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EDITORIAL

HOTĂRÂRE, CONSECVENȚĂ, RĂSPUNDERE
Reprezentantă a intereselor unui segment socio-

profesional aparte, respectiv a cadrelor militare în 
rezervă și în retragere, ANCMRR acționează cu 
hotărâre, consecvență și răspundere atât la nivel 
național cât și local, pentru apărarea intereselor 
acestora „în relațiile cu MApN, cu celelalte autorități 
și instituții publice centrale și locale, precum și cu 
structurile asociative similare din țară și străinătate” 
în vederea realizării cu prioritate a cerințelor de 
protecție socială și îndeplinirii aspirațiilor legale 
ale tuturor membrilor săi și nu numai.

Din păcate, activitatea din acest an a fost 
puternic afectată de pandemia Covid-19, a cărei 
răspândire a fost cu greu stăpânită pe teritoriul 
țării noastre, mai ales ca urmare a neluării, de către 
cei în drept, a unor măsuri ferme la timpul cuvenit.

Nu ne-am plâns și nu am stat cu mâinile 
încrucișate, datorită în primul rând faptului că 
majoritatea membrilor noștri au înțeles rolul 
vaccinului anti-Covid-19, nelăsându-se păcăliți 
de zvonurile care în unele perioade au avut o 
amplitudine foarte mare. Au fost luate măsuri 
care au facilitat, mai ales în acest an greu, care 
încheie pentru noi și o legislatură, să nu oprim 
ritmul activității și mai ales să-l amplificăm atunci 
când a fost posibil, cu respectarea măsurilor de 
rigoare. Ne-am angrenat serios în pregătirea celei 
de a IX-a Conferințe Naționale, pregătire ale cărei 
baze au fost puse la Ședința Consiliului Director a 
ANCMRR de la sfârșitul lunii iunie a.c., la care au 
fost prezenți majoritatea membrilor săi. Însă, din 
cauza înrăutățirii situației infectărilor cu Virusul 
SARS-COV-2, începând cu luna septembrie, 
Conferința Națională a ANCMRR din această 
toamnă s-a desfășurat prin corespondență.

Și cu această ocazie am constatat că hotărârea 
de care s-a dat dovadă, materializată prin fermitate, 
flexibilitate, conduită și atitudine a dat roadele 
scontate. Și nici nu se putea astfel, dacă ținem 
seama de faptul că puterea și consecințele unei 

hotărâri pot crea o adevărată forță. Constatăm 
astfel că atât la nivel central cât și la cel al filialelor 
și subfilialelor s-a creat, în timp, o adevărată 
emulație ce a descătușat energii nebănuite.

Este și rodul consecvenței, una dintre carac-
teristicile generale ale gândirii corecte și a logicii 
pregătirii și desfășurării acțiunilor și mai ales a 
canalizării acestora în vederea atingerii scopului 
propus. Într-un fel sau altul, se dă gir tuturor celor 
care acționează statornic în baza unor principii 
proprii, fie ale unui lider, fie ale unei colectivități.

Fiecare membru ANCMRR are obligația 
îndeplinirii, din convingere lăuntrică, a prevederilor 
Statutului, răspundere deosebit de importantă 
în viața și activitatea Asociației. Atât timp cât  
aceasta se manifestă ca o forță, starea ANCMRR 
și nu mai puțin trendul acesteia se va situa la cei 
mai înalți parametri.

ANCMRR poate aduce o contrubuție deosebită 
la orientarea membrilor săi în spiritul asumării 
conștiente de către aceștia a răspunderilor sociale 
și nu mai puțin al acelora de oameni ai Cetății, 
paralel cu continuarea luptei pentru apărarea 
drepturilor legitime, în mod deosebit a celor 
privind protecția socială, ce li se cuvin c.m.r.r. 
permanent ignorate de către guvernanți, mai ales 
în ultima vreme.

Triada la care ne-am referit în rândurile de 
față și care cumulează hotărârea, consecvența 
și răspunderea, creează multiple disponibilități 
chiar și în aceste condiții deosebit de dificile 
pe care le stăbatem. Stă în puterea noastră să 
depășim momentele critice, materializând astfel, 
în orice moment, cerințele devizei ANCMRR  
„PATRIE – ONOARE – DEMNITATE“. 

* * *
Colegiul de redacție al revistei noastre urează 

membrilor ANCMRR Sărbători cu sănătate, 
bucurii și cu un AN NOU 2022 mai bun! 

LA MULȚI ANI!
Gl. bg. (r) dr. GHEORGHE CREȚU
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A IX-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ A ANCMRR
I. Cea de a IX-a Conferință Națională a ANCMRR, 

planificată să aibă loc pe data de 18 noiembrie 2021, 
s-a desfățurat, cu aprobarea BPC a ANCMRR prin 
corespondență, din cauza numeroaselor restricții din 
această perioadă când cel de-al patrulea val al pandemiei 
COVID-19 face ravagii în România.

La ședința BPC din 9 noiembrie a.c.care a aprobat 
documentele celei de a IX-a Conferințe Naționale a 
ANCMRR, precum și forma de desfășurare, au fost 
stabilite și organele de lucru ale acesteia după cum 
urmează: Comisia de redactare a Procesului-verbal 
a Conferinței Naționale – col. (r) Belgiu Nicolae – 
președinte; cdor (r) Băluță Nicolae – membru; Comisia 
de numărare a voturilor pentru alegerea Organelor 
centrale de conducere ale Asociației – gl. mr. (r) dr. 
Bantaș Adrian – președinte, gl. mr. (r) ing. Domnu 
Vasile – secretar și gl. bg. (r) Chioțea Marin – membru; 
Comisia de centralizare și reținere a propunerilor 
formulate de participanții, cu drept de vot, la lucrările 
Conferinței Naționale – gl. mr. (r) dr. Mihălcioiu 
Constantin – președinte; gl. bg. (r) ing. Joldea Ion și col. 
(r) ing. Andrei Marin – membri.

Comisiile de lucru ale Conferinței și-au început 
activitatea după primirea plicurilor de la toți 
participanții la Conferință, cu drept de vot (delegaţii 
aleşi în adunările generale ale filialelor județene și 
sectoarelor municipiului București, membri în exerciţiu 
ai Consiliului Director și ai Comisiilor Statutare).

Problematica pe care Conferința a propus-o pentru 
informare, analiză și dezbatere a fost una generoasă, 
iar aprecierile și propunerile făcute au scos în evidență 
seriozitatea și voința organelor de conducere pe întreaga 
scară ierarhică a ANCMRR și nu mai puțin a tuturor 
membrilor acestei structuri.

Publicăm, în rândurile ce urmează, materialele 
supuse analizei celei de a IX-a Conferințe Naționale, în 
conformitate cu Statutul ANCMRR, subliniind că acest 
forum, nevoit să-și desfășoare activitatea în condiții mai 
puțin obișnuite, reprezintă o nouă treaptă în devenirea 
ANCMRR.

ORDINE DE ZI 
1. Prezentarea Raportului de activitate desfășurată 

de organele de conducere, pe toată scara ierahică, 
de la ultima Conferință Națională până în prezent, 
inclusiv măsurile care se impun pentru îmbunătățirea 
managementului la toate organele de conducere ale  
Asociației – general-locotenent (r) Neculai Băhnăreanu.

2. Prezentarea Notei de Fundamentare a proiectului 
Regulamentului de Organizare și Funcționare a 
ANCMRR, ediție 2021- comandor (r) Casapu Eugen. 

3. Prezentarea Raportului privind modul în care 
organele de conducere ale filialei/subfilialei și membrii 
ANCMRR respectă și aplică prevederile Statutului, 
ediție 2019 – col. (r) Ioana Ion. 

4. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori refe-
ritor la activitatea financiară și execuția bugetară, situațiile 
financiare pentru perioada de la ultima Conferință 
Națională și până în prezent – col. (r) Gheorghe Ștefan.

5. Prezentarea Proiectului privind modificarea 
și completarea STRATEGIEI ANCMRR, pentru 
perioada 2021-2025, asigurându-i, în continuare, 
caracterul unitar și coerent pentru optimizarea și 
eficientizarea activității la toate nivelurile structurale – 
general maior (r) Domnu Vasile.

6. Prezentarea propunerii de menținere, în anul 
2022, a următoarelor reglementări financiare:

a) cuantumul taxei de înscriere: 10 lei;
b) cuantumul cotizației lunare: 5 lei/membru;
c) susținerea financiară a activităților de bază 

ale Aparatului central de lucru al Biroului Permanent 
Central al ANCMRR, prin virarea, trimestrială, de către 
filialele din structură, la Bugetul de venituri și cheltuieli 
al Asociației – fondul centralizat, a cotei de 20% din: 
încasările cumulate din taxa de înscriere, cotizațiile 
lunare și încasările din 3,5%, reprezentând cota-parte din 
impozitul calculat pe veniturile din pensii militare;

d) structurile asociative afiliate la ANCMRR 
virează încasările anuale, conform cuantumlui precizat 
prin Protocolul de afiliere – general maior (r) Mihalcioiu 
Constantin.

7. Prezentarea Propunerii de validare a Președinților/ 
Comitetelor/Birourilor Permanente ale filialelor 
județene și ale sectoarelor municipiului București, 
rezultate în urma alegerilor generale anuale din 2021 – 
general de brigadă (r) Joldea Ion.

8. Prezentarea Propunerii de validare a dimen-
sionării Consiliului Director la nivelul de 73 membri de 
drept și 3 membri supleanți, iar a Biroului Permanent 
Central, la nivelul de 17 membri – general de brigadă 
(r) Joldea Ion.

9. Prezentarea Proiectului de Hotărâre a Conferinței 
Naționale – general de brigadă (r) Joldea Ion.

10. Dezbaterea și aprobarea documentelor prezentate.
11. Alegerea organelor centrale de conducere ale 

ANCMRR.
12. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori și ai 

Comisiei de Etică și Integritate.

DIN VIAÞA A.N.C.M.R.R.
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Raportul Biroului Permanent Central are ca 
perioadă de referință activitatea desfășurată la nivelul 
întregii Asociații în perioada 22.11.2017 – 18.11.2021.
La baza activității organelor de conducere de pe 
întreaga scară ierarhică au stat hotărârile adoptate de 
Conferința Națională din 21.11.2017, de Conferința 
Națională Extraordinară din 22.11.2018 și în ședințele 
anuale ale Consiliului Director.

Completarea organelor de conducere centrale în 
ședința Consiliului Director din 27.04.2018, adoptarea 
STATUTULUI Asociației la Conferința Națională 
Extraordinară din 22.11.2018, a Codului de Etică 
și Integritate și a Regulamentului acestei comisii 
în ședința Consiliului Director din 27.05.2019, au 
constituit o platformă solidă și completă pe baza 
căreia ne-am desfășurat întreaga activitate. Refacerea 
statutelor proprii și reînscrierea majorității Filialelor 
județene/de sector la Judecătorii ne îndreptățește 
să afirmăm că poziția generală a Asociației, a 
fiecărui organ de conducere a corespuns în totalitate 
prevederilor STATUTULUI, recomandărilor și 
hotărârilor organelor de conducere superioare și 
proprii și la toate nivelurile s-a dovedit interesul pentru 
valorizarea superioară a experienței dobândite.

Sper să fim în asentimentul dumneavoastră 
să apreciem că activitatea, în ansamblu, în cadrul 
Consiliului Director și în adunările generale ale 
filialelor vă este bine cunoscută și că o analiză detaliată 
nu este necesară. În perioada de referință sus-amintită, 
planurile de activitate la toate nivelurile ierarhice au 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ 
DE ORGANELE DE CONDUCERE, PE TOATĂ SCARA 

IERARHICĂ, DE LA ULTIMA CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ 
PÂNĂ ÎN PREZENT ȘI A MĂSURILOR NECESARE  

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI LA 
TOATE ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAȚIEI

fost realiste, în concordanță cu nevoile, obiectivele 
asumate și mai ales limitările impuse de pandemie, 
dar și cu sustenabilitatea reală și a competențelor 
legislative, financiare și logistice limitate ale întregii 
Asociații pentru realizarea lor practică. În concret și 
în consens cu cele afirmate, trebuie să subliniem că 
un obiectiv permanent a fost eficientizarea muncii 
desfășurate la toate nivelurile, acordându-se o mai mare 
atenție cunoașterii și aplicării Statutului, ediție 2019, a 
celorlalte documente de linie adoptate și a Hotărârilor 
organelor de conducere centrale și a celor proprii.

Cu toate greutățile impuse de pandemia COVID 19,  
în perioada pe care o analizăm activitatea curentă 
atât la nivel central, cât și la filialele județene și de 
sector a avut continuitate, aspect pentru care țin să 
vă mulțumesc. Sigur au fost și o serie de neîmpliniri, 
ședințe anulate atât la nivel central, cât și la filiale, 
restructurări de planuri, înlocuirea unor activități 
sau chiar anularea lor, participare restrânsă, reconsi   
derarea importanței unor activități și validarea 
măsurilor stabi lite în cadrul altora, tocmai pentru 
continuitate și legalitate.

Totuși, nu putem trece mai departe fără a reaminti 
și în acest context de o mare neîmplinire, respectiv 
anularea în anul 2020 a activităților de sărbătorire a 
aniversării a 95 de ani de legitimitate istorică și a 30 
de ani de la înființarea ANCMRR, precum și a 10 
ani de sărbătorire continuă a Zilei Rezervistului 
Militar. Cu toate acestea, importantele sărbători au 
fost marcate, simbolic, prin mesaje, un număr aniversar 
al Revistei „Rezerva Oștirii Române“, publicarea 
ediției a II-a a Monografiei ANCMRR „Alexandru 
Ioan Cuza“, înaintări în grad și acordarea unui număr 
important de distincții și diplome etc.

În aceste condiții, trebuie să remarc că viața merge 
mai departe, iar activitatea noastră se înscrie pe această 
traiectorie. Așa cum am precizat de mai multe ori, 
la nivel central am realizat întregul pachet de acte 
normative necesare organizării și conducerii curente a 
Asociației. Pentru finalizarea acestui proces de ordin 
organizatoric au fost necesare o serie de acțiuni și la 
nivel de filiale județene și de sector, activitate care se 
apropie de finalizare.
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În mod firesc, procesul de eficientizare a muncii 
desfășurate la toate nivelurile a continuat cu accent pe 
consolidarea structurii organizatorice și optimizarea 
actului managerial. Contextul general în care ne-am 
desfășurat activitatea în ultimii doi ani, deși a fost unul 
vitreg, care nu ne-a permis să valorificăm învățămintele 
și experiența acumulate prin activități de sprijin și 
îndrumare nemijlocite, a fost folosit pentru elaborarea 
și implementarea unor PROCEDURI privind jalo-
narea și desfășurarea statutară a unor activități, 
inclusiv pentru eliminarea unor disfuncții semnalate în  
perioada anterioară. A fost finalizat proiectul Regula-
mentului de organizare și funcționare a ANCMRR, 
care dacă va fi aprobat și de Conferința Națională așa 
cum am hotărât în ședința Consiliului Director din 
acest an, ne dă garanția interpretării și aplicării corecte a 
prevederilor statutare pe toată scara ierarhică.

Afirmăm, în cunoștință de cauză, că toate acestea 
au constituit suportul de motivare și mobilizare 
permanentă, pe bază de voluntariat, pentru a îndeplini 
obiectivele și dezideratele asumate, organizând acti-
vități și demersuri, precum și adoptarea unei poziții 
tradiționale demne și civilizate pentru toate organele 
de conducere.

În toate acțiunile și demersurile noastre din această 
perioadă am avut în vedere cu prioritate:
w Afirmarea ANCMRR ca principală structură 

asociativă a cadrelor militare în rezervă sau în 
retagere provenite din activitate în Armata României, 
asigurarea unității organizatorice și voinței de acțiune a 
structurilor constitutive prin aplicarea fermă a cerinței 
respectării Statutului și Strategiei la toate nivelurile de 
organizare, folosind calea legală, civilizată;
w Monitorizarea permanentă a respectării preve-

derilor legilor și a altor acte normative privind 
drepturile și interesele cadrelor militare în rezervă sau 
în retragere și ale familiilor acestora, îmbunătățirea 
condițiilor de stare socială și de viață decente ale 
acestora, în concordanță cu specificul și particularitățile 
serviciului militar;
w Cultivarea dragostei față de țară și neamul 

românesc, cinstirea și elogierea înaintașilor, a eroilor 
neamului și armatei, a recunoașterii contribuției reale 
a Armatei de Rezervă în toate momentele importante 
ale Țării;
w Consolidarea colaborării cu structurile asociative 

din SNAOPSN;
w Întărirea și diversificarea relațiilor de prietenie 

cu structurile asociative similare din țările NATO și 
prietene în strictă conformitate cu obiectivele politicii 
externe și interesele statului român și pentru creșterea 
reprezentativității și notorietății ANCMRR în plan 
internațional, promovând imaginea, tradițiile și valorile 
Armatei Române.

Biroul Permanent Central apreciază că prevederile 
planurilor cu principalele activități, au fost axate, în 
această perioadă, pe principalele domenii de referință: 
organizare, logistic și calitatea vieții, strategie și 
probleme militare, relații internaționale, comunicare - 
cooperare și editorial.

În consecință, s-au formulat și adoptat măsuri și 
acțiuni specifice etapei de referință parcurse, direct 
ancorate în relitatea cotidiană, ce au marcat existența 
ANCMRR și menirea asumată atât în ACORDUL-
CADRU, cât și în FORUM.

În context sunt demne de menționat:
 w Actualizarea acordurilor de colaborare cu 

asociațiile afiliate și alte structuri asociative;
 w Încheierea unui acord de parteneriat cu 

Ministerul Apărării Naționale privind promovarea 
carierei militare;

 w Participarea, semnarea, difuzarea și susținerea 
documentelor comune realizate împreună cu structurile 
asociative participante în FORUM și ACORDUL-
CADRU (memorandum, protest, scrisori deschise, 
platformă comună etc.);

 w Operționalizarea aplicării prevederilor ordinului 
ministrului apărării naționale nr. M 161/ 2018;

 w Aplicarea prevederilor Codului fiscal cu privire 
la direcționarea a 2% și, ulterior, 3,5% din impozitul 
calculat pe venitul din pensie, condiționat de înscrierea 
beneficiarului în Registrul entităților/unităților de cult 
pentru care se acordă deduceri fiscale aflat la ANAF;

 w Formularea de propuneri și participarea în 
comisia mixtă de analiză a proiectului Legii statutului;

 w Documentarea, formularea, trimiterea și susți-
nerea inițiativelor legislative privind asigurarea 
drepturilor la asistență medicală sanitară, tratament 
și recuperare, odihnă și recreere a cadrelor militare 
în rezervă sau în retragere și a familiilor acestora și 
încă multe altele aduse la cunoștință, periodic, prin 
comunicatele transmise.

În sensul celor de mai sus conducerea centrală a 
ANCMRR a desfășurat o multitudine de activități la 
toate nivelurile centrale ale instituțiilor administrative 
și politice (MApN, Guvern, partide politice 
parlamentare, Președinție și Parlament), iar structurile 
teritoriale din compunere la nivelul structurilor 
administrative și politice locale (prefecturi, primării, 
partide poltice parlamentare și parlamentari).

Pentru finalizarea acestor demersuri se impun 
noi acțiuni, mai aplicate, mai bine documentate și 
direcționate și pentru care este necesar efortul conjugat 
al nostru, al tuturor.

Deși, aș dori să trec peste un subiect destul de 
controversat, dar mereu fierbinte, nu mă lasă memoria 
celor plecați dintre noi în acești patru ani, nu mă lasă 
conștiința, știind că am plecat la drum cu o platformă 
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care mă obligă să spun ce am realizat pe linia eliminării 
inechităților din sistemul pensiilor militare de stat. Pare 
simplu de răspuns dar nu este chiar așa. Când am început 
mandatul, Legea 223/2015 era, deja, făcută praf de cele 
două ordonanțe (OUG 57/2015 și OUG 59/2017) și a 
mai fost „cosmetizată“ și cu OUG 114/2018.

Încă din primele zile la conducerea Asociației 
am întreprins numeroase acțiuni pentru rezolvarea 
problemelor de ordin social cu care se confruntau 
cadrele militare în rezervă sau în retragere. Am început 
cu ministrul Mihai Fifor la conducerea Ministerului 
Apărării Naționale în mandatul căruia nu s-a întâmplat 
nimic, am continuat cu ministrul Beniamin Leș în a 
cărui mandat s-au pus bazele Consiliului Consultativ 
și pe ultima sută de metri, acea inițiativă legislativă 
controversată, amendată și transformată până la  
PLx 199 de către actuala conducere a MApN, în frunte 
cu domnul general (r) Nicolae-Ionel Ciucă. Am fost de 
mai multe ori pe punctul de a finaliza una sau alta din 
inițiative, din care cea mai realistă din punct de vedere 
al conținutului a fost proiectul de OUG cu ANEXA 2. 
De fiecare dată au apărut, fie conjunctura nefavo rabilă, 
fie așa zișii „Gică contra“, pe care nu-i mai numesc, dar 
trebuie să recunoaștem că au fost și dintre cadrele militare 
în rezervă sau în retragere. Am ratat șansa rezolvării 
în campania electorală din 2020, a venit anul 2021 cu 
promisiuni politice neonorate, apoi criza politică care nu 
se mai clarifică și nu mai știm ce va urma.

Așa cum am insistat și am reușit cu proiectul Legii 
STATUTULUI, am speranța că și pe această linie vom 
reuși. Cel mai direct ar fi prin deblocarea PLx 199, dar 
cu cel puțin un amendament în PLEN (menținerea 
penalizării de un an pentru vechime incompletă, nu 
procentual) sau de durată, cu o nouă Lege a pensiilor 
militare de stat corelată cu Legea salarizării și cu 
prevederile noii Legi a STATUTULUI.

Fără teama de a greși, remarcăm că activitatea 
ANCMRR, a BPC și a filialelor a fost în această 
etapă deosebit de diversificată și complexă, planurile 
de activități au fost completate cu acțiuni și demersuri 
impuse de realitatea cotidiană.

Pot fi evidențiate în acest sens multitudinea de 
activități desfășurate cu succes și care au vizat:

 w editarea unui număr însemnat de lucrări cu 
tematică militară și monografii dedicate evenimentului 
central „Centenarul Marii Uniri“;

 w acordarea „Premiului pentru cea mai valoroasă 
lucrare de licență și masterat“ decernat anual în cadrul 
UNAp;

 w participarea la ceremoniale organizate cu prilejul 
sărbă torilor naționale și ale armatei și la activități de 
protocol;

 w elaborarea unor documente informative, comu-
nicări științifice și organizarea unor reuniuni dedicate 
sărbătorilor naționale și militare;

 w coordonarea pregătirii și desfășurării adunărilor 
generale anuale a filialelor județene și de sector;

 w îmbunătățirea Organigramei și elaborarea Regu la-
mentului intern de funcționare a Aparatului central de 
lucru al BPC și la nivel de filiale etc.

În perioada analizată, la nivel central, am gestionat 
o activitate deosebit de importantă și anume, aplicarea 
prevederilor Ordinului ministrului apărării naționale nr. 
M. 161/2018. Prin Departamentul logistic și calitatea 
vieții au fost gestionate fonduri primite de la bugetul 
de stat prin MApN în valoare de 387 585 lei (79 085 
lei/2010, 132 500 lei/2020 și 176 000 lei/2021), sumă 
din care au fost achiziționate aparatură IT și materiale 
consumabile pentru aceasta, articole de birotică,  
s-a finanțat tipărirea Monogafiei ANCMRR, ediția a 
II-a, a 4 numere a revistei „Rezerva Oștirii Române“, 
a 2 numere ale ziarului „Rezervistul militar“, a unor 
activități internaționale și plata utilităților.

Tratamentul balnear, recuperarea medicală, odihna 
și recreerea cadrelor militare în rezervă sau în retra gere 
au constituit o altă prioritate pentru BPC. În perioada  
2018 – 2021, ANCMRR a asigurat locuri pentru  
odihnă și recreere în stațiunile montane și de pe litoral, 
iar pentru tratament numai în sanatoriul Bălțătești și 
Olănești. De la 01.01.2016 și până în prezent Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale nu a mai acordat ANCMRR 
bilete de tratament balnear și de recuperare. Deși 
HG nr. 998 care reglementează problema biletelor de 
tratament balnear și de recuperare a fost emisă în 2020, 
vom beneficia de prevederile acesteia doar începând  
cu anul 2022, prin punerea la dispoziția CPS a MApN 
de către MMPS a aprox. 3000 de bilete/an.

Suntem destul de stresați din mai toate punctele 
de vedere și nici nu știu cum este mai bine, să lăsăm 
lucrurile să se limpezească și să intervenim după sau să 
intervenim direct și cât mai repede. De doi ani de zile 
ne desfășurăm activitatea, viața în general, în condițiile 
stării de urgență/alertă impusă de virusul SARS-CoV-2. 
Dacă până acum nu am intervenit și am lăsat lucrurile  
să se desfășoare de la sine, cred că este momentul, mai 
mult ca oricând,să ținem cont și să urmăm sfatul 
medicilor specialiști, inclusiv al celor militari implicați 
pe această linie.

Activitatea de relații internaționale este bine 
previzionată în strategia ANCMRR și a fost supusă 
analizei noastre. În context, aceasta a contribuit la 
promovarea imaginii, tradițiilor și valorilor Armatei 
României, menținerea și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie deja statornicite cu armatele și structurile 
asociative din țările aliate și prietene, multiplicarea și 
diversificarea acestora în conformtate cu obiectivele 
politicii externe și interesele statului român, precum 
și pentru creșterea reprezentativității și notorietății 
ANCMRR în plan internațional.
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Până în prezent ANCMRR are relații interna-
ționale, instituționalizate prin acorduri de colaborare 
cu Bulgaria, Germania, Italia, R. Moldova, Serbia, 
Slovenia, Turcia și Ungaria, având puncte de contact 
și schimburi de delegații și cu Franța, Grecia, Polonia, 
Slovacia și Ucraina, iar la nivelul filialelor, activități 
bilaterale, unele de tradiție, desfașurate cu succes de 
filialele din Arad, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, 
Iași, Maramureș, Mehedinți, Satu-Mare, Timiș și nu în 
ultimul rând de subfiliala Câmpina. În 31 mai 2018, la 
ARAD am realizat cu succes componenta internațională 
a sărbătoririi Zilei Rezervistului Militar, sub egida  
Anului Centenar, cu participarea a 5 delegații străine 
(Bulgaria, Italia, Serbia, Turcia și Ungaria).

În anul 2021 ANCMRR a finalizat demersurile de 
aderare la structuri asociative de factură internațională și 
am devenit membru cu drepturi depline al Confederației 
Interaliate a Ofițerilor Medici în Rezervă – CIOMR și 
al Uniunii Asociațiilor Ofițerilor de Rezervă din Europa 
Centrală – Inițiativa Gaminger. 

Ca o concluzie în acest domeniu este faptul că, în 
pofida restricțiilor pandemice, nivelul de ambiție propus, 
de notorietate și reprezentativitate, pentru postura 
internațională a ANCMRR a fost atins cu succes.

În perioada de referință s-au făcut demersurile 
necesare pentru acordarea de recompense morale, 
constând în înaintarea la un grad superior sau 
acordarea de distincții militare și naționale onorifice. 
În acest context s-au trimis propuneri pentru acordarea 
gradului de general/amiral unor colonei/comandori și 
de înaintare la gradul următor a unor generali, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri. În perioada 2017-2021, 
s-a acordat gradul de general de brigadă/de flotilă 
aeriană la 8 colonei/comandori și au fost înaintați în 
grad 434 ofițeri, 7 maiștri militari și 54 de subofițeri. 
De asemenea, s-a acordat gradul de sublocotenent/
aspirant la 48 de maiștri militari și subofițeri. Numărul 
mic de înaintări în grad se datorează restricțiilor impuse 
de Ordinul nr. M. 132/2012 și mai ales modificărilor 
și completărilor ulterioare ale acestuia. În toată 
această perioadă nu a mai fost înaintat în grad niciun 
cadru militar în rezervă. Au fost decorați cu ordine 
și medalii naționale 14 generali, ofițeri și subofițeri, 
astfel: Ordinul național Steaua României – 2 generali, 
Ordinul național Serviciul Credincios – 1 general, 
Ordinul național Pentru Merit – 2 generali, Ordinul 
Virtutea Militară – 7 generali și ofițeri, Ordinul Meritul  
Sanitar – un general, Medalia Virtutea Militară clasa a 
II-a – un subofiter.

În urma propunerilor înaintate de ANCMRR la 
Ministerul Apărării Naționale, cu prilejul sărbătoririi 
aniversării a 95 de ani de legitimitate istorică și a 30 
de ani de la înființarea ANCMRR, precum și a 10 ani 
de sărbătorire continuă a Zilei Rezervistului Militar, 
precum și cu alte ocazii, au fost acordate următoarele 

distincții militare onorifice: 5 Embleme de Onoare a 
Armatei României, 13 Embleme de Onoare a Statului 
Major al Apărării, 5 Embleme de Onoare a Forțelor 
Terestre; 6 Embleme de Onoare a Forțelor Aeriene, 
2 Embleme de Onoare a Forțelor Navale, 5 Embleme 
de Onoare a Logisticii, 4 Embleme de Onoare a 
Comunicațiilor și Informaticii, 5 Embleme de Onoare a 
Medicinei Militare, o Emblemă de Onoare a Resurselor 
Umane, o Emblemă de Merit Știință Militară, clasa I, 
și 3 Embleme de Merit „Rezerva Armatei României”.

În perioada 2017 – 2021 au fost propuse și li s-au 
acordat distincții onorifice ale ANCMRR unui număr 
de 324 cadre militare în rezervă sau în retragere și unor 
personalități din societatea civilă sau din țările cu care 
avem acorduri de colaborare.

În perioada analizată, în organigrama aparatului 
central al BPC s-a constituit și a funcționat o structură 
nouă, Departamentul Comunicare și Relații de Cola-
borare. Încă de la început, cu personal profesionalizat, 
a inițiat și angajat o serie de acțiuni și activități pe linia 
comunicării, pregătirii documentelor tipizate în format 
electronic, soluționarea cores pondenței între aparatul 
central de lucru al BPC și filialele din teritoriu, inclusiv 
cu alte structuri cu care ANCMRR cooperează. 

O activitate importantă, cu un aport deosebit 
din punct de vedere tehnic, a constat în stabilirea 
caracteristicilor adecvate pentru aparatura IT care s-a 
achiziționat, participând la recepția tehnicii, instalarea 
programelor uzuale pentru operare, precum și a altor 
nevoi tehnice. 

Departamentul a avut în atenție și s-a preocupat 
de extinderea sferei de cooperare pe principiul 
compatibilității cu domeniul ANCMRR. 

Se poate afirma că, în acest domeniu, este loc de 
mai bine în activitatea relațiilor publice și comunicare. 
Se recomandă actualizarea permanentă a site-ului 
instituțional, a paginii Asociației, prin mediatizarea 
tuturor evenimentelor importante din viața asociației 
și transmiterea mesajelor/deciziilor către structurile din 
compunere.

În această analiză trebuie să includem și efortul 
depus de Departamentul editorial pentru editarea 
și tipărirea a 8 numere ale revistei „Rezerva Oștirii 
Române“ și a Monografiei ANCMRR ediția a II-a,  
care, în ultimii doi ani, au fost difuzate la filiale în mod 
gratuit. Concomitent, departamentul a contribuit, 
implicându-se direct, la sărbătorirea evenimentelor 
marcante din istoria poporului român și a armatei sale. 
Prin materialele pregătite și editate s-au urmărit, în mod 
deosebit, câteva repere, astfel: creșterea credibilității 
ANCMRR, apărarea demnității cadrelor militare 
în rezervă sau în retragere, valorificarea experienței 
istorice a organizării c.m.r.r., realizarea unor trainice 
relații de colaborare la toate nivelurile, cunoașterea și 
aprofundarea fenomenului politico-militar actual și 
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a contrbuit permanent la realizarea unei imagini de 
notorietate a ANCMRR și la creșterea credibilității 
funcției sociale de utilitate publică. Se impune ca la tot 
ceea ce realizează Departamentul Editorial, în mod 
special prin intermediul revistei ROR, să participe toți 
cei care fac parte din conducerea ANCMRR și filialelor 
sale, contribuind astfel la promovarea și cunoașterea 
activității ANCMRR și nu numai.

Managementul financiar-contabil în perioada 
raportată s-a realizat în concordanță cu obiectivul 
asumat, conform prevederilor din STATUT, ediție 
2019, repectiv cel de asigurare a sustenabilității 
financiare a Aparatului central de lucru al Biroului 
Permanent Central. Activitatea financiar-contabilă, în 
cadrul Aparatului central de lucru al BPC, se desfășoară 
pe bază de buget anual de venituri și cheltuieli aprobat 
de către BPC, cu prevederi realiste, atât la capitolul 
venituri, cât și la capitolul cheltuieli.

Sursele de finanțare a bugetului propriu au fost 
limitate și alimentate, uneori, cu întârzieri și incomplet, 
în special pe sursa de venituri din cotizații și donații din 
impozitul pe veniturile din pensii, fapt ce nu ne permite 
o planificare riguroasă a cheltuielilor curente. 

Disciplina financiară a fost asigurată atât prin 
competența personalului de specialiate, cât și printr-o 
coordonare eficientă, la care se adaugă verificările şi 
analizele periodice ale Comisiei de Cenzori. Printr-o 
colaborare eficientă cu Departamentul logistic și 
calitatea vieții s-au efectuat operațiunile contabile 
corespunzătoare prevederilor în domeniu și a fost 
sprijinit consistent procesul de achiziții publice.

În perioada analizată, din punct de vedere juridic, 
am urmărit clarificarea poziției atât pentru ANCMRR, 
cât mai ales pentru filialele din structură. Cu tot efortul 
dovedit nu s-a reușit finalizarea procesului înscrierii în 
Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la Judecătoriile 
județene și de sector. O situație ceva mai bună a fost 
înregistrată pe linia declarării „beneficiarului real”, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 cu 
modificările și completările ulterioare. Este necesar 
și important, ca la fiecare entitate structurală a 
ANCMRR, să funcționeze un jurist care să acopere, în 
regim voluntariat, nevoile curente ale acestora.

În perioada la care ne referim, cele două comisii 
statutare de la nivel central și-au îndeplinit atribuțiile 
statutare și specifice și au răspuns solicitărilor organelor 
de conducere ale ANCMRR, prezentând informări și 
rapoarte de activitate. Concluzionând, putem spune 
că ne aflăm în parametri de normalitate, fără încălcări 
ale legislației financiar-contabile sau derapaje majore 
de la normele de etică și integritate, în afara unor 
cazuri cu totul izolate. Membrii celor două comisii 
sunt preocupați de perfecționarea propriei activități și, 
implicit, de bunul mers al activității Asociației noastre. 
Activitatea filialelor a fost analizată, în detaliu, la 

ședința Consiliului Director din luna iunie a.c., fiind, de 
asemenea, dezbătută la adunările generale de alegere a 
noilor organe de conducere din acest an.

Se poate afirma că, la nivelul managementului, în 
cadrul filialelor județene și ale sectoarelor municipiului 
București s-au intensificat eforturile pentru conturarea 
imaginii acestora, apărarea onoarei și demnității cadrelor 
militare în rezervă sau în retragere și desfășurarea unei 
palete de activități diversificată, în spiritul devizei –
PATRIE-ONOARE-DEMNITATE.

Trebuie să recunoaștem că rezultatele sunt diferite, 
în funcție de gradul de implicare și interesul manifestat 
de comitet, biroul permanent, precum și de președintele 
filialei. Conducerile filialelor județene/de sector sunt 
structurate ierarhic și pe responsabilități clare, ușor de 
monitorizat. Președintele, Comitetul, Biroul Permanent, 
departamentele cu responsabilii lor și toți cei care fac 
parte din conducere desfășoară muncă de voluntariat, 
fără cointeresare materială sau de altă natură, având 
ca scop unitar apărarea drepturilor pensionarilor 
militari, ale familiilor acestora în relațiile cu MApN, cu 
autoritățile și instituțiile publice locale.

A sporit interesul filialelor și subfilialelor pentru 
colaborarea cu revista asociației prin transmiterea unor 
informări și articole pentru popularizare și schimb de 
experiență. Se folosește cu succes și presa locală, în 
special pentru a prezenta activitatea pe care o desfășoară, 
iar unele filiale au reviste și ziare proprii. Așa cum am 
remarcat deja, unele filiale și subfiliale s-au remarcat 
în derularea unor activități la nivel transfontalier și, nu 
numai, contribuind la promovarea imaginii României și 
a Armatei sale.

