
Cuvioasa Sfânta Parascheva este considera-
tă un izvor de sănătate duhovnicească și tru-
pească și de binecuvântare pentru persoanele 
care o cheamă prin rugăciune în ziua sfântă. 

Sfânta Parascheva este prăznuită în calen-
dar ortodox 2021 cu cruce roșie în ziua de Joi 
14 octombrie. 

Cuvioasa Parascheva este un sim-
bol al unității Ortodoxiei de pretutindeni, 
care arată viața de după moarte a Cuvioa-
sei ca sfințenia ce ridică din neamul său 
pe omul care s-a asemănat cu Dumnezeu.
Sfânta Cuvioasă Parascheva a trăit în prima ju-
mătate a veacului al XI-lea. Prima învățătură 
despre viața Sfintei se regăsește în ,,Cartea ro-
mânească de învățătură” a mitropolitului Var-
laam al Moldovei (Iași, 1643) 

Sf. Parascheva s-a născut în Epivata, azi 
cunoscut cu numele de Boiados, pe țărmul 
Mării Marmara, în apropiere de Constantin-

opol. Părinții Sfintei Cuvioase Parascheva au 
fost oameni credincioși, de neam bun, care au 
crescut-o pe Cuvioasă cu frică de Dumnezeu, 
îndemnându-i întotdeauna să deprindă fap-
tele bune, dar și rugăciunea, postul și milos-
tenia. Unul dintre frații Cuvioasei Parascheva, 
după ce a învățat carte, s-a călugărit sub nu-
mele de Eftimie și a fost ales episcop în loca-
litatea Madite. Sfânta Parascheva și-a petrecut 
copilăria în casa părintească, sub atenta ocro-
tire a acestora.

Sfânta Paraschiva, pe când avea zece ani, a 
auzit citindu-se (fiind într-o biserică a Precis-
tei), cuvântul Evangheliei: ,,Oricine voiește să 
vină după Mine, să se lepede de sine, să-și arun-
ce crucea și să-Mi urmeze Mie“ (Marcu 8, 34).

Moaștele Cuvioasei Parascheva se află la 
Iași de mai bine de 370 de ani. Acestea au fost 
aduse de domnitorul Vasile Lupu, iar la înce-
put au fost așezate în Biserica Trei Ierarhi. În 
anul 1888, după slujba de vecernie, în urma 
unui incendiu, lăcașul a fost mistuit, dar nu 

și moaștele. Atunci a fost momentul când 
moaștele Sf. Parascheva au fost mutate în Ca-
tedrala Mitropolitană. 

În fiecare an, pe 14 octombrie, de Sfân-
ta Parascheva, credincioșii participau la unul 
dintre cele mai mari pelerinaje din țară și 
mergeau să se închine la moaștele Cuvioasei. 

Puține persoane știu că sub veșmintele 
care îi acoperă moaștele se află un blestem.

Moaștele Sf. Parascheva au puteri miracu-
loase, deoarece Cuvioasa a fost cunoscută ca 
fiind protectoarea celor care se confruntă cu 
probleme grave, dar și a oamenilor care nu-și 
găsesc liniștea sufletească.

Veșmintele din racla cu moaștele Sfintei Pa-
rascheva sunt croite din catifea albă, pe care 
sunt aplicate flori brodate. Aceleași flori de 
pe veșminte înfrumusețează și baldachinul 
Sfintei Parascheva. Însă, puțini credincioși 
știu faptul că moaștele sunt îmbrăcate într-
un alt veșmânt sfânt de care se leagă un pu-
ternic blestem. Moaștele sunt acoperite de un 

veșmânt care datează din anul 1641, la care 
este pus un sigiliu, iar acolo este menționat 
blestemul domnitorului Vasile Lupu: ,,Bles-
temat să fie cel care va împrăștia vreodată 
Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva”.

Potrivit unor tradiții și obiceiuri, de ziua 
Sfintei Parascheva nu este bine să faci treburi 
în gospodărie și nici să coși. Se spune că dacă 
o vei face, vei avea mari dureri de cap și de 
ochi. Femeile nu au voie să toarcă și să coasă, 
iar în cazul în care o vor face o să le iasă negi 
pe mâini.

Nici bărbații nu au voie să muncească în 
această zi. În cazul în care muncesc, casa le va 
fi lovită de trăsnet și peste ea o să cadă grindi-
nă. De Sf. Parascheva nu este bine să mănânci 
nuci, castraveți și poame, care sunt în formă 
de cruce. În această zi, nu se mănâncă fructe 
închise la culoare și nici pepene roșu, deoare-
ce ele amintesc de sacrificiul martiric.

Notă:
În Iași următoarele biserici și capele au fost 

închinate Sfintei Cuvioase Parascheva: █Biseri-
ca multiseculară  ,,Sf.  Parascheva-Prapa Doam-
na” (Str. Păcurari nr.6) █Biserica ,,Sfânta Vineri” 
(Cartierul Alexandru, str. Olt nr. 1) █ Biserica 
Sfânta Cuvioasă Paraschiva - stil vechi (Str. Sf. 
Lazăr nr. 23) █Capela ,,Sfânta Cuvioasă Paras-
cheva” (Str. Nicolae Bălcescu nr. 19-28) █Mă-
năstirea ,,Sfânta Vineri” (Piața Halei, dispărută) 
█Biserica  ,,Metocul Maicilor - Sfânta Cuvioasă 
Parascheva” (Bd. Independenței nr. 2)
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- Filiala Judeţeană Iaşi „Henri Coandă”
Primul ziar liber al rezerviştilor militari români din Moldova lui Ştrefan cel Mare şi Sfânt

Anul acesta se împlinesc 77 de ani 
de la eliberarea de către Armata 
română, în cooperare cu arma-
ta sovietică, a părții de nord- vest 

a Transilvaniei ocupată în mod samavol-
nic de către Ungaria horthystă (sprijini-
tă de dictatorii Hitler, Musolini și Stalin) 
prin Dictatul de la Viena, din 30 august 
1940, desăvârșindu-se astfel acțiunile mi-
litare de alungare din țară a cotropitorilor 
hitleristo-horthyști.

În ziua de 25 Octombrie 1944 au fost 
puse la locul lor bornele de hotar pe granița 
de nord-vest a țării. În semn de recunoștință 
față de bărbații și femeile în uniformă mili-
tară, care și-au consacrat eforturile pentru 
apărarea hotarelor țării și a libertății popo-
rului român, prin Decretul nr. 381, din 1 oc-
tombrie  1959, Guvernul României a stabi-
lit data de 25 Octombrie ca zi de sărbătoare  
pentru Armata României și pentru poporul 
român. Conform hotărârii guvernului Repu-
blicii Populare Române, în perioada 1950-
1959, ziua Armatei României se sărbătorea 
la data de  2 octombrie, în semn de res-
pect pentru ostașii români, foști prizonieri 
de război în lagărele sovietice care, la dată 
de 2 octombrie  1943, au semnat, pe teri-
toriul sovietic, actul de  înființare a Diviziei 
de Voluntari ,,Tudor Vladimirescu», căreia, 
după eliberarea localității Debrecen, de pe 

teritoriul Ungariei, la data de 20 octombrie 
1944, i s-a  adăugat în titulatură și denumi-
rea acestei localități. 

Efectivele Armatei Române care au par-
ticipat la dezarmarea trupelor germane, în 
perioada 23-31 august 1944 și, concomi-
tent, la acoperirea  granițelor țării, de la 
Întorsătură  Buzăului și până la Orșova și 

apoi la eliberarea țării, au fost formate din 
11 comandamente  de corp de armată și 27 
de divizii, plus forțele Aeronauticii, însu-
mând peste 540.000 de luptători, din care 
au căzut în luptele pentru eliberarea Tran-
silvaniei, Banatului și Maramureșului pes-
te 59.000 de soldați, gradați, subofițeri și 
ofițeri(morți, răniți și dispăruți). 

O coincidență tulburătoare a făcut ca la 
eliberarea orașelor Carei și Satu Mare, unde 
s-au derulat ultimele rezistente ale inami-
cului pe teritoriul național, să participe divi-
zii constituite din ostași aparțînând tuturor 
provinciilor românești, ceea ce reprezintă  
un strălucit simbol al unității  naționale: Di-
vizia 18 Infanterie (transilvăneni), Divizia 9 
Infanterie Constanța (Dobrogea), Divizia 3 
Infanterie Pitești  (munteni), Divizia 11 In-
fanterie Slatina (olteni), Divizia 21 Infante-
rie Galați (moldoveni) și Divizia1 Cavalerie 
Timișoara (bănățeni).

În conformitate cu prevederile  
Convenției de Armistițiu, încheiată cu re-
prezentantul Națiunilor Unite, Uniunea So-
vietică, Armata Română a participat  apoi, 
la eliberarea Ungariei, cu două comanda-
mente de armată (Armata 1 și Armata 4 ), 
5 comandamente de corp de armată,17 di-
vizii (dintre care 11 de infanterie, 4 de ca-
valerie și două de vânători de munte), un 
corp aerian (15 escadrile de aviație cu 174 
de avioane de vânătoare,bombardament și 
observație), două brigăzi de artilerie anti-
aeriană (organizate, de la 1 ianuarie 1945, 
în Divizia 1 Artilerie Antiaeriană), un regi-
ment de care de luptă, un regiment de pon-
tonieri, 4 batalioane pentru construcții de 
drumuri și poduri, Grupul operativ al Brigă-
zii de căi ferate și alte unități provenind de 
la diferite arme.

EVENIMENT ISTORIC 
25 octombrie - Sărbătoare de sufl et a militarilor români și a rezerviștilor ieșeni

Efortul de război al Armatei Române 
pentru eliberarea teritoriului naţional
Col. (r) Gheorghe PANCU

EVENIMENT CREŞTIN-ORTODOX
14 octombrie - 
Sărbătoarea Sfi ntei Cuvioase Parascheva de la Iași

Prof. Georgeta Radoslavescu

Izvor de sănătate, binecuvântare 
şi chemare la Rugăciune
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Din cele 27 de țări membre ale Uniunii 
Europene, Romănia reprezintă a 11-a forță 
militară, iar la nivel NATO a 14-a. Conform 
Global Firepower, Armata României dispu-
ne de aproximativ 70.000 de militari activi 
și 50.000 de militari în rezervă. Cu un bu-
get pe apărare ce se ridica la 2,19 miliarde 
de dolari, Armata României dispune toto-
dată de 33 de avioane de vânătoare, 41 de 
avioane de antrenament, 63 de elicoptere, 
1.400 de vehicule blindate, 717 tancuri, 243 
de lansatoare de rachete. În zona maritimă, 
Forțele Navale dispun de 3 fregate, 4 corve-
te și 3 vase de patrulare, arată Defense Ro-
mania. Romania nu are, în schimb, niciun 
elicopter de atac, distrugător sau submarin 
iar de un portavion nici nu poate fi vorba. 
Totuși, Romania ar sta mai bine decât toți 
vecinii, cu excepția Ucrainei. 

