pe Câmpul de la Cotroceni, și-a alcătuit o tabără 
de luptă după toate regulile militare ale vremii și 
a trecut la fortificarea unor obiective și zone din 
București, cum au fost mănăstirile Cotroceni, 
Antim, Mihai Vodă și Mitropolia. Apoi, de acolo, 
din București, Tudor va conduce, practic, timp 
de două luni de zile treburile Țării Românești, el 
fiind recunoscut de mulțime ca un autentic domn, 
emițând în această calitate proclamații, decizii și 
hotărâri în sprijinul celor mulți și asupriți. Într-o 
proclamație emisă în București de către ,,domnul 
Tudor” se consemnează, printre altele, că scopul 
ridicării lui la luptă, „este de a ocârmui pe toți cei ce au 
încins arme din partea a tot norodul spre sdrobirea 
oricărui jaf și a oricărei nedreptate”. în viziunea lui 
Tudor, așa cum se exprimase el, de altfel ceva mai 
inainte, în ,,Proclamația de la Padeș”, ,,Patria se 
cheamă norodul nu tagma jefuitorilor”. 

Dintr-o informație de dată recentă, obținută 
de la un preot care slujește la o mică biserică 
veche ce se află la poalele Dealului Cotroceni, 
rezultă că pe timpul în care Tudor s-a aflat în 
tabăra sa de la București, el ar fi fost uns, ca domn, 
în acel modest locaș de cult, probabil de către 
mitropolitul Ilarion al Argeșului, adept convins al 
amplei ridicări populare pentru dreptate, pentru 
înlăturarea relelor din viața țării și pentru apărarea 
creștinismului (rămâne, evident, ca acea informație 

de o deosebită valoare istorică să fie confirmată și 
printr-un izvor scris). În lupta în care se angajase 
cu pandurii săi, Tudor avea în vedere întrajutorare 
frățească din partea fraților săi moldoveni, „ca noi 
ce suntem de un neam, de o lege și aceeași stăpânire”. 
La rândul lor, țăranii români de dincolo de munți, 
din Translivania, în sufletele cărora ardea ca o 
flacără mereu vie amintirea lui Horea, Cloșca și 
Crișan, îl așteptau cu o îndreptățită nerăbdare pe 
,,Crăițul Tudor” pentru a le aduce și lor dreptatea 
și libertatea mult visată. Dar, din păcate, Tudor nu 
și-a putut duce până la capăt lupta sa dreaptă și 
nobilă în care se angajase în numele celor mulți 
și asupriți. În împrejurări politice complexe și 
contradictorii, al trădării din partea unor așa-ziși 
aliați între care dezavuarea de către Alexandru I 
al Rusiei și fuga boierilor jurați la Brașov, dar și a 
amenințărilor armate din exterior, Domnul Tudor 
a sfârșit tragic. A fost ucis mișelește, din îndemnul 
conducătorului mișcării Eteriste, Alexandru 
Ipsilanti. Drama s-a petrecut în noaptea de 26/27 
mai 1821, lângă orașul Târgoviște. Referindu-se 
la odiosul asasinat, istoricul Nicolae Iorga avea să 
sublinieze, printre altele: „A fost omorât noaptea, 
în marginea orașului, sub geana dealului de sub 
care priveghează Mănăstirea Dealu, cu rămășițele 
pământești ale lui Mihai. Călăi i-au fost <ostașii> 
care nu stătuseră niciodată în fața dușmanilor 
<patrioții> greci din Rusia... Îl ciocârtiră cu 
iataganele la ceasuri de noapte, când fac ispravă 
tâlharii, în spre ziuă de 27 mai 1821, la marginea 



Rezerva Oştirii Române 53

Târgoviștei. Acești creștini care luptau sub steaguri 
sf inte pentru libertatea celor ce cred în Hristos, 
zvârliră într-o fântână părăsită trupul sfârtecat, 
care nu s-a învrednicit niciodată de îngropare. 
Țăranul acesta făcuse într-adevăr un mare ,,păcat”: 
vroise ca în Țara lui să aibă parte de fericire și de 
putere săracii neamului românesc”.

Ca mai toți oamenii din epocă și din alte 
vremuri, Tudor a avut o sumă de evidente calități și 
insușiri, dar și unele trăsături care vor atârna greu 
pe drumul vieții pe care și l-a ales din propria-i 
voință. De la contemporanii sau de la urmașii săi 
ne-au rămas o mulțime de aprecieri care au darul 
să-i contureze în chip minunat atât portretul său 
fizic, cât și pe cel moral. Din multitudinea acestora, 
vom reproduce doar câteva: „statura lui Tudor 
era de mijlocie; era un om legat, cum se zice și de-o 
constituție robustă; culoarea părului și mustăților 
era galben-castaniu, iar părul era dat pe spate, în 
formă de chică scurtă, lăsând a i se vedea ceafa rasă; 
fruntea lată și încrețită; sprâncenele groase și cam 
lăsate pe ochi; ochii căprui, cu o căutătură cruntă; 
față smeadă, cam prelungă și cam grăsulie; nasul 
drept și potrivit; gura bine făcută; mustața groasă 
și tunsă, lăsată pe buze”; „Tudor era un bărbat 
serios și gânditor; om drept și energic; uneori crud și 
chiar răzbunător. Scurt la vorbă și bogat la minte. 
Niciodată nu l-am văzut râzând...,”; „Aspru, 
posomorât, om greu la f ire, cum se zice... Nu știu să 
f i fost însurat vreodată...; Cât despre bravura lui, 
nimic nu pot zice..., dar netăgăduit că este un om 
de inimă și hotărât, poate și ambițios și din aceste 
calități se naște vitejia... Avea stofă de om mare, 

dar timpul, locul şi mijloacele 
i-au lipsit,.. Când l-am văzut 
cârmuitor al «Adunării», adică 
Cromwell al țării noastre, purta 
căciulă de gelep cu fundul de 
postav alb, pistol la brâu și o pală 
turcească atârnată în bandulieră”.

Deși înfrântă, revoluția con-
dusă de Tudor Vladimirescu a 
avut consecințe importante. La 
5 aprilie 1822 Poarta acceptă 
restabilirea domniilor pământene 
și îndepărtarea grecilor din 
funcțiile civile și ecleziastice 
în Principatele Române. În 
Moldova este numit domn Ioniță 

Sndu Sturdza (1822 – 1828), iar în Muntenia 
Grigore IV Ghica (1822 – 1828).

 Din păcate, Principatele devin din nou teatru 
de război în conflictual ruso-otoman, pentru ca în 
aprilie 1828 să fie ocupate de ruși pentru următorii 
șase ani.

Prin tratatul de la Adrianopol (azi Edirne, în 
Bulgaria) din 2 septembrie 1829, se încheie trei 
secole de dominație otomană. Pentru Principate, 
acesta este începutul modernizării lor și al 
dezvoltării unor legături economice puternice cu 
Europa Centrală, ceea ce va determina transformări 
sociale și politice care vor marca secolul  
al XIX-lea.

Tudor a rămas în conștiința românilor o figură de 
excepție și un martir al neamului. Contemporanii 
și în special urmașii i-au perpetuat și numele și 
faptele. Figura și activitatea sa revoluționară se 
află consemnate, așa cum se cuvine, în cărți de 
istorie și manuale școlare, în principalele muzee 
ale țării, în piatra monumentelor, în documente 
din metal, în culorile unor tablouri, în cântece 
și poezii, dar mai cu seamă în conștiința tuturor 
românilor. Pot fi intâlnite monumente și însemne 
memoriale dedicate lui Tudor în zeci și zeci de 
localități din spațiul românesc, printre care se 
numără: București (patru însemne memoriale), 
Baia de Aramă, Caracal, Cerneț, Craiova, Galați, 
Golești, Padeș, Pitești, Slatina, Târgoviște (două) și 
Vladimir (jud. Gorj). Pe soclul unuia din busturile 
dedicate lui Tudor, care este amplasat în curtea 
Muzeului Militar Național, se află inscripția: 
„Tudor Vladimirescu (c. 1780 - 1821). Conducător 

Steagul lui TUDOR
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al Revoluției române de la 1821 «Patria se cheamă 
poporul, iar nu tagma jefuitorilor»”. 

 Reproducem în continuare, și o inscripție de 
un fel cu totul deosebit ce se află săpată pe fațada 
monumentului ce i s-a inchinat lui Tudor de 
către locuitorii din Cerneți. Este vorba de versuri 
dedicate eroului: „Cine trece Oltul mare?/ Ce 
viteaz răzbunător.../ Este Tudor, e Olteanul,/ Ce 
alungă pe dușmanul / Deșteptând al său popor”. 
Numele lui Tudor îl poartă astăzi, câteva localități 
din țară (șapte sate și opt comune), mai multe licee 
din București, din Craiova), o navă comercială 
și o mare unitate a armatei române (pe timpul 
desfășurării războiului civil din Spania (1936-
1939), a purtat numele lui Tudor și o baterie a unui 
regiment românesc de artilerie din cadrul Brigăzii 
internaționale). Chipul lui Tudor a fost reprodus 
în numeroase piese numismatice, pe bancnote, 
pe timbre și pe vederi alb-negru sau color, ori în 
lucrări de pictură (tabloul lui Theodor Aman, 
de exemplu) etc. În privința documentelor din 
metal dedicate lui Tudor, în anul 1921, cu prilejul 
centenarului amplei ridicări populare din 1821, 
s-a bătut o frumoasă medalie pe aversul căreia este 
inscrisă legenda ,,Tudor Vladimirescu 1821-1921”, 
iar pe revers se infățișează o compoziție alegorică, 
foarte interesantă ca tematică: în partea dreaptă a 
câmpului medaliei sunt infățișate două persoanaje: 

Monumentul Proclamației de la Padeș

pe de o parte, o femeie distinsă, cu fața-i luminoasă, 
stând în picioare (semnificând libertatea), iar pe de 
altă parte, un tânăr ingenuncheat, care este ridicat 
cu o mână de către personajul feminin (scenă prin 
care se vrea să se exprime descătușarea poporului). 
Pe aceeași față a medaliei, în partea de sus, se 
află următoarea dedicație închinată lui Tudor 
Vladimirescu: ,,Eroul deșteptării naționale”. 

La 13 aprilie 1966, prin Decret al Consiliului 
de Stat nr. 272, s-au instituit Ordinul și Medalia 
,,Tudor Vladimirescu”, prima distincție având 
cinci clase, iar cea de-a doua, două clase. Pe ambele 
decorații se află reprodus chipul personajului,  
redat după un tablou pictat de Walch Fridelis în 
prima jumătate a secolului al XIX-lea.

Ziua de 21 martie care celebrează momentul 
în care Tudor Vladimirescu intra în Bucureşti 
şi cobora pe podul Calicilor, este decretată prin 
lege, din 2017, Ziua Olteniei. Proiectul privind 
instituirea Zilei Olteniei a fost adoptat de Senat la 
1 noiembrie 2016, şi de Camera Deputaţilor, forul 
decizional, la 21 martie 2017.

Toate aceste aspecte, dar și multe altele, 
dovedesc, fără putință de tăgadă, că Tudor trăiește 
în conștiința tuturor românilor. Despre Slugerul 
Tudor se va vorbi mereu și mereu, doar la superlativ. 
El nu va intra niciodată în uitare pe tot cuprinsul 
pământului românesc.
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Dubla alegere a colonelului Alexandru Ioan 
Cuza la 5/17 ianuarie 1859 ca domn al Moldovei 
și la 24ianuarie/5 februarie 1859 ca domn al 
Țării Românești a reprezentat soluția la care au 
recurs românii pentru a-și afirma în fața Europei 
voința de UNIRE. Prin acest act au fost eliminate 
obstacolele ridicate în fața Unirii de către 
Conferința marilor puteri de la Paris din 1958, 
care nu au ținut seama de cererile formulate la 
Iași și București, în Adunările ad-hoc din 1857. 
Prin Convenția încheiată la 7/19 august 1858, 
conclavul european a adoptat o soluție hibridă, care 
perpetua separația celor două principate ce urmau 
să se numească „Principatele Unite ale Moldovei și 
Țării Românești” și care prevedea menținerea a doi 
domnitori, două oștiri, două adunări legislative 
în două capitale distincte și, ca element comun, 
se instituia doar o comisie centrală la Focșani, 
destinată elaborării unor legi.

În această situație s-a impus ideia realizării 
acestui act de forță și curaj, printr-o acțiune prin 
care Europa să fie pusă în fața faptului împlinit. 
„Depinde de noi dacă vom ști să înfăptuim unirea”, 
- sublinia la vremea respectivă unul dintre liderii 
mișcării unioniste – Vasile Boierescu, în jurnalul 
Nțional din București. În acest context se sublinia 
că Europa ne-a ajutat, ne-a acordat garanția 
„rămâne a ne ajuta noi înșine. Noi mulțumim Europei 
că, cel puțin ne-a arătat că Unirea poate f i posibilă...”