Concluzionând, se poate spune că organele de 
conducere care și-au încheiat mandatul au desfășurat 
o activitate multiplă, implicativă, divesificată, în 
concordanță cu prevederile statutare, cu scopul și 
deviza ASOCIAȚIEI. Acum, o mare parte a filialelor 
au început o nouă etapă, cu noile organe de conducere 
alese, care, cu siguranță, vor continua cu un management 
performant, în interesul membrilor care le compun și cu 
scopul depășirii performanțelor anterioare.

Așa cum am precizat anterior, raportul nu este 
exhaustiv, dorim ca această informare să genereze 
analize proprii care să conducă la perfecționarea muncii 
în general, dar vă îndemn pe toți să recunoaștem că 
din păcate, - cine muncește mai și greșește - și fără a 
deranja pe cineva să acceptăm că în toate domeniile de 
responsabilitate este – loc pentru mai bine -.

Ca în orice demers laborios, așa cum este activitatea 
de conducere a Asociației noastre nu merge totul perfect, 
ne-am confruntat sau am identificat o serie de lipsuri, 
insatisfacții și neîmpliniri datorate unor cauze obiective 
și subiective. Aceste aspecte fac obiectul de analiză 
al Comisiei de Etică și Integritate, care prezintă, ca 
punct distinct la ordinea de zi a Conferinței Naționale, 



Rezerva Oştirii Române 9

�v� �v� �v�

un raport detaliat cu aspecte care trebuie să ne dea e 
gândit, să ne determine la acțiune, iar acțiunea înseamnă 
unitate structurală și de corp. Liantul care a unit întreaga 
Armată în decursul istoriei și care ne unește și acum 
este Jurământul Sfânt față de ȚARĂ și NEAM, care 
nu poate fi ignorat sau anulat indiferent de cine va  
conduce România. 

Dorim ca această ANALIZĂ să constituie o provo-
care la completarea propriilor analize din Adunările 
generale din acest an, dar și pentru fiecare membru al 
Consiliului Director. Avem acumulată o bogată expe-  
riență, avem un important fond de activități și demer-
suri, un corp competent de cadre militare în rezervă 
sau în retragere care trebuie valorificate superior  
pentru îndeplinirea nobilelor misiuni asumate în spiritul 
devizei „PATRIE – ONOARE – DEMNITATE”.

Astăzi, la validarea organelor alese la filiale și la 
începerea mandatului ce va fi acordat organelor de 
conducere ce vor fi alese – Președinte și Consiliul 
Director, ulterior și Biroul Permanent Central – vor 
trebui să valorifice superior experiența acumulată, să 
mențină și să ridice ștacheta reputației, recunoașterii și a 
rezultatelor înregistrate. 

În vederea creșterii în continuare a performanței 
ANCMRR trebuie să ne axăm activitatea pe urmă-
toarele măsuri:

 w consolidarea organizatorică și funcțională a 
Asociației;

 w apărarea intereselor și drepturilor, a rolului, 
importanței și prestigiului cadrelor militare în rezervă 
sau în retragere;

 w creșterea contribuției ANCMRR la cunoașterea 
tradițiilor naționale și militare;

 w consolidarea legăturilor cu structurile asociative 
similare din țară și străinătate.

Hotărârea Conferinței Naționale va trebui să 
cuprindă o orientare generală pentru activitatea viitoare, 
iar obiectivele și acțiunile să fie în concordanță cu 
măsurile de mai sus și corelate permanent cu realitățile 
impuse de evoluția societății românești, de bază 
rămânând STATUTUL, ediție 2019 și STRATEGIA 
ASOCIAȚIEI pentru perioada 2021 – 2025, care va fi 
supusă aprobării Conferinței Naționale.

Doresc ca în finalul analizei să exprim convingerea 
pentru o înțelegere superioară și temeinic argumentată 
a tuturor aspectelor și învățămintelor desprinse, a 
necesităților și sarcinilor imediate și de viitor.

FELICITĂRI tuturor organelor de conducere 
validate și nou alese și mult succes în actualul mandat! 

Mulțumiri tuturor membrilor ANCMRR pentru 
activitatea desfășurată, multă sănătate și împliniri în 
viața personală și a familiilor acestora!

Dumnezeu să ne ajute pe toți și în toate!
Am onoarea să vă adresez salutul meu 

CAMARADERESC!
General-locotenent (r) NECULAI BĂHNĂREANU

Preşedintele A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”

În conformitate cu prevederile art. 28, al. (4), lit. a) 
din Statutul Asociației – ediția 2019, Biroul Permanent 
Central are atribuția de a elabora Regulamentul 
de organizare și funcționare a Asociației pe care îl 
supune analizei și aprobării Conferinței Naționale sau 
Consiliului Director.

Regulamentul de organizare și funcționare este actul 
administrativ care detaliază organizarea Asociației 
Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere 
„Alexandru Ioan Cuza”, respectiv a componentelor de 
conducere și a entităților, stabilind atribuțiile acestora, 
regulile de funcționare și procedurile de lucru în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Incluzând atribuții, competențe, niveluri de 
autoritate, responsabilități, mecanisme de relații și 
proceduri, regulamentul, ca instrument de conducere, 
asigură îndeplinirea scopului și obiectivelor ANCMRR, 
contribuind la o mai bună și eficientă funcționare 
a Asociației și o mai bună calitate a vieții cadrelor 
militare în rezervă și în retragere. Pentru aceasta, în 

NOTA DE FUNDAMENTARE
a proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a Asociației 

conformitate cu Hotărârea BPC din noiembrie 2019, 
s-a trecut la elaborarea acestui regulament, urmărindu-se  
detalierea unor prevederi ale Statutului și clarificarea 
unor aspecte rezultate din aplicarea acestuia, în corelare 
cu prevederile diferitelor acte normative în vigoare care 
reglementează diferite domenii de activitate, având ca 
scop clarificarea unor aspecte definitorii pentru buna 
funcționare a Asociației și a entităților componente.

Până în prezent au fost elaborate cinci variante 
ale proiectului, prima variantă fiind trimisă șefilor de 
structuri ale Aparatului central de lucru, iar următoarele 
trei au fost discutate în ședințele BPC din 27 aprilie, 
27 mai și 10 iunie 2021, în urma fiecărei ședințe 
rezultând o nouă formă a proiectului de regulament, 
pe baza observațiilor și propunerilor făcute de membri 
ai biroului și aparatului central de lucru. În cadrul 
ședinței BPC din 24 iunie 2021 s-a hotărât ca acesta 
să fie aplicat provizoriu timp de doi ani, timp în care 
Aparatul central de lucru și filialele vor face propuneri 
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de îmbunătățire a acestuia. Au făcut unele observații și 
propuneri doar Comisia de etică și integritate, Filiala 
județeană Brașov și cea a Sectorului 6 din București, 
care, în parte au fost luate în considerație.

Proiectul de regulament include următoarea 
structură:

Partea I Dispoziții generale și organizarea 
structurală

Cap. 1. Dispoziții generale 
Cap. 2. Organizarea structurală 

2.1. Filialele 
2.2. Organele de conducere 

Partea a II-a Organizarea funcțională
Capitolul 3. Atribuțiile structurilor de conducere de 

la nivel central și local
3.1. Atribuțiile celorlalte funcții de condu cere 

ale Asociației/Filialei/Subfilialei 
3.2. Atribuțiile structurilor/funcțiilor din 

aparatul de lucru 
Capitolul 4. Desfășurarea diferitelor activități 

4.1. Elaborarea, modificarea și completarea 
Statu tului Asociației/Filialei 

4.2. Înregistrarea în Registrul Asociaților și 
Fundațiilor

4.3. Pregătirea și desfășurarea ședințelor 
4.4. Alegerea președintelui Asociației/Filiale
4.5. Activitatea de achiziții publice
4.6. Încheierea de protocoale și contracte
4.7. Activitatea financiar – contabilă și comisia 

de cenzori
4.8. Activitatea editorială
4.9. Activitatea de relații internaționale
4.10. Avansarea în grad
4.11. Acordarea de titlurilor de „Membru de 

onoare” și „Președinte de onoare”
4.12. Conferirea de decorații, distincții militare 

și onorifice
4.13. Evidența și inventarierea documentelor
4.14. Evidența și inventarierea elementelor de 

natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
4.15. Protecția informațiilor
4.16. Protecția datelor cu caracter personal
4.17. Bugetul de venituri și cheltuieli
4.18. Documente de raportare (rapoarte de 

activitate, rapoarte și situații statistice, execuția exer-
cițiului financiar)

Capitolul 5. Dispoziții finale
Anexe
Prin conținutul său, proiectul de regulament clarifică 

și detaliază unele aspecte din Statut și orientează asupra 
unor activități reglementate de legislația națională și 
diferite acte normative. 

La Capitolul 1. Dispoziții generale, pe lângă definirea 
regulamentului și câteva precizări privind identitatea 
Asociației, sunt incluse activitățile care contribuie 

la îndeplinirea obiectivelor Asociației/Filialele/
Subfilialele. 

La Capitolul 2. Organizarea structurală – este regle-
mentată situația în care filiala județeană poate funcționa 
în altă localitate decât municipiul reședință de județ. 

Capitolul 3. Atribuțiile structurilor de conducere de 
la nivel central și local includ aspecte care nu au fost 
incluse în Statutul Asociației, respectiv 

3.1. Atribuțiile altor funcții de conducere ale 
Asociației/Filialei/Subfilialei, unde sunt precizate atri - 
buțiile prim-vicepreședinților, vicepreședinților, secre-
tarului general/ secretarului etc., și; 

3.2. Atribuțiile structurilor/funcțiilor din aparatul 
de lucru, care asigură cadrul necesar pentru buna 
desfășurare a activităților pentru fiecare componentă 
a acestei structuri. Referitor la aparatul de lucru, 
formulare consacrată încă de la constituirea ANCMRR, 
Filiala județeană Brașov a propus redenumirea acesteia 
cu „grup de lucru”, pe motiv că această formulare este 
utilizată și în structurile de conducere ale NATO 
pentru coordonarea unor domenii, analizarea/discu-
tarea unor probleme sau elaborarea de doctrine, fapt 
care ar necesita însă și modificarea Statutului.

La Capitolul 4 sunt precizate modalitățile de 
îndeplinire a 18 activități de bază ale Asociației, 
așa cum au fost reglementate de legislația și actele 
normative în vigoare.

În anexe, pe lângă modele pentru unele documente 
necesare unor activități, sunt incluse Regulamentul 
de organizare și funcționare a delegației permanente 
a asociației naționale a cadrelor militare în rezervă și 
în retragere „Alexandru Ioan Cuza” la Confederația 
Interaliată a Ofițerilor Medici în Rezervă – CIOMR și 
Regulamentul de organizare și funcționare a delegației 
permanente a Asociației Naționale a Cadrelor Militare 
în Rezervă și în Retragere (ANCMRR) „Alexandru 
Ioan Cuza” la Uniunea Asociațiilor Ofițerilor în 
Rezervă din Europa Centrală - inițiativa Gaminger 
(GI), ambele ca părți ale Regulamentului de organizare 
și funcționare a Asociației.

Numărul de regulamente ce urmează să fie tipărite 
pentru satisfacerea necesităților.

Acest regulament este un act normativ intern, care, 
ulterior, pe baza experienței rezultate din aplicarea 
acestuia și în condițiile modificării Statului Asociației 
și/sau a legislației în vigoare, se poate modifica și/sau 
completa, ori de câte ori este necesar.

În concluzie, vă propun ca proiectul Regulamentului 
de organizare și funcționare să fie aprobat în cadrul 
Conferinței Naționale din 18 noiembrie 2021.

Pentru conformitate
Cdor (r) EUGEN CASAPU
Secretar general ANCMRR
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În temeiul art. 58 alin. (2) din Statut, art. 11 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei 
de Etică şi Integritate (Regulament) şi al Ordinei de 
zi a Conferinţei Naţionale, am deosebita onoare să vă 
prezint acest raport într-o perioadă grea provocată şi 
menţinută de PANDEMIA de CORONAVIRUS 
(Covid – 19) şi care are o semnificaţie aparte pentru 
Asociaţia noastră.

Comisia de Etică şi Integritate (Comisia) – statutară 
şi independentă – continuatoare a „Comisiei de Litigii“ 
din anii 1990/1991, precum şi a „Comisiei de Analiză a 
Respectării Prevederilor Statutului (CARPS)“ din anul 
2005, a fost aleasă şi votată conform art. 56 din Statut 
la Conferinţa Naţională Extraordinară a Asociaţiei 
din 22 noiembrie 2018 în următoarea componenţă: 
col. (r) IOANA Ion din Filiala Sector 6 Bucureşti – 
preşedinte; col. (r) HAPĂU Virgil din Filiala Judeţeană 
Iaşi – vicepreşedinte; col. (r) COASĂ Teodor - din 
Filiala Sector 5 Bucureşti - secretar; col. (r) POGAN 
Ioan - din Filiala Judeţeană Cluj -membru (şi purtător 
de cuvânt); plt. adj. pr. (r) DINU Ion din Filiala 
Judeţeană Dolj - membru. La data de 18.05.2021 col. 
(r) POGAN Ioan a demisionat din Comisia de Etică 
şi Integritate, fiind ales şi validat provizoriu pentru 
funcţia de preşedinte al Filialei Judeţene Cluj. În 
locul său, la şedinţa Biroului Permanent Central din 
19.10.2021, a fost propus col. (r) TODORAN Ioan, 
recomandat de Filiala Judeţeană Sibiu.

De asemenea, la data de 03 noiembrie 2021 col. (rtr.) 
HAPĂU Virgil din motive personale şi-a prezentat 
demisia din funcţia de vicepreşedinte al Comisiei de 
Etică şi Integritate, comisia urmând a fi completată cu 
col. (r) CĂLDĂRARU Constantin Dănuţ, propus de 
Filiala Judeţenă Bacău.

După constituire şi validare, comisia a elaborat Codul 
de Etică şi Integritate (Codul) şi Regulamentul de 
organizare şi funcţionare propriu potrivit prevederilor 
art. 56 alin. (1) litera a) din Statut, aprobate, ulterior, 
în şedinţa Consiliului Director din 27.05.2019, apoi 
redactate şi distribuite entităţilor teritoriale şi celor 
interesaţi, pentru aducerea la cunoştinţă, cu sprijinul 
Secretariatului Asociaţiei.

Pentru perfecţionarea activităţilor Comisiei, 
în şedinţa ordinară a Biroului Permanent Central 
din 30.03.2021, a fost aprobată, după consultarea 
structurilor teritoriale ale Asociaţiei, forma finală a 
ERATEI cu propunerile de modificare/completare a 
unor articole din Regulament.

RAPORTUL COMISIEI DE ETICĂ ŞI INTEGRITATE 
PRIVIND MODUL ÎN CARE ORGANELE DE CONDUCERE  
ALE FILIALELOR/SUBFILIALELOR ŞI MEMBRII ANCMRR 

RESPECTĂ ȘI APLICĂ PREVEDERILE STATUTULUI EDIȚIE 2019
Referitor la importanţa acestor Comisii şi evoluţia 

lor istorică, vă recomandăm „Monografia Asociaţiei” - 
ediţia a 2- a adăugită şi îmbunătăţită.

Conform prevederilor art. 56 litera i) din Statut 
şi ale art. 10 din Regulament, membrii Comisiei de 
Etică şi Integritate au participat la unele activităţi 
lunare programate de Biroul Permanent Central 
(preşedintele și secretarul Comisiei, ca invitaţi), 
precum şi la Adunări Generale anuale sau de alegeri 
organizate la câteva filiale judeţene/de sector ale 
Municipiului Bucureşti, în ultima perioadă cu restricţii 
sanitare, pentru a monitoriza procedurile stabilite şi 
transmise de Departamentul Organizare al Asociaţiei, 
să fie respectate în totalitate şi cu stricteţe, hotărârile şi 
deciziile adoptate în final de organele de conducere –  
nou alese – ale entităţilor respective să fie statutare 
şi legale, iar problemele şi frământările de durată ale 
membrilor să fie însuşite, apoi cunoscute în detaliu de 
cei îndreptăţiţi la nivelul de vârf al Asociaţiei.

Comisia de Etică şi Integritate apreciază poziţia 
şi conduita de înaltă probitate şi demnitate militară şi 
civică, în deplin consens cu virtuţile devizei „PATRIE –  
ONOARE – DEMNITATE”, dovedite în perioada 
analizată de majoritatea organelor de conducere 
de pe întreaga scară ierarhică a Asociaţiei noastre, 
în scopul îndeplinirii unor obiective principale şi 
istorice, cum ar fi: „dezvoltarea simţului de solidaritate 
şi camaraderie între cadrele militare în rezervă sau în 
retragere“, „întărirea relaţiilor cu cadrele militare din 
activitate în Armata României“, „lupta neobosită şi 
continuă pentru îmbunătăţirea situaţiilor materiale şi 
de sănătate a membrilor săi“, „apărarea demnităţii şi 
onoarei cadrelor militare în rezervă şi în retragere“ şi vă 
îndeamnă să nu uitaţi că, un adevărat român trăieşte cu 
sufletul, la simbolurile naţionale strămoşeşti: LIMBA -  
CRUCEA - IMNUL - VATRA ROMÂNEASCĂ.

1. Referitor la organizarea și desfăşurarea 
Adunărilor Generale anuale şi pentru alegeri în 

anul 2021
– Membrii Comisiei de Etică şi Integritate au 

participat sporadic la activităţi în teritoriu din cauza 
restricţiilor stabilite în“Starea de urgenţă şi ulterior, de 
alertă”, şi a conducătorilor mai multor filiale judeţene 
care nu s-au încadrat în programarea iniţială aprobată 
de Biroul Permanent Central pentru perioada 
MARTIE - APRILIE 2021. Situaţia exactă este 
cunoscută de Departamentul Organizare al Asociaţiei.



Rezerva Oştirii Române12

– Nu s-au respectat în toate structurile teritoriale 
ale Asociaţiei prevederile Statutului şi Procedura 
aprobată de Biroul Permanent Central în şedinţa 
din 26.11.2020, cu referire la pregătirea, organizarea 
şi desfăşurarea unor activităţi specifice, precum şi 
precizările transmise şi prin intermediul Revistei 
„Rezerva Oştirii Române“ nr. 2 (43) - 2020 pag. 6-8. 

– În şedinţa Biroului Permanent Central 
din 17.12.2020, a fost aprobată o PROCEDURĂ 
SPECIALĂ cu principalele responsabilităţi, pentru 
coordonatorii de filiale judeţene/de sector ale Muni-
cipiului Bucureşti, dar unii coordonatori au tratat cu 
superficialitate ori nu s-au implicat în desfăşurarea 
statutară a acestor activităţi de mare importanţă 
din viaţa Asociaţiei noastre – alegerile organelor de 
conducere pentru 4 ani. Mai multe nereguli au fost 
constatate de Departamentul Organizare cu prilejul 
analizării/evaluării documentelor trimise - unele cu 
greşeli, altele cu întârziere - de către filialele judeţene/
de sector pentru validarea provizorie de către Biroul 
Permanent Central.

– Au fost membri din Asociaţie, candidaţi pentru 
funcţia de preşedinte al filialei/subfilialei care nu au 
respectat în totalitate condiţiile stabilite de art. 43 din 
Statut, în mod special termenul de depunere a cererii 
de mandat şi programul personal de management sau 
cazierul judiciar şi adeverinţa medicală.

2. Referitor la îndatoririle fiecărui membru  
al Asociaţiei, prevăzute de art. 13 litera f )  

din Statut
– La începutul anului 2021, din cauza stării 

sanitare la nivel naţional, s-a observat o majorare a 
numărului de membri restanțieri din Asociaţie, precum 
şi o insuficientă mobilizare în scopul achitării cotizației 
la timp şi în cuantumul stabilit de organele centrale.  
În privinţa cuantumului, vă informez că filialele 
judeţene Harghita şi respectiv Gorj au încasat pentru 
cotizaţie 3 lei pe lună, iar Filiala locală Feteşti a 
hotărât, nestatutar, în Adunarea Generală anuală 
să încaseze numai un leu de la fiecare membru. Am 
convingerea că mai sunt şi alte structuri teritoriale  
care au stabilit cotizaţia lunară/membru după reguli 
locale nestatutare, iar unii membri sunt restanţieri de 
ani de zile şi fac parte din organele de conducere.

– În cadrul lucrărilor Adunărilor Generale 
anuale care au avut loc în perioada analizată, la mai 
multe entităţi teritoriale, a fost criticată cu vehemenţă 
insuficienta preocupare pentru atragerea de noi 
membri pe plan local la nivel Comitet/Birou cu 
acţiuni concrete, de activizare, după cel puţin un an, a 
persoanelor care s-au retras din motive personale.

Cu acest prilej, membrii Comisiei de Etică şi 
Integritate atenţionează persoanele care nu militează 

în toate împrejurările pentru întărirea unităţii 
Asociaţiei şi promovarea imaginii acesteia şi consideră 
în continuare cerinţele Statutului şi obiectivele 
Codului ca fiind exagerate, făcând parte din „domeniul 
inchiziţiei” şi mai ales, cu aplicare de voie numai în 
viitor, că se pot retrage sau autoexclude când doresc, 
fără a încerca destabilizarea treptată din interior prin 
metode dezonorante, apoi distrugerea Asociaţiei.

De asemenea, consider că este de prisos să justific 
existenţa unei Comisii statutare în cadrul Asociaţiei 
noastre care are rolul de a monitoriza în permanență 
cum se aplică şi respectă prevederile statutului și ale 
Codului de Etică şi Integritate de către membrii 
asociaţi, chiar dacă au apărut unele voci care instigă 
permanent pentru desfiinţarea acesteia.

Consider că, în special, un membru în organele de 
conducere de la toate nivelurile trebuie să constituie 
un model în ceea ce priveşte aplicarea şi respectarea 
prevederilor Statutului şi Codului de Etică şi 
Integritate, să militeze permanent pentru întronarea 
unor relaţii principiale, de întrajutorare şi respect 
reciproc cu membrii entităţilor în care este integrat, 
să nu cocoloşească şi să nu favorizeze neregulile 
sau abaterile de la prevederile actelor normative în 
baza cărora funcţionează Asociația noastră, pentru a  
putea aplica/populariza deviza „Faceţi ca mine”.

3. Referitor la Statutul nou al structurilor 
teritoriale

– Cu toate că art. 63 din Statutul Asociaţiei 
obligă toţi membrii şi organele de conducere de la 
toate nivelurile să-i respecte prevederile şi prin Adresa 
nr. 771 din 07.11.2019 s-au transmis la toate entităţile 
teritoriale PRECIZĂRILE privind aplicarea unitară 
a Legii nr. 129/18.07.2019 prin care s-a modificat/
completat Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000, şi astăzi 
mai sunt structuri care nu respectă prevederile art. 64 
din Statut prin care s-a dispus ca „În termen de 6 luni 
(…) să-și pună de acord documentele de constituire, inclusiv 
denumirea şi statutul propriu (…)“ în conformitate cu 
Statutul Asociaţiei - ediţia 2019, „şi îşi vor oficializa toate 
modificările prin hotărâre judecătorească“, iar în final să 
obţină Certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor 
şi Fundaţiilor aflat la grefa judecătoriilor în care îşi au 
sediul structurile teritoriale, urmând să-l trimită, în 
copie, la Departamentul Organizare al asociației.

Consider că şi coordonatorii structurilor teritoriale 
din Aparatul central de lucru au partea lor de vină 
deoarece unii dintre ei, sub „pălăria PANDEMIEI“ nu 
pot să justifice prezenţa fizică în viaţa acestor entităţi 
din ultimii ani şi implicarea, mai ales, în desfăşurarea 
Adunărilor Generale anuale şi de alegeri din acest an, 
conform Procedurii stabilită de Biroul Permanent 
Central al Asociaţiei.
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O situaţie deosebită s-a constatat la Filiala Jude-
ţeană Harghita care nu avea Plan de activitate, ultimul 
Proces verbal al Biroului Permanent era din anul 2001, 
fără sediu permanent şi drept urmare, nu s-a înscris la 
Judecătoria locală cu Statutul propriu şi lista membrilor 
din organele de conducere. În prezent, apreciez că 
situaţia este în curs de soluţionare favorabilă.

Nu s-a clarificat, până la această dată, situaţia 
Filialei Locale Mangalia (a se vedea art. 67 din Statut), 
precum şi apartenenţa Asociaţiilor de cadre militare în 
rezervă sau în retragere constituite pe arme/specialităţi 
militare care sunt în cadrul Asociaţiei noastre (Filiala 
Judeţeană Hunedoara etc.); 

4. Referitor la activitatea financiar-contabilă  
în Asociaţie

Comisia de Etică şi Integritate a constatat 
nerespectarea de către unele structuri teritoriale a 
prevederilor art. 48 din Statut referitoare la cota de 
20 % rezultată din încasarea taxelor de înscriere şi 
a cotizaţiilor lunare din partea membrilor proprii, 
precum şi 3,5 % din direcţionarea impozitului anual 
pe venituri din pensii sau salarii către entităţile  
non-profit, conform legii în vigoare. Situaţia concretă 
fiind mai bine cunoscută, probabil, de Biroul  
financiar-contabil al Asociaţiei. 

De asemenea, se încalcă prevederile art. 52 alin. (2) 
potrivit cărora: „Membrii comisiilor de cenzori (…) nu 
pot îndeplini alte funcţii în organele de conducere.” 

Dintre neajunsurile constatate menţionăm urmă-
toarele:

– Nu se respectă în toate entităţile Asociaţiei 
prevederile art. 49 alin. (4) din Statut care obligă şi 
precizează că: „mijloacele băneşti ale tuturor structurilor 
Asociaţiei se păstrează în cont, la bancă, conform 
reglementărilor f inanciare, în vigoare”, astfel se interzice 
cu desăvârşire ca sumele gestionate să fie păstrate în 
buzunarele proprii ori în fişete, întrucât se încalcă 
Regulamentul de casierie. 

– Mai sunt filiale, care nici până la această 
dată nu au deschis cont propriu în bancă, iar altele, 
paradoxal, deţin mai multe conturi, încălcându-se 
legislaţia bancară.

– Comisia de cenzori a Asociaţiei nu a reuşit 
să efectueze conform art. 55 alin. (1) din Statut, 
activităţi de îndrumare şi instruire cu cei împuterniciţi 
să desfăşoare gestionarea resurselor financiare ale 
structurilor teritoriale şi de aplicare unitară a legislaţiei, 
mereu schimbătoare, în domeniul financiar - contabil.

Pentru înlăturarea comentariilor negative apărute în 
cadrul entităţilor teritoriale şi o mai clară înţelegere de 
către membrii Asociaţiei interesaţi de modul în care se 
cheltuiesc banii şi care este situaţia financiar-contabilă 
existentă la nivel central, recomandăm ca în viitor, să 

se transmită acestora Bilanţul contabil pentru anul 
financiar precedent şi publicat în Monitorul Oficial 
partea IV-a prin intermediul Buletinului Informativ 
editat de Biroul Permanent Central.

5. Referitor la activitatea de verificare/
clarificare a aspectelor sesizate/reclamate  

de unii membri din Asociaţia noastră
Dacă în ultimul Raport Informativ prezentat în 

şedinţa Biroului Permanent Central afirmam că pe 
adresa Comisiei de Etică şi Integritate nu s-au primit 
spre soluţionare ori au rămas nerezolvate plângeri/
sesizări/reclamaţii repartizate de conducerea centrală 
a Asociaţiei sau din partea altor persoane, la această 
dată situaţia este schimbată, mai ales după desfăşurarea 
Adunărilor Generale pentru alegerea noilor organe de 
conducere în unele entităţi teritoriale.

Consider că este necesar și statutar , fapt pentru care 
mă simt obligat să vă aduc la cunoştinţă următoarele: 

– Din partea unor membri ai Filialei Judeţene 
Iaşi s-a reclamat modul nestatutar în care s-au 
desfăşurat organizarea şi lucrările şedinţelor celor 3 
(trei) Adunări Generale, din acest an, pentru alegerea 
organelor de conducere ale structurii respective, 
unde s-au săvârşit o serie de abuzuri şi nereguli care 
contravin prevederilor Statutului şi Codului, dar mai 
grav a fost faptul că pentru prima Adunare Generală 
pentru alegeri s-au întocmit documente false cu 
privire la desfăşurarea adunării respective, iar procesul 
verbal şi hotărârea adoptată s-au dat spre publicare în 
Ziarul „Rezervistul” cu o zi înainte de data desfăşurării 
adunării generale.

Despre aceste acţiuni şi nereguli petrecute în cadrul 
Filialei Judeţene Iaşi am prezentat către conducerea 
Asociaţiei, în mai multe rânduri, punctul nostru de 
vedere cu propuneri statutare corespunzătoare, inclusiv 
cu recomandarea efectuării unui audit financiar.

– O situaţie, în mare parte nestatutară, s-a 
constatat şi la Filiala Judeţeană Olt cu sediul în 
Municipiul Caracal, cu prilejul acţiunii de verificare 
efectuată la data de 30 septembrie 2021, de o Comisie 
mixtă stabilită de Preşedintele Asociaţiei, ale cărei 
rezultate cu propuneri statutare corespunzătoare au 
fost prezentate conducerii Asociaţiei.

– La Filiala Judeţeană Gorj se menţin unele 
probleme reclamate de mai mulţi ani, de către  
diferite persoane, dar şi actuale, referitoare la aplicarea 
Statutului şi, mai nou, a Codului, iar Adunarea 
Generală anuală şi pentru alegerea organelor de 
conducere proprii s-a desfăşurat fără a se respecta în 
totalitate Procedura stabilită de Biroul Permanent 
Central al Asociaţiei noastre.

Cu ocazia prezentării acestui RAPORT, vă informez 
că am primit din partea Domnului Preşedinte al 
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Asociaţiei recomandarea de a ajuta conducerea Filialei 
Judeţene Ialomiţa să pregătească documentaţia necesară 
pentru a se înscrie corect la Judecătorie, ca urmare 
a modificărilor/completărilor apărute prin Legea  
nr. 276/2020 la conţinutul Ordonanţei Guvernului  
nr. 26/2000, care au produs unele interpretări diferite 
în procesul de înscriere a entităţilor teritoriale în 
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor din România.

De asemenea, din proprie iniţiativă, m-am oferit să 
consiliez membrii organelor de conducere din Filialele 
Judeţene Covasna şi respectiv Harghita pentru a se 
înscrie legal la Judecătoriile în circumscripţiile cărora 
îşi au sediile, cu toate actele solicitate.

Având în vedere cele de mai sus, recomand ca la 
sfârşitul fiecărui an calendaristic, toate plângerile/
sesizările/reclamaţiile primite pe adresa conducerii 
Asociaţiei şi răspunsurile trimise către petiţionari, în 
termenul legal cunoscut, să fie îndosariate – arhivate 
centralizat la Comisia de Etică şi Integritate pe baza 
prevederilor art. 32 alin. (2) din Regulamentul propriu.

* * *
Având în vedere situaţia actuală din ţara noastră, dar 

şi deosebitele dificultăţi pe care le întâmpină organele 
de conducere nou alese în iniţierea şi desfăşurarea 
activităţilor specifice Asociaţiei noastre, cu un număr 
redus de participanţi din cauza PANDEMIEI, vă rog 
să-mi acceptaţi prezentarea câtorva propuneri:

– În scopul creşterii numărului de membri, 
după lucrările acestui FORUM, consider că se impune 
elaborarea unui PLAN special etapizat, cu aplicare 
concretă în toate structurile teritoriale şi publicarea în 
mass-media de către Biroul Permanent Central, a unui 
APEL încurajator către cadrele militare care mai sunt 
în activitate, precum şi către cele aflate în rezervă sau 
în retragere provenite din Armata României şi se află 
în afara ANCMRR „ALEXANDRU IOAN CUZA“ 
ori fac parte din structurile asociative afiliate acesteia.

– Pentru respectarea întocmai a prevederilor 
Statutului - ediţia 2019 şi a Codului în organizarea şi 
desfăşurarea tuturor activităţilor în entităţile teritoriale 
ale Asociaţiei, recomand iniţierea unor forme moderne 
de instruire a coordonatorilor de filiale judeţene/
de sector ale Municipiului Bucureşti prin grija 
Departamentului Organizare, cu participarea celorlalte 
Departamente, Comisia de Cenzori, Comisia de Etică 
şi Integritate, precum şi întocmirea unui nou GHID 
metodologic în concordanţă cu Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Asociaţiei şi legislaţia în 
vigoare, care să fie publicat în Buletinul Informativ 
al Biroului Permanent Central având ca scop final, 
eliminarea interpretărilor personale.

Totodată, recomand să se analizeze dacă este 
viabilă reluarea Consfătuirilor tematice zonale, după 

modelul exersat cu succes în anul 2017, cu participarea 
unor preşedinţi de filiale/subfiliale şi a 3 - 5 şefi de 
Departamente din structura organizatorică centrală, sub 
îndrumarea directă a Preşedintelui Asociaţiei noastre.

– Structurile teritoriale ale Asociaţiei să includă, 
obligatoriu în Planul de activităţi pe toată perioada 
anului 2022, aducerea la cunoştinţa tuturor membrilor 
a prevederilor Statutului – ediţia 2019, Codului de 
Etică şi Integritate, Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Asociaţiei.

– Pentru a se înlătura multitudinea suspiciunilor 
apărute în multe entităţi teritoriale referitoare la 
veniturile şi cheltuielile proprii, recomand o „Acţiune de 
auditare f inanciară“ după încheierea anului fiscal 2021, 
conform legislaţiei în vigoare.

Doresc să vă asigur, cu deplină convingere, că scopul 
activităţilor desfăşurate în condiţii dificile de Comisia 
de Etică şi Integritate nu a fost de a minimaliza 
rezultatele obţinute de organele de conducere de la 
toate nivelurile Asociaţiei, ci de a veghea, de câte ori 
s-a oferit ocazia, pentru înlăturarea unor deficienţe care 
s-au menţinut în aplicarea şi respectarea prevederilor 
Statutului, Codului şi chiar legislaţiei în vigoare.

Personal, cu asentimentul colegilor din Comisie, 
doresc să reiterez că funcţiile voluntare încredinţate 
până la această dată au fost onorante, dar având în 
vedere avizul provizoriu al Biroului Permanent Central, 
vor induce în viitor noi obligaţii, răspunderi, solicitând 
dăruire sporită, competenţă, înţelegere, exigenţă 
care vor genera la rândul lor, profunde sentimente 
camaradereşti pe care să le promovăm consecvent în 
activitatea şi viaţa de zi cu zi a Asociaţiei noastre.

Aduc mulţumiri şi o deosebită recunoştinţă 
membrilor Comisiei de Etică și Integritate, consecvenţa 
şi intransigenţa manifestată în cadrul activităţilor 
desfăşurate, evidenţiind în mod deosebit contribuţia, 
fermitatea, ataşamentul şi responsabilitatea ce l-au 
caracterizat pe domnul colonel (r) COASĂ Teodor, 
în această perioadă plină de restricţii din cauza stării 
sanitare, la nivel naţional.

Totodată, încerc să vă reamintesc, pe lângă îndemnul 
camaraderesc la UNITATE STRUCTURALĂ şi 
de corp, că liantul care a unit întreaga ARMATĂ în 
decursul istoriei noastre şi care, încă, ne mai uneşte şi 
acum, în cuget şi simţiri, este Jurământul Sfânt faţă 
de Ţară şi Neam, care nu poate fi ignorat, blamat ori 
anulat indiferent de cine va conduce România.

Apreciez că „acesta“ trebuie să fie punctul de plecare 
al oricărei dezbateri sau măsuri referitoare la obligaţiile 
şi drepturile celor care fac parte din Armata României 
cu cele două componente de bază, Armata Activă şi 
Armata de Rezervă.

Colonel (r) IOANA ION
Preşedinte al Comisiei de Etică şi Integritate 

din ANCMRR „Alexandru Ion Cuza“



Rezerva Oştirii Române 15

1) Obiectivele principale ale verificărilor gestio-
nare, potrivit reglementarilor actuale, se axează pe 
urmărirea respectării reglementărilor specifice, a 
prevederilor Statutului asociaţiei şi a hotărârilor 
Conferinţelor Naţionale, ale Consiliului Director şi 
Biroului Permanent Central, precum şi pe protejarea 
patrimoniului propriu şi a celui achiziţionat din 
subvenţii de la Bugetul de Stat alocate prin MApN. 
Principalele reglementări specifice privind verificarea 
şi auditul cenzorial la asociaţiile non-profit sunt 
stabilite prin Ordonanţa Guvernamentală nr. 26/2000,  
Statutul ANCMRR ediţia 2019, coroborate cu 
prevederile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990, 
Legii contabilităţi nr. 82/1991, Normele naţionale 
de Audit - CECAR şi Auditul financiar - Camera 
Auditorilor Financiari din Romania, toate actualizate. 