Armata României, în comparație cu 
armatele statelor vecine. 

Bulgaria este pe poziția 49, la distanta 
relativ mică față de Romania. Sofia are apro-
ximativ 33.000 de militari activi și 3.000 de 
cadre în rezervă. 

Armata Bulgariei dispune de 13 avioa-

ne de vanătoare, 17 de antrenament și 21 
de elicoptere, 2 de atac, dar și de 3.900 de 
blindate și aproximativ 2.400 de tancuri. 
În ceea ce privește Forțele Navale, Bulgaria 
dispune de 4 fregate, 3 corvete și 4 nave de 
patrulare. 

Ungaria se afla pe poziția 55, cu 15 locuri 
în spatele României. Armata ungară numă-

ră 25.000 de cadre militare active și 45.000 
în rezervă. Ungurii dispun de doar 12 avi-
oane de vânătoare, 6 de antrenament și 18 
elicoptere. Budapesta deține 30 de tancuri 
și 944 de blindate.  

Serbia în schimb stă rău și se afla pe lo-
cul 79. Cu 30.000 de cadre militare active și 
50.000 în rezervă, Serbia are doar 11 avioa-

ne de vânătoare și 37 de antrenament, dar 
și 40 de elicoptere. Belgradul dispune de 
293 de tancuri și 778 blindate. 

Republica Moldova, inclusă și ea în clasa-
ment, e abia pe locul 103 din 137 de arma-
te. Republica Moldova dispune de 5.000 de 
militari activi și 60.000 în rezervă. Nu are 
nici un avion militar de luptă ci doar unul 
de transport, două elicoptere de atac și 341 
de blindate. 

De departe, dintre vecinii Români-
ei, cel mai bine se clasează Ucraina, aflată 
pe poziția 29 în topul celor mai puterni-
ce armate. Cu un personal militar activ de 
peste 200.000 de oameni și aproximativ 
1.000.000 de cadre aflate în rezervă, Kie-
vul dispune de 62 de avioane de vânătoare, 
54 de antrenament, 99 de elicoptere, 34 de 
elicoptere de atac. Ucraina are peste 10.000 
de blindate și 2.000 de tancuri, o singură 
fregată și 11 nave de patrulare. 

Cea mai puternică forță militară este ce 
a Statelor Unite ale Americii, urmată de 
alte mari puteri precum: Rusia, China, 
India, Franța, Japonia, Coreea de Sud, 
Marea Britanie, Turcia și Germania.

Armata României în lumea militară
Armata României ocupa poziția 40 din 137 în topul celor mai puternice 
armate din lume, potrivit clasamentului realizat de Global Firepower. 

Bugetul MApN propus pentru anul 2021 
prevede fonduri de 22,746 miliarde de lei, 
reprezentând 2,04 % din PIB. Acest buget va 
permite importante investiții în economia 
națională, dintre care amintim: plăți direc-
te sau indirecte către furnizori din economia 
națională care pot depăşi 2,5 miliarde de lei; 
investiții în infrastructură de aproape 800 
milioane lei; Investiții în sistemul medical 
militar, cercetare în domeniul medical (In-
stitutul Cantacuzino) şi în învățământul su-
perior din rețeaua MApN de peste 263 mili-
oane lei.

Proiectul de buget pentru anul 2021 a pre-
văzut pentru Ministerul Apărării Naționale 
alocarea a 2.04% din PIB. Suntem în al cin-
cilea an consecutiv în care România alo-
că, așa cum s-a angajat, un nivel minim de 
două procente din Produsul Intern Brut 
pentru Apărare. Bugetul va asigura cheltuie-
lile administrative, cele de funcționare, dar și 
pentru învățământul militar, pentru investiții, 
modernizări, pentru susținerea luptei împo-
triva pandemiei COVID-19 și pentru campania 
națională de vaccinare.

Angajamentul privind investițiile pentru 
apărare adoptat la nivelul Alianței prevede, 
pe lângă un prag minim de 2% din PIB pentru 
apărare, o alocare de cel puțin 20% din buget 
pentru echipamente majore. 2021 este al șa-
selea an în care România depășește acest prag, 
procentul pentru 2021 fiind de 23.6%.

Acordul politic național prin care s-a stabi-
lit, începând cu 2017, o perioadă de minimum 
10 ani în care bugetul Armatei României va fi 
cel puțin la nivelul de două procente din PIB, 
convenit la nivelul Alinaței Nord-Atlantice, a 
permis demararea unui ambițios program de 
înzestrare și de consolidare a capabilităților 
de apărare ale țării noastre. Investim în 
echipamente moderne, în tehnică de ultimă 
generație, în infrastructură la nivelul standar-
delor NATO. O mare parte din acest efort bu-
getar se îndreaptă către economia națională, 
care participă din ce în ce mai mult la imple-

mentarea proiectelor majore.
Pentru perioada următoare, principala 

preocupare la nivelul MApN este reprezentată 
de dezvoltarea și menținerea unor capabilități 
de apărare robuste și reziliente, credibile, in-
teroperabile, flexibile și eficiente, condiții 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor de 
apărare.

În anul 2020, MApN a efectuat plăți di-
recte către operatori din economia națională 
în valoare totală de peste 1,5 miliarde de lei. 
În plus, s-au efectuat plăți de aproximativ 
un miliard de lei către companii străine care 
au ca subcontractori companii din industria 
românească.

În 2021, sunt programate achiziții de echi-
pamente si materiale specifice direct de la fur-
nizori din economia națională care pot depăși 
un miliard de lei, alți 1,4 miliarde de lei fiind 
destinati unor operatori economici străini, 
dar care au subcontractori companii din Ro-
mania. Plățile sunt planificate atât către agenți 
economici cu capital integral sau majoritar de 
stat, cât și cu capital privat.

Aceste achiziții vor fi făcute atât în cadrul 
unor programe majore de înzestrare aflate în 
derulare sau care vor fi demarate în acest an, 
pentru toate categoriile de forțe ale armatei, 
cât și în domeniul modernizării tehnicii afla-
te deja în dotare, asigurării mentenanței com-
plexe și a reparațiilor capitale (tehnică teres-
tră, aeriană și navală), precum și achiziții de 
muniții de la agenții economici din țară.

Principalele programe de înzestrare, 
care se realizează în acest an prin implica-
rea de operatori economici din România, sunt: 
█ în derulare: Transportor blindat pentru tru-
pe TBT PIRANHA V; Platforme de transport 
auto, multifuncționale pe roți; Modernizarea 
avioanelor IAR-99; Avion multirol F-16 █ în 
proces de finalizare și semnare contracte: Cor-
vetă multifuncțională; Sistem de instalații mo-
bile de lansare rachete antinavă SIML █ pro-
ceduri de achiziții în derulare pentru: sisteme 
UAS; sisteme C4I cu capabilități ISTAR; siste-

me ISR; autovehicule tactice blindate de tip 
ușor - ATBTU; echipamente și sisteme CBRN; 
sisteme de campare.

Ministerul Apărării Naționale a susținut 
și susține continuu implicarea industriei din 
România în realizarea capabilităților militare, 
atât prin implicarea ca prim contractant a ope-
ratorilor români, în măsura în care aceștia au 
capacitatea necesară, cât și prin transferul teh-
nologic și realizarea în România a unor produ-
se pentru care nu există capacitatea și know-
how-ul necesare, în cooperare cu producători 
consacrați la nivel internațional. Acest demers 
are în vedere realizarea obiectivelor privind 
protejarea intereselor naționale de apărare, 
inclusiv a intereselor esențiale ale siguranței 
naționale și asigurarea securității aprovizio-
nării prin realizarea, pe teritoriul național, a 
capacităților industriale care să asigure atât 
fabricarea și menținerea în stare operațională 
a tehnicii și echipamentelor achiziționate, cât 
și multiplicarea capabilităților militare prin 
fabricarea de noi echipamente în situații de 
criză sau război.

În anul 2020, s-au efectuat plăți pentru 
lucrări de infrastructură de circa 750 de mi-
lioane de lei. Aceste plăți nu includ cheltuie-
lile efectuate pentru funcționarea cazărmilor, 
achizițiile de alimente sau echipament.

În 2021 Armata investește în infrastructu-
ră peste 815 milioane lei. Această sumă inclu-
de investiții de la bugetul de stat (aproxima-
tiv 750 milioane lei), dar și cofinanțarea unor 
proiecte din Programul NATO de Investiții în 
Securitate - NSIP (circa 15.5 milioane lei), pre-
cum și a unor proiecte realizate prin fonduri 
europene nerambursabile (50 milioane lei).

Proiectele de investiții pentru MApN, 
care au fost incluse în proiectul de buget 
pentru 2021 sunt: Comandamentele pentru 
Divizia Multinațională Sud-Est București, Bri-
gada Multinațională Sud-Est Craiova; Colegi-
ile militare naționale: Craiova, Breaza, Alba 
Iulia, Câmpulung Moldovenesc, Constanța; 
Bazele aeriene: Borcea, Mihail Kogălnicea-
nu, Câmpia Turzii, Otopeni; Dezvoltare in-
frastructură pentru marile unități și unități 
beneficiare ale programelor de înzestrare: 
Patriot/HSAM, Piranha, HIMARS/Larom, Spi-
ke; Centrul Farmaceutic Zonal Sebeș; Centrul 
de logistică medicală și depozit sanitar Nord 
Sebeș; Infrastructura necesară pentru crește-

rea calității vieții personalului prin dezvolta-
rea facilităților de cazare, tratament, odihnă, 
refacere-recuperare a capacității de lupta a 
militarilor; Asigurarea spațiilor administrati-
ve și de instruire pentru comandamentele nou 
înființate: Comandamentul Forțelor întruni-
te, Comandamentul Forțelor pentru Operații 
Speciale, Comandamentul Apărării Ciberne-
tice, Corpul Multinațional Sud-Est; Dezvolta-
rea de infrastructură prin accesare de fonduri 
europene nerambursabile și prin Programul 
Național de Redresare și Reziliență; Dezvolta-
re de infrastructură cu partenerul strategic în 
locațiile comune: Cincu, Mihail Kogălniceanu, 
Deveselu, Câmpia Turzii.

În anul 2021 se investesc peste 263 mili-
oane lei pentru dotarea și modernizarea in-
frastructurii rețelei proprii de unități spi-
talicești, cercetare în domeniul medical 
(Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare 
Medico-Militar Cantacuzino), instituții pro-
prii de învățământ superior; în consolida-
rea infrastructurii rețelei proprii de unități 
spitalicești prin începerea a 22 de lucrări de 
investiții noi și achiziționarea studiilor de fe-
zabilitate pentru alte 14 proiecte de investiții. 

