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MESAJUL PREȘEDINTELUI A.N.C.M.R.R.
„A. I. CUZA”
Domnul gl. mr. (r) Neculai BĂHNĂREANU

O NOUĂ TRIBUNĂ DE DIALOG
Conducerea Asociației Naționale a Cadrelor
Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru
Ioan Cuza” salută apariția revistei Rezerva Oștirii
Doljene sub auspiciile Filialei Județene Dolj ,,Mihai
Viteazul” a ANCMRR, oameni de ispravă care, în
acest fel, pun o cărămidă solidă la edificiul acestei
structuri, alegând un mijloc de comunicare direct
și eficace, capabil să le definească identitatea și să
le împlinească menirea de a construi durabil și a
duce astfel mai departe în timp, năzuințele și
idealurile rezerviștilor doljeni.
Pentru membrii Filialei, această publicație
Gl. mr. (r) Neculai BĂHNĂREANU
are și va avea o semnificație aparte dată, mai ales
de bucuria de a fi prezenți în societate printr-o tribună de dialog constructiv care va
scoate în lumină și eforturile pentru afirmarea onoarei și demnității, valori prețuite în
mod deosebit de către toți cei care au slujit Țara sub falduri de Tricolor.
RevistaRezerva Oștirii Doljene apare în acest an 2021, într-o perioadă
tulbure, marcată de pandemie și de nevoia primenirii întregii societăți, de
necesitatea găsirii unor repere morale existențiale, cu scopul de a promova și apăra
drepturile militarilor, în general și ale rezerviștilor în special, precum și de a
informa corect și nepărtinitor opinia publică din țară și din străinătate despre
eforturile pe care le fac rezerviștii militari doljeniși nu numai, pentru ca armata
compusă deopotrivă din militari activi și rezerviști, să se mențină ca un pilon de
stabilitate al statului de drept, alături de Biserica neamului.
Ne întristăm pe bună dreptate, când armata este târâtă în tot felul de scandaluri
publice și trece o lungă perioadă până apare o reacție, dacă apare. Nici până acum
opinia publică nu dă semne că a înțeles unde se situează pensiile militare în sistemul
național de pensii, de unde se plătesc, dacă sunt sau nu pe bază de contributivitate,
3

Anul I, Nr. 1/2021

dacă sunt sau nu nesimțite. Cineva trebuie să explice mereu și acest lucru este valabil
și pentru publicațiile rezerviștilor militari, să luăm atitudine fermă și argumentată, să
nu ne mai simțim o castă hăituită și blamată care mănâncă banii contribuabililor fără
să fi produs vreodată ceva, că trăim pe spinarea amărâților, așa cum se exprima nu
demult, un fost comandant suprem al armatei. Cineva trebuie să explice mereu și
convingător 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.Trebuie să explicăm că o armată puternică este
constituită din personal activ și în rezervă și se bazează pe oameni de nădejde care au
rostit un Jurământ față de Patrieși care au dovedit în toate împrejurările, onoare și
demnitate. Nu este posibilă tergiversarea la nesfârșit a promovării unor propuneri
legislative care să pună ordine în drepturile salariale și cele de pensii ale militarilor.
Nu este posibil să se amâne la nesfârșit eliminarea inechităților din sistemul pensiilor
militare de stat sau plata drepturilor compensatorii cuvenite unor oameni, pe motiv că
este altceva de făcut cu banii. Trebuie devoalate în paginile revistei încercările unor
oameni de a se ascunde după interesele instituției, clamând cu orice prilej grija
constantă față de toate categoriile de personal activi, în rezervă și în retragere.
Încă de la înființare, Rezerva Oștirii Doljene trebuie să militeze pentru exprimarea
liberă a opiniilor, stimularea gândirii libere și constructiv critice în întreaga viață a
Filialei doljene a rezerviștilor militari, să coalizeze pe toți membrii săi sub un stindard al
cooperării cu celelalte filiale din teritoriu și cu structura centrală A.N.C.M.R.R., pentru
promovarea principiilor democrației, libertății și demnității umane.
Rezerva Oștirii Doljene se va constitui cu siguranță, alături de celelalte
publicații ale rezerviștilor militari într-un reper moral remarcabil al vieții
militarilor și va reuși să reaprindă în conștiința tinerei generații flacăra iubirii de
țară, sentimentul mândriei și responsabilității civice și patriotice, respectul și
prețuirea pentru eroii neamului din toate timpurile.
Ne înclinăm frunțile cu adâncă recunoștință spre cei care au plecat dintre noi
și aveți datoria ca în paginile revistei să ilustrați cum se cuvine meritele, eforturile
și sacrificiile făcute de ei pentru ca armata să se mențină la cel mai înalt nivel de
încredere din partea societății și să fie vârful de lance al integrării României în
structurile europene și euroatlantice.
În nume personal și al Biroului Permanent Central al A.N.C.M.R.R. urez succes
deplin revistei Rezerva Oștirii Doljene, colectivului său redacțional, în bătălia dură
pe care o veți duce de azi înainte pe frontul cuvintelor.

La Mulți Ani și la cât mai multe apariții!

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI
ÎN RETRAGERE „Alexandru Ioan Cuza”
General-locotenent // Neculai BĂHNĂREANU //
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ARGUMENT
Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, Filiala Județului Dolj
„Mihai Viteazul” s-a manifestat vreme de peste trei decenii, printr-o prezență activă
în viața culturală și socială a Municipiului Craiova și Județului Dolj.
Opțiunea pentru o publicație proprie, menită să pună în valoare preocupările
rezerviștilor militari din județul nostru are o dublă și importantă semnificație. Pe
deoparte apariția sa reprezintă o oportunitate prilejuită de jubileul aniversării a
trei decenii de la înființarea Filialei, iar pe de altă parte evenimentul editorial
izvorăște din necesitatea de a face cunoscute preocupările noastre în plan local,
precum și la nivel național.
În acest scop asumarea răspunderii pentru editarea revistei „Revista Oștirii
Doljene”, a revenit Biroului Permanent și prin extensie Comitetului, ai căror
membri s-au implicat cu deosebit interes și pasiune în realizarea primului
eveniment editorial al Filialei. Nădăjduim că puterea faptelor oglindite înrevista
rezerviștilor va constitui în răstimp o pildă demnă de aprecierea camarazilor, dar și
a urmașilor noștri, actuali apărători ai gliei românești străbune.
Filiala Județului Dolj înființată pe29 martie 1991și-a afirmat de-a lungul
timpului o prezență activă în viața socială și culturală a urbei noastre. Legătura
permanentă cu unitățile militare din județ se va baza și în viitor pe spiritul
camaraderesc reciproc, în absența căruia desfășurarea programului nostru de
activități ar fi de neconceput.
În continuare vom fi mereu aproape de cadrele active ale garnizoanei Craiova
din Brigada Multinațională de Sud-Est, în scopul cunoașterii reciproce a
preocupărilor. Implicarea în organizarea și derularea manifestărilor culturale și
comemorative importante de pe întreg cuprinsul Județului Dolj, dar și dincolo de
hotarele sale este dovada de netăgăduit că Filiala rezerviștilor militari doljeni a
devenit cu adevărat unimportant segment socio-profesional în plan local și național.
Ne propunem de asemenea să consolidăm prin intermediul
publicațieinoastre, relațiile cu celelalte structuri ale Sistemului Național de Apărare
din Județul Dolj, afirmându-ne pe deplin disponibilitatea pentru o colaborare
rodnică.
Revista se dorește de asemenea a fi ecoul omagiului adus camarazilor care
au plecat dintre noi, având în acest sens datoria de onoare de a le păstra o vie și
neîntinată amintire.
Vom milita în continuare pentru prezentarea transparentă a rezultatelor, în
raport cu obiectivele operaționale stabilite. Implicarea cadrelor militare în rezervă
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și în retragere în actul de autoevaluare se va constituit pe parcursul anilor în
momente ale adevărului care vor veni să confirme justețea activităților planificate.
Revista „Rezerva Oștirii Doljene” își propune să abordeze în paginile sale,
aspecte și fapte care să fie în consens cu năzuințele și preocupările cadrelor noastre
militare în rezervă și în retragere, pentru a menține treaz spiritul militar care i-a
animat încă de la începutul carierei lor militare.
Un loc aparte îl va reprezenta colaborarea cu cadrele și elevii Colegiului
Național Militar „Tudor Vladimirescu” din garnizoana Craiova, colaborare pe care o
dorim oglindită cât mai fidel în paginile revistei noastre.
Totodată vă asigurăm că revista va reliefa deopotrivă aspecte care privesc
membrii Filialei, cât și pe ceilalți rezerviști doljeni neafiliați.
Principala sursă de inspirație pentru problematica publicației noastre, o va
reprezenta prin excelență viața și activitatea rezerviștilor militari, precum și
colaborarea cu camarazii activi, pe care-i dorim alături în acțiunile importante
inițiate și desfășurate. Publicația „Rezerva Oștirii Doljene” va fi o fereastră care ne
va permite să privim cu interes viața rezerviștior noștri doljeni. În același timp
revista va fi și o ușă deschisă pentru cei care doresc să treacă pragul Filialei în
scopul cunoașterii îndeaproape a preocupărilor pensionarilor militari ai Județului
Dolj. Suntem conștienți că apariția revistei „Rezerva Oștirii Doljene” incumbă din
partea redacției o mare responsabilitate, invitându-i pe cititori să o aprecieze în
mod critic la adevărata ei valoare.
Vă invităm cu acest prilej dragi camarazi să deveniți colaboratorii noștri
statornici,exprimându-vă liber opinia în articole despre rezerviștii militari doljeni și
drepturile lor,care să conferenoi valențe publicației noastre!
Cu prilejul lansării primului număr, urăm revistei „Rezerva Oștirii Doljene” a
A.N.C.M.R.R. Filiala Județului Dolj „Mihai Viteazul”:

La mulți ani!
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OBIECTIVE ȘI PERSPECTIVE ÎN A.N.C.M.R.R.
FILIALA JUDEȚULUI DOLJ „MIHAI VITEAZUL”

Gl. mr. (r) prof.univ. dr. Ion PÂLȘOIU
Noua conducere a Filialei noastre, aleasă la 20 mai 2021, și-a propus să
revigoreze activitatea prin înscrierea în asociație a cadrelor din generațiile mai tinere
și stabilirea unor obiective importante pentru cadrele în rezervă și în retragere.
Conducerea Filialei apreciază că forța ei constă în valoarea numerică și calitativă
a membrilor săi, care trebuie permanent împrospătată cu cadrenoi și valoroase.
Reprezentarea și apărarea drepturilor noastre în fața organelor
administrației locale și centrale este determinată de implicarea tuturor membrilor
prin propuneri și acțiuni riguros fundamentate.
Obiectivele se pot îndeplini doar dacă ne constitutimîntr-o forță valoroasă și
unită. Conducerile Filialei și Asociației în ansamblu nu dețin soluții miraculoase,
toți membrii sunt chemați să contribuie cu propuneri și acțiuni concrete, fiecare
membru este foarte important. Critica este bună, dacă este constructivă, adică
atunci când constatăm ceva negativ, să ne exprimăm deschis părerea noastră și să
propunem soluții viabile.
Realizarea unor relații de colaborare și unitate a cadrelor din rezervă și în
retragere, bazate pe principiul onoarei, demnității și respectului reciproc,
constituie dezideratul major al conducerii asociației.
Trecerea în rezervă nu înseamnă degradarea militară, anularea pregătirii
profesionale și ștergerea diferențelor dintre noi, grade obținute, funcții îndeplinite
sau realizări științifice și tehnice.
Camaraderie înseamnă colegialitate, în sensul că am făcut sau facem parte
dintr-o structură comună, dar nu suntem egali. Trebuie să ne conducem după
principiul „respectă, ca să fii respectat”!
7
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Dezvoltarea cooperării cu celelalte Asociații ale militarilor rezerviști din
Ministerul Apărării Naționale cu structuri ale Sistemului Național de Apărare și alte
Asociații Științifice și Tehnice este un obiectiv important al nostru.
Dorim să realizăm un sistem de comunicare și informare pentru toți membrii
Asociației prin internet, telefon, scris și alte mijloace moderne în scopul cunoașterii
activităților planificate și desfășurate, și creării posibilității fiecăruia dintre noi de a
participa la viața asociației și a prezenta propuneri utile.
Obiectivul cel mai important al Filialei și Asociației îl reprezintă apărarea
drepturilor referitoare la pensiile militare de stat ale cadrelor militare, prin
generarea de propuneri legislative, participarea activă la dialogul și negocierile cu
reprezentanții M.Ap.N.,ai Guvernului și Parlamentului și organizarea unor acțiuni
eficace și eficiente.
Asigurarea asistenței medicale gratuite și operative pentru cadrele militare
în rezervă și în retragere este, de asemenea, un obiectiv extrem de important
pentru noi. Am propus și susținem realizarea unui sistem de asigurare a asistenței
medicale în Spitalele Militare bazat pe solicitarea asistenței și planificarea la
cabinete de specialitate, eliminându-se timpii de așteptare, care pot avea uneori
repercusiuni negative pentru sănătate.
Propunem asigurarea accesului echitabil și transparent la facilitățile de
tratament, recuperare și recreere prin implementarea în legislație a unor principii clare
de repartiție a locurilor în spitalelemilitare și civileși în stabilimentele specifice.
Susținem finalizarea lucrărilor la Biserica Militară din Parcul Independenței
și realizarea Cimitirului Militar Craiova, beneficiind de sprijinul Mitropoliei Oltenia,
Garnizoanei Craiovași al M.Ap.N.
Sprijinirea cadrelor militare în rezervă și în retragere care sunt în dificultate
este o datorie de solidaritate a noastră, care trebuiesă se manifeste permanent.
Conducerea Filialei își propune să planificeși să desfășoare activități pentru
cultivarea tradițiilor noastre naționale prin susținerea unor simpozioane și
prelegeri în unități militare, instituții publice și de învățământ.
Menținerea legăturii cu structurile militare active din Armată este un obiectiv
important al A.N.C.M.R.R., în scopul cunoașterii evoluției Sistemului Național de
Apărare și împărtășirii experienței noastre pentru consolidarea relațiilor în
domeniul apărăriiși securității naționale.
Filiala Dolj a cadrelor militare în rezervă și în retragere trebuie să asigure
continuitatea vieții noastre de militari prin menținerea legăturii dintre noi și prin
organizarea unor activități plăcute și prietenești, bazate pe principiul de RESPECT
reciproc și devizei:

PATRIE - ONOARE - DEMNITATE!
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Motto
„Și când vă veți uita cu ochii înduioșați la ceea ce ați
săvârșit,întorcându-vă în mijlocul societății civile veți spune:
Țara aceasta n-am apărat-o numai, ci am și creat-o sufletește.”
Nicolae Iorga