2) Constatări din verificările efectuate: conturile 
din Bilanţurile anuale au fost întocmite, cu respectarea 
regulilor şi metodelor general admise, de către Biroul 
Financiar Contabil încadrat cu personal calificat, 
sub responsabilitatea conducerii Asociaţiei; evidenţa 
contabilă ţinută anterior în mod manual a fost trecută 
pe calculator instalat cu programe IT de specialitate; au 
fost întocmite şi aplicate procedurile contabile specifice; 
sondajele efectuate de Comisia de Cenzori trimestrial 
şi la sfârşitul anilor nu au surprins neconcordanţe între 
evidenţă şi realitate; încasările şi plăţile au fost efectuate 
cu documente şi respectarea normelor legale; nu s-au 
constatat erori sau fraude şi nu au existat reclamaţii sau 
sesizări în acest sens; nu au fost contestaţii la achiziţiile 
din bani publici iar bunurile achiziţionate au fost 
evidenţiate separat conform normelor legale; nu au 
fost constatate neregularităţi în contractarea, recepţia, 
repartizarea şi distribuirea materialelor achiziţionate; 
inventarierile anuale nu au consemnat diferențe între 
evidenţă şi existentul pe teren; au fost efectuate la 
timp şi oportune rectificări bugetare anuale; întreaga 
activitate gestionară s-a desfăşurat în condiţii de 
legalitate sub conducerea nemijlocită a Preşedintelui 
Asociaţiei ca „administrator unic“.

3) Rezultatele financiare din Bilanţurile anuale din 
perioada între două Conferinţe Naţionale se prezintă 
astfel:

Raport sinteză al Activităţii interne  
a Comisiei de Cenzori în perioada noiembrie 2017 – septembrie 2021

Cifrele din tabel evidenţiază creșterea notabilă 
a veniturilor realizate la sfârșitul anului 2020 faţă de 
sfârşitul anului 2017, care aproape s-au dublat, fapt 
ce confirmă realizarea unui nivel de performanţe 
administrative ridicat chiar şi în condiţii de pandemie. 
Rezultatele pentru trei trimestre din 2021 sunt 
informative şi prevăd încheierea anului financiar 2021 
cu rezultate pozitive.  

4) Starea financiară a ANCMRR Central la 
sfârşitul trimestrul III 2021, din balanţa de verificare 
la 30.09.2021, se prezintă astfel:

Total disponibilităţi băneşti ...... 76.034 lei 
Rezerve proprii ......................... 95.408 lei 
Datorii peste un an ................... Nu 
Constatări privind starea financiară la 30.09.2021: 

deşi s-a intrat în a patra fază a crizei pandemice, cea 
mai virulentă, starea financiară a Asociaţiei prezintă 
valori pozitive, disponibilităţile băneşti asigurând 
fluiditatea activităţilor programate, în timp ce rezervele 
în creștere continuă prezervă eventualele sincope şi 
asigură redresarea şi rezilienţa, precum şi continuitatea 
activităţii necesară pentru menținerea calităţii de 
asociaţie de utilitate publică. 

Menționăm că şi în anii anteriori starea financiară 
a prezentat valori pozitive. Se întrevede însă în prezent 
o scădere a încasării veniturilor Bugetului propriu, 
îndeosebi din cauza restricţiilor de deplasare şi 
distanţare, precum şi organizarea online a Adunărilor 
de alegeri la Filiale, dar şi din cauza slabei preocupări 
la nivelul filialelor şi subfilialelor pentru completarea şi 
depunerea la CPS a MApN a Formularului 230. 

5) Concluzii privind activitatea managerială în 
perioada decembrie 2017 – septembrie 2021.

Din verificările şi analizele efectuate de cele două 
Comisii de Cenzori (vechea comisie până la Conferinţa 
Naţională Extraordinară din nov. 2018 formată din 
Gl.bg. (rtr.) ec. Ciocârlan Mihai preşedinte, col. (rtr.) 
ec. Ciocârlan Dan vicepreşedinte şi col. (rtr.) ec. Ştefan 
Gheorghe membru şi actuala Comisie după nov. 2018 
formată din Col. (rtr.) ec. Ştefan Gheorghe preşedinte, 
col. (rtr.) ec. Ciocârlan Dan vicepreşedinte și col. (rtr.) 
just. Ion Gheorghe membru privind Bilanțurile anuale 

Anul Venituri Cheltuieli Rezultat Observaţii
2017 164.085 lei 200.026 lei -35.941 lei An de referinţă
2018 202.195 lei 183.397 lei +18.788 lei
2019 289.228 lei 261.447 lei +27.781 lei
2020 307.203 lei 304.846 lei +2.377 lei Primul an de pandemie
2021 178.746 lei 156.984 lei +21.762 lei Informativ, 3 trimestre de pandemie



Rezerva Oştirii Române16

a rezultat că activitatea managerială s-a desfășurat 
în condiţii de legalitate şi performanţe şi ca urmare 
cenzorii au certificat fără rezerve bilanțurile anuale pe 
2017, 2018, 2019, 2020. 

6) De menţionat este faptul că cele patru bilanţuri 
anuale de mai sus au fost supuse ulterior în fiecare 
an Auditului financiar extern care au certificat de 
asemenea realitatea bilanţurilor, ANCMRR având 
calitatea de asociaţie de utilitate publică. În final, 
bilanțurile anuale au fost aprobate, cf. Statutului, în 
şedinţe ale Biroului Permanent Central descărcând 
astfel de gestiune echipa managerială, publicate apoi în 
Monitorul Oficial şi depuse în termen la Administraţia 
Financiară a sectorului 1 Bucureşti. 

7) Temeiurile legale ale activităţii Comisiei de 
Cenzori sunt reglementate în principal prin Statutul 
ANCMRR ediţia 2019 şi Ordonanţa Guvernamentală 
nr.26/2000, coroborate cu legile menţionate mai sus la 
pct.1, toate actualizate. 

8) Comisia de Cenzori aleasă la Conferinţa Națională 
Extraordinară din noiembrie 2018 a continuat bunele 
practici şi experienţa comisiei anterioare accentuând 
pe următoarele practici şi proceduri:

9) A fost menţinut în rapoartele anuale stilul 
financiar-tehnicist de redactare, rapoarte care ies din 
sfera Asociaţiei, agreate de specialişti din Ministerul 
Finanţelor. Au fost aduse uşoare modificări rapoartelor 
trimestriale, adresate la intern, prin eliminarea unor 
repetări de la trimestru la trimestru şi completarea lor 
cu analize de caz si propuneri de îmbunătăţire mai 
utile în activitatea internă.

10) A fost menţinut stilul de verificare prin sondaj, 
dar pentru a diminua riscurile acestui sistem s-a 
adoptat în completare analiza comparativă a realizărilor 
actuale cu perioade anterioare de referinţă şi prag de 
semnificaţie.

11) S-a insistat şi realizat în practică efectuarea 
inventarierii anuale cu prioritate pentru a răspunde 
cerinţelor organelor de stat de menținerea dreptului de 
proprietate asupra bunurilor procurate din subvenţiile 
acordate.

12) Au fost introduse evidenţa unor activităţi 
prevăzute de norme în vigoare sau bune practici ca: 
registru de deliberări cenzori; evidenţa reclamaţiilor 

şi sesizărilor şi a modului de soluţionare; o colaborare 
benefică pentru ambele părți cu noua Comisie de Etică 
şi Integritate.

13) A fost elaborat Regulamentul intern de 
funcţionare a Comisiei de Cenzori, regulament 
care stabilește în special repartizarea pe persoane a 
sarcinilor, Regulament ce necesită a fi actualizat după 
alegerea noii Comisii de Cenzori la această Conferinţă 
Naţională. Noul regulament urmează a fi prezentat 
pentru aprobare Biroului Permanent Central odată cu 
ROF al Asociaţiei.

14) Activitatea Comisiei de Cenzori a fost complet 
digitalizată, economisind timp şi cheltuieli şi asigurând 
protecție şi distanţare în situaţii de pandemie cât și de 
operativitate. Se lucrează în continuare la încărcarea 
laptopului DELL repartizat Comisiei cu documentare 
curentă şi de viitor, index de legislaţie în domeniu  
şi de arhivare în final.

15) Potrivit normelor de bună practică a fost 
urmărită creşterea continuă a transparenţei decizionale 
şi eficienţei dezbaterilor în domeniul economic şi 
cenzorial prin difuzarea cu anticipaţie a rapoartelor 
pentru Biroul Permanent Central ceea ce în bună 
parte au fost realizate acolo unde timpul şi condiţiile 
pandemice au permis. S-a insistat şi realizat efectuarea 
cu anticipaţie a inventarierilor anuale şi efectuarea la 
timp a unor rectificări oportune a Bugetului propriu. 

16) În perioada între cele două Conferinţe 
Naţionale cenzorii au prezentat peste 20 de rapoarte. 
Toate propunerile din rapoartele prezentate au fost 
materializate de aparatul administrativ al Asociaţiei.

Având în vedere rezultatele notabile ale gestio-
nării patrimoniului ANCMRR Central propunem 
Conferinţei Naţionale să valideze aprobările 
şi descărcarea de gestiune date anual de Biroul  
Permanent Central pentru Bilanţurile anilor 2017, 
2018, 2019 şi 2020 .

Totodată propunem să se analizeze activitatea 
comisiilor de Cenzori şi a procedurilor aplicate, 
hotărând asupra activităţilor desfăşurate şi făcând 
recomandările de cuviinţă ce le consideră necesare în 
viitor.

Colonel (r) GHEORGHE ȘTEFAN
Președintele Comisiei de Cenzori

�v�
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Prima Strategie a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza“ 
- Strategia pentru optimizarea și ef icientizarea activității 
ANCMRR, a fost aprobată, în unanimitate, la cea de-a VI-a 
Conferință Națională din luna iunie 2009, ca document 
de importanță deosebită pentru planificarea și organizarea 
activităților tuturor structurilor Asociației noastre. Acestui 
document i-au fost aduse o serie de amendamente la cea 
de-a VII-a Conferință Națională din luna iunie 2013,  
tipărindu-se ediția 2014, la care au fost făcute completări 
și actualizări la cea de-a VIII-a Conferință ANCMRR 
din luna noiembrie 2017.

După 12 ani de aplicare, Strategia ANCMRR s-a 
dovedit a fi o realizare remarcabilă. Acționându-se  
pe baza și în spiritul acesteia s-a reușit afirmarea 
fără precedent a legitimității istorice și juridice, a 
reprezentativității, utilității și notorietății publice a 
ANCMRR „Alexadru Ioan Cuza“.

Pe baza unei analize temeinice și experienței 
dobândite, Biroul Permanent Central a ajuns la concluzia 
că se impun unele completări sau particularizări 
armonizate contextului general-social în care ANCMRR 
își desfășoară activitatea, rezultând un nou proiect – 
Strategia ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza“ în perioada 
2021 – 2025.

Până în prezent, au fost elaborate două variante ale 
proiectului de strategie, care au fost analizate în ședințele 
BPC din lunile octombrie și noiembrie 2021. Au făcut 
unele observații și propuneri doar Filiala Sectorului 6, 
care, în parte au fost luate în considerație.

Structura proiectului include:
– Capitolul 1. Contextul în care Asociația își 

desfășoară activitatea și elementele care definesc coordonatele 
strategiei;

– Capitolul 2. Domeniile, obiectivele și activitățile 
prevăzute de Strategie, în care domeniile pe care se axează 
strategia fiind:

– Domeniul 1. Consolidarea organizatorică și 
funcțională a Asociației și creșterea importanței acesteia 
în viitor;

– Domeniul 2. Promovarea și apărarea intereselor și 
drepturilor, precum și a rolului, importanței și prestigiului 
cadrelor militare în rezervă și în retragere;

– Domeniul 3. Creșterea contribuției ANCMRR 
la identificarea soluțiilor pentru sporirea capacităților 
operative ale structurilor militare, la cunoașterea tradi țiilor 
naționale și militare și la promovarea carierei militare;

– Domeniul 4. Consolidarea legăturilor cu 
structurile asociative similare din țară și străinătate.

– Rezumat
Contextul în care Asociația își desfășoară activitatea 

este evidențiat de:

NOTA DE FUNDAMENTARE
a proiectului Strategiei ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza“  

în perioada 2021- 2025
 – îmbunătățirea activității acesteia prin adop tarea 

unui nou Statut în anul 2018 și elaborarea Regulamentului 
de organizare și funcționare în anul 2021, adoptarea 
Codului de etică și integritate și a Regulamentului de 
organizare și funcționare a Comisiei de etică și integritate 
în anul 2019;

 – materializarea statutului de asociație de „utilitate 
publică”, în condițiile apariției și aplicării Ordinului 
ministrului apărării naționale nr. M. 161/2018 pentru 
stabilirea criteriilor de sprijinire a asociaţiilor şi fundaţiilor 
de utilitate publică, cu reprezentare la nivel naţional, care 
îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate 
ale Ministerului Apărării Naţionale;

 – apărarea drepturilor și intereselor cadrelor militare 
în rezervă și în retragere prin acțiuni consistente în cadrul 
Forumului și Acordului-cadru ale structurilor asociative 
din S.N.Ap.O.P.S.N., în cadrul cărora a fost exercitată 
președinția executivă a acestor platforme de unitate în 
mai multe rânduri;

 – dezvoltarea relațiilor internaționale ale Asoci-
ației, fiind finalizate admiterea AMFOR/ANCMRR în 
Confederația Interaliată a Ofițerilor Medici în Rezervă 
(CIOMR) și a ANCMRR în Uniunea Asociațiilor 
în Rezervă din Europa Centrală și de Est, precum și 
încheierea de acorduri bilaterale de colaborare cu asociații 
similare din Italia și Germania.

ANCMRR a dovedit în toată această perioadă 
că reprezintă cea mai importantă structură asociativă 
capabilă să reprezinte cu demnitate și onoare interesele 
tuturor cadrelor militare în rezervă și în retragere și ale 
familiilor acestora. Aceasta cu toate greutățile apărute în 
ultimii ani. Prin acest proiect se dorește ca această poziție 
să fie menținută, iar contribuția Asociației în sprijinul 
cadrelor militare în rezervă și retragere și al sistemului 
militar să fie tot mai importantă.

Prezentul proiect prezintă viziunea strategică a 
Conferinței Naționale care include căile de urmat pentru 
a legitima în societatea românească A.N.C.M.R.R., ca 
fiind cea mai reprezentativă structură asociativă a tuturor 
cadrelor militare în rezervă/retragere provenite din 
activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, ca 
parte a societăţii civile, ca partener viabil al ministerului 
de resort.

Domeniile, obiectivele și principalele activități 
prezentate în Capitolul 2 evidențiază căile de transformare 
a ANCMRR și de a o face mai bună decât astăzi, creând 
astfel un cadru care garantează că Asociația va fi din ce 
în ce mai eficientă în atingerea obiectivelor acesteia – 
extinderea și aprofundarea sprijinului acordat nu numai 
cadrelor militare în rezervă și în retragere și familiilor 
acestora, dar și sistemului militar, în special personalului 
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și familiilor acestora în angajamentul lor altruist de 
apărare a națiunii și de asigurare a siguranței și libertății 
fiecărui cetățean.

Domeniile și obiectivele propuse sunt într-o 
relație de potențare, fapt ce le face posibil de realizat. 
De exemplu, ambiția de a deveni o „voce națională” 
în domeniul strategiilor, politicilor și opțiunilor 
privind apărarea națională este corelată cu preocuparea 
de creștere a numărului de membri (inclusiv prin  
definirea unor propuneri clare și relevante pentru 
grupurile vizate: cadrele militare active care urmează să 
treacă în rezervă (inclusiv cele cu funcții de conducere 
de la eșaloanele superioare ale structurilor luptătoare, 

de sprijin și logistice, cadrele didactice din instituțiile 
de învățământ superior etc.), cadrele militare în  
rezervă și în retragere și familiile acestora, civili din 
structurile M.Ap.N., personalul din industria de apărare 
și publicul) și dinamizarea filialelor (inclusiv prin folosirea 
unor tehnologii moderne și pregătirea membrilor cu funcții 
de conducere în diferite domenii de activitate).

În concluzie, propun ca proiectul Strategiei 
ANCMRR în perioada 2021-2025 să fie votat în cadrul 
Conferinței Naționale din 18 noiembrie 2021.

Pentru conformitate
Gl. mr. (r) av. ing. VASILE DOMNU

Vicepreședinte ANCMRR

�v� �v� �v�

HOTĂRĂȘTE
1. - Validează conducerile f ilialelor ANCMRR 

(Președinți, Comitete și Birouri Permanente) rezultate 
în urma alegerilor de adunările generale organizate 
și desfășurate în anul 2021, adunări premergătoare 
Conferinței Naționale ordinare. Organele de conducere ale 
f ilialelor au fost validate provizoriu în ședința Consiliului 
Director din luna iunie 2021.

1.1. - Aprobă următoarele Comisii de lucru ale 
Conferinței Naționale:

a) Comisia de redactare a Procesului – Verbal: 
col.(rtr.) Belgiu Nicolae - președinte, cdor (rtr.) Băluță 
Nicolae - membru;

b) Comisia de numărare a voturilor: gl. mr. (rtr.) 
Bantaș Adrian - președinte, gl. mr. (rtr.) Domnu Vasile și 
gl. bg. (rtr.) Chioțea Marin - membri;

c) Comisia pentru înregistrarea propunerilor 
formulate de participanții la Conferința Națională, 
cu drept de vot: gl. mr. (rtr.) Mihălcioiu Constantin - 
președinte, gl. bg. (rtr.) Joldea Ion și col. (rtr.) Andrei 
Marin – membri. 

1.2. - Aprobă participarea unui număr de 21 delegați 
ai f ilialelor județene și ale sectoarelor municipiului 
București, aleși de adunările generale anuale ale acestora, 
pentru a asigura condiții optime de desfășurare a lucrărilor 
Conferinței Naționale. 

1.3.-Validează documentele înscrise pe Ordinea de 
zi și dezbătute în timpul Conferinței Naționale, inclusiv 
propunerile formulate la acestea. 

2. - Aprobă Raportul de activitate desfășurată de 
organele de conducere, pe toată scara ierahică, de la ultima 
Conferință Națională până în prezent, inclusiv măsurile 
care se impun pentru îmbunătățirea managementului la 
toate organele de conducere ale Asociației.

3.- Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare 
a ANCMRR, ediție 2021, cu propunerea de implementare 
provizorie a acestuia, pentru o perioadă de doi ani.

Conferința Națională din 18 noiembrie 2021, convocată în baza 
prevederilor art. 26, alin. (1), litera a) din Statutul ANCMRR

4. - Aprobă Raportul privind modul în care organele 
de conducere ale f ilialei/subf ilialei și membrii ANCMRR 
respectă și aplică prevederile Statutului, ediție 2019.

5. - Aprobă Raportul Comisiei de Cenzori referitor 
la activitatea f inanciară și execuția bugetară, situațiile 
f inanciare pentru perioada de la ultima Conferință 
Națională și până în prezent, descărcarea de gestiune 
financiar-contabilă a membrilor aparatului central de 
lucru a Biroului Permanent Central, precum și măsurile 
pentru îmbunătățirea, în continuare, a activității în 
domeniu.

6. - Aprobă STRATEGIA ANCMRR, pentru perioada 
2021-2025, asigurându-i, în continuare, caracterul unitar 
și coerent pentru optimizarea și ef icientizarea activității 
la toate nivelurile structurale.

7. - Aprobă propunerile pentru următoarele regle-
mentări f inanciare, valabile în anul 2022:

a) cuantumul taxei de înscriere: 10 lei;
b) cuantumul cotizației lunare: minimum 5 lei/lună/

membru;
c) susținerea f inanciară a activităților de bază 

ale Aparatului central de lucru al Biroului Permanent 
Central al ANCMRR, prin virarea, trimestrială, de către 
f ilialele din structură, la Bugetul de venituri și cheltuieli 
al Asociației - fondul centralizat, a cotei de 20% din: 
încasările cumulate din taxa de înscriere și cotizațiile 
lunare; încasările din 3,5%, reprezentând cota-parte din 
impozitul calculat pe veniturile din pensii ale membrilor 
Asociației, aferente anului financiar anterior anului 
curent; 

d) structurile asociative af iliate la ANCMRR, 
virează procentual din cuantumul încasărilor anuale, 
conform prevederilor Protocolului de af iliere a acestora la 
ANCMRR.

8. - Aprobă dimensionarea Consiliului Director la 
nivelul de 73 membri de drept și 3 membri supleanți, iar 
a Biroului Permanent Central, la nivelul de 17 membri, 
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cu respectarea prevederilor din STATUT referitoare la 
structura componenței acestuia.

9. - Validează alegerea domnului general-locotenent 
(rtr.) BĂHNĂREANU NECULAI în funcția de 
PREȘEDINTE al ASOCIAȚIEI NAȚIONALE 
A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN 
RETRAGERE ,,Alexandru Ioan Cuza”, pentru perioada 
noiembrie 2021 - noiembrie 2025. Președintele ales este 
de drept și Președinte al Consiliului Director, Președinte 
al Biroului Permanent Central și al Grupului Operativ de 
Lucru, precum și Administrator al ANCMRR. 

Comisia de numărare a voturilor consemnează 
următoarele: numărul de paricipanți la Conferința 
Națională, cu drept de vot 105 membri; numărul 
membrilor care au primit buletine de vot 105; numărul 
membrilor care au participat la vot 102; diferența dintre 
numărul de buletine primite și numărul participanților 
la vot: trei buletine; numărul de buletine de vot declarate 
nevalabile: trei buletine; numărul de buletine valabil 
exprimate 99 buletine din care: 98 voturi pentru; un 
vot împotrivă. Rezultatul procentual al votului: 96,07 % 
PENTRU. 

În conformitate cu prevederile art. 25, alin. (3) 
din STATUTUL ANCMRR, ediție 2019, privind 
valabilitatea hotărârilor organelor de conducere și având 
în vedere procentajul votului obținut pentru funcțiia 
de Președinte, Comisia constată legitimitatea alegerii 
în funcțiia de PREȘEDINTE a domnului general- 
locotenent (rtr.) Băhnăreanu Neculai. 

10. - Validează alegerea membrilor Consiliului 
Director, membri de drept în număr de 73, și membrii 
supleanți în număr de 3, pentru perioada noiembrie 
2021- noiembrie 2025, inclusiv propunerile de 
completare a acestuia, repectiv cu domnii: col. (r) Ivanof 
Dănuț - membru filiala Sector 6 București; col. (rtr.)
Pancu Gheorghe - președintele Filialei județene Iași; col.
(rtr.) Blideran Mircea- președintele Filialei județene Satu 
Mare și col.(rtr.) Muraru Anton - președintele Filialei 
Sector 3 București. 

Comisia de numărare a voturilor consemnează 
următoarele: numărul de paricipanți la Conferința 
Națională, cu drept de vot 105 membri; numărul 
membrilor care au primit buletine de vot 105; numărul 
membrilor care au participat la vot 102; diferența  
dintre numărul de buletine primite și numărul 
participanților la vot: trei buletine; numărul de buletine 
de vot declarate nevalabile: trei buletine; numărul de 
buletine valabil exprimate 99 buletine din care: 98 voturi 
pentru; un vot împotrivă. Rezultatul procentual al votului: 
96,07 % PENTRU. 

În conformitate cu prevederile art. 25, alin. (3) 
din STATUTUL ANCMRR, ediție 2019, privind 
valabilitatea hotărârilor organelor de conducere și având 
în vedere procentajul votului obținut, Comisia constată 
legitimitatea alegerii membrilor Consiliului Director, 

conform Listei prezentată în Anexa nr. 1, la prezenta 
HOTĂRÂRE.

11. - Validează alegerea membrilor Comisiei de 
Cenzori, pentru aparatul central de lucru a Biroului 
Permanent Central, pentru perioada noiembrie 2021 - 
noiembrie 2025, în următoarea compunere: col. (rtr.) ec. 
Ștefan Gheorghe; col. (rtr.) ec. Ciocârlan Dan și col. (r) 
jurist Ion Gheorghe. 

Comisia de numărare a voturilor consemnează urmă-
toarele: numărul de paricipanți la Conferința Națională, cu 
drept de vot 105 membri; numărul membrilor care au primit 
buletine de vot 105; numărul membrilor care au participat 
la vot 102; diferența dintre numărul de buletine primite 
și numărul participanților la vot: trei buletine; numărul 
de buletine de vot declarate nevalabile: patru buletine; 
numărul de buletine valabil exprimate 98 buletine din care: 
97voturi pentru; un vot împotrivă. Rezultatul procentual al 
votului: 95,09 % PENTRU. În conformitate cu prevederile 
art. 25, alin. (3) din STATUTUL ANCMRR, ediție 2019,  
privind valabilitatea hotărârilor organelor de conducere 
și având în vedere procentajul votului obținut Comisia 
constată legitimitatea alegerii membrilor Comisiei de 
Cenzori.

12. - Validează alegerea membrilor Comisiei de Etică 
și Integritate, pentru perioada noiembrie 2021 - noiembrie 
2025, în următoarea compunere: col. (rtr.) jurist Ioana Ion; 
col. (rtr.) Coasă Teodor; col. (rtr.) Căldăraru Dănuț; col. (r) 
Todoran Ioan și plt. adj. (rtr.) Dinu Ion.

Comisia de numărare a voturilor consemnează 
următoarele: numărul de paricipanți la Conferința 
Națională, cu drept de vot 105 membri; numărul membrilor 
care au primit buletine de vot 105; numărul membrilor 
care au participat la vot 102; diferența dintre numărul 
de buletine primite și numărul participanților la vot: trei 
buletine; numărul de buletine de vot declarate nevalabile: 
șapte buletine; numărul de buletine valabil exprimate 95 
buletine din care: 77 voturi pentru; nouă voturi împotrivă; 
nouă voturi abținere. Rezultatul procentual al votului: 
75,49 % PENTRU. În conformitate cu prevederile  
art. 25, alin. (3) din STATUTUL ANCMRR, ediție  
2019, privind valabilitatea hotărârilor organelor de 
conducere și având în vedere procentajul votului obținut 
Comisia constată legitimitatea alegerii membrilor 
Comisiei de Etică și Integritate.

13.- Aprobă proiectul de Hotărâre a Conferinței 
Naționale cu înscrisurile acestuia, inclusiv a propunerilor 
formulate de președinții de filiale. 

14. - Ia act de informarea Președintelui referitoare 
la alegerea, de către Consiliul Director, în prima ședință 
a acestuia de după Conferința Națională, a Biroului 
Permanent Central, constituit din 17 membri, pentru 
perioada 19 noiembrie 2021 - 19 noiembrie 2025.

Comisia de numărare a voturilor consemnează 
următoarele: numărul de paricipanți la Consiliul Director, cu 
drept de vot 73 membri; numărul membrilor care au primit 
buletine de vot 73; numărul membrilor care au participat 
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la vot 69; diferența dintre numărul de buletine primite și 
numărul participanților la vot: patru buletine; numărul 
de buletine de vot declarate nevalabile: trei buletine;  
numărul de buletine valabil exprimate 66 buletine din 
care: 66 voturi pentru. Rezultatul procentual al votului: 
100 % PENTRU. În conformitate cu prevederile art. 25, 
alin. (3) din STATUTUL ANCMRR,ediție 2019, privind 
valabilitatea hotărârilor organelor de conducere și având în 
vedere procentajul votului obținut Comisia constată legi-
timitatea alegerii membrilor Biroului Permanent Central.

15. - Ia act despre informarea Președintelui 
referitoare la alegerea, pe funcții, în prima ședință a 
Biroului Permanent Central, a membrilor acestuia, 
respectiv: prim-vicepreședinte, vicepreședinți pentru  
managementul domeniilor de activitate din respon-
sabilitarea Aparatului central de lucru, secretarul general 
al Asociației, membri.

16. - Aprobă ca Biroul Permanent Central să desem-
neze, pe durata menținerii Asociației cu statutul de  
,,utilitate publică’’, un auditor f inanciar sau o f irmă de 
audit, autorizate și independente, care să verifice situațiile 

financiare ale acesteia, conform prevederilor legale în 
domeniu. 

17. - Biroul Permanent Central va continua 
demersurile pentru susținerea amendamentelor referitoare 
la asigurarea protecției sociale, a condițiilor de stare socială 
și de viață decentă ale cadrelor militare în rezervă și în 
retragere - pensionari militari, inclusiv ale familiilor 
acestora. Va participa la formularea unor propuneri 
pentru proiecte de acte normative elaborate de instituțiile 
abilitate, ale căror prevederi au impact social asupra 
drepturilor pensionarilor militari. 

18. - Conferința Națională recomandă, pentru 
toate nivelurile structurale ale Asociației, respectarea 
reglementărilor Statutului, Hotărârilor Biroului Per-
manent Central, Consiliului Director și ale Conferinței 
Naționale, stabilirea măsurilor pentru realizarea preve-
derilor acestora, respectând onestitatea, integritatea 
și colegialitatea membrilor, conforme cu principiul 
interdependenței. 

Gl. bg. (r) JOLDEA ION
Vicepreședinte pentru domeniul Organizare

v v v v v

Nr. crt. Grad, nume și prenume Filiala/structura
1 Gl. lt. (r) Băhnăreanu Neculai Președinte ANCMRR - membru Filiala Sector 5
2 Gl. lt. (r) Bălăceanu Virgil Filiala Sector 6 - membru
3 Col. (r) Acatincăi Ioan Filiala județeană Suceava - Președinte
4 Col. (r) Andrei Marin Filiala Sector 2 - membru
5 Cdor (r) Asofronie Constantin Filiala județeană Galați - Președinte
6 Col. (r) Avram Alexa Filiala județeană Sălaj - Președinte
7 Col. (r) Bălăceanu Gheorghe Filiala județeană Buzău - Președinte
8 Cdor (r) Băluță Nicolae Filiala Sector2 - membru
9 Col. (r) Bărbulescu Emanuel FilialajudețeanăGorj - Președinte

10 Col. (r) Belgiu Nicolae Filiala Sector 1 - membru
11 Gl. mr.(r) Bantaș Adrian Leonard Filiala județeană Ilfov - membru
12 Col. (r) Boancă Iustinian Filiala Sector 6 - membru
13 Col. (r) Brădățan Dionisie Filiala județeană Botoșani - Președinte
14 Lt. col. (r) Brâncoveanu Ioan Filiala județeană Teleorman - Președinte
15 Col. (r) Breazu Constantin Filiala județeană Olt - Președinte
16 Gl. mr. (r) Buciuman Marian Filiala județeană Ilfov - membru
17 Cdor (r) Casapu Eugen Filiala Sector 5 - membru
18 Gl. bg. (r) Chioțea Marin Filiala Sector 6 - Președinte
19 Cdor (r) Chirică Aurelian Filiala județeană Vrancea - Președinte
20. Col. (r) Ciupercă Costel Filiala județeană Bacău - Președinte
21 Gl. bg. (r) Cocoșilă Vasile Filiala județeană Caraș-Severin - Președinte
22 Col. (r) Constantinescu Mircea Filiala județeană Hunedoara - Președinte
23 Col. (r) Costache Cristea Filiala Sector 3 - membru
24 Col. (r) Costin Gavril Filiala județeană Maramureș - Președinte
25 Gl. bg. (r) Crețu Gheorghe Filiala Sector 6 - membru
26 Col. (r) Crișan Sandu Filiala Județeană Arad - Președinte

b) MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR

II. La documentele supuse dezbaterii celei de-a IX-a Conferințe Naționale au fost făcute aprecieri, amendamente 
și propuneri pe care conducerea ANCMRR le va aduce la cunoștință tuturor structurilor și prin acestea tuturor 
membrilor săi. Propunerile pentru proiectul de hotărâre au fost centralizate și o parte dintre ele au fost introduse în 
HOTĂRÂRE.

III. După prezentarea tuturor materialelor supuse dezbaterii celei de-a IX-a Conferințe Naționale s-a trecut la 
alegerea noilor organe de conducere a ANCMRR.

În urma voturilor liber exprimate, participanții la cea de-a IX-a Conferință Națională, cu drept de vot, au ales: 
a) În funcția de Președinte al ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” pe domnul general-locotenent (r) NECULAI 

BĂHNĂREANU;
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27 Col. (r) Dabu Vasile Filiala județeană Vâlcea - Președinte
28 Gl. mr. (r) Dan Ioan Filiala Sector 6 - membru
29 Col. (r) Domnișoru Laurențiu Filiala județeană Argeș - Președinte
30 Gl. mr. (r) DomnuVasile Filiala Sector 5 - membru
31 Lt. col. (r) Dospina Cristian Filiala județeană Ialomița - Președinte
32 Lt. col. (r) Drăguț Adrian Filiala județeană Giurgiu - Președinte
33 Gl. mr. (r) Drăgușin Ioan Structură afiliată AMFOR - Președinte
34 Col. (r) Fulga Liviu Filiala județeană Mehedinți - Președinte
35 Col. (r) Gaftone Ioan Filiala județeană Bistrița-Năsăud - Președinte
36 Gl. bg. (r) Gheorghiu Cristian Structură afiliată ACMChMRR - Președinte
37 Cdor (r) Gociu Gheorghe Filiala Sector 1 - Președinte
38 Col. (r) Gomboș Constantin Filiala județeană Timiș - Președinte
39 Col. (r) Grigorescu Ioachim Filiala județeană Covasna - Președinte
40 Col. (r) Hîra Constantin Cristin Filiala județeană Neamț - Președinte
41 Col. (r) Ignat Romel Filiala județeană Vaslui - Președinte
42 Gl. bg. (r) Ilieș Vasile Filiala Sector 3 - membru
43 Col. (r) Ioniță Stelică Filiala județeană Ilfov - Președinte
44 Gl. bg. (r) Joldea Ion Filiala Sector 6 - membru
45 Col. (r) Lăpădat Ioan Filiala județeană Sibiu - Președinte
46 Col. (r) Lungu Gheorghe Filiala Sector 5 - membru
47 Gl. bg. (r) Mălăescu Constantin Filiala județeană Prahova - Președinte
48 Gl. mr. (r) Mihălcioiu Constantin Filiala Sector 6 - membru
49 Col. (r) Mocan Ioan Strucura afiliată AOGeRR - Președinte
50 Col. (r) Moldoveanu Constantin Filiala Sector 4 - membru
51 Col. (r) Morariu Ioan Filiala Sector 2 - Președinte
52 Col. (r) Oancă Neculai Filiala Sector 5 - Președinte
53 Col. (r) Olaru Vasile Filiala Sector 5 - membru
54 Col. (r) Pavel Cornel Filiala Sector 4 - Președinte
55 Col. (r) Panduru Nicolae Filiala județeană Alba - Președinte
56 Gl. mr. (r) Pâlșoiu Ion Filiala județeană Dolj - Președinte
57 Gl. mr. (r) Popa Gheorghe Filiala județeană Mureș - Președinte
58 Col. (r) Pogan Ion Filiala județeană Cluj - Președinte
59 Col. (r) Ivanof Dănuț Filiala Sector 6 - membru
60 Plt. adj. pr. (r) Rotaru Constantin Filiala Sector 5 - membru
61 Col. (r) Sandu Ioan Valentin Filiala județeană Dâmbovița - Președinte
62 Col. (r) Senteș Dănuț Filiala județeană Harghita - Președinte
63 Col. (r) Mogoș Niță Filiala județeană Brăila - Prim-viceprședinte
64 Col. (r) Ursu Anghel Filiala județeană Bihor - Președinte
65 Gl. bg. (r) Vaida Cornel Filiala județeană Brașov - Președinte
66 Col. (r) Vasile Constantin Structură afiliată AODrCF - Președinte
67 Plt. adj. pr. (r) Vasiliu Dumitru Filiala Sector 5- membru
68 Cdor (r) Voicu Andrei Structură afiliată ACMDR - Președinte
69 Gl. lt. (r) Zeca Constantin Filiala județeană Constanța - Președinte
70 Cdor (r) Zaharia Ion Filiala județeană Tulcea - Președinte
71 Col. (r) Pancu Gheorghe Filiala Județeană Iași - Președinte
72 Col. (r) Blideran Mircea Filiala Județeană Satu Mare - Președinte
73 Col. (r) Muraru Anton Filiala sector 3 - Președinte

Într-un număr viitor vă vom prezenta membrii Biroului Permanent Central

b) MEMBRI SUPLEANȚI
Nr. crt Grad, nume, prenume Filiala/structura

1 Col. (r) Tamba Ștefan Filiala Sector 6 - membru
2 Cdor.(r) Roiu Gheorghe Filiala județeană Constanța - membru
3 Col. (r) Gheorghe Cristache Filiala Sector 6-membru

c) MEMBRI COMISIEI DE CENZORI
Nr. crt. Grad, nume, prenume Filiala/structura

1 Col. (r) Ion Gheorghe Sector 3/membru
2 Col. (r) Ciocârlan Dan Sector 6/membru
3 Col. (r) Ștefan Gheorghe Sector 3/membru

d) MEMBRI COMISIEI DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE
Nr. crt. Grad, nume, prenume Filiala/structura

1 Col. (r) Ioana Ion Sector 6/membru
2 Col. (r) Căldăraru C-tin Dănuț Bacău/membru
3 Col. (r) Coasă Teodor Sector 5/membru
4 Col.(r) Todoran Ioan Sibiu/membru
5 Plt. adj. Dinu Ion Dolj/Membru
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DIN VIAŢA FILIALELOR ŞI SUBFILIALELOR A.N.C.M.R.R.