Principalele obiective de investiții au în ve-
dere reabilitarea, modernizarea, extinderea și 
construirea unor pavilioane noi, precum și re-
facerea rețelelor de alimentare cu apă și ener-
gie electrică

De asemenea, la Institutul Național de Cer-
cetare-Dezvoltare Medico-Militar “Cantacuzi-
no”, în anul 2021 sunt alocate fonduri pentru 
reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
specifice - credite bugetare în valoare de pes-
te 28 milioane lei și angajamente de aproape 
47 milioane lei; sunt alocate fonduri pentru 
acțiunile de investiții de natura achizițiilor 
de echipamente esențiale, în valoare tota-
lă de 3,5 milioane lei, fonduri pentru activi-
tatea de combatere a răspândirii COVID-19 
prin activitățile specifice de testare RT-PCR, 
în principal consum de reactivi si materiale 
sanitare - 12,5 milioane lei precum și pentru 
activitatea de cercetare științifică în dome-
niul medico-medical, cu predilecție pentru 
dezvoltarea proiectelor înscrise în planul sec-
torial de cercetare al Ministerului Apărării 
Naționale: ,,Imuno 1/ Orostim” - 1,4 milioane 
lei, ,,Imuno 2/ Polidin” - 1,6 milioane lei, Good 
Laboratory Practice - 500 mii lei și Anatoxina 
tetanică - 320 mii lei.

2021, al cincilea an consecutiv
de alocare a două procente din PIB 

pentru Apărare



3 Joi, 30 Septembrie 2021REZERVISTULREZERVISTUL
ŞTIINŢE, SPORTURI ŞI RECREERE

În ziua de 20 septembrie a.c. în Iașul aca-
demic s-au înregistrat mai multe premiere. 
Printre acestea remarcabil  este  faptul căU-
niversitatea de Ştiințele Vieții „Ion Ionescu 
de la Brad” a început primul an universitar 
cu noua denumire, schimbându-și nume-
le existent până în 2021, respective cel de 
Universitatea de Ştiințe Agricole și Medici-
nă Veterinară. 

Festivitatea a avut loc în Aula Magna 
„Haralamb Vasiliu”, renovată complet, pen-
tru prima dată de la construcția clădirii uni-
versității, transformându-se în cea mai mo-
dernă și dotată din punct de vedere tehnic 
sală universitară din Iași. Totodată, în cur-
sul zilei de 20 septembrie, la începutul anu-
lui universitar 2021 - 2022, a avut loc prima 
festivitate majoră ce marchează începerea 
studiilor - o imagine rară în context pande-
mic, cu peste 500 de persoane aflate într-o 
singură sală pentru un eveniment. 

„Iasi University of Life Sciences” – IULS 
este noul brand care reprezintă actualul 
așezământ academic centenar, nume care 
reflectă schimbările europene existente la 
nivel academic, de cercetare și ale pieței 
muncii, toate fiind accelerate de provocă-
rile majore și complexe din sfera Ştiințelor 
Vieții. „Estimăm un important impact la ni-
vel local și regional, ținând cont de schimbă-
rile climatice, poluarea mediului, creșterea 
demografică, migrația, alimentația publică, 

resursele de apă și alimente, energiile rege-
nerabile, protejarea resurselor și a areale-
lor naturale, care fac obiectul domeniilor de 
studiu ale Universității noastre, într-un nou 
context socio-economic”, a precizat prof. 
univ. dr. ing. Gerard Jităreanu, rector.

Referindu-se la schimbarea denumirii 
din Universitatea de Ştiințe Agronomice și 
Medicină Veterinară în Universitatea pen-
tru Ştiințele Vieții, Primarul Mihai Chirica 
care a participat   la ceremonia de deschide-

re a noului an universitar a subliniat rolul 
major pe care îl au specialiștii în acest do-
meniu pentru a depăși această mare criză

„Despre viață se spune că înseamnă a ști, a 
iubi, a spera, a admira, a face bine! De aceea, 
prima misiune a unei Universități care stu-
diază Științele Vieții trebuie să fie deslușirea 
misterelor naturii vii, fiecare mister dezlegat 
îngăduindu-ne să știm mai mult, să iubim 
mai mult, să sperăm mai mult, să admirăm 
mai mult, să facem mai mult bine! 

Consider că schimbarea de titulatură a 
acestei școli de prestigiu din Iași, de la Uni-
versitatea de Științe Agricole și Medicină Ve-
terinară la Universitatea de Științele Vieții 
este de bun augur și reprezintă, în plus, un 
veritabil botez al focului. Spun «botez al fo-
cului» fiindcă schimbarea a avut loc într-un 
an în care umanitatea încă se confruntă cu 
una dintre cele mai grave crize sanitare din 
ultimii 100 de ani. 

Poate că abia acum mulți dintre noi au 
aflat cât de vulnerabilă este viața semenilor 
noștri și cât de mult suferă natura din pri-
cina lăcomiei oamenilor. Unii au văzut aici 
chiar o răzbunare a naturii, dar eu descopăr 
mai ales un strigăt de ajutor adresat tuturor 
oamenilor buni!

Este și motivul pentru care îndemnul meu, 
la început de an universitar, un îndemn adre-
sat atât profesorilor și studenților, cât și tu-
turor oamenilor, oriunde s-ar afla ei, este să 
ne întoarcem cu fața la natură, să o prețuim 
și atunci viața noastră va deveni infinit mai 
frumoasă!”, a transmis primarul Mihai 
Chirica.

Universitatea de Ştiințele Vieții „Ion Io-
nescu de la Brad” din Iași, fostă Universita-
te de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară 
(USAMV), este noul brand care reprezin-
tă actualul așezământ academic centenar, 
nume care reflectă tendințele europene ac-
tuale la nivel didactic, de cercetare și ale 
pieței muncii, toate fiind dinamizate de 
provocările majore și complexe din sfera 
Ştiințelor Vieții.

Îndemnul Primarului Iaşilor la studiul 
Ştiinţelor Vieţii

Locotenent-colonel (r)  
Vasile TIRON

Pentru ca noi să existăm astăzi și să pu-
tem vorbi românește, străbunicii și bunicii 
noștri au luptat pentru această țară și sunt 
parte din ea acum. 

Sute de mii de români au murit în alte 
locuri decât în țara lor, ciuruiți de gloanțe, 
sfârtecați de obuze, înghețați, înfometați, 
însetați, îngropați la comun, Dumnezeu mai 
știe unde. Tuturor acelora care au pus ȚARA 
mai presus de propria lor existență, Volun-
tarii Invictus, alături de luptătorii răniți, 
aduc, în fiecare an, un omagiu celor căzuți 
la datorie. 

De Ziua Armatei României ei duc Ştafeta 
Veteranilor la Carei.

Ştafeta Veteranilor este un eveniment 
anual, aflat la a VIII-a ediție, desfășurat la 
nivel național, pe bază de voluntariat, care 
integrează eforturile a peste 500 de atleți și 
cicliști de a străbate peste 3500 km, în sco-
pul promovării valorilor naționale și al res-
pectului față de veteranii și eroii României.

Deznodământul acestei lupte simbolice 
de reîntregire a Drapelului Național este re-
prezentat de momentul în care purtătorii 
celor trei ștafete vor striga într-un singur 
glas: „SACRIFICIUL IMPUNE RESPECT!”, 
pe data de 25 octombrie, la Ansamblul Mo-
numental „Glorie Ostașului Român”, din Ca-
rei, în cadrul ceremoniei militare organiza-

te cu prilejul Zilei Armatei României.
Nimeni și nimic nu-i poate opri să-și iu-

bească Țara! Ştafeta Veteranilor nu este 
doar o simplă alergare, este un omagiu pe 
care ei, cei de astăzi, îl aduc lor, înaintașilor 
noștri, pentru jertfa supremă pe care au fă-
cut-o pentru România.

Pentru a reuși este nevoie de câți mai 
mulți participanți întrucât fiecare kilometru 
contează pentru ca împreună să fie de neîn-
vins!  Fie că locuiesc într-una din localitățile 
prin care trece Ştafeta sau poate că doresc 
să descopere, în alergare, zone noi ale fru-
moasei noastre țări, românii sunt liberi să 
aleagă orice traseu doresc. Ştafeta va stră-
bate toate județele țării noastre și va ajun-
ge pe 25 Octombrie, la Carei, de Ziua Arma-
tei României. Traseele sunt împărțite în mai 
multe tronsoane, între diferite localități, iar 
fiecare tronson are   obligatoriu cel puțin un 
alergător și un biciclist.

Anul acesta, Ştafeta Veteranilor se va 
desfășura pe trei trasee (Albastru, Galben, 
Roșu), toate având ca destinație finală lo-
calitatea Carei în ziua de 25 Octombrie a.c. 
Pentru Traseul Albastru se va pleca din 
Mărășești, mâine, 1 octombrie 2021.Pentru 
Traseul Galben se va pleca din Făgăraș la 
10 octombrie. Pentru Traseul Roșu se va 
pleca din Chișinău la 12 octombrie.

Cititorii noștri, militarii și rezerviștii din 
județele situate în zona de Nord-Est a Ro-
mâniei pot participa la oricare din trasee, 

cel mai adecvat fiind cel Roșu, ale cărui 
Tronsoane  de alergare sunt următoarele:

Chișinău MD - Călărași MD https://
forms.gle/aMoG9m4FG6XDpnx77;

Călărași MD - Iași https://forms.gle/
vx5Xdmsc17FLdm5S7;

Iași - Vaslui https://forms.
gle/3SV9V6dfPoKx5cvd8;

Vaslui - Bacău https://forms.gle/
K6dvvECjUYPdYgtK7;

Bacău - Piatra Neamț https://forms.
gle/4bANg7K4g7U6YmkL9;

Piatra Neamț - Botoșani https://forms.
gle/BMpEUWB77Pv3LkwX7;

Botoșani - Suceava https://forms.
gle/21yqADNQL1sfZmwWA;

Suceava - CNM https://forms.gle/
ezFooLFm43BQvopz8;

CNM -Vatra Dornei https://forms.gle/
nM8Z7mEu4HF3bCmo6;

Vatra Dornei - Bistrița https://forms.gle/
HtUDA8enW4JPzvyK8;

Bistrița - Dej https://forms.gle/
e9seThJQNCdhfE6s8;

Dej - Baia Mare https://forms.gle/
gKxZBY1qDdwzBANe9;

Baia Mare - Satu Mare https://forms.
gle/1w5ri33tcZWzUTTv7;

Satu Mare - Carei https://forms.gle/
prX7jEDWS2Xstugw8.

(Pentru detalii: Biroul gestionare 
activități militare„Invictus”: Mr. Gabriel Ion-  
0747.989.754/1001415 și Lt. Bianca Vuță 
0721.606.673/1001415; https://www.face-
book.com/InvictusTeamRomania/
Email: invictusteamromania@gmail.com)

Filiala ,,Henri Coandă” Iaşi şi Redacția  
ziarului ,,Rezervistul” îndeamnă pe toți 
doritorii să se înscrie  şi să alege  la 
Ștafeta Veteranilor, cu sufletul şi cu gân-
dul la bravii apărători ai neamului româ-
nesc. Go Invictus!