La 24 ianuarie 1859, națiunea română, spre 
cinstea ei, a fost în stare să depășească interesele 
de grup în favoarea unuia general și să înfăptuiască 
singură Unirea printr-un sublim și veritabil 
consens național. 

Actul de la 24 ianuarie 1859, de la care în 
2021 s-au împlinit 162 de ani va rămâne în istoria 
noastră națională ca certificatul de naștere al 
României moderne, pe care și-au pus pecetea 

UNIREA PRINCIPATELOR
CERTIFICATUL DE NAȘTERE 

A ROMÂNIEI MODERNE
General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREŢU 

Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.

Adunarea Divanului Adhoc
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națiunea română călăuzită cu pricepere, dăruire și 
cutezanță de către forțele unioniste.

Un act deosebit de important pentru națiunea 
română și în același timp un moment de referință 
pentru toți cei care unitatea devenise o cerință de 
prim ordin, Unirea din 1859.

Reușita îndrăzneață și originală de la București 
din 24 ianuarie/5 februarie 1859 a captat imediat 
interesul cabinetelor și diplomației europene 
fiind considerată „o manifestare izbitoare a voinței 
naționale” așa cum remarca Alexandre Walevschi, 
ministrul de externe francez.

Din corespondența diplomatică a timpului se 
desprinde faptul că triumful cauzei române a fost 
privit în chip diferențiat de către marile puteri, în 
funcție mai ales de propriile lor interese pentru 
că așa cum se știe – unele au sprijinit Unirea – 
cu sau fără rezerve – (Franța, Rusia, Anglia 
etc.), altele s-au împotrivit (Imperiul Otoman și 
Imperiul Habsburgic), încercând fără succes să o 
zădărnicească așa cum se sublinia și într-un articol 
din ziarul francez „Le Pays” din 7 februarie 1859 
din care spicuim: „unirea e atât de adânc întipărită 
în gândul poporului român, încât intrigile, chiar 
amenințările unor anumite mari puteri nu au putut 
face nimic pentru a clătina convingerile puternice 
(....). Moldo-Valahii prin actul de care este vorba 
și-au dovedit calitățile; de acum înainte calomniile 
politice nu vor mai putea să-i atingă”.

Perioada care urmează energi cului act de 
voință națională de la 24 ianuarie 1859, dată pe 
care contemporanii au numit-o Ziua cea mare 
a veacului reprezintă o etapă densă, dinamică 
și deosebit de complexă în istoria modernă a 
poporului român. În structura societății românești 
se realizează o veritabilă revoluție de dimensiune 
și importanță, compatibile cu actul propriu-zis al 
Unirii.

În cei 7 ani de domnie ai lui Alexandru Ioan 
Cuza în România s-a întreprins o operă politică 
refor matoare, materializată în crearea unor 
structuri și instituții noi, a unui sistem administrativ 
și legislativ unitar, reforme care au cuprins toate 
domeniile activităților social-economice și de stat. 
Unirea politică a constituit, așa dar, un început pe 
drumul înfăptuirii statului modern. Ea nu putea 
fi fructificată decât printr-o acțiune perseverentă, 
curajoasă și relativ rapidă de organizare și trans-
formare internă și de consolidare politică pe plan 
internațional. Contextul european a favorizat 
parțial refor mele modernizatoare din România. 
Prusia și Sardinia desfășurau cu succese notabile 
procesul de făurire a unității Germaniei și respectiv 
a Italiei. Imperiile limitrofe erau și ele angrenate 
într-o operă reformatoare menită a le prelungi 
existența ca mari puteri: etapa „liberală” în Imperiul 
Habsburgic, „epoca tazimatului (reorganizării)” 
în Imperiul Otoman, reforma agrară în Rusia. 

Pe câmpul de instrucție al Taberei de la Florești
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Dar interesele celor trei mari vecini le dictau să 
nu îngăduie la Dunăre transformări adânci de 
natură să le primejduiască pozițiile în zonă. În 
asemenea împrejurări domnitorul și ceilalți factori 
responsabili au trebuit să cântărească implicațiile 
și repercusiunile fiecărui act și gest politic, inclusiv 
de ordin militar, folosindu-se de divergențile dintre 
puteri pentru a promova interesele naționale, a 
lărgi autonomia și a menține demnitatea țării.

Greutățile și adversitățile nu au lipsit nici pe 
plan intern, unde între clasele sociale de bază – 
moșierime și țărănime exista o prăpastie greu de 
imaginat, ceea ce a generat frământări sociale 
și aprige lupte politice. Aplicarea uniformă și  
energică a unui program de reforme a fost 
împiedicată și de caracterul incomplet al Unirii 
din 1859. Dispozițiile restrictive ale Convenției 
de la Paris limitau acțiunile partizanilor înoirilor 
so ciale și politice.

Printr-o acțiune diplomatică consec-
ventă, domnitorul a reușit în cursul 
primelor luni ale anului 1859 să fie 
recunoscut de către Franța, Rusia, 
Sardinia și Prusia, apoi de Marea Britanie, 
izbucnirea războiului franco-sardo-
austriac din aprilie 1859 determinând și 
Austria să reia legăturile cu guvernele de 
la Iași și București. Față de ostilitatea și 
amenințarea armată a Porții Otomane, 
Cuza a hotărât concentrarea forțelor 

armate din principate (circa 11.000 de militari) 
în tabăra de la Florești (Prahova), la jumătatea 
distanței dintre Carpați și Dunăre, pentru a 
preveni o invazie și a exercita, totodată presiuni 
asupra trupelor habsburgice. În fața atitudinii 
ferme a domnitorului român, Poarta, constrânsă 
și de evenimentele internaționale să facă concesii, 
s-a declarat de acord cu dubla alegere, pe care a 
recunoscut-o în octombrie 1859. 

Activitatea politică internă a fost condusă 
cu tact și abilitate, cele două guverne (de la Iași 
și București) acționând în același sens, încât la 
sfârșitul anului 1861 unirea administrativă și 
legislativă a devenit un fapt împlinit.

În ianuarie 1862 s-a format primul guvern unic 
condus de Barbu Catargiu, ceea ce a permis, în 
perioada următoare, declanșarea marilor reforme, 
îndeosebi odată cu instalarea guvernului condus  

de  Mihail Kogălniceanu (12/24 octom-
brie 1863 – 26 ianuarie/7 februarie 
1865): Secularizarea averilor mănăs-
tirești (13/25 decembrie 1863), puter-
nică afirmare a voinței de independență 
a României (suprafața secularizată 
cuprindea peste 25% din teritoriul țării); 
Statutul dezvoltător al Con venției 
de la Paris, aprobat prin referendum 
popular, în urma loviturii de stat a lui 
Cuza din 2/14 mai 1864 (dizolvarea 
camerelor) ce a permis, după rectificarea 

Tabăra de la Florești

Mihail Kogălniceanu
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lui de către puterile garante, ca statul român să 
aibă dreptul de a elabora și modifica legile cu 
caracter intern, singur domnitorul având însă 
inițiativa legilor elaborate de un Consiliu de Stat; 
adoptarea prin plebiscit a noii legi electorale, 
care împărțea alegătorii în două categorii –  
direcți și primari sporindu-se astfel ponderea 
electorală a burgheziei; legea rurală (august 
1864) prin care au fost desființate servituțile 
feudale, fiind împroprietăriți 515.422 țărani cu  
1.894.927 ha, iar 106.714 săteni au putut  
cumpăra loturi în suprafață totală de 546.593 ha. 
Loturile nu puteau fi înstrăinate timp de 30 de 
ani, proprietarii urmând a fi despăgubiți.

Au fost realizate deasemenea reforme în 
domeniul juridic prin promul garea codurilor 
penal și civil (1865), în domeniul învățământului 
prin obligativitatea școlii primare la orașe și sate 
și prin punerea bazelor învățîmântului superior 
(Universitatea din Iași – 1860, Uni versitatea 
din București – 1864), în domeniul ecleziastic, 
prin instituirea autocefaliei Bisericii Ortodoxe 
Române; s-au adoptat legi de organizare a 
diferitelor sectoare de activitate din țară, asupra 
pensiilor, contabilității, a consiliilor județene, a 
fost introdus sistemul metric, au fost organizate 
serviciile de poștă și telegraf etc.

În amplul program reformator un loc aparte 
l-a ocupat apărarea națională și dezvoltarea 
organismului militar. Primul pas a fost făcut o 
dată cu unificarea organizatorică a armatelor celor 
două principate.

Constutuirea unei armate unice a fost urmată 
de operația de creare a unui sistem de apărare a 
țării, care, pornind de la experiența înaintașilor și  
ținându-se seama de tendințele înregistrate în 
gândirea și practica militară a epocii, a așezat la 
temelie principiul „națiunii armate”. Acest principiu 

Statuia lui A.I. Cuza, Iași

a fost materializat prin Legea de organizare a  
puterii armate, precum și încă de multe altele 
care nu vizau altceva decât alinierea la cele mai 
experimentate armate ale timpului. Cuza a 
promovat o politică militară fermă de apărare a 
suveranității țării...

Cele de mai sus, precum și încă multe altele au 
demonstrat că Unirea Principatelor a declanșat 
în mod susținut primii pași către o Românie 
independentă și modernă, aceasta fiind considerată 
azi ca UNIREA DE BAZĂ.

�v�



Rezerva Oştirii Române 59

Securitatea națională reprezintă concepția 
generală a statului român în baza căreia sunt 
definite, proiectate, promovate și apărate interesele 
naționale prin intermediul instituțiilor abilitate 
constituțional acestui scop, angajând vectorial, în 
modalități specifice fiecăreia dintre ele, integral 
resursele disponibile la un moment dat, spre a 
prezenta interesele naționale.

Multiplele posibilități de dezvoltare a României 
în viitor, într-un context geopolitic dinamic, 
turbulent și impredictibil, precum cel de astăzi, 
cere să avem un răspuns adaptat și eficient în fața 
riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților cu care 
ne confruntăm, bazat pe continuitate, adaptabilitate, 
flexibilitate, reziliență și predictibilitate față de 
ecuația complexă a securității, în cadrul căreia 
apărării naționale îi revine constant un loc aflat 
în linia întâi al promovării intereselor specifice de 
securitate ale statului român. În orice abordare a 
intereselor naționale, securitatea și apărarea sunt 
inseparabile.

1. Temeiurile Securității
Securitatea națională se întemeiază pe respectul 

reciproc al normelor interne și internaționale și 
nu mai puțin pe principiile definite de dreptul 
internațional. Aceasta își propune ca obiective: 
garantarea drepturilor și libertăților fundamentale 
ale cetățenilor, apărarea statului național suveran 
și independent, unitar și indivizibil, consolidarea 
ordinii de drept și a instituțiilor democratice, 
asigurarea unui nivel de trai decent populației, 
protejarea și promovarea intereselor naționale în 
lume.

În postura sa de membră a Uniunii Europene, 
Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și 
partener strategic privilegiat al SUA, România se 
găsește în acest moment într-un cadru instituțional 
consolidat pentru asigurarea securității sale 

naționale extinse care-i facilitează un înalt grad 
de credibilitate.

La cele de mai sus se adaugă o amplă matrice 
de parteneriate în plan bilateral, regional și 
multilateral cu actori ale căror orientare este 
similară, mai ales în planul securității. Dacă avem 
în vedere că valorile, interesele și obiectivele 
naționale de securitate ocupă un loc bine definit în 
Constituția României, înțelegem la justa valoare 
potențialitatea și rostul lor în analizele care se fac 
permanent securității și apărării naționale, ținând 
mai ales cont de principiul lecțiilor învățate.

2) Interesele naționale de securitate
Constituie baza pentru dezvoltarea obiectivelor 

naționale interne și externe care garantează 
existența și identitatea statului, stabilitatea și  
co ntinuitatea sa definind misiunea/scopul acestuia. 
Acestea au la bază respectarea unor valori ideatice 
cu cele împărtășite de celelalte state membre ale 
UE și NATO și se realizează prin mijloace politice, 
juridice, diplomatice, economice, sociale, militare, 
de relații publice, de informații și prin cooperare 
cu statele și organizațiile politice, economice și de 
securitate. Se asigură astfel continua consolidare 
a totalității valorilor materiale și spirituale ale 
României și utilizarea acestora în folosul națiunii 
și cetățenilor țării.