Pandemia care a cuprins întreaga lume nu i-a 
oprit pe rezerviștii militari din Arad și Lipova să-și  
desfășoare activitatea la cote cât mai apropiate de 
cele dorite. Cu respectarea măsurilor de prevenire a 
răspândirii virusului Covid 19, conducerea filialei și 
membrii săi au desfășurat în bune condițiuni aproape 
toate activitățile prevăzute în programul anual, atât în 
2020 cât și în primele trei trimestre ale lui 2021. 

Dacă anul trecut o parte din ce s-a propus nu s-a 
putut realiza (exemplificăm aici ritmicitatea ședințelor 
și întâlnirilor și, în special, derularea acțiunilor stipulate 
în parteneriatul cu asociațiile similare din Ungaria), 
anul acesta s-au reluat ședințele de Birou săptămânale, 
iar în ce privește vizitele reciproce RO-HU, primii care 
au „spart gheața“ au fost arădenii, care au efectuat în 
luna august 2021 o vizită la Szeged, fiind urmați de 
camarazii maghiari în 5 octombrie a.c. când au vizitat 
obiective cultural-turistice din municipiul și județul 
Arad.

Activităţile oficiale la nivel de filială s-au desfăşurat 
sau se vor desfăşura în funcţie de situaţia pandemică  
(11 iunie a avut loc la Szeged cu ocazia împlinirii 
a 50 de ani de existenţă a clubului din Szeged)  
25 Octombrie la Arad, Ziua Armatei României.

Ca urmare a prevederilor statutare, în data de  
15 aprilie 2021 a avut loc Adunarea Generală de dare 
de seamă și alegeri, cu această ocazie fiind ales un 
nou președinte al filialei în persoana colonelului (r) 
Crișan Sandu, a unui nou Comitet și a unui nou Birou. 
Chiar dacă sunt nume noi în unele funcții, cuvântul 
de ordine al acestor alegeri a fost „Continuitatea“, 
întrucât cei nou aleși sunt camarazi de nădejde, cu 
vechi state de serviciu în conducerea și în slujba filialei, 
oameni dedicați plenar devizei, scopului și obiectivelor 
A.N.C.M.R.R. Fiind cunoscuți ca atare, alegerea lor 
a întrunit unanimitatea, ca o chezășie a continuării 
activităților desfășurate până acum în interesul cadrelor 
militare în rezervă și în retragere, veteranilor și văduvelor 
de război, cinstirii eroilor neamului, a evenimentelor 
și personalităților de seamă din istoria națională și 
locală. Generalul-maior (r) Heredea Vasile-Ionel, cel 

Col. (r) SANDU CRIȘAN
Președintele Filialei Județene Arad „Ziridava“ a A.N.C.M.R.R.

LA FILIALA JUDEȚEANĂ „ZIRIDAVA“ ARAD -
ACTIVITATE NEÎNTRERUPTĂ,  

LA COTE (APROAPE) NORMALE

care a îndeplinit timp de 10 ani funcția de președinte 
al filialei – cu rezultate deosebite, demne de aprecierea 
tuturor – este de-acum Președinte de Onoare, fiind în 
continuare apropiat noilor organe de conducere alese. 

Noul președinte s-a evidențiat deja prin atragerea 
mai multor membri simpatizanți, prin realizarea de 
contacte cu oameni din mediul administrativ și de 
afaceri și prin pavoazarea sediului filialei cu imagini 
semnificative de la diverse evenimente ale filialei.

Un nou președinte avem și la Filiala Județeană 
Arad a Asociației Naționale „Cultul Eroilor-Regina 
Maria”, în persoana colonelului (r) Marcel Lucaciu, om 
al locului, cu mare aplecare spre cercetarea istorică și 
evidențierea urmelor de neuitat ale trecutului în spațiul 
arădean.

Evenimentele cu rezonanță istorico-patriotică 
au fost aniversate la datele știute, în colaborare 
cu autoritățile publice locale: Consiliul Județean, 
Prefectura, C.M.J. Arad și Batalionul 191 Infanterie, 
Primăria Arad și primăriile altor orașe și comune din 
județ, cu Centrele Culturale Județean și Municipal, cu 
Arhiepiscopia Aradului, cu mediul școlar și universitar 
și cu alte instituții publice sau private care se implică 
în comemorarea eroilor și în cinstirea celor care au 
binemeritat de la patrie. În acest sens amintim: Ziua 
Unirii – 24 Ianuarie, 23 Aprilie – Ziua Forțelor Terestre, 
29 Aprilie – Ziua Veteranilor de Război, 31 Mai – 
Ziua Rezervistului Militar, 11 Iunie – Ziua Eroilor,  
26 Iunie – Ziua Drapelului, 28 Iulie – Ziua Imnului,  
19 Septembrie – comemorarea Eroilor Detașamentului 
Păuliș, 25 Octombrie – Ziua Armatei, 1 Decembrie – 
Ziua Națională, 22 Decembrie – comemorarea eroilor 
Revoluției din Decembrie 1989. 

La toate aceste manifestări aniversare sau 
comemorative a participat un număr mare de camarazi, 
dintre care n-au lipsit președintele de onoare gl.mr.
(r) Heredea Vasile-Ionel, președintele ales al Filialei 
„Ziridava“ col. (r) Crișan Sandu (care îndeplinește 
în paralel și funcția de președinte al Filialei Județene 
„Zărandul“ Arad a A.N.V.R.) și președintele 
A.N.C.E.-R.M. col. (r) Marcel Lucaciu.
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Nu în ultimul rând trebuie să amintim continuarea 
unor evenimente literar-publicistice, în cadrul cărora 
mai mulți membri ai filialei și-au lansat cărțile scrise 
cu talent și migală: gl. mr. (r) Heredea Vasile-Ionel, 
col. (r) Horea Gana, lt. col. (r) Chiș Alexandru Ioan, 
cu toții condeieri de marcă, membri ai filialei Arad a 
Ligii Scriitorilor Români. Tot în acest sens amintim 
desfășurarea ediției a II-a a Festivalului-concurs 
de literatură patriotică „SUB STINDARDUL 
TRICOLOR“ și apariția numerelor 15-16 ale revistei 
STINDARD, editată de Filiala „ZIRIDAVA“. Toate 
aceste manifestări de cultură și artă dovedesc faptul 
că membrii filialei noastre nu aprobă dictonul „În 
fața armelor muzele tac“ ci demonstrează că talentul 
este mai puternic decât orice armă, fie ea chiar una 
biologică, cu care Răul încearcă să pună botniță și să 
închidă întreaga planetă.

Membrii Subfilialei Lipova au aniversat și ei 
evenimentele de seamă și au fost alături de familiile 
membrilor decedați în această perioadă de timp, fapt 
care denotă solidaritatea locală și camaraderia de 
breaslă.

În același timp am căutat să ne facem auzite 
doleanțele justificate cu privire la veniturile tot 
mai amenințate de măsurile nepopulare care se 
preconizează a fi luate în viitor de către decidenții 
politici. În acest sens, în data de 25 ianuarie 2021 
am avut la sediul filialei de la Cercul Militar Arad o 
întâlnire de informare cu deputatul de Arad Sergiu 
Bîlcea, care a luat la cunoștință de specificul pensiilor 
militare și a promis sprijin pentru apărarea drepturilor 
și demnității pensionarilor militari. 

Salutăm totodată demersurile similare făcute 
de conducerea centrală a A.N.C.M.R.R. și a Foru-
mului la Președinție, Parlament, Ministerul Apărării 
Naționale și la alte foruri cu responsabilitate social-
politică. Astfel de întâlniri trebuie să continue atât la 

nivel central cât și local, pentru că doar prin dialog, 
insistență și fermitate ne putem apăra în fața ofensivei 
celor care denigrează armata și rezerva ei și periclitează 
bunăstarea – la senectute – a celor care au servit patria 
sub drapel.

Pentru modul exemplar în care s-au implicat și 
se implică în viața comunității locale și în activitățile 
de interes cultural-patriotic, la adresa filialelor 
arădene ale A.N.C.M.R.R., A.N.V.R. și A.N.C.E.-
R.M. au fost aduse cuvinte de apreciere din partea 
tuturor conducătorilor instituțiilor publice, reiterând 
în mod clar interesul și intenția de continuare a 
parteneriatelor încheiate între noi și acestea, ca mod 
potrivit de colaborare, în care rezerviștii militari își 
aduc contribuția la buna desfășurare a unor activități 
solemne, iar dânșii ne facilitează desfășurarea unor 
acțiuni proprii prin suport material și financiar 

(punerea la dispoziție a mijloacelor de transport la 
diverse activități și alocarea de sume bănești pentru 
unele din proiectele noastre culturale, printre care 
și editarea revistei STINDARD).

Ca o concluzie, putem afirma cu tărie că Filiala 
Județeană Arad „ZIRIDAVA“ a A.N.C.M.R.R. 
„Alexandru Ioan Cuza“ a continuat – și în 
anii grei ai pandemiei – activitățile specifice la 
parametri ridicați, fără sincope majore și fără ca 
rezerviștii arădeni să fie lipsiți vreun moment de 
sprijinul acesteia. Și în viitor ne vom preocupa de 
apărarea drepturilor rezerviștilor militari și vom 
participa, cu întreaga noastră ființă la viața cetății 
în conformitate cu cerințele devizei 

PATRIE – ONOARE – DEMNITATE!

Păuliș, 2021

Întâlnire la SzegedÎntâlnire la Szeged
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Col. (rtr.) ing. OANCĂ NECULAI
Col. (rtr.) LAIU CONSTANTIN

PE MELEAGURI DOBROGENE

În planul pe anul 2021 ne-am propus să parcurgem 
cu membrii Filialei Sectorului 5 București a ANCMRR 
câteva itinerare istorice sub genericul „Locuri și fapte 
care au influențat istoria românilor”. Dată f iind însă 
incidența pandemică care a persistat și persistă de o bună 
perioadă de timp, parte dintre activitățile propuse în acest 
sens au rămas doar pe hârtie.

În 2021, în plină vară, când incidența la care  
ne-am referit a mai scăzut, am hotărât să parcurgem 
unul dintre itinerarele din planul la care am făcut 
referire, respectiv: București – Adamclisi – Peștera 
Sfântului Andrei – Mănăstirea Dervent – Cetatea 
Durostorum/Silistra (Bulgaria) – Călărași – București.

Și-au manifestat dorința de a participa la această 
activitate un număr de 40 dintre membrii noștri, acoperind 
astfel capacitatea autocarului închiriat.

Am pornit de la poala Dealului Mitropoliei și 
beneficiind de o zi frumoasă, am parcurs prima etapă 
a excursiei, până la Adamclisi, oarecum bâjbâind de 
când am ieșit de pe autostradă și până la situl istoric. 
Noroc cu sistemele moderne de navigație că altfel, din 
lipsa oricăror indicatoare, cu greu am fi putut ajunge. 
Nici măcar la intrarea în Adamclisi nu am găsit o 
plăcuță indicatoare care să ne avertizeze că acolo găsim 
obiective de vizitat. 

Dar datorită impozanței sale, am putut vedea, 
oarecum de departe, Monumentul Tropaeum Traiani 
(„Trofeul lui Traian“) ridicat în cinstea împăratului 
Traian între anii 106 – 109 d.Hr. pentru comemorarea 

victoriei romanilor și pentru slava și amintirea celor 
căzuți în bătălia dusă pe aceste locuri în anul 102. 
Aici, ghidul ne descrie semnificația elementelor aflate 
pe această construcție cu diametrul și înălțimea de  
40 de metri, avertizându-ne că pe monument se 
găsesc doar replici ale celor 54 de scene în basorelief.  
Cele reale (numai 48) le vom vedea la Complexul 
Muzeal Adamclisi.

La doi kilometri de acest impunător monument, 
ghidul ne prezintă Cetatea Tropaeum Traiani. Aici, 
aflăm cu surprindere că aceasta este de dimensiuni 
mari, situată pe o suprafață de aproximativ 10 hectare, 
lucru pe care ar fi trebuit să-l știm din cărțile de istorie 
dar, din păcate, manualele școlare nu ne-au prezentat 
nicio informație despre acest vast sit arheologic.

Cetatea de la Adamclisi a fost construită din 
ordinul Împăratului Traian pentru familiile veteranilor 
de război care au luptat pe aceste meleaguri. Aflăm că, 
înainte de ridicarea acestei cetății, a existat o așezare 
getică. Orașul a avut o evoluție înfloritoare dar, apoi, 
până în secolul IV d.Hr., a fost supus unor distrugeri 
repetate de incursiunile popoarelor migratoare (în 
special de goți). Refăcută în secolul IV d.Hr. pe timpul 
domniei lui Constantin cel Mare, cetatea capătă 
dimensiuni și mai mari apărând noi construcții.

Următoarea etapă a vizitei noastre a fost la 
Complexul Muzeal Adamclisi. Construit în anul 1977, 
muzeul găzduiește piese originale (48 de basoreliefuri) 
pe care ghidul ni le descrie în amănunțime.

Încheind vizita la Adamclisi, ne-am îndreptat 
către Peștera Sfântului Andrei – apostolul care a adus 
creștinismul pe plaiurile noastre, apoi am vizitat 
Mânăstirea Dervent.

Continuăm deplasarea către Silistra, azi în Bulgaria, 
unde se află vechea cetate dunăreană Durostorum. La 
fel ca în România, ne împiedică absența indicatoarelor 
turistice. Cetatea Durostorum a fost un important oraș 
roman situat pe malul drept al Dunării. Romanii au 
construit aici în anul 29 d.Hr. o cetate pe locul unei foste 
așezări tracice mai vechi, numită Durostorum, nume pe 
care romanii îl păstrează. Cetatea s-a dezvoltat treptat, 
devenind un centru militar-administrativ care avea 
drept misiune să apere teritoriile Dunării inferioare 
împotriva incursiunilor nesfârșite ale barbarilor. 
Astfel, din ordinul Împăratului Traian, a fost instalată 
Legiunea a XI-a Claudia. Ulterior în secolul IV d.Hr. 
devine reședință episcopală creștină.Lângă monumentul Tropaeum Traiani
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Ruine de cetate

După vizitarea centrului orașului Silistra, ne-am 
întors în țară, traversând Dunărea cu bacul. Ajungând 
în orașul Călărași, ne-am propus să-l vizităm. Din 
păcate, nu am putut să staționăm în centrul orașului 
din lipsa locurilor de parcare adecvate pentru autocare. 
De aceea, am făcut doar un circuit al orașului după care 
ne-am îndreptat spre București.

Ne propunem ca, pe viitor, să vizităm și alte cetăți 
dunărene și dobrogene pe care o mare parte dintre 
noi nu am avut ocazia de a le vizita (cetățile Histria, 
Tomisului, Argamum, Enisala etc).

Colonel (r) ALEXA AVRAM
Președintele Filialei Județene Sălaj „Voievodul Gelu” a ANCMRR

SPRE ADUCERE AMINTE!
�v� �v� �v�

Filiala Județeană Sălaj „Voievodul Gelu“ a 
ANCMRR, a organizat în data de 9 septembrie, dar și 
de Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci (14 Septembrie) 
a.c. manifestări comemorative în localitățile sălăjene 
Trăznea și Ip.

Am invitat la aceste comemorări și filialele 
ANCMRR, precum și asociațiile „Avram Iancu” din 
județele Bihor, Cluj, Maramureș și Sălaj. Ne-au onorat 
cu prezența domnul Dari Toma, prefectul județului 
Sălaj, notabilitățile comunale, un număr însemnat de 
cadre militare în rezervă și în retragere, printre care 
generalii de brigadă în rezervă Florian Caba, Grigore 
Bartoș și Iancu Nicolae, locuitori din cele două 
localități și nu numai.

După onorul prezentat de către garda de onoare 
prefectului județului Sălaj, manifestările comemorative 
au debutat în fiecare localitate amintită cu o slujbă de 
pomenire la cimitirile unde sunt înmormântați cei 86 
martiri (Trăznea) și respectiv 157 la Ip.

La însemnele memoriale din localitățile Trăznea 
și Ip ridicate în memoria martirilor au fost depuse 
coroane și jerbe de flori și s-au desfășurat ceremonialuri 
militare. Au rostit alocuțiuni despre tristele evenimente 
de acum 81 de ani, prefectul județului Sălaj și primarul 
comunei. Alocuțiunile au scos în evidență gravitatea 
atrocităților comise cu foarte multă ură, în fatidicul 
an 1940 în cele două localități și nu numai, în timpul 
instaurării administrației ungare, în baza prevederilor 
nedreptului Dictat de la Viena.

„Prezenţa noastră aici – sublinia Dari Toma, 
prefectul judeţului Sălaj în alocuțiunea de la Trăznea –  
e un gest necesar şi simbolic, prin care ne exprimăm 
respectul nostru etern pentru martirii locului şi regretul 
că asemenea fapte incalif icabile au avut totuşi loc. Sunt 

mai bine de opt decenii de la acel septembrie însângerat 
pentru mai multe localităţi din Sălaj, iar dacă timpul 
vindecă cele mai grave răni, vreau să cred că şi în acest 
caz rănile comunităţilor s-au închis, iar ura şi durerea 
sunt acum parte a trecutului. (...) Suntem, cu gândul şi 
sufletul, alături de urmaşii celor care şi-au pierdut viaţa în 
septembrie 1940, iar pentru eroii-martiri de la Treznea 
depunem astăzi, la monumentul dedicat lor, o jerbă şi o 
lacrimă, alături un pios omagiu“. 

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, 
un număr de 8 județe din totalul de 23 câte număra 
Transilvania în perioada interbelică au fost înstrăinate 
în întregime, iar alte 3 au fost spintecate în două. 
Imediat după ocuparea teritoriului transilvan a început 
seria masacrelor împotriva populației civile românești. 
Cel mai afectat de teroarea hortistă a fost Sălajul cu 
477 de români masacrați, iar dintre localități, Trăznea 
și Ip, la care ne oprim în cele ce urmează. 

Masacrul din Treznea
După crimele din 8 septembrie 1940, când trupele 

armatei ungare au ucis 11 persoane în comuna 
Ciumărna, trupe maghiare aparținând Batalionului 22 
Grăniceri „Debrețin“ aflat sub comanda locotenentului 
Akosi au intrat în comuna Treznea la data de 9 sep-
tembrie. După ocuparea satului, unitățile maghiare 
au dezlănțuit măcelul rămas în istorie sub denumirea 
de „Masacrul de la Treznea“. Primele victime au fost 
copii aflați cu vitele la păscut. Cadavrele lor au fost 
descoperite pe izlazul comunal. Români și evrei au fost 
masacrați cu focuri de mitraliere, străpunși cu săbiile și 
baionetele, iar casele atacate cu grenade și incendiate. 
În urma acestor incidente au murit 93 de persoane, 
dintre care 87 de români și 6 evrei.
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Cotidianul „România Nouă“ din data de 1 ianuarie 
1941, relata cazul lui Nicolae Brumar, român ridicat 
din propria sa casă de trupele ungare și împușcat lângă 
o căpiță de fân, împreună cu soția și cele două fiice 
ale sale. Cadavrele au fost descoperite ciopărțite cu 
baioneta. Un alt caz foarte cunoscut în epocă a fost cel al 
lui Vasile Mărgăruș. Acesta a fost străpuns cu baioneta 
în mai multe părți ale corpului și apoi împușcat în cap 
cu gloanțe model „dum-dum“. Preotul ortodox a căzut 
de asemenea victimă trupelor horthyste. A ars în casa 
parohială care a fost incendiată. În Trăznea se aflau și  
9 soldați români reîntorși acasă și demobilizați. Aceștia 
au fost împușcați cu efectele militare pe ei. Învățătorul 
și soția au încercat să se refugieze în comuna Pusta. Au 
fost prinși și aduși la sediul jandarmilor maghiari de la 
Agrij, de unde au fost duși pe un câmp și împușcati.

În lucrarea „Les assassinats“, publicistul american 
Milton G. Lehrer relata: „Comuna Treznea a fost 
ocupată de trupele ungurești la 9 septembrie 1940. Ca și 
când armata de ocupație ar f i executat un ordin primit, 
îndată ce satul a fost invadat de soldați, un veritabil potop 
de foc și sânge s-a abătut asupra lui. Toate armele moderne 
au fost utilizate pentru a satisface instictele brutale: puști, 
mitraliere, tunuri, grenade. După ce au fost trase primele 
salve, soldații au pătruns în case și au asasinat pe oricine 
găseau în calea lor, incendiind locuințele. După încetarea 
focului de arme, ungurii au pus mâna pe copiii de români 
și îi aruncau de vii în foc, făcându-i să moară în chinuri 
groaznice. Jale mare răsuna în tot locul de plânsetele lor“.

Masacrul din Ip
În noaptea de 13 spre 14 septembrie 1940 trupe 

maghiare care făceau parte din armata de ocupație 
cantonată în orașul Șimleul Silvaniei, împreună cu 
localnici maghiari și cu membri ai organizației Straja 
națiunii („Nemzetőrség“) au ucis 157 de localnici 
români și un copil înaintea nașterii sale.

Sub pretextul răzbunării celor doi militari unguri 
morți într-o explozie în comuna Ip la 7 septembrie 

Monument în memoria masacrului de la Treznea din 9 septembrie 1940

1940, cu ocazia trecerii trupelor prin localitate, 
locotenentul Vasvári Zoltán din armata horthystă 
părăsește în ziua de 13 septembrie 1940 localitatea 
Nușfalău unde se afla cantonat, îndreptându-se cu 
compania sa spre comuna Ip. Motivarea uciderii  
celor 157 de localnici este una fictivă, explozia 
producându-se din cauza unui defect de ambalaj al 
muniției, dovadă fiind faptul că cei patru români 
arestați au fost eliberați după aproximativ o lună. 

În noaptea de 13 spre 14 septembrie, în jurul orei 
11 noaptea, locotenentul Vasvári Zoltán ajunge în Ip. 
Imediat acesta împreună cu membrii gărzii naționale 
din comună s-au dus pe la casele mai multor locuitori 
trezindu-i din somn și împușcându-i. Au fost uciși în 
acest mod 18 români. Crimele au fost comise înainte de 
miezul nopții. Întors la sediul gărzii naționale din Ip, 
Vasvári Zoltán dă indicații membrilor să pregătească  
10 căruțe și mai mulți oameni pentru dimineață 
în scopul îngropării victimelor ucise până atunci. 
Locotenentul părăsește apoi postul. Imediat după se 
aude o rafală de mitralieră trasă din sat, iar Vasvári se 
întoarce la sediul gărzii naționale pretextând că sătenii 
români i-au atacat compania. Furios se adresează 
oamenilor din corpul de strajă local, spunând că va 
incendia comuna. Unul dintre comandanți a încercat 
să-l oprească răspunzându-i că așezarea este compusă 
în proporție de 70% din maghiari. Vasvári a simulat 
în continuare că va da foc numai caselor românești, 
dar același comandant a protestat spunând că nici acest 
lucru nu este posibil întrucât gospodăriile românilor 
sunt răsfirate printre cele ale ungurilor. Atunci Vasvári 
Zoltán a cerut să i se dea oameni din garda locală care să 
arate soldaților lui casele românești, pentru a-i împușca 
pe vlahi. De data aceasta ordinul i-a fost acceptat.

S-au format 6 echipe de soldați în frunte cu câte un 
om din garda locală, drept călăuză. Astfel alcătuite au 
pornit fiecare pe străzile comunei: 

 – echipa I a acționat pe drumul ce duce spre 
localitatea Suplacu de Barcău. Toți românii din această 
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zonă care au fost găsiți acasă au fost împușcați. Și-au 
găsit moartea 62 de oameni.

 – echipa a II-a a acționat în zona bisericii și a 
cimitirului din Ip. După indicațiile date soldaților 
de către calăuza Csepei Sigismund au fost împușcați  
21 de locuitori.

 – echipa a III-a a mers pe drumul ce duce spre 
comuna Camăr. Au fost omorâți 13 români.

 – echipa a IV-a a acționat pe drumul către satul 
Zăuan, unde au fost împușcați 9 locuitori.

 – echipa a V-a a mers în zona de pe malul 
pârâului Barcău, fiind omorâți 36 de români.

 – echipa a VI-a trebuia să acționeze în aceeași 
zonă cu echipa a V-a, însă locuitorul Osz Andrei, ce 
era folosit drept călăuză, dându-și seama de gravitatea 
faptelor lor a declarat că el nu cunoaște casele 
românilor, deoarece venise de puțin timp în comună. 

Astfel, ultimele două echipe au fost nevoite să meargă 
împreună.

În tot acest timp, populația română a fost supusă 
unor torturi, printre care smulgerea unghiilor, ruperea 
oaselor cu bâte și paturi de armă. Mai mulți copii au 
fost sfârtecați cu baionetele. Tortura a fost urmată de 
uciderea oamenilor, jefuirea cadavrelor, a caselor și a 
bisericii. 

A doua zi dimineața, din ordinul locotenentului 
Vasvári, mai mulți localnici au fost puși să sape o 
groapă în cimitirul satului, iar alți săteni au fost scoși 
cu căruțele și au mers din casă în casă pentru a ridica și 
transporta cadavrele la groapa comună.

Evenimentele comemorative de la Trăznea și Ip au 
darul de a păstra permanent vie memoria victimelor 
atrocităților săvârșite cu peste 81 de ani în urmă, dar și 
credința că acestea nu se vor mai repeta niciodată.

Col. (r) EMANUEL BĂRBULESCU

ZIUA ARMATEI ROMÂNIEI LA TÂRGU-JIU
�v� �v� �v�

Sărbătorirea din acest an a Zilei Armatei  
României la Târgu-Jiu, desfășurată în condiții 
pandemice deosebite, a fost împărțită în două etape. 
Prima între 21 și 22 octombrie, iar a doua chiar în ziua 
de 25 Octombrie. În prima etapă, Filiala Județeană 
Gorj „General Ioan Culcer“ a ANCMRR și Asociația 
„Arca Lex” împreună cu Școala Gimnazială „Sfântul 
Nicolae” au ales ca loc de desfășurare a activităților 
Muzeul Județean, Cercul Militar Tg. Jiu și încăperi  
ale Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae“. Tematica 
aleasă deosebit de bogată a avut în vedere Revoluția 
de la 1821, cu accent pe Proclamația de la Padeș, 
organizarea armatei de panduri și rolul pe care-l ocupă 
în istoria României această mișcare revoluționară; 
luptele din toamna anului 1916 în Valea Jiului și eroii 
acestora; eliberarea ultimilor localități din partea de 
N-V a țării în toamna anului 1944 etc.

La pregătirea și prezentarea tematicii la care  
ne-am referit un rol de seamă l-au avut: cadre militare 
în rezervă și în retreagere sub conducerea colonelului 
(r) Emanuel Bărbulescu, domnul Viorel Vîlcean din 
conducerea Asociației „Arca Lex“, precum și cadre 
didactice de la Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae“ 
printre care dl. prof. Alin Sulea, prof. Liliana Călugăru, 
prof. Elena-Roxana Marcoci și prof. Liliana Popa. 

Elevii Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae“ au 
luat la cunoștință, cu această ocazie de locul și rolul 
Armatei în societatea românească și și-au manifestat 
interesul pentru instituțiile militare de învățământ. 

Gazdele au surprins pe pagina instituției următoarea 
postare: „25 Octombrie, Ziua Armatei Române! Școala 
Gimnazială «Sfântul Nicolae» a sărbătorit Ziua Armatei 
Române alături de Asociația Cadrelor Militare în 
Rezervă și Retragere – Filiala Gorj „General Ioan Culcer” 
și Asociația «Arca Lex». Data de 25 Octombrie este ziua 
în care țara își sărbătorește Armata și pe cei care au fost și 
sunt în slujba ei. Avem datoria de a le mulțumi celor care 
s-au sacrif icat să păstreze granițele României, credința, 
identitatea, tradițiile și limba noastră. LA MULȚI ANI 
ARMATEI ROMÂNE!”. 

Partea a doua a sărbătoririi Zilei Armatei a avut loc 
în Ziua de 25 Octombrie, evenimentul fiind organizat 
în Piața Prefecturii unde, după intonarea Imnului 
Național, s-a oficiat serviciul religios și s-au depus 
coroane de flori din partea autorităților județene și 
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locale, a conducerii Garnizoanei și Centrului Militar, 
reprezentanților filialelor județene ale ANCMRR și 
ANVR , la Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu. 

Seria activităților omagiale a continuat la Cimitirul 
Eroilor. Serviciul religios oficiat în memoria eroilor 
ce se odihnesc în pământ gorjean a fost săvârșită de 
preotul garnizoanei, Constantin Măgdoiu. Au luat 
parte la eveniment, prefectul județului, dl. Marcel 
IACOBESCU, colonelul Gheorghe ANDRONESCU, 
comandantul garnizoanei, locotenent-colonelul Eduard  
DINUȚĂ, comandantul CMJ Gorj, dl. professor  

dr. Gheorghe NECHIFOR, vicepreședinte al CJ Gorj, 
locotenent-colonelul Marius MAZILU - comandantul 
UM 01013 Tg. Cărbunești, reprezentanți ai Primariei 
Tg. Jiu. În delegațiile filialelor județene a ANCMRR, 
ANVR și Arca Lex, au participat, colonelul (r) 
Emanuel BĂRBULESCU, președintele filialei 
ANCMRR, Octavian MORARU, președintele filialei 
ANVR, dl. Viorel VÎLCEANU, presedintele Arca 
Lex. Intregul ceremonial s-a desfășurat în acordurile 
interpretate la trompetă, de către Tony FEREGAN, 
solist al Ansamblului „Armonia”, din Târgu-Jiu.

Colonel (rtr.) LAURENȚIU DOMNIȘORU
Președintele Filialei Județene Argeș „POSADA“

CRONICA ACTIVITĂȚILOR SOCIAL-CULTURALE LA 
CARE AU PARTICIPAT ȘI MEMBRII FILIALEI NOASTRE

�v� �v� �v�

În adunarea generală din 26 februarie 2021, s-a 
aprobat Planul de activități pentru acest an - 2021, un an 
de mari provocări. Deși pandemia de Covid-19 a produs 
efecte în numeroase domenii, activitățile planificate și 
aprobate în adunarea generală a filialei noastre s-au 
organizat și desfășurat în acest an, aproape integral la 
datele planificate, respectându-se măsurile și restricțiile 
stabilite la nivel național și zonal.

Au fost planificate activități organizatorice specifice 
filialei, seri literare, mese rotunde, lansări de carte, 
simpozioane, excursii, aniversări cu depuneri de coroane 
ș.a. Succint, în cele ce urmează, aduc în prim-plan 
câteva din evenimentele culturale la care au participat 
un număr însemnat dintre membrii noștri:

 y 26 februarie, conform tradiției filialei noastre, s-a 
desfășurat în ultima zi de vineri a lunii februarie, de 
această dată on-line, Adunarea Generală a filialei. 

 y 29 martie, la Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului” din comuna Domnești, s-a desfășurat 
simpozionul literar-istoric cu tema: „Două veacuri după 
Tudor Vladimirescu”.

 y 16 și 20 aprilie. În preajma Sărbătorilor Pascale, 
conform Proiectului Donație pentru Covid-19, 
Proiect intitulat „Donație din suflet de rezervist”, prin 
contribuția financiară a unor membri ai filialei, au fost 
donate alimente (zahăr, ulei, făină, orez, mălai, griș), 
paste făinoase (spaghete, macaroane), dulciuri (ciocolate, 
biscuiți, halva), cafea, fructe (mere și portocale), 
persoanelor cu dezabilități și copiilor din Asociația 
„Dumnezeu este iubire”, „Sfântul Justinian” și Centrul 
Socio-Educativ „Acces” din Curtea de Argeș.

 y 13 mai, masă rotundă cu tema: „Satul românesc, 
locul unde s-a născut dorul de noi înșine”. Gazda activi-
tății fiind meșterul popular Ion Rodoș, care este 
membru al filialei noastre. Locul, amfiteatrul natural din 
curtea meșterului popular, din satul Sboghițești, comuna 
Nucșoara. 

 y 17 mai, adunare festivă dedicată aniversării a 
30 de ani de la înființarea Filialei Județene Argeș 
„POSADA” a ANCMRR. Activitatea s-a desfășurat 
în parcul Mânăstirii Curtea de Argeș, prilej cu care 
membrii filialei au primit diplome de excelență, de 
onoare și aniversare, plachete omagiale și aniversare, 
medalii și insigne. Cu același prilej au fost conferite 
plachete, diplome și medalii aniversare unor personalități 
ale instituțiilor județene și municipale de artă,  
cultură și literare.

 y 31 mai, tot în aer liber, parcul „Fântâna lui 
Manole”, s-a sărbătorit „Ziua Rezervistului Militar” și 
a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”.Adunarea Generală, 26 februarie 2021
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Participanți la Tabăra de sculptură Domnești – 
„De-a frumosul cu lemnul“

Aniversare – 30 de ani de la înființarea Filialei
 y 9 iunie, la Căminul Cultural Albeștii de Argeș, 

seară literară unde s-au întâlni iubitorii de cultură din 
Curtea de Argeș, Râmnicu Vâlcea, Câmpulung Muscel 
și Rucăr. Din programul serii literare doresc să amintesc: 
prezentarea unor cărți, autoare scriitoarea Zenovia 
Zamfir, apoi „Amintiri ale măreției trecutului îngropat 
de veacuri”, „Cultura și dragostea de aproapele nostru în 
vremuri de restricție”, „În veșnicia unei clipe“. Invitat de 
onoare al serii a fost meșterul opincar Alexandru Ilinca. 
Conform tradiției, participanții la această activitate au 
fost primiți de către bibliotecara comunei, cu pâine și 
sare. Nu au lipsit momentele muzicale și de folclor zonal. 
Activitatea s-a încheiat cu o mică excursie la Mânăstirea 
Antonești, unde cu binecuvântarea Înaltpresfințitului 
Părinte Calinic, preotul consilier Ovidiu-Marian 
Vlăsceanu ne-a fost gazdă.

 y 10 iunie - dublă sărbătoare: „Înălțarea Domnului“ și 
„Ziua Eroilor“. Activitatea s-a desfășurat la Monumentul 
Eroilor B.33 V.M. Curtea de Argeș.

 y 28 iunie la 2 iulie, excursie în Delta Dunării. Din 
obiectivele excursiei doresc să menționez: croazierele 
de la Jurilovca, Gura Portiței, Sulina, apoi Cetatea de 
la Enisala, Mânăstirile: Șaon, Cocoș și Celic Dere, iar  
în drumul spre casă, Vulcanii Noroioși - Buzău.

 y 8 iulie, lansare de carte la Centrul de Cultură și 
Arte „George Topîrceanu“, „Vlaherne mica Dacie din 
inima Byzanțului“, autor Florin Horvath.

 y 21 iulie, în comuna Domneștii Argeșului, la 
Biblio teca „Luca Paul”, seară literară „500 de ani de la 
primul document scris în limba română“. Cuvinte despre 
identitatea românească, la veacuri de dor și lansare de 
carte „Există întotdeauna un tren“, autoare prof. Aurelia 
Corbeanu.

 y 16 septembrie - seară literară la Biblioteca 
Județeană Argeș „Dinicu Golescu“ din Pitești, unde 
s-a lansat volumul de poezie „Versuri mai pe-nseratul 
gândului“, autor prof. dr. George Baciu și moderator 
poeta Denisa Popescu - Martin.

 y 21 septembrie - la Muzeul Municipal, conferință 
pe tema: „Serviciile secrete românești, între tradiție și 
modernitate!“, cu prof. univ. gl. bg. (rtr.) Cristian Troncotă 
și prof. univ. Corvin Lupu.

 y 22 septembrie - la Centrul de Cultură și Arte 
„George Topîrceanu“, prima ediție a „Salonului de 
toamnă al orașului regal“, expoziție de pictură.

 y 24 septembrie, în sala de conferințe „Gheorghe 
Tomozei“ a Bibliotecii comunale „Paul Luca“ din 
Domnești, seară literară sub genericul „Călător prin noua 
lume veche „De la Khayyam la Eminescu și încă”, susținută 
de scriitoarea Paula Romanescu.

 y 30 septembrie - 02 octombrie, împreună cu 
Primăria comunei Domnești a fost organizată tabăra 
de sculptură intitulată „De-a frumosul cu lemnul“, ediția 
întâia, activitate condusă de membrul filialei noastre, 
profesorul de sculptură Ion Rodoș. Au participat 120 de 
elevi din clasele I-VIII, din comuna Domnești.

 y 25 octombrie, împreună cu Arhiepiscopia  
Argeșului și Muscelului, cu binecuvântarea Înaltprea-
sfințitului Părinte Calinic, în Catedrala Mânăstirii 
Curtea de Argeș, s-a desfășurat slujba de pomenire, 
închinată eroilor neamului căzuți pe câmpurile de luptă. 
La această activitate, alături de membrii filialei noastre a 
participat și Principele Nicolae, nepotul Regelui Mihai.

 y 3 noiembrie - Ziua Vânătorilor de Munte. 
Activitatea s-a desfășurat la Troița Vânătorilor de Munte 
din garnizoana Curtea de Argeș, prilej de aniversare a 
195 ani de când prin Ordinul Marelui Cartier General 
nr. 294 din 4 noiembrie 1916, Școala de schiori a fost 
transformată în Corpul Vânătorilor de Munte, corp de 
trupă comandat de căpitanul Virgil Bădulescu. De la 
acea dată începe adevărata istorie a luptătorilor montani.