Sublocotenent (r) 
Vasile ANTICI

START Ştafeta Veteranilor 
Moldovei

INVICTUS ROMâNIA: 
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În ziua de Joi, 10 iunie a.c., de Ziua 
Înălțării Domnului, Brigada 15 Mecanizată 
„Podu Înalt” a organizat ceremonii militare 
și religioase, depuneri de coroane și jerbe de 
flori pentru a marca Ziua Eroilor. Manifestă-
rile au avut loc la Cimitirul Eternitatea, Ci-
mitirul Evreiesc, Cimitirul Eroilor Neamului 
din Lețcani și la alte monumente dedicate 
eroilor din Iași. La ceremonii au participat, 
alături de reprezentanți ai administrației 
publice locale și județene, parlamen-
tari, veterani de război, reprezentanți ai 
instituțiilor din cadrul Ministerului Aface-
rilor Interne, rezerviștii militari din Filia-
la ,,Henri Coandă” Iași a ANCMRR, printre 
cei care au contribuit la reușita manifestă-
rilor fiind: Gheorghe Pancu – președintele 
Filialei, Emil-Tiofil Bălteanu, Dumitru Rîm-
bu, Alexandru Oțelea, Grigore Radoslaves-
cu, Dumitru Zaharia,Vasile Antici, Consilian 
Buiciuc, Augustin Andreescu, Maria Radu, 
Mihai Coțofan, Marian Stanciu,Silviu-Stelian 
Bădărău, Nicolae Mitică.

În cuvântul său de comemorare la Ci-
mitirul Eroilor Neamului din Lețcani, situ-
al la vedere pe DN 28 Iași – Tîrgu Frumos, 
Vicepreședintele Filialei, col.(r) Emil-Tiofil 
Bălteanu a rememorat pagina de istorie în 
care sunt consemnate eroismul și sacrificial 
militarilor  români căzuți la datore în aceas-
tă zonă.

În Cimitirul Eroilor de la Lețcani își dorm 
somnul de veci 1.145 de soldați și ofițeri din 
Divizia III Pitești. Ei au căzut în luptele crân-
cene purtate pentru apărarea Moldovei în 
1944. Divizia a fost comandată, între anii 
1933-1937, de generalul Ion Antonescu, care 
a  comandat, de asemenea, la Iași, în perioa-
da 1 noiembrie - 25 decembrie 1937, Corpul 
4 Armată. 

Mareşalul Antonescu şi 
România Mare…

Tot în luna iunie, în ziua de 8 a anului 
2000, în cadrul unei ceremonii mili¬tare, 
precedată de o slujbă de pomeni¬re, a fost 
dezvelit, în Cimitirul Eroilor de la Lețcani 
(din 2001 denumit Cimitirul ,,Mareșal Ion 
Antonescu”) bustul Mareșalului Români-
ei Ion Antonescu. Lucrarea de amplasa-
re a bustului și de realizare a complexului 
arhitectural înconjurător a costat atunci 
aproximativ 70,5 milioane de lei, bani alo-
cați din fondurile pe care  le-a avut iniția-
torul acestei acțiuni, col.(r) Gheorghe Ene, 
președintele Uniunii Veteranilor de Război 
și a Urmașelor Veteranilor de Război. Dar și 
din contri¬buția benevolă a veteranilor si 
a câtorva sponsori. Ceremonialul, desfășu-
rat în mod special cu ocazia Zilei Eroilor, a 
adunat mulți locuitori din zonă, dar din pă-
cate nici o ofi¬cialitate de la Iași, cu excep-
ția repre¬zentanților Corpului 10 Armată 
Teritorial. 

Bustul mareșalului Ion Anto¬nescu a fost 
amplasat în mijlocul unui aranjament floral 
sub forma României Mari. 

Doi ani mai târziu Mareşalul 
,,omorât” a doua oară... 

În primăvara anului 2002 s-a pus în apli-
carea OUG nr. 31 din 13 martie a.c. Mulți 
patrioți români nu au  crezut că ar fi fost po-
sibilă aplicarea acesteia. 

Ziarele locale, apărute în zilele de 17 și 
18 aprilie 2002, s-au referit pe larg la eve-

nimentul petrecut în Cimitirul Eroilor Mi-
litari „Mareșal Ion Antonescu” din Lețcani-
Iași, care a fost amenajat pentru luptătorii 
căzuți în august 1944 și care au făcut parte 
din Divizia 3 Infanterie Pitești, comandată 
cândva de generalul Ion Antonescu. În mod 
samavolnic, în ziua de 16 aprilie, la căderea 
întunericului, au pătruns în cimitir 4 per-
soane care au tăiat de pe postament bustul 
Mareșalului - bust care, în cădere pe scările 
soclului, s-a sfărâmat în zona capului și în 
partea stângă, astfel că fotografiile apărute 
ulterior în ziare au creat, pe drept cuvînt, 
impresia șocantă că Mareșalul a fost omo-
rât a doua oară! Placa comemorativă și în-
scrisul de pe Monument au fost acoperite cu 
vopsea iar chipul cioplit pe Troița din lemn 
a fost desprins. Totul pentru ca nimic să nu 
mai amintească de ,,trecerea vremelnică” 
prin cimitir a comandantului militar. S-a de-
cis și schimbarea numelui  locului de veci al 
celor 1145 de militari, fiind rebotezat ,,Ci-
mitirul eroilor neamului”

Investigațiile întreprinse de membrii Li-
gii Veteranilor și Văduvelor de Război, Filia-
la Iași, conduse la acea vreme de col.(r) Ghe-
orghe Ene, mare patriot român și iubitor al 
cultului eroilor, simultane cu acelea ale zia-
riștilor, pentru a se afla din ordinul cui a ac-
ționat „echipa morții”, s-au lovit de un mis-
ter total. Consilierii comunali din Lețcani, în 
frunte cu însuși primarul comunei, au negat 
că ar ști ceva în acest sens, chiar dacă, cu 
câteva zile înainte, luaseră hotărârea înde-
părtării bustului, până la 25 aprilie (proba-
bil până la ,,Sf. Gheorghe, patronul Armatei 
Române!), hotărâre complet ilegală, dat fi-

ind că ei NU aveau cimitirul în patri¬moniu. 
Consiliul Județean Iași a negat, de aseme-
nea, că ar fi avut cunoștință de cele petrecu-
te în taina înserării. Fără îndoială, rușinea 
era prea mare pentru a fi fost asumată pu-
blic de către cineva...Căci în fiecare familie 
de români a existat un tată, un soț sau un 
bunic care a murit pentru apărarea Țării în 
fața invaziei hoardelor bolșevice. 

Indignarea, rușinea și durerea ieșenilor 
și a celor din comună nu au putut fi mărtu-
risite. Despre veteranii de război - ce să mai 
spunem? Ei se zbătuseră, în urmă cu ani, 
pentru reorganizarea cimitirului din Leț-
cani, care fusese înființat după luptele grele 
date pe aliniamentul Pașcani - Iași cu tru-
pele sovietice începând din 20 august 1944 
și în care căzuseră soldați români, nemți și 
un rus.

La acea vreme, toți au fost îngropați creș-
tinește, li s-au pus cruci, cu numele și gra-
dele pe care le purtaseră. Însă, după război, 
s-a instalat crivățul Estului Victorios, care 
a dictat condamnarea conducătorului Sta-
tului Român și a colaboratorilor săi de că-
tre așa-zisul Tribunal al Poporului din Bu-
curești, cei găsiți...„vinovați” fiind trecuți în 
categoria „criminalilor de război”. Şi cu lup-
tătorii de rând s-a petrecut asemenea, astfel 
că în 1949, în consecință, tuturor li s-au arat 
mormintele. Așa și la Lețcani, pentru a li se 
șterge urmele și a se îngropa memoria! 

Românii trebuiau să uite Istoria Neamu-
lui. Dar că n-a fost posibil. Din mormintele 
celor de la Lețcani, și nu numai, odată cu 
iarba a renăscut Istoria. Un sătean făcuse 

o schiță a cimitirului înainte de devastarea 
plaiurilor noastre de către talibanii bolșe-
vici. S-au înregistrat, atunci, numele tutu-
ror celor care se jertfiseră, în ultima clipă, 
pentru România Mare. Numai așa s-a putut 
reconstitui ulterior, de îndată după 1990, ci-
mitirul cu numele ostașilor pe cruci. Efor-
tul a fost greu. Țăranii și-au cedat bucăți din 
pământul propriu. Veteranii și-au rupt de la 
gură, din pensia lor, mai mult decât mizeră, 
s-au refăcut crucile, s-au pus plăci come-
morative întru cinstirea camarazilor căzuți 
pentru Lege și Neam...

Comandantul lor nu putea lipsi. Așa că, 
în anul 2000, s-a instalat, oficial, în cimitir,  
bustul Mareșalului Antonescu. Doi ani mai 
târziu însă, numai după o adiere dinspre 
Vest, cu miros de vagi promisiuni, s-a pe-
trecut un act și mai netrebnic ca acela din 
1949, pe-atunci sub regim de ocupație tota-
lă sovietică: guvernul „democrat” de la Anul 
Domnului 2002 a elaborat o OUG, neținând 
seama de nici una dintre prevederile Con-
stituției Țării - dreptul la exprimarea opini-
ei și- interzicerea cenzurii. Orice exprimare 
în spiritul adevăratei Istorii putea deveni, în 
consecință, un delict de opinie! 

Din ce legislație s-or fi inspirat acei 
con¬ducători? Din Declarația Universală 
a Drepturilor Omului, de la 10 decembrie 
1948, cu siguranță, NU. 

Dar de ce să fi fost atât de urât Mareșalul 
Antonescu? Pentru că a luptat contra comu-
nismului, pentru reîntregirea Țării. Aceasta 
este culpa majoră. Dovadă stă faptul că, în 
vreme ce bustul Mareșalului a fost demolat 
și trimis în muzee, cu „asigurări” de bună 
purtare din partea autorităților actuale, sta-
tuia imensă a eroului sovietic, ce fusese am-
plasată pe B-dul Copou din Iași, a fost mu-
tată la Cimitirul „Eternitatea” din localitate, 
alături de ostașii sovietici. Așa cum, de al-
tfel, era și firesc. 

Să fi ajuns cu adevărat în situația în care 
Mareșalul Antonescu să nu-și mai aibă locul 
între ostașii săi ori, poate, și aceste cruci vor 
fi răzuite și, din nou, cimitirul de la Lețcani 
arat, ca în 1949, sub zodia..  comunismului 
triumfător?!

Mareşalul Ion Antonescu  
,,Absent” la Apelul Eroilor de la Leţcani

ÎNĂLŢAREA DOMNULUI/ZIUA EROILOR

EROII
 de Viorel Câtea

Pentru Eroi e datorie sfântă 
De a veghea și Limba, și Țara, și 

Poporul.
Nimic pe lume nu îi înspăimântă,
N-au renunțat nicicând la postulate
„Au renăscut în zborul spre Eternitate”

Pe unii și Eroii îi frământă
Şi spun c-au fost controversați.
Pentru ei a fost o datorie sfântă
Şi pentru noi ,,e datorie  sfântă”
,,Românie Patria” s-o binecuvântăm.