DE LA REZERVA OȘTIRII ROMÂNE
LA FILIALA JUDEȚULUI DOLJ
„MIHAI VITEAZUL”
Scurt istoric asupra existenței A.N.C.M.R.R.
Încă de la începuturile sale, Rezerva Armatei
române a militat pentrucrearea unui organism viabil,
menit să-i reprezinte aspirațiile și năzuințele sale.
Drumul până la înființarea corpului cadrelor neactive
avea să fie însă,unul lung și presărat cu nenumărate
obstacole.
Nevoia de asociere a cadrelor din Rezerva
Armatei române își va găsi împlinirea pentru prima
oară în actele normative reformatoare elaborate
după înfăptuirea actului Unirii de la 24 Ianuarie
Gl. bg. (r) Dumitru BĂLUȚĂ
1859.În acest context la 3/15 decembrie 1864,
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat
Legea asupra poziției ofițerilor, care stabilea pentru întâia dată rostul ofițerilor
care treceau în disponibilitate. Așadar, în plan legislativ corpul de cadre militare în
rezervă și în retragere începeasă fie definit ca unsegment socio-profesional distinct
al societății românești.
Apoi în anul 1868, Principele Carol I avea să promulge la rândul său „Legea
pensiilor militare pentru cadrele aflate în neactivitate, disponibilitate și
reformă”, un act legislativ care reglementa cu mai multă claritate situația cadrelor
militare trecute în rezervă din varii motive.
A fost începutul unui proces evolutiv, complex și anevoios, în interiorul
căruia preocupările pentru asociere au continuat în plan ideatic vreme îndelungată.
Prima încercare însă, care avea de altfel avea să se transforme într-o
adevarată probă de foc pentru cadrele noastre în rezervă a costituit-o participarea
9
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lor la Războiul de Independență din 1877-1878. Atunci,
Armata română în integralitatea ei s-a acoperit de glorie
în luptele de la Vidin, Rahova, Smârdan, și Grivița, acolo
unde militarii activi și rezerviști au acționat împreună
cu vitejie și abnegație, până la victoria finală.
Demersurile de asociere și de creare a unei
identități proprii Rezervei Armatei române vor fi
inevitabil spulberate de izbucnirea Primului Război
Mondial, nu însă și dorința rezerviștilor, care au
continuat să spere și să militeze pentru realizarea
acestui important deziderat de viață.
În fapt se ivise un moment de cumpănă în istoria
noastră, în care țara avea nevoie de brațul său înarmat
și în consecință a dispus mobilizarea armatei.
Rezerviștii militari au răspuns și de această dată
„Prezent” la chemarea țării intrând apoi definitiv în
istorie pentru contribuția lor de sânge la victoriile
obținute pe câmpurile de bătălie de la Mărăști,
Mărășești și Oituz. Istoria noastră militară atestă că din
DomnitorulA. I. Cuza
totalul de 19.843 cadre participante la operațiile
Armatei române, 11.268 (având o pondere de 57%) au
fost ofițeri și subofițeri mobilizați.
Dovada grăitoare că rezerviștii nu și-au depus armele este faptul că la doi ani
după elaborarea Constituției în anul 1923 și la șapte ani de la încheierea Războiului
Întregirii, ei reușeau să își constituie pentru prima dată o structură asociativă
proprie în anul 1925 la București, sub denumirea de Societatea Ofițerilor în
Rezervă Proveniți din Activitate (S.O.R.P.A), care îngloba în compunerea sa ofițeri
rezerviști proveniți din activitate.
Pe această bază putem afirma așadar că, din punct de vedere istoricAsociația
Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere (A.N.C.M.R.R.) își are obârșia
în Societatea Ofițerilor în Rezervă Proveniți din Activitate(S.O.R.P.A.).Societatea și-a
creat atunci secțiuni în mai multe județe și orașe ale țării. Pe măsura trecerii timpului,
acestea și-au afirmat viabilitatea de necontestat, iar numărul lor a crescut permanent
astfel încât în anul 1940 ajunsese la 40 de societăți și asociații, din care 24 ființau
numai în București. Statutul și Regulamentul de funcționare ale Societății Ofițerilor au
fost îndelung discutate, pentru a fi conceputeși elaborate în mod riguros, oferind la
vremea respectivă cele mai bune soluții la majoritatea problemelor vieții rezerviștilor.
Referindu-se la drepturile și obligațiile membrilor săi, Statutul și Regulamentul
de funcționare consemnau:„Dezvoltarea simțământului de solidaritate și camaraderie;
apărarea onoarei și demnității ofițerilor în rezervă și în retragere; apărarea situației lor
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în societate și recomandarea celor mai capabili să îndeplinească funcții în stat și să
poată accede în Parlamentul Țării.”
Cea de-a Doua Conflagrație Mondială a scos încă o dată în evidență
necesitatea chemării la arme a rezerviștilor militari. Se făcea din nou apel la
experiența și pregătirea ofițerilor și subofițerilor capabili să îndeplinească misiuni
de luptă pe front. Pe 14 iunie 1941 goarna sunase mobilizareași în această
conjunctură dramatică,iar Armata română înregistra o acută lipsă de cadre, astfel
că numărul ofițerilor rezerviști mobilizați a fost la acea datăde 16.600, față de
15.383 activi (52 %), iar cel al subofițerilor de 8.585 față de 25.633 activi (26 %).
Cu dotarea și instruirea insuficiente și echiparea în cele mai multe cazuri
precară, alături de militarii activi, rezerviștii au câștigat lupta ori au căzut în fața
focului năprasnic al inamicului la Odesa, Stalingradși Cotul Donului. Ei sunt cei care
luptând cu înverșunare, au înfruntat vicisitudinile războiului și rigorile iernilor din
Rusia, apoi mai departe în Cehoslovacia luptând până la eliberarea definitivă a
României și a Europei. Spiritul de sacrificiu al înaintașilor noștri, jertfa lor supremă
făcută pe câmpurile de luptă, au demonstrat cu prisosință importanța de necontestat
și rolul hotărâtor al rezerviștilor în ambele campanii din al Doilea Război Mondial.
Pregătirea și experiența lor au fost astfel valorificate atât în luptă, cât și în
spatele frontului pentru activități administrative, sanitare, de transport, ori apărare
locală. Mai mult, rezerviștii au contribuit din plin și la asigurarea viabilității
structurilor responsabile cu recrutarea și mobilizarea armatei.
Din păcate în anul 1948 Societatea Ofițerilor în Rezervă Proveniți din
Activitate, de altfel structura reprezentativă a Rezervei Armatei române, alături de
nenumărate alte organizații asociative teritoriale a fost desființată în mod abuziv.
După 42 de ani însă, în anul 1990 au apărut condițiile favorabile asocierii,
fiind astfel reînnodată tradiția cadrelor militare în rezervă și în retragere prin
înființarea la nivel național a Ligii Naționale a Ofițerilor în Rezervă și în Retragere
pe 4 iunie 1990. Pe 31 mai 1991 Liga avea să se transforme în Uniunea Națională a
Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere (U.N.C.M.R.R.), devenind precursoarea
Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere (A.N.C.M.R.R.).
Așa cum erași firesc, reînființarea acestei prestigioase structuri asociative cu
rezonanță istorică a avut un larg ecou în teritoriu, generând aparițiaa numeroase
filiale județene, de sectorși locale.
O privire retrospectivă ne dezvăluie totodată și un adevăr trist, care atestă că
Rezerva Armatei române a fost de cele mai multe ori dată uitării de către
guvernanții vremii. În situațiile cele mai grele pentru țară însă, rezerviștii au trecut
la ordin în mod necondiționat sub arme, dând tributul lor de sânge pentru apărarea
intereselor noastre naționale pe câmpurile de luptă.
În ultimii 30 de ani, dezinteresul autorităților a condus la proliferarea a o
sumedenie de structuri de tip asociativ, care încearcă să apere
11
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drepturilorrezerviștilor militari. Acest fapt este de natură credem, să
slăbeascăunitatea și coeziuneacadrelor militare în rezervă și în retragere în
ansamblu și să disocieze efortul pentru apărarea cu adevărat a drepturilor legitime
ale acestora.
Filiala Județului Dolj sub deviza: „Patrie, Onoare, Demnitate”
În contextul restabilirii dreptului legitim la asociere în acord cu interesele
specifice ale cadrelor militare în rezervă și în retragere, ofițerii din garnizoana
Craiova au reacționat cu promptitudineși au trecut la acțiune. Astfel, pe data de 10
ianuarie 1990 s-a constituit un grupde inițiativă, care și-a ales Comitetul
Provizoriu, al cărui președinte a fost desemnat col (r) Florescu Constantin.
Predecesorii noștri au continuat să lucreze cu operativitateși consecvență în
perioadade început la finalizarea documentelor astfel că, pe 29 martie 1991 s-a
semnat actul de constituire a Uniunii Dolj a Cadrelor Militare în Rezervă și în
Retragere, dardin motive de sănătate col(r) Florescu Constantin s-a retras.
Activitatea din perioada 1991 – 1997.
În perioadele 1991 – 1994 și 1994 – 1997, conducerea organizației a fost
asigurată de col (r)Todescu Marin (avansat ulterior gl.bg).
La început Filiala a funcționat în structura Ligii Ofițerilor în Rezervă și în
Retragere, iar din luna mai a anului 1991 a devenit Filiala Uniunii Naționale a
Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere (U.N.C.M.R.R.).
Ca o consecință firească a demersurilor întreprinse, Filiala Județului Dolj, a
dobândit prin Sentința Civilă nr 91 din 12 august 1991 a Judecătoriei Craiova,
calitatea de persoană juridică română de drept privat și a fost înscrisă în „Registrul
fundațiilor și asociațiilor”.
Perioada tulbure din societatea românească de la acea vreme s-a reflectat
inevitabil și în activitatea organizatorică a pensionarilor militari, care a fost
caracterizată de indecizie, confuzie și lipsă de coerență în elaborarea unei strategii
adecvate pe termen mediu și lung.
Într-o atmosferă de instabilitate politică și social accentuată, căutărileși
tatonările pentru o structură compatibilă cu interesele rezerviștilor au continuat să
se amplifice. În acea perioadă, un aflux de cadre avea să îngroașe rândurile
pensionarilor militari din garnizoana Craiova, ca urmare a desființării majorității
unităților și marilor unități de pe teritoriul Județului Dolj.
Activitatea din perioada 1997 – 2005.
Pe timpul următoarelor două legislaturi (1997 – 2001 și 2001 – 2005),
președinte al Filialei a fost ales col (r) Rotaru Marin, care împreună cu întreagai
echipăs-a achitat în mod onorabil de sarcinile care le-au revenit în virtutea
prevederilor statutare.Începând cu 11 mai 1994 pe baza hotărârilor luate la cea dea II-a Conferință Națională a U.N.C.M.R.R., Filiala Județeană Dolj a devenit
Organizația Județeană Dolj.Un alt moment important în viața rezerviștilor olteni s-a
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materializat în Sentința Civilă nr 33 din 25 august 1997 a Judecătoriei Craiova, prin
care Organizația își asocia denumirii sale numele lui „Mihai Viteazul”și astfel
marele nostru domnitor a devenit patronul ei spiritual.
Activitatea din perioada 2005 – 2013.
În această perioadă (2005 – 2008 și 2008 –
2013), funcția de președinte al Filialei Județului Dolj a
fost deținută de col.ing.(r) Grecu Gheorghe (avansat
între timp la gradul de gl.bg.).
În anul 2005 Organizația și-a schimbat
denumirea, devenind Asociația Județeană Dolj, apoi
prin Sentința Civilă nr 49 din 14 martie2006, i se
conferă statutul de „asociație de utilitate publică”.
În fine, cavalcada schimbărilor a continuatși
urmare a Hotărârii Conferinței Naționale Extraordinare
de la București din anul 2007, Uniunea Naționalăși-a
schimbat denumirea în Asociația Națională. În aceste
condiții Asociația Județeană Dolj devenea Filiala
Județeană Dolj ca parte componentă a Asociației
Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere DomnitorulMihai Viteazul
(A.N.C.M.R.R.), denumirea fiind legalizată la Judecătoria
Craiova prin Sentința Civilă nr.164 / 27 noiembrie 2007.
Filiala și-a desfășurat în această perioadă activitățile până către finele anului
2010. Atunci din păcate avea să se demonstreze că, ceea ce inițial părea a fi o
binecuvântare a fost de fapt un blestem care s-a abătut asupra cadrelor militare în
rezervă și în retragere. Mulți dintre camarazii noștri își puseseră mari speranțe în
alegerea unui președinte al României de sorginte militară, sperând la o apreciere
justă a efortului lor făcut în activitate și la rezolvarea echitabilă a problemelor cu
care se confruntau, dar n-a fost să fie așa, dimpotrivă. Lovitura de imagine pe care
numitul Traian Băsescu a aplicat-o Rezervei Oștirii Române avea să-i afecteze grav
credibilitatea în societate, contribuind la scindarea unității și coeziunii acesteia,
inducând discordie în rândul membrilor ei. Din această cauză activitățile au fost
serios perturbate, iar rezultatele au fostviciate într-o măsură însemnată.
Activitatea din 2013 până în 2021.
În perioada august 2013 - iunie 2021, conducerea Filialei JudețuluiDolj
„Mihai Viteazul" i-a revenit c-dorului (r) Cococeanu Octavian.
Începutul unei noi activități din mai 2021
La alegerile din 20 mai a.c. sosise momentul schimbării și ca o consecință
firească a fost ales cu o largă majoritate de voturi în funcția de președinte al Filialei
Județului Dolj, gl. mr.(r) prof. univ.dr.Pâlșoiu Ion.
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Urmare a demersurilor întreprinse ulterior, dupăcirca olună de zile, prin
Încheierea Finală Civilă nr 555/14 iulie 2021 Judecătoriei Craiova, Filiala
Județului Dolj a fost înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor și a fost
aprobat noul Statut de funcționare.Filiala Județului Dolj „Mihai Viteazul”a intrat
așadar, într-o nouă și importantă etapă propunându-și să militeze activ pentru a
polariza în jurul său interesul unui număr din ce în ce mai mare de ofițeri,maiștri
militari și subofițeri rezerviști.
Dragi camarazi,
După ce v-ați făcut cu prisosință datoria față de țară, văinvitam să vă alăturați
cu încredere demersului nostru de apărare a drepturilor rezerviștilor militari,
manifestându-vă în acest scoppe deplinlibertatea de exprimarecu onoareași
demnitatea care v-au consacrat!

*Notă
1.Se cuvine să subliniem că,ilustrul voievod Mihai Viteazul (1558-1601) a fost mai întâi
ban al Craiovei, iar în perioada 1593-1600 a fost domn al Țării Românești, devenind apoi primul
domnitor care a reușit să unească la 1600 sub un singur sceptru cele trei provincii românești. El a
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fost vizionarul care a indicat generațiilor viitoare calea pe care au trebuit s-o urmeze până la
înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.
2. Anul acesta comemorăm cu adânc respect și evlavie, 420 de ani de la asasinarea
domnitorului Mihai Viteazul.

A.N.C.M.R.R. SUBFILIALA PLENIȚA
- REPERE CRONOLOGICE -

În anul 2009, la chemarea A.N.C.M.R.R. Filialei
Dolj,rezerviștii din fosta garnizoană Plenița au
răspuns afirmativ provocării, îmbrățișând cu interes
ideea de asociere. Astfel, membrii entuziaști ai
grupului de inițiativă au pornit cu încredere pe un
nou drum, parcurgând pașii legali și statutari meniți
să-i conducă spre înfăptuirea idealului propus.
În aceste condiții la 18 martie 2009 s-a înaintat
Adunării Generale a Filialei Județului Dolj
„Propunerea de constituire a Subfilialei Plenița”.
După analiza documentelor prezentate în
ședința din 6 mai 2009, Biroul Permanent al Filialei
Slt. av. (r) Jean MUNTEANU
Dolj a adoptat în unanimitate „Hotărârea de
constituire a Subfilialei Plenița”.
A urmat convocarea Adunării Generale pe data de 10 septembrie 2009 pentru
constituirea Subfilialei Plenița a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, la care au
fost prezenți 25 de membri. În unanimitate de voturi a fost atunci adoptată
„Hotărârea de înființare a Subfilialei”și alegerea„Biroului de Conducere”în următoarea
componență: președinte- col (r) Bedelici Mihai, vicepreședinte- mr (r) Băpțan
Constantin, secretar executiv– mm pr (r) Munteanu Jean, membri: plt adj șef (r)
Florică Iulian și plt. maj. (r) Drulă Constantin.
Demersurile noastreau fost încununate de succes, când Judecătoria Craiova
a legalizat documentele de constituire, dând activităților un nou și important
imbold. Anul 2010 avea să se încheie cu adeziunile a încă 17 rezerviști, care prin
semnăturile lor și-au împlinit dorința apartenenței la A.N.C.M.R.R.
Deciziile politice din anul 2011 care au afectat demnitatea și onoarea
rezerviștilor militari din întreaga țară s-au reverberat atunci în mod negativ și în
activitatea camarazilornoștri din garnizoana Plenița.
În acel an nefast, Adunarea Generală a trebuit să recurgă la remanierea
biroului și să își aleagă un nou președinte - slt av (r) Munteanu Jean, iar secretar
15

Anul I, Nr. 1/2021

executiv a fost ales lt col (r) Mielușel Nicolae. Subfiliala Plenița s-a implicat activ
prin membrii săi în viața comunității aducându-și o contribuție importantă la
organizarea și desfășurarea „Sărbătorii bujorului”, o manifestare devenită
tradițională pentru comunitatea locală, dar și pentru județul nostru.

Prezidiul Adunării Generale în plină activitate
Și în anii următori au continuat schimbările determinate în special de
retragerea unor camarazi din componența Biroului de Conducere. Cu toate acestea,
perseverența majorității avea să asigure desfășurarea pe mai departe a activităților cu
rezultate din ce în ce mai bune.A urmat anul 2013, cu Adunarea Generală desfășurată
pe data de 5 martie, care a beneficiat de participarea unui număr mai mare de delegați
și colegi din partea Filialei Dolj. Lucrările adunării au prezentat un interes deosebit și
datorită faptului că în acest cadru a avut loc alegerea organelor de conducere pentru
următorii patru ani, având în compunerea sa: președinteslt av (r) Munteanu Jean,
vicepreședinte lt. col (r) Tambură Constantin, secretar executiv lt col (r) Mielușel
Nicolae; membri: plt. adj (r) Dinuți Constantin și înv.Uruiocea Simona.
În acel an membrii Subfilialei au organizat pe lângă numeroasele activități de
rutină și o amplă manifestare ocazionată de împlinirea a 130 de ani de la înființarea
primei subunități militare la Plenița, activitate care s-a bucurat de succes în
prezența a numeroase personalități militare și locale. Numai cine nu a lucrat în
Regimentul 31 Mecanizat „General Ion Dragalina”,nu poate înțelege la adevărata
valoare încărcătura afectivă a acestui moment de excepție, la care o parte din
fostele ei cadre au vibrat la unison. Acțiunile rezerviștilor pleniceni au continuat
într-un ritm susținut, pentru că nu și-au uitat niciodată tradițiile și obiceiurile pe
care le respectă cu sfințenie.
În această notă care i-a consacrat, membrii Subfilialei au înaintat o propunere
în baza căreia i-a fost conferit titlul de „Cetățean de Onoare post-mortem”Mm pr
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(av)Varodin Mitică, fiu al meleagurilor plenicene, care și-a pierdut viața în anul
1997 într-un tragic accident aviatic pe aerodromul din Craiova.În planulrealizărilor
se înscrie și obținerea din partea Consiliului Local Plenița a unui spațiu destinat
„Clubului Pensionarilor”.
Anul 2014 a fost anul consolidării și al stabilității când activau 22 de membri
cotizanți, 5 văduve urmașe ale rezerviștilor militari, la care se mai adăugau alți 24
de membri simpatizanți.
Consecință a strădaniilor din acel an are loc și înființarea C.A.R.-ului
pensionarilor militari, polarizând în jurul ei un număr din ce în ce mai mare de
cadre militare în rezervă și în retragere.
Au urmat apoi ani care s-au dovedit a fi pentru rezerviștii din garnizoana Plenița,
deosebiți de bogați în manifestări omagiale și activități recreative. Enumerăm câteva
dintre ele: participarea la majoritatea activităților importante ale Filialei Județului Dolj,
aniversarea Filialei Olt, întâlnirea cu delegația rezerviștilor sârbi la Filiala Mehedinți și
participarea la sărbătorirea Zilei Naționale a României în municipiul Craiova. În
continuare, rezerviștii pleniceniau efectuat excursiiinteresante în Serbia la invitația
omologilor de dincolo de Dunăre,au călătorit prințară "Pe urmele bunilor și
străbunilor"noștriși auorganizat în Plenița activități comemorative de „Ziua Eroilor”.

Moment comemorativ la Monumentul Eroilor din Plenița
Prin aportul deosebit al membrilor săi, Subfiliala Plenița a organizat an de an
cu elevii Școlii Gimnaziale Plenița, concursuri atractive dotate cu premii petema
cunoașterii Istoriei României și a Eroilor Neamului Românesc.
În prezent Subfiliala Plenița are în evidența sa 30 de membri dintre care
doar16 rezerviști sunt și plătitori de cotizație.
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Cu toate greutățile pe care le întâmpină Subfiliala Plenița, doresc cuprilejul
apariției primului număr al revistei „Rezerva Oștirii Doljene”, să oferconducerii
Filialei Județului Dolj, garanția derulării cu succes a activitățilenoastre viitoare.