Am dorit să menționez în parte, doar câteva din 
preocupările noastre din această perioadă de pandemie. 
Doresc să precizez că permanent în mass-media 
Argeșeană s-au prezentat activitățile noastre, au fost 
postate pe site-ul ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza“ 
și pe facebook - Filiala Județeană Argeș „POSADA“ a 
ANCMRR.

Dorim ca de Sărbătorile Crăciunului să continuăm 
Proiectul „Donație din suflet de rezervist“. Tot atunci, 
(dacă condițiile ne permit), dorim ca împreună cu elevii 
Liceului „Petre Ionescu Muscel“ din comuna Domnești 
să organizăm seara culturală „Vremea colindelor!“.
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PERSPECTIVE 2021-2025  
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR 

INTERNAȚIONALE
Gl. mr. (r) dr. MARIAN BUCIUMAN

Vicepreședinte ANCMRR

RELAÞII INTERNAÞIONALE

Departamentul își propune consolidarea și diver-
sificarea relațiilor bilaterale, deja existente la nivel 
central, realizate prin acorduri de cooperare, încheiate 
în perioada 2018 -2021.- Turcia, Italia și Germania,  
precum și cu cele încheiate anterior. Reînnoirea 
acordurilor de cooperare cu Bulgaria, Serbia și în 
special cu R. Moldova, ca prioritate. Deschiderea/
redeschiderea contactelor și dialogurilor de cooperare 
bilaterală, în principal, cu structuri asociative similare cu 
valoare semnificativ-strategică, din spațiul euroatlantic,  
respectiv, Franța, Canada, Marea Britanie, Polonia, 
Spania, Cehia, Slovacia, SUA. Pe această bază,  
finalizarea în orizontul 2024 a negocierilor pentru 
acordurile de cooperare cu Franța și Polonia.

Deschiderea și menținerea unor contacte și relații cu 
structuri asociative din vecinătatea strategică imediată 
a țării noastre respectiv; Albania, Croația, Grecia, 
Macedonia de Nord și funcție de evoluția situației 
politico-militare regionale cu Ucraina.

În plan multilateral, după reușita cu rezonanță 
istorică a aderării în 2021 la două structuri asociative 
de factură internațională, ne propunem participarea cât 
mai activă și consistentă la mecanismul de funcționare a 
celor două structuri, respectiv Confederația Interaliată 
a Ofițerilor Medici în Rezervă – CIOMR și Uniunea 
Asociațiilor Ofițerilor în Rezervă din Europa Centrală – 
Inițiativa Gaminger, prin: - organizarea și desfășurarea, 
în țara noastră a unei Consfătuiri de primăvară sau 
toamnă a Inițiativei Gaminger, în 2023; organizarea 
și desfășurarea în țara noastră a unei Consfătuiri 
Intermediare a CIOMR, în 2024.

Mai ne dorim revitalizarea/punerea în operă a 
mecanismului de funcționare a Acordului Inițiativei de 
la Marea Neagră a structurilor asociative din Bulgaria, 
Georgia, Moldova, România, Turcia și Ucraina, inițiat 
de Italia și în parteneriat cu aceasta.

Organizarea participării unei componente inter-
naționale, de anvergură (minimum 10 delegații) la  
activitățile dedicate aniversării Centenarului 
ANCMRR.

Dezvoltarea și diversificarea relațiilor internaționale 
la nivel de Filiale, în principal în marja acordurilor de 
parteneriat încheiate, nu numai în relație transfrontalieră 

prin amplificarea schimburilor de activități bilaterale la 
acest nivel și conjugarea acestora cu promovarea valorilor 
și tradițiilor istorice de interes reciproc pentru parteneri.

Un rol important îl va juca impulsionarea realizării/
modificării actelor normative necesare pentru legiti-
marea și facilitarea participării Asociației noastre 
(individual sau colectiv la activități internaționale cu 
tematică aplicativ-militară) organizate de structurile 
asociative la care suntem parte, precum și accesul 
rezerviștilor din țările partenere cu care avem acorduri 
de cooperare la activități organizate în comun cu 
MApN, în țara noastră. Pentru aceasta este necesară  
susținerea necesității includerii unor activități 
comune ANCMRR - MApN în Planul de Activități 
Internaționale (PAI) al acestuia din urmă, chiar și  
nebugetate. 

Pregătirea, organizarea și desfășurarea de schimburi 
de delegații oficiale la nivel de președinți de asociații astfel 
și organizarea unei Consfătuiri cu corpul diplomatic 
militar acreditat la București după Conferința Națională 
pentru promovarea scopului și obiectivelor strategiei 
activității de relații internaționale a ANCMRR. 

Echipa Departamentului Relații Internaționale se 
folosește de acest prilej pentru a ura cititorilor revistei 
Rezerva Oștirii Române multă sănătate și bucurii în 
noul an.

La mulți ani!

Ceremonia organizată cu ocazia Zilei Veteranilor  
de la Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații 
(11 noiembrie 2021). Au participat: Președintele Asociației 

Rezerviștilor din Forțele Armate Germane - domnul profesor 
universitar Patrick SENSBURG (colonel în rezervă), 

Președintele ANCMRR - domnul gl. lt. (r) Neculai 
BĂHNĂREANU și Vicepreședintele ANCMRR - domnul 

gl. mr. (r) dr. Marian BUCIUMAN
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CURIER

1. Despre Sărbătorirea la 25 iulie 2021 a zilei 
Radiolocației ne-au scris domnii colonel (r) conf.
univ. dr. ing. Ioan Gheorghe Rațiu și mr. (r) Ion Pică. 
Din articolele trimise de aceștia redacției revistei 
noastre, Ziua Radiolocației în acest an s-a sărbătorit 
la Timișoara și a fost înnobilată și de jubileul de 
 platină al învățământului militar românesc de 
radiolocație, activitate care a împlinit frumoasa 
vârstă de 70 de ani, problematică adusă la cunoștința 
cititorilor noștri prin revista „Rezerva Oștirii 
Române“ nr. 1(44), Mai 2021.

Manifestările care s-au desfășurat cu ocazia 
Zilei Radiolocației au avut și în acest an o mare 
audiență din partea tuturor participanților dată 
fiind problematica avută în vedere. La organizarea 
sărbătoririi Zilei Radiolocației a dat o mână de ajutor 
și Filiala Județeană Timiș a ANCMRR care are în 
rândurile sale și ofițeri în rezervă și în retragere din 
arma radiolocație.

2. Domnul colonel (r) Ionel Corcodel, președintele 
executiv al Filialei Județene Maramureș „Bogdan 
Vodă“ a Asociației Naționale a Veteranilor de război 
aduce în prim-plan într-un material trimis redacției, 
semnificația Zilei Tanchistului pe care cei care au 
făcut și fac parte din această armă, o sărbătoresc 
anual la 1 august, zi care amintește de înființarea 
primei unități de care de luptă în anul 1919.

Materialul la care ne referim acordă un loc aparte 
evocării drumului de luptă al Regimentului 2 Care  
de Luptă în campania împotriva Germaniei  
hitleriste în cel de-al Doilea Război Mondial, 
subliniind astfel faptele de arme săvârșite de ostașii 
acestei unități. „Jertfele tanchiștilor români – subliniază 
autorul – s-au alăturat sutelor de mi de eroi căzuți în 
război pentru libertatea și gloria nemului românesc“.

3. Despre locul și rolul Medicinei Militare 
Românești, de la înființarea căreia se împlinesc, în 
2021, 159 de ani, ne-a scris domnul locotenent-

colonel (r) dipl.ec. Tudor Alexandru Costel, secretar 
executiv al Filialei Județene Bihor a ANCMRR. 
Acesta ne informează că la 21 august 1862,  
printr-un înalt decret domnesc au fost înființate 
Corpul Ofițerilor Sanitari ai Armatei și Direcția 
Generală a Serviciului Sanitar Român. Încă de la 
începuturile ei – subliniază autorul – medicina militară 
a beneficiat de calitatea și profesionalismul generalului 
de divizie medic dr. Carol Davila, care are meritul de 
a f i fost un precursor al acsteia, precum și întemeietorul 
învățământului medico-militar și medical superior din 
țara noastră.

Cu ocazia Zilei Medicinei Militare, sărbătorită 
în fiecare an la 21 august, medicii militari români 
scot de fiecare dată în evidență progresele făcute în 
domeniul medical general și în mod deosebit în cel 
militar.

Ar fi fost interesant dacă articolul la care am 
făcut referire ar fi scos în evidență și modalitățile 
prin care Filiala Județeană Bihor a ANCMRR 
sprijină activitatea medicilor militari din acest județ 
cu accent pe problematica combaterii răspândirii 
virusului SARS-Cov 2.

4. Atât la nivelul conducerii ANCMRR, cât și 
al Filialelor, Ziua Armatei României s-a organizat 
și desfășurat în condițiile impuse de pandemia 
COVID-19. Printre manifestările organizate 
se numără: conferințe, simpozioane, expoziții, 
ceremonii militare și religioase etc. (parte dintre 
acestea sunt semnalate pe site-ul www.ancmrr.ro)

5. Cadrele militare în rezervă și în retragere 
membre ale ANCMRR au acordat și în acest an 
o atenție deosebită sărbătoririi Zilei Naționale a 
României. Cele mai multe activități au fost executate 
în sediile ANCMRR. Reprezentanți ai acestora 
au participat la paradele militare, la depuneri de 
coroane precum și la alte activități, cu respectarea 
strictă a regulilor impuse. 
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POEZIA, ÎN GENERAL...
Gl. bg. (r) dr. Gheorghe VĂDUVA

CAZARMA…
Mi-am luat ploaia-n traistă în ziua aceea
și norii s-au scurs, patrulă de față,
la stânga-i cazarma cu gardul de gheață,
și-n mine tușește, jenată, ideea.

Ideea nu-i ploaie, ci lume-însorită,
o mână ce-n creier deschide o ușă,
o flacără vie, cu scut și mănușă,
ce arde în sine ca clipa ivită.

Ideea de astăzi, idee trecută,
aceeași sau alta, e greu să-mi dau seama,
un gând care-învinge curajul și teama,
o viață trăită, o clipă pierdută.

Am pus ochii-n zgardă, să țină de șase,
mi-am dus iar piciorul în sfânta mea poartă,
cu creieru-n palmă, cu palma în soartă,
prin vremuri apuse, prin vise rămase.

Ploua cum se plouă, ploua ca acasă,
eram ciuciulete, dar plin de-amintire,

de dor de porthartă, de prima-învoire,
de vechea clădire, de ultima-mi casă. 

Eram, tinerețe, eram la cazarmă,
un loc cu de toate, cu oameni și ramuri,
cu tunuri și tancuri, cu case și geamuri,
cu doruri și vise, cu plan de alarmă,

Trecea noapte-n ziuă și ziua în viață,
ningea, era viscol, iar vara dogoare,
făceam exerciții, cădeam din picioare,
suna deșteptarea, eram dimineață…

Mergeam cu plutonul pe dealul cu verbe,
doseam în nori tancul, săpam adăposturi,
eram zi și noapte cu toții la posturi
șopteam miezul nopții-n sumare adverbe.

…S-au dus toate-acestea, ce-i dus nu mai vine,
aici era viață, acum e uitare,
mă simt fără clipe și tare mă doare
cazarma din suflet, ruinată ca mine.

Nu cred că a existat sau mai există în toată armata noastră un autor atât de prolific 
și dedicat scrisului precum generalul Gheorghe Văduva, a cărui operă științifică și 
literară se adună în tomuri impresionante, al căror șir cred că și dânsul l-a pierdut.

Cei mai mulți îl cunosc prin lucrările de teorie și artă militară, de strategie și 
geopolitică și, evident, prin vasta sa creație publicistică, fiind considerat, pe bună 
dreptate părintele presei militare moderne. Sub comanda, prin efortul și stăruințele 
sale a avut loc o „ofensivă“ de la textul turnat în plumb la era digitală, ca să ne 
referim doar la tehnică, pentru că adevărata transformare care a generat-o în cadrul 
acestei profesii a constat în transformarea mentalității de militar în curaj de opinie.

Dincolo de postura sa academică în abordarea disciplinelor militare, unanim 
recunoscută, și de aura de patriarh al presei din armată se află, însă, și un literat de mare 
sensibilitate și forță spirituală. A scris zeci de romane și volume de versuri, multe dintre ele 
memorabile, adevărate mărturii ale unui suflet mereu în zbucium. Amintesc, în treacăt, romanele „Nucul și 
via“, „Rugăciune pentru un străin“, „Orb în lumină“ sau volumele de versuri „Zidire de fum“, „Amurguri pe 
rug“, „Sufletul ochilor“, pline de filozofie și spirit elegiac. La toate aceste se adună multe alte cărți de eseuri 
sau de publicistică, pline de vervă și învățăminte.

Grupajul de versuri de mai jos încearcă să deschidă o fereastră prin care să pătrundem în universul unui 
poet adevărat.                                                                                                               Col. (r) LIVIU VIȘAN
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ZBOR DE VAL

Am parte de partea-ntregită-ntr-o doară,
ce-mi umblă prin gânduri ca piatra de moară,
și zâmbetu-mi strâmbă un murmur pe buze,
pe valul din larguri curtat de meduze.

M-atinge în treacăt o rază de soare,
mă ustură apa, durerea mă doare,
din vuietul mării, urzesc evadarea,
dar ceru-i departe și-n mine-i doar marea.

Înot către nimeni pe-un maldăr de apă,
oceanul mă arde ca palma pe sapă,
nu-s pește, nici barcă, ci doar o-întrebare
cărată niciunde de-un val dintr-o mare.

Îl duc cum mă duce, intens și tenace,
c-un strigăt de umbre, când soarele tace;

e timpul ca norii pe mine să cadă,
c-o pală de viscol și-un val de zăpadă.

Nu știu unde-i cerul, probabil, departe,
de el tot oceanul acum mă desparte,
aștept o minune – un zbor de rachetă,
cu valul de mare, spre-o exoplanetă… 

E timpul ca valul să dea din motoare,
să bage forțajul, să iasă din mare,
să-mi vină puterea să trag de manetă,
să zbor supersonic spre-o altă planetă.

Urmez cap-compasul spre stelele nopții,
mă strâng, în carlingă, în chingile sorții,
las valul din mare cu mine să zboare
spre-o altă lumină, departe de soare.

Și marea rămasă cu noaptea-i de gheață,
îmi face cu mâna din farul de ceață.

DREPTUL SACRU

Se iau metonimiile în coarne
și cad pe gând diftongii dintr-o seară,
așteaptă vinu-n cupe să se toarne
și noaptea dreptul nopții să și-l ceară.

Prin câmpul tactic trec acum lăcuste
și generalii cântă la chitară,
în loc de cobre, ard pe rug manguste
și iarna se trezește-n plină vară.

E liniște deplină-n uragane,
oceanele fac baie în piscine,
meduzele bat toba în timpane
iar norii-și iau licența-n nopți senine.

O toamnă-și suflă nasul în batistă,
amurgul se ascunde după soare,
în rai, melancoliile persistă
și iadul bagă vinul la răcoare.

Pământul a ajuns în pioneze,
e gol în noi de-atâta plinătate,
chindiile fac greve japoneze,
iar hoții își cer dreptul la dreptate.

Minciunile sunt toate-adevărate
doar adevărul a rămas minciună,
în fiecare cap un creier bate
un verb ce latră ca un prost la lună.

Dar luna n-are timp de ascultare
Și nu-înțelege verbul care latră,
De-aceea-n zori se duce la culcare
Și stinge focul sacru de pe vatră.

Dispar pe cer luminile din stele,
cometele-și fac noua lor coafură,
Saturn își strânge trupul în inele
și verbele bat câmpii-n bătătură.

Dar vinul tot mai curge în pahare,
cu ochii plini de stele zburătoare.

�v� �v� �v� �v� �v� �v� �v� �v� �v�
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MI-ADUC AMINTE…

Mi-aduc aminte de uitările mele,
de florile limpezi, de ochi-mi uituci,
de umbrele lunii, de valea cu nuci,
de noaptea târzie-încărcată cu stele.

Mi-aduc aminte de poveștile noastre,
de tine, de mine, de noi amândoi,
de arca cu vise, de dorul de noi,
de clipele serii, de nopțile-albastre…

Vorbeau înspre ziuă tăcerile nopții,
zâmbeai ca privirea ce urcă spre cer,
ca prima lumină, când stelele pier,
ca firul de iarbă din lacrima sorții.

O soartă ce-n lume mereu ne înjugă,
un cod de restriște, un alt Rubicon,
tu, turn în cetate și eu, de planton
la poarta cu verbe ce-n noi se conjugă.

Un vânt care trece ca valul pe mare,
când noi stăm de vorbă, tu sus și eu jos,
pe coastă, salcâmul adoarme frumos
și ceru-și aprinde scântei solitare. 

E multă lumină în beznele gheții,
iar visele lumii în ochi s-au zidit,
la poartă, salcâmul din nou a-nflorit
și-n noi stau de pază loitrele vieții…

E timpul ieșirii din orbul luminii,
în nopți se deschide oblonul de cer
și ochii văd vraja din vastul mister
căci noaptea e văzul spre lumi infinite.

Mi-aduc aminte de rucsacul cu verbe,
de goana cu rime prin piciorul de vers,
de noaptea cu sori din acel Univers,
în care s-au stins uragane superbe.

Am fost, într-o noapte, undeva-n infinit,
dar, ziua, lumina din nou ne-a orbit.
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NEAGOE BASARAB – UN DOMNN ALES, 
ÎNVĂȚAT, BLÂND, BUN ȘI IUBITOR DE PACE

Col. (r) dr. Cristache Gheorghe
Membru al Academiei Oamenilor de Știință din România

S-au scurs cinci secole de la încetarea din viață a 
lui Neagoe Basarab, acest Marc Aureliu, cum îl definea 
B.P.Hașdeu. Potrivit unor izvoare din epocă, Neagoe 
Basarab s-a urcat pe tronul Țării Românești de la 
Târgoviște ,,fevruarie 8, leatul 7020“ (=1512), zi în 
care „lua coroana și scaunul a toată Țara Românească“, 
intitulându-se „Io, Basarab voievod și domn“.

Conform celor consemnate în mai multe lucrări 
istorice românești vechi, Neagoe Basarab „au domnit 
în bună pace, până au murit în Domnu“. El a fost așa 
cum ni-l portretizează A.D. Xenopol, „un domn ales, 
învățat, blând, bun și iubitor de pace“. A dus o politică 
fermă, activă și novatoare, în conformitate cu interesele 
supreme ale Țării Românești. A inițiat și a întreținut 
relații de strânsă apropiere și colaborare cu celelalte 
două state românești frățești - Transilvania și Moldova.

VALORI ALE CULTURII, CIVILIZAÞIEI  
ŞI SPIRITUALITĂÞII ROMÂNEŞTI

Pe plan intern, Neagoe Basarab a contribuit la 
dezvoltarea economică a țării, la întărirea statului și a 
instituțiilor sale, la înflorirea culturii. În timpul domniei 
sale s-a tipărit la Târgoviște lucrarea ,,Evanghelionul” 
(1512).

De numele lui Neagoe Basarab sunt strâns legate 
zidirea Mănăstirii de la Curtea de Argeș, socotită a 
fi o „adevărată minune a lumii“ și biserica din Scheii 
Brașovului, renovarea sau reconstruirea mai multor 
lăcașuri de cult, printre care s-au numărat mănăstirile 
Cozia, Tismana, Snagov, ca și Biserica veche a 
Mitropoliei de la Târgoviște, totodată, prin crearea 
cărții de excepție, intitulată pe cât de simplu, pe atât 
de expresiv „Învățăturile lui Neagoe Basarab către f iul 
său, Theodosie“ - o autentică lucrare de învățătură care 
poate fi apreciată, fără teama de a exagera cu ceva ,,un 

Ctitor al Mănăstirii Curtea de Argeș
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falnic monument de literatură 
și filozofie“, care prin 
originalitatea, prin conținutul 
și valoarea lor, constituie o 
capodoperă a literaturii române 
și un monument al gândirii 
politice europene din vremea 
aceea. În cartea scrisă cu peste 
500 de ani în urmă de cel ce se 
stingea, la Târgoviște, la numai 
39 de ani ca și Eminescu, 
răsună temele și acordurile 
unei mari literaturi ce avea 
să vie, unei viziuni morale 
și politice bogate în idei 
novatoare... Neagoe Basarab 
deține, în literatura noastră 
veche, locul lui Eminescu 
în literatura modernă, este 
expresia integrală, la o înălțime 
neatinsă de niciun alt creator, a profilului moral și a 
valorilor intelectuale ale poporului român întreg...
Puține literaturi se pot mândri - în momentul acela și 
mai târziu chiar - cu o expresie așa de sintetică, de clară 
și de categorică a ethosului și a complexului de valori 
ale poporului ce l-a născut.

Ca atare, Neagoe Basarab, ne-a lăsat aceste urme 
de cultură, „Învățăturile“ și Biserica episcopală din 
Curtea de Argeș, monumente epocale pe care le avem 
astăzi, unul în fața ochilor noștri, altul pe care-l putem 
răsfoi și citi. Dar el a însemnat cu mult mai mult, dacă 
ne gândim la împrejurările internaționale extraordinar 
de grele cărora Neagoe Basarab a trebuit să le facă față.

Pe plan extern, Neagoe Basarab a stabilit legături de 
bună vecinătate cu Regele Ungariei, a întărit relațiile cu 
Polonia, cu Veneția și cu Papa, bucurându-se, în același 
timp, de încrederea Porții Otomane. Conturându-i, în 
liniile sale definitorii, înalta sa personalitate, istoricul 
Nicolae Iorga aprecia, pe bună dreptate, că prin „politica 
sa“, Neagoe Basarab „a reușit să mențină liniștea atât 
înăuntrul, cât și în afara Țării Românești“.

Să reținem că, atunci, Țara Românească era 
avanpostul rezistenței împotriva puternicei înaintări 
otomane, ajunsă aproape la apogeu în acei ani și 
că în 1521, anul încetării din viață a lui Neagoe, a 
căzut în mâinile turcilor una din puternicele cetăți 
din Sud-Estul Europei, Belgradul, iar în 1526 a avut 
loc dezastruoasa bătălie de la Mohács, care a pus 
capăt regatului ungar transformând o mare parte din 
Ungaria, în pașalâc turcesc. Și totuși Neagoe Basarab a 
reușit să domnească și să păstreze unitatea înlăuntru și 
în afară, cum afirma la un moment dat Nicolae Iorga.

Neagoe Basarab n-a fost un domn războinic, 
nu fiindcă i-a fost frică să lupte, ci pentru că a avut 

înțelepciunea ca prin arta 
diplomatică să înlocuiască 
sabia. Dacă s-ar fi pus ipoteza 
unei lupte, el i-ar fi făcut sigur 
față. Dovada o avem în însăși 
viața lui, prin ascensiunea sa 
militară în tabăra boierilor 
craiovești, cu doi ani înainte 
de a ocupa domnia destul de 
rapidă. Astfel, la 28 de ani (în 
februarie 1510) el îl îvingea, la 
Cotmeana-Argeș, pe Mircea 
al III-lea, printr-un atac de 
noapte care amintește de 
îndrăzneala lui Vlad Țepeș și 
de supranumele de ,,Pui de leu“, 
pe care Neagoe îl primise deja 
pentru rapiditatea deciziilor 
sale, indiferent în ce funcție 
s-ar fi aflat. A doua luptă, care 

l-a adus și pe tron, este cea „den’ jos de București“, la 
Văcărești (ianuarie 1512), unde l-a învins pe Vlad cel 
Tânăr, decapitat apoi la București.

Domnia lui Neagoe Basarab, timp de nouă ani, 
a fost o perioadă de pace, a fost vremea diplomației, 
a relațiilor grijuliu gestionate cu vecinii, cu cei din 
ținuturile românești, în primul rând cu toată lumea 
creștină, cu Poarta Otomană. Vremea zidirii în piatră-
stau mărturie nu numai Mănăstirea Argeșului, ci și 
alte biserici și mănăstiri, cu donații consistente până 
pe Muntele Athos-vremea zidirii în cuvânt. Atunci au 
fost scrise Învățăturile – prima mare carte a culturii 
românești, toate acestea demonstrează că Neagoe 
Basarab a fost o personalitate proeminentă, un domn 
al măsurii și al culturii.

Puținele considerații și aprecieri făcute în 
acest articol, din lipsă de spațiu, dar și multe altele 
neconsemnate constituie argumente clare și solide 
pentru care Neagoe Basarab a fost canonizat sfânt în 
anul 2009 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române și , ca atare, o să-l lăudăm, să-l preamărim și 
să ne închinăm lui.

În cele ce urmează, ne vom referi, tot pe scurt, 
la problemele de ordin militar oglindite în cartea 
de „Învățături“ a lui Neagoe Basarab, printre care: 
concepțiile lui față de armată și război; organizarea 
oastei domnitorului Neagoe Basarab; despre steagul 
ostășesc; aspecte semnificative ale gândirii militare a lui 
Neagoe Basarab; despre importanța „factorului moral“ 
în război; unele concluzii și învățăminte rezultate din 
cartea de „Învățături“ a lui Neagoe Basarab.

Savantul Nicolae Iorga în lucrarea „Istoria armatei 
românești“, publicată în 1910, face dese referiri la cartea 
de „Învățături“, pentru a lămuri „alcătuirea și felul de 

Neagoe Basarab și fiul său Teodosie – frescă 
de la Mănăstirea Dionisiu , Muntele Athos
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luptă al românilor“ în trecut. Într-un capitol special 
din „Învățături“, Neagoe Basarab îl sfătuiește pe fiul 
său, pretendentul la tron, să fie condus în permanență 
de sentimente pașnice, să nu se angajeze fără temei în 
acțiuni războinice. „Să nu iubiți vremurile de răzmeriță 
și să nu săriți la fapte de trufie“, scria el în opera sa. 
,,Iar dacă dușmanul, mai puternic, vrea să pornească 
război asupra țării, iar țara nu este pregătită, domnul 
să caute să evite războiul prin acțiuni diplomatice, 
să încerce să împace pe vrăjmaș cu cuvinte „dulci“, 
oferindu-i chiar și „daruri“. În cazul în care, cu toate 
încercările domnului, dușmanul nu poate fi înduplecat 
cu mijloace pașnice, fiul de os domnesc, era sfătuit să 
acționeze cu hotărâre și militar, să poarte război „în 
numele lui Dumnezeu“. Pe această linie, Theodosie 
primește următorul îndemn: „Deci, de vor veni asupra 
voastră vrăjmașii voștri și veți vedea că sunt cu puteri 
mai mari decât voi, și prietenii voștri vă vor îndemna 
să mergeți asupra lor fără de vreme sau vă vor speria ca 
să ieșiți din țara voastră, să pribegiți, să nu credeți pre 
acei prieteni și îndemnători ai voștri, credeți că nu vă 
vor binele… Pentru aceasta să nu faci așa, că mai bine 
este moartea cu cinste, decât viața cu amar și cu ocară“.

Un alt citat din cartea de „Învățături“ a lui Neagoe 
,,La domnul înțelept, toate cugetele și socotelile sunt 
bune. Căci minte stă doar în trupul omului drept, ca și 
cum steagul în mijlocul războiului și caută toată oastea 

la steag, și până stă steagul în război, nu se cheamă 
acel război biruit… Iar dacă slobozește domnul trupul 
său spre curvie și spre beții și spre lucruri rele…, dacă 
se lipsește de minte, iar din trupul acelui domn niciun 
lucru bun nu vei vedea, nici că nu va avea nicio cinste de 
la slugile lui, nici de la alți domni care vor fi împrejurul 
lui, că va fi numai de râs și de ocară“.

Neagoe își îndeamnă fiul ca, în caz de primejdie 
să ducă războiul cu vitejie, cu vigoarea maximă, până 
la izgonirea sau la zdrobirea totală a dușmanului. În 
cazul în care oastea țării s-a avântat în luptă dreaptă și 
s-a comportat vitejește, Neagoe Basarab nu uită să-și 
sfătuiască fiul să-și răsplătească eroii și să-i cinstească 
pe cei căzuți pe câmpul de onoare. Ca vrednici - spune 
Neagoe - să fie răsplătiți „după merite“, fără a se ține 
seama de rang. Cei morți „să fie pomeniți, iar urmașii 
lor să dobândească multă cinste de la domn“. 

În concluzie, conceptele, ideile și tezele de ordin 
militar cuprinse în „Învățăturile lui Neagoe Basarab 
către f iul său Theodosie“ reprezintă un autentic tezaur 
de învățăminte, multe din aceste idei, teze și concepte 
având și în zilele noastre o evidentă actualitate, 
ținându-se cont, de bună seamă, de noile condiții în 
care a evoluat organismul ostășesc al țării noastre. 
Acest tezaur se cuvine a fi studiat și valorificat de către 
cercetătorii și specialiștii din domeniul istoriei și teoriei 
militare românești.

Neagoe Basarab – 500 de ani de veșnicie (coliță și timbru)
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COLONEL (R) DR. ING. ANTON MURARU, 
OMUL CARE SFINȚEȘTE LOCUL

Col. (rtr.) conf. univ. dr. ing. IOAN GHEORGHE RAȚIU
Membru titular al Comitetului Român de Istoria și Filozof ia Științei și Tehnicii

(CRIFST), al Academiei Române, Filiala Brașov

Zilele trecute am trăit bucuria de 
a primi pe e-mail această veste foarte 
frumoasă:

„Referitor la propunerea pentru un 
premiu al Academiei Române pentru anul 
2019 (acordat în 2021), vă informez 
că Prezidiul Academiei Române a 
aprobat acordarea «Premiului Petre 
Sergescu» (Istoria știinţelor şi tehnicii) 
după cum urmează: «Anton MURARU 
(coordonator) pentru cartea <<Radarul 
românesc. O istorie vie>>, Editura 
AGIR, 2019, 572 pagini, ISBN 978-
973-720-769-2“. Acordarea premiilor se va face în 
cadrul Adunării Generale a Academiei Române din  
8 decembrie 2021, ora 10, București. ... Cu respect, Dan 
Dumitriu, Secretar științif ic al Secției de Științe Tehnice a 
Academiei Române“.

Colonel (r) dr. ing. CS I Anton Muraru, este 
actualul preşedinte al Filialei Sector 3 Bucureşti a 
ANCMRR și membru titular al Diviziei de Istoria 
Tehnicii din Comitetul Român de Istoria și Filozofia 
Științei și Tehnicii (CRIFST), aflat în structura 
Academiei Române. (Funcția de cercetător științific 
gradul I (CS I) este echivalentă cu gradul didactic de 
profesor universitar). 

Iată cum se autoprezintă:
„...foaia mea de parcurs în domeniul instruirii a 

cuprins Liceul Roznov (1963-1966), Liceul Militar 
„Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc (1966-
1967, doar clasa a 11-a, premiul I), Școala Militară 
Superioară de Ofițeri de Artilerie Antiaeriană, Rachete 
și Radiolocație din Brașov (1967-1970, șef de promoție), 
Institutul Politehnic București, Facultatea de Electronică 
și Telecomunicații, specialitatea Electronică Aplicată 
(1970-1974, absolvită cu lucrarea de diplomă «Monitor 
radar de bord avion», apreciată cu nota 10) și Academia 
Tehnică Militară (1991-1997, doctorat cu teza «Detecția 
automată în mediul radar contaminat»). Am avut și o 
«abatere de la itinerarul» tehnic: împreună cu soția mea, 
Narcisa, am făcut, f iecare, a doua facultate, și anume, cea de 
Comerț, la ASE București (1978-1983), cu note mari, mie 
plăcându-mi în special matematicile aplicate în economie 
și statis tica, ultima fiindu-mi de mare ajutor la doctorat 
(în mod deosebit studiul variabilelor aleatoare). Ca 

responsabilități, am îndeplinit, în timp, 
funcțiile de ajutor șef stație radioaltimetru 
PRV-11, apoi locțiitor pentru tehnică 
al comandantului unei companii de 
automatizări pentru radiolocație și 
dirijare a aviației de vânătoare, șef 
de Laborator de cercetare științif ică 
și șef de Secție Cercetare-Proiectare și 
Inginerie Tehnologică în Baza radar 
Pipera, director științif ic și director al 
Centrului de Cercetare Științif ică pentru 
Electronică, Informatică și Comunicații 
(CCSEIC) din structura ACTTM, 

precum și Manager de proiect, cercetător și proiectant la 
numeroase teme de cercetare-proiectare. 

În anul 2000 am părăsit sistemul militar cu gradul 
de colonel în rezervă, doctor inginer, cercetător științif ic 
gradul I, continuându-mi activitatea în mediul privat, în 
domeniul radiocomunicațiilor digitale.”

În urmă cu un an, în cartea mea, intitulată 
„Considerații privind Istoria Radiolocației în 
România”, scriam: „În sprijinul pledoariei mele pentru 
Istoria radiolocației în România, pentru a argumenta 
încadrarea acesteia în Istoria tehnicii românești și 
introducerea ei în curriculum-ul universitar și postliceal 
militar românesc, am selectat pentru analiză și prezentare, 
dintr-o lungă listă de lucrări valoroase, cu tematică 
asemănătoare, opt lucrări recente, din anii 2015, 2018, 
2019, 2020 și două puțin mai vechi, din 2001. 

Primele două, fără legătură cu radiolocația, dar 
de referință pentru istoria tehnicii, sunt comunicările 
științif ice ale prof. univ. dr. ing. DHC Alexandru Ioan 
Herlea, Profesor emerit la Universitatea de Technologie 
Bélfort-Montbéliard – Franța, Membru titular al 
Academiei Internaționale de Istoria Științei – AIHS, 
Fost Președinte al Societății internaționale de istoria 
tehnologiei – ICOHTEC, Membru CRIFST – Academia 
Română, Președinte al asociației La Maison Roumaine – 
Paris, fost ministru al Integrării europene și ambasador 
la Uniunea Europeană. Următoarele trei, aparțin unor 
excelenți colegi de armă, specialiști cunoscuți și recunoscuți 
de marea familie a radiolocatoriștilor români: Lt.col. (r) 
ing. Ladislau Penzes, reputat specialist de radiolocație din 
Bg. 41 Rd.Th. Timișoara, „tata Loți, tatăl PRV-urilor”, 
așa cum este alintat de prieteni; Col. (r) dr. ing. Anton 



Rezerva Oştirii Române 39

Muraru, unul din „pionierii” primului radar românesc, 
START - 1 și col. (r) Constantin Crăciun, „comandantul 
radiolocației dobrogene”.

Cartea, „Radarul românesc. O istorie vie”, coor-
donator Col. (r) dr. ing. CS I Anton Muraru, publicată 
în anul 2019, (semnalată și în 
revista „Rezerva Oștirii Române” 
Nr.1 (42) / mai 2020) a primit 
Premiul AGIR (Asociația Gene-
rală a Inginerilor din România) 
pe anul 2019. Despre el pot 
afirma, fără teama de a greși, că 
este OMUL care sfințește locul, 
arhetipul radiolocatoristului, cer - 
cetător științific cu har, tenace, 
veșnic în căutare de soluții 
pentru atingerea scopului pro-
pus. În calitate de prim autor 
și coordonator al acestei lucrări 
de istorie a tehnicii, de mare 
anvergură, explică în mod 
elegant, cu modestia care-l 
caracterizează și cu o ușoară 
mândrie personală, drumul greu 
și sinuos pe care l-au parcurs 
specialiștii în domeniul radiolocației, colectivele 
de cerce tători, proiectanți, tehnicieni, muncitori, 
militari și civili, angrenați timp de peste cinci decenii  
(1968-2019), în realizarea unor proiecte de radiolocație 
de anvergură națională. Tehnicienii de mare clasă 
români, au construit de la zero, echipamente de 
radiolocație, radare și sisteme de comandă-control 
necesare pentru obţinerea, prelucrarea şi transmiterea 
informaţiilor de radiolocație, cu impact major asupra 
Sistemului de Radiolocație, componentă a Sistemului 
de Apărare Națională și asupra unor ramuri ale 

industriei profilate pe aceste minunate și unice 
realizări tehnice. 