Eroii n-au cuvinte să ne mai vorbească
Ei sunt făclia libertății sfinte
Ei sunt credința noastră milenară 
Ei sunt ,,noi toți” miracolul român.
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În acest an, la început de Cireșar, s-au îm-
plinit 75 de ani de la execuția Mareșalului 
Ion Antonescu, personalitate marcantă și 
controversată a românilor care s-a angajat 
cu toată ființa sa în lupta pentru refacerea 
României întregite, mutilate în vara tragică 
a anului 1940.

Ion Antonescu s-a născut la Pitești pe 2 
iunie 1882, într-o familie de militari în care 
patriotismul s-a cultivat din generație în ge-
nerație și a murit la Jilava pe 1 iunie 1946. 
A absolvit Şcoala de Ofițeri de Infanterie și 
Cavalerie din București în 1904, Şcoala de 
Cavalerie din Târgoviște ( 1906), Şcoala Su-
perioară de Război din București (1911). A 
devenit locotenent în 1908, căpitan în 1912, 
locotenent-colonel în 1917, colonel în 1920, 
general de brigadă în 1931 și Mareșal al  Ro-
mâniei în 1941.

A fost ofițer al armatei române în Pri-
mul Război Mondial, atașat militar la Pa-
ris ( 1922), Londra și Bruxelles (1923), co-
mandant al Şcolii Superioare de Război, șef 
al Marelui Stat Major, ministru de război, 
prim-ministru al României și „Conducăto-
rul Statului” între 4 septembrie 1940 și 23 
august 1944 .

Antonescu s-a distins încă din timpul 
răscoalei din 1907, când era sublocotenent 
la Regimentul I Roșiori. Era conducătorul 
unui mic detașament care apăra intrarea în 
Galați și, fără a trage un foc de armă, a con-
vins țăranii răsculați să nu intre în oraș.

A participat la al doilea război balcanic și 
în Primul Război Mondial când a îndeplinit 
funcția de Şef al Biroului de operații al Ma-
relui Cartier General (1916-1920), condus 
de generalul Constantin Prezan. În această 
funcție, Antonescu a conceput planurile de 
apărare a Moldovei față de invazia trupelor 
germane. Regele Ferdinand i-a recunoscut 
meritele spunând: „Antonescu, nimeni altul 
nu poate ști mai bine decât regele tău ma-
rile servicii pe care le-ai adus țării în acest 
război”. A fost decorat cu Ordinul Mihai Vi-
teazul clasa a III-a. A fost promovat la gra-
dul de general de divizie la 25 decembrie 
1937, iar trei zile mai târziu, a fost numit 
ministru al Apărării Naționale în guvernul 
lui Octavian Goga.

În anul 1940 i s-a impus domiciliu for-
țat la mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea, 
pentru că a jignit-o pe Elena Lupescu, refu-
zând să se așeze la masă cu regele Carol al 
II-lea și cu „metresa” acestuia.

La 4 septembrie 1940 regele Carol al II-
lea i-a încredințat lui Antonescu mandatul 
de formare a unui guvern de uniune națio-
nală, într-o încercare de a-și păstra puterea 
după pierderile teritoriale din vara tragică 
a anului 1940. Acesta a încălcat mandatul 
de numire și nu a creat un guvern de uniu-
ne națională. În timpul procesului din 1946, 
când i s-au adus aceste acuzații, a dat vina 

pe liderii politici ai partidelor istorice, care 
au refuzat să participe la un guvern dictato-
rial, xenofob, pro-german.

Pe 5 septembrie 1940, Antonescu i-a so-
licitat regelui puteri depline, de suspendare 
a Constituției și dizolvare a Parlamentului, 
iar în seara aceleiași zile i-a cerut să abdi-
ce și să părăsească țara, cedând tronul fiu-
lui său, Mihai. Sugera acest lucru în numele 
întregii națiuni. Puterea a trecut din mâini-
le regelui în mâinile lui Antonescu. care a 
preluat-o în numele poporului. El a reușit, 
astfel, să realizeze schimbul de putere fără 
vărsare de sânge și fără alte zguduiri pen-
tru țara care, descurajată, decepționată și 
cu mari pierderi teritoriale, privea plină de 
speranță spre el.

La 14 septembrie 1940, Legiunea a în-
cheiat o alianță cu Antonescu, formând un 
guvern al ,,statului național legionar”. În 
aceste momente dificile, Antonescu s-a fo-
losit de Poliția Legionară creată de către 
Horia Sima ( șeful Mișcării Legionare era 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri) 
și Constantin Petrovicescu (ministrul de 
interne), pentru eliminarea unor dușmani 
personali, folosindu-se astfel de legionari 
pe care-i va acuza apoi de crime și ilegaliăți.

Unul dintre primele acte ale sale a fost 
arestarea și asasinarea lui Mihail Moruzov 
(creatorul și șeful Serviciului Secret de In-
formații - SSI - al Armatei Române între 
1924-¬1940) pe care l-a înlocuit cu Eugen 
Cristescu.

Legionarii, ajunși la putere cu sprijinul 
lui Antonescu, au asasinat pe liderii politici 
care s-au opus ascensiunii lor, printre care 
și pe marele istoric Nicolae Iorga. Acțiunile 
criminale au culminat cu masacrul de la Ji-
lava din 26-27 noiembrie 1940, când au fost 
uciși 64 de foști demnitari.     

Deoarece legionarii au devenit treptat o 
amenințare pentru Antonescu, acesta a ple-
cat la Berlin pe 14 ianuarie 1941, pentru 

a cere ajutorul lui Hitler în înlăturarea lor 
de la guvernare și obținerea puterii politi-
ce absolute. Revenind în țară, Antonescu i-a 
destituit pe legionari din funcțiile statului, 
aceștia răspunzând cu rebeliunea declanșa-
tă la 21 ianuarie 1941 și înăbușită peste trei 
zile la ordinele sale. S-a format un guvern 
din militari și tehnicieni care trebuia să con-
ducă țara în condiții de război. Antonescu 
l-a anunțat pe Hitler că România dorește să 
se orienteze spre Germania și i-a prezentat 
problema Transilvaniei de Nord cu nume-
roase documente. Temperamentul său în-
flăcărat și sentimentele patriotice de care 
era animat, l-a făcut pe Hitler să declare: 
„Aș fi fericit dacă generalii germani ar arăta 
o asemenea dragoste pentru poporul lor, ca 
Generalul Antonescu pentru națiunea sa!”

În vizitele sale în Germania s-a bucurat 
de numeroase onoruri la Berlin el fiind  ca-
zat singur la Palatul Bellevue. Întâlnirile cu 
Hitler au avut loc în cancelaria Reichului, fi-
ind traduse de Paul Schmidt. Antonescu nu 
știa germană și se simțea stânjenit în între-
vederile sale de la Berlin. Temperamentul 
său retoric nu se putea desfășura în pro-
cedura lentă de traducere și își pierdea din 
eficiență, ceea ce l-a făcut pe Antonescu să 
spună, la finalul unei discuții cu Hitler: „Este 
tragic că nu pot vorbi cu acest om în limba 
sa! Aș dicuta cu el altfel decât se poate face 
prin intermediul unei a treia persoane.”

În 1940, Antonescu a semnat actul ade-
rării României la Pactul Tripartit. Întâlnirea 
cu Hitler a fost un succes, cei doi promițân-
du-și ajutor reciproc, ajutor care va costa 
viața a zeci de mii de români în războiul îm-
potriva URSS.

Despre Mareșalul Antonescu, Hitler a 
afirmat că: „ În toată Europa cunosc doi șefi 
de stat cu care îmi place să lucrez: cu Mus-
solini și generalul Antonescu”.

La ora 2, în noaptea de 21 spre 22 iu-
nie 1941, Armata Română primește de la 
generalul Ion Antonescu legendarul ordin: 
„Ostași!Vă ordon: treceți Prutul!“ Un mo-
ment care desparte două tragedii naționale: 
pierderea Basarabiei și a Bucovinei de Nord 
prin ultimatumul din 1940 și cucerirea Ro-
mâniei de către Armata Roșie în 1944. S¬-a 
pornit „războiul sfânt, anticomunist, drept 
și național”, cum era numit acest confict în 
presa vremii. 

După eșecurile ofensivei germane asu-
pra Moscovei din 1941 și înfrângerea de 
la Stalingrad din iarna anului 1943, diplo-
mații români au făcut tatonări printre Ali-
ați pentru încheierea unei păci separate, în 
numele guvernului de la București. Cele mai 
importante negocieri au avut loc la Ankara 
și Stockholm - din partea guvernului Anto-
nescu, iar la Cairo - din partea opoziției.

La 20 iunie 1944 partidele din opoziție 
au pus bazele coaliției naționale „Blocul Na-
țional Democrat”, care și-a propus înlătu-
rarea regimului Antonescu, încheierea ar-
mistițiului cu Națiunile Unite și instaurarea 
unui regim democrat.

Regele Mihai a acceptat înlăturarea lui 
Antonescu la 23 august 1944, în urma re-
fuzului de a semna armistițiul, de ieșire din 

războiul împotriva Armatei Roșii, care ocu-
pase nordul Moldovei încă din martie 1944 
și rupsese frontul Iași- Chișinău, la 20 au-
gust, același an, Antonescu a fost destituit și 
arestat. După arestare a fost trimis în URSS, 
unde a fost închis doi ani și readus în țară 
pentru a fi judecat. 

A fost condamnat la moarte pentru „cri-
me de război” și „dezastrul țării”. La 1 iunie 
1946 a fost executat. 

Mareșalul nu a fost grațiat, cum s-a în-
tâmplat cu unii conducători din Finlanda 
sau Ungaria. Mihai avea puterea legală de 
a-l grația, dar nu a făcut-o. Mareșalul Anto-
nescu a murit eroic. A cerut să fie împușcat, 
nu spânzurat, cum voiau cei care l-au jude-
cat și să nu fie legat la ochi. Probabil că fla-
căra din ochii lui mult încercați, prin care se 
răsfrângea imensa durere a unei țări în pră-
bușire, i-a intimidat pe cei din plutonul de 
execuție. Au tras greșit. Mareșalul a căzut, 
dar s-a ridicat într-un genunchi și le-a stri-
gat „Nu m-ați nimerit domnilor. Ochiți cum 
trebuie!” Plutonul a mai tras o dată, iar Ma-
reșalul s-a prăbușit din nou, dar medicul le-
gist a constatat că încă mai trăia. Un ultim 
glonte în cap a pus capăt zilelor omului care 
voia salvarea României din criza prin care 
trecea. Soția sa, Maria, a fost singura soție 
de mare demnitar prigonită și arestată de 
cei care duseseră, de fapt, țara la dezastru.