Aducem în continuare, în prim-plan, interesele 
naționale de securitate, ale căror conținut des-
chid drumul promovării valorilor naționale 
fundamentale prin care se asigură prosperitatea 
și libertatea membrilor națiunii în condițiile 
asigurării securității acesteia:

- garantarea suveranității, a caracterului 
național, independenței, integrității teritoriale, 
unității şi indivizibilității statului;

- apărarea şi consolidarea democrației cons-
ti tuționale și a statului de drept;

INTERESELE ȘI OBIECTIVELE 
NAȚIONALE DE SECURITATE 

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

PROBLEME DE INTERES
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- protejarea, apărarea și garantarea drep-
turilor și libertăților fundamentale ale tuturor 
cetățenilor și asigurarea securității și siguranței lor 
individuale și colective;

- garantarea dreptului la păstrarea, dezvol-
tarea și exprimarea identității etnice, cultural-
lingvistice și religioase persoanelor aparținând 
minorităților naționale, în cadrul statului de  
drept și a democrației constituționale;

- asigurarea unei dezvoltări economice 
sustenabile, cu gestionarea judicioasă a resurselor 
pentru asigurarea bunăstării cetățenilor;

- garantarea dreptului la învățătură și la 
ocrotirea sănătății;

- reducerea rapidă a decalajelor de dezvoltare 
și modernizare a marilor sisteme publice, precum 
cel de sănătate, educațional, de protecție socială 
și de transport, pentru furnizarea de servicii de 
calitate ridicată cetățenilor;

- consolidarea profilului României în cadrul 
sistemului de alianţe, parteneriate şi apărare 
colectivă de la nivel transatlantic;

- participarea activă la consolidarea Uniunii 
Europene, precum şi aprofundarea proceselor de 
integrare în interiorul acesteia;

- consolidarea capacității NATO de a 
răspunde eficient amenințărilor și provocărilor de 
securitate actuale și viitoare, pe baza unei relații 
transatlantice solide și a securității indivizibile a 
statelor aliate;

- consolidarea contribuției Uniunii Euro-
pene în domeniul securității și apărării, în 
complementaritate și sinergie cu NATO;

- continuarea asumării unui rol activ şi 
substanțial de către cele două organizații în ges-
tionarea amenințărilor şi provocărilor de secu-
ritate, care afecteaza direct România;

- consolidarea relaţiei transatlantice, în 
spiritul cooperării dintre UE şi SUA, pentru 
asigurarea securităţii şi stabilității Europei;

- consolidarea multilateralismului şi a unei 
ordini internaționale bazate pe regulile consfințite 
prin Carta ONU şi prin documentele care stau la 
baza OSCE.

- valorificarea eficientă a avantajelor derivate 
din poziţia geostrategică a României;

3) Obiective naționale de securitate
Sunt reprezentate de repere obiective (dimen-

siunea teritoriului, resurse, populaţie, aşezare 

geografică) și subiective (valoare, intenții, aștep-
tări) ale acțiunii practice întreprinse de stat 
prin instituțiile care îl reprezintă, respectiv prin 
strategiile și politicile naționale pentru realizarea și 
afirmarea intereselor sale naționale, fundamentale. 
Obiectivele naționale de securitate pot fi privite 
din perspectiva internă și din perspectiva politicii 
externe:

a) din perspectiva internă acestea se referă la: 
- consolidarea capacității naționale de apă-

rare menită să asigure integritatea teritorială, 
suveranitatea, unitatea, indivizibilitatea, indepen-
dența României, caracterul național al statului, 
precum și securitatea poporului român;

- creșterea eficienței sistemelor naționale 
de prevenire și gestionare a situțiilor de criză, 
interne și externe, militare sau de natură civilă, 
mecanismelor de cooperare interinstituțională 
și capabilităților de combatere a amenințărilor 
asimetrice și hibride, capabile să asigure reziliența 
statului în situații de urgență ori de criză și să 
permită funcționarea continuă a instituțiilor și a 
serviciilor esențiale; 

- asigurarea exercitării neîngrădite, de către 
cetățeni, a drepturilor și libertăților fundamentale; 

- buna funcționare a justiției și asigurarea 
ordinii de drept;

- înlăturarea deficiențelor care afectează 
buna guvernare, întărirea capacității, eficienței și 
obiectivității sistemului administrativ;

- prevenirea și contracararea activităților 
cu impact negativ major în plan social și asupra 
intereselor economice ale României, derulate 
de grupuri de interese, grupări de criminalitate 
organizată transfrontalieră sau entități străine 
ostile, având ca scop alterarea procesului decizional 
statal sau vizând domenii relevante pentru 
securitatea națională;

- prevenirea și combaterea infracționalității 
de toate felurile;

- asigurarea unui mediu economic predic-
tibil, competitiv, performant și atractiv în plan 
investițional și antreprenorial, precum și prevenirea 
și contracararea (in)acțiunilor cu potențial de 
afectare a capacității de finanțare sustenabilă a 
ansamblului sistemelor socio-economice, atragerea 
și gestionarea judicioasă a fluxurilor financiare 
aferente;
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- prevenirea și contracararea amenințărilor 
generate de acțiunile informative ostile, precum  
și consolidarea sistemului de protecție a infor-
mațiilor clasificate la nivel național;

- dezvoltarea, precum și consolidarea secu-
rității și protecției infrastructurilor critice;

- asigurarea securității și protecției infra-
structurilor de comunicații și tehnologia infor-
mațiilor cu valențe critice pentru securitatea 
națională, precum și cunoașterea, prevenirea și 
contracararea amenințărilor cibernetice derulate 
asupra acestora de către actori cu motivație 
strategică, de ideologie extremist-teroristă sau 
financiară. Redimensionarea și reconstrucția 
sistemelui de comunicații, la nivel național, 
conform cerințelor de calitate internaționale, 
astfel încât zonele de eșec ale pieței (acolo 
unde operatorii consideră că nu este oportun să 
investească) să fie compensate prin infrastructuri 
de comunicații finanțate din fonduri publice;

- asigurarea securității alimentare și calității 
mediului;

- dezvoltarea consolidată, durabilă și adap-
tată schimbărilor sociale a marilor sisteme publice 
(sănătate, educație, protecție socială);

- reducerea decalajelor inter și intra regionale 
interne și recuperarea celor existente față de statele 
UE din vestul continentului;

- asigurarea capacității, coerenței și eficienței 
sistemelor naționale de prevenire și gestionare a 
situațiilor de criză, interne și externe, militare sau 
de natură civilă;

- promovarea identității naționale, inclusiv 
prin prezervarea și valorificarea patrimoniului 
cultural și natural, precum și prin încurajarea 
responsabilă a domeniilor de excelență;

- prevenirea reacțiilor și tendințelor 
radicale sau extremiste, prin aplicarea strictă 
și nediscriminatorie a legii, prin respectarea 
pluralismului în societate și cultivarea toleranței  
la nivelul societății civile; 

- creșterea nivelului de reziliență în raport 
cu riscurile și amenințările asimetrice și de tip 
hibrid, de natură a afecta securitatea națională a 
României;

- consolidarea culturii de securitate în 
instituțiile publice și private care gestionează 
informații strategice, a căror divulgare ar periclita 
interesele României sau ale aliaților săi;

- racordarea la evoluțiiile tehnologice, ca 
premisă pentru o dezvoltare consolidată în dome-
niile de importanță strategică;

- cunoașterea, prevenirea și contracararea 
activităților care presupun încălcarea regimului de 
sancțiuni sau embargoul internațional, respectiv a 
celor asociate traficului de armament convențional și 
produselor cu dublă utilizare, precum și a acțiunilor 
asociate activităților de proliferare a armelor de 
distrugere în masă și a vectorilor purtători;

- dezvoltarea continuă, consolidată, durabilă 
și adaptată schimbărilor sociale și mondiale, a 
marilor sisteme publice conexe sănătății populației;

- creșterea sprijinului statului român pentru 
diaspora și încurajarea diasporei românești să 
promoveze și să sprijine interesele României;

- prevenirea și contracararea activităților de 
criminalitate organizată, inclusiv transfrontalieră, 
care, prin acțiuni de influențare a capacității de 
decizie, activități economice ilegale, trafic de 
drguri de mare risc și migrație ilegală, pot afecta 
securitatea națională;

- prevenirea și contracararea riscurilor de 
natură teroristă asociate activităților unor orga-
nizații de profil, prezenței pe teritoriul național 
a membrilor sau adepților unor astfel de entități, 
intensificării propagandei extremist-jihadiste, 
în special în mediul online și a proceselor de 
radicalizare în România.

b) Din perspectiva politicii externe
România trebuie să urmărească permanent 

consolidarea profilului său de actor internațional 
relevant racordat principiilor şi valorilor euro-
atlantice corespunzator nivelului de ambiție 
asumat la nivel politic şi capacității de dezvoltare 
economică. Țara noastră nu este numai beneficiar, 
ci și contributor important la asigurarea securității 
regionale, europene şi euroatlantice, ceea ce îi 
conferă un loc bine stabilit în concertul European 
și euroatlantic.

Obiectivele naționale de securitate se subsu-
mează următoarelor: 

- consolidarea securității în regiunea 
Mării Negre și în regiunea Balcanilor, precum 
și cea a securității și stabilității celorlalte regiuni 
învecinate;

- consolidarea profilului țării noastre în 
NATO și UE și derularea în acord cu interesele 
României, prin implicarea noastră activă, a pro-
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ceselor de adaptare și transformare în curs la 
nivelul acestora, atât în plan conceptual, cât și 
în planul îndeplinirii obiectivelor și misiunilor 
acestor organizații;

- consolidarea parteneriatului strategic cu 
SUA și a prezenței militare americane pe teritoriul 
României;

- aprofundarea cooperării cu ceilalți parteneri 
strategici ai României, precum și a cooperării în 
cadrul inițiativelor de cooperare regionale, inclusiv 
cu state de pe flancul estic al NATO și UE;

- creșterea nivelului de pregătire a perso-
nalului militar și a interoperabilității forțelor 
armate ale României în cadrul NATO;

- susținerea demersurilor NATO de conso-
lidare a prezenței aliate unitare și echilibrate pe 
flancul estic, dar și în alte regiuni din aria de 
competență a NATO;

- consolidarea posturii NATO de descurajare 
și apărare în arealul Mării Negre, inclusiv prin 
dinamizarea parteneriatelor cu state interesate și 
îmbunătățirea capacității de cunoaștere a situației 
și avertizare timpurie;

- susținerea cooperării NATO – UE, cu 
asigurarea complementarității dintre cele două 
organizații în privința apărării și securității 
europene; în particular, se va urmări asigurarea 
coerenței inițiativelor UE (precum Procesul 
Anual de Analiză Coordonată a Apărării - 
CARD, Pooling and Sharing) cu instrumentele 
și procesele similare din cadrul NATO; susținerea 
noilor initiative europene (Fondul European de  
Apărare – EDF, Cooperare Structurată Perma-
nentă – PESCO);

- sprijinirea implementării noului cadru 
de acțiune privind abordarea integrată a apărării 
și securității UE de-a lungul întregului ciclu de 
conflict;

- susținerea procesului de maturizare a 
acțiunii în domeniul Politicii de Securitate și 
Apărării Comună – PSAC, ca o componentă 
centrală a creșterii rolului global al UE;

- valorificarea poziției României de stat cu 
viziuni pro-atlantiste asumate și partener strategic 
al SUA pentru menținerea echilibrului în relația 
SUA – UE;

- respectarea și promovarea principiilor și 
valorilor fundamentale ale Uniunii Europene;

- susținerea parcursului European al 
Republicii Moldova;

- proiectarea profilului României ca factor  
de stabilitate și promovare a valorilor UE în 
regiune, prin susținerea parcursului European 
al statelor aspirante din Parteneriatul Estic și 
Balcanii de Vest;

- promovarea intereselor politice, economice 
și de Securitate în regiuni de relevanță strategică 
pentru țara noastră; reducerea fenomenului de 
brain drain, concomitent cu implementarea unor 
programe de atragere de talent internaţional 
(brain-gain);

- valorificarea oportunităților României în 
formate colaborative relativ recente, congruente 
cu obietivele și practicile NATO și UE, dar 
cu perspectivă ridicată de dezvoltare (precum 
Inițiativa celor 3 Mări, formatul București 9).

Maximizarea obiectivelor interne şi externe 
se poate face prin menținerea unui ridicat nivel 
de ambiție în promovarea acestora, de o manieră 
coerentă fară discontinuități și redundante în 
relaționarea interinstituțională la nivel politic, 
social, economic, cultural şi prin utilizarea tuturor 
canalelor disponibile la nivel politic, dipomatic şi 
securitar.
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PANDEMIE CÂT UN RĂZBOI SAU
DESPRE ARMATĂ…PE TIMP DE PACE

Gl. mr. ( r) dr. ADRIAN-LEONARD BANTAŞ

Moto: „Pe soldat și pe Dumnezeu îi adori 
numai în caz de primejdie, niciodată înainte. 
După ce primejdia a trecut și totul este în ordine, pe 
Dumnezeu îl uităm și pe soldat îl hulim!“.

WINSTON CHURCHILL 

Nici bine nu s-a uscat cerneala pe acordurile 
care au condus la prăbușirea ordinii mondiale 
bipolare, prin colapsul dictaturilor comuniste din 
estul Europei și, în special a URSS, că anumite 
voci din întregul spectru social și politic (mai mult 
sau mai puțin avizate, dar nu este treaba noastră 
să le judecăm) au și început să întrebe (uneori 
retoric, alteori cât se poate de serios) la ce mai 
poate f i necesară armata?