Anton Muraru, alături de alți colegi, în calitate 
de manager de proiect, cercetător și proiectant, a 
avut onoarea și unica șansă în viață, de a realiza, 

pune în funcțiune și introduce în 
exploatare primul radar românesc 
de joasă înălțime, destinat 
apărării antiaeriene a teritoriului, 
START-1, precedat de Simulatorul 
radar pentru antrenarea echipelor 
de luptă din subunitățile radio-
tehnice (SAEL), precum și multe 
alte echipamente de profil. A trăit 
și a scris cu adevărat o parte din 
Istoria Radiolocației, iar pentru 
asta merită să fie elogiat!

În carte este redată pe scurt 
istoria radarului românesc, așa 
cum au văzut-o autorii, excelenții 
specialiști radiolocatoriști, col. (r) 
dr.ing. Anton Muraru, gl.bg.(r) 
dr. Ioan Dodon, col. (r) ing. Ioan 
Blăjuț ș.a., cărora le mulțumim și 
îi felicităm pentru această reușită 

deosebită. Cartea merită citită și păstrată în colecția 
de suflet a fiecărui radiolocatorist și va rămâne cu 
siguranță în Istoria Radiolocației și în Istoria Tehnicii 
Românești!

Acordarea „Premiului Petre Sergescu” al Acade-
miei Române reprezintă, pentru Anton Muraru, 
recunoașterea înaltului său prestigiu științific în 
domeniul Radiolocației Românești.

„Mulțumesc frumos! A fost o muncă de echipă, o șansă 
unică și un șir de oportunități!”, a fost răspunsul său 
modest la felicitările adresate.

�v�
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SEMNAL

Este numele Monografiei Asociației Naționale a 
Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din MAI, 
apărută cu ocazia împlinirii de către aceasta, la 5 iunie 
2021, a 30 de ani de la înființare.

Monografia este prefațată de „Cuvântul înainte” al 
președintelui ANCMRR din MAI, domnul general (r) 
dr. Ioan Hurdubaie și de minimonografiile ANCMRR 
„Alexandru Ioan Cuza”, ACMRR din Serviciul Român de 
Informații, ACMRR din Serviciul de Informații Externe, 
ACMRR din Serviciul de Telecomunicații Speciale, 
ACMRR din Serviciul de Pază și Protecție, ADMRR 
„Alexandru Ioan Cuza”, Asociația Pensionarilor din 
Administrația Națională a Penitenciarelor, Struc turi cu  
care ANCMRR din MAI colaborează în baza proto - 
coalelor de colaborare și ale Acordului – Cadru din 28 
iunie 2017. În cadrul monografiei de față, un loc aparte 
îl ocupă trecerea în revistă a principalelor aspecte ale 
activității ANCMRR din MAI de la înființare și până 
în prezent, direcțiile de acțiune și problematica avută în  
vedere în cadrul acestora, colaborarea cu Ministerul 
Afacerilor Interne, precum și cu structurile din cadrul 
acestuia. O atenție deosebită este acordată colaborării cu 

CĂRŢI.. .
30 DE ANI DE ISTORIE

ASOCIAȚIA OFIȚERILOR ÎN REZERVĂ DIN ROMÂNIA

asocia țiile c.m.r.r. fanion 
la care am făcut referire, la  
care se mai adaugă ANVR 
din MAI și ANCE „Regina 
Maria”.

În economia lucrării, 
cea mai mare parte din 
aceasta îl ocupă prezen-
tarea celor 40 de filiale 
județene și a Filialei Muni-
cipiului București (în  
total 41 de filiale). Toate 
acestea desfășoară o bogată 
activitate în domeniul pro-
tecției sociale ale membrilor 
lor, participă la cerere, în cunoștință de cauză, la acțiuni 
specifice structurilor MAI locale, acordă atenție domeniilor 
culturale, sportive și turistice, susțin participarea tuturor 
membrilor lor la viața cetății și încă multe altele.

În partea finală a lucrării au fost aduse în prim-plan: 
documente care atestă juridic ANCMRR din MAI; 
Acordul-Cadru din 28 iunie 2017; protocoalele de 
colaborare realizate cu asociațiile enumerate la începutul 
acestei scurte prezentări, album cu aspecte reprezentând 
crâmpee din viața ANCMRR din MAI, realizări literar-
artistice ale membrilor asociației.

Felicitări!

O interesantă mono-  
grafie, coor donată de  
general de brigadă (r)  
Vasile Băețelu și general- 
locotenent (r) Virgil 
Bălăceanu, care pune 
în evidență identitatea 
AORR ca struc tură 
asociativă, precum și 
calitatea celor 246 de 
membri titulari, 40 de 
membri susținători și 
3 membri de onoare, 
precum și membri 
asociați, care-și des-
fășoară activitatea în 27 de sucursale 
județene. Monografia în întregul 
său este alcătuită din douăzeci de 
titluri, fiecare purtând altă semnătură, 
elaborate însă în baza aceleiași 
concepții, ceea ce îi conferă unitate. 
Problematica variată tratată pune 
pe primul loc reperele istorice ale 
apariției AORR la 2 iulie 2004, 

evoluția acesteia pre-
cum și realizările 
sale în varii domenii 
în conformitate cu 
prevederile Statu-
tului său. 

Printre proble-
mele de interes ce-și 
găsesc un loc bine 
definit în cuprinsul 
m o n o g r a f i e i 
remarcăm: locul și 
rolul rezervei armatei 
României; politica 
AORR în domeniul 

voluntariatului militar; mobilizarea și 
voluntariatul, precum și cele privind 
necesitatea unei strategii naționale 
de mobi lizare militară prin cooperare 
interinstituțională civil-militară, ș.a.

Un loc binemeritat îl ocupă și 
abordările care privesc: activitatea 
AORR în cadrul Forumului Struc-
turilor Asociative; colaborarea cu 

Structurile asociative și convergente; 
rezolvarea problemelor de ordin social 
și de protecție a sănătății; realizarea 
unor aspecte de ordin militar ș.a.

Aspecte interesante din viața 
AORR sunt și cele care au avut ca 
tematică aniversarea Centenarului 
Marii Uniri, precum și implicarea 
în susținerea industriei Naționale 
de apărare. În economia lucrării, 
un loc bine definit îl au relațiile de 
colaborare ale AORR cu M.Ap.N., 
Parlamentul României precum și 
cu aotoritățile publice. Problematica 
relațiilor internaționale este nuanțată 
de implicarea activă a AORR în 
cadrul Confederației Internaționale 
a Ofițerilor în Rezervă (CIOR).

Monografia, întregită de o serie 
de documente organizatorice și de 
conducere a apărut în acest an la 
Editura Militară cu sprijinul unor 
generoși sponsori.

Felicitări!
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O LUME ÎN CRIZĂ

ISTORIA ARTEI MILITARE A FORȚELOR AERIENE ROMÂNE
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După 7 ani de trudă a d-lor cdori 
(r) Eugen Mihail Casapu și Marian 
Adrian Nicoară, a văzut lumina 
tiparului prima lucrare din România 
dedicată Artei Militare a Forțelor 
Aeriene Române compusă din trei 
volume desfășurate pe 1300 de pagini. 
Primul volum (1913 – 1938) acoperă 
perioada de început a activității 
aviatice și a înființării Aeronauticii 
Militare Române, până în preajma 
declanșării celui de-al Doilea Război 
Mondial. Cel de-al doilea volum 

Cartea de față poartă semnătura 
colonelului (r) Florian GÂRZ, o 
personalitate de marcă din viața 
armatei în perioada 1978-1981 când 
a condus activitatea de culegere de 
informații în sfera de interes a NATO.

Expert în analiza informațiilor, 
a fost și Șef de Secție la Direcția 
Informații Militare, Consilier pe 
probleme de siguranță națională în 
diverse departamente din Admi-
nistrația Prezidențială a României etc.

Este autorul a peste 40 de cărți 
în care sunt abordate subiecte variate 
de o sensibilitate deosebită, fiind 
preocupat de a pune în evidență, mai 
ales prin ineditul informațiilor pe care le 
prezintă la dispoziția celor interesați, 
o problematică deosebit de variată, 
cartea prin conținutul ei ,încadrâdu-se 
în „literatura de informare“. 

În cele 12 Capitole, Cartea „O lume 
în criză” apărută la Editura FAVORIT, 
București 2021, subliniază cu tărie 

că lumea în care trăim se află într-o 
profundă criză multidimensională. 
Din aceeași lume facem și noi parte 
și tocmai de aceea, nu trebuie să ne 
fie indiferentă, cartea fiind de interes 
urgent.

În primul plan se situează pericolul 
existențial generat de schimbările 
climatice. 

Efectele acestora se desfășoară sub 
ochii noștri, fiind tot mai puternice și 
mai distructive. Dacă în următorii 10 
ani omenirea nu va întreprinde măsuri 
profunde la scara întregii planete, 
aceste efecte vor deveni ireversibile.

La aceasta se adaugă dezastrele 
produse de pandemia Covid-19, 
inegalitatea economică ce se adâncește 
peste tot în lume, atacurile cibernetice 
tot mai pustiitoare, șomajul în 
continuă creștere și rasismul sistemic.

Rămâne de văzut cum vor ieși 
sistemul capitalist și democrația 
liberală din această uriașă criză, care 

au și o bază de conflicte dure, care 
amintesc de insurecțiile, revoluțiile 
interne și războaiele externe de 
proporții, desfășurate de-a lungul 
istoriei care să marcheze sfârșitul unei 
„ordini politice mondiale”. (Gl.mr.(r) 
av. ing. Domnu Vasile). 

Vasta bibliografie consultată de 
cei doi autori și care și-a găsit un 
loc bine meritat atât prin trimiterile 
din josul paginilor, cât și centralizat 
la sfârșitul fiecărui volum, aduce în 
prim-plan calitatea și cantitatea 
muncii acestora. 

Referindu-se la trilogia Istoriei 
artei militare a Forțelor Aeriene 
Române, prof. univ. dr. Jipa Rotaru 
apreciează că aceasta „este o cercetare 
ce merită apreciată cu calificativul 
excepțional, prin rezultatele și contri-

buția adusă științei în general, 
celei militare în special. Pentru 
înțelegerea atribuirii acestui 
calificativ, adaug și faptul că 
prin informațiile adunate de 
către cei doi autori, cele trei 
volume se dovedesc o adevărată 
enciclopedie aviatică”. Cele 
trei volume ale Istoriei artei 
militare a Forțelor Aeriene 
Române au văzut lumina 
tiparului în acest an, la Editura 
ALPHA MON – Buzău.

Felicitări autorilor!

(1939 – 1945) înfățișează modalitățile 
de întrebuințare a Forțelor Aeriene 
Regale Române compuse din Aviație, 
Aerostate, Artileria contra avioanelor, 
Parașutiști și Radiolocație pe timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial. 
Învățămintele din această perioadă 
au constituit baza proiectării unei 
forțe aeriene credibile, precum și a 
dezvoltării artei militare în raport de 
fizionomia războiului ce se preconiza, 
problematică ce face parte din cel  
de-al treilea volum (1946 – 1991).
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POVESTEA UNEI GENERAȚII
PROMOȚIA 1970 A LICEULUI MILITAR „ȘTEFAN  
CEL MARE“ DIN CÂMPULUNG MOLDOVENESC

PISCURI 
- roman -

O poveste fără de sfârșit năpădită 
de amintirile promoției 1970 a 
Liceului Militar „Ștefan cel Mare” 
din Câmpulung Moldovenesc din 
care au făcut parte 320 de elevi, 
împărțiți în nouă clase, având 
fiecare între 33 – 38 de învățăcei.

Cartea este prefațată de 
profesorul Mihai Bejinaru, unul 
dintre cei mai longevivi dascăli ai 
acestei instituții de învățământ, 
care aduce în prim-plan fapte și 
întâmplări de acum 50 de ani, a unei 
promoții „care a dat oameni de și cu 
carte, care au făcut cinste instituției.”

În partea I sunt trecute în 
revistă probleme ce țin mai ales de: 
structura militară și școlară a acestei 
promoții; date despre profesorii 
existenți, cu prezentarea în extenso a 
unora dintre aceștia (prof. Câmpan 
Teodor, prof. Ana Bejinaru, prof. 
Mircea Stratan ș.a.); date despre 
comandanți și instructori etc. Tot 
în prima parte a fost realizat in 

�v� �v� �v� �v� �v� �v� �v� �v� �v�

Este în natura fiinţei umane 
de a progresa, a merge înainte, 
a se ridica, a depăşi mereu 
anumite limite deja atinse. După 
primul pas urmează al doilea, al 
treilea, şi tot aşa până la marile 
performanţe, unele chiar unicat.

Romanul de faţă, purtând 
sem nătura domnului colonel 
(r) Ștefan Vișan, de la Sibiu, 
reliefează tocmai această latură a 
ființei umane, de a ajunge acolo 
unde nimeni înaintea sa nu a  
mai ajuns, indiferent de înăl-
țimea și dificultatea „piscului”. 
Este înainte de toate nevoie de 
voință nemaiîntâlnită și mai 
ales de credința că tot ceea ce 
întreprinzi va duce la rezultatul 
pe care l-ai prefigurat. Pentru 

„memoriam” pentru cei 89 de foști 
componenți ai acestei promoții 
plecați prea devreme în eternitate.

Cea mai mare parte din 
economia lucrării (90%) este 
dedicată „poveș tilor fără pereche 
a unui număr de peste 50 de foști 
năsturei, care prin conținutul lor, 
pot fi luate fiecare în parte, drept 
modele de urmat.

Dintre toate însă ne-a im-
presionat, în mod deosebit, 
„poves tea” academicianului Ionel  
Sinescu, component al acestei 
promoții și care deși după absol-
virea liceului a întâmpinat o serie 
întreagă de piedici în a-și îndeplini 
visul din adolescență, acela de a 
deveni medic, nu s-a dat de loc 
bătut. Odată visul împlinit au 
apărut însă altele. Prin inteligență, 
muncă și perseverență, demnă de 
invidiat, a ajuns acolo unde doar 
cei pentru care „nu se poate” nu 
există. Cartea coordonată de col. 

(r) conf.univ.dr. David V. Aurel și la 
care și-au adus contribuția col. (r) 
prof.univ.dr. Bodrașcă Teodor, col. 
(r) ing. Lihet Ioan, col. (r) Moisa 
Gavril, col. (r) Ostanschi Vasile și 
col. (r) Tănasă Gheorghe, a apărut 
la editura BREN București.

a ilustra o astfel de posibilitate, 
autorul aduce în prim-plan 
în cartea de față formidabila 
performanță a doamnei prof.
univ. dr. Adriana Iliescu care, 
la înaintata vârstă de 66 de ani, 
a avut curajul să nască un copil, 
oferind astfel şansă vieţii chiar și 
în condiții de infertilitate.

Și poate se impune să 
subliniem devotamentul cu care 
s-a dedicat mai apoi creșterii 
acestui copil, astfel născut, o 
fetiță frumoasă care, suntem 
siguri că datorită educației 
 va escalada precum mama sa, alte  
și alte „piscuri”.

Ce ar fi progresul fără astfel 
de „escalade”?

Felicitări autorului!
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GANAGRAMATE
Este al 12-lea (nu ceas, ci volum) 

cu care neostenitul col. (r) Horea 
Gana mânuitor de cuvinte vine să 
completeze panoplia, deja bogată a 
scrisului său.

Tematica abordată în această  
carte – GANAGRAME – o conti-
nuă pe cea din anteriorul volum –
ȚEPIGRAME - prin care autorul 
pune o lupă de foc pe societatea 
românească de azi, societate care-i 
dă acestuia (parcă numai lui?) 
ocazii nenumărate de suferință, de 
enervare, de lehamite sau revoltă. 
Spre deosebire de marea majoritate 
a conaționalilor, Horea Gana nu se 
lasă copleșit de răul prezent în orice 
aspect al vieții noastre ci încearcă, 
prin biciul epigramei, să cravașeze 
racilele cotidiene (că de îndreptat este 
foarte greu. Guvernanții, democrația 
originală, politica, pandemia, banii, 
viața în doi (sau trei!), sistemul de 
sănătate, votul, ... sunt câteva din 
domeniile care-l fac pe talentatul 
epigramist să „muște” cu spor din 
ceea ce vedem cu toții și ne macină 
zi de zi.

Sperăm că veți avea o lectură 
plăcută a acestui volumaș plin de 
savoare, în care autorul a pus o parte 
din sufletul său, cu intenția de a stârni 
nu doar un râs amar, ci acea stare care 
se știe că există în noi toți, dar care nu 
iese la iveală decât arareori.

Chiar dacă nu ne-am dori să 
aibă mereu astfel de motive de scris 
(sperăm cu toții într-un viitor mai 
bun pentru români), nu ne putem 
abține să nu-i urăm domnului colonel 
La mulți ani, cu sănătate și inspirație!

În continuare vă delectăm și cu 
câteva epigrame.

Ordonanță militară
Stare de „necesitate”
De „alertă” și „urgență”!
Treceți pas cu pas prin toate
Pân-la starea de..„demență”!

Interferență
Între dictatură
Și harababură
E o-ncrengătură
De... nomenclatură!

Perspectivă
Țăranii nu mai vând în hală
Copiii nu mai merg la școli;
Cu „distanțarea socială”
Ne-apropiem de alte boli!

Cartea a fost tipărită la Editura 
NAPOCA STAR din Cluj-Napoca, 
cu sprijinul financiar al S.C. Cerbul 
Albastru S.R.L., având inserat un 
Cuvânt Înainte al camaradului 
nostru col. (r) Iulian Patca. 

Mr. (r) DORIN OCNERIU

. . .ŞI REVISTE
ROMÂNIA EROICĂ,

Nr. 2 (63)/2021
Este un număr special, dedicat în 

întregime împlinirii, la 19 noiembrie 
2021, a 30 de ani de la înfiinţarea 
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
„Regina Maria”, structură negu-
vernamentală, cu statut de utilitate 
publică, născută din nevoia de a 
proteja operele comemorative de 
război şi de a face cunoscute jertfele 
de sânge ale românilor.

La 19 noiembrie 1991, când a luat 
fiinţă, la iniţiativa unui grup de generali 
şi ofiţeri, în frunte cu generalul Stelian 
Popescu, fost comandant al Armatei 
a IV-a, asociaţia a preluat tradi-
ţiile interbelice ale Aşezământului 
Naţional „Regina Maria” pentru 
Cultul Eroilor, inclusiv editarea 

propriei publicaţii, „România eroică”, 
serie nouă, cu apariţie trimestrială şi 
difuzare în toată ţara. Până în 2004 –  
anul înfiinţării, în baza Legii nr. 
379 privind regimul mormintelor şi 
operelor comemorative de război, 
a Oficiului Naţional pentru Cultul 
Eroilor – această organizaţie a fost 

singura instituţie de la acea vreme care 
a încercat să pună capăt profanărilor 
operelor comemorative de război – 
îndeosebi a furturilor componentelor 
de bronz ale monumentelor eroilor – 
şi să readucă trecutul nostru istoric în 
conştiinţa civică, în condiţiile în care, 
după 1989, s-au intensificat acţiunile 
de denigrare şi aşa-zisă demitizare a 
istoriei naţionale. 

În cele 84 de pagini sunt 
prezentate, pe scurt, principalele 
momente ale vieţii asociaţiei, precum 
şi portretele celor care, prin hărnicia 
şi dăruirea lor, au potenţat, încă de la 
fondare, această stare de spirit pe care 
am putea-o numi „mişcarea Cultul 
Eroilor!”. Datorită acestor oameni, 
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor 
„Regina Maria” se bucură, astăzi, 
de adeziune şi o susţinere largă din 
partea românilor.

Felicitări colectivului redacțional 
al revistei!
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ACADEMIA BÂRLĂDEANĂ
ANUL XXVI 3(84)/2021

Prezentul număr al revistei 
Academia Bârlădeană editată de  
Societatea literar culturală cu 
același nume, aduce în prim-plan 
doi oameni de excepție ai cul-  
turii bârlădene, respectiv: TUDOR 
PAMFILE (1883 – 1921) și 
CEZAR IVĂNESCU (1941 – 
2008). 

Tudor Panfile, comemorat în 
2021 la împlinirea a 100 de ani de 
la moartea sa, a fost ofițer de carieră, 
repartizat la Bârlad după terminarea 
Școlii Militare de la Târgoviște și 
în același timp etnolog, etnograf și 
folclorist și care în scurta sa viață de 
doar 38 de ani și-a pus semnătura pe 
40 de volume de o mare diversitate 
tematică în care la loc de frunte 
se situează cele despre Credințele 
țăranului român, despre sărbătorile la 
români, despre cromatica poporului 
român, mitologia românească ș.a. 
Acesta are și meritul de a fi înființat 
cu 106 ani în urmă Societatea 
Academia Bârlădeană.

Cezar Ivănescu, poet, publică 
încă din fragedă tinerețe, debutând 

editorial, cu volumul Rod, remarcat 
de critica literară și răsplătit cu 
Marele Premiu al Festivalului 
Național de Poezie „Mihai 
Eminescu” de la Iași, ediția întâi.

1979 a fost anul de glorie al 
poetului, apărându-i nu mai puțin 
de 3 volume (Rod IV, La Baaad, 
Muzeon). În 1985 primește pentru 
volumul Doina, Premiul de poezie 
„Mihai Eminescu” al Academiei 
Române. Uniunea Scriitorilor îi 
acordă un premiu abia în 1992. A 
primit numeroase premii în timpul 
vieții, punându-și semnătura pe 
un număr însemnat de volume de 
poezie și proză, gustate și apreciate 
de cititorii săi, care nu au fost 
puțini. Pentru realizări artistice 
remarcabile și pentru promovarea 
culturii, de Ziua Națională a 
României a primit „Ordinul 
național „Steaua României” în grad 
de Comandor (1 decembrie 2000).

După moartea sa începe să-și  
găsească apreciere și mai mare, 
fiind așezat de toți cei care sau 
aplecat asupra operei sale la locul 

cuvenit, în galeria creatorilor de 
literatură cu o valoare literară 
deosebită. Academia Bârlădeană, 
Primăria și Consiliul local Bârlad 
au organizat la începutul lunii 
august a.c., o manifestare omagială 
intitulată „Cezar Ivănescu și 
Bârladul. Aniversare 80”…

În acest număr al revistei  
și-au găsit locul și alte subiecte cu 
o încărcătură emoțională deosebită.

Mulțumim domnului Serghei 
Coloșenco, redactor-șef, pentru 
această frumoasă și interesantă 
revistă.

Rubrică realizată de Gl. bg. (r) dr. GHEORGHE CREȚU

În semestrul 2 al acestui an, am mai primit la redacție următoarele publicații:
w Rezerva Oștirii Doljene nr. 1/2021
w Rezervistul din Timiș, nr. unic/2021
w Dincolo de orizonturi nr. 2/noiembrie 2021
w Rezervistul nr. 137-140 și 141-144/2021
w Cer senin nr. 3(166)/2021
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Odată cu realizările obținute pe plan mondial 
în domeniul aeronauticii, care au dus, începând cu 
anul 1908, la întrebuințarea avionului ca aparat de 
recunoaștere și luptă, în multe state s-au impus căutarea 
și găsirea antidotului împotriva acțiunilor acestuia. În 
România, iminența intrării țării în Marele Război, 
ca și evoluția întrebuințării aeronavelor în acțiunile 
militare au făcut ca, în pas cu preocupările din unele 
state europene, specialiștii militari români să înceapă 
studiul posibilităților de realizare prin forțe proprii 
a unor mijloace de apărare a obiectivelor, trupelor și 
populației împotriva loviturilor executate din aer.

În acest scop, printre cele 10 teme prioritare care 
au figurat pe agenda de lucru a Marelui Stat Major 
român în anul 1914, figura una denumită „Studiu 
asupra apărării antiaeriene a Capitalei și asupra zonei 
interioare” ce urmărea să dea răspuns acestei probleme.

Cert este că, înaintea intrării României în Primul 
Război Mondial, în armata română exista o concepție 
de înzestrare, de realizare a tehnicii și a structurilor 
organizatorice și de conducere a apărării contra 
aeronavelor, cum a fost denumită la începuturi apărarea 
antiaeriană a teritoriului și a trupelor.

1. Artileria antiaeriană în Marele Război
Intrarea în război s-a produs prin transmiterera 

Ordinului de mobilizare nr. I.D. 2784 din 14 
august 1916, la orele 21.00 în toată armata, inclusiv 
ordinul de înființări la mobilizare, care cuprindea și 
Corpul Apărării Antiaeriene, cu ordinea de bătaie și 

structura organizatorică prevăzute în plan. Acest ordin 
reprezintă, în fapt, certificatul de naștere a artileriei 
antiaeriene române. În plan erau prevăzute cele 113 
tunuri terestre de câmp adaptate pentru a executa 
trageri antiaeriene, în care erau incluse și 4 tunuri 
de 75 mm Deport italiene și 4 din Franța cotractate 
pentru înzestrarea noii arme. 

Înființarea acestei arme a corespuns pe deplin 
nevoilor de apărare a României, deoarece, chiar 
înaintea intrării țării noastre în război de partea 
Antantei, comandamentul german, prevăzând această 
eventualitate, dislocase câteva dirijabile Zeppelin și o 
escadrilă de aviație în Bulgaria, unde a organizat o bază 
de atacuri aeriene asupra țării noastre.

Cele mai multe atacuri aeriene inamice au fost 
executate asupra obiectivelor de teritoriu, astfel încât 
prima victorie a artileriei antiaeriene, materializată 
în lovirea unei aeronave inamice, se va înregistra 
prin lovirea Zepelinului cu nr. 181 care a survolat 
Bucureștiul în chiar prima noapte de război.

Doborârea primului aparat de zbor inamic, un avion 
german, a fost realizată de către bateria de artilerie 
antiaeriană înzestrată cu tunuri italiene Deport, pe 
timpul executării manevrei de la Flămânda, la 19 
septembrie 1916. Aeronava a ars, iar scheletul său a fost 
adus la București. Urmare a acestui succes al tunarilor 
antiaerieni în confruntarea cu inamicul aerian,  
această zi a fost considerată, multă vreme, patron al 
artileriei antiaeriane. Tradiția va fi reluată începând  
cu anul 2006.

105 ANI DE EXISTENȚĂ A ARTILERIEI  
ȘI RACHETELOR ANTIAERIENE  

ÎN ARMATA ROMÂNIEI – 19 SEPTEMBRIE 2021
General-maior (r) prof. univ. dr. VISARION NEAGOE

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

Tun de 75 mm Deport Tunul antiaerian Skoda, calibru 76,5 mm, md. 1925
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Artileria antiaeriană română va urma, invariabil, 
evoluțiile și creșterile calitative și cantitative cunoscute 
de armata română în anii Marelui Război. Iar aceste 
prefaceri se vor dovedi benefice și materializate într-o 
prestație excelentă a acestei noi arme în derularea 
operațiilor Armatei României. Într-un clasament 
neoficial, dar argumentat științific, artileria noastră 
antiaeriană a strălucit în raport cu cea a altor armate 
puternice ale vremii.

Astfel, luând în calcul un element important 
pentru aprecierea eficacității tragerilor antiaeriene, 
respectiv numărul de proiectile trase pentru doborârea 
unei ținte, România a ocupat un onorant loc 1. Ca  
exemplu, dacă în armate ale Franței, Angliei, Austro-
Ungariei sau Rusiei s-au folosit între 3.000-4.000 de 
proiectile, artileria antiaeriană română a consumat 
1.500 de proiectile pentru un avion doborât, ceea  
ce constituia o performanță și un debut promițător 
pentru tunarii antiaerieni români.

Finalmente, contribuția artileriei antiaeriene române 
în Marele Război a fost una semnificativă, inclusiv prin 
participarea la Campania militară românească din anul 
1919. Din documentele de arhivă rezultă că artileria 
noastră antiaeriană a doborât 11 aeronave dușmane.

2. Artileria antiaeriană  
în al Doilea Război Mondial

Concluziile și învățămintele rezultate din confru-
ntările Pri mului Război Mondial vor sta la baza unei 
dezvoltări fără precedent a componentei vertical a 
războiului. Ponderea asesteia va crește ca intensitate 
și importanță, conducând la performanțe deo - 
sebite atât în evoluția mijloa celor aeriene de cercetare, 
bombardament și atac, cât și a mijloacelor aeriene și 
antiaeriene de contracarare, astfel încât, în perioada 
interbelică, acestea vor cunoaște o modernizare 
considerabilă.

În această perioadă au fost create unitățile de artilerie 
anti aeriană înzestrate cu mijloace de luptă din import 
și autohtone. În anul 1925, căpitanul Ion Bungescu a 
construit primul aparat central de conducere a focului 
din țară, căruia i s-au adus mai multe perfecționări 
în anii 1928, 1935, 1938. Anul 1926 consemnează 
achiziționarea primei baterii de tunuri antiaeriene 
moderne, sistem Skoda.

La data de 22.06.1941, Comandamentul Apărării 
Antiaeriene, precum și marile unități, unitățile 
luptătoare și formațiunile logistice subordonate acestuia 
erau mobilizate. Din documentele de arhivă, rezultă 
că, la intrarea în război, artileria antiaeriană română 
dispunea de o cantitate importantă de forțe și mijloace. 
Din datele existente, rezultă amploarea și dimensiunea 
armei la începutul războiului, amploare care a crescut 
mereu pe măsură ce a sporit numărul bateriilor de foc 

din înzestrare, fie prin dezvoltarea producției interne: 
(tunul Vickers 75 mm, aparate centrale de tragere tip 
Bungescu, tunuri de 37 mm Rheinmetall), fie baterii 
de 88 mm Krupp - acestea cumpărate de la germani, 
împreună cu aparatele lor centrale Kapagerat (KG – 
40) și stații de radiolocație de tragere de tip Wurtzburg 
(W -68). De astfel, numărul bateriilor de tunuri 
antiaeriene avea să sporească de la 65, în anul 1941, la 
circa 200 (calibru mic și mijlociu) la 23 august 1944.

La baza întrebuințării în luptă și a dislocării 
artileriei antiaeriene pe teritoriu, precum și a repartiției 
la diferite genuri de trupe și obiective, pe toată durata 
războiului, Comandamentul Apărării Antiaeriene 
a avut în vedere dispozitivul operativ și manevra 
marilor unități din trupele de uscat pe timpul ducerii 
operațiilor, dispunerea și importanța obiectivelor din 
teritoriu și aerodromurilor aviației proprii, precum 
și modul de acțiune a inamicului aerian. Așa se face 
că, în perioada de vârf a războiului, dispozitivul 
apărării antiaeriene al armatei române se întindea 
pe un spațiu de peste 2000 km, de la Reșița până la 
Stalingrad, asigurând apărarea împotriva loviturilor 
din aer a trupelor pe timpul intrării/ieșirii în/din  
teatrul de operații, a punctelor obligate de trecere, 
nodurilor de comunicații, aerodromurilor etc.

Pe toată durata ducerii ope rațiilor în acest Al 
Doilea Război Mondial, trupele de artilerie antiaeriană 
română au realizat apărarea antiaeriană a obiectivelor 
de teritoriu, cât mai ales, a forțelor terestre, mod 
evident că pe timpul Campaniei din Est, cele mai 
multe aparate au fost lovite pe teritoriul național, fapt 
explicabil prin faptul că, în afara aviației sovietice, în 
această perioadă, asupra teritoriului a acționat și aviația 
anglo-americană, cifrele incluzând-o și pe aceasta.

Un număr imprensionant de avioane a fost 
doborât între Nipru și Volga (200) în anii 1942-1943, 
comparabil cu cel din Transnistria din anul 1941.

Se remarcă, de asemenea, numărul redus de avioane 
doborâte în Vest, mai ales în Ungaria și Cehoslovacia. 
După 23 august 1944, numărul maxim al avioanelor 
doborâte în cursul luptelor pe teritoriul țării a fost în 
Transilvania (107).

Totalul realizat, cu aproximație, în Est este de 
991 de avioane inamice doborâte, iar în Vest doar de 
119, ceea ce corespunde situației generale. Însumând 
aceste cifre, rezultă 1110 avioane doborâte (cifra este 
aproximativă), ceea ce constituie o realizare de prestigiu 
pentru artileria antiaeriană română, chiar dacă va trebui 
diminuată cu circa 120 de avioane americane doborâte 
de aviația de vânătoare română, rămânând circa 1000 
de avioane doborâte de artileria antiaeriană română.

Anul 1941 (cu 348) și anul 1944 (cu 328) de 
avioane doborâte rămân anii cu cele mai multe victorii 
antiaeriene pentru artileria antiaeriană română în 
campanile din anii 1941 – 1945. 
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3. Artileria şi rachetele antiaeriene române  
în perioada postbelică 

După război, artileria antiaeriană şi-a modificat 
structura organizatorică corespunzător noilor orientări 
ale conceptului mai larg al Tratatului de la Varşovia. Au 
luat naştere, suferind transformări succesive, divizii, 
regimente şi divizioane de artilerie antiaeriană. Din 
anul 1952, a început să intre în înzestrare tehnică de 
luptă sovietică (tunuri antiaeriene de calibrele 25 mm, 
37 mm, 57 mm, 76,2 mm, 85 mm, 100 mm, 130 mm, 
ACF-2,3,5,7, SRT-4, 9A, staţii de radiolocaţie P-3, 
P-8, radioproiectorul de 150 cm), fapt ce a permis 
înfiinţarea de noi unităţi cu care s-a organizat apărarea 
antiaeriană la mai multe obiective.

Începând cu anul 1959, apărarea antiaeriană 
îşi sporeşte puterea de foc şi, implicit, capacitatea 
combativă prin apariţia componentei sale moderne, 
rachetele antiaeriene.

11.05.1959 este data apariţiei rachetelor 
antiaeriene, achiziţionate din fosta URSS, respectiv un 
divizion de rachete cu 6 rampe de lansare şi 18 rachete 
şi un divizion tehnic pentru pregătirea rachetelor în 
vederea lansării, acestea fiind dislocate, începând cu 
06.01.1960, în garnizoana Mihai Bravu.

Ulterior, au fost achiziţionate complexe de rachete 
antiaeriene sovietice de tipurile SA-75, S-75M, 
S-125M, pentru apărarea obiectivelor de teritoriu 
şi, respectiv, 2K-12M, 9K-32M şi 9K-33M pentru 
apărarea antiaeriană a forţelor terestre. Din cauza 
complexităţii tehnicii de luptă de artilerie şi rachete 
antiaeriene şi posibilităţilor limitate ale industriei 
naţionale de apărare, până în prezent, în ţară s-au 
produs doar tunuri antiaeriene 2x30 mm şi rachete 
antiaeriene cu bătaie apropiată A-94 şi A-95.

Cu aceste mijloace, inclusiv în perioada Războiului 
Rece, Armata României a dispus de o apărare anti-
aeriană relativ puternică – prezentă în toate categoriile 
de forţe ale armatei – şi, ceea ce a fost cel mai important, 
a avut în compunere o categorie distinctă de forţe ale 
armatei: Apărarea Antiaeriană a Teritoriului cu un 

Lansarea spre țintă a rachetei Volhov

comandament distinct. Acesta a avut în subordine 
2 divizii de apărare antiaeriană a teritoriului şi a 
coordonat, prin şeful apărării antiaeriene a Trupelor de 
Uscat, în cadrul serviciului de luptă permanent, marile 
unităţi şi unităţile organice. În plus, a avut în subordine 
operativă aviaţia de vânătoare. 

4. Prezent şi perspective pentru artileria  
şi rachetele antiaeriene române

Două fenomene majore au caracterizat evoluţia/
involuţia artileriei şi rachetelor antiaeriene după 
decembrie 1989: 1) tergiversarea preschimbării şi 
modernizării tehnicii militare din înzestrarea armatei 
române; 2) transformarea sistemului tehnic românesc 
conform principiilor occidentale (tehnică, tactici, 
thnic, strategii).