TUDOR VLADIMIRESCU –CONDUCĂTORUL
OASTEI REVOLUȚIONARE
„ADUNAREA NORODULUI”
Tudor Vladimirescu s-a născut în 1780 în
Vladimirii Gorjului, unde a învățat și primele
slove de la preotul din sat. Pe la 10-12 ani,
pleacă la Craiova să lucreze la dascălul Lupu, un
„condicar”, de la care a mai deprins ceva
învățătură, iar ulterior este primit ca „fecior de
casă” la boierul .
Ion Glogoveanu. Copilărind alături de fiul
boierului,
pe
nume
Nicolae,
și-a
adăugatînvățătură, de la dascălul ce-l pregătea pe
Nicolae.
Tudor deprinde meșteșugulnegoțului,
devenind unul dintre cei mai cunoscuți
întreprinzători olteni, făcând negoț chiar și peste graniță, până la Pesta și Viena.
Știa câteva limbi străine. Cu ceva avere
acumulată și pe baza experienței de agricultor,
Gl. mr.(r) prof. univ. dr.
să devină„îngrijitor de moșie, om de
Ion PÂLȘOIU
încredere al boierului Glogoveanu, arendaș,
vătaf de plai (subprefect) de Mehedinți, în perioada 1806-1820, ctitor de biserică”1.
Reușește și cumpărarea unei moșii. Călătorea mult în țară și peste hotare, ceea ce ia permis să cunoască atât realitățile autohtone, nevoile neamului său, cât și
contextul politic internațional. Legase o strânsă prietenie cu intelectualii Nicolae
Stoica de Hațeg, Gheorghe Lazăr și Episcopul de Argeș, Ilarion împrumutând „cărți
de înțelepciune” de la fiecare, consolidându-și cunoștințele sale juridice. Astfel, va fi
reprezentant al boierului Glogoveanu într-un proces pe care acesta îl avea la Viena.
La 18 ani, Tudor Vladimirescu se înscrie, potrivit tradiției, în corpul de oaste al
pandurilor, ajungând căpitan de panduri. Cu inteligență și pricepere în conducerea
oamenilor, a deprins cu ușurință folosirea armelor, ajungând un bun comandant în
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războiul ruso-turc din 1806-1812. Apreciat de generalii ruși, a fost înaintat la gradul
de locotenent în armata rusă și decorat cu ordinul „Sfântul Vladimir”.
Tudor Vladimirescu a fost un precursor al constituirii armatei române
moderne, fiind comandantul primei subunități militare, „Batalionul I de panduri
Mehedinți”. „Tudor era un bărbat serios și gânditor, om energic și drept, sincer și
activ, scurt la vorbă și bogat la minte”, povestea un pandur de-al lui, din Cerneți,
Dumitru Bresniceanu. Era „vestit pretutindeni de om drept, serios, aspru și
câteodată crud”, îl caracteriza aghiotantul său, Mihai Cioranu. Era un om „bine
legat, de o constituție robustă, cu fruntea lată și încrețită, sprâncene groase și cam
lăsate pe ochii căprui, cu o căutătură cruntă ce insufla respect și frică.” este
portretul creionat de Constantin Aricescu, din descrierile realizate de Petrache
Poenaru, secretar în cancelaria lui Tudor în timpul revoluției. Același Aricescu
descrie și costumația purtată de Tudor în vremea revoluției: căciulă dreaptă și
înaltă, cămașă albă, pieptar cu șireturi negre, dulamă încopcită de culoare „negruverde și lungă până sub genunchi, în picioare, cizme lungi. Ca armament, avea o
sabie turcească și două pistoale”.
Pregătirile politice ale Revoluției au fost însoțite și de cele de ordin militar. Tudor,
care era „om al războiului”, înțelesese necesitatea făuririi unei armate românești
redutabile. Înainte de declanșarea revoluției, el a început recrutarea de oșteni, cu
sprijinul unor căpitani cunoscuți și respectați de mase și și-a făurit un adevărat „depozit
de arme și muniții, arme de foc individuale, puști, pistoale, arme albe, săbii, lănci, sulițe
și unelte de muncă transformate în arme – coase, furci, securi, topoare – în cula de la via
sa de lângă Cerneți”2și la casa Răeștilor din localitatea Gornovița.
Instruirea trupelor revoluționare s-a executat atât în taberele de la
Țânțăreni, Slatina și Cotroceni, cât și pe timpul deplasării. Pregătirea de luptă
cuprindea exerciții de luptă corp la corp, exerciții de tragere cu armamentul de
infanterie și învățarea de procedee privind apărarea sau atacul unor obiective.
Disciplina era o componentă a pregătirii, cu accent pe importanța executării
ordinelor și abținerea de la încălcarea acestora, fiind sancționate cu severitate
abuzurile și abaterile, pentru care înființase un „tribunal militar”.
El a preconizat introducerea unei solde „o leafă ușoară”, măsură de esență
modernă menită să asigure întreținerea unui corp de cadre și a unui nucleu de
oaste permanentă.
După activitățile de pregătire a revoluției, Tudor a stabilit resursele bănești
necesare, acestea provenind din bani proprii și împrumutați de la prietenii săi,
negustori din zona Olteniei, Cerneți, Orșova și Vâlcea, toți susținători ai cauzei comune.
Caracterul popular al oastei revoluționare reiese din modul în care s-a
desfășurat operația de mobilizare a efectivelor. Oastea era formată din panduri
recrutați dintre moșneni (țărani liberi) și dintre clăcași, având o structură de
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comandă și structuri de luptă specifice vremii: infanteria, cavaleria, artileria și
unele elemente embrionare de geniu și servicii.
Infanteria formată din panduri a fost structurată conform sistemului zecimal
pe Regimente, a câte o mie de luptători, sub comanda unui colonel. Cuprindea 10
companii (căpitănii) a 100 de oameni, având în frunte un căpitan. Cavaleria,
alcătuită în majoritate din arnăuțiși panduri, era organizată pe escadroane, numite
tot căpitănii, constituite în subunități de 50-100 luptători. „Artileria dispunea de
piese de artilerie de la trei la șapte tunuri, având comandant pe căpitanul
IenacheCacalețeanu”3. Subunitățile specializate în amenajări genistice au executat
lucrări pentru buna desfășurare a marșului, de consolidare a taberelor de
concentrare de la Țânțăreni și Cotroceni și lucrări de întărire în zona subcarpatică a
Olteniei.
În dimineața zilei de duminică 23 ianuarie 1821, Tudor Vladimirescu, însoțit
de oamenii săi, înarmați, a ajuns la Padeșși a lansat prima Proclamație
revoluționară, „Proclamația de la Padeș”4. Timp de patru zile, Tudor a strâns sub
comanda sa peste 600 de panduri, constituind primul corp de ostași. Tudor, în
fruntea pandurilor, a început deplasarea către București, pe drumul Craiovei, iar la
Motru se adunaseră deja 1.500 de panduri.

Oastea lui Tudor Vladimirescu, trecând Oltul la Slatina

„Adunarea norodului”, pe timpul deplasării, creștea ca o apă care-și adună
pâraiele și, apoi, râurile, iar când a ajuns la Țânțăreni, la 4 februarie, număra peste
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5.000 de oameni. Îndelungata staționare a lui Tudor cu „adunarea norodului” la
Țânțăreni, în perioada
4-28 februarie, a permis întărirea, organizarea și
pregătirea temeinică a forțelor revoluționare. Mânăstiri și schituri din Oltenia,
dispuse în special pe direcția gândită de înaintare, au fost aprovizionate, întărite cu
efective și pregătite pentru rezistență. Tudor a luat măsuri pentru creșterea
efectivelor de panduri prin recrutare din rândurile populației din zona Olteniei.
Efectivele „adunării norodului”, la Slatina, erau de aproximativ 8.000 de oameni, și
au început marșul către București, în ziua de 10 martie5, înaintând 20-25 kilometri
pe zi și ajungând la Cotroceni – marginea Bucureștiului – la 18 martie, unde și-a
instalat tabăra, cu un efectiv de peste 16.000 de oameni.
În fruntea „adunării norodului”, Tudor intră în București în ziua de 21
martie. În mână avea o pâine mare, ca semn de belșug și bunătate, în dreapta sa, un
preot purta „crucea dreptății, a jertfei și suferinței”, iar un pandur ducea „steagul
cel mare al revoluției”.
Nicolae Bălcescu sublinia că revoluția condusă de Tudor a scăpat pe români
de fanarioți și a cerut ca țara să-și recapete vechile sale drepturi: „Poporul cere ca
puterea să se ia din mâinile lor, ca tot românul să fie liber și egal în țara lui; într-un
cuvânt, cere ca statul să se facă românesc, cere domnirea democrației”6. Tudor a
reușit să organizeze o forță militară modernă, cu structuri permanente ale armelor
de bază ale epocii, capabilă să contracareze atât opoziția internă, cât și intervenția
armată străină contrarevoluționară. Tudor a realizat un dispozitiv de apărare
strategic, organizând rezistențe întărite în cule și mânăstiri din Oltenia, precum și
în taberele de la Țânțăreni și Cotroceni. Acțiunile militare desfășurate în 1821 au
avut o amplă dezvoltare spațială, cuprinzând teritoriul dintre Carpați și Dunăre.
Conducerea revoluționară a preluat conducerea administrativă în localitățile și în
districtele țării, a contracarat acțiunile perturbatoare eteriste, precum și forțele
contrarevoluționare din interior. Experiența acțiunilor revoluționare din 1821 a
constituit o sumă importantă de învățăminte în procesul generării organismului
militar modern. Bogdan Petriceicu Hașdeu afirma: „Cu anul 1821 se începe istoria
modernă a României; ...se redeșteaptă din dureroasa-i letargie conștiința națională a
ramurei latine de pe țermii Dunării”7.
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CONSTANTIN COANDĂ

– UN GENERAL OLTEAN DE MARE CALIBRU –
În decursul existenței sale, Armata română a
dat țării o pleiadă de personalități remarcabile, care
au luptat atât pentru apărarea pământului nostru
strămoșesc, cât și pentru propășirea Țării.
Analiza din acest punct de vedere scoate în
evidență că Oltenia a avut partea ei de contribuție la
înfăptuirea a numeroase evenimente istorice majore
din viața poporului nostru.
Constantin Coandă s-a născut pe 4 martie
1857 la Craiova, într-o familie în care copii au fost
predestinați parcă, să strălucească peste ani în Gl. bg. (r) Dumitru BĂLUȚĂ
constelația elitei militare românești*.
Ca elev, a parcurs mai întâi cursurile Școlii Primare și apoi cele ale Școlii
Gimnaziale de Băieți din Craiova, localitatea sa natală.
Luând exemplul fratelui său Ion mai mare cu doi ani,
Constantinîmbrățișeazăși el de tânăr cariera militară și în consecință
urmeazăcursurile Liceului Militar de la Iași, unde face dovada aptitudinilor sale de
elev eminent cu înclinație către științele exacte, aptitudine care s-a împletit în mod
strălucit cu rigoarea militară. A urmat imediat
asemenea fratelui său Ion și Școala Militară de
Artilerie, Geniu și Marină din București, pe care a
absolvit-o în anul 1877 cu rezultate foarte bune pe
măsura dorinței și pregătirii sale excepționale.
Purtând cu mândrie gradul de sublocotenent de
artilerie pe umerii săi, tânărul comandant de pluton din
Regimentul 1 Artilerie a luat parte la Războiul de
Independență încă din primele zile ale confruntării. Mai
întâi a acționat din pozițiile de tragere dispuse în zona
Calafatului unde a primit botezul focului, fiind
supravegheat îndeaproape chiar de Principele Carol I.
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Ulterior a continuat să participe la sprijinul cu foc a luptei regimentelor de dorobanți de la
Rahova, Plevna și Grivița.
Constantin Coandă și-a întemeiat o familie numeroasă și fericită, cu 7 copii (5
băieți și 2 fete), cărora le-a acordat o educație aleasă după exemplul părinților săi.
Așadar a împletit cu măiestrie activitățile profesionale cu cele familiale, dacă ne
referim doar la unul dintre copii-HenriCoandă- pionier al aviației, inventatorul
avionului cu reacție, savant de renume mondial.
În anul 1881 tânărul nostru locotenent de artilerie este trimis să urmeze
cursurile universitare ale Politehnicii din Paris, unde obține licența în
matematică. De acum înainte Constantin Coandă își va proiecta parcursul în cariera
militară cu rigoare și precizie matematică și rezultatele aveau să fie de-a dreptul
excepționale. Va rămâne în continuare în Franța la studii, pentru a absolvi cu
rezultate remarcabile și Școala Specială de Artilerie dinFontainbleau.
În anul 1888 maiorul Coandă Constantin era numit atașat militar la Viena,
apoi la Bruxelles, iar din 1892 devenea aghiotant regal cu gradul de locotenent
colonel pe lângă principele moștenitor Ferdinand I.
A urcat cu fermitate treptele ierarhiei militare, obținând pe bază de
competență gradele militare: sublocotenent în1877, locotenent în 1880, căpitan
în 1883, maior în 1888, locotenent colonel în 1892, colonel în 1896, general de
brigadă în 1907, general de divizie în 191, general de corp de armată în1914 și în
fine general de armată în anul 1917 atingând astfel apogeul carierei militare.
A deținut numeroase funcții, care i-au definit o carieră militară cu adevărat
strălucită: comandant pluton, instructor și profesor la Școala Militară de Artilerie,
Geniu și Marină și la Școala Superioară de Război (azi Universitatea Națională de
Apărare), comandant al Regimentului 2 Artilerie, comandant al Corpului 5 Armată
din Dobrogea, secretar general al Ministerului de Război, comandant al Cetății
București, atașat militar la Legațiile României de la Berlin, Viena și Paris, director al
Direcției Artilerie în Ministerul de Război, șef secție în Marele Stat Major, șef al
Inspectoratului General al Artileriei.
Pregătirea sa multilaterală i-a permis să îndeplinească și alte funcții
importante, conexe domeniului militar: profesor de matematici la Școala de Poduri și
Șosele din București, delegat la Conferința Internațională de la Haga, atașat militar și
diplomat pe lângă Cartierul țarului Nicolae al II-lea (1916- 1917) de la Kiev,
îndeplinind și funcția de ministru plenipotențiar pe lângă Marele Cartier General
Imperial Rus, ministru al Industriei și Comerțului în 1926, ministru secretar de stat
1926-1927, președinte al senatului în legislaturile din 1920-1921 și 1926-1927.
La Conferința de Pace de la București din 1913 privind încheierea armistițiului
după al Doilea Război Balcanic, Coandă a fost membru al delegației române.
După revoluția bolșevică este arestat, maltratat și condamnat la moarte, dar
scapă în ultimul moment, după ce trupele germane intră în Kiev.
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Fiind preferatul lui Ion I C Brătianu, acesta îl propune pe generalul Coandă
pentru funcția de prim-ministru, care trebuia să facă tranziția de la război la pace și
în consecință regele Ferdinand I îl desemnează în fruntea Consiliului de Miniștri.
Pe 24 aprilie /7mai 1918 țara noastră ieșise deja din război ca urmare a
semnării de către Marghiloman a Tratatului înrobitor cu nemții, dar pe 27
octombrie 1918 regele Ferdinand ordonă mobilizarea și România reintră în război
de partea Antantei pe 28 octombrie/9 noiembrie 1918. Guvernul condus pe atunci
de Constantin Coandă a remis imediat feldmareșalului von Mackensen un
ultimatum, prin care impunea trupelor de sub comanda sa evacuarea teritoriului
ocupat, în termen de 24 de ore.
Următoarea măsură a fost cea de dizolvare a Parlamentului rușiniiși de
considerare a Tratatului de Pace de la Buftea, ca nul și neavenit. După capitularea
Puterilor Centrale și făurirea României Mari, guvernul de uniune națională condus
de Constantin Coandă avea să își depună mandatul în favoarea lui Brătianu.
În 1919 făcea parte din delegația română prezentă la Conferința de Pace de la
Paris, participând ulterior la semnarea Tratatului de la Neuilly (Franța) cu Bulgaria,
de la 27 noiembrie 1919, atunci când Dobrogea și Cadrilaterul au revenit de drept
și de fapt României.
Pe 8 noiembrie 1920 este ușor rănit în atentatul cu bombă din Senatul
României, al cărui autor a fost teroristul de extremă stângă Max Goldstein.
A scris două lucrări în specialitatea artilerie: Proiectileși focoase (1884) și
Curs de artilerie (1884-1885).
Mai menționez că o stradă din București poartă cu mândrie numele „General
Constantin Coandă”. Asemenea contraamiralului Horia Măcellariu, la Craiova unde s-au
născut cele două mari personalități, nu se mai pomenește din păcate aproape nimic!
Bravul general de armată Constantin Coandă s-a stins din viață pe 14 iunie
1932 în București la vârsta de 75 de ani.

Notă:
*Generalul Constantin Coandă a fost fratele amiralului Ion Coandă (1855-1940), cel care a
dus faima Olteniei pe valurile Dunării și ale Mării Negre. A fost primul comandant al navei școală,
bricul Mircea și comandant al portului din Brăila.
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IMNUL NOSTRU NAȚIONAL
Imnul Național al României împreună cuTricolorul,
reprezintă simbolurile cele mai de preț ale poporului român.
Sunt valorile noastre sacre, pe careromânii le-au păstrat și
respectat cu sfințenie de-a lungul vremii.
În perioade zbuciumate ale istoriei noastre, Imnul
național a însuflețit inimile a milioane și milioane de
români în lupta lor pentru libertate națională.Pentru
militar, fie ei activi, în rezervă, ori în retragere, acordurile
Imnului național au un ecou vibrant și o încărcătură
emoțională aparte.
Articolul de față își propune să reafirme
Slt. (r) Jane BARBU
semnificația adâncă a Imnului românesc și necesitatea
respectării lui de fiecare român în parte, indiferent unde
se află pe acest Pământ. Totodată, dorim să evidențiem calitățile excepționale ale
lui Anton Pann, cel care a compus muzica Imnuluiși în aceeași
măsură,remarcabilulspirit patriotic și revoluționar al poetului Andrei Mureșanu
autor al versurilor devenite celebre:,,Deșteaptă-te Române”.
Sentimentele patriotice incontestabile al celor doi protagoniști s-au îngemănat
înmod fericit într-o creație de excepție–Imnul național–a cărui intonare face să
vibrezecu putere inimile adevăraților români din țară și de pretutindeni.
Anton Pann s-a născut în Bulgaria în 1797 în
localitatea Sliven, situată la circa 250 km depărtare de
Sofia. În perioada 1806-1812 are loc războiul ruso-turc, iar
mama sa pleacă în pribegie cu cei trei copii, de teama
represaliilor turcilor împotriva creștinătății stabilindu-se în
cele din urmă la Chișinău. Cei doi frați ai lui Anton Pann se
înrolează în armata rusă, dar cad în luptă la asediul Brăilei.
Posesorul unei voci ieșită din comun, junele Anton
Pann se angajeazăîn anul 1809 corist la Biserica Mare din
Chișinău, apoi mai toată viața lui va cânta în strană la
numeroase biserici și catedrale.
Anton Pann a trăit în vremuri tulburi marcate de inechități sociale, atunci
când țara noastră era lovită și de nenumărate epidemii. Nu a învățat la școli înalte,
dar a dovedit prin tot ce a creat, excepționale calități de autodidact vorbind
româna,bulgara, rusa, greaca și turca.
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Muzica a constituit pentru Anton cea dintâi pasiune, căreia imediate s-a dăruit și
pe care nu a trădat-o niciodată: „Fără muzică nimic nu se săvârșește” scria el.
După răpirea Basarabiei de către ruși, îndurerata sa mamă îngrozită la
gândul pierderii și celui din urmă fiu în iarna cumplită a anului 1812, într-o noapte
de groază trec Prutul. Se stabilesc apoi împreună în București, undeAnton se înscrie
ca auditor laȘcoala de Muzică a lui Dionisie Fotino.
În timpul revoluției pașoptiste Anton Pann se aflala Râmnicu Vâlcea în
mijlocul revoluționarilor. Pe 29 iulie 1848, la marginea orașului s-a desfășurat cu
mare fast ceremonia desfințirea stindardelor libertății naționale după noua
constituție. Manifestarea care a avut loc la inițiativa Domnitorului Barbu Știrbei,
a beneficiat de participarea autoritățile locale, cât și de o mare parte a populației
revoluționare a orașului și s-a desfășurat în Grădina Publică (azi Parcul Zăvoi).
Activitățile s-au încheiat târziu în noapte, când mulțimea s-a întors în oraș în
frunte cu corul care cânta pentru prima dată marșul revoluționar ,,Deșteaptă-te
Române” pe versurile lui Andrei Mureșanu și muzica lui Anton Pann.
Mare cinste pentru locuitorii Râmnicului cărora le-a revenit mândria de a fi
ascultat pentru întâia oară armoniile cântecului „Deșteaptă-te Române” devenit
cel mai popular imn al patriei noastre.
Anton Panna murit pe 4 noiembrie 1854la vârsta de numai 57 de ani la
București, fiind înmormântat în incinta bisericii Lucaci din Drumul Taberei.
*
Andrei Mureșanu s-a născut pe 16 noiembrie 1816 la Bistrița în familia unui
mic arendaș.
Tânărul revoluționar a studiat filosofia și teologia la Blaj, lucrând din anul
1838ca profesor la Colegiu Latino-German din Brașov. A debutat cu poezie în
„Foaie pentru minte, inimă și literatură”, devenind în scurt timp un remarcabil poet
revoluționar în Transilvania.
Dinanul 1840 a început să profeseze la Gimnaziul
Românesc din Brașov, unde a funcționat până în 1849. La 1848,
Andrei Mureșanu se număra deja printre fruntașii
revoluționari cunoscuți la acea vreme.
Pe 21iunie 1848 își publică în suplimentul literar„Foaie
pentru minte, inimă și literatură”al periodicului românesc
„Gazeta de Transilvania”,poezia de 11 strofe „Răsunetul”.
Aceastaavea să fie apoi cunoscută ca marșul revoluționarilor
români
din
Transilvania(fiind
denumită
Poetul
de NicolaeBălcescu „Marseilleza românilor”)
devenind
Andrei Mureșanu
ulterior Imnulnostru național: „Deșteaptă-te române”:
*
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Deșteaptă-te române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată, croiește-ți altă soartă,
La care să se-nchineși cruzii tăi dușmani.
Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!
………………………………………………
Preoți, cu crucea-n frunte căci oastea e creștină,
Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost’ pământ!
Versurile Imnului Național au animat spiritulrevoluționar al înaintașilor, ele
purtând până în zilele noastre pecetea suferințeiși năzuințelor poporului nostru
greu încercat de-a lungul istoriei sale.
După Revoluția de la 1848, poetul a continuat să publice în revista Telegraful
Român, operele sale păstrând aceeași tentă patrioticăși de protest social. Andrei
Mureșanu s-a stins din viață pe 12septembrie 1863 în Brașov, la vârsta de doar 47
de ani, dar ecoul versurilor sale a continuat să dăinuie în inimile a numeroase
generații de români!
Imnul Național al românilor este rezultatul aportului a două personalități de
seamă ale vremii, într-un context istoric tensionat, oferind generațiilor viitoare o
creație de înaltă simțire patriotică. Astăzi acordurile și versurile Imnului nostru
național continuă să reverbereze în inimile contemporanilor, amintindu-ne de
trecutul nostru istoric zbuciumat și îndemnându-ne să luptăm pentru un viitor în
care să trăim cu demnitate pe pământul nostru strămoșesc.
După ce fusese interzis pe 30 decembrie 1947 împreună cu alte cântece
patriotice,în anul 1991 Imnul Național avea să fieconsfințit în noua noastră
Constituție, apoi grație inițiativei Senatului României,prin Legea 99/1998 s-a
legiferat:

29 Iulie – Ziua Imnului Național al României

25 OCTOMBRIE - ZIUA ARMATEI ROMÂNE
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Prin amploarea și dramatismul
evenimentelor sale, cea de-a Doua
Conflagrație Mondială, a lăsat urme adânci
în istoria popoarelor atrase în vâltoarea
evenimentelor vremii.
Și România avea să plătească la rândul
ei un tribut greu pentru eliberarea
teritoriilor sale aflate sub dominație străină.
Războiul, din punct de vedere
strategic, a plecat, fără îndoială, de la lecțiile
învățate din primul război mondial. Lăsând
Gl. bg. (r.) Dorinel DUICAN
de o parte interesele care l-au generat,
studiul comparativ a fost și rămâne foarte
interesant. Nu s-a spus încă totul despre această conflagrație mondială.
Pentru îndeplinirea scopurilor strategice au fost constituite grupări de forțe
de nivel grup de armate și armate acestea acționând pe unul sau două eșaloane, în
permanență urmărindu-se realizarea unui raport de forțe net superior pe direcțiile
loviturilor principale.
Operațiile, în al Doilea Război Mondial, devin deopotrivă aero-terestre și,
luând în calcul debarcarea din Normandia, o putem considera aero-maritimoterestră, concept ce deschide o nouă epocă în ducerea războaielor.
Cu această ocazie putem discuta pentru prima dată de operația întrunită, la
care participă toate categoriile de forțe. Acțiunile forțelor terestre au fost sprijinite
masiv de aviație, atât de aviația tactică, de sprijin nemijlocit, cât și de cea strategică.
Am pornit la război nu pentru spațiu vital, nu pentru cuceriri, ci pentru a ne
recupera teritoriile pierdute prin ultimatumuri și dictate. Armata s-a bătut cu mult
curaj, în multe bătălii împotriva unor forțe superioare și sorți potrivnice.
Aflatîntr-o situație controversată pe frontul de est, în seara zilei de 22 august
generalul Avramescu solicită ”(...) a fi desărcinat de la comanda Armatei a 4-a. (...). Mâine
Armata 4-a, pusă cu grosul pe Siret, fără nicio posibilitate de a lupta, va fi decimată fără
posibilitate de a fi salvată. Nu pot asista și acoperi acest dezastru al armatei.”
Antonescu a aprobat demisia a doua zi - 23 august1944, urmând ca acesta să
fie numit din nou la comanda Armatei a 4-a pe 29 august.
Pe 30 august a fost emisă Directiva operativă nr. 51, care stabilea ca Armata a 4a să acționeze la est de linia Sibiu - Alba Iulia - Cluj - Zalău - Secuieni. Imediat cum a
pus în aplicare directiva, generalul Avramescu a anunțat începutul campaniei contra
Ungariei: „La începutul primului minut al lunii septembrie se deschide pentru Armata 4
campania contra Ungariei pentru dezrobirea Ardealului cotropit în anul 1940”
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Eliberarea Ardealului a fost rezultatul încleștărilor îndârjite purtate de către
ostașii, subofițeri și ofițeri armatei noastre, cei care au luptat în condiții grele, cu
dotare și echipare precare.
Fără a minimaliza importanța celorlalte activități, rolul principal în
pregătirea operațiilor militare, revine planificării acestora, deoarece complexitatea
acestui proces face ca succesul lor să depindă, în mare măsură, de o activitate
asiduă, bine gândită.
Operația ofensivă a Armatei a 4-a a fost cea mai amplă acțiune a Armatei
române dusă în cel de al Doilea Război Mondial marcând eliberarea definitivă a
Ardealului.
Cunoscută și sub denumire de „Operația Cluj”, acțiunea a început pe 9
octombrie 1944 și a durat 17 zile, fiind structurată în 3 etape:
- etapa I: desfășurată în perioada 9-13 octombrie, a însemnat zdrobirea
rezistențelor inamice de pe frontiera impusă prin Dictatul de la Viena din 30 august
1940, forțarea din mișcare a Someșului Mic și realizarea capetelor de pod la vest de
cursul de apă.
Într-un Ordin de Zi al comandantului Corpului 6 Armată – generalul de corp de
armată Leoveanu Emanoil se menționa: ”Astăzi 10 octombrie ora 12, după grele lupte și
nemăsurate greutăți ați trecut linia de demarcație, pășind în Ardealul nostru de nord,
vremelnic răpit. Să fim mândri că ne este hărăzit nouă să dărâmăm pietrele de hotar
hortyste, tocmai în regiunea Clujului, leagănul de milenii al poporului roman;”
- etapa a II-a: 14 – 20 octombrie a presupus cucerirea rezistențelor din Munții
Făget și Mezeșși ieșirea în Câmpia de Vest;
- etapa a III-a: 21- 25 octombrie. Concepția operației a presupus coordonarea în timp
și spațiu a loviturilor trupelor de uscat cu cele ale aviației, astfel că în ordinul de operații se
menționa: "Corpul 1 Aerian va sprijini Corpul 6 Armată conform cererilor formulate: aviația
de asalt va ataca odată cu debușarea infanteriei la atac, centrele de rezistență, pozițiile
artileriei si aruncătoarelor, concentrările de tancuri și rezervele inamicului, iar aviația de
bombardament va acționa în sectorul Apahida, Cluj, Valea Florilor.”
Corpul 6 Armată a acționat pe direcția loviturii principale pentru eliberarea
orașului Carei (comandant, „generalul Filip Agricola), iar Corpul 2 Armată
(comandant, general Nicolae Dăscălescu) a executat o manevră de învăluire pe la
sud-vestul grupării de forțe a inamicului, care se apăra pe orașul Satu Mare.
În zilele de 21 și 22 octombrie ofensiva s-a desfășurat cu succes, dar pe
măsura apropierii de cele două orașe, rezistența forțelor hortiste și germane era
din ce în ce mai înverșunată pe de o parte, iar pe de altă parte, creștea în intensitate
frecvența contraatacurilor. În consecință în zilele de 23 și 24 octombrie, forțele
Armatei a 4-a nu reușiseră să străpungă complet apărarea inamicului. Față de
această situație, comandantul Armatei a 4-a a hotărât să rupă apărarea cu o grupare
de valoarea a 4 batalioane, realizând un raport de forțe de 4/1 în infanterie și de
3,5/1 în artilerie. În consecință a executat simultan o manevră de învăluire a orașului
Carei pe la est cu Diviziile 21 și 9 I., iar pe la vest cu Diviziile 18 și 3 I. În același timp
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cu Corpul 2 Armată (Divizia 11 I și Diviziile 8 și 1 Cavalerie) a întors apărarea
inamicului dispus pe Satu Mare, ulterior urmând ofensiva Diviziei 133 Sovietică.
În dimineața zilei de 25 octombrie trupele române își continuă înaintarea
urmărind inamicul care se retrăgea, atingând frontiera româno-maghiară cu
unitățile Corpului 6 Armată la Urziceni și cu cele ale Corpului 2 Armată la Boghiș.
Prin efortul deosebit al Armatei române, avea să fie eliberată ultima brazdă de
pământ cotropit prin odiosul Dictat de la Viena.
Cu acest prilej, ministrul de Război al României, generalul de corp de armată,
Mihail Racoviță a elogiat prin ordin victoria obținută de Armata română, subliniind
în același timp însemnătatea ei istorică și militară.
Dezrobirea Ardealului nostru istoric la 25 Octombrie 1944 a fost consecința
luptelor eroice duse de trupele române.
Generalul Gheorghe Avramescu, comandantul Armatei a 4-a a emis
Ordinul de Zinr.392 din 29 octombrie 1944, în care sublinia: "La chemarea țării
pentru dezrobirea Ardealului răpit prin Dictatul de la Viena, ați răspuns cu însuflețire
și credință la chemarea poporului român. Luând pildă de la cei care au pus mai
presus patria decât viața, continuăm lupta...."
Ca o recunoaștere a meritelor sale, generalul Avramescu a fost decorat cu
Ordinul Militar „Mihai Viteazul” cu spade, clasa a III-a, prin Decretul regal nr. 2.254
din 22 noiembrie 1944.
Sentimente mărețe se oglindeau pregnant și în presa vremii de atunci. De
pildă, ziarul Libertatea din 27 octombrie 1944 menționa: "Ardealul este astăzi unul
și indivizibil așa cum trebuie să fie. Nicio linie demarcațională nu mai împarte în chip
arbitrar pământul pentru care au pătimit Horia Cloșca și Crișan, au luptat Avram
Iancu, Șaguna, Simion Bărnuțiu și memorandiștii”.
Conform datelor existente în Arhiva MApN, pentru eliberarea teritoriului
nostru național, Armata română a participat cu un efectiv de 265.735 de militari,
iar pierderile suferite s-au ridicat la impresionanta cifră de 33.469 de luptători.
Ziua Armatei române adună însă în Panteonul său, sacrificiul tuturor eroilor
care s-au jertfit pentru țară de-a lungul istoriei noastre zbuciumate.
La mulți ani militarilor activi de toate gradele care slujesc astăzi cu
devotament Țara sub drapel!
Glorie eternăși adâncă pioșenie, bravilor noștri înaintași pentru jertfa lor
eroică!
La mulți ani camarazilor aflați în rezervă sau în retragere, ei fiind cei care șiau îndeplinit cu credință misiunea primită!

LA MULȚI ANI, ARMATĂ ROMÂNĂ
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LEGĂTURA INDISOLUBILĂ DINTRE
MILITARII ACTIVI ȘI REZERVIȘTII MILITARI
DOLJENI
Militarii activi sunt acei militari care își desfășoară
activitatea în armată cu normă întreagă. Aceștia lucrează
pentru armată cu normă întreagă, aceștia pot trăi într-o bază
militară și pot fi dislocați în orice moment. Militarii trecuți în
rezervă deși nu mai sunt cadre militare active, pot fi chemați la
datorie în orice moment dacă este necesar.
Fiecare ramură a armatei are și o componentă de
rezervă care se află sub evidența structurii militare
specializată în acest scop.
Scopul rezervei este acela de a furniza și menține unități
instruite și persoane calificate care să fie disponibile pentru
Col. Constantin
serviciul activ în forțele armate atunci când este necesar. Acest
NICOLAESCU
lucru poate fi în vremuri de război, într-o urgență națională sau ca
o necesitate care apare pe baza amenințărilor la adresa securității
naționale. Misiunea principală a militarilor trecuți în rezervă este de a umple golurile
în pozițiile de serviciu în caz de forță majoră.
În cadrul Armatei române, relația dintre militarii activi și militarii în rezervă
este una foarte fermă, cu o colaborare puternică privind respectarea drepturilor și
obligațiilor acestora. Relația dintre aceștia este definită prin multitudinea
activităților desfășurate cu impact puternic asupra mediului militar. Activitățile
sunt marcate prin proiecte comune, festivități, sprijinirea prin orice mijloace,
realizate prin asociațiile de rezerviști cu sprijin ferm din partea militarilor activi.
Scopul asociațiilor militarilor trecuți în rezervă este de a apăra drepturile
acestora și ale familiilor în relațiile cu M.Ap.N., cu celelalte autorități și instituții
publice precum și cu organizații similare de pe teritoriul național dar și internațional.
Relația actuală dintre militarii activi și militarii trecuți în rezervă este
încadrată într-un proces continuu de dezvoltare, susținut prin respectarea
constituției, legilor țării și regulamentelor militare în vigoare, în scopul menținerii
unui nivel ridicat de pregătire precum și înlăturarea posibilelor sincope
descoperite prin identificarea unei game cât mai largi de opțiuni de soluționare.
Cadrele militare în rezervă și în retragere din județul Dolj, reprezintă pentru
noi militarii activi, un izvor important de cunoștințeși totodată un punct de sprijin
important în activitatea noastră. Avem în vedere că aceștia fiind trecuți prin
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cariera militară unde au acumulat o experiență vastă care trebuie valorificată în
vederea continuării proiectelor pe termen scurt cât și a celor pe termen lung. Pe
baza experiențelor acestora, militarii în activitate pot aborda procesul decizional
dintr-o perspectivă cunoscută cu riscuri minime, aproape inexistente. Suntem ceea
ce suntem datorită educației primite în familie, în cadru instituționalizat,
experienței acumulate pe timpul exercitării profesiei militare, câtși experienței
predecesorilor noștri. În esență apreciem rezultatul efortului înaintașilor de care cu
înțelepciune, putem valorifica experiența lor tot timpul.
O eroare des întâlnită în rândul militarilor activi, este aceea de a lua cu titlul
gratuit tot ceea ce au la dispoziție fără a conștientiza faptul că acestea sunt rodul
eforturilor celor dinaintea lor. Pentru a preîntâmpina acest fapt menținem un
contact permanent cu militarii trecuți în rezervă prin care identificăm efortul
depus, problemele și soluțiile momentului fiind un fundament solid în evitarea
unor situații dificile similare viitoare.
De asemenea, este datoria noastră, să oferim generației viitoare toată gama
de cunoștințe acumulate, experiența și lecțiile învățate, unele dintre ele obținute cu
eforturi și sacrificii deosebite. Consilierea și îndrumarea tinerei generații poate
constitui cadrul general pentru menținerea unei relații excelente și după trecerea
în rezervă.
Apreciez că relația dintre militarii activi și militarii în rezerviștii din
garnizoanele Craiova și Caracal este bine definită și ne propunem să o consolidăm
și să o dezvoltăm pe viitor. Această relație se va baza și în continuare în primul
rând pe respect și sprijin reciproc.
Dragi camarazi rezerviști, membri ai A.N.C.M.R.R. Filiala Județului Dolj „Mihai
Viteazul”vă asigur că și în continuare vom manifesta același interes pentru
soluționarea favorabilă a problemelor dumneavoastră, care intră în competența
comandantului Garnizoanei Craiova.