La început, interogațiile au fost oarecum 
timide. Desigur, aveam nevoie de armată, însă 
nu una atât de vastă. Este necesară, fără îndoială, 
dar…să fie profesionistă!

În acele momente, cu toții am înțeles rațiunea 
care motiva efectuarea unor reforme. Integrarea 
în structurile euroatlantice presupunea cu totul 
alte exigențe decât simpla apărare a teritoriului 
(eventual prin așa-numitul război al întregului 
popor). Într-o lume globalizată și multipolară, 
riscurile și amenințările la adresa securității unui 
stat sunt multiple, dar rareori evidente, astfel 
încât nu mai pot fi combătute doar prin eforturile 
izolate ale fiecărui stat în parte, ci doar prin 
partajarea resurselor, responsabilităților și, mai 
ales, a încrederii. Or toate acestea nu pot avea loc 
decât în cadrul alianțelor politico-militare, ai căror 
membri nu împărtășesc doar interese, ci și valori 
comune. Iar o astfel de alianță, din care România 
se mândrește să facă parte, este NATO, care a 
înplinit în 2021, 72 ani de existență, dintre care 
ultimii 17 având în componența sa și țara noastră.

Pentru că a venit, însă, vorba de NATO, 
să ne amintim, așadar, și de dezbaterile despre 
rolul Armatei Române în perioada de negociere 
și pregătire a aderării. În acele momente, în 
care toate energiile statului român în materie 

de politică externă (și  
uneori și internă) erau  
direcționate spre obți-
nerea aderării la NATO  
și UE (e bine să amin-
tim, fie și în treacăt, că în 
societatea românească 
a existat un adevărat 
con sens în privința ne-
cesității aderării la aceste 
struc turi, consens greu de regăsit la un asemenea 
nivel în celelalte state din regiune – practic nu au 
existat forțe sociale și politice semnificative care 
să conteste oportunitatea acestor proiecte), cea 
care a purtat (la propriu!) stindardul României din 
Angola până în Afghanistan și din Bosnia până 
în Cornul Africii a fost tot Armata Română (cu 
toate categoriile sale de forțe). 

În astfel de momente, puțini au fost cei care 
au contestat importanța Armatei Române. 
Doar era unul dintre cei mai importanți vectori 
de imagine și purtători ai credibilității statului 
român, iar acest lucru nu poate fi pus la îndoială. 
Pentru că, așa cum a demonstrat experiența 
pregătirii aderării la NATO, dincolo de aspectele 
tehnice, un rol fundamental în obținerea calității 
de membru al unei asemenea Alianțe este 
reprezentat de credibilitatea câștigată în ochii 
partenerilor și viitorilor „colegi“ de alianță. Și ce 
altceva înseamnă credibilitatea decât convingerea 
acestora din urmă că voința unui stat de a-și 
asuma în special obligațiile inerente conceptului 
de securitate colectivă este fermă și constantă, 
că se vor putea baza pe acel stat în cazul în care 
ipoteza puțin probabilă, dar catastrofală în cazul în 
care ar deveni realitate, din articolul 5 al Tratatului 
Atlanticului de Nord ar deveni realitate?

Desigur, puțini au fost cei care au văzut și 
cunoscut din interior ce presupune cu adevărat 
pregătirea aderării la NATO. Din acest punct 
de vedere, consider că am avut nu doar șansa, ci 
și privilegiul de a contribui cu propriile eforturi 
la asigurarea interoperabilității și la îndeplinirea 
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tuturor complexelor exigențe tehnice ale acestui 
proces. O sarcină fără îndoială dificilă, dar plină 
de satisfacții profesionale, pentru că mi-am 
îndeplinit-o întotdeauna cu toată convingerea că 
particip la realizarea unei veritabile etape istorice. 
O etapă fără a cărei îndeplinire România ar fi putut 
avea, astăzi, soarta Ucrainei, și cred că nimeni nu 
invidiază situația prezentă a vecinului nostru de la 
nord și (parțial) est.

Dar euforia aderării a trecut repede și, ca orice 
minune care ține doar trei zile, a luat cu ea și 
recunoașterea contribuției Armatei Române la 
împlinirea acestui deziderat. În puțin mai mult 
decât durata unui mandat prezidențial, militarii 
Armatei Române, inclusiv cei care pe durata 
pregătirii aderării la NATO erau activi, iar în 
perioada crizei economice erau deja în rezervă, 
au trebuit să suporte apelativele jignitoare și 
nemeritate provenite din partea anumitor membri 
ai clasei politice, a căror amintire nu doresc să o 
evoc pentru a nu provoca repulsia colegilor mei 
care citesc acest mic exercițiu de reflecție.

Totuși, anii au trecut din nou, criza economică 
a trecut din domeniul prezentului în registrul 
amintirilor, iar discuțiile despre oportunitatea 
armatei au revenit. Ce urma să facem cu ea acum, 
când potențiali inamici nu prea existau, economia 
„duduia” din nou, Uniunea urma să se extindă 
rapid către est, inamicii de ieri deveneau partenerii 
de astăzi…

Ei bine, dacă din tot ce ne învață istoria poate 
fi extrasă o unică și scurtă lecție, aceasta se referă, 
aproape cu siguranță, la faptul că singura constantă 
e…schimbarea. Și în 2014 tocmai asta s-a 
întâmplat. Neputând accepta ieșirea Ucrainei din 
sfera sa de influență și posibila pierdere a accesului 
asupra bazei navale de la Sevastopol, Rusia 
(actor internațional profund realist, care concepe 
relațiile internaționale în termeni de putere, 
specifici Războiului Rece și chiar perioadelor 
anterioare acestuia), a lansat o veritabilă campanie 
de dezinformare, menită să creeze impresia 
iminenței unui conflict localizat în estul Ucrainei 
și, sub „perdeaua de fum” a confruntărilor dintre 
separatiști și forțele militare ucrainene, a lansat 
o acțiune fulgerătoare și de o diabolică eficiență 
pentru ocuparea… Crimeei. Ce au realizat atunci 
acei formatori de opinie care adresau întrebări 
retorice legate de rolul Armatei în societatea 
contemporană? Că avem nevoie de… armată, și că 
degeaba visăm la o lume dominată de pace și bună 
înțelegere dacă alți actori internaționali visează la 
altceva! Fiecare cu visurile lui, nu-i așa?!?

Dar şi de la ocuparea Crimeei trecuseră, anul 
trecut pe vremea aceasta, aproape șase ani și, după 
cum am spus mai sus, o minune nu ține mai mult de 
trei zile (sau trei ani, în cazul nostru). Dacă de data 
aceasta opimenții avizați și, mai ales, decidenții din 
rândul Aliaților au părut a nu uita lecțiile învățate 
cu acea ocazie, în ceea ce ne privește, nu putem fi 
niciodată siguri de atitudinile... autohtonilor.
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Numai că o mică lebădă neagră de la Răsărit, 
venită de această dată nu pe turelele tancurilor, ci 
purtată de bătăile aripioarelor unei mici și (uneori) 
simpatice vietăți ne-a adus brusc aminte că nu ne 
permitem luxul de a ne dispensa de Armată.

Atunci când Pandemia ne-a lovit și pe noi, 
după ce își înfipse colții în tot restul Europei, la 
cine au apelat forțele politice în căutarea unei 
instituții învestite cu încredere de către populație? 
Bineînțeles, la Armată care, prin simpla ei 
prezență, a reprezentat un factor de echilibru și de 
calm într-o societate bulversată de ceva ce nu mai 
trăise cel puțin în ultimii 30 de ani.

Dar când sistemul sanitar a părut să fie copleșit 
în fața afluxului neașteptat de pacienți, la cine s-a 
apelat? Din nou, la Armată, care a pus la dispoziție 
capacitățile ei materiale și umane în slujba Țării și 
a populației pe care a jurat să o apere, indiferent de 
cine ar fi nevoită să o facă.

Iar când vaccinurile salvatoare au devenit, în 
sfârșit, disponibile, care a fost prima instituție 
care s-a putut implica în prospectarea, depozitarea 
și distribuirea lor către populație? Ca de obicei, 
singura instituție care dispunea încă dinaintea 
crizei de infrastructura umană și materială necesară. 
Care putea organiza imediat centre de vaccinare, 
putea asigura întreaga logistică a unei campanii de 
asemenea anvergură și deținea personal dinainte 
pregătit și întotdeauna disponibil: Armata.

Ce am făcut în timpul acesta noi, ofițerii în 
rezervă și în retragere ai Armatei Române? În ceea 
ce ne privește, ne-am făcut datoria față de Patrie și 
de Armată în principal în perioada în care am fost 
activi. Astăzi, rolul nostru nu este la fel de vizibil, 
dar discret nu înseamnă și neimportant. Și, oricum, 
noi, militarii, am preferat întotdeauna să sacrificăm 
vizibilitatea în favoarea eficienței. În primul rând, 

fiecare dintre noi a reprezentat un exemplu personal 
pentru familie, pentru prieteni și cunoștințe și 
chiar pentru societate, prin disciplina dovedită 
în respectarea măsurilor de protecție necesare 
pentru prevenirea și limitarea răspândirii virusului 
SARS-COV-2. Membrii A.N.C.M.R.R. au 
dovedit o disponibilitate ridicată pentru vaccinare, 
iar Asociația a contribuit la înscrierea acestora în 
vederea vaccinării. De asemenea, mulți membri 
ai Asociației s-au oferit în vederea desfășurării de 
activități de voluntariat acolo unde acest lucru a 
fost posibil și oportun. În perioada de început a 
pandemiei, atunci când structurile guvernamen-
tale s-au confruntat cu o serie de deficiențe pe 
linia aprovizionării cu materiale sanitare de strictă 
necesitate, majoritatea filialelor au donat astfel  
de materiale unităților medicale din zonă.

Însă, așa cum lupta împotriva pandemiei 
nu s-a terminat, nici rolul nostru, al membrilor 
A.N.C.M.R.R., nu și-a atins încă deplinul poten-
țial. Acum, mai mult decât oricând, societatea 
românească este supusă unui adevărat bombar-
dament informațional în care mulți dintre noi 
recunoaștem trăsăturile războiului psihologic. 
Actori statali și non-statali, de cele mai multe ori 
deghizați sub cele mai variate identități, încearcă 
să inducă populației un sentiment de scepticism, 
de teamă și de ostilitate față de soluțiile medicale 
de combatere a acestui virus, în special față de 
vaccinare. Trebuie să fim conștienți că a nu combate 
aceste forțe înseamnă a le face jocul, iar de starea 
generală de tensiune creată de acțiunea lor profită 
acei actori internaționali ale căror interese și intenții 
față de România și față de Alianță sunt ostile.

De aceea, îndemn filialele A.N.C.M.R.R. și 
pe fiecare membru al lor în parte să se constituie 
într-o adevărată insulă de echilibru și corectă 
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informare, să încerce să combată informațiile 
false și rău intenționate oriunde le identifică și să 
încerce, în discuțiile purtate cu orice membru al 
familiei, prieten sau cunoștință din cercul social să 
promoveze participarea la campania de vaccinare și 
respectarea măsurilor necesare combaterii acestei 
pandemii. Fiecare dintre noi poate fi un agent al 
interesului acestei națiuni și acestei societăți de a 
trece peste criza pe care o parcurgem. Această luptă 
nu se câștigă dintr-o dată, ci prin micile acțiuni 
purtate de fiecare dintre noi, iar în acest domeniu 
noi, militarii în rezervă grupați în A.N.C.M.R.R., 
suntem și calificați, și disponibili să participăm. 
Este, altfel spus, modul în care putem să ne servim 
țara și după trecerea în rezervă, pentru că unul 
dintre elementele constitutive ale statului român 
este populația sa, iar apărându-l pe fiecare dintre 
noi ne apărăm țara.