Aşa se face că la 30 de ani după 1989, arma menţine 
în continuare în înzestrare tehnică de luptă tip est, 
concepţiile de întrebuinţare, cel puţin după admiterea 
în NATO, fiind cele de tip vest. Singurele tipuri de 
tehnică nouă pentru noi, vechi pentru alţii fiind tunurile 
antiaeriene 2x35 mm tractate OERLIKON, sistemul 
antiaerian autopropulsat 2x35 mm GHEPARD, 
intrate în înzestrarea structurilor de apărare antiaeriană 
din Forţele Terestre şi sistemul HAWK plus, mai nou, 
sistemul PATRIOT, pentru Forţele Aeriene, thnică de 
apărare antiaeriană a obiectivelor de teritoriu.

Puţin, foarte puţin pentru o armă indispensabilă 
într-un sistem naţional de apărare care se vrea credibil 
şi descurajator şi care nu lipseşte din nicio armată ce se 
dorește thnică.

Fie şi succinta trecere în revistă a participării 
artileriei antiaeriene la cele două războaie mondiale 
oferă numeroase lecţii de învăţat pentru viitor. Mai 
mult, lucrurile sunt în mişcare, într-o perpetuă 
schimbare. Sensul este al modernizării şi creşterii 
eficacităţii tragerilor antiaeriene. Procesul are la bază 
un binom esenţial în război: om-tehnică. Altfel spus, 
tehnica este pusă în valoare de oameni. Mai ales  
într-un domeniu eminamente thnic cum este arma 
artilerie şi rachete antiaeriene, lipsa specialiştilor 
afectează enorm funcţionalitatea binomului men-
ţionat. Tehnica de luptă poate fi cumpărată, dar resursa 
umană necesită bani, dar mai ales timp pentru a o 
forma. Tot aşa cum a desfiinţa o structură este facil, de 
reînfiinţat fiind mult mai complicat.

La împlinirea a 105 ani de la înfiinţarea armei 
artilerie şi rachete antiaeriene în Armata României, 
îndemn pe toți slujitorii ei – foşti şi prezenţi –  
să-şi iubească şi servească meseria cu devotament şi 
mândrie, să ducă mai departe bogatele tradiţii de luptă 
ale unei glorioase şi respectate arme din istoria militară 
a românilor.

La mulți ani artileriei și rachetelor antiaeriene 
române!
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145 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA  
CERCULUI MILITAR NAȚIONAL

Col. (r) ION CIONTEA

La 15 decembrie, anul acesta, se împlinesc 
145 de ani de la înființarea Cercului 
Militar Național, o instituție de cultură 
prestigioasă din arhitectura Armatei 
României, subordonată Coman-
damentului Logistic Întrunit. 

Articolul de față se dorește a fi o 
invitație la lectură pentru cei care vor 
să-i cunoască trecutul și să-i proiecteze 
imaginar viitorul, în constelația valorilor 
perene prețuite și ocrotite de militarii 
români din toate timpurile. Adăugăm faptul 
că sediul central al Asociației Naționale a Cadrelor 
Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan 
Cuza” este în această citadelă care a avut încă de 
la începuturi, ca misiune, întărirea și înnobilarea  
spiritului de corp al armatei pusă în slujba poporului, 
oștire ce trebuia să facă față provocărilor timpurilor 
vitrege ce aveau să vină, și anume Războiul  
de Independență, Marele Război de Întregire a  
Neamului, cea de-a doua conflagrație mondială. 

Cercul Militar al of ițerilor din garnizoana București, 
cum a fost trecut în actul de naștere semnat la mijlocul 
lunii decembrie a anului 1876, avea drept scop principal 
întărirea legăturilor de camaraderie între ofiţerii de 
toate armele, între ofiţerii activi şi cei în rezervă și între 
familiile lor. Astfel că, Cercul Militar Național este 
una dintre cele mai vechi instituţii militare românești, 
având practic vârsta Independenţei ţării.

O privire retrospectivă prin documentele îngăl-
benite de vreme ne dezvăluie faptul că statutul 
Cercului prevedea un cadru propice pentru întâlnirile 
și activităţile ofiţerilor în afara cazărmii și avea 
rolul principal de a stimula și consolida sentimentul 
demnităţii personale și prestigiul militar în viaţa 
socială.

Prin statutele sale funcţionale, Cercul Militar 
București a fost pus sub înaltul patronaj al regelui  
Carol I și avea ca președinte de onoare pe ministrul 
de război. A funcționat multă vreme ca o instituție de 
drept privat a corpului ofiţerilor, iar activităţile militare, 
educative și culturale erau asigurate financiar prin 
cotizaţiile membrilor, care reprezentau, ca pondere, 
între unu și doi la sută din solda de grad.

Până la finalizarea actualului palat, Cercul Militar a 
funcționat în diverse sedii închiriate, situate în centrul 
orașului, pentru a fi ușor descoperite și animate. De-a 

lungul timpului, fie că s-a numit Cercul  
Militar din București, între anii 1876-

1948, Casa Centrală a Armatei, între 
anii 1990-1949, și Cercul Militar 
Național, începând cu anul 1991, 
instituția a păstrat și continuă să 
păstreze și să promoveze cu sfințenie 
tradiția militară, valorile și zestrea 

culturală românească, prin gama 
întreagă de activități organizate. Palatul 

Cercului Militar Național a fost construit 
între anii 1911-1916, din dorinţa expresă și prin 

contribuţia financiară a ofiţerilor membri ai Cercului 
Militar din București. Lucrările de amenajare interioară 
au continuat după Primul Război Mondial și edificiul  
a fost inaugurat oficial în anul 1923, în prezența  
regelui Ferdinand I și a reginei Maria. Memoria 
documentelor păstrează cuvintele-testament rostite 
atunci de suveran: Iubirea faţă de armată, pe vitejia 
căreia s-a clădit idealul naţional este o chezășie că, în  
acest așezământ, va domni veșnic spiritul de camaraderie… 
Nu numai garnizoana din București trebuie să se bucure 
de acest Palat, ci toată armata română. 

În zilele noastre, Cercul Militar Național, fidel 
misiunii sale de căpătâi, a adăugat în ecuația sa de 
funcționareo nouă paradigmă și anume aceea de a fi  
un sanctuar de cultură și artă cu misiunea nobilă de 
a integra, polariza și cataliza activitatea instituțiilor 
centrale de cultură din armată, fiecare dintre ele 
cu agende de preocupări diverse și interesante. 
Manifestările de anvergură ale Cercului Militar 
Național, alături de cele ale Bibliotecii Militare Nați-
onale, Editurii Militare, Studioului de Arte Plastice 
al Armatei, Ansamblului Artistic Doina al Armatei, 
Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I,  
Trustului de presă al Armatei și ale Serviciului 
Muzicilor Militare au loc în spațiile Palatului Cercului 
Militar Național și dau viață, substanță și măreție 
preocupărilor actuale ale armatei, precum și idealurilor 
celor care au gândit și propus, încă de la începuturi, 
existența în viața oștirii a acestui for al of ițerilor din 
garnizoana București, cel dintâi Cerc Militar.

Este remarcabil faptul că obiectivele principale 
ale acestor instituții de cultură sunt armonizate 
și converg, de peste doisprezece ani, cu cele ale 
Cercului Militar Național către un țel comun: acela 
al promovării imaginii ostașului român și valorilor  
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perene ale armatei și neamului româ - 
nesc, al prețuirii tradițiilor noastre 
naționale, al respectului și recu-
noștinței față de eroi și înaintași și 
față de zestrea simbolică moștenită 
de la ei. 

Ordinul ministrului Apărării 
Naționale nr. M.6 din 7 ianuarie 
2016, emis pentru aprobarea Instruc - 
ţiunilor privind organizarea și  
fun cţi onarea Cercului Militar Naţi-
onal a creat cadrul necesar pentru 
fun cționarea Cercului Militar 
Naţional, ca structură a Ministerului 
Apărării Naţionale, în această nouă 
paradigmă, pentru a răspunde unor 
cerințe ale organismului militar, 
inclusiv în relația acestuia cu par-
tenerii interni și externi. În virtutea acestui ordin, 
Cercul Militar Național a fost nominalizat ca instituţie 
de interes naţional, de drept public, de imagine, cultură, 
educaţie, formare, reprezentare și protocol având ca 
scop principal organizarea și desfășurarea activităţilor 
destinate asigurării reprezentării și protocolului la 
nivelul ministrului apărării naţionale și structurilor 
centrale, promovării prin cultură, știinţă și educaţie, 
recreere și divertisment și perfecţionării pregătirii 
prin cursuri, contribuind astfel, într-un evantai 
larg și divers de preocupări, la gestionarea imaginii  
publice a Armatei României pe plan intern și 
internaţional, precum și la relaţionarea organismului 
militar românesc cu societatea civilă.

Dacă am face o trecere în revistă, în ordine 
cronologică, a tuturor genurilor de activităţi organizate 
și desfășurate de-a lungul timpului de Cercul Militar 
Național și de instituțiile centrale de cultură aflate în 
coordonarea sa, precum și a manifestărilor găzduite 
în sălile Palatului vom observa că fiecare om de aici 
și fiecare instituție, are un rol definitoriu și important 
în atingerea standardelor de performanță. Mai mult  
decât atât am putea privi, ca într-o oglindă, evenimen-
tele petrecute, la un anumit timp și într-un anumit loc,  
și am putea scoate la lumina din memoria registrelor 
istorice, a documentelor de arhivă și a planurilor de 
activități, munca plină de pasiune a unor oameni care 
s-au implicat cu tot sufletul la reușita activităților.

Cercul Militar Național rela ționează și cooperează 
cu o gamă întreagă de structuri militare și instituții 
de la nivelul Capitalei, fiind un spațiu deschis atât 
militarilor, cât și beneficiarilor din societatea civilă. 
Aici prind viață proiecte îndrăznețe, aici interferează și 
se cristalizează idei care, odată puse în aplicare, conduc 
la promovarea unui climat elevat de cultură și educaţie 
și facilitează înţelegerea aprofundată a fenomenelor și 

proceselor sociale, politice și militare: organizarea de 
conferinţe, simpozioane, expoziţii, lansări de carte,  
seri cinematografice, interferenţe culturale, altele 
permit oferirea de servicii, organizarea de întâlniri 
aniversare, evenimente familiale, lansare sau prezen-
tare de produse și uniforme, petreceri sau eveni mente 
mondene, și multe altele asemănătoare.

Un palier important de preocupări îl reprezintă 
organizarea și desfășurarea de cursuri, un gen de 
activităţi educative de tip nonformal prin care se 
aprofundează și se diversifică cunoștinţe, se dezvoltă și 
se exersează competenţe, potrivit vocaţiei și opţiunilor 
personale ale tinerilor și a celor mai puțin tineri.

Reușitele în timp ale acestei entități emblematice 
a Armatei României, care s-a afirmat consecvent ca 
o instituție de cultură de nivel naţional și, totodată, 
o punte de legătură între trecut și viitor, între militari 
și societatea civilă, reprezintă garanția faptului că an 
de an, lună de lună, zi de zi, se pun cărămizi solide la 
consolidarea prestigiului Cercului Militar Național, al 
rolului său în viața armatei și a țării. Este o instituție 
cu valoare de tradiție și simbol a Ministerului Apărării 
Naţionale cu un patrimoniu arhitectural și artistic 
însemnat, care trebuie pus în continuare cu pasiune 
și devotament în slujba întăririi spiritului de corp al 
militarilor români și familiilor lor, al consolidării 
credibilității organismului militar în cadrul societății. 

Cercul Militar Național, prin personalul său de 
excepție, are determinarea să se afirme în viitor, la fel ca 
și până acum, ca primul for de promovare a identității 
naționale, va fi conectat strâns cu celelalte instituții de 
cultură ale armatei și ale societății și își va consolida 
poziția consacrată, în timp, în rândul acestora, ca unul 
dintre cele mai vechi și mai valoroase centre de cultură 
din România. La trecutu-i mare, mare viitor!

La mulți ani, Cercului Militar Național!

Palatul Cercului Militar în urmă cu 60 de ani
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BORNA SUFLETULUI

Colonel (r) ION GHEORGHE TOMA

Căpitanul ing. Nuțu Mihai se pregătea să plece în 
concediu. De un an de zile nu a mai fost pe la părinți 
și inima îi cerea acest lucru. Casa părintească este cea 
mai scumpă comoară a vieții, este botezul dragostei 
fiecărui cetățean, este leagănul iubirii sufletului care 
arde permanent și ne dă puterea să înaintăm în viață, 
să biruim toate greutățile. Casa părintească este stâlpul 
care ne ține pe acest pământ. Este luceafărul inimii 
noastre, hrana sufletească a dorului, a avântului și 
speranței în viitor...

Când ofițerul a intrat în sat, avea impresia că 
motorul mașinii îl leagănă, a început să cânte. Și în 
timp ce aerul din sat, care intrase în cabină îl mângâia, 
îl săruta, observă cum o salvare era trasă pe dreapta 
șoselei și o femeie cu buzele gingașe, pline de zâmbet 
și de dragoste, îi face semn să oprească, cerea ajutor. 
Ofițerul era îmbrăcat în uniformă. Așa i-au pretins 
părinții lui să vină îmbrăcat, în uniformă militară. 
Unchiul său Nicolae, erou al celui de-al Doilea Război, 
împlinea o sută de ani și vrea ca la marea sărbătoare să 
fie prezentă Armata, pe care a servit-o cu dragoste și 
abnegație. Deși a fost rănit, el totuși nu s-a dat bătut. 
A luptat eroic, după refacere, pe front.

Când ofițerul s-a apropiat de salvare, mare i-a fost 
bucuria când a recunoscut-o pe Stanca, colega lui de 
liceu, cu care patru ani de zile s-a zbătut pentru a 
obține premiul întâi. Zilele liceului i-au fost fierbinți, a 
învățat cu foc, a dat tot ceea ce a fost mai bun în ființa 
lui să devină stăpân pe el, să aibă încredere în viață, 
în carieră. Doamna dirigintă, profesoara Ipate, care 
era căsătorită cu comandantul regimentului din oraș, 
i-a fost ca și o mamă. Ea, soțul dânșii, l-au povățuit să 
devină ofițer și pe eleva Stanca să se facă doctoriță. Și 
copiii au ascultat, le-au respectat sfatul.

În momentul când cei doi au fost față în față, fără 
să aibă niciun moment de reținere, doctorița l-a strâns 
cu putere în brațe. Emoția a fost atât de puternică că 
inimile lor au început să verse foc. În cele din urmă el 
își reveni și o surprinse pe doctoriță:

- Stanca, nume de împărăteasă, ce ți s-a întâmplat 
la mașină?

- Nu știu. A stat motorul și n-a mai pornit.
Doctorița îl luă de mână pe inginer și nu l-a dus la 

motorul mașinii, ci să vadă pacientul din salvare.
- Știi cine este dânsa, Mihai? O cunoști?

ECOURI

- Nu, fața îi așa de apărată de bandaj.....
- Este diriginta noastră, care atât mie cât și ție, 

patru ani, ne-a fost ca o mamă...
În acele momente, a năvălit în ființa căpitanului 

tone, vagoane de dragoste pentru profesoară, a început 
chiar să tresalte, să tremure când și-a revăzut mama 
dirigintă. Era în al noulea cer. A adunat sentimentele 
cele mai scumpe, sfinte, din viața lui și i le-a dăruit 
mamei profesoare, care l-a considerat ca și băiatul ei 
pentru că dânsa nu a avut moștenitori. L-a considerat 
atât pe el, cât și pe doctoriță ca și copii ei. Mama 
dirigintă, în aceste clipe, a trăit momente înălțătoare, 
și-a sărutat copilul minune de mai multe ori și lacrimi 
i-a udat obrazul de fericire. 

- Băiatul mamii țin la tine ca la întrega Armată. 
Singura instituție din țara noastră care este cinstită 
și curată. În celelalte structuri centrale s-au strecurat 
mulți oameni neputincioși care ne ruinează, ne distrug 
țărișoara noastră pentru care s-au jertfit mii și mii de 
țărani în războaiele pe care le-a purtat. Să trăiască 
armata cu oamenii ei demni, minunați!

După „discursul” acesta înflăcărat al mamei diriginte 
cei doi tineri s-au luat de mână și au mers la motorul 
mașinii. Și doctorița n-a putut să se abțină:

- Între timp ce-ai făcut Mihai, te-ai căsătorit, ți-ai 
întemeiat o familie?

- Nu am avut timp să-mi găsesc o parteneră, pentru 
că aici nu ai voie să greșești,... se destăinui Mihai,... 
Dar tu, cum te prezinți doctorițo? - o iscodi inginerul.

- Ce-ai spune, dacă îți zic că te-am așteptat pe 
tine?...

- Nu cred, pentru că de la terminarea liceului nu 
ne-am văzut...

- Dar ce-ți spun acum poate fi o soluție. Ce-ai 
zice?...Hai la treabă Mihai să repari mașina, îl cam 
repezi doctorița....

Mașina salvării era chiar în dreptul unei borne care 
pe o față arăta kilometrul douăzeci și șapte. Căpitanul 
și-a pus cascheta și vestonul pe bornă, la fel a făcut și 
doctorița cu halatul, era o căldură insuportabilă.

Pentru cei doi borna aceasta a fost nu numai o 
piatră, ci a reprezentat și un suflet viu, un miracol, o 
minune. Le-a unit nu numai hainele ci și sufletele, 
sentimentele, trăirile. A devenit ea însăși vie, cu puteri 
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miraculoase. Pe cei doi tineri, borna i-a fermecat, 
le-a oferit dragoste și iubire, le-a creat acel sentiment 
maiestos de a fi soț și soție de a se împreuna amândoi 
într-o singură ființă. Culmea este că amândoi aveau 
douăzeci și șapte de ani, așa cum era scris și pe borna 
de lângă ei.

Aceste borne sufletești, care le domină sufletele 
acum, le dă iubire, putere, bunătate, găsind permanent 
izvoare ale înțelepciunii și respectului.

Revenind la borna minune, celor doi le-a oferit o 
viață nouă, bogată, strălucită, le-a dat cel mai mare dar 
al omeniei: cetatea căsătoriei, pentru că aceasta este cea 
mai puternică cetate, pe care nicio forță din lume nu 
o poate distruge, devine mai puternică ca o navă care 
străbate toate oceanele lumii. Cetatea minune a fost 
miraculoasă, a avut darul de a-i îndemna pe cei doi să 
se căsătorească și au făcut o nuntă ca-n povești. Aceștia 
au hotărât ca după terminarea cununiei religioase, când 
au fost uniți în fața lui Dumnezeu, să joace nuneasca 
la borna minune, lucru care nu s-a mai întâmplat în 
comună, în satele vecine, în județ, în țară. Nunta lor a 
devenit istorie. La nunească le-au cântat șapte lăutari, 
ca la întreaga nuntă la care au participat toți sătenii. 
În plus, oprindu-se circulația pe șosea o jumătate de 
oră, s-au prins în horă, la nunească și oamenii din 
mașinile care fuseseră oprite. Un cetățean, un ceteraș 
din Maramureș care venea de la o petrecere, cu cetera 
sa, s-a alăturat celorlalți lăutari, întărind vuietul și 
ritmul muzicii. Un sibian, recunoscut ca un cântăreț 
vocal de mare valoare, și el a dat glas ghersului său în 
mai multe cântece, creând o atmosferă de mare valoare 
horii. Dar de la nunească nu au putut lipsi cadrele 
militare. Întâmplător, mai mulți ofițeri și subofițeri și 
soțiile lor, fiind într-o excursie, s-au prins și ei în horă,  
oferindu-le nuntașilor dragostea armatei. Și cât de 
bucuroși au fost mirele și mireasa, toți nuntașii, când 
au văzut, au simțit, au trăit cu multă prețuire onorul  
pe care le-a dat armata. Până și cei doi preoți care au 
slujit în biserică, i-au binecuvântat pe cei doi tineri, 
i-au unit pe viață în fața lui Dumnezeu, au venit la 
borna cu inscripția 27 și s-au prins în nunească.

O bucurie aparte a produs-o horii, mama profesoară, 
fosta dirigintă a celor doi tineri. Dumneaei, din cauza 
faptului că era suferindă, avea șaptezeci și cinci de ani, 
în timpul jocului, s-a așezat lângă borna cu pricina, în 
mijlocul horii însuflețindu-i cu dragoste și bucurie pe 
nuntași și mângâindu-i cu privirea pe cei doi tineri.

La sfârșitul horii, mirele și mireasa s-au îmbrățișat 
și nu au uitat să vină și la bornă să o îmbrățișeze, să o 
sărute pentru binele pe care l-a realizat pentru ei. La fel 
au făcut toți nuntașii, iar cei șapte lăutari, plus ceilalți 

artiști care li s-au alăturat, au interpretat câteva melodii 
celebre minunatei borne. 

Nunta celor doi a fost așa de bogată, de luminată ca 
și viața lor. Borna nu a stat în continuare degeaba. Și-a 
dat tot sufletul să-i ajute pe cei doi tineri pe care i-a 
unit. În spatele ei era un teren de 2000 de metri pătrați. 
Cei doi tineri au simțit cum borna i-a îndemnat, i-a 
ajutat să cumpere acest teren. Ei în timp au zidit o casă 
minunată, cum nu a mai fost alta în jur. La pensionare, 
după patruzeci de ani de muncă, au venit aici și au 
construit o firmă de prestări servicii pe care au numit-o 
„Borna de la kilometrul douăzeci și șapte”. Doctorița, 
pentru felul cum i-a tratat pe bolnavi a devenit celebră 
pentru oamenii din toate localitățile învecinate. Când 
un client era suferind, era îndrumat să meargă să fie 
tratat de doctorița de la borna kilometrului douăzeci 
și șapte. Și ziua, noaptea când doctorița era solicitată 
dumneaei era la datorie, fapt pentru care era respectată 
și prețuită de toți oamenii. În afară de doctoriță, 
oamenii care-i știu povestea trăiau aceleași sentimente 
și pentru borna de la kilometrul douăzeci și șapte, care 
a creat din viața lor o poveste de legendă pentru col. (r) 
ing. Mihai și doctorița Stanca.

Fi-i-le drumul luminat în viața lor și minunată 
să fie și „viața bornei” care a zidit această minune a 
minunilor.
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TREIZECI DE ANI ÎN ACEEAŞI INSTITUŢIE (Interviu)
Colonel (r) VICTOR NEGHINĂ

Aproape la fel de statură ca atunci demult, când 
ne-am întâlnit prima dată, soseşte la fix la întâlnirea 
solicitată pentru un interviu gândit de ceva timp. 
Discuţia a decurs simplu, firesc, ca între doi veterani 
care se cunosc de mulţi, foarte mulţi ani:

 y Aşadar, domnule colonel (r) Ştefan Vişan,  
iată-ne din nou faţă în faţă la un mănunchi de  
amintiri adunat de-a lungul multor ani.

 yMai precis treizeci, 1960-1990 neîntrerupţi, 
petrecuţi toți în aceeaşi instituţie de învăţământ 
militar, actuala Academie a Forţelor Terestre  
,,Nicolae Bălcescu”, din Sibiu.

 y Cum îi vedeţi acum aceşti ani, foarte mulţi la 
număr, prin prisma aceluia căruia i-au trecut prin faţă 
sute, mii de tineri, băieţi şi fete, dornici să-şi însuşească 
o onorantă carieră militară?

 y Răspunsul ar putea avea multiple valenţe, dar îl 
voi simplifica mult spunându-vă că aceşti ani au fost 
nu doar de dăruire, ci mai degrabă de o continuă 
acumulare a unei valoroase experienţe de viaţă. Am 
oferit tinerilor, băieţi şi fete, abia trecuţi de vârsta 
majoratului, o parte din experienţa mea, dar am primit 
în schimb de la ei, optimismul, încrederea, entuziasmul 
şi alte caracteristici, specifice vârstei lor.

 y De-a lungul atâtor ani aţi îndeplinit în cadrul 
instituţiei mai multe funcţii. Care dintre acestea v-au 
oferit cele mai mari satisfacţii?

 y Aceea de instructor cultural, deşi era altfel 
denumită. M-am întâlnit astfel cu variate nuanţe de 
talente ale elevilor veniţi la rândul lor din toate colţurile 
ţării. Ei, trecuţi destul de brusc de la o viaţă oarecum 
liniştită, comodă, până nu de mult, la una foarte 
activă, bărbătească, dură chiar, cu 
o multitudine de antrenamente 
şi forme de instruire, făcea ca 
participarea la o formaţie artistică 
să semene mai degrabă cu o evadare 
într-o lume care se adresa în esenţă 
spiritului, sensibilităţii lor.

 y Da, îmi aduc aminte cu plăcere 
de cele mai multe spec tacole: 
teatru, dansuri populare, moderne, 
corul mare şi altele, oferite elevilor 
dar şi cadrelor instituţiei şi desigur 
sibienilor în cadrul diverselor 
manifestări culturale şi concursuri 
de acest gen. Erau de cea mai bună 
calitate şi recunoscute ca atare de 
cei avizați. Col. (r) Ștefan Vișan și parte din cărțile sale

 y Adevărat, iar acest fapt mi-a oferit multiple 
satisfacţii. Dar prin ele urmăream nu numai latura 
creativă, distractivă, de destindere, a elevilor ci mai 
degrabă aceea educativă de formare în acest interval de 
timp a unui ofiţer cult, educat, sensibil, viitor instructor 
al tinerilor care îşi vor satisface stagiul militar. Astfel 
mulţi dintre ei au devenit scriitori, regizori, artişti, 
ziarişti, comentatori sportivi, oameni de televiziune, 
ş.a. de calitate.

 y Cu toate acestea, din câte îmi amintesc nu v-aţi 
rupt însă niciodată de specialitatea de bază, ofiţer 
arma chimie.

 y Desigur. Am predat ani la rând elevilor teme 
de specialitate, iar când am fost mai tânăr am avut şi 
funcţia de comandant companie elevi. 

 y O întrebare mai personală, să-i spunem: v-aţi 
despărţit cu greu la trecerea în rezervă de instituţia în 
care aţi ,,funcţionat” treizeci de ani neîntrerupţi?

 y Da. M-am ,,rupt” destul de greu. Mult mai greu 
însă de contactul cu tinerii, elevii şi elevele în mijlocul 
cărora îmi petreceam cea mai mare parte a activităţii. 
Îmi amintesc de zilele când rămâneam la o anumită 
formaţie artistică până în miez târziu din noapte. Ei 
mi-au lipsit cel mai mult şi deşi am fost în mijlocul  
lor atâţia ani, la despărţire am rămas cu impresia că  
nu le-am oferit totul şi că aş fi putut să le ofer mult 
mai mult.

 y Înţeleg unde bateţi. Aţi devenit în următorii ani 
scriitor ,,militarul a cărui armă este condeiul” aşa cum 
aţi fost etichetat de către un ziarist sibian cu prilejul 
lansării primului roman ,,Legământul dragostei”.

 y Aşa este. Considerând a mai avea multe de oferit 
am început să aştern pe hârtie, situaţii, pilde, întâm plări 

din viaţa reală, încadrându-le 
pe cele mai multe sub forma 
literară de roman.

 y Ştiu că aţi ajuns la al șapte-
sprezecelea care a văzut lumina 
tiparului.

 y Da. Au urmat: Dincolo de 
nori, Panciu Matei, Lebăda albă, 
Părul din Buduștău, Lambda, 
Glasul sângelui, Pribegii, Axi, 
Vulturul nu cade niciodată, 
Viața o …poveste, A doua viață, 
O clipă din eternitate, Moartea 
Albă, Piscuri, plus două piese  
de teatru, pe lângă alte publi - 
caţii de mai mici dimensiuni 
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apărute în revistele de specialitate din ţară şi  
străinătate.

 y Aţi atins şi subiecte cu caracter militar?
 y Sub nicio formă nu puteam să nu o fac. Da, 

am dedicat unul din ele întemeietorului trupelor de 
paraşutişti militari, Generalul Grigore Baştan, vieţii 
şi activităţii sale, intitulat ,,Vulturul nu cade niciodată” 
a cărei lansare s-a făcut la Cercul Militar Naţional în 
prezenţa unui numeros şi avizat public şi s-a constituit 
într-un real succes de carte. I-a urmat cel denumit ,,A 
doua viaţă” dedicat de data aceasta aviatorilor militari, 
situaţiilor dramatice cu care aceştia sunt puși uneori să 
se confrunte.

 y Ați lansat ulterior un alt roman de mare succes 
intitulat ,,O clipă din eternitate” cu un subiect foarte, 
foarte actual și la fel de surprinzător.

 y Da. A fost o provocare cu mine însumi care cred 
că mi-a și reușit.

 yMai ţineţi legătura cu tinerii, actuali studenţi ai 
Academiei?

 y Desigur. Îmi face plăcere să revin în locul 
,,anilor trecuţi” contactul cu aceştia considerându-l în 
continuare drept o sursă de energie.

 y De fapt acest interviu a pornit de la întâlnirea 
noastră la biblioteca Academiei, căreia i-ați donat un 
set complet din cărţile apărute.

 y În speranţa ca un număr tot mai mare de studenţi 
să le citească, iar învăţămintele reieşite din ele să le fie 
de folos în activităţile cotidiene.

 y Ca de obicei la final întrebarea: planuri de viitor?
 y Să reuşesc să mai ofer în continuare cărţi 

cititorilor, scrisul fiind o ,,boală” de care nu te vindeci 
niciodată.

 y În numele tuturor celor care iubesc literatura, vă 
felicit, țin să vă mulţumesc și să vă urez mult succes 
mai departe în cea de ,,a doua viaţă” de scriitor.

�v�
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FILE DE ISTORIE

NOUL CADRU DE EVOLUȚIE A ROMÂNIEI 
DUPĂ MAREA UNIRE DIN 1918

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

După 1918, principala preocupare a diplomaţiei 
românești a fost confirmarea prin tratate internaţionale 
a Unirii. În momentul deschiderii Conferinței de Pace 
la Versailles (18 ianuarie 1919), Basarabia, Bucovina 
şi Transilvania făceau parte din statul român, aveau 
reprezentanți în guvern și participau la conducerea 
României. În timpul desfășurării lucrărilor Conferinţei 
au avut loc primele alegeri generale bazate pe votul 
universal (noiembrie 1919), la care au participat 
cetățeni din întreaga țară, care au ales Parlamentul 
României Întregite (560 membri). Este semnificativ 
faptul că un ardelean - Alexandru Vaida-Voevod, 
vicepreşedinte al Partidului Naţional Român - a fost 
numit, la 1 decembrie 1919 (adică la un an de la Unirea 
Transilvaniei cu România), în funcția de preşedinte al 
Consiliului de Miniştri. Nu se punea deci problema ca 
prin tratatele de pace să se atribuie României teritorii 
care nu-i aparţineau, ci numai de a se confirma pe plan 
internaţional actele de Unire din 1918. 

România nu a fost „copilul răsfățat” al Conferinţei 
de pace. Din contră, a fost supusă unui regim 
discriminatoriu. Deşi, prin Tratatul și Convenția 
politică din 4/17 august 1916 semnată cu Antanta se 
stabilise că România „se va bucura de aceleași drepturi 
ca și Aliaţii”, la Conferinţa de pace, ţara noastră a fost 
inclusă în rândul statelor „cu interese limitate” cuvântul 
hotărâtor aparținând Consiliului celor Patru (S.U.A., 
Marea Britanie, Franţa şi Italia).

Șeful delegației române, Ion I.C. Brătianu, a cerut 
„egalitatea de tratament” și a protestat împotriva 

deciziei Marilor Puteri de a impune României 
clauze prin care-şi rezervau dreptul de a interveni în 
treburile interne ale țării sale (sub pretextul protecției 
minorităților). Replica lui Georges Clemenceau, 
preşedintele Conferinţei, a fost: „fiecare semnifică 
înaintea Conferinţei atât cât semnifică puterea sa 
militară”. Neacceptând acest tratament Ion I.C. 
Brătianu, după ce a semnat Tratatul de pace cu 
Germania, la 28 iunie 1919, a părăsit Conferința de 
la Paris. 

În adoptarea hotărârilor de la Versailles s-a ţinut 
seama de principiul naţionalităților, precum şi de noile 
realități politico-teritoriale din anii 1917- 1918, când 
pe ruinele imperiilor rus și austro-ungar s-au înființat 
noi state: Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Cehoslovacia, Austria, Ungaria. Slavii de sud 
au constituit Regatul Sârbilor, Croaţilor și Slovenilor, 
iar România și-a realizat unitatea națională.

La Conferinţă, delegația României a pledat pentru 
recunoașterea contribuției României la lupta împotriva 
Puterilor Centrale și victoria Antantei, confirmarea 
granițelor de nord și vest stabilite prin Convenţia din 
august 1916, precum și a deciziilor luate de adunările 
plebiscitare de la Alba Iulia, Cernăuți și Chișinău. 

În paralel cu acţiunile diplomatice, guvernul 
Brătianu a trebuit să apere Marea Unire primejduită 
de acţiunile militare ale vecinilor. 

Basarabia, aflată în estul României, se afla sub 
o permanentă ameninţare. O parte din armata rusă 
care a părăsit România a fost organizată de comisarii 
bolşevici, în frunte cu Cristian Racovski în zona 
Odessa, urmărind să ocupe Basarabia. Unele grupări 
înarmate s-au constituit şi în zona Hotin, cu acelaşi 
obiectiv. În timpul unui asemenea atac, desfășurat în 
zona satului Atachi, a fost ucis generalul Stan Poetaş 
(7 ianuarie 1919). Guvernul român a trebuit să asigure 
apărarea graniţei pe Nistru şi respingerea atacurilor 
bolșevice, care au continuat şi în anii următori.

Basarabia şi Bucovina au fost ţinta atacurilor 
„armatei naționale ucrainene”care urmărea crearea 
„Ucrainei Mari”,contestând actele de Unire din  
27 martie şi 28 noiembrie 1918. Militarii respectivi -  
mai curând bande înarmate - atacau şi jefuiau 

Delegația României la Conferința de Pace  
de la Paris, 1918-1919
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teritoriile româneşti, fapt ce a impus guvernului român 
să trimită importante forţe armate pentru apărarea 
Unirii Basarabiei și Bucovinei.

Nici la graniţa de vest nu era liniște după 1 decembrie 
1918, când se luase o decizie istorică: „Adunarea 
Naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat 
și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor 
îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 1918, 
decretează unirea acelor români şi a teritoriilor locuite 
de dânşii cu România. Adunarea Națională proclamă 
îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române din întreg 
Banatul, cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre”.

Prin armistițiul de la Belgrad, încheiat între Ungaria 
și Antanta la 13 noiembrie 1918, trupele maghiare s-au 
retras la nord de râul Mureş. Noi linii de demarcație 
au fost stabilite de Consiliul Militar Interaliat al 
Antantei la 22 ianuarie/4 februarie 1919 pe latura de 
vest a Munţilor Apuseni, şi la 12/25 februarie 1919 pe 
aliniamentul Satu Mare-Carei-Oradea-Salonta-Arad.

 Guvernul de la Budapesta a refuzat această ultimă 
propunere și a demisionat, puterea fiind preluată în 
martie de bolșevici al căror lider, Kun Béla, ocupa funcția 
de ministru de Externe. Acesta a recurs la represalii 
împotriva românilor și a realizat o înțelegere cu V.I. 
Lenin privind o acţiune comună împotriva Rumâniei. 
La 16 aprilie (stil nou) armata română a fost atacată în 
zona Munților Apuseni. După lupte grele, atacul a fost 
respins, românii înaintând până la Tisa (1 mai 1919). 
Din nou trupele române au fost atacate, la 20 iulie 1919. 
De această dată, românii au trecut la contraofensivă, 
eliberând întreaga Transilvanie și ocupând Budapesta,  
la 4 august 1919. Kun Béla s-a refugiat la Viena,  
iar la conducerea Ungariei s-a instalat Horth Miklós.

Și la graniţa cu Regatul Sârbilor, Croaților şi 
Slovenilor erau probleme grele. Deşi Adunarea de 
la Alba Iulia, la care participaseră și reprezentanții 
românilor din Banat, a hotărât unirea acestuia cu 
România, Antanta stabilise, prin armistițiul de la 
Belgrad, ca Banatul să fie ocupat de armatele franceze 
şi sârbe. Sârbii au procedat la dizolvarea Consiliilor 
Naţionale şi a Gărzilor Naţionale Române, au trecut 
la represalii împotriva celor care se pronunțau pentru 
unirea cu România (în primul rând a celor care fuseseră 
la Alba Iulia). Ca urmare a acestor acte, Consiliul 
Militar Interaliat a decis, în ianuarie 1919, preluarea 
administrației Banatului de către francezi. La Paris, 
Consiliul Suprem a stabilit granița între România 
și Serbia, prin împărțirea Banatului între cele două 
state. Ca urmare, la 28 iulie 1919 a început instalarea 
administraţiei româneşti în Banat, iar la 3 august 1919 
trupele româneşti au intrat în Timișoara. Granița 
definitivă între cele două state avea să fie stabilită prin 
protocolul semnat la 24 noiembrie 1923. 