Întrebarea care ar trebui pusă în acest 
caz este: a fost vreun dictator, cândva, feri-
cit? În majoritatea cazurilor răspunsul isto-
riei este negativ. Nu numai pentru că voin-
ța și energia de care trebuie să dea dovadă 
permanent un dictator sunt atât de mari 
încât toate celelalte forțe spirituale dispar, 
ci mai ales pentru că dictatorii nu pot, de 
multe ori, să rezolve sarcinile pe care și le 
impun ei înșiși. Toate metodele aplicate de 
dictatori de-a lungul timpului nu au putut 
subjuga masele decât parțial și temporar.

Mareșalul Antonescu a fost un dictator 
nefericit deoarece, pe cât de necesară a fost 
intervenția sa în situația politică a țării, de-
venită inacceptabilă în 1940, regimul său a 
eșuat în condițiile complexe ale războiului 
mondial. Tragedia vieții lui Antonescu con-
stă în eșecurile pe care le-a suferit, mai ales-
în politica externă, în redobândirea vechilor 
granițe ale României. Spera în redobândirea 
Ardealului de Nord. Însă, cât timp România 
era pentru Germania cel mult egală în drep-
turi cu Ungaria, mareșalul Antonescu nu 
avea nicio perspectivă de a-și realiza dorin-
ța de restituire a nordului Transilvaniei.

Prin politica sa voia să dovedească Ger-
maniei că România este partenerul cel mai 
valoros și trebuia să se bucure de un trata-
ment preferențial. Această concepție nefe-
ricită a dus la catastrofa trupelor române, 
alături de cele germane, la Stalingrad, în 
luptele de pe Don și din Caucaz.

Așadar, mareșalul Antonescu a fost in-
contestabil o personalitate complexă a isto-
riei naționale, un mare comandant miIItar 
cu un sfârșit tragic. A fost un conducător ne-
fericit și viața sa reprezintă o parte din dra-
ma poporului român pe care acesta l-a iubit 
indubitabil.

MAREŞALUL ION ANTONESCU – 
UN CONDUCĂTOR NEFERICIT

1 Iunie 1946: 75 de ani de la execuţia Mareșalului României Ion Antonescu
22 Iunie 1941: 80 de ani  de la Ordinul lui Ion Antonescu ,,Ostaşi, Vă ordon: Treceţi Prutul!”

Prof. dr. Nicolae IONESCU 
– Vaslui

Prof. dr. jurnalist arheolog 
Vicu MERLAN
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Comemorarea Colonelului Petrea Constantin
În ziua de 21 septembrie a.c.  membrii Filia-

lei Județene ,,Henri Coandă” Iaşi au participat la 
comemorarea  de un an de când, la 19 septem-
brie 2020, s-a stins din viață prietenul şi cole-
gul nostru Col. Petrea Constantin, fiind condus 
pe ultimul drum la Cimitirul Sf.Petru şi Pavel, 
unde a fost înhumat numai de familie din cauza 
restricțiilor impuse de criza sanitară actuală.

Prietenii şi colegii mai vechi şi mai noi au 
adus prinosul lor de recunoştință în activitățile 

restrânse ale Filialei. El va rămâne  în aminti-
rea noastră ca un exemplu şi un model de ur-
mat, ca un om cu un caracter deosebit, cu o cul-
tură militară vastă, ajutând mulți tineri ofițeri şi 
subofițeri pentru a se forma ca militari şi ca oa-
meni. Fiica sa Otilia a primit o educație  aleasă în 
familie si societate; de profesie  medic se distinge 
în activitate prin profesionalism şi caracter de 
care societatea  beneficiază şi  familia este mân-
dră de ea. Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

HOTARâREA
Adunării Generale a Filialei Judeţene a 

Cadrelor Militare în Rezervă
şi în Retragere ,,Henri Coandă” Iaşi din 

ziua de 27.07.2021

Adunarea Generală Anuală  HOTĂRĂŞTE:
1. Aprobă documentele prezentate de Comitet și anume: Raportul de 

activitate pe anul 2020, Situația financiar-contabilă pe anul 2020, Pro-
gnoza financiara pe anul 2021, Raportul Comisiei de cenzori, Planul de 
activități pentru anul 2021 și solicită Biroului Permanent: 

a) să ia măsurile ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor pro-
puse în anul 2021 și să analizeze în ședințele lunare stadiul acestora; 
b) să promoveze în continuare spiritul de unitate, demnitate și res-
pect reciproc, în scopul menținerii unui dialog bazat pe principiul ca-
maraderieI și colegialității în conformitate cu prevederile statutului; 
c) să combată cu fermitate și hotărâre orice ingerință și manifestări 
de denigrare care pot să aducă  daune Filialei, prestigiului și imaginii 
acesteia. 
2. Biroul Permanent va lua măsurile necesare să realizeze toate pro-

punerile privind îmbunătățirea activității cuprinse în planul de măsuri 
pentru anul 2021. 

3. Comisia desemnată pentru negocieri va finaliza obiectivele de co-
laborare și cooperare cu Liga Veteranilor Forțelor Armate a Republicii 
Moldova și cu Președintele Organizației din Ierusalim a Pensionarilor 
Armatei israelene, rabin al comunității românești Iosef Wasserman, 
cetățean de onoare al municipiului Iași.  

4. Adunarea generală aprobă listele Comitetului și Biroului Perma-
nent propuse și rezultatul procesului verbal al Comisiei de număra-
re a voturilor prin care col.(r) Pancu Gheorghe este ales în funcția de 
președinte al Filialei Județene ,,Henri Coandă” 

5. Biroul Permanent vă coordona activitatea pentru ducerea la înde-
plinire a acestei Hotărâri. 

Președinte al Comitetului: col.(r)   Pancu Gheorghe

Membri: col.(r) Acatrinei Mihai, col.(r) Alecsoae Ioan, slt.r) 
Antici Vasile, col.(r) Antohe Dinu, col.(r) Bădărău Silviu, col.(r) 
Bălteanu Tiofil Emil, slt.(r) Burlacu Emil, lt.col.(r) Chirica Romică, 
col.(r)  Chirilă Constantin, Ag.pr.(r) Coțofan Mihai, lt.col.(r)  Costin 
Mitică, col.(r) Elisei Constantin, col.(r) Mihăilă Iulian, cmd.(r) Mitică 
Nicolae, col.(r) dr. Nicolăiță Dan, col.(r) Oțelea Alexandru, col.(r)  
Radoslavescu Grigore, mr.(r) Pricop Titu, col.(r)  Prisacaru Dan, col.
(r) Prisacaru Mihai, col.(r) Radu Vasile, col.(r) Moraru Elena, col.
(r) Stanciu Marian, lt.col.(r) Tiron Vasile, lt.col.(r) Tomescu Iulian, 
col.(r) Velescu Paul, col.(r)  Zaharia Dumitru, cmd..(r) ing. Zaharia 
Petru.

Col.(r) Pancu Gheorghe - președinte,  Col.(r)  Stanciu 
Marian -  prim-vicepreședinte,  Col.(r)   Radoslavescu Grigore 
- vicepreședinte, Col.(r) Radu Vasile - vicepreședinte, Oțelea 
Alexandru – vicepreședinte,  Col.(r) Zaharia Dumitru - secretar,  
Prisacaru Mihai - coordonator compartiment social, Col.(r) 
Velescu Paul - coordonator compartiment medical,   Col.(r) Mihăilă 
Iulian - coordonator compartiment logistic, Lt.col.(r) Costin 
Mitică - coordonator compartiment juridic, Slt.(r)  Antici Vasile 
– administrator.

Comitetul Filialei Judeţene  
,,Henri Coandă” Iaşi

BIROUL PERMANENT 
al Filialei Judeţene ,,Henri Coandă” Iaşi

Președinte: Col.(r) Ilica Constantin
Membri: MM (r) Bucșă Constantin, Slt.(r) Buiuciuc Consilian

Comisia de cenzori a Filialei Judeţene 
,,Henri Coandă” Iaşi

La 15 septembrie 2001, din 
inițiativa col.(r) dr. Mihăilă Ioan 
și a col.(r) Filipescu Ioan, Adu-
narea generală a cadrelor milita-
re în rezervă și în retragere din 
Ministerul Apărării Naționale - 
Organizația județeană Iași a ho-
tărât înființarea Casei de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor Militari 
Iași, cu sediul la Cercul Militar Iași, 
Bld.Carol I nr.7. 

CAR-PM Iași a fost înființat cu 
scopul de a sprijini și ajutora ca-
drele militare în rezervă și în re-
tragere și membrii acestora în re-
zolvarea problemelor sociale cu 
care se confruntă. 

An de an, preocuparea perso-
nalului care activează în cadrul 

CAR-ului a fost de a îmbunătăți  
activitatea Casei de jutor reciproc 
și de a crește numărul membrilor 
acesteia. Astfel, au fost adoptate 
condiții de obținere a împrumu-
tului, ajutoarelor sociale, dar și a 
celor de înmormântare, conform 
hotărârilor adunărilor generale 
anuale. 

Fapt deosebit de semnificativ: 
dacă la sfârșitul anului 2004nu-
mărul membrilor era de 300, la fi-
nalul anului 2020 numărul a ajuns 
la 1100. O creștere de peste 300%. 
Valoarea împrumuturilor a ajuns 
la 2.700.135 lei, adică de peste 20 
de ori mai mare, având în vedere 
suportul fondului social existent. 

Anual, profitul exercițiului fi-

nanciar obținut a fost distribu-
it sub forma de beneficiu fiecărui 
membru.   

Pe timpul pandemiei, CAR-PM 
s-a adaptat noilor rigori, oferind 
posibilitatea membrilor de a achi-
ta ratele prin bancă, fără a mai fi 
necesară deplasarea la sediu. 

Şi pe viitor vom lua toate mă-
surile pentru a veni în sprijinul 
și ajutorul membrilor de fiecare 
dată când este nevoie, respectând 
prevederile statutare.

 Comitetul Director dorește 
membrilor CAR-PM și familiilor 
acestora, cu ocazia celor 20 de ani 
de activitate, multa sănătate, feri-
cire și bunăstare. Așa să ne ajute 
Dumnezeu! 