În concluzie, nu-mi rămâne decât să subliniez 
faptul că, indiferent de natura crizelor care ar putea 
să afecteze interesele și valorile esențiale ale unei 
societăți, Armata reprezintă acel factor capabil 
să răspundă cel mai prompt și cel mai eficient. 
Pentru că, departe de a se rezuma la acțiunile 
clasice de luptă, armatele moderne exercită și 
menirea de a preveni și combate efectele crizelor, 

or într-un mediu internațional de securitate atât 
de complex, de instabil și de nesigur, crizele se 
pot manifesta într-o varietate atât de largă de 
forme încât niciodată nu vom putea să ne mai 
limităm la a ne pregăti exclusiv pentru formele 
arhicunoscute ale acestora. De aceea, Armata nu 
este și nu va deveni niciodată o instituție desuetă. 
Desigur, așa cum natura crizelor suferă schimbări 
frecvente și profunde, și natura pregătirii Armatei 
pentru prevenirea și combaterea lor evoluează în 
consecință, dar acesta este un fapt pe care orice 
militar și-l asumă de la bun început, atunci când 
optează pentru cariera militară. Așa cum militarul 
își asumă responsabilitatea de a se adapta la 
natura oricărui risc sau amenințare, statul pe 
care îl servește își asumă o serie de obligații față 
de militar. Interdependența acestei relații face 
ca ea să nu poată funcționa cu adevărat eficient  
decât atunci când ambele părți își respectă 
obligațiile asumate, iar înțelegerea acestui fapt  
este singura cale eficientă pentru a asigura  
Armatei o resursă umană motivată, pregătită și 
întotdeauna disponibilă să își asume riscuri pe 
care nicio altă categorie socio-profesională nu 
le percepe la dimensiunea lor reală și pe care le 
întâmpină atât de senin!
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A plecat fulgerător din viață la  
17 decembrie 2020, după ce, nu cu  
mult timp înainte a condus-o pe 
ultimul drum pe soția sa Maria.

S-a născut la 8 noiembrie 1942 în 
frumoasa comună Mihăileni, județul 
Botoșani într-o familie de oameni 
gospodari care și-au educat copiii în 
cultul dragostei de învățătură și de 
muncă. După absolvirea școlii primare 
și gimnaziale în comuna natală, urmează 
Liceul Militar „Ștefan cel Mare” din 
Câmpulung Moldovenesc, pe care îl absolvă cu 
rezultate foarte bune în anul 1960. Este repartizat 
și urmează Școala Militară Superioară de Ofițeri 
Activi de Artilerie Antiaeriană și Radiolocație 
Brașov. La terminarea acesteia este înaintat la 
gradul de locotenent și repartizat  tehnic șef și 
ajutor comandant grup radiotehnic în cadrul unui 
Divizion de rachete antiaeriene aparținând de 
R.19 RAA București. 

Pregătirea sa cunoaște în timp un parcurs 
ascendent astfel: Academia Militară Generală 
București - Secția Aviație și Apărare Antiaeriană 
(1976); specializare în conducerea eșaloanelor 
strategice și operative – conducere generală de Stat 
Major (1978); Colegiul Superior de Comandă și 
Stat Major (1992); Doctorantură încheiată cu 
susținerea tezei „Dimensiunea apărării antiaeriene 
a României la începutul mileniului al III-lea”, 
când este declarat doctor în științe militare în 
domeniul apărării antiaeriene (1996); curs de 
învățare a limbii engleze (1998) etc.

Și în activitatea profesională cunoaște un 
parcurs deosebit prin funcțiile pe care le ocupă 
în timp astfel: După prima funcție de tehnic șef 
sistem, ocupă în timp posturile: comandant de 
baterie în Divizion de Art.A.A. (1972 – 1974); 
șef de stat major la Divizion de Art.A.A. (1976 – 
1977); ofițer în Biroul Operații la Comandantul 
Trupelor de Art. și R.A.A. din CAAT (1977 – 
1979); ofițer în Biroul Pregătire Operativă la 
M.St.M. (1979 – 1985); șef de Stat Major și 
înlocuitor Comandant Brigadă la Bg.1 RAA 
(1985 – 1989); Comandant Bg. 1 RAA (1989 – 

1991); Comandant al Comandamentului 
Apărării Antiaeriene a Teritoriului 

(1991 – 1993); Prim locțiitor al Șefului 
Statului Major al Forțelor Aeriene și 
Comandant al Comandamentului 
Operațional Aerian Principal (1994 
– 2001); Profesor asociat la Academia 
de Înalte Studii Militare (1999 – 
2002).

Concomitent cu activitatea practică a 
desfășurat o bogată activitate de cercetare 

științifică concretizată în elaborarea, în cali-
tate de autor sau coautor, a peste 12 lucrări și studii 
de specialitate în domeniile apărării spațiului 
aerian al României, dezvoltării și proiectării 
forțelor aeriene, managementului spațiului aerian, 
istoriei artileriei și rachetelor antiaeriene în armata 
română ș.a.

Dintre lucrările având tematica de mai sus 
menționăm: Raportul de forțe antiaeriene (1978); 
Estimarea ef icacității sistemului de apărare anti-
aeriană (1997); Concepția reorganizării aviației 
și apărării antiaeriene în perioada 1997 – 2005 
(1997); Posibilități actuale și de perspectivă privind 
perfecționarea structurilor, conducerii și înzestrării 
aviației și apărării antiaeriene (1998); Dimensiunea 
apărării antiaeriene a României la începutul 
mileniului al III-lea (Teza de Doctorat – 1996) etc.

Totodată remarcăm participarea generalului 
Mihai Iliescu la realizarea „Istoriei Artileriei și 
Rachetelor A.A” în două volume, Tratatului de 
Știință Militară ș.a.

A manifestat o grijă deosebită pe linia 
organizării și desfășurării tragerilor cu rachetele 
antiaeriene în poligoanele din țară și străinătate. 
A participat activ la elaborarea concepției privind 
modernizarea Poligonului de trageri antiaeriene 
Capu Midia și a încă multor alte activități în 
care nu a urmărit altceva decât ridicarea calitativă 
a pregătirii forțelor aeriene și antiaeriene. S-a 
implicat activ în activități specifice de pregătire a 
Artileriei antiaeriene, rachetelor și aviației pentru 
realizarea interoperativității în cadrul PfP, care 
oferea Armatei României terenul propice de 
pregătire pentru accederea în NATO.

REMEMBER

General prof. univ. dr. MIHAI  ILIESCU
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A fost membru fondator al Fundației „Pro-
Patria” și al Organizației Non-Guvernamentale 
Contra Minelor Antipersonal din România. A 
fost primit în Academia Oamenilor de Știință din 
România. Pentru întreaga activitate a fost decorat 
cu Ordinul Național Pentru Merit în Grad de  
Mare Ofiţer. 

După trecerea în rezervă, respectiv în 2007, la 
Conferința Națională Extraordinară a fost ales cu 
unanimitate de voturi Președintele  celei mai mari 
structuri asociative a cadrelor militare în rezervă și 
în retragere din țară, respectiv: Asociația Națională 
a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retrgere 
„Alexandru Ioan Cuza”. Rămâne în această funcție 
până în 2017. În cele două mandate și jumătate în 
funcția de președinte a A.N.C.M.R.R. desfășoară 
o activitate neîntreruptă pentru realizarea unui stil 
de muncă dinamic atât de către conducerea centrală 
a A.N.C.M.R.R., cât și a celor de la filiale. A 
luat atitudine împotriva celor care și-au permis să 
denigreze armata și personalul ei activ și în rezervă 

subliniind că o astfel de atitudine este un risc care 
conduce la scăderea capacității de apărare a țării.

De asemenea, a avut permanent în vedere 
creșterea calității vieții cadrelor militatre în rezervă 
și în retragere și familiilor acestora. La predarea 
mandatului de președinte, în 2017 a primit cu 
unanimitate de voturi titlul de Președinte de 
Onoare a A.N.C.M.R.R..

A fost înmormântat cu onoruri militare în 
ziua de 20 decembrie 2020 în Cimitirul Militar 
Ghencea, alături de soția sa.

L-au condus pe ultimul drum, fiica sa Mihaela, 
rude, prieteni, reprezentanți ai Ministerului 
Apărării Naționale, reprezentanți ai unităților și 
marilor unități din Forțele Aeriene, un mare număr 
de cadre militare în rezervă și în retragere, membre 
ale A.N.C.M.R.R. și nu numai, care au adus cu 
acest prilej prinosul lor de recunoștință pentru 
întreaga sa activitate desfășurată în slujba patriei.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-l așeze 
acolo unde drepții se odihnesc.

Gl. bg. (r) dr. GHEORGHE  CREȚU

S-a născut pe 25 martie 1932 (de 
Buna Vestire) la Brăila, unde a urmat 
și absolvit cursurile liceului teoretic 
Nicolae Bălcescu.

În perioada 1951– 1955 a fost 
elev și ofițer elev al Academiei 
Tehnice Militare din București, pe 
care o absolvă cu gradul de loco-
tenent inginer. Urmează apoi între 
1955 – 1957 cursul post-academic în 
spe cialitatea radiolocație, la Academia 
Ofițerilor Ingineri Militari „Mareșal Leonid 
Govorov” din Harkov, URSS. La întoarcerea în 
țară este repartizat pe funcția de ofițer inginer de 
radiolocație în Secția de Apărare Antiaeriană din 
Direcția Operații a M.St.M., până în 1959, când, 
după participarea la un curs de specialitate pentru 
cunoașterea tehnicii de rachete antiaeriene, este 
numit locțiitor tehnic al comandantului primului 
regiment de rachete a.a. (R.19 RAA), care avea 
misiunea de apărare antiaeriană a municipiului 

�v� �v� �v�

General  de  brigadă  inginer
PETRACHE-LICĂ  CONSTANTINESCU

București. Prin îndeplinirea acestei funcții 
și-a adus o contribuție deosebită la 

menținerea în stare de operativitate a 
celei mai avansate tehnici de apărare 
antiaeriană din acea perioadă. Între 
1972 și 1974 este Șeful Secției de 
prelucrare și construcție a aparaturii 
de automatizare din Institutul de 

Cercetare al Armartei.
Funcția cea mai importantă din 

întreaga sa activitate și care a marcat o etapă 
deosebită în dezvoltarea armei Rachete și Artilerie 
Antiaeriană a fost aceea de Locțiitor Tehnic al 
Comandantului Trupelor de Artilerie și Rachete 
AA din CAAT și Șef al Secției Exploatare în 
perioada 1974 – 1989. În această funcție a avut o 
contribuție deosebită la: 

- Realizarea condițiilor necesare în poligonul 
Capu Midia pentru executarea în deplină 
siguranță a tragerilor reale cu artileria și rachetele 
antiaeriene;
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Colonel  IOAN  VASILE-IOAN  PĂREAN 

- Asigurarea și realizarea de aparatură 
necesară aprecierii obiective a tragerilor a.a., a 
verificărilor parametrilor tehnici ai complexelor 
antiaeriene, a criteriilor și condițiilor de verificare 
a tehnicii. Pregătirea și stabilirea criteriilor, 
condițiilor de verificare a tehnicii de luptă pentru 
prelungirea resursei de funcționare;

- Realizarea de ținte pentru tragerile a.a. 
(racheta țintă cu două trepte, rachete țintă tip RT-
1, parașuta țintă pentru artileria a.a.).

În perioada 1990-1991 a fost reprezentatul 
CAAT la Tratatul de la Varșovia, iar până la 
pensionare, în 1992 șef Birou Studii, Regulamente 
și Cercetări Științifice din CAAT. După trecerea 

în rezervă  a activat în cadrul Filialei Sector 6 a 
A.N.C.M.R.R., fiind membru în Biroul permanent 
al acesteia.

Generalul de brigadă Constantinescu Petrache-
Lică s-a stins din viaţă pe data de 16 decembrie 
2020, fiind condus pe ultimul drum, la Cimitirul 
SfântaVineri din București, unde a fost înhumat 
cu onoruri militare, numai de familie și un număr 
restrâns de foști colaboratori ai săi din cauza 
restricţiilor impuse  de epidemia „COVID-19”.

Va rămâne veşnic în amintirea noastră ca un 
exemplu şi un model de urmat.

Dumnezeu să-l ocrotească și să-l aibă în paza Sa.
Col. (r) ing. MArin Andrei

În ziua de 13 ianuarie 2021, a trecut 
fulgerător din această lume Colonelul 
PĂREAN IOAN VASILE-IOAN, 
președintele Filialei Județene Sibiu 
„Gl. Ilie Șteflea” a A.N.C.M.R.R., 
ofițer de o aleasă noblețe sufletească, 
probitate morală și profesională.

S-a născut la 01.01.1955 în 
comuna Orlat, jud. Sibiu, într-o familie 
de oameni gospodari de la care a învățat 
să prețuiască valorile morale, spiritual și 
material în cultul cărora a crescut. După absolvirea 
cu rezultate foarte bune a unui prestigios liceu 
din Sibiu, îmbrățișează cu răspundere și dragoste 
cariera militară.

Absolvirea Școlii Militare de Ofițeri Activi 
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu cât și cursurile de 
scurtă durată pe care le-a urmat în timp i-au 
deschis largi posibilități de a-și afirma calitățile 
sale de instructor și educator a generații de elevi de 
care s-a apropiat întotdeauna cu multă dragoste.

Facultatea de Istorie și studii aprofundate 
(Master) la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
și parcurgerea timp de un an a cursurilor de „Istoria 
Transilvaniei” i-au deschis porțile către studio și 
creație științifică de care s-a simțit mai mereu atras. 