Obiectivul esențial al diplomației românești a fost 
atins: prin Tratatul de la Versailles (28 iunie 1919) 
Germania se obliga să accepte noile granițe stabilite 
în Europa (inclusiv ale României), prin Tratatul de la 
Saint Germain-en-Laye (10 septembrie 1919) Austria 
era de acord cu Unirea Bucovinei prin Tratatul de la 
Trianon (4 iunie 1920) Ungaria recunoștea Unirea 
Transilvaniei, prin tratatul de la Paris (28 octombrie 
1920) Marea Britanie Franța, Italia şi Japonia 
confirmau Unirea Basarabiei, iar în Tratatul de la 
Neuilly-sur-Seine (27 noiembrie 1919) se menționa că 
graniţa cu Bulgaria era cea stabilită în 1913, după al 
Doilea Război Balcanic.

Istoricul Gheorghe Brătianu aprecia, cu deplin 
temei: „Veritabilul fundament al unității românești n-a 
fost stabilit nici la Saint-Germain nici la Trianon, el este 
rezultatul existenței însăși a poporului român, enigmă și 
miracol al istoriei sud-estului european, al misiunii care 
i-a fost imprimată de situația geografică”1.

Ca urmare a Unirii, suprafaţa României a crescut 
de la 138 000 km2 la 295 049 km2 devenind un stat de 
mărime medie în Europa (locul 10 pe continent). Cu 
excepția Poloniei (389.000km2) și, evident, a Rusiei, 
celelalte țări vecine aveau întinderi mai mici (km2): 
Bulgaria – 103.000, Regatul Sârbilor, Croaților și 
Slovenilor – 248.000, Ungaria – 93.000, Cehoslovacia – 
140.000. Populaţia României a sporit de la 7,8 milioane 
locuitori în 1915 la 18 milioane locuitori (în 1930), 
plasându-se pe locul 9 pe continent după U.R.S.S., 
Germania, Marea Britanie, Franţa, Italia, Polonia 
și Spania2. Geograful Vintilă Mihăilescu aprecia că 
pământul statului românesc constituia o „unitate 
armonică”3: în mijlocul țării podișul, la marginea lui o 
cunună de munţi, după care urmau dealurile ca niște 
trepte spre şesurile largi, ocolite din toate părțile de 
ape mari – Nistrul, Marea Neagră, Dunărea. România 
se află în mijlocul geografic al Europei, la jumătatea 
distanței dintre Munții Urali și Oceanul Atlantic. 

România era un stat național unitar. Românii aveau 
o pondere de 71,9%, fiind urmaţi la mare distanţă 
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de unguri - 7,9%, germani - 6, 15%, evrei - 4%, 
ruteni şi ucraineni (în statistici figurau împreună) - 
3,2%, ruşi - 2,3%, bulgari - 2,0%, ţigani - 1,5%, alte 
minorităţi sub 1%. Practic, nu exista stat european 
fără minorități naţionale. Acestea aveau o pondere de 
34% în Cehoslovacia, 31% în Polonia, 23% în Regatul 
Sârbilor, Croaților şi Slovenilor, 18% în Bulgaria, 10% 
în Ungaria etc. Minoritățile naționale au beneficiat 
de aceleași drepturi cu etnicii români. Articolul 7 din 
Constituţia din martie 1923 prevedea: „Deosebirea de 
credinţe religioase şi confesiuni, de origine etnică și 
de limbă nu constituie în România o piedică pentru 
a dobândi drepturile civile și politice şi a le exercita”.

După 1918, un număr important de români a 
rămas în afara graniţelor României. Potrivit datelor 
statistice, cei mai mulți se aflau în statele vecine:  
250.000 în Rusia, 230.000 în Regatul Sârbilor,  
Croaților şi Slovenilor, 60.000 în Bulgaria, 23.000 
în Ungaria, 13.000 în Cehoslovacia. La aceștia se 
adăugau 200.000 în S.U.A. 100.000 în Australia,  
70.000 în Canada etc.

Din punct de vedere religios, creștinii aveau o 
pondere foarte ridicată: ortodocşi - 72,6%, greco-
catolici - 7,9%, reformat-calvini - 3,9%, evanghelici-
luterani - 2,2%. Mozaicii reprezentau 4,2%, maho-
medanii - 1% etc. 

În perioada interbelică indicele demografic a fost 
pozitiv, populaţia României crescând în cele două 
decenii cu 4,4 milioane locuitori. 

Conform recensământului din 1930, în mediul 
rural locuia 77,78% din populaţie, iar în cel urban - 
22,2%. După numărul de locuitori, cele mai mari 
oraşe erau București - 640.000, Chişinău - 115.000, 
Cernăuţi - 113.000, Iași - 103.000, Cluj - 101.000, 
Galaţi - 101.000. Structura populației după profesiuni 
era similară cu cea a mediului de locuire: exploatarea 
solului - 72,4%, industrie - 9,5%, instituţii publice - 
4,8%, transport - 2,8 %, comerţ şi credit - 4,0 % etc. 

După Marea Unire din 1918, România şi-a 
modificat statutul internaţional. Preocupările sale de 
politică externă s-au extins, diplomaţia românească 
implicându-se în dezbaterea şi soluţionarea problemelor 
Europei și chiar ale lumii. Au fost semnate acorduri 
(tratate) bilaterale și multilaterale, diplomații români 
aveau o prezenţă activă la Societatea Naţiunilor, 
evenimentele din Franţa, Marea Britanie, Germania 
sau Italia erau urmărite cu atenţie de români, care nu 
ezitau să-şi exprime propriile opinii. Au fost deschise 
noi legaţii şi consulate în ţări din Europa, America 
și Asia. S-au organizat vizite la nivel înalt, România 
primind personalităţi, şefi de stat sau de guvern ai 
Franţei, Poloniei, Iugoslaviei, Cehoslovaciei, Greciei, 
Bulgariei etc. La rândul lor, regii Ferdinand şi Carol 
al II-lea, Regina Maria, preşedinţii Consiliului de 
Miniştri au vizitat Franţa, Marea Britanie, Germania, 
statele din Mica Înţelegere şi Înțelegerea Balcanică. 
Ministrul de Externe Nicolae Titulescu era unul dintre 
cei mai prestigioși diplomaţi din perioada interbelică, 
cuvântul său fiind ascultat la Geneva, Londra, Paris, 
Praga, Varșovia, Atena, Belgrad, Sofia, Budapesta, 
Washinton, Otawa etc.

Semnalăm câteva momente importante care au 
urmat Marii Uniri:

 y 15 Octombrie 1922, încoronarea Regelui 
Ferdinand și a Reginei Maria la Alba Iulia;

 y 1923 (martie), elaborarea noii Constituții a 
României; 

 y 1924-1925, trecerea României de la calendarul 
Iulian, la cel Gregorian, diferența de 13 zile;

 y 1925, ridicarea Ortodoxiei române la rangul de 
Patriarhie. Primul Patriarh al României a fost Elie 
Miron Cristea (1868-1939).

Ca urmare, lupta diplomatică îndârjită desfășurată 
de reprezentanții țării la Paris, relevă cu prisosință 
faptul că „România Mare nu este creația artificială a 
tratatelor de pace din anii 1919-1920”. Hotărârile 
privind România, adoptate la Conferinţa de pace 
de la Paris-Versailles, au consfințit o realitate etnică 
și istorică ce, din păcate, a durat mai puțin de două 
decenii, iar generațiile de azi și de mâine au datoria 
sfântă de a lupta mai departe pentru consolidarea 
statului național și a demnității naționale.

Note:
1. Gheorghe I. Brătianu, Acțiunea politică şi militară 

a României din 1919 în lumina corespondenţei diplomatice 
a lui I.I.C. Brătianu, Bucureşti, 1939, p.324.

2. Enciclopedia României, vol. 1 (Capitolul II. 
Populaţia), Bucureşti, 1938. Toate datele sunt din 
1930, când s-a realizat primul şi singurul recensământ 
general din România interbelică.

3. Vintilă Mihăilescu, Geografia României, în 
Enciclopedia României, vol. I, p. 45.

Primul Rege al ROMÂNIEI MARI.  
Încoronarea lui Ferdinand I și a Mariei  

ca Regi ai tuturor românilor la Alba Iulia
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80 DE ANI DE LA INTRAREA ROMÂNIEI  
ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

– 22 IUNIE 1940 – 22 IUNIE 2021 –
Col. (r) ing. MARIN ANDREI

În 1941, România se afla într-o situaţie imposibilă: 
cel mai important aliat tradiţional al său, Franţa, 
fusese învinsă şi ocupată de Germania nazistă. Ceilalți 
aliaţi ai României, precum Polonia, Iugoslavia și 
Gercia suferiseră aceeaşi soartă. România pierduse 
teritorii importante. Uniunea Sovietică ocupase 
teritoriul dintre Prut şi Nistru, Transilvania de Nord 
a fost ocupată de Ungaria, iar Cadrilaterul - luat de 
Bulgaria. Fiecare dintre vecinii României dorea noi 
teritorii româneşti, iar singura mare putere care părea 
să garanteze graniţele României, era Germania, aliata 
de până atunci a URSS, Ungariei şi Bulgariei.

România, mutilată de pierderile teritoriale din 
anul 1940, rămasă izolată, a aderat la Pactul Tripartit, 
încheiat de Germania, Italia și Japonia în septembrie 
1940, văzut la acel moment drept o garanție împotriva 
unor noi agresiuni ale URSS. De asemenea, la acest 
pact au mai aderat și Bulgaria, precum și Iugoslavia, 
țară care avea să cadă victimă agresiunii Germaniei și 
Italiei câteva luni mai târziu. Pactul Tripartit a dus la 
coordonarea eforturilor Germaniei, Italiei și Japoniei. 
Una dintre consecințe a fost, de exemplu, declarațiile de 
război adresate de Germania și România Statelor Unite 
ale Americii după atacul japonez de la Pearl Harbour.

Pentru România, una dintre consecințele cele mai 
nefaste ale acestui pact a fost faptul că generalul Ion 
Antonescu a acceptat, în 1941, să intre în război contra 
URSS fără să aibă o alianță militară cu Germania. 
Nu exista nici măcar o convenție militară care să 
reglementeze cooperarea dintre armata română și 
cea germană. Singurul element pe care se baza Ion 

Antonescu era promisiunea făcută de Adolf Hitler 
că Germania va susține restituirea Basarabiei către 
România și că Germania va oferi armamentul, muniția 
și echipamentul de care avea nevoie Armata Română 
pentru a putea lupta cu succes cu Armata Roșie.

Germania nu și-a onorat decât parțial aceste 
promisiuni, iar Armata Română, slab înarmată și 
echipată, a fost nevoită să se confrunte cu tragedii 
precum cea de la cotul Donului sau de la Stalingrad.

La 22 iunie 1941, România intră în cel de-al 
Doilea Război Mondial aliată cu Germania nazistă. 
Participarea României la cel de-al Doilea Război 
Mondial a avut mai multe momente importante. 
Trecerea Prutului a fost salutată cu entuziasm de toţi 
românii, pentru că eliberarea i s-a indicat acesteia să 
treacă Prutul a fost:

Ordin pentru armată
„Ostași, v-am făgăduit din prima zi a noii domnii și a 

luptei mele naționale, să vă duc la biruință, să șterg pata de 
dezonoare din cartea neamului și umbra de umilire de pe 
fruntea și epoleții voștri. Azi, a sosit ceasul celei mai sf inte 
lupte: lupta pentru drepturile strămoșești, lupta pentru 
altarele românești din totdeauna. Ostași, vă ordon: Treceți Teritorii Românești ocupate în 1940

Militari din R.29 infanterie la instrucție, în 1941
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Trupe românești și germane  
trec Prutul pentru eliberarea Basarabiei

Prutul! Zdrobiți vrăjmașul din răsărit și din miază-
noapte. Dezrobiți din jugul roșu al bolșevismului pe frații 
noștri cotropiți. Reîmpliniți la trupul țării glia străbună 
a Basarabiei și Codrii Voievodali ai Bucovinei, ogoarele și 
plaiurile noastre. 

Ostași, plecăm azi pe drumul biruinței lui Ștefan cel 
Mare, ca să cuprindeți cu jertfa voastră ceea ce au supus 
strămoșii noștri cu lupta lor. 

Înainte!
Fiți mândri că veacurile ne-au lăsat aici strajă a 

dreptății și zid de apărare creștină. Fiți vrednici de 
trecutul românesc. Izbânda va f i a noastră.

Dumnezeu ne-a dat ani grei de încercare cruntă. 
Ne-a deschis drum de furtună spre zări de înălțare. 
Să-l urmărim cu încredere, români. Cu gândul țintă la 
drepturile neamului; cu sufletul lipit pe crucile eroilor și 
martirilor neamului; cu trupul înfipt în glia copiilor 
noștri, să pornim la luptă români. Să zidim cu trupurile 
noastre un nou altar al neamului și să lăsăm urmașilor 
noștri gloria pământului strămoșesc. Români, pentru Rege, 
pentru Țară. Ca să răzbunăm nedreptatea. Ca să cinstim 
numele de român. Cu Dumnezeu înainte, urmați-mă. 
Războiul sfânt a început, victoria va f i de partea noastră.” 

Pe 22 iunie 1941, unități ale armatelor germană și 
română au început campania din est împotriva Uniunii 
Sovietice, de recucerire a Basarabiei și Bucovinei. 
Armata Română a început lupta împotriva forțelor 
sovietice în dimineața zilei de 22 iunie 1941, pe un 
front cuprins între munții Bucovinei și Marea Neagră. 
La 5 iulie 1941 intră în Cernăuți primele trupe 
române. La 10 iulie, orașul Soroca este eliberat de 
către Divizia blindată română, care, apoi, se îndreaptă 
către localitatea Bălți pe care o eliberează la 12 iulie. 
Localitatea Orhei este eliberată în data de 15 iulie de 
către unități din Divizia 5 infanterie română. Pe 16 iulie, 
ca urmare a acțiunilor întreprinse de Corpul 3 român 
și Corpul 54 german, este eliberat orașul Chișinău. Pe  
21 iulie, Divizia 10 infanterie trece Dunărea și 
eliberează localitățile Ismail, Chilia Nouă, Vâlcov 
și continuă să meargă către Cetatea Albă cu scopul 

eliberării totale a Basarabiei. Într-o lună de lupte, 
armata română înaintase 100 de kilometri. Armatele 
germane de pe celelalte fronturi înaintaseră peste 600 
de kilometri.

Odată Basarabia eliberată, opoziția din România, 
reprezentată de Iuliu Maniu, s-a declarat împotriva 
înaintării armatei române dincolo de Nistru. În 
scrisoarea adresată de Iuliu Maniu generalului Ion 
Antonescu, el felicita armata română pentru eliberarea 
Basarabiei și a Nordului Bucovinei, considerând ca o 
înaintare dincolo de Nistru înseamna agresiune.

La 27 iulie 1941, Hitler îi trimite lui Antonescu 
un mesaj de felicitare pentru eliberarea Basarabiei 
și Bucovinei și îi cere să treacă Nistrul și să ia sub 
supraveghere teritoriul dintre Nistru și Bug. Dacă 
până la eliberarea teritoriilor românești, Antonescu 
a avut sprijin total din partea societății românești, în 
momentul în care s-a înfăptuit acest lucru, a apărut 
întrebarea dacă să se meargă doar „până la Nistru sau 
până la victoria f inală”. Iuliu Maniu atunci declara că 
mai departe nu este războiul românilor și că atenția ar 
trebui îndreptată către Ardeal. Antonescu a hotărât să 
treacă Nistrul cu speranța că Hitler va face dreptate 
românilor în problema Ardealului. Astfel că la scrisoarea 
trimisă de Hitler în 27 iulie, răspunde afirmativ la 31 
iulie, arătându-și totodată și încrederea în „justiția pe 
care Führerul cancelar, Adolf Hitler, o va face poporului 
român și drepturilor statornice seculare, misiunii sale din 
Carpați, de la Dunăre și de la Marea Neagră”. 

În a doua fază, Armata Română a trecut Nistrul 
şi s-a implicat în acţiuni militare primind ordin sa 
înainteze către Odessa. Bătălia de la Odessa a fost 
sângeroasă și prelungită de neputința trupelor românești 
de a sparge cercul de apărare al orașului. Între 6 august 
și 16 octombrie 1941 românii au pierdut 17.792 morți, 
63.345 răniți și 11.471 dispăruți, în total 92.608 oameni. 
Cu toate aceste sacrificii, trupele române nu au ocupat 
însă Odessa prin asalt direct, iar garnizoana sovietică nu 
s-a predat. Odessa a fost evacuată la ordinul lui Stalin 
numai când Crimeea a intrat în vizorul german. Trupele 
de la Odessa au fost mutate la Sevastopol, unde au 
rezistat până la mijlocul anului 1942.

În anii 1941 și 1942, unitățile române, operând sub 
comandament general german, au luat parte la bătăliile 
din Crimeea, Caucaz, la Cotul Donului și Stalingrad. 
La pierderile generale de 130.000 militari morți, răniți 
și dispăruți în anul 1941, s-au adăugat marile pierderi 
ale Armatei a 3-a la cotul Donului și ale Armatei a 4-a 
în Stepa Calmucă, la sfârșitul anului 1942 și începutul 
anului 1943, ridicâdu-se la 182.441 militari (16.566 
morți, 67.182 răniți, 98.692 dispăruți), fapt care a redus 
considerabil capacitatea combativă a armatei române.

După aceste înfrângeri, în februarie 1943, 
armatele 3 și 4 au fost trimise în țară pentru refacere. 
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În prima jumătate a anului 1943, pe Frontul de Est 
mai rămăseseră 7 divizii românești, care au acționat în 
capul de pod din Kuban, de unde s-au retras, înfrânte, 
în Crimeea, în toamna anului 1943. În timpul luptelor 
din Caucaz și a celor din capul de pod din Kuban, 
unitățile române au pierdut 39.074 de militari.

Durata participării armatei române la campania 
din est a fost de 1159 de zile (22 iunie 1941 - 23 august 
1944), respectiv circa 3 ani și 2 luni. În această perioadă, 
trupele române au dus acțiuni ofensive și de urmărire de la 
Prut până la Volga, timp de 515 zile, la luptele de apărare 
și retragere de la Stalingrad și Munții Caucaz până la 
ieșirea României din război la 23 august 1944. 

Pe ansamblul campaniei din Est, armata română a 
pierdut 624.740 militari (620.014 trupe de uscat, 2977 
aviație, 1749 marină) dintre care 71.585 morți (25.000 
în luptele pentru anularea Diktatului de la Viena de la 30 
august 1940), 243.622 răniți și 309.533 dispăruți. 

În anii războiului, România a alimentat economia 
Germaniei cu petrol, cereale, precum și produse 
industriale. România a devenit din această cauză o țintă 
a bombardamentului aliat, mai ales pe 1 august 1943, 
când au fost atacate câmpurile petroliere și rafinăriile 
de la Ploiești.

A treia fază începe la 23 august 1944, când Regele 
Mihai și-a dat acordul pentru înlăturarea prin forță 
a mareșalului Antonescu. În aceeași zi, seara, la orele 
22:00, Regele a difuzat „Proclamația către țară”, 
prin care anunța revenirea la un regim democratic, 
încheierea războiului cu Națiunile Unite și întoarcerea 
armelor împotriva forțelor Axei. Acestea, însă, nu au 
împiedicat continuarea ocupației sovietice și, nici 
păstrarea în captivitate a circa 130.000 de militari 
români în Uniunea Sovietică, unde mulți au pierit în 
lagăre de muncă forțată. La 12 septembrie, România 
semnează Armistițiul cu Națiunile Unite, asumându-și  

obligația de a contribui cu 38 de  
divizii la efortul de luptă anti-
hitlerist. La 25 octombrie, sunt 
eliberate ultimele localități 
românești: Carei și Satu-Mare. 
România participă la eliberarea 
Ungariei și Cehoslovaciei, mobi   
lizând pentru aceasta cca 
567.000 de soldați. Cele mai 
grele lupte s-au dat în asediul 
Budapestei și în Munții Tatra, 
ele fiind soldate cu mari pierderi 
de vieți omenești. Cele 260 de 
zile de participare la războiul 
antihitlerist se încheie la  
12 mai 1945, lăsând loc întăririi 

influenței sovietice în România.
Punctele cele mai occidentale eliberate de armata 

română în ofensiva împotriva Germaniei naziste au 
fost orașele Chotěboř și Humpolec, la 90 km est de 
Praga, în ziua de 4 mai 1945. 

Acțiunile de luptă pe teritoriul Ungariei și Cehoslovaciei 
a cuprins perioada 18 decembrie 1944 - 12 mai 1945. Pe 
teritoriul Austriei, trupele române au acționat cu unități 
de care de luptă, căi ferate, drumuri și poduri în spațiul de 
la N-E Viena. Pe ansamblul campaniei din vest, armata 
română, în timpul celor 296 de zile de luptă, a pierdut 
169.822 militari, dintre care 21.035 morți, 90.344 răniți 
și 58.443 dispăruți. 

România și-a îndeplinit angajamentele militare impuse 
prin Convenția de Armistițiu de la 12 septembrie 1944. 
Cu toate că România a ocupat locul 4, după SUA, URSS 
și Marea Britanie, în înfrângerea agresorului hitlerist, 
la conferința de pace dintre marile puteri, României i 
s-a apreciat contribuția pe toate planurile la înfrângerea 
Germaniei dar, cu toate aceste contribuții și aprecieri, 
României nu i-a fost acordat statutul de stat cobeligerant. 
Eforturile economice ale României în campania din Vest au 
însumat 1 miliard 200 de milioane de dolari. Niciunul din 
aceste argumente - nici faptul că prin actul de la 23 august 
1944, România a dus la scurtarea războiului în Europa cu 
circa 6 luni, timp care a ocrotit zeci de mii de vieți care s-ar 
f i jertf it pentru înfrângerea Germaniei. La conferința de 
pace de la Paris, delegația română a prezentat celor 4 mari 
puteri contribuția României la înfrângerea Germaniei, în 
perioada 23 august 1944 - 12 mai 1945. 

Mai mult încă, României i-a fost impus să plătească 
mari despăgubiri URSS-ului, în valoare de 300 de 
milioane de dolari, țara noastră intrând sub influența 
acesteia, mai corect spus sub ocupație sovietică. 

Material cules din Wikipedia
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1. Câteva considerente
Lumea se află astăzi sub inperiul pandemiei generată 

de noul coronavirus SARS-COV 2, pandemie care a 
produs un șoc strategic la nivel mondial, determinând 
pe tot parcursul ei orientarea atenției politice și a 
resurselor, de către fiecare stat, către problemele sale 
interne, una dintre acestea și securitatea, care a avut, 
are și va avea, o pondere deosebită la acest nivel.

Referindu-ne la România, subliniem faptul că azi 
securitatea națională nu mai este privită ca o problemă 
preponderent militară ci mai degrabă un proces care 
implică toate sectoarele societății, economia, apărarea, 
diplomația, administrația, ordinea publică, echilibrul 
social, educația, sănătatea ș.a.

Așadar nu se mai poate vorbi doar de pericolul unei 
amenințări militare pentru o națiune ci și de efectul pe 
care l-ar putea avea asupra securității acesteia, crizele 
economico-financiare, ecologice, cele generate de 
terorism, crimă organizată și corupție, precum și cele 
provocate de viruși biologici sau informatici. 

Cele de mai sus reclamă o preocupare permanentă 
de redefinire și adaptare la diferite condiții, așa 
cum subliniază și Strategia Națională de Apărare a 
Țării pentru perioada 2021 – 2024 comform căreia: 
„România a trebuit să facă față într-un timp scurt celei 
mai mari încercări de după 1989 și anume pandemia 
COVID-19. Efectele sale se fac simțite din plin la nivel 
global, mai ales economic, iar perspectiva unei evoluții 
ciclice a virusului obligă Statul român să continue măsurile 
pentru a crește capacitatea de gestionare a unei asemenea 
crize pe multiple planuri: medical, al ordinii publice, din 
perspectiva sistemului educațional, a asigurării serviciilor 
publice și mai ales în ceea ce privește creșterea rezilienței 
economice”. Criza generată de COVID-19 a scos la 
iveală neajunsurile din cadrul mai multor subsisteme 
naționale vizate și a demonstrat că statul este supus sub 
o presiune negestionabilă în ceea ce privește protejarea 
persoanelor vulnerabile.

Având în vedere aria răspândirii virusului 
COVID-19 există părerea că pandemia de coronavirus, 
așa cum declara și secretarul adjunct al NATO, Mircea 
Geoană, este o „amenințare la adresa securității globale...”

Răspândidu-se de la om la om, virusul a început 
să facă primele victime în Wuhan-China, unde încă 

din noiembrie 2019 au apărut primii infectați, iar 
în decembrie același an, spitalele din oraș au făcut 
numeroase internări. Neintreprinzându-se măsuri 
suficiente pentru izolarea acestui virus, abia în 20 
ianuarie 2020 China a anunțat oficial că acest virus este 
deosebit de contagios. În acest timp, peste 5 milioane 
de oameni, numai din Wuhan, au plecat în cele 4 zări, 
cu numeroase curse aeriene...

Nu a trecut prea mult și au început să apară primele 
cazuri de îmbolnăvire, în urma infectării cu virusul 
SARS-COV 2 în America, Europa, precum și în  
alte părți ale lumii. În scurt timp în numeroase 
localități au început infectările în masă spre dispe-  
rarea medicilor infecționiști dar și a populației.

După aproape 5 luni de la apariția Virusului 
COVID-19, timp în care acesta făcuse deja numeroase 
victime în întreaga lume, la 11 martie 2020 directorul 
general al OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus a 
declarat pandemia COVID-19. Cinci zile mai târziu, 
respectiv pe 16 martie, în urma evaluării situației 
epidemiologice naționale și internaționale, președintele 
României, Klaus Iohanis, a semnat decretul privind 
instituirea Stării de urgență pe teritoriul României… 
A urmat apoi Starea de alertă…..

În timpul scurs de la declanșarea pandemiei și 
până în present lumea a trcut prin mai multe valuri ale 
acesteia, iar pentru unele țări pierderile omenești au 
fost copleșitoare! În această perioadă au apărut și multe 
aspecte contradictorii în chiar domeniul securității mai 
ales ca urmare a unor dezechilibre ce au avut loc în 
cadrul unor sbsisteme ale acesteia.

Pandemia COVID-19 „o poticneală a istoriei” 
a avut și are o mare influență asupra evoluțiilor 
geopolitice. O atare situație provoacă vrând nevrând 
o serie de prefaceri în domeniul securității globale și 
nu mai puțin a celei naționale și aceasta pentru că în  
perioada la care ne referim avem de-a face și cu 
o competiție pentru influență, putere, resurse și 
distribuția acestora ș.a.

Ofensiva psihologică și informațională care însoțesc 
această perioadă pandemică poate crea serioase breșe 
în societățile umane generând comportamente atipice.

Astfel de transformări devin încet, încet dăunătoare 
prin faptul că pot deturna o serie de măsuri care au 
în vedere chiar sistemele securității naționale, ceea ce 

RISCURI LA ADRESA SECURITĂȚII NAȚIONALE
GENERATE DE PANDEMIA COVID-19

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

PROBLEME DE INTERES
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poate duce la o fragilizare permanentă a acesteia cu un 
impact deosebit de negativ.

Pandemia a scos în evidență disfuncțiile sistematice 
ale instituțiilor răspunzătoare de sănătatea publică care 
„n-au fost în stare să se ridice la nivelul standardelor pe 
care publicul are tot dreptul să le vrea respectate“.

Pandemia prin influențele pe care le-a avut în 
întregul său, este și un serios semnal că lumea nu este 
pregătită să înfrunte o atare situație. Credem că se 
impun o serie de măsuri în acest sens mai ales dacă 
ținem seama că în ultima vreme acești patogeni ne-au  
tot dat de furcă și cine știe ce ne rezervă viitorul? 
Cea mai importantă consecință a pandemiei ține de 
domeniul geopoliticii, domeniu care cunoaște parcă 
o accentuată metamorfoză a problematicii fostului 
Războiului Rece, doar că la alți parametri. Cine 
garantează că acesta nu este deja un început al celui de 
Al Doilea Război Rece, cu toate avatarurile sale. Este 
doar o presupunere.

Ceea ce ne revine nouă ca popor și ca națiune este 
ca în viitor să devenim mai inteligenți și mai rezilienți 
în toate domeniile de activitate.

2. Riscuri și amenințări
Deși se vorbește mai puțin de riscurile și amenințările 

generate de pandemia COVID-19 asupra securității 
naționale, în opinia noastră acestea există, deși uneori 
nu le percepem prea ușor.

În cele ce urmează vom încerca să aducem în 
prim-plan câteva dintre ele având în vedere în primul 
rând, conceptul de risc: „posibilitatea de a ajunge într-o 
primejdie, de a avea de suportat un necaz sau de suportat o 
pagubă: pericol posibil!” Pandemia a scos în evidență încă 
din primele sale luni că regresele au venit în cascadă 
pe toate palierele social, politic și economic ș.a, ale  
tuturor statelor, fiecare dintre acestea preluând o cotă 
mai mare sau mai mică din acestea. Contagiunea 
cuprinde un număr însemnat de oameni, iar scenariile 
erau uneori „apocaliptice”.

Încet, încet în urma unor serioase studii s-a dovedit 
că pandemia ar putea fi învinsă, făcându-se astfel 
pași serioși în această privință. Și totuși care au fost 
urmările sale asupra securității statelor? O întrebare 
la care încercăm să dăm un răspuns referindu-ne în 
primul rând la securitatea națională a României și la 
riscurile generate de pandemie la adresa acesteia.

 y Criza în domeniul sănătății s-a dovedit 
deosebit de periculoasă, existând permanent riscul de 
infectare în masă. O situație care a impus luarea unor 
măsuri cu caracter punitiv, ceea ce a creat un val de 
nemulțumiri. Nimeni însă nu-și pune problema că 
aceste îmbolnăviri pot crea un număr însemnat de 
dificultăți în însuși sistemul securității naționale, pe 
de o parte prin reducerea treptată a forței de muncă,  
iar pe de altă parte prin creșterea neîncetată a 
cheltuielilor de sănătate. O stare precară de sănătate 

poate afecta economia, resursele financiare, resursele 
de apărare, ș.a. Toate acestea devin îngrijorătoare la 
un moment dat. Pe bună dreptate secretarul general 
NATO – Jens Stoltenberg – atrăgea atenția că această 
criză de sănătate să nu devină o criză de securitate.

 y Așa după cum se cunoaște potențialitatea 
economică a unui stat se constituie în principalul 
indicator al puterii acestuia. Decalajele economice pot 
duce la creșterea gradului de vulnerabilitate. Este un 
adevăr axiomatic că starea economică a unei națiuni 
depinde într-o măsură considerabilă de starea de 
sănătate a acesteia și nu mai puțin de nivelul securității 
ei. Între securitate și dezvoltarea economică existând 
o relație de interdependență. Având în vedere că 
securitatea națională înglobează toate sectoarele 
infrastructurii critice a unui stat, orice deficiență la 
unul dintre acestea poate avea repercusiuni negative 
asupra celei dintâi. În aceste condiții starea de sănătate 
influențată și de numărul mare de infectări cu virusul 
SARS-COV 2, împuținarea permanentă a resurselor 
financiare datorate cheltuielilor reclamate de sistemul 
de sănătate și încă multe altele se constituie în riscuri 
și amenințări la adresa securității naționale, la acesta 
contribuind și lockdowul economic din diferite 
perioade. Fără reziliența întregului sistem economic 
nu vom putea niciodată să spunem că am asigurat 
securitate statului. Legătura strânsă dintre menținerea 
și dezvoltarea infrastructurilor critice și securitatea 
națională asigură un nivel corespunzător de protecție 
a celei dintâi și totodată contribuie la dezvoltarea 
economică și menținerea funcțiilor vitale ale societății, 
precum și siguranța cetățenilor.

 y Pandemia COVID-19 a potențat în ultima vreme 
o serie de infracțiuni care fac parte din ceea ce numim 
crimă organizată și terorism. Dintre infracțiunile ce 
fac parte din acest segment avem în vedere: traficul 
de droguri, traficul de armament, imigrarea ilegală, 
spălarea banilor murdari etc. Toate acestea au implicații 
deosebite asupra securității naționale prin riscurile pe 
care le generează. Pandemia a sporit iminența riscurilor 
la adresa securității naționale ceea ce a impus alocarea 
unor fonduri substanțiale pentru combaterea lor. Au 
sporit operațiunile de contrabandă și se amplifică 
corupția, un adevărat cancer al vieții economico-
sociale și politice, mai ales în domeniul „asigurării” 
cu materiale de protecție și medicamente necesare 
combaterii virusului SARS-COV 2. Două infracțiuni 
care nu fac altceva decât să spolieze statul român și 
să-i slăbească securitatea. Referindu-ne la terorism 
subliniem faptul că acesta este considerat ca „o formă 
de strategie violentă, de constrângere, utilizată pentru a 
schimba libertatea de opinie a celorlalți”. În condițiile 
pandemicii COVID-19, actele teroriste indiferent de 
locul în care au fost comise, n-au făcut altceva decât 
să distorsioneze codul de percepere și imagine de care 
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membrii societății depind și în care au încredere. Un 
atentat la adresa securității naționale, întotdeauna are 
urmări nebănuite.

 y Zvonurile și dezinformările din interior și exterior, 
precum și manifestările împotriva măsurilor stabilite 
pentru a ține în frâu pericolul infectărilor cu virusul 
SARS-COV 2 sunt tot atâtea surse care generează riscuri 
și amenințări la adresa securității naționale, prin abaterea 
atenției populației țării de la pericolul pe care acest 
virus îl are asupra sănătății, prin dezavuarea măsurilor 
stabilite și mai ales prin îndemnul la nesupunere de către 
populație a prevederilor hotărârilor și legilor țării, până 
la inclusiv Constituția României.

 y Cadrul politico-strategic actual continuă să 
genereze riscuri și amenințări la adresa securității 
noastre naționale. Printre acestea, în prim-plan, se 
situează acținile, amenințările și tensiunile generate de 
către Rusia în regiunea Mării Negre, prin menținerea 
unor zone de ocupație și influență, în teritorii ținute 
forțat în conflicte înghețate, dar și prin declanșarea unor 
acțiuni cu vădit caracter hibrid în context pandemic. 
Nu putem omite totodată presiunile continue asupra 
Republicii Moldova, atât economice cât și militare....și 
exemplele ar putea continua.

 y Întotdeauna în situațiile ca cea creată de 
Pandemia COVID-19, armata s-a implicat fizic și 
material în efortul de limitare a răspândirii acestui 
virus și ajutorarea personalului medical în demersurile 

acestuia, precum și în sprijinirea populației. Toate 
acestea însă au impus consumarea unei mari cantități 
de materiale din propria rezervă și deturnarea unei 
însemnate părți a personalului de la programul specific 
de pregătire. Acestea nu fac altcva decât să se constitue 
mai devreme sau mai târziu, în riscuri, în primul rând 
pentru sistemul de apărare a țării care va cunoaște 
vrând nevrând anumite sincope. 

În cele de mai sus ne-am referit doar la o mică parte 
din situațiile care ar putea genera riscuri și amenințări 
la adresa securității naționale în această perioadă 
pandemică. Important este să le cunoaștem și să luăm 
măsurile ce se impun.
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EPIDEMIILE CARE AU LOVIT LUMEA  
ȘI CONSECINȚELE LOR

Colonel (r) dr. DAN NIȚĂ

Societatea omenească a fost lovită de-a lungul 
istoriei de o serie întreagă de boli, de epidemii care, 
alături de mortalitatea obişnuită, cotidiană, şi de cea 
provocată de accidente, a dus la grave dezechilibre 
demografice şi mentale, afectând în profunzime 
structurile economice şi sociale ale zonelor afectate. 
Istoria pandemiilor este greu de reconstituit, dar este 
sigur că ele au afectat din cele mai vechi timpuri Egiptul, 
Extremul Orient, Grecia, Roma, Imperiul Bizantin, 
lumea arabă, Europa creștină, mai apoi continentul 
american. În același timp, cercetarea epidemiilor din 
punct de vedere istoric oferă, în primul rând, un tablou 
real al contactului uman cu situațiile de criză. Bolile 
au fost cei mai importanţi asasini ai omenirii şi, din 
această cauză, importante „modelatoare” ale istoriei. 
Cu toate acestea, multă vreme analiștii au ignorat 
rolul pe care marile pandemii le-au jucat de-a lungul 

istoriei, abia la jumătatea secolului trecut epidemiile 
depăşindu-şi condiţia de evenimente marginale ale 
istoriei şi beneficiind de o atenţie din ce în ce mai mare 
din partea cercetătorilor.

Pentru istorici, în ultimele decenii, a devenit o 
preocupare