La mulți ani revistei „Rezerva Oștirii Doljene”!
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CENTRU MILITAR ZONAL DOLJ
LIANTUL DINTRE TRECUT ȘI VIITOR
Motto
“Istoria este cea dintâi carte a unei nații.
Într-însa ea își vede trecutul, prezentul și viitorul”
Nicolae Bălcescu
La 1 aprilie 1921, în baza Ordinului Marelui Stat
Major nr. 3244, lua ființă Cercul de Recrutare Dolj, ca
unitate cu administrare proprie. 1950 este anul în care
Cercul de Recrutare Dolj se transformă în Comisariatul
Militar de Regiune de categoria I, având în subordine 17
Col. Ionuț-Florin
comisariate militare raionale.
COMAN
La 1 martie 1968, în baza Ordinului M-10 din 17
februarie 1968, comisariatele militare de regiune suferă o nouă transformare, iar
comisariatele militare de raion se desființează. Comisariatul Militar Regional Dolj
se transformă în Centrul Militar Județean Dolj, cu indicativul UM 02403 Craiova,
subordonându-se prim-adjunctului ministrului Armatei și șef al Marelui Stat Major.
În decembrie 2002 Centrul Militar Județean Dolj se transformă în Centrul
Militar Zonal Dolj, subordonat Statului Major al Apărării.
La acest moment Centrul Militar Zonal Dolj este parte a efortului continuu de
transformare și modernizare a Armatei române. Redimensionarea personalului,
modificarea cadrului legislativ, noile sarcini și exigențe de îndeplinit, sunt
caracteristici ale procesului pe care îl parcurgem.
Fiecare zi reprezintă o provocare într-o lume în care, paradoxal, singura
constantă este constanța schimbării. Parcă niciodată evenimentele nu s-au succedat
cu așa rapiditate, provocările nu au îmbrăcat forme atât de volatile. Dar, dincolo de
orice dubiu, capacitatea Centrul Militar Zonal Dolj de a se adapta proactiv noilor
misiuni, este piatra de temelie pentru asigurarea succesului.
Resursa umană este pe cât de importantă, pe atât de delicat de gestionat de
către orice organizație, iar Centrul Militar Zonal Dolj nu face excepție. Mai mult,
poate cea mai specială misiune a centrului militar este de a constitui, pe de o parte,
interfața dintre Ministerul Apărării Naționale și societatea civilă și, pe de alta,
legătura cu personalul trecut în rezervă. Practic, cele două valențe ale C.M.Z. Dolj se
potențează reciproc și asigură legătura strânsă dintre trecut, prezent și viitor.
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În acest sens, Centrul Militar Zonal Dolj a organizat și desfășurat activități
complexe pe linia recrutării, a completării cu resurse a unităților din aria sa de
responsabilitate. Sarcinile noastre sunt multiple, complexe și importante atât
pentru armată cât și pentru societatea civilă.
Una dintre acestea o reprezintă activitatea de informare, recrutare și selecție
atât pentru formarea profesională inițială a personalului militar în activitate cât și
îndrumarea pentru a urma cursurile învățământului militar liceal, postliceal și
universitar. De asemenea, gestionăm evidența tuturor cetățenilor cu obligații
militare și deținem evidența pensionarilor militari și a cadrelor militare în rezervă.
Nu în ultimul rând, realizăm asigurarea forței de muncă pe timpul stărilor
excepționale prin mobilizarea la locul de muncă și avem sarcina de a asigura cu
resurse umane și materiale toate unitățile din sistemul național de apărare.
Apreciem că Statutul de rezervist al Armatei României încununează viața și
cariera militară a fiecăruia dintre membrii A.N.C.M.R.R. Este pecetea celor care șiau împletit pentru o mare parte din viață destinele cu instituția militară. Au ales
cariera armelor, cu ceea ce a însemnat ea: determinare, ambiție, satisfacție dar, și
greutăți și renunțarea sistematică la liniștea propriului cămin, ale locurilor natale
și, în ultimă instanță, chiar la sine.
Este bine de știut că structurile asociative care își desfășoară activitatea în
domeniile de responsabilitate ale instituției militare sunt acele asociații / fundații
al căror scop și obiective se circumscriu domeniilor de responsabilitate ale
Ministerului Apărării Naționale. Printre acestea își desfășoară activitatea și
Asociația Națională a Cadrelor Militare în rezervă și în retragere – Filiala Județului
Dolj „Mihai Viteazul”, avându-l președinte pe dl. gl.mr. (r) Pâlșoiu Ion.
Asociația reprezintă și apără interesele și drepturile cadrelor militare în
rezervă și în retragere, ale familiilor acestora, în relațiile cu Ministerul Apărării
Naționale, cu celelalte autorități și instituții publice, centrale și locale, precum și
organizații similare din țară și străinătate.
Potrivit art. 4 din Legea 346 / 2006, „Ministerul Apărării Naționale colaborează
interinstituțional și cooperează,.....cu asociațiile cadrelor militare în rezervă și în
retragere”, având printre atribuții și coordonarea problematicii acestora.
Centrul Militar este structura care organizează, planifică și conduce întâlnirile
periodice cu reprezentanții structurilor de conducere ale A.N.C.M.R.R. Întâlnirile
periodice se planifică și se desfășoară, de regulă, bianual, în lunile martie și
septembrie, sau ori de câte ori situația impune, data fiind stabilită de comun acord.
Comandantul Centrului Militar Zonal Dolj, relaționează instituțional cu
președintele structurii asociative și informează echipa de comandă a Statului Major
al Apărării privind concluziile rezultate.
Bineînțeles, scopul comun este ca prin identificarea unei perspective comune
(atât din interiorul instituției militare, cât și din punct de vedere al celor trecuți în
rezervă), să promovăm imaginea M.Ap.N. în comunitatea locală, să oferim societății
civile o imagine fidelă, reală, a instituției care se bucură constant de încrederea
nestrămutată a românilor.
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Pentru realizarea acestui deziderat, în urma acestor consultări, C.M.Z. Dolj
informează cu celeritate echipa de comandă a S.M.Ap. pentru ca, împreună să se
identifice soluții care să conducă la implementarea acelor propuneri care, în opinia
factorilor decidenți, sprijină efortul de îmbunătățire a imaginii M.Ap.N.
În altă ordine de idei, Centrul Militar asigură informarea reprezentanților
structurilor de conducere ale A.N.C.M.R.R. privind noutățile sau modificările legislative
specifice M.Ap.N. care privesc personalul militar în rezervă și în retragere, locurile de
refacere, recuperare și procedura de procurare a biletelor pentru odihnă și tratament
în locațiile M.Ap.N., procedura decontării contravalorii medicamentelor, modul de
soluționare a propunerilor și solicitărilor adresate S.M.Ap./M.Ap.N.
În cazul apariției unor situații de interes, se execută o informare reciprocă,
cum s-a întâmplat și în cazul implementării prevederilor Legii 168/2020 pentru
recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și
operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor
drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat.
De altfel, în contextul actual al pandemiei, Ministerul Apărării Naționale a
organizat imunizarea voluntară anti-COVID 19 a militarilor în rezervă și în
retragere prin Centre de vaccinare proprii organizate la nivelul unităților militare.
În acest demers, Centrul Militar Zonal Dolj a participat activ, planificând
personalul în rezervă, retragere, veteranii și văduvele de război. Pentru personalul
care nu s-a putut deplasa, s-au organizat, prin grija centrelor de vaccinare, în
funcție de situație, echipe mobile care au executat vaccinarea.
Relațiile de colaborare între Centrul Militar Zonal Dolj și Asociația Națională
a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, Filiala Județului Dolj „Mihai Viteazul”
transcend componenta instituțională. Așa cum am mai menționat, legătura umană
firească între „colegi de arme” este definitorie și reprezintă punctul de plecare al
oricărui demers comun. Mereu acolo unii pentru alții, credem cărespectul reciproc
și dorința de a păstra legătura dintre trecut și viitor, prin acțiuni prezente, concrete
reprezintă garanția îndeplinirii obiectivelor asumate.
Este de la sine înțeles că, și pe viitor, ne oferim toată disponibilitatea pentru
un dialog constructiv, pe teme de interes comun, conform unui calendar agreat de
ambele părți.
Ca o concluzie, credem cu tărie că schimbarea poziției de activitate reprezintă
numai o operațiune de operare în evidență. În realitate, rămânem ancorați
acelorași interese și vom continua să servim împreună Armata română într-un
mediu extrem de volatil, în care provocările asimetrice impun identificarea de
soluții bazate pe cooperare și consens interinstituțional.

Am onoarea să vă salut cu ocazia apariției primului număr
al revistei „Rezerva Oștirii Doljene”!
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RESPECTUL FAȚĂ DE REZERVIȘTII
MILITARI–UN ADEVĂRAT CREZ PENTRU
ELEVII COLEGIULUI NAȚIONAL MILITAR
„TUDOR VLADIMIRESCU” DIN CRAIOVA
Cultul trecutului și, îndeosebi, cinstirea memoriei înaintașilor neamului este
cea mai înaltă datorie, căci, așa cum spunea marele istoric Nicolae Iorga, „e bine să-i
vorbești unui popor de oamenii lui mari”.
În acest context elevii Colegiului Național Militar
„Tudor Vladimirescu” din Craiova își reafirmă respectul față
de rezerviștii militari, membri ai A.N.C.M.R.R. Filiala
Județului Dolj „Mihai Viteazul” ca o datorie de onoare pe care
trebuie să o dobândească în anii de școală și să o cultive pe
parcursul întregii lor cariere militare. Pentru atingerea
acestui scop, elevii vor fi implicați în cât mai multe activități
menite să le dezvolte această credință, iar școala noastră,
încă de la reînființare și-a fixat un astfel de obiectiv. În cei
cinci ani de existență care s-au scurs de la momentul
reînființării, colegiul a inițiat și a promovat o multitudine de
proiecte, a stabilit parteneriate cu diverse instituții militare
și de cultură, care să înlesnească drumul formării viitorilor
Col.
militari pentru care cuvintele patrie, neam, precum și
Gheorghe BOBOC respectul față de înaintași trebuie să fie o călăuză în tot ce
vor întreprinde.
În acest sens, încă din toamna anului 2016, colegiul a făcut demersuri astfel
încât Monumentul Fiului Eroului Necunoscut
Amilcar Săndulescu să treacă în patrimoniul
spiritual al școlii. În fiecare an de atunci, de Ziua
Armatei României, de Ziua Eroilor, de Ziua
Veteranilor și ori de câte ori se organizează
activități de comemorare, elevii militari sunt
prezenți la manifestările organizate de autorități
pentru a aduce un pios omagiu tuturor eroilor
ce-și dorm somnul etern în Cimitirul Sineasca
din Craiova, un adevărat panteon al
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recunoștinței, dar și celui care a fost desemnat în 1923 „ fiul Eroului Necunoscut”,
Amilcar Săndulescu, elev al Liceului Militar „Dimitrie A. Sturdza” din Craiova.
Din anul 2018, în colegiu activează Cercul „Cultul Eroilor”, înființat în urma
semnării unui protocol de parteneriat cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina
Maria”, Filiala Dolj „Frații Buzești”, coordonat de doamna profesoară de istorie Nori
Cadea. Format din elevi, Comitetul de conducere al cercului stabilește la începutul
fiecărui an activitățile ce vor fi desfășurate și, în funcție de obiectivele propuse,
sunt încheiate acorduri de colaborare cu diverse instituții. Între activitățile
desfășurate în cei patru ani de la înființarea acestui cerc, merită a fi menționate
organizarea Simpozionului și Expoziției „Eroul Necunoscut - simbolul României
Mari”, în parteneriat cu Muzeul Național Militar „ Regele Ferdinand I” și Asociația
Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Dolj „Frații Buzești”, Simpozionul
organizat de Ziua veteranilor pe 11 noiembrie 2019, dar și participarea la
concursurile organizate de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, unde elevii noștri
au obținut în 2020 două premii naționale: la concursul „Eroul meu de ieri și de azi”,
eleva Georgescu Ana Ruxandra a obținut locul I, iar la concursul „Să nu ne uităm
eroii!”, elev-caporal Vîrtopeanu Cristian George a obținut locul al III-lea.
Bicentenarul Revoluției de la 1821 și comemorarea Eroului-Martir Tudor
Vladimirescu, a prilejuit numeroase manifestări. În ianuarie 2021, a fost demarat
proiectul educativ „Pe urmele pandurilor lui Tudor Vladimirescu”, în cadrul căruia
au fost desfășurate o multitudine de activități și au fost stabilite numeroase
parteneriate. Elevii au avut posibilitatea să afle mai multe despre cel care a ridicat
stindardul revoluției și a deschis calea regenerării noastre naționale,
documentându-se fie în localitățile lor de proveniență, în care există monumente de
for public, muzee, case memoriale, fie dintr-o serie de lucrări, articole și reviste
istorice dedicate marelui eveniment. La final, gândurile acestora, trăirile și
sentimentelor dobândite în urma cercetării au fost exprimate în revista „Orizont
cultural”, al cărei număr omagial intitulat „Tudor Vladimirescu 200” a fost tipărit
într-un tiraj substanțial, astfel încât toți elevii să aibă acces la informațiile
prezentate de colegii lor care au format colectivul de redacție. De asemenea,
Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” și-a îmbogățit patrimoniul cu o Sală
Muzeu, dedicată marelui pandur oltean în care, alături de planșele care tapetează
pereții încăperii și care expun într-o ordine cronologică viața și faptele „olteanuluinepereche”, se regăsesc replica steagului revoluției, replici ale unor costume de
epocă (costumul purtat de Tudor Vladimirescu în perioada revoluției și câte un
costum de pandur, arnăut și de boier), copii ale unor documente și scrisori
redactate de conducătorul revoluției, reproduceri ale unor tablouri pictate în
perioada postrevoluționară și o mică bibliotecă cu lucrări istorice tipărite cu ocazia
centenarului revoluției sau mai târziu. Elevii au avut posibilitatea de a-și îmbogăți
informațiile istorice despre momentul revoluționar 1821 prin participarea la
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workshopul – „Tabăra revoluționară de la Țânțăreni din februarie 1821”,
manifestare științifică coordonată de prof. univ. dr. Sevastian Cercel, prof. univ.
dr. Cezar Gabriel Avram și prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, activitate desfășurată de
Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu – Plopșor” al Academiei
Române, din Craiova, în cadrul proiectului național „Amfiteatrul Tudor
Vladimirescu”. O altă manifestare științifică, care le-a dat elevilor vladimirești
posibilitatea de a-și îmbogăți cultura istorică a fost și Simpozionul Național „Tudor
Vladimirescu 200”, desfășurat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj,
Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române
din Craiova, Arhivele Militare Naționale Române, Muzeul Militar Național „Regele
Ferdinand I”, Muzeul Olteniei Craiova și celelalte colegii militare din țară, care a
reunit într-un format hibrid (fizic și online) distinși cercetători din domeniul
istoriei, muzeografi, preoți militari și profesori.
Dintr-un astfel de proiect nu avea cum să
lipsească un concurs, în care elevii colegiilor
militare au fost provocați să-și exprime gândurile
și emoțiile despre cel care a fost simbolul istorie
noastre naționale la începutul veacului al XIX-lea.
Desfășurarea concursului „Tudor Vladimirescu
200” a vizat trei secțiuni – creație literară (poezie),
creație plastică și eseu istoric. Lucrările premiate
au fost popularizate prin intermediul revistei
„Orizont cultural”, iar elevii au primit din partea
organizatorilor, diplome, cărți, reviste și insigne.
Desigur că din proiectul nostru nu puteau
lipsi momentele cultural-artistice. Pe 1 iunie 2021,
s-a organizat spectacolul „Pe plaiuri pandurești”, în
cadrul căruia elevii vladimirești au recitat poezii,
au interpretat doine și balade și au pus în scenă un
fragment din drama istorică scrisă de marele
istoric Nicolae Iorga „Tudor din Vladimir”.
Spectacolul a fost completat cu o suită de dansuri oltenești.
La final de an școlar, 65 de elevi au avut pornit într-o călătorie inedită.
Urmărind drumul parcurs de Tudor, aceștia au poposit la Casa Memorială „Tudor
Vladimirescu”, la Casa lui Vasile Moangă din Târgu Jiu, unde Tudor s-a întâlnit cu
apropiații săi înainte de declanșarea revoluției, la Padeș, unde Tudor a citit prima
sa Proclamație către țară și la Tânțăreni, locul unde Tudor și-a fixat tabăra
revoluționară pentru aproape o lună, în februarie 1821.
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Liceul Militar „Dimitrie Sturdza” din Craiova

Deschiderea anului școlar 2021-2022 a prilejuit noi manifestări cu ocazia
împlinirii a 140 de ani de la înființarea Școlii Fiilor de Militari „Dimitrie A. Sturdza”
la Craiova, dar și a împlinirii a cinci ani de la reînființarea Colegiului Național
Militar „ Tudor Vladimirescu”. Fără îndoială, cel mai emoționant moment atât
pentru elevi, cât și pentru întreg personalul unității, a fost dezvelirea bustul Eroului
Martir Tudor Vladimirescu, operă a sculptorului Daniel Petria.
Vă asigurăm stimați rezerviști că,vom răspunde și în continuare solicitărilor
A.N.C.M.R.R. Filiala Județului Dolj „Mihai Viteazul”, pentru desfășurarea cu succes a
activităților comune, menite să pună în valoare colaborarea cu elevii Colegiului
Național Militar „Tudor Vladimirescu”din Craiova.