O bună bucată de timp, în perioada cât a fost 
cadru militar activ și-a desfășurat activitatea în 
domeniul editorial, respectiv la Editura Academiei 
Forțelor Terestre. Pe tot parcursul activi tății sale 

de ofițer activ a fost notat preponderent 
cu calificativul „Foarte Bun”, a primit 

numeroase recompense și a fost decorat 
cu ordine și medalii naționale.

După trecerea în rezervă, în anul 
2003, paralel cu preocupările privind 
aducerea în prim-plan a unor pagini 
din istoria Transilvaniei, o perioadă 

de timp își desfășoară activitatea 
în domeniul turismului. În această  

perioadă devine membru al A.N.C.M.R.R., 
Filiala Județeană Sibiu. Remarcându-i dăruirea  
și priceperea, membrii acesteia îl aleg, în anul 
2012, președinte. Ca președinte al Filialei Jude-
țene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a A.N.C.M.R.R., 
desfășoară, de la începutul activității în această 
postură, o neobosită activitate atât în plan 
organizatoric, dar și în cel cultural-științific. În 
acest fel, Filiala devine tot mai cunoscută atât la 
nivelul municipiului Sibiu cât și al județului. Se 
distinge, de asemenea, prin activitatea intensă pe 
care o desfășoară pentru cunoașterea celor mai 
frumoase locuri din România și nu numai. Stau 
mărturie în acest sens cele peste 100 de excursii  
pe care le-a organizat și condus în țară și  
străinătate.

Este fondatorul Editurii SALGO și a revistei 
„Rezervistul Sibian”, publicație trimestrială a 
cadrelor militare în rezervă și în retragere din 
județul Sibiu, care prin inimoșii săi colaboratori 
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a adus, în prim-plan, de fiecare dată, probleme 
deosebite din cele mai diverse domenii, dar și 
aspecte din viața și activitatea Filialei, în fruntea 
căreia s-a aflat timp de opt ani și jumătate.

Dispariția sa lasă un gol imens în viața Filialei 
Județene Sibiu a A.N.C.M.R.R. dar și în viața 
familiei și a tuturor celor care l-au cunoscut. 

A fost condus pe ultimul drum către Cimitirul 
Municipal Sibiu de soția sa, Nicoleta și de cei 

doi copii ai lor, Radu și Iulia, de rude și prieteni, 
de membrii Filialei, de o parte însemnată dintre 
foștii săi elevi, de personal din Academia Forțelor 
Terestre, dar și de foarte mulți oameni din Sibiu și 
împrejurimi care l-au cunoscut.

Dumnezeu să te odihnească în pace și să te 
așeze acolo unde drepții se odihnesc!

Colonel (r) NICOLAE  BELGIU
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Comandor  ION  CONSTANTIN  ALEXANDRU
S-a născut la 22 februaria 1937 în 

comuna Tisău, lângă bine-cunoscuta 
tabără de sculptură Măgura jud.  
Buzău, într-o familie de oameni 
gospodari, în sânul căreia a fost 
educat în cultul muncii și al dragostei 
de Neam și Țară. Urmează școala 
primară și gimnazială în comuna 
natală, iar liceul în orașul Buzău.

În perioada 1955 – 1959 îl găsim 
la Școala Militară Superioară de Marină, 
la absolvirea căreia este înălțat la gradul de 
locotenent și repartizat în serviciul radiotehnic al 
unui distrugător din Marina Militară.

Pe parcursul carierei militare mai urmează: 
Cursul de cercetare în adâncime (1962); Cursul 
de limbi străine (1969); Facultatea de Drept 
a Universității din București (1969 – 1974); 
Curs post universitar de relații și organizații 
internaționale (1975) etc.

După prima funcție ocupată la terminarea 
Școlii Militare Superioare de Marină, datorită 
priceperii și cunoștințelor acumulate în urma 
cursurilor enumerate mai sus și stăpânirii a 
patru limbi străine, ocupă importante funcții în 
Direcția Informații, Școala Militară Superioară 
de Marină, C.P.S., M.St.M., Academia Militară, 
s.a. Ultima funcție înainte de pensionare a fost 
cea de Șef Secție Analiză și Documentare în 
Departamentul Politica de Apărare din Direcția 
Relații Internaționale a M.Ap.N. În toate locurile 
și funcțiile în care și-a desfășurat activitatea a fost 
apreciat doar cu calificativul „foarte bine”.

A fost decorat cu Medalia Mertitul 
Militar clasele II și I, cu Ordinul Meritul 

Militar clasele III, II, I și cu Ordinul 
Virtutea Maritimă în grad de Cavaler.

După trecerea în rezervă în 
1995, ocupă timp de trei ani funcția  
de redactor-translator la Institutul 
Român de Studii Internaționale (IRSI). 

Totodată, o bună bucată de timp, a 
îndeplinit diferite funcții obștești și a avut 

o intensă activitate de traducător fiind apreciat 
pentru îndemânarea sa dovedită prin traducerile 
efectuate, fiind unul dintre poligloții recunoscuți 
din armată și din țară, cunoscător a 13 limbi. 
Timp de 10 ani a fost autorizat de Ministerul 
Justiției ca traducător de franceză, rusă, greacă și 
turcă, încetându-și activitatea oficială în 2016 din 
cauza unor probleme personale.

A fost un membru activ al A.N.C.M.R.R., 
unde datorită implicării sale în diferitele acțiuni 
juridice ale Asociației, la a VII-a Conferință 
Națională este ales membru în Biroul Permanent 
Central, fiind desemnat șef al Serviciului 
Juridic al Asociației. A fost membru marcant  
al Asociației Careul Marinarilor „Căpitan-
Comandor Alexandru Dumbravă”.

În decursul întregii sale activități a însoțit 
un mare număr de delegații române și străine, 
în străinătate și în țară, primind de fiecare dată 
calde aprecieri. A realizat numeroase traduceri de 
documente și lucrări, unele deosebit de importante, 
cu caracter politic, militar și religios. A publicatîn 
presa militară și civilă studii politico-militare de 
înaltă ținută științifică.
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Colonel ing. GABRIEL RADU BOCA

Prin plecarea din această lume, la începutul 
lunii mai 2021, Comandorul Alexandru Ion 
Constantin lasă un gol imens în sufletele celor  
din familia sa, dar și în sufletele celor care 
l-au cunoscut și cu care a lucrat împreună 
perioade mai lungi sau mai scurte de timp. 
Totodată lasă un gol imens în rândul colegilor 
din A.N.C.M.R.R., precum și a celor din 

Asociația Careul Marinarilor. L-au condus pe 
ultimul drum, în condițiile impuse de Pandemia 
COVID-19, soția Georgeta, cei doi copii, Florin 
și Mariana, precum și un număr restrâns dintre 
colegi, prieteni și oameni care l-au cunoscut și 
apreciat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Gl. bg. (r) dr. GHEORGHE  CREȚU

La data de 19 martie 2021 s-a stins din 
viață, la vârsta de 75 de ani, colonelul (r) 
ing. GABRIEL RADU BOCA. 

S-a născut la 5 Noiembrie 1946 la 
Sibiu, centru cultural de renume, în 
care a urmat Școala generală și Liceul 
Teoretic „Octavian Goga”, pe care  
l-a absolvit în anul 1964 cu diplomă 
de bacalaureat.

În perioada 1965-1968 a urmat 
cursurile Școlii Militare Superioare de 
Ofițeri „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, arma 
Artilerie, obținând gradul de locotenent. După 
absolvire a fost încadrat comandant de pluton la 
Regimentul 25 Artilerie Brăila (1968-1970) și, 
ulterior, la Brigada 4 Vânători de Munte Curtea 
de Argeș (1970-1977). În anul 1973 a fost avan sat 
la gradul de locotenent major.       

În paralel, a urmat cursurile Institutului 
Politeh nic București, Facultatea de Mecani că, 
secția Ma șini Termice, pe care a absolvit-o în anul 
1976, ob ți  nând tilul de inginer. 

În perioada 1977-1982 a fost detașat ca 
Inspector la Comitetul de Stat pentru Energie 
Nucleară, relaționând cu Institutul de Fizică 
Atomică Măgu rele, pe domeniul Reactorilor 
Nucleari Energetici pen  tru Centrala de la 
Cernavodă. În anul 1978 a fost avansat la gradul 
de căpitan.

În intervalul 1982-1987 a fost detașat la com-
plexul Canal Dunăre-Marea Neagră, în tre timp 
fi ind avansat la gradul de maior (1984), iar în 
peri oa da 1987-1989 la complexul Ca nal Dunăre-
Bu cu  rești. Aportul mr. ing. Gabriel Radu Boca se 
re gă sește în epopeea prezentată în cartea „Armata 

română pe frontul Canalului Dunăre-
Marea Neagră”, autor gl. bg. (r) Marian 

Moșneagu, Editura Militară, București, 
2020.

După anul 1989, Gabriel Radu 
Boca a lucrat la uni tăți militare de 
geniu și căi fe ra te din București, 
fiind avansat la gradul de locotenent-

colonel (1990) și colonel (1996). În toată 
activitatea sa a fost animat de curiozitate 

și de dorința de a se instrui permanent, 
dobândind experiență în funcții importante.  

După o activitate îndelungată, a ieșit la pensie 
la data de 30.11.2001. Deși avea calitatea de 
pensionar militar, col. (r) ing. Gabriel Radu Boca 
a desfășurat o viață activă, pres  tând un stagiu de 
muncă suplimentar, în mediul privat, iar din anul 
2014, a aderat la structuri ale (A.N.C.M.R.R.) 
„Alexandru Ioan Cuza” (ca secretar executiv al 
Filialei Sectorului 3 București „General Eremia 
Grigorescu”) și ale veteranilor.

Omul Gabriel Radu Boca a înfruntat cu 
demnitate dificultățile vieții, și-a construit o 
familie frumoasă, educându-și copiii și nepoții 
spre a se înălţa prin învăţătură și reflecție proprie. 
A fost o persoană sociabilă și răzbătătoare, cu 
disponibilitate ma ximă, în folosul ca ma razilor 
pen   sionari militari.  

Timpul nu va stinge privirea sa caldă și 
luminoasă. Transmitem familiei îndurerate 
întreaga noastră compasiune pentru dureroasa 
despărțire.

Fie-i memoria binecuvântată! Odihnească-se 
în pace! Dumnezeu să-l ierte!

Colonel (r) dr. ing. ANTON MURARU
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Colonelul  Picioruș Sergiu a văzut 
lumina zilei pe data de 12 ianuarie 1934 
în comuna Șisești – Mehedinţi într-o 
familie de oameni gospodari, cu 
dragoste de copii și de glie. ,,Fiind 
al 3-lea și ultimul născut, ocupam 
poziţia mezinului din familie și 
asupra mea se revărsa un potop de 
drăgălășenii ale părinţilor și fraţilor 
mei”, după  cum  mărturisea acesta în  
urmă cu  mulți  ani.

Urmează şcoala primară şi gimnaziul unic din 
comună, după care alege Şcoala Pedagogică de 
învăţători din Turnu Severin.

După absolvirea  școlii pedagogice,  în loc să 
opteze pentru o catedră sătească, se înscrie la 
Școala Militară de Ofiţeri de Infanterie din Sibiu, 
la absolvirea căreia obţine gradul de locotenent 
și numit comandant de pluton aruncătoare în 
garnizoana Vânju Mare.

Datorită rezultatelor obţinute în primii ani, 
este selectat și  trimis  la cursul de recalificare 
tancuri și auto de la Târgoviște și Pitești, iar la 
revenire, este încadrat comandant de pluton de 
tancuri în garnizoana Craiova, garnizoană pe 
care  n-o mai părăsește  până la pensionare. Mai 
bine de un sfert de veac a simţit focul blindajului 
sau gheara colosului de oţel, vara sau iarna, 
pătrunzându-i iremediabil în oase și încheieturi. 
Prezenţa sa alături de subordonați, cadre  ori trupă, 
în momentele cele mai dificile ale procesului de 
instruire și educaţie, i-au atras simpatia și respectul 
cuvenit, motiv pentru care a fost propus să urmeze 
cursul de comandanţi de batalioane. A urmat apoi 
și alte cursuri care toate la un loc au avut darul 
de ai spori competența. A fost decorat cu Medalia 
„Meritul Militar“ clasele a I și a II-a și Ordinul 
„Meritul Militar“  clasele a III-a, a II-a, I precum 
și cu alte distincții.