CAR-PM la 20 de ani
De două decenii în sprijinul cadrelor militare  

în rezerva și în retragere
Col. (r) Augustin Andeescu
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Biroul  Permanent Central  al ANCMRR, 
întrunit în ședința ordinară din 28 septem-
brie 2021, cu participarea membrilor în for-
mat mixt (14 prezență fizică și 3 online vi-
deo), conform  prevederilor art. 28, alin. (1) 
și alin. (4), litera d) din Statutul ANCMRR, 
ediție 2019, în condiție de cvorum,  adoptă 
următoarea Hotărâre:      

1. - Aprobă principalele activități 
desfășurate de membrii Biroului Perma-
nent Central, în perioada 25 iunie-27 sep-
tembrie 2021, astfel:

a) participarea a doi membri din apara-
tul central de lucru al Biroului Perma-
nent Central, în Comisia mixtă de ana-
liză (inițiatori împreună cu structurile 
asociative) a Proiectului de Lege privind 
Statutul cadrelor militare, lansat de Mi-
nisterul Apărării Naționale, în dezba-
tere publică, cu precizarea că, la data 
prezentei ședințe, textul a fost parcurs 
în proporție de 80%. Formulările au în 
vedere propunerile cadrelor militare în 
rezervă/retragere primite de la filialele 
județene și de la sectoarele municipiului 
București;
b) difuzarea Ordinului nr. M 120 din 11 
iunie 2021, publicat în Monitorul oficial 
nr. 667 din 6 iulie 2021, pentru modifi-
carea Instrucțiunilor privind asistența 
medicală și farmaceutică în Ministe-
rul Apărării Naționale pe timp de pace, 
aprobate prin Ordinul ministrului apără-
rii naționale nr. M.110/2009;
c) difuzarea și aplicarea Ordinului nr. 
M.174 din 20 august 2021 cu privire la 
modificarea Ordinului M. 161 din 12 sep-
tembrie 2018 „republicat” pentru stabi-
lirea criteriilor de sprijinire a asociațiilor 
și fundațiilor de utilitate publică, cu re-
prezentare la nivel național, care își 

desfășoară activitatea în domeniile de 
responsabilitate ale Ministerului Apără-
rii Naționale, publicat în Monitorul ofici-
al nr. 545 din 25 iunie 2020; 
d) difuzarea Ordinului  nr. M.163 din 
11 august 2021 pentru aprobarea 
condițiilor și criteriilor de suportare 
de către beneficiarii biletelor de trata-
ment balnear și de recuperare a unei 
contribuții bănești de maximum 50% 
din valoarea acestora, publicat în Moni-
torul oficial nr. 803 din 20 august 2021. 
Președintele BPC reamintește mem-
brilor ANCMRR că solicitarea biletelor 
de tratament și recuperare pentru anul 
2022 se face individual, direct la CPS a 
MApN, până pe 20 noiembrie a.c.;
e) mesajul adresat cu ocazia zilei de 1 Oc-
tombrie - Ziua internațională a persoa-
nelor vârstnice, zi special pentru senio-
rii militari ai ANCMRR, cărora trebuie să 
le arătăm respectul și prețuirea pentru 
eforturile și realizările lor. Președintele 
Biroului Permanent Central urează să-
natate, o viață mai bună și, împreună cu 
generațiile care vin, să dăm viață anilor 
care urmează și să avem puterea să spu-
nem NU bătrâneții;
f) pregătirea Conferinței Naționale, ce va 
avea loc pe data de 18 noiembrie 2021, 
eveniment  important pentru ANCMRR 
(patru ani de la ultima alegere a organe-
lor centrale de conducere ale Asociației, 
ale organelor de conducere ale Filialelor 
Județene, de Sector, locale și ale subfili-
alelor). În funcție de restricțiile impuse 
de pendemia Covid, de la acea dată se va 
adopta formatul de participare, prezență 
fizică complete sau în format mixt cu 
prezență fizică redusă și online-video. A 
fost aprobat Programul de activități pre-

gatitoare pentru finalizarea documente-
lor, asigurarea logistică etc. A fost trans-
mis Convocatorul cu Proiectul de Ordine 
de zi; urmează ca toate documentele, in-
cluse pe Ordinea de zi, să fie, la pachet, 
online și postate pe Portalul ANCMRR. 
Președintele Biroului Permanent Central 

dispune ca membrii acestuia, care sunt co-
ordonatori de filiale, să relaționeze, de înda-
tă, cu președinții de filiale din compunerea 
Asociației, pentru a colabora cu Centrele mi-
litare județene, pe tema aplicării prevederi-
lor Ordinului MApN nr.M.133/2016 privind 
modificarea și completarea Regulamentului 
onorurilor și ceremoniilor militare, apro-
bat prin Ordinul ministrului apărării nați-
onale nr. M.63/2013, cu referire la modul 
cum se asigură Funeraliile cu onoruri mili-
tare pentru cadrele militare în rezervă sau 
în retragere decedați. Aspectele semnalate 
de către președinții de Filiale Județene vor 
face obiectul unui demers al ANCMRR către 
șeful Statului Major al Apărării.

2.-Aprobă Informarea privind efectuarea 
achizițiilor și a plății cheltuielior curente la 
unele filiale din structura ANCMRR, prevă-
zute în planul pe trimestrul III - anul 2021.

3.-Aprobă Informarea privind organi-
zarea și desfășurarea adunării generale de 
dare de seamă și alegerea organelor de con-
ducere la Filiala Iași ( din luna iulie anul 
2021). 

4.-Aprobă validarea domnului col.(rtg.) 
Pancu Gheorghe în funcția de Președinte al 
Filialei Județene Iași.

5.-Aprobă Informarea privind stadiul or-
ganizării adunării generale de dare de sea-
mă și alegerea organelor de conducere la 
Filiala Satu Mare (cu termen 31 octombrie 
2021). Coordonatorul Filialei județene Satu 

Mare, domnul gl.mr. (rtg.) Buciuman Ma-
rian va monitoriza și se va implica, în con-
tinuare, pentru organizarea și finalizarea 
alegerii organelor de conducere ale filialei 
respective, pâna la 31 octombrie 2021.

6.-Aprobă propunerile filialelor privind 
înaintarea în gradul următor, conform re-
glementărilor în vigoare.

7.-Aprobă Rectificarea PAAP pe anul 
2021, Program  întocmit pe baza fondurilor 
primite de la bugetul de stat prin Ministe-
rul Apărării Naționale, conform prevederi-
lor legale.

8.-Aprobă Rectificarea BVC pe anul 2021, 
constituit din sursele financiare conform 
prevederilor art.47 din Statutul ANCMRR, 
ediție 2019.

9.-Aprobă Raportul Comisei de cenzori, 
pe trimestrul II/2021, referitor la gestiunea 
financiar-contabilă a aparatului central de 
lucru al Biroului Permanent Central, con-
form prevederilor legale în vigoare.

10.-Aprobă numirea domnului col.
(r) medic Petrescu Iulian ca, membru în 
delegația permanentă pentru  CIOMR, pe 
probleme de medicină operațională, con-
form Regulamentului de organizare și 
funcționare al acesteia.

     11.-Recomandă prudență președinților 
de filiale în dialogul cu alte structuri aso-
ciative interesate în extinderea propriei 
notorietăți/vectorizarea ca  purtători de 
interese paralele cu ale ANCMRR, rămâ-
nând deschiși principiului de a recunoaște 
și sprijini realizările acestora.

     12.-În conformitate cu prevederile 
art. 25, alin. (5) din Statut, prevederile pre-
zentei Hotărâri sunt obligatorii pentru toți 
președinții de filiale ANCMRR și membrii 
acestora.

Importantă Hotărâre a BPC

Continuatoarea nobilelor 
tradiții ale structurilor asociati-
ve ale cadrelor militare în rezer-
vă și în retragere atestate legal din 
1925, precum și moștenitoarea 
patrimoniului deținut de acestea.

Asociația Națională a Cadrelor 
Militare în Rezervă și în Retrage-
re (A.N.C.M.R.R.) este persoană ju-
ridică de drept privat, de utilitate 
publică, independentă democrati-
că, apolitică, nonprofit și deschisă.

Deviza Asociației este: ,,PA-
TRIE, ONOARE, DEMNITATE’’.

A.N.C.M.R.R. este o structură 
asociativă, constituită prin libe-
rul consimțămînt al cadrelor mi-
litare în rezervă și în retragere, 
provenite din Ministerul Apărării 
Naționale.

A.N.C.M.R.R. are structuri în 
toate cele 41 județe ale țării și 
în sectoarele Capitalei. Asociația 
funcționează sub înaltul patronaj 
al președintelui României, în cali-
tatea sa de comandant al Forțelor 
Armate și sub patronajul Minis-
terului Apărării Naționale, minis-

trul fiind Președinte de Onoare al 
A.N.C.M.R.R.   

Asociația nu este angajată po-
litic și nu desfășoară activități în 
favoarea sau defavoarea vreunui 
partid sau organizație politică. 
Poate însă solicita sprijinul aces-
tora în inițierea, susținerea sau 
promovarea unor legi și acte nor-
mative ce vizează protecția socială 
a cadrelor militare în rezervă și în 
retragere.

Asociația reprezintă și apără 
drepturile cadrelor militare în re-
zervă și în retragere, ale familiilor 
acestora, în relațiile cu M.Ap.N., cu 
celelalte autorități și instituții pu-
blice, centrale și locale, precum și 
cu organizații similare din țară și 
străinătate. În spiritul devizei asu-
mate, realizează cerințele cultivă-
rii patriotismului, înfăptuirii aspi-
rațiilor membrilor săi în domeniul 
militar și de protecție social.

Organul suprem de conducere 
al Asociației este Conferința Nați-
onală, care se convoacă la interval 
de patru ani. În intervalul dintre 

Conferințele Naționale, organul de 
conducere al Asociației  este Con-
siliul Director, care se convoacă 
anual. Președintele Asociației este 
și președintele Consiliului Direc-
tor  precum și al Biroului Perma-
nent Central. Conducerea curentă 
a Asociației, între ședințele Con-
siliului Director, este asigurată de 
Biroul Permanent Central, care se 
întrunește lunar și ori de câte ori 
este necesar. Conducerea și rezol-
varea problemelor curente este 
asigurată de Președintele Asoci-
ației, (înlocuitorul legal), care are 
dreptul de a emite decizii.

În ziua de 21 noiembrie 2017  a 
avut loc cea de a VIII-a Conferință 
Națională a Asociației Naționale a 
Cadrelor Militare în Rezervă și în 
Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”, 
care a ales, conform prevederilor 
statutare, în funcția de Președin-
te al Asociației pe  General-locote-
nent (r) Neculai  Băhnăreanu.

Conferința Națională a ales, de 
asemenea, Consiliul Director al 
Asociației și Comisia de Cenzori.

Asociaţia Naţională
a Cadrelor Militare în Rezervă şi în 
Retragere „Alexandru Ioan Cuza”

În fiecare an, în prima zi a lunii octombrie, ne gândim cu precădere 
la vârstnici, fie că sunt parte din familie, fie că sunt parte din Asociație 
sau din Comunitate. Este o zi pe care le-o dedicăm în totalitate, este o 
zi în care ne amin¬tim că datorită trecutului lor avem noi prezentul

Proverbul „Cine nu are bătrâni, să își cumpere” este cât se poate de 
adevărat. Povețele celor trecuți deja prin greutățile vieții valorează 
mai mult decât orice, sunt menite să ne facă încercările mai ușor de 
trecut, greutățile mai ușor de depășit. Această zi ne reamintește încă 
o dată că suntem datori să ne amintim de ei, să îi căutăm, să îi ascul-
tăm, să le acordăm din timpul nostru, pentru că merită cu prisosință. 