La mulți ani revistei „Rezerva Oștirii Doljene”!
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CASA DE AJUTOR RECIPROC(C.A.R.)
A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI
ÎN RETRAGERE
C.A.R.–ul pensionarilor militarișiurmașelor acestora, a
luat ființă pe data de 23 iulie 1994 din nevoia expresă a
cadrelor noastre militare în rezervă și în retragere. Această
formă de întrajutorare și-a dovedit cu prisosință utilitatea de-a
lungul celor 27 ani de existență.
Casa este în același timp interfața A.N.C.M. R. R. Filiala
Județului Dolj „Mihai Viteazul”, unde îi regăsim zi de zipe
camarazii noștri în căutarea unor soluții financiare cu care să-și
rezolve problemele lor cotidiene. În prezent conducerea C.A.R.ului nostru este alcătuită dintr-o echipă nouă de profesioniști, din
care facparte: mr. (r)Topoloiu Marin-președinte, col.(r) Spătaru
Mr. (r)
Marin-vicepreședinte, mr. (r) TurețchiAdrian-contabil, mr. (r)
Marin TOPOLOIU
Pârvu Nuța-secretarșiplut. adj. pr.Șandru Doru-casier. Menționez
căastăziC.A.R-ul numără 1.635de membri și în perioada 01.01-23.09 a.c. au fost
acordate la solicitarea membrilor ei, împrumuturi în valoare de 3. 800. 000 lei.
C.A.R.-ul cadrelor militare în rezervă și în retragere este în prezent o
structură viabilă, capabilă să satisfacă într-o proporție covârșitoare solicitările
membrilor ei, astfel încât cererile de împrumut sunt analizate și soluționate de
fiecare dată cu operativitatea caracteristică spiritului militar.
Un loc aparte în multitudinea activităților noastre, îl ocupă rezolvarea cu
promptitudine a cererilor pentru ajutor de deces, pe care colegii noștri le oferă cu
operativitate urmașilor îndreptățiți ai celor decedați. Sumele reprezentând
ajutoarele de deces acordateanul acesta s-au cifrat la suma de 70. 000 lei.
Fără falsă modestie, trebuie să spunem că, efortul permanent al conducerii
C.A.R.-ului i-a atras în timp recunoașterea și aprecierea din partea tuturor celor
care au venit în contact cu noi.
Trebuie să mai menționăm de asemenea că, marea majoritate a membrilor
C.A.R.-ului sunt și membri ai A.N.C.M.R.R. Filiala Județului Dolj, fapt care a condus
de-a lungul timpului la creșterea încrederii rezerviștilor în cele două asociații,
precum și la realizarea unei colaborări camaraderești de excepție.
Existența și utilitatea C.A.R. – ului vine să demonstreze, dacă mai era necesar,
că pensionarii militari trăiesc în condiții modeste de viață, ducând mai departe cu
ei stigmatul „pensiilor nesimțite” cu care i-au „gratulat” politicienii de ieri, de azi și
cu siguranță o vor face și cei de mâine!
Vă asigurăm dragi camarazi, membri ai C.A.R.-ului, că vom depune și în
continuare toate eforturile pentru a răspunde cu operativitate și solicitudine
problemelor dumneavoastră, respectând întru totul legile și normele în vigoare.
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ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ CULTUL EROILOR
„REGINA MARIA”
FILIALA JUDEȚULUI DOLJ „FRAȚII BUZEȘTI”,
LA TREI DECENII DE LA RELUAREA
ACTIVITĂȚII
Istoria României este o adevărată epopee a luptei
pentru independență,libertate șidreptate socială marcată
de jertfe,suferințe și de lacrimi aleînaintașilor noștri.În
îndelungata noastră istorie, românii nu au cedat niciodată
în fața vicisitudinilor șide fiecare dată s-au ridicat și au
reușit să asigure continuitatea noastră pe aceste
meleaguri
străbune.Strămoșii
noștriși-au
apărat
permanent glia strămoșească prin lupte și încleștări
dramatice cu dușmanul,numărul eroilor căzuți însoțind
fiecare victorie obținută cu mari sacrificii umane.
Ovidiu, poetul roman exilat la Tomis ne-a transmis
Col. (r)
prin scrierilesale că, „dacii trăiau cu o mână pe coarnele
Marinel FLORESCU
plugului, iar cu cealaltă mână țineau arma de luptă”!
În viziunea noastră Eroii Neamului Românesc sunt toți cei care prin lupta și
jertfa lor supremăau contribuit la păstrarea independenței și suveranității
statului (indiferent de epoca istorică), la păstrarea limbii și tradițiilor națiunii române.
Strămoșii neamului românesc, geto-dacii prin regii lor Burebista și Decebal,au
luptat pentru a păstra liberă „Țara Dacilor” încă din urmă cu peste două milenii.
Răsculații transilvăneni din anul 1437 la Bobâlna,
câtși cei conduși
deGheorghe Doja la 1514 au luptat până la sacrificiul suprem, iarîn 1784, Horia,
Cloșca și Crișan s-au răsculat împotriva ocupației austro -ungare, care impusese o
dominație barbarăși inumană, scopul ridicării la luptă alromânilor fiind eliberarea
națională și socială.
Tudor și pandurii săi precum și cetele de haiduci care au aderat
laRevoluția din anul 1821 au demonstrat că poporul român nu acceptă să-i fie
încălcate drepturile fundamentale.În anul 1877România și-a cucerit prin luptă
independența.Pe toată perioada războiului, au murit în total, au dispărut sau au fost
răniți, circa10.000 pierderi, ceea ce înseamnă un sacrificiu enorm în raport cu cei
aproximativ 58.000 departicipanți la operațiile militare.
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Țărănimea a fost dintotdeauna categoria socială cea mai nedreptățită de-a
lungul istoriei, motivpetr care avea să declanșeze înprimăvara anului 1907 una din
bătăliile de clasă cele mai mari din istoria sa.
În timpul Primului Război Mondial (1914 – 1918) tributul românesc de jertfe
afost în jur de 800.000 morți răniți oridispăruți, România situându-se pe locul 2
după Franța, în privința numărul victimelor războiului1.
1 Decembrie 1918- a fost ziua „Reîntregirii teritoriului și a neamului
românesc” așacum a fost pe vremea strămoșilor noștri geto – daci, sau pe vremea –
deși scurtă –a lui MihaiViteazul.
A Doua Conflagrație Mondialăcare a durat 1421 de zile, de la 22 iunie 1941
până la 12 mai 1945 a făcut numeroase victime și în rândul combatanților noștri.
Astfel, în Campania din Est aupierit pe câmpul de luptă circa 624.740 soldați,
subofițeri și ofițeri români, iar în Campania din Vest au căzut eroic pe câmpurile de
luptă peste 170.000 de luptători.
Nu-i vom uita niciodată pe eroii noștri care și-au pierdut viața sub drapelul tricolor
în teatrele de operații din Irak și Afganistan și nici pe eroii Revoluției de la 1989.
Toți cei care au căzut pe câmpul de luptă, dar și veteranii care s-au întors acasă
purtându-și cu mândrie medaliile și decorațiile sunt „EROI AI NEAMULUI NOSTRU”.
Scurtistorical FILIALEI DOLJ “FRAȚII BUZEȘTI”
Asociația Națională Cultul Eroilor „REGINA MARIA”, Filiala Dolj ”FRATII
BUZEȘTI” și-a reluat activitatea pe data de 19 noiembrie 1991, după ce a
„AșezământulNațional REGINA MARIA pentru Cultul Eroilor” fusesedesființatîn
anul 1948 prin Decret al Marii Adunări Naționale.
Principalul obiectiv al filialei noastre îl reprezintă cinstirea memoriei tuturor
celor care se odihnesc în pământul scump al patriei sau departe de tară, evocării
faptelor și sacrificiului lor suprem, ori de câte ori avem ocazia dar în mod special de
Ziua Eroilor-Înălțarea Domnului.
În cei 30 de ani de la reluarea activității, Filiala Dolj „Frații Buzești” a
Asociației Naționale CultulEroilor „Regina Maria”, a desfășurat numeroase activități
specifice în școlile județului Dolj. În cei aproape 30 de ani de existență, Biroul
Executiv al filialei în colaborare cu școli gimnaziale, licee, colegii și grupuri școlare
am reușit să constituim peste 200 de Cercuri ”Cultul Eroilor”. Continuăm în acest
mod să sădimși să dezvoltăm în mintea și în sufletul tinerilor respectul pentru
trecutul de luptă glorios și Eroii Neamului Românesc.
Pentru a promova și populariza imaginea filialei Dolj “Frații Buzești”, atât în
plan localcât și la nivel național, s-a simțit nevoia de a fi editată propria publicație
(revistă), intitulată„OLTENIA EROICĂ”, primul număr apărând în anul 2011 iar până
acum am reușit să edităm 13 numere ale revistei.Prin acest „organ de cultură și
educație patriotică” s-a dorit și se dorește în continuare, nunumai prezentarea vieții
filialei ci și stimularea potențialului creator al membrilor filialeișisubfilialelor
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din județ, asigurând publicarea de materiale, articole și poezii ale acestora. Filiala
județeană Dolj „Frații Buzești”are în prezent 88 de subfiliale, iar patrimoniul eroic
al județului Dolj este constituit din: 73 de cimitire de onoare aleeroilor, 46 de
morminte individuale și 137 de monumente ale eroilor din care 7 au fost
construitedupă 1990.
Înîncheiere se cuvine să mulțumim cu acest prilej, tuturor celor care s-au
implicat în activitățile filialeiși ne-au sprijinit în această perioadă.
NEAMUL ESTE ETERN PRIN CULTUL EROILOR (N.Iorga).
Note: 1. Gl. mr. (r) prof. univ.dr. Visarion Neagoe, „România Eroică”, nr. 1/2018, pag. 3 – 4).
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COMPLEXUL MUZEAL
„OLTENIA AERONAUTICĂ „ INAUGURAT DE
ARPIA - FILIALA CRAIOVA DE ZIUA AVIAȚIEIFORȚELOR AERIENE
-Calvarul construirii Monumentului
Aviatorilor la CraiovaÎn ultimii ani, Ziua Aviației la Craiova, pierduse din
charmul de odinioară când, ne manifestăm cu smereniea
cuvenită, cinstirea memoriei aviatorilor căzuți în slujba
aripilor românești în ritmurile
emoționante ale
ceremonialului militar și cel religios, alături de autorități
locale, colegi și prieteni din ANCMR –Dolj, CE - DOLJ și nu în
ultimul rând de colaboratorii care au meritul deosebit de a
ne fi sprijinit cu materiale, forță de muncă, sau sfaturi utile.
Anul 2021 a reașezat lucrurile pe făgaș, sperăm cu
continuitate, reușind să sărbătorim Ziua Aviației la modul
Gl. fl.aer
special, potrivit aprecierilor participanților și, mai ales a Ion CRĂCIUNESCU
felicitărilor, de care suntem mândri. De ce la modul special?
Pentru că, Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii (ARPIA) Filiala Craiova, a făcut dovada unei performanțe unice prin curajul, efortul,
potențialul și capacitatea organizatorică arătate, atunci când a reușit realizarea a
trei obiective la fel de importante, dar și foarte dificile, având în vedere specificul
fiecăruia.
Deoarece angajamentul realizării acestor obiective, a fost cuprins în ultimii
trei ani în programele anuale ale ARPIA –Craiova, din cauza dificultăților
întâmpinate în special în ce privește Monumentul Aviatorilor, dar și pentru că
actuala conducere a asociației a fost angrenată cu prioritate pentru organizarea
ieșirilor internaționale în expoziții de răsunet, cu aeroplanele istorice realizate de
noi încă din 2012, am fost nevoiți să lăsăm pe un plan secundar realizarea
construcțiilor în discuție.
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În acest context voi avea în vedere în cele ce urmează, o creionare a unei părți
din dimensiunea efortului pentru realizările în discuție, pentru că pot fi considerate
surse de documentare pentru demersuri similare, ale unor eventuali inițiatori.
Mai întâi, cu privire la realizarea monumentului, menționez preocuparea
noastră, mai ales a comandorului Sandachi Paul pentru fundamentarea demersului,
cu argumentări istorice din care se releva necesitatea construcției unui monument
al aviatorilor pe o vatră cu repere istorice în aeronautică, în aviație în general. Se
atenționa asupra unei realități ofensatoare pentru aviator, aceea că monumentul
aviatorilor lipsea din Craiova.
Obiectivul construirii Monumentului
Aviatorilor în Craiova, a vizat demararea unui
amplu program de revitalizare a patrimoniului
tehnic aeronautic local într-un context general de
activare a patrimoniului industrial autohton. Un
asemenea obiectiv nu putea fi atins fără sprijinul
organelor locale - am considerat noi la modul
firesc.Acest sprijin vine in momentul în care liderii
locali, și naționali, factori de decizie, conștientizează
necesitatea implicării responsabile a instituțiilor pe
care le reprezintă.
Procesul de conștientizare înseamnă în
primul rând, să ai habar de istoria urbei; nu avem
pretenții să cunoască cine sau ce au fost și ce au
reprezentat în istorie Henri Coandă, Gheorghe
(Gogu) Constantinescu, Henri August, Vasile Craiu, Dumitru Naidinescu, Mariana
Drăgescu, Romeo Popescu, Avionul doljean, revista Aerul, Aeroclubul Olteniei; nu
ne referim la o istorie îndepărtată ci la una ce are ca repere anii pe care i-am trăit
noi, cei de vârsta a treia. Pe baza acestui raționament, conducerea ARPIA - filiala
Craiova a purces la contactarea factorilor locali de decizie din administrație pentru
a le prezenta argumentele legate de obiectivul nostru, argumente care să le
trezească din subconștient acea istorie recentă și să-i oblige să o caute reliefată, nu
contează în ce forme, în actualitate, la nivelul unor instituții specializate și, ne
referim, în primul rând, la muzee. Din păcate căutarea va avea rezultate
nefavorabile căci patrimoniul tehnic nu a stat și nu stă în atenția acestor instituții.
Am fost deziluzionați, dar asta nu înseamnă că am renunțat la obiectivul nostru.
Pe noi ne apasă într-adevăr, acea istorie recentă în care sub ochii noștri
Craiova și împrejurimile sale s-au transformat în aproape 25 de ani dintr-un oraș
aservit ruralismului cu morile sale și imensele grădini agricole ce amenințau să
înghită citadinul, într-un centru industrial cu ramuri de vârf între care industria
constructoare de avioane și accesorii, industria constructoare de autoturisme, de
45

Anul I, Nr. 1/2021

mașini agricole și utilaj greu și altele. Aveam în buna noastră credință simplă, dar
adevărată dorință de a fi promotorii activării imaginii a ceea ce a fost și a
reprezentat Craiova industrială după alți 25 de ani, din păcate, de jaf și distrugere.
Adică să inițiem prin contribuția noastră de înțelepciune și sacrificiu liber
consimțit, declanșarea resorturilor de acceptare (de bunăvoință, doar suntem la
mâna lor după ce i-am votat) a proiectului de onoare ce-l reprezintă un „Memorial
Tehnic Aeronautic Henri Coandă”.

Macheta avionului Coandă 1910
Le-am explicat în desele întâlniri că în demersul nostru suntem datori să
apărăm cu demnitate simbolurile industriei aeronautice din Oltenia, să păstrăm ceea
ce a mai rămas în urma jafului și distrugerilor generate de incompetență și ignoranță.
Lamentările și neputința, limitările și repulsia au fost dovada că vorbim cu pereții,
chiar dacă le prezentăm riscurile dispariției totale a acestor mărețe elemente de
patrimoniu cultural din Craiova, chiar dacă le-am oferit soluții cu privire la o locație
pe fosta vatră a aviației militare în Craiova, care de ani aparține de consiliului
județean, cedat de Ministerul Apărării Naționale. Am cules numai dezamăgiri.
Am reluat lupta în ianuarie 2019, mobilizați de voința hrănită timp de 14 ani,
cu speranța de a ridica la rangul de «poziție de zbor» simbolul industriei de aviație
românești, avionul cu reacție subsonic IAR-93. Este bine să se știe că avionul acesta
este oltenesc, nu numai prin renumita fabrică de avioane de la Craiova pe porțile
căreia au ieșit 77 de astfel de avioane, dar și prin faptul că fondatorul acestui mare
și îndrăzneț proiect, a fost renumitul inginer de aviație oltean din Maglavid - Dolj,
profesor universitar, general locotenent Ștefan Ispas, fost comandant al Academiei
Tehnice Militare și membru al Academiei Române și al Societății Aeronautice
Britanice, director general în mai multe direcții ministeriale, pe domeniul
industriei aeronautice și multe altele… Aflați cei care nu știți: Craiova a fost până
anul acesta, tocmai orașul care „a reușit performanța'' de a nu-l onora cu «STATUIA
ÎNĂLȚĂRII» într-un binemeritat monument, cum demonstrăm mai sus. Ba
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dimpotrivă, ca un blestem, avioanele au fost canibalizate groaznic de dureros
(pentru privitori) și uitate în cimitirul elefanților industriei aeronautice, pe moșia
lăcomiei Consiliului Județean, din cauza lipsei de pază și într-o crasă indolență.
Ne-am bătut în furcile caudine ale obținerii a trei certificate de urbanism, din
care ultimul și cu obținerea a opt avize necesare autorizării construirii
Monumentului Aviatorilor în Craiova.
Deși, primăria Craiova, ne-a înțeles, în principiu, nu am reușit timp de
aproape doi ani să lămurim Comisia Națională pentru Monumente de For Public,
din Ministerul Culturii, de buna noastră credință, fundamentată de argumentele
prezentate mai sus.
Am conceput, pregătit și prezentat „semizeilor de sus” trei variante de
monument, muncite în zeci de ore de prelucrări mai întâi în 3D, apoi în Photoshop,
cu studenți basarabeni, de la facultatea de Inginerie Aerospațială din Craiova și
apoi, cu răbdătorul arhitect Sorin Dumitrașcu, sincer admirator al acțiunilor
noastre și pasionat de aviație. După cum s-a întâmplat, am fost obligați sub
amenințarea că acestea nu vor fi avizate niciodată, să renunțam mai întâi la
simbolul oltenesc al coloanei lui Brâncuși, în favoarea unei statui Icarus, la sugestia
maestrului prieten Dan Antoniu. Fără succes și așa, am constatat ca nici scoaterea
din monument, cu mare strângere de inimă a celor două avioane, să nu
impresioneze pe specialiștii de la București.
Este relevant să amintesc de ciudățeniile modului de apreciere a proiectelor
mai ales a ultimei variante - cea cu statuia, la care am fost martori, prin faptul că am
reușit cu eforturi deosebite, să particip la ședința comisiei, în speranța că vom găsi
înțelegere. Mai întâi s-au pronunțat cinic în privința ''poziției de zbor '' a celor două
avioane, insinuând cu mintea lor de artiști plastici, că „ne-am bătut joc'' chipurile,
de ideea de zbor. Vă dați seama ce a fost în sufletul unui zburător. Le-am spus că în
toată lumea există așa ceva! Dar am înțeles substratul. Am desprins fără echivoc
dorința - condiție - ca noi aviatorii, să fi lucrat sub tutela vreunui artist plastic - a se
înțelege cu plata unor costuri exorbitante - din cadrul Uniunii Artiștilor Plastici din
Craiova. Deși președintele Pavel Șușară nu prea a comentat, ultima variantă dând
de înțeles că se va decide în plenul ședinței fără noi și am fost abordați de artistul
plastic nemțean, care consideră nepotrivită platforma cu trepte pe care se afla
soclul statuii! Mai mult ne-a recomandat să mergem la Institutul de arhitectură din
București, să obținem fonduri europene pe un proiect de monument prin licitație.
Adică ceea ce nu este posibil potrivit legilor europene pe domeniu, studiate de noi
și specialiști binevoitori, timp de câteva luni. Astfel, am ajuns la cea de a patra
variantă, îmbunătățită cu „pecetea'' binevoitoare a unui artist plastic fără pretenții.
Ne spuneam că la avioane nu renunțăm, le vom amplasa pe fiecare separat, într-un
parc aeronautic în care desigur va trona „nefericitul” avion IAR-93 și pentru care
sperăm că nu se mai impune avizul Ministerului Culturii.
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În sfârșit, am reușit cu ajutorul eurodeputatului Marian Jean Marinescu să
obținem acel aviz, sub denumirea de Memorial Aeronautic, cu care doamna arhitect
a municipiului Craiova a fost de acord, în consens cu Comisia Județeană de Cultură,
astfel ca în 2 săptămâni, la 20 octombrie 2019, să avem Autorizația de construcție,
a Monumentului Aviatorilor.
Urmând procedurile via primărie și Inspectoratul de Stat în Construcții, am
ajuns la unul din momentele binecuvântate ale existenței asociației, în care în două
zile să găsim două firme gata să ne ajute necondiționat. Prin bunăvoința inginerului de
aeronave Dan Dumitru și a extraordinarului director tehnic inginer Andrei Lupu, de la
SC Domarcons SRL, s-au asigurat probono, construcția monumentului, livrarea țeavii
de susținere a avionului și, a plăcii comemorative cu înscrisurile necesare.
Apreciez efortul avocatului fost pilot, Ion Gheorghe Vaida, autor a mai multe
cărți ce privesc avioanele cu reacție. La fel, omul de excepție inginer de aviație,
Enache Alexandru, de la SC DedalusTech, ne-a oferit vopsirea și
amplasareaavionuluiIAR-93 și astfel au fost create condițiile de începere a
lucrărilor, la 1 noiembrie 2019. Menționez că, de un an aveam statuia ICAR
construită în 3D, de către planoristul și constructorul de planoare Horia Florian, cu
care am rămas colaborator, statuie pe care a fost nevoie să o ajustăm mereu cu
ajutorul inginerului Deliu Tudor, din cauza unor deteriorări apărute pe timpul
prelucrării cu rășină.
Granitul pentru placare, placa comemorativă și structura de fier forjat, pentru
ambele obiective au fost rezolvate cu mult efort prin bunăvoința domnului inginer
Andrei Lupu. La capitolul –Amplasare avion IAR-93, a fost mare dezbatere cu
privire la punctul de prindere a stâlpului înclinat(țeava) pentru suspendarea
avionului. Deși comandorul Ilie Dumitrescu concepuse proiectul, au fost opinii
critice de la diferiți specialiști precum că nu este o prindere ce asigură siguranță
deplină. Am trecut prin o adevărată situație conflictuală cu nenea Dumitrescu, ferm
convins că soluția dânsului este cea corectă.
IAR-93 pe actualul amplasament
În final s-a acceptat un amendament, prin
soluția contrafișelor cu fixare pe ferura trenului
de aterizare și pe baza plăcii de fixare la sol. Dar
avionul avea nevoie de acroșaje, blocuri de
rachete grinzi de fixare a acestora, pilon de
fixare a rezervorului ventral și scaun de
catapultare. Pentru aceasta personal am luptat
cu factorii de răspundere din SMFA. Culmea era
că nu mai existau nicăieri aceste componente
provenind de la avionul IAR-93. În final prin
bunăvoința generalului de flotilă aeriană Ion
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Fuiorea, președintele ARPIA și a comandorului Pătrașcu Ion, am găsit soluția
folosirii celor de la MIG 21, cu adaptările corespunzătoare. Acestea au fost aduse de
către Aeroclubul României cu 10 zile înainte de inaugurare. Cu ajutorul substanțial
al conducerii SC Avioane SC a directorului tehnic, Victor Munteanu, a inginerilor și
muncitorilor, cu toții oameni deosebiți, s-au executat dimensionarea plăcilor de
2cm grosime, a țevii la fel de groase, a numeroase buloane, șuruburi, și piulițe, fără
de care nu am fi reușit niciodată. Binemeritată recunoștință! Merită evidențiat
efortul susținut al comandorului Ilie Dumitrescu, în echipă cu locotenent Gheorghe
Dinului, maiștri militari Gheorghe Popovici și Iscruleasa Ion, pentru măsurătorile
de precizie și pentru montarea dificilă a pieselor și acroșajelor.
Pentru amplasamentul avionului firma Dedalus ne-a impresionat cu
ingeniozitatea tehnică dovedită în depășirea dificultăților de transport a avionului
pentru vopsire și pentru ridicarea cu precizie pe stâlpul de susținere, sub
îndrumarea, precisă a domnului inginer Corlătescu Mihai.
Încă de la începerea efectivă a lucrărilor menționate mai sus, am atacat mai
mult de unul singur, amenajarea sălilor pentru mult așteptatul Muzeu, obiectiv
drag nouă, în cadrul Complexului Muzeal - Oltenia Aeronautică. Deși în totală
incertitudine în privința lucrătorilor, iarăși ne - a ajutat providența, pentru că
insistând, am reușit să ne facem înțeleși de inginerul Marian Petcu, patronul de la
SC Recon SRL, care ne-a asigurat lavabila foarte importantă pentru zugrăveli. La
sugestia comandorului Dumitrescu, am apelat la conducerea liceelor care au avut
clase de aviație, pentru aducerea în timpul liber, a meșterilor pricepuți din cadrul
liceelor Traian Vuia și Henri Coandă, cu care avem parteneriate educaționale. Este
de apreciat cu recunoștință, efortul susținut al doamnei maior Nuța Pârvu și a
căpitanului comandor Tiberiu Grigorescu care s-au implicat cu dăruire și în
amenajarea biroului administrativ al muzeului, cu rol și de sediu nou al ARPIA
Craiova. – fixare perdele, pregătire și expunere pe pereți și în vitrine a exponatelor
la dispoziție,în aprovizionare etc.
Bazându-ne pe sprijinul financiar
substanțial acordat prin bunăvoința domnului
inginer Adrian Pop, prin sponsorizare de la SC
RURIS SRL, prieten al aviatorilor și, pe
contribuția financiară prin sponsorizare, adusă
de locotenentul colonel Manea Augustus
Dumitru, membru titular al filialei, am
procedat la conceperea și execuția mobilierului
necesar în cele două săli de muzeu. Cu puțin
noroc acesta din urmă a găsit fabricantul în
persoana fostului pilot Bratu Constantin Cu
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implicarea majoră a comandorului Paul Sandachi, fost director al Muzeului Național
al Aviației Militare, am stabilit principalele piese de mobilier potrivit pentru
exponate-vitrine de diferite dimensiuni, rafturi, panouri, etc. Sticla pentru vitrine și
perdelele au fost asigurate de SC GIP SRL, prin grija lui Manea Dumitru Augustus.
Mare parte din timp a fost destinat supravegherii execuției la fiecare din obiective,
evident cu asumarea răspunderii mai mult în sarcina mea, în condițiile în care
starea de sănătate, nu prea mă ajuta.
În final,cu mari eforturi, în ultimele trei zile, înainte de 20 iulie ziua
aniversării, am reușit realizarea integrală a Monumentului Aviatorilor (Eroilor
Aerului) a poziționării avionului IAR-93 și parțial Muzeul- noi îl considerăm nucleul
acestuia, ca bază de dezvoltare ulterioară.
Elevii CNM „Tudor Vladimirescu”
Încercarea mea de a descrie parte
din activitățile destinate realizării celor
3 obiective menite să îmbogățească
patrimoniul cultural aeronautic local,
este
de
departe
o
imagine
reprezentativă pentru devotamentul și
perseverența cu care câțiva aviatori
pasionați încă de aviație, s-au străduit
să lase cu mândrie ceva interesant și
inedit în urma lor, dovadă a
consemnării unui loc în istoria
existenței noastre trecătoare prin
lumea aeronauticii.
*
Considerăm oportună inițiativa
domnului general maior prof.dr. Ion
Pâlșoiu-Președintele ANCMRR Filiala
Dolj, de a colabora în realizarea unei
reviste proprii sub egida asociației pe
care o păstorește de curând, prin
consemnarea câtorva rânduri și despre
aviatori, cu privire la aniversarea Zilei Aviației - a Zilei Forțelor Aeriene la Craiova,
pentru care am fost onorați cu felicitări din partea dânsului și a colegilor din
asociația parteneră. De menționat cât toți membrii ARPIA Craiova implicați în
activitățile în discuție sunt și membri ANCMRR Dolj.