În toţi acești ani, concomitent cu dificila și 
plina de răspundere activitate de comandant, 
instructor și educator, nu a încetat nicio clipă 
preocuparea de a scrie la publicații militare. S-a 

făcut mai ales cunoscut prin numeroase  
articole  și reportaje publicate în paginile 

cotidianului „Apărarea Patriei”, mai  
apoi ,,Observatorul Militar”, activi tate 
pe care a practicat-o și ca membru al 
Filialei Județene Dolj a A.N.C.M.R.R. 
la revista „Rezerva Oștirii Române”- 
organul de presă al acestei prestigioase 

structuri asociative a c.m.r.r.
După trecerea în rezervă, în 1990 nu 

stă mult pe gânduri și se înscrie în Filiala 
Județeană Dolj a Ligii Naționale a Ofițerilor în 
Rezervă și în Retragere, devenită în 1991 Uniunea 
Națională a Cdrelor Militare în Rezervă și în 
Retragere (UNCMRR). În această poziție, alături 
de ceilalți membri ai structurii asociative doljene, 
militează perseverent pentru traducerea în viață a 
cerințelor Statutului acestei structuri asociative, 
în scopul apărării intereselor cadrelor militare în 
rezervă și în retragere.

Mai târziu, în calitate de vicepreședinte 
al Filialei Județene Dolj „Mihai Viteazul” a 
A.N.C.M.R.R. a desfășurat o activitate intensă de 
promovare a relațiilor de colaborare cu structurile 
militare din zonă, cu organele puterii de stat și 
executive de la nivelul județului și orașelor de pe 
cuprinsul acestuia, precum și cu instituțiile de 
învățământ, cultură și religioase din județul Dolj. 

Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a 
A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” ia fost 
acordată „Diploma de Onoare”, iar cu ocazia 
împlinirii a 10 ani de la înființarea revistei „Rezerva 
Oștirii Române” a primit „Diploma de Onoare” 
a acesteia, în semn de prețuire pentru activitatea 
publicistică desfășurată.

Colonelul Picioruș Sergiu s-a stins din viață în 
luna ianuarie 2021, lăsând un gol imens în inimile 
familiei sale, dar și în inimile tuturor celor cu care 
a lucrat sau a colaborat, precum și a celor care 
l-au cunoscut. A fost înmormântat în Cimitirul 
Sineasca - Craiova

,,Dumnezeu să-l odihnească în pace!”
Gl. bg. (r) ing. GHEORGHE GRECU 

Colonel  SERGIU  PICIORUŞ

�v�
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AUGUSTIN COSTINESCU - artist plastic
Augustin Costinescu s-a născut la 

Lipova, județul Arad, la 28 aprilie 1943. 
Pasiunea sa pentru frumos, modelată 
într-un început de mama sa, îl cheamă 
spre desăvârșire și îl îndrumă astfel, 
pe tărâmul artelor încă din vremea 
liceului. Admis la Institutul de Arte 
Plastice ,,Nicolae Grigorescu” din 
București, a fost elev al profesorilor 
Aurel Vlad, Ion Marșic și Ion Popescu 
Negreni. 

Numeroși și iluștri antecesori din familia 
lui Augustin Costinescu au îmbrățișat cariera 
militară, carieră pentru care pictorul a avut un 
respect deosebit. Aceste aspecte au prefigurat 
și influențat cariera didactică a artistului,  
una împlinită la Liceul Militar „Dimitrie 
Cantemir” din Breaza, ca profesor de desen 
aproape 20 de ani.

Sute, chiar mii de militari au beneficiat pe 
timpul studiilor la Liceul Militar din Breaza de o 
bună inițiere și un frumos parcurs educațional în 
tainele desenului tehnic, disclipină atât de necesară 
în evoluția lor ulterioară, ca profesioniști. Din anul 
1975 se dedică exclusiv picturii, împlinindu-și nu 
numai menirea, ci și visul din totdeauna.

Apreciat drept unul dintre cei mai valoroși 
pictori români, a participat la numeroase expoziții 
în țară și în străinătate, în cele mai mari galerii de 
artă, lucrările lui fiind foarte bine cotate.

În anul 2008, vernisează o expoziție per-
ma nentă la Cazinoul din Sinaia, oraș de care 
se va lega definitiv, până la sfârșitul vieții. Aici 
și-a organizat un atelier și o expoziție – muzeu 
cuprinzând  lucrări începând cu unele concepute 
la vârsta adolescenței, în timpul facultății și de 
maturitate artistică, lucrări realizate atât înainte 
de anul 1989, cât și după.

Considerat unul dintre marii coloriști români, 
maestrul Augustin Costinescu a semnat numeroase 
lucrări aflate în muzee publice și colecții private 
din țară și de peste hotare. 

Galeria Artelor a Cercului Militar Național a 
fost unul dintre multiplele locuri în care plasticianul 
Augustin Costinescu a expus lucrări de pictură și 
desen, particularizate prin culoare și lumină, fie că e 

vorba de peisaje citadine, personaje feminine, 
peisaje, ori teme acvatice. Colecția de 

Artă Contemporană a Cercului Militar 
Național deține mai multe lucrări 
semnate Augustin Costinescu, lucrări 
dăruite de artist.

Într-o cronică a unei expoziții 
dedicată Veneției, una dintre cele zece 

ale artistului găzduite de Galeria Artelor 
a Cercului Militar Național, spațiu pe care 

l-a îndrăgit și pe care l-a dăruit cu frumusețe 
de-a lungul anilor, Valentin Tănase, directorul 
Studioului de Arte Plastice al Armatei, aprecia 
,,Viziunea sa asupra Veneției transmite privitorului 
un sentiment tonic, solar, optimist, o anumită stare 
de grație. Se simte în tușa sa sinceritatea spontană, 
nesofisticată, plăcerea actului artistic făcut dintr-o 
dată, prospețimea și vigoarea nedisimulată a actului 
creator”.

Vulcanic și temperat, timid, singuratic, expan-
siv și risipitor, modest și totodată conștient de 
propria valoare, Augustin Costinescu a rămas 
fidel marilor săi maeștri Alexandru Ciucurencu 
și Corneliu Baba, dar și-a impus un drum nou, 
original, în abordarea unor teme îndeobște 
comune: arlechinii, balerinele, femeia în general, 
lumea teatrului (pe care a iubit-o cu pasiune), 
caii, porturile Mediteraneene și cele de la Marea 
Neagră, naturile statice, peisajele citadine.

Culorile așternute într-o manieră expresionistă 
și totodată blândă: galbenul, oranjul roșul, ocrul  
impun un dialog intens cu privirea, dar maschează 
după cum aprecia criticul de artă Roxana Păsculecu 
că dincolo de acestea „se află o realitate crudă, cu 
neîmpliniri ori boală”, o realitate pe care o putem 
doar bănui. Magia pictorului a fost de a le împleti 
pe acestea din urmă „cu bucuria copilului pentru care 
lumea se naște în f iecare zi” (Simion Săpunaru).

Cu deosebit respect și profundă admirație, ne 
exprimăm regretele sincere pentru despărțirea de 
maestrul Augustin Costinescu, în acest început de 
primăvară, ca de un drag colaborator și prieten. 

Drum lin spre lumină, Maestre!
VLAD CIOBĂNEL, 

referent de specialitate 
la Cercul Militar Național
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S-au scurs 120 de ani de la naș-
terea academicianului Constantin C. 
Giurescu, strălucită figură a școlii 
istorice din țara noastră, al cărui nume 
și a cărui operă a intrat în panteonul 
culturii românești  ca o contribuție 
remarcabilă – prin dimensiunea, 
complexitatea și rigoarea ei, ca o 
pildă mereu vie de dăruire moș tenită 
și de activitatea statornică, cu armele 
scrisului, în slujba României și a drepturilor 
fundamentale ale poporului român, care își 
identifică în istoria sa dovezi de netăgăduit.

Aparținând unei adevărate dinastii de istorici 
români – bunicul, tatăl și fiul, toți profesori 
universitari și cărturari de valoare - Constantin 
C. Giurescu, născut la Focșani în 1901, rămas 
orfan de tată când avea 17 ani, s-a făcut remarcat 
prin însușiri deosebite. A studiat la București, iar 
apoi, între 1923 și 1925, a fost membru al Școlii 
de la Fontenay-aux-Roses – Paris, susținându-și  
doctoratul în 1925. În anul următor a ocupat 
catedra de istoria românilor la Universitatea din 
București. În 1931 s-a numărat printre fondatorii 
,,Revistei istorice române”, reprezentând școala 
nouă de istorie. Zece ani mai târziu a înființat 
Institutul de Istorie Națională.

Constantin C. Giurescu și-a consacrat primele 
lucrări istoriei medii a țării sale: Noi contribuțiuni 
la studiul marilor dregătorii în secolele XIV – XV 
(1925), Contribuțiuni la studiul marilor dregătorii 
în secolele XVI – XVII (1926) și Organizarea 
f inanciară a Țării Românești în epoca lui Mircea cel 
Bătrân (1927) l-au afirmat ca istoric specializat 
în studiul vechilor instituții. Dar în primul rând, 
Constantin C. Giurescu a fost un polihistor, 
preocupările sale îmbrățișând toate epocile istoriei 

naționale, ca și un număr de domenii 
speciale.

În anul 1935, a început să publice  o 
Istorie a românilor, ultimul volum i-a 
apărut în 1946; această amplă sinteză 
a cuprins istoria veche și istoria 
medie a țării, oprindu-se la 1821, 
Revoluția lui Tudor Vladinirescu. În 

1943 a publicat o sinteză prescurtată a 
istoriei naționale. Aceste sinteze, care au 

cunoscut repetate ediții, au avut un deosebit 
succes. Timp de decenii, titularul catedrei de Istoria 
românilor și director al Institutului de Istorie 
Națională, profesorul s-a afirmat cu un deosebit 
prestigiu în perioada interbelică. Constantin C. 
Giurescu a fost dascălul apreciat a mii de studenți 
și, totodată, autorul de scrieri istorice cel mai citit 
de publicul larg intelectual.

Am avut norocul unor dascăli de excepție, 
cărora le port o postumă recunoștință. De la fiecare, 
chiar de la cei ale căror însușiri erau mai reduse, 
am avut de învățat, am dobândit ceva și le port 
tuturor o amintire dragă. Printre dascălii cărora le 
datoresc mult se numără și profesorul Constantin 
C. Giurescu. De la el am învățat atâtea lucruri. 
Înainte de toate era un exemplu al unui cărturar 
deplin. Era profesor și avea darul unei expuneri clare, 
dar sobre, fără floricele inutile, știind să transmită 
esențialul, dar totodată avea grijă ca informația să 
fie controlată, cântărită, supusă unei severe critici 
istorice. Construia în fața studenților un edificiu, 
reînviind o etapă, un moment sau personalitate a 
istoriei. Edificiul era puternic luminat, putând să-l 
vizitezi, din subsol până pe acoperiș, să-i cunoști 
materialele de construcție, modalitatea de clădire, 
să te simți în el ca acasă. Acest lucru se datora artei 

IN MEMORIAM

120 DE ANI DE LA NAȘTEREA ACADEMICIANULUI  
CONSTANTIN  C.  GIURESCU

Colonel (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE
Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
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expunerii profesorului, temeiurilor ei, talentului 
asamblării informațiilor.

Dar profesorul era și un pasionat cercetător. 
De altfel, chiar și cursul său prezenta un fragment 
din sinteza sa în curs de elaborare, ceea ce îi 
conferea și un caracter de noutate. Existau unii 
dascăli care expuneau notițele luate de ei în timpul 
studenției, cu o jumătate de veac în urmă, dar nu 
era acesta cazul profesorului Giurescu. Cursul 
său reflecta ultimele cunoștințe în domeniu. Era 
exemplul viu al profesorului, care își continua cu 
sârguință și metodă, neîntrerupt, ca un ceasornic,  
munca de cercetare, evident o componentă, aș 
spune, a ființei sale.

În vara anului 1930, Constantin C. Giurescu 
s-a alăturat noului Partid Național Liberal condus 
de Gheorghe I. Brătianu (Partidul „Liberal-
Georgist”) pe lista căruia a fost ales deputat de 
Putna în 1932, reales în 1933 și 1937. În februarie 
1939 a fost numit rezident regal al Ținutului 
Dunărea de Jos, cu sediul la Galați; în septembrie 
același an, numit ministru de stat pentru 
organizarea „Frontului Renașterii Naționale”; la  
4 martie 1940 a fost numit ministru al Propagandei 
Naționale, după care la 28 iunie același an, a fost 
numit ministru al Cultelor și Artelor. În ianuarie 
1941, Constantin C. Giurescu a fost suspendat de 
la Facultate, din dispoziția conducerii legionare și 
a Universității București. Ordinul nu a fost pus în 
aplicare din cauza înăbușirii rebeliunii legionare, în 
zilele de 21-23 ianuarie 1941, la ordinul generalului 
Ion Antonescu, șeful statului de atunci.

În timpul negocierilor pentru încheierea unui 
armistițiu cu Națiunile Unite, Constantin C. 
Giurescu a fost trimis ca reprezentant neoficial 
din partea lui Mihai Antonescu la Instanbul 
(1943-1944. Activitatea în afara țării a durat 
până în toamna anului 1945, când și-a reluat 
cursurile la facultatea Universității București. 
După întoarcerea în țară s-a alăturat grupării 
liberal-tătărăsciene care era component a blocului 
partidelor democratice (1946-1948).