Îi onorăm, la 1 octombrie, pe părinții și bunicii noștri, cei care ne-
au dat viață, ne-au înseninat copilăria, ne-au luminat drumul spre 
ceea ce suntem astăzi și care încă își fac griji pentru noi, oricât am fi 
de puternici.

Lor, vârstnicilor, le datorăm respect și prețuire, pentru ei fiind 
important să știe că viața pe care au trăit-o este apreciată și că noi, 
ur¬mașii lor, facem tot ce ne stă în putință să le oferim cât mai multe 
zile senine de acum înainte. Să-iubim creștinește, să vorbim cu ei, să-i 
ajutăm la cumpărături, să-i însoțim la medic când au nevoie, să-i spri-
jinim  când merg la biserică să se roage sau să facă o vizită celor dragi.

La mulți ani tuturor persoanelor vârstnice! 
Zilele să le fie frumoase, viața senină, cu multă sănătate, liniște și 

bucurii alături, alături de cei cărora le umplu viețile de înțelepciune!

1 Octombrie  
Ziua internațională a 
persoanelor vârstnice

Col. (r) Marian STANCIU
Vicepreședintele Consiliului Județean al  

Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice, Iași
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Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâ-
torul de mir sau Sfântul Dumitru, Izvorâ-
torul de mir (în greacă: Άγιος Δημήτριος 
της Θεσσαλονίκης, adică Sfântul Dumitru 
de la Tesalonic / Salonic) a fost un martir 
creștin, sfânt militar din veacul al III-lea 
care a trăit în vremea împăraților Maximi-
an  și Dioclețian  în cetatea Tesalonic.  A fost 
martirizat pe la anul 306.

Marele Mucenic Dumitru este venerat 
ca fiind unul dintre cei mai mari sfinți mi-
litari, atât în Biserica Ortodoxă, cât și în Bi-
serica Catolică de rit bizantin și cea de rit 
roman. În bisericile ortodoxe și catolice de 
rit bizantin, precum și în cea de rit roman, 
se sărbătorește la data de 26 octombrie.  
Creștinii ortodocși care urmează calenda-
rul iulian îl sărbătoresc pe Sfântul Dumitru 
la 8 noiembrie

Sfântul Dumitru este prăznuit în fiecare 
an pe data de 26 octombrie. 

În fiecare an, în București, de Sfântul Du-
mitru, are loc un pelerinaj care se întinde 
pe mai multe zile. Fiind o sărbătoare atât de 
importantă pentru români, Sfântul Dumi-
tru este o zi marcată de tradiții și superstiții 
aducătoare de noroc și sănătate.

 Sfântul Dimitrie Izvorător de Mir a tră-
it pe vremea împăraților Dioclețian și Ma-
ximian Galeriu și era fiul voievodului cetății 

Tesalonicului. Acesta a fost botezat în taină 
de părinții săi, de frica cruntelor prigoa-
ne împotriva creștinilor. Sfântul Dumitru 
era învățat de către părinții lui, în cămara 
cea ascunsă a palatului lor, tainele sfintei 
credințe, milostenia către cei săraci și face-
rea de bine către cei ce aveau nevoie. Dimi-
trie a cunoscut deci adevărul din cuvintele 
părinților lui și a început a lucra într-însul 
darul lui Dumnezeu. 

Sf. Dumitru a crescut cu înțelepciune 
și, ajungând la vârsta cea mai desăvârșită, 
părinții s-au stins din viață și l-au lăsat pe 
Sf. Dimitrie moștenitor al averii, dar și al 
bunului lor nume. Când Maximian împăra-
tul a auzit de moartea voievodului Tesalo-
nicului, l-a chemat pe Sf. Dimitrie și l-a făcut 
voievod în locul tatălui său. A fost primit cu 
mare cinste de cetățeni și conducea cu mul-
tă vrednicie poporului, propăvăduind pe 
față dreaptă credință și aducându-i pe mulți 
la Hristos. Însă, Maximian împăratul când 
a aflat că Dimitrie este creștin s-a înfuriat 
foarte tare și a poruncit să se facă praznice 
în fiecare cetate în cinstea zeilor. Cum Dimi-
trie a mărturisit că este creștin, împăratul 
a poruncit să fie închis în temniță, până la 
încheierea jocurilor în cinstea venirii sale. 
Pentru acest lucru a ajuns în temniță, unde 
l-a binecuvântat pe Nestor să lupte împotri-
va lui Lie. Tânărul Nestor, după ce este în-
semnat cu semnul sfintei cruci de Dimitrie, 
iese învingător din luptă cu Lie. Când Ma-
ximian află de binecuvântarea lui Dimitrie, 

poruncește ca acesta să fie ucis cu sulițe, iar 
lui Nestor să i se taie capul. 

Moaștele Sfântului Dimitrie se află în 
Tesalonic, în biserica de pe locul martiriu-
lui său. Pentru că din moaștele sale a curs 
și curge mir, Sfântul Dimitrie a primit și nu-
mele de Izvoratorul de Mir. Mirul este dă-
ruit creștinilor pentru diverse boli spre 
vindecare. 

În prima duminică după sărbătoarea 
Sfântului Dimitrie, la Vecernie, este des-
chisă racla în care sunt prezente sfinte-
le moaște. Aici, Mitropolitul scoate tava de 
sub sfintele moaște cu mir, care este ames-
tecat cu ulei de la Sfantul Maslu și este dă-
ruit credincioșilor bolnavi spre tămăduire. 

Sfântul Dumitru este ultima, dar și cea 
mai însemnată sărbătoare a toamnei. Con-
form superstițiilor pastorale, ziua de Sf. Di-
mitrie reprezintă începutul iernii. 

În ajunul sărbătorii de Sfântul Dumitru, 
se aprinde focul lui Sumedru. De Sfântul 
Dumitru nu ai voie să folosești pieptănul; în 
caz contrar, vei atrage necazuri și primejdii. 
În Bucovina, tradiția spune că cine seamănă 
usturoiul după ziua de Sf. Dimitrie va avea 
anul viitor parte numai de pagubă Cine are 
datorii ar trebui să le plătească până la Sf. 
Dimitrie pentru a-i merge bine tot anul vii-
tor. Femeile trebuie să împartă copiilor fruc-
te uscate, covrigi, mere și nuci. În anumite 
zone ale țării, pentru sufletul celor morți, se 
împarte grâu fiert în lapte și colivă. De ziua 
Sf. Dumitru se taie coama cailor tineri, până 
la trei ani, pentru ca aceasta să crească lun-
gă și frumoasă. În Oltenia, tradiția spune că 
dacă respecți toate tradițiile sărbătorii, vei 
fi ocrotit și protejat de necazuri. În noaptea 
de Sânmedru, dacă este lună plină și senin, 
iarna va fi bună; iar de nu va fi luna plină, ci 
nor sau ploaie, este semn că iarna va fi grea 
și zăpezile mari.

Prof. Viorica PANCU

Sfântul militar Dumitru - sărbătorit pe 26 octombrie în calendarul ortodox

Izvorâtorul de Mir din Tesalonic – 
sărbătoarea de toamnă a creştinilor

Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, 
cunoscut și sub numele de Dimitrie Basarabov, sărbă-
torit la 27 octombrie, ale cărui moaște sunt la Patri-
arhia Română, a trăit în vremea drept-credincioșilor 
împărați româno-bulgari și era dintr-un sat care 
se numește Basarabov, sat așezat pe marginea apei 
Lomului. 

La început a fost păstor de vite în satul lui, apoi vă-
zând că toate ale lumii sunt trecătoare, a ieșit din sa-
tul Basarabov și s-a sălășluit mai întâi într-o peșteră 
din apropierea acestui sat, iar apoi s-a făcut monah la 
mănăstirea care era înăuntrul peșterii. Dar cine poa-
te spune ostenelile, postul, rugăciunea și privegherile 
pe care le făcea și prin care s-a învrednicit și de da-
rul facerii de minuni? EI și-a cunoscut și vremea ieșirii 
sufletului din trup când, intrând în mijlocul a două 
pietre, și-a dat prealuminatul său suflet în mâna lui 
Dumnezeu.

După multă vreme apa Lomului a venit mare încât 
a luat și lemnele și pietrele dimprejurul ei și atunci au 
căzut în apă și cele două pietre, care erau în apropie-
rea peșterii, împreună cu moaștele sfântului, și multă 
vreme au rămas acolo. Vrând Dumnezeu să-l descope-
re, s-a arătat îngerul Domnului în vis unei copile, fiica 
unui om drept-credincios, copilă care pătimea de duh 
necurat, și i-a zis: „Dacă părinții tăi mă vor scoate din 
apă - și i-a arătat locul - eu te voi tămădui pe tine”. Scu-
lându-se dimineață copilă, a spus părinților săi visul 
pe care l-a avut.

 Adunându-se mulți oameni și preoți, s-au dus toți 
împreună la locul cel arătat de copilă, unde de multe 
ori se arăta o lumină și cei care o vedeau socoteau că 
acolo este ascunsă o comoară de bani. Căutând cu tot 
dinadinsul, au aflat în apă sfintele moaște ale Cuviosu-

lui Dimitrie, care erau pline de mâl și de prundiș, și le-
au scos întregi, strălucind ca aurul. Luându-le de aco-
lo, le-au dus în satul Basarabov.

Între anii 1769 și 1774, fiind război între Rusia și 
Poarta otomană și cuprinzând și pe ofițerii țării noas-
tre, generalul Petru Salticov a trecut Dunărea și a por-
nit război împotriva Rusciucului și a trecut și prin 
satul Basarabov, unde se aflau moaștele sfântului. Ge-
neralul a luat aceste moaște pe care voia să le trimită 
în Rusia. Iar creștinul Hagi Dimitrie, fiind în acea vre-
me lângă general, s-a rugat ca să nu înstrăineze sfinte-
le moaște, ci să le dăruiască țării noastre pentru pră-
zile și jafurile ce le-a pătimit din pricina războiului și 
s-o mângâie cu acest dar, adică cu sfintele moaște. Ge-
neralul, înduplecîndu-se, le-a dăruit Țării Românești. 
Şi primindu-le tot poporul, cu mare cinste le-a așezat 
în biserica cea mare a Mitropoliei Ungrovlahiei, în zi-
lele preasfințitului mitropolit Grigorie. Şi îndată a 
simțit tot poporul ocrotirea și sprijinul sfântului, căci 
nu numai că a încetat războiul dintre muscali și tur-
ci, ci a contenit și ciumă cea înfricoșată. Mult ajutor și 
mare folos câștiga toți cei ce cu credință năzuiesc către 
moaștele sfântului.

Sfântul Dimitrie Basarabov - sărbătorit pe 26 Octombrie în calendarul ortodox
Dimitrie cel Nou din Basarabovul bulgar 

 – marea sărbătoarea de toamnă a  bucureştenilorCu prilejul zilei de naștere: Col.(r) Elisei Constantin, Gl.bg.(r) 
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Rîmbu Dumitru, Plut.adj. Sîrbu Dumitru.

Biroul Permanent al Filialei le adresează tuturor sincere felici-
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