ARPIA urează revistei „Rezerva Oștirii Doljene” mult succes și
La Mulți Ani!
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RUBRICA JURISTULUI
-Pl-x 199 - SPERANȚA CARE NU MOARE
ULTIMACol. (r) jurist Marian POPA
Pentru pensionarii militari care încă nu sunt la curent cu Plx 199/2020,
acesta este un proiect de lege care vizează modificarea și completarea Legii
223/2015 privind instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat,
inițiat încă din anul 2019 de către fostul ministru al Apărării, Gabriel Leș.
Conform expunerii de motive, proiectul are în vedere necesitatea asigurării și
respectării principiului egalității pentru toate categoriile de pensionari. Astfel se
subliniază necesitatea punerii în acord a conținutul legislației sistemului de pensii
militare cu cel al legislației la zi din domeniul salarizării militarilor și raportarea
modului de calcul a pensiilor rezerviștilor militari la prevederile Legii 153/2017
(privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice).
Se recunoaște în preambul de inițiator că este necesară revenirea în România
la perioada premergătoare și din anii imediat aderării la NATO și UE. Normalitatea
rezultă din aplicarea în acord cu aceasta a unei legislații naționale pe domenii
concrete, nediscriminatorii.
Inițiatorul mai constată că în acordarea pensiilor militare de stat, după
recalcularea acestora s-a ajuns la încălcarea flagrantă a principiilor de bază general
aplicabile în domeniul pensiilor, principii stipulate de altfel în Legea 223/2015,
privind pensile militare de stat.
Analizând situația pensiilor militare la nivelul anului 2019, inițiatorul afirmă că sau creat falii adânci în statutul acestora, deși și-au desfășurat activitatea în aceleași
condiții de grad, funcție și vechime. S-a ajuns astfel la situația aberantă de loc de neglijat
în care cuantumul pensiilor diferă foarte mult, uneori raportul fiind de peste 3/1.
Astfel apare necesitatea corectării insuficiențelor de reglementare din L
223/2015 în sensul recalculării tuturor pensiilor militare, potrivit prevederilor legale
privind salarizarea militarilor aplicabile de 01.01 2022, în condiții
identice/echivalente de funcție și grad militar, indemnizație, sporuri și alte drepturi
salariale precum-și aici intervine un element important-aplicarea unui indice de
corecție la cuantumul brut al pensiilor militare de stat cuvenite sau aflate în plată.
Proiectul de lege prevede printre altele:
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Pensiile militare de stat stabilite, recalculate și actualizate în condițiile
articolului 29 să nu fie mai mare ca 85% din cuantumul bazei de calcul prevăzută la
articolul 28;
Începând cu 01.10 2022, pensiile militare de stat aflate în plată la data de 31.
12 2021, se recalculează din oficiu în raport cu vechimea valorificată prin ultima
decizie de pensie;
Baza de calcul pentru recalcularea pensiilor militare de stat este media
soldelor/salariilor lunare brute aferente funcției utilizate la recalcularea/stabilirea
drepturilor de pensie până la 31.12.2021;
Începând cu 01. 01 2020 la cuantumul pensiei militare brute cuvenite sau
aflate în plată la data de31.12.2019, ale căror drepturi au fost deschise până la data
de 14.09 2017 se aplică un singur indice de corecție astfel:
- pentru persoanele pentru care drepturile de pensie au fost deschise până la
31.12 1994, se aplică indicele de corecție de 1.30;
- pentru persoanele care s-au pensionat în perioada 01. 01 1995- 31.12 1999,
indicele de corecție va fi de 1.25;
- pentru cei care s-au pensionat în perioada 01.01 200- 31.12 2004 indicele
va fi de 1.35;
- pentru cei pensionați în perioada 01.01 2005-31.12 2009, indicele de
corecție va fi de 1.15;
- pentru persoanele pensionate în perioada 01. 01 2010- 14. 09 2017 indicele
va fi egal cu 1.
Păreri pro și contra:
Supus dezbaterii, acest proiect a suscitat o serie de controverse. Concluzia
este că nici la nivelul pensionarilor militari nu a existat o singură opinie și fiecare a
încercat să tragă „spuza pe turta lui” în funcție de data ieșirii la pensie.
Redau mai jos două exemple pe care mă voi abține să le comentez:
1.„Degeaba ați avut același grad și funcție cu cei care au ieși la pensie în perioada
2018-2020 și nu aveți același cuantum la pensie, pentru că probabil ațiavut pentru
diferența mai mică, salarii compensatorii în vederea privatizării sau cumpărării unui
imobil, pe care urma să-l faceți profit!!!!!Vrăjeala asta cu pensionații din perioada 19902000, care doresc să aibă pensii ca și cei pensionați în perioada 2017-2020 vor fi doarîn
vise!!! Așa ceva nu se va întâmpla niciodată, care va fi oare politicianul care va aproba o
mărie de 75% sau de 100%, în condițiile în care ei vor să le impoziteze sau să le acorde
pe contributivitate, așa ceva nu se va întâmpla niciodată!!!!Eu spun că fiecare să fie
mulțumit cu cât a primit, unii cu salariile compensatorii și alți cu pensiile stabilite la
nivelul 15.09 2017-31.12 2020 și fără salarii compensatorii!”
2.„Nu ador egalitatea, dar nici pentru unii mumă și pentru alții ciumă. E de-a
dreptul scandalos ca valoarea pensiei să fie în funcție de anul nașterii.Păi mă tată am
avut aceeași funcție, același grad, aceeași specialitate militară, aceeași vechime și de
ce tu oare cu sporuri care mai de care și pensie așijderea?Asta e dreptate? Când ne52
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am pensionat noi ăștia mai în vârstă banii aveau altă valoare. Să-mi aducă pensia la
valoarea banului de acum!”
Concluzia care se desprinde este:„Facă ce vor, dar să termine odată cu
inechitățile din sistemul pensiilor militare”.
Unde ne aflăm acum?
Plx 199/2020 stă blocat la Camera Deputaților în Comisia de Apărare, deși
ministrul Ciucă Nicolae (care este și senator PNL) spunea în decembrie anul trecut că
această situație va fi depășită. Concret, pe 29 decembrie 2020 ministrul Ciucă ne dădea
asigurări la întâlnirea cu reprezentanții Forumului structurilor asociative ale
personalului militar în rezervă și în retragere că la reluarea sesiunii parlamentare, Legea
pensiilor militare va primi avizul Comisiei de Apărareși va fi supusă votului plenului.
Mai mult domnul ministru Ciucă a afirmat că în bugetul MApN vor fi
prevăzute sumele necesare aplicării Plx 199 începând din aprilie 2021!
În luna ianuarie a.c. domnul ministru Ciucă a avut a întâlnire cu președinții
Camerelor de Apărare unde „a solicitat și obținut sprijinul deputatului Constantin
Șovăilă, pentru dezbaterea și aprobarea în Comisia de Apărare a
Pl-x 199/2020”. Acest sprijin nu s-a concretizat însă, pentru că pe 6 aprilie
2021 la întâlnirea cu Forumul structurile asociative, ministrul Ciucă a afirmat că
„susținem aprobarea Pl-x 199”, fără a mai face vreo estimare a traseului legislativ.
Și cu această ocazie s-a afirmat că „ministerul a susținut constant aceste
modificări legislative, care să înlăture diferențele existente între militarii cu
vechime și alte condiții similare, dar care au cuantumuri diferite ale pensiilor, în
funcție de momentul trecerii în rezervă”.
Prin urmarese impune ca la nivelul structurilor asociative să se inițieze în
continuare demersuri care să conducă la asigurarea unui standard social demn și
decent, în raport cu eforturile și sacrificiile pe care le-au făcut pe timpul cât au
slujit cu credință Țara sub Drapel
Deopotrivă ar trebui să ne orientăm atenția și spre alte direcții de acțiune,
care împreună cu eliminarea deselor schimbări a legii pensiilor, să ne asigure un
trai decent și o viață echilibrată.
Am în vedere reglementări adaptate timpurilor actuale, care să ne permit
folosirea bazelor militare de odihnă și tratament, ale Armatei române și punerea la
dispoziție a spațiilor din Cercurile Militare, Căminele și Restaurantele Militare.
În fond nu numai cuantumul pensiei contează, ci și modul în care armata ne
ajută să cheltuim eficient banii. Una este de pildă atunci când un pensionar rămas
singur pe lume mănâncă la un restaurant și alta este situația când poate să
beneficieze de o masă la un preț decent într-o popotă de garnizoană.
În concluzie, nicio lege nu este perfectă și din păcate inechitățile vor continua
să existe. Depinde cred și de noi, de modul în care identificăm și prezentăm
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decidenților politici propuneri ferme menite să fie însușite și aplicate pentru a ne
asigura un statut demn de rezerviști militari. Important este să ne implicăm activ.
Aceasta este speranța noastră, pe care nu trebuie să o lăsăm să moară!