În perioada următoare, cărturarul a fost mai 
întâi îndepărtat de la catedră (1948), lucrând câțiva 
ani la noul Institut de Istorie al Academiei, în care 
fusese contopit și Institutul de Istorie Națională, 
iar din 1950, victimă a represiunii, a fost arestat, 

petrecând cinci ani din viață în închisoarea de 
la Sighet. Eliberat în 1955, și-a reluat, cu o rară 
vigoare, activitatea științifică, impunându-se chiar 
și conducerii statului de atunci, mai ales prin 
puterea sa de muncă, prin organizarea activităților 
sale și, în primul rând, prin lucrările sale, printre cele 
mai de seamă numărându-se acum o monografie 
consacrată Bucureștilor și alta domniei lui Al. 
l. Cuza. Revenit la catedră, a fost ales, în 1974, 
membru titular al Academiei Române. Totodată, 
a luat parte la reuniuni de specialitate de peste 
hotare, făcându-se remarcat în repetate rânduri.

Contribuțiile pe care ni le-a lăsat Constantin 
C. Giurescu răspund toate unor necesități ale 
societății. Profesorul nu făcea „artă pentru artă”, ci 
construia ceea ce era „necesar” și „actual”. Pe de o 
parte sinteza sa, atât de utilă, de clară, cu informația 
la zi, scrisă în așa fel încât oricine să poată înțelege, 

Constantin C. Giurescu la vârsta de 12 ani  
în uniformă de cercetaș al României
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pe de alta, monografii consacrate dregătoriilor 
ori organizării financiare a Țării Românești în 
vremea lui Mircea cel Bătrân, istoriei Capitalei și 
celei a Brăilei, târgurilor și cetăților moldovene, 
personalității lui Alexandru Ioan Cuza, istoriei 
pădurilor ori istoriei pescuitului, pentru a nu 
aminti decât pe cele mai de seamă, toate aceste 
lucrări răspund unui comandament al națiunii. 
Constantin C. Giurescu considera că, prin scrierile 
lor, istoricii trebuie să contribuie, prin fiecare rând, 
la informarea, educarea și formarea cercetătorului 
de a fi și, totodată, cu sobrietate, cu reținere, dar și 
cu fermitate, difuzori ai iubirii de patrie. 

Înainte de toate, Constantin C. Giurescu și-a 
slujit țara și a reușit să se impună, chiar și atunci 
când timpurile erau deosebit de grele. Pentru 
el, interesele țării și ale națiunii treceau înainte 
de orice considerent. Prin muncă și dăruire, 
construind neîncetat, și-a putut recuceri un loc 
care legitim i se cuvenea. Timp de peste 40 de ani 
Constantin C. Giurescu a condus zeci și zeci de 
doctorate, de la prof. dr.docent George Potra în 
1934, până la cel ce scrie aceste rânduri 1977.

Îmi revin în minte anii primelor mele bâjbâiri 
spre istorie, când i-am ascultat conferințele 
publice sau vocea sa la radio, când am citit atât de 
răspândita sa Istorie a românilor, clară și organizată 
ca și autorul ei. Îmi mai amintesc emoționantele 
zile ale primelor cursuri la facultate. Alături de 
alți însemnați istorici, Constantin C. Giurescu 
mi-a fost și mie dascăl, i-am urmat cursurile și 
seminariile și am învățat de la dânsul meșteșugul, 
lecțiile sale echilibrate, vocea sa calmă, lămuririle 
ce le da celor ce-l ascultau. A fost un mare dascăl, 
un adevărat profesor și timp de zeci de ani, mii de 
studenți, răspândiți astăzi în întraga țară i-au fost 
învățăcei.

Profesorul, potrivit lui Constantin C. Giurescu, 
nu trebuie să se mărginească a vorbi numai 
învățăceilor săi de la catedră, ci el trebuie să 
se adreseze națiunii, să-i transmită vibrațiile 
trecutului, lunga și frământata poveste a devenirii 
noastre umane. Omul de știință Constantin C. 
Giurescu a fost, de aceea, un harnic și neobosit 
răspânditor al istoriei și adevărului istoric. La radio 
și televiziune, în conferințe publice, în articole din 

Profesorul C.C. Giurescu, ministrul FRN, prezidând ședința festivă a CAPIR  
(Confederația Asociațiunilor de Profesioniști Intelectuali din România) din noiembrie 1939.
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revistele de cultură, 
academicianul Giu-
rescu s-a adresat nați - 
unii, tuturor conațio-
nalilor săi și aceștia 
l-au înțeles. Chiar și 
acele lucrări ale sale 
reflectând mai ales 
erudiție și o tematică 
relativ mai puțin atră-
gătoare pentru cititorul 
mediu erau cumpărate 
și citite. Numele său 
reprezenta cartea de 
vizită care atrăgea miile 
de cititori, siguri că vor 
găsi informații noi și 
interesante în paginile 
oricărei lucrări ale sale și mai ales că acestea le 
vor fi transmise simplu, nepretențios, „pe înțelesul 
tuturor”. Este, poate, unul dintre cele mai mari 
merite ale sale: de a fi știut, ca puțini alții, să se 
adreseze celor mulți.

Academicianul Constantin C. Giurescu a 
trăit în mijlocul societății, a slujit-o, i s-a dăruit. 
Înzestrat cu o rară putere de muncă, dar mai 
ales cu o neîntrecută capacitate de a-și organiza 
activitatea, el a lăsat, la capătul a 76 de ani de viață, 
o importantă zestre științifică. Neam de moșneni, 

stăruitor și intransigent în revendicarea dreptului 
său, Constantin C. Giurescu n-a șovăit să-și spună 
cuvântul când a fost nevoie și a fost înțeles și 
ascultat. A fost un adevărat dascăl, un remarcabil 
istoric și un ardent patriot. 

Numele său va rămâne în conștiința gene-
rațiilor următoare, deoarece lucrările sale îi vor 
perpetua memoria, căci ele nu mor odată cu 
noi, ci continuă a reprezenta pe cel ce nu mai  
este, păstrându-l în mijlocul societății și al 
națiunii.

Decorarea profesorului C.C. Giurescu de către Emil Bodnăraș, 8 decembrie 1971

�v�



Rezerva Oştirii Române78

TEMATICA REVISTEI „REZERVA OŞTIRII ROMÂNE“ 
NR. 2(45)/2021

1. EDITORIAL : Colaborarea dintre generații previne conflictul dintre acestea.

PArTeA ÎnTÂi
2. Din viața A.N.C.M.R.R.: Cea de-a IX-a Conferință Națională a A.N.C.M.R.R., probleme 

supuse dezbaterii, Hotărârea și alte documente aprobate, noile organe de conducere și ce-și propun 
acestea; Demersuri pe linia protecției sociale a cadrelor militare în rezervă și în retragere; Activități de 
Ordin Social în care B.P.C. se implică; Perspective în activitatea A.N.C.M.R.R.

3. Din viața Filialelor și Subfilialelor A.N.C.M.R.R.: Întărirea organizatorică a Filialelor și 
Subfilialelor o grijă permanentă a organelor conducătoare de la aceste niveluri; Aspecte de ordin social 
în care Filialele și Subfilialele sunt implicate; Conlucrarea Filialelor și Subfilialelor cu organele puterii 
și administrației locale etc.

4. Din viața asociațiilor afiliate și a celor cu care se colaborează: Necesitatea realizării unor mai 
strânse legături cu A.N.C.M.R.R.; Respectarea protocoalelor de afiliere, o obligație de căpătâi; Obiective 
comune pe linia protecției sociale etc.

5. Din viața Asociațiilor similare din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională: 
Realizări pe linia protecției sociale; Schimburi de experiență utile; Proiecte și obiective similare.

6. Rubrici permanente: Relații internaționale; Valori ale culturii, civilizației și spiritualității 
românești; Opinii, Ecouri, Oameni cu care ne mândrim; Sfatul medicului; Pagina lirică; Curier; Semnal 
(cărți și reviste); Remember; în Memoriam ș.a.

PArTeA A dOUA
1. File de istorie: Evenimente istorice sărbătorite în a doua parte a anului 2021;
2. Probleme de interes: Strategia Națională de Apărare – un document programatic deosebit de 

important, privit secvențial; Sistemul de securitate și apărare a țării.

PreCiZĂri
• Numărul 2 (45) al revistei „Rezerva Oștirii Române”, va apărea în luna decembrie 2021;
• Articolele, eseurile, însemnările, știrile etc., se primesc la redacție până la 15.11.2021. Acestea vor 

fi însoțite, dacă se impune, de material ilustrativ adecvat.
• Știrile despre evenimente de după 15.11.2021 se primesc până la închiderea ediției.
• Materialele se vor trimite la redacție prin e-mail la adresa A.N.C.M.R.R. - ancmrrcentral@yahoo.

com, înregistrate pe CD, prin fax sau poștă.
• După tipărire, revistele se vor expedia centralizat prin poștă fiecărei filiale. Filialele din București 

și Ilfov vor ridica revistele de la sediul central.
• Opiniile, observațiile și propunerile dumneavoastră, dragi cititori, pot fi trimise pe adresa revistei 

sau pe e-mailul A.N.C.M.R.R..

NOTĂ: Retururile vor fi reexpediate după ce se vor trimite (de către cei vinovați) banii pentru plata 
înmagazinării și reexpedierii.

NORME DE COLABORARE 
• Materialele scrise și materialele ilustrative trimise redacției nu se înapoiază.
• Răspunderea juridică pentru conţinutul materialelor aparține în exclusivitate autorilor conform art. 206 C.P.
• Copyright - Este autorizată orice reproducere cu condiția specificării sursei.



Rezerva Oştirii Române 79

SUMMARY
 EDITORIAL – DIALOGUE, COOPERATION, PARTICIPATION
 WE ARE ON THE RIGHT TRACK
 DIRECTIONS OF ACTION AT CENTRAL AND TERITORIAL LEVEL FOR THE 

YEAR 2021
 ACTIONS UNDERTAKEN BY THE A.N.C.M.R.R COUNTY BRANCH GALATI FOR 

THE ELIMINATION OF INEQUITIES FOR THE MILITARY PENSIONS SISTEM
 THE A.N.C.M.R.R COUNTY BRANCH BIHOR ORGANIZED THE CELEBRATION 

OF 160 YEARS OF MILITARY LOGISTICS
 ASPECTS OF THE ACTIIVITY OF A.N.C.M.R.R COUNTY BRANCH PRAHOVA
 A MARCH OF DEVOTION
 THE LEVEL OF AMBITION AND THE A.N.C.M.R.R POSTURE OF INTERNATIONAL 

REPREZENTATION. A SUCCESS
 COURIER
 TO KEEP CLOSE TO GHATER THE ROWS
 COLONEL (R) LICA PAVEL. FROM HUMOR TO DEEP VERSE
 200 YEARS SINCE THE BIRTH OF THE POET AND DIPLOMAT VASILE 

ALEXANDRI
 ROMANIAN ENGINEERS: ENCYCLOPEDIC DICTIONARY (IV)
 THE ROADS OF ANTON PANN
 SIGNAL
 TWO DEAR ANNIVERARIES FOR A.N.C.M.R.R
 70 YEARS OF MILITARY RADIOLOCATION EDUCATION
 COLONEL (R) COSTACHE HARABAGIU – 95 YEARS, THE OLD DEAN OF 

RADIOLOCATORS
 MOUNTAINS, PLAINS AND TREES ARE CRYING
 200 YEARS SINCE THE REVOLUTIONARY MOVEMENT LED BY TUDOR 

VLADIMIRESCU
 THE UNION OF THE PRINCIPALITIES – THE BIRTH CERTIFICATE OF THE 

MODERN ROMANIA
 THE NATIONAL SECURITY INTERESTS AND OBJECTIVES 
 A PANDEMIC LIKE A WAR OR ABOUT THE ARMED FORCES în PEACETIME
 REMEMBER: GL. MIHAI ILIESCU, GL.BG. ING. LICĂ CONSTANTINESCU, COL. 

IOAN PĂREAN, COL.ING. GABRIEL RADU BOCA, COL. PICIORUȘ SERGIU, AUGUSTIN 
CONSTANTINESCU
 în MEMORIAM: 120 YEARS SINCE THE BIRTH OF CONSTANTIN C. GIURESCU 

ACADEMICIAN
 THE THEME OF ,,THE ROMANIAN ARMY MAGAZINE” NO. 2(45) / 2021
 SUMMARY



Rezerva Oştirii Române80

Dtp și copertă: TUDORA NECOARĂ
Culegere computerizată: Col. (r) ing. MARIN ANDREI

Corectură: ELEONORA DINCĂ
 DORINA LITRĂ

Operațiile tehnice, editoriale și tiparul au fost executate  
la Centrul tehnic-editorial al armatei,  

sub comanda 2034/2021





lui Tudor Vladimirescu, de la Târgu Jiu ISSN 1582-2222