MANAGEMENTUL STRESULUI
ÎN DOMENIUL MILITAR
În domeniul militar, modul în care gestionăm
stresuleste esențial în formarea luptătorului profesionist.
Responsabilitatea menținerii unui climat de lucru, prin
diminuarea stresului în cadrul unității, îi revine
comandantului (șefului)fiecărei structuri militare în parte.
Acesta este obligat să colaboreze cu psihologul unității
pentru îndeplinirea obiectivelor într-un domeniu de
activitate de maximă importanță.
Obiectivul primordial îl reprezintă creare a unui
climat favorabil performanței individuale și colective, climat
Psih.
care se traduce la nivel individual prin mulțumire,
Constantin VASILESCU
satisfacție, împlinire profesională și de ce nu, prin
identificarea cu instituția și cu misiunea ei. Climatul
organizațional depinde de calitatea acțiunilor întreprinse pentru asigurarea
condițiilor de mediu fizic și social, fără disfuncții, respectiv de modul de constituire
și de structura microgrupurilor. În același timp este condiționat de calitatea
relațiilorși de ambianța la locul de desfășurare a activităților, de corectitudinea
sistemului de apreciere, de acțiunile existente pentru perfecționare și promovare,
de sistemul de informații și comunicații, de stilul și metodele de conducere.
Pornind de la obiectivul primordial, fiecare militar trebuie să cunoască modul în
care poate să-și dezvolte abilitățile pentru a-și gestiona cât mai bine emoțiile care-l
copleșesc în situații de conflict și care îi creează starea de stres. Acest fapt poate fi tradus
ca o formă de antrenament pe timp de pace pentru a face față într-o situație de război.
Pentru aceasta va trebui să cunoaștem însă totul despre stres pentru a
înțelege cum să acționăm împotriva acestui „inamic”.
Stresul: definiție, cauze, factori de stresși metode de combatere
Stresul este un fenomen psihosocial complex ce decurge din confruntarea
persoanei cu cerințe, sarcini, situații, care sunt percepute ca fiind dificile, dureroase
sau de mare importanță pentru persoana respectivă (Baban, 1998).
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Dicționarul de psihologiedefinește termenul de stres psihicca fiind o stare de
tensiuneși de încordare, determinată de agenții afectogeni, cu semnificație negativă,
defrustrarea sau deprimarea unor stări de motivație (trebuințe, dorințe, aspirații), de
dificultatea sau de imposibilitatea rezolvării unor probleme importante.
Stresul are o importantăcomponentă subiectivă, în sensul că ceea ce este
provocator, facilsau chiar relaxant pentru o persoană, pentru alta poate deveni
amenințător sau imposibil de realizat (Roeschși colab. 2002).
Diferențele individuale în ceea ce privește experiențele de viață.
Înțelegerea felului în care răspundem la stres este esențială pentru
implementareatehnicilor de management al stresului.Există bineînțeles mai multe
perspective prin carepoate fi abordat conceptul de stres:
a)Din perspectivăneurofiziologică(triada formată din sistemul nervos
autonom, sistemulendocrinși sistemul imunitar – Cacioppo, 1994), stresul poate fi
considerat o constantă a existenței umane, din perioada prenatală și până la
sfârșitul vieții noastre.
Creierul uman este programat să perceapă toate experiențele, să le
catalogheze pe fiecare ca fiind negative (periculoase), neutră sau pozitivăși apoi să
reacționeze corespunzător.Exprimarea furiei, agresivitatea psihică sau fizică sunt
numai câteva exemple ale reacției de luptă, în vreme ce izolarea socială, vizionarea
excesivă a televizorului, dependența de substanțe sau dejocuri (de noroc, pe
internet etc.) reprezintă câteva exemple de reacții de „fugă”. Ulterior a fost descrisă
și o a treia reacție, cea de „înghețare”, caracterizată prin lipsa reacțiilor fizice
saupsihice, sentimentul de neajutorare, de neputința, simptome de depresie.
Dacă situația nu se rezolvă prin „luptă” sau „fugi”, individul rămâne în
continuare expus la agenții stresori, iar cu timpul apar tulburări emoționale,
neliniște, solicitări mari fizice și psihice permanente care, în cele din urmă, produc
boli grave (cardiovasculare, endocrine, psihice,cancer etc.).
Când suntem supuși solicitărilor externe, organismul umansecretă așanumiții „hormoni de stres” pentru a le putea face față cusucces. Problemele apar
atunci când aceste substanțe persistămai mult tip în sânge prin expunere
prelungită la stres, care pot provoca leziuni ale vaselor de sânge,afecțiuni ale
rinichilor și chiar moarte; îmbătrânirea celulară este accelerată, iar imunitatea
scade,astfel încât crește riscul apariției bolilor somatice sau psihice.
b)Din perspectivă psihologică, stresul este definit ca fiind „o relație particulară
între persoană și mediu, în care persoana evaluează mediul ca impunând solicitări
care depășesc resursele proprii și amenință starea sa de bine, evaluare ce determină
declanșarea unor procese de coping, respective răspunsuri cognitive, afective și
comportamentale la feedback-urile primite” (Lazarus șiFolkman, 1984, pag. 19).
Conform teoriei lui Lazarus există două tipuri de evaluări:
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-evaluarea primarăstabilește dacă situația poate fi catalogată ca
amenințătoare, ca o daunădeja produsă (care nu mai poate fi prevenită, modificată)
sau ca o provocare pentru individ;
-evaluarea secundarăpresupune stabilirea resurselor personale de a
răspunde solicitărilor impuse de situația respectivă. Evaluarea primară și cea
secundară, nu trebuie înțelese ca desfășurandu-se secvențial, ci ca un
procescontinuu, ca o “cascadă de evaluări și reevaluări” (Miclea, 1995).
C. Factorii de stres (stresorii) sunt evenimente/situații externe sau interne,
reale sauimaginare, suficient de intense sau frecvente care solicită reacții de
adaptare din parteaindividului. Există o serie de factori de stres potențiali/ factori
stresori boala fizică sau psihică, abuz (fizic, emoțional, sexual),situație financiară
precară, probleme la locul de muncă, probleme familiale, dezastre natural, etc.
În aceste condiții organismul nostru scanează și evaluează în permanență
mediul extern și intern și răspunde în consecință, acestor evaluări.
B.Resursele personale de a face fațăla factorii de stressunt definite ca
fiind capacitatea cognitivă, emoțională și comportamentală de a reduce, stăpâni sau
tolera solicitările interne sau externe, care depășesc capacitatea sa de răspuns
resurse reale (intelectuale, emoționale, fizice, sociale etc.) dar, uneori ea decurge
din autoevaluarea propriilor resurse pentru a face față evenimentelor evaluate ca
fiind negative sau amenințătoare (evaluare secundară). Astfel, nu de puține ori
există discrepanță între resursele reale de răspuns și evaluarea acestora, generând
implicit starea de stres.
C. Reacțiile la strespot avea diferite manifestări ale subiectului:
-reacții fizice/fiziologice: dureri de inimă, palpitații,apetit alimentar scăzut;
-reacții cognitive:blocaje ale gândirii, deficit de atenție, scăderea capacității
de concentrare, dificultăți în reamintirea anumitor lucruri, flexibilitate redusă,
diminuarea creativității;
-reacții emoționale:iritabilitate crescută, scăderea interesului pentru domenii
care reprezentau înainte pasiuni sau hobby-uri, pierderea interesului pentru
prieteni, instabilitate emoțională, anxietate, tristețe sau chiar depresie, reprimarea
emoțiilor, dificultăți în angajarea în activitățidistractive sau relaxante;
-reacții comportamentale:performanțe scăzute la locul de muncă sau la
școală, fumatexcesiv, consum exagerat de alcool, tulburări de somn, un
management corect al timpului, izolarea de prieteni, preocupare excesivă pentru
anumite activități, comportamente agresive.
Concluzia de reținut este că stresul (reacțiile neplăcute) are o dublă
determinare:una din partea stimulului (a factorilor stresori) și alta din partea
individului care interpretează situația (resurse personale, stil de gândire și
interpretare). Acest lucru înseamnă că putem influența asupra propriilor stări de
riscatât în bine, cât și în rău.
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Avem așadar responsabilitatea, dar și puterea de a schimba lucrurile prin:
-identificarea și monitorizarea factorilor de stres, cum ar fi supraîncărcarea
muncii, lipsa decomunicare, lipsa de resurse, probleme medicale, conflicte în
familie etc,urmate de anticiparea perioadelor de stresși realizarea unui plan de
acțiune pentru a face mai bine fațăsituației;
-conștientizarea propriilor reacții la stresprin: identificarea și exprimarea
emoțiilor față de anticiparea evenimentului/ situației (precum anxietate,
iritabilitate, frustrare, deznădejde etc.); identificarea reacțiilor emoționale imediate
(cum ar fi de pildă iritabilitatea) și de lungă durată (deexemplu, neajutorare,
apatie) față de eveniment/situație; identificarea reacțiilor comportamentale,
fiziologice și cognitive privind evenimentul;
-dezvoltarea unor abilități și comportamente de management al stresuluicuprinde:
dezvoltarea asertivității; comunicarea pozitivă cu ceilalți, rezolvarea conflictelor, atunci
când apar, însușirea metodelor de rezolvare a problemelor și luare a deciziilor,
managementul corect al timpului și deprinderea unor metode noi de relaxare;
- stabilirea și menținerea unui statut social adecvat: solicitareaajutorului
direct și receptivitate față de acesta; dezvoltarea și menținerea relațiilor sociale;
-dezvoltarea unui stil de viață sănătosse referă la: adoptarea unor
comportamente alimentare sănătoase și practicarea regulată a exercițiilor fizice,
consum responsabil/moderat de alcool, cafea, etc;
-dezvoltarea
încrederii
în
propria
persoană
și
acceptarea
necondiționată,presupune stabilirea unor scopuri și obiective realiste („ce vreau eu
de la viața asta?”),a priorităților și limitelor personale, precum și participarea la
activități care dezvoltă încrederea în sine.
Recomandări pentru rezerviștii militari
Inevitabil stresul face parte din viața noastră cotidiană și după trecerea în rezervă.
Deși nu poate fi complet eradicat, stresul poate fi controlat și gestionat în așa fel încât să
ne îmbunătățim sănătatea mentală și fizică. Un prim pas în acest scop este înțelegerea
modului în care organismul nostru reacționează la stres. Activitatea din domeniul militar
a făcut ca fiecare dintre noi să cunoaștem formele de stresului la cote maxime. În baza
acestor experiențe, un rol esențial îl are identificarea factorilor de stres provocați de
mediul în care ne desfășurăm activitatea. Această autoevaluare presupune în cele din
urmă și un plan de acțiune pentru gestionarea stresului cauzat de problemele sociale în
genere, cât și de cele specifice fiecărui camarad în parte. În atari condiții apare inevitabil
necesitatea autocontrolului, care să ne conducă spre restabilirea echilibrului.
Pentru menținerea tonusului dumneavoastră fizic și psihic, vă recomandăm
dragi camarazi să țineți seama de următoarele sfaturi: fiți optimiști, mâncați
sănătos, evitați excesele (de alcool, tutun, cafea, etc.), fiți realiști (încercând să
vedeți partea plină a paharului), desfășurați activități reconfortante, care să vă
aducă satisfacții (excursii, drumeții, pescuit, citit, ascultat muzică etc.), comunicați
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cât mai mult cu ceilalți (civili, rezerviști, cadre active, etc.) și acordați-vă timp
suficient pentru a vă odihni.

Să auzim numai de bine!

INFORMAȚIA DOLJULUI

Col. (r) Ion MIHAI

„STRICT SECRET”
Cu onoare vă salut!
Vă voi relata pe scurt
Ce se-ntâmplă în Bănie
Ca toată lumea să știe!
Ne-am unit cu mic cu mare
Într-o filială tare,
Avem acte, avem Statut
Și rezerva e sub scut!
Și laolaltă se adunară
Cătane de odinioară
Unii pleșuvi cu burtică,
Dar semeți la o adică!
După lungi parlamentări
Cu propuneri și întrebări,
Că cei dezbătut rezistă,
-Hai să facem o revistă!
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De n-ați știut, nu-i vreun bai!
Purtăm sigla lui Mihai
Viteazul domn din cetate,
Ce-a visat la unitate!
Nu trebuie să vă mire,
Noi suntem încă oștire
Cu un trecut glorios,
Viitoru-i mai haios!
Noi ne-am strâns cu mic cu mare,
Filiala noastră-i tare,
Unii ne mai prăpădim,
Dar vin alții și-o-ntărim!
Vrem să fim uniți cu toții,
Căci la porțile cetății,
S-arătăm că existăm,
Nu sfârșitul așteptăm!
Și sperăm că vom putea
Să mai rezolvăm ceva,
Că probleme sunt cam multe,
Dar nu vor să ne asculte.
Vrem și noi un pic mai bine,
Să visezi nu-i o rușine!
Și nu-i rău să speri mai mult
Să simți al vieții tumult.
V-aș mai zice de-alte fente,
Dar nu pot că sunt secrete,
Zic și eu dar ce pot spune
Vreau să fac doar fapte bune.
Am scos din cap ce-am găsit,
Vă las că-s cam obosit,
Dar tot ce v-am relatat,
Le știu c-am participat.
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SE ZICE CĂ.....
O veste ce-a zburat hai-hui,
Pe-ntreg meleagul Doljului,
Ne-a anunțat cu mare fală,
Că oltenii au Filială,
Cum alta nu-i!
Cu birou și comitet
Și-un președinte înțelept,
Cu Revistă și Statut,
Eu zic că-i bine la-nceput,
Și vreau să lupt!
Ne mai certăm, ne mai luptăm,
Dar pân~la urmă ne-mpăcăm
Că doar același scop ne leagă,
Uniți așa de-o viață-ntreagă.

CAPRA VECINULUI
Să moară capra vecinului? Eu nu sunt de acord. Păi de ce să moară? Vai ce
capră frumoasă, delicioasă și sprintenă are vecinul! Eu zic să îi deie Domnul
sănătate!Știți voi ce blană mătăsoasă și ce mărgelușe are căprița?
E adevărat că mai consumă și din alte iesle prin vecinătăți, mai jupoaie câte
un pom mai tânăr, mai mestecă și alte frunze mai aromate,mai parfumate. Are un
simț de orientare ieșit din comun.
Cum iau pensia o și aud: – Bre vecine! Bem ceva? Privind în perspectivă, la ce
dotare are, eu cred că va fi bună și de lapte.
Îți mănâncă din mână nu alta.E o mândrețe de căpriță. Și-a pus zorzoane în
cornișoare, e neastâmpărată, de nici vecinul n-o poate stăpâni. Sare gardul cât ai
clipi și carnea pare să-i fie delicioasă.
Cum să-i dorești moartea? Îți vine s-o diseci dar în niciun caz s-o omori. Eu vă
propun să schimbăm zicala și să zicem: Trăiască-i vecinului capra!
Așa să ne-ajute PRONIA!

NICI ÎN IAD NU-I AȘA RĂU
Se făcea că jucam table în cadrul întrecerii dintre Rai și Iad. Eu reprezentam
Iadul, pentru că ajunsesem acolo cu niște păcate neiertate, iar părintele Popa,
vecinul meu de peste drum reprezenta desigur Raiul.
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Trebuia să jucăm ca la șah, pentru că cine câștiga 13 partide din 24, devenea
campionul; mai erau și alte întreceri în desfășurare, dar care nu mă interesau.
Mi-au adus o cutie de table de la magazinul „ La Dracu Privatizat” cu zaruri
din cornițe de drac. Am început competiția înconjurat de drăcușori șidrăcușoare
care mă încurajau frenetic. Părintele era susținut și el de îngeri, sfinți
serafimi,careînsă nu făceau gălăgie.
La un moment dat auvenit să-mi ia tensiunea, cu toate că știam că nu o mai
aveam demult, dar am fost în cele din urmă acceptat pentru joc. Am început așadar
competiția cu curaj, știindcă pe Pământ îl mai bătusem zdravăn pe părinte, fiind
chiar înconjurat de cele sfinte. Ajunsesem la 12 – 12și trebuia să mai jucăm o
partidă pentru a fi desemnat câștigătorul. Așa că am început partida finală ... Am
luat două linii (că acolo nu se joacă pe marțuri). Părintele și-a făcut cruce și a redus
scorul la 2-1. Și când îmi mergea mai bine la ultima linie m-am speriatpentru că,
ghinion-mi-a sunat ceasulși m-am trezit.

AJUTĂ-NE DOAMNE!
Țin să-ți mulțumesc Doamne, c-așa-i de bine pe la noi, de nu mă mai pot opri
din mirare.
Păi au apărut „Ciocoii vechi și noi” care au dat năvală pe aici de am devenit
„Omul cu mârțoaga” dar mârțoagă eu numai posed.
Am făcut „Nopți Albe” încercând să văd de unde mai vine lumina. De la răsărit
nimic, de la apus nicio șansă. Acum la noi totul e mai scump, că am evoluat și mă uit
ca „Idiotul” la cum cresc prețurile.
Azi nu e indicat să-ți faci prăvălie cu scară, pentru că s-ar putea să rămâi fără
trei dinți din față.
La modă e acum „Bâlciul deșertăciunilor” și ne mai lăudăm că am găsit
„Comoara din lacul de Argint” numai că „Livada cu Vișini” e pustie.
Toți se vaită de zici că e „Neamul Șoimăreștilor” care cântă „Deșteaptă-te
române! “
Nici vorbă de „deșteptare” mai degrabă „întunecare”. Constatăm că
„Rădăcinile sunt amare”, „Setea” și foamea bântuie precum bântuie o stafie prin
Europa și colac peste pupăză ne-a mai lovit și pandemia, iar urșii și mistrețiiscăpați
din „ Ferma Animalelor” se plimbă liberi pe străzi.
Doamne nu știu, ce gânduri ai cu noi dar dacă și bărbații vor nașteașa cum se
aude, o să ne ia Michiduță pe toți!
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INFORMAȚIA GORJULUI

O, TEMPORA…
Când mi-amintesc ce-am fost odată,
Un june - falnic ofițer,
Cu pieptul - patriei străjer...
Iar azi ...păpușă dezmembrată.
La imn salut cu mâna dreaptă
Și-apoi privesc în jur, stingher,
Când mi-amintesc ce-am fost odată,
Un june - falnic ofițer.
La bolile care-mi dau roată
Aștept salvare ... de la cer...
Doar cu nepoții, câteodată,
Povestea mea despre armată,
Începe cu...”A fost odată...”
PENSIONARUL...
E tinerețea mea apusă,
De ciudă parcă mă sufoc,
Că vin acas’ „cu capsa pusă”
Dar nu-mi mai ia pistolul foc!
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RECALCULAREA
Se face iar recalculare,
Pe la cupon – s-a auzit –
La C.M.J. ne-am repezit,
Să facem rost de formulare.
Cum la ghișeu e coadă mare,
De-un fost coleg eu m-am lipit,
Se face iar recalculare,
Pe la cupon – s-a auzit .
Chiar ieri răspunsul mi-a venit:
„Să stai , tataie, liniștit ,
Că pensia e mult mai mare
Decât din calcul ți-a ieșit
Acuma, la recalculare !”
TANCHISTUL
Din tanc, nimic
Nu mă alungă;
Cât sunt de mic,
Am țeava lungă.
AVIATORUL
Cu riscul e asociat,
Dar mă întreb adeseori:
De ce-i mereu apreciat
Când umblă doar cu „capu-n nori”?!
GENISTUL
Eu nu te-aș sfătui să-ncerci
E-o meserie-așa ciudată,
De parcă ai mânca ciuperci:
Poți să greșești ... numai odată.
AUTOMOBILISTUL...PENSIONAR
Nu mai pornesc la „sfert de cheie”
Motorul, fi’ndcă n-are rost,
Că am benzină, am scânteie
Dar cu bujia stau mai prost.
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IN MEMORIAM
Colonelul (r) SCARLAT TITU
(17.05 1950- 07.12 2020)
Colonelul (r) Scarlat Titu ne-a părăsit din
păcatela vârsta de doar 70 de ani,înrolându-se mult
prea devreme pentru eternitate în Oastea
Domnului.Vesteadispariției premature a distinsului
nostru camarad ne-a umplutinimile de tristețe și ne-a
întunecat și mai mult sfârșitul anului trecut și
începutul acestuian.
Scarlat Titu s-a născut la data de 17 mai 1950 în
comunadoljeană
Goiești,urmândcursurile
Școlii
primare și Școlii gimnaziale în aceeași localitate.
Încă din anii copilăriei a încolțit în sufletul său
pasiunea pentru armată. Acest imbold avea să-l
însoțească și să-i călăuzeascămai târziu pașii spre
cariera militară. În consecință, după terminarea liceului a plecat hotărât să susțină
examenul de admitere la Școala Militară de Ofițeri Activi din Sibiu, unde avea să
reușească cu brio,pentru a-și împlini cu adevărat visul din copilărie.
După terminarea studiilormilitare cu durată de 3 ani,tânărullocotenent de
geniu Scarlat Tituși-a început cariera militară în anul 1973 la Batalionul 15 Geniu
din Craiova, unde s-a format ca destoinic profesionist, recunoscut și apreciat de
comandanți, stimat și respectat deopotrivă de subordonații săi.
Între timp își unește destinele pe17 decembrie 1974 cu Olga, cea care i-a
devenit soție devotată și credincioasă. Împreună au alcătuit o familie fericită în
care care avea să vină pe lume și o fiică pe care au iubit-o ca pe lumina ochilor. În
răstimp Camelia avea să le dăruiascăpărinților un minunat nepoțelpe Mihnea,care
le-a înfrumusețat și mai mult viețile.
Căpitanul Scarlat Titu a urmat apoi cursurile Academiei Militare Generale din
București, pe care a absolvit-o în anul 1983 cu rezultate foarte bune și a fost din
nou repartizat la Batalionul15 Geniu din Craiova, de această dată în funcția de șef
de stat major al unității.
Experiența dobândită aici i-a permis distinsului nostru camarad să urce în
continuare cu demnitate și profesionalism treptele ierarhiei militare, făcând
dovada incontestabilelor sale calități de ofițer de stat major. În consecință a fost
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promovat în structura Comandamentului Armatei a 3-ala șeful geniului, unde erau
acceptați cei mai competenți ofițeri. Ulterior a lucrat cu aceeași dăruire și pasiune
în cadrul Comandamentului Corpului 3 Armată „Mihai Viteazul”din Craiova, acolo
unde s-a afirmatca un camarad deosebit, cu mari posibilități de exprimare și
adaptare la cerințele unui sistem aflat într-o continuă schimbare și reconfigurare. A
manifestat în permanență un înalt spirit al datoriei și onoarei militare, fiind în toate
împrejurările un exemplu de conduită ireproșabilă.
Colonelul Scarlat Titu a trecut în rezervă de la Comandamentul 3 Operațional
„Mihai Viteazul” din Craiova din postura de ȘefBirou Personal, funcție pe care a
gestionat-o cu competență, rigoare și respect față de semenii săi. După trecerea sa
în rezervă, col (r) Scarlat Titu a devenit membru activ al A.N.C.M.R.R. Filiala
Județului Dolj „Mihai Viteazul”, vreme de aproape 20 de ani. Mai mult, la activitățile
de socializare a participat de fiecare datăîmpreună cu soția, doamna Olga Scarlat.
Cu dragoste și devoțiune admirabilă, cei doi bunici i-au purtat în continuare
de grijă lui Mihnea și l-au însoțit pe băiat cu în primii ani în drumul lui spre școală
și înapoi către casă.
Anul acesta când Mihnea a fost admis cu medie foarte mare la un liceu de
prestigiu din Craiova, bunicul-colonelul(r) Scarlat Titu n-a mai apucat din păcate
să se bucure de izbânda nepotului său.
După deces, doamna Scarlat Olga a hotărât să devină membru alA.N.C.M.R.R.
Filiala Județului Dolj, considerând că făcând parte din asociația rezerviștilor
militari, împlineșteastfel o datoriede suflet în memoria soțului plecat fulgerătorîn
lumea celor drepți.
Rememorarea perioadelor petrecute atât în timpul activității, cât și după
trecerea în rezervă, împreună cu colonelul Scarlat Titu, ne face mândri că am avut
lângă noi un CAMARAD ADMIRABIL ȘI UN OM DE EXCEPȚIE, iar pe de altă parte ne
încarcă sufletele cu o imensă durere.
Noi camarazii care l-am cunoscut pe colonelul Titu Scarlatîi vom păstra o
vie și frumoasă amintire a anilor petrecuți împreună sub faldurile Tricolorului!

Odihnă veșnică drag camarad!
Biroul Permanent al ANCMRR Filiala Județului Dolj „Mihai Viteazul”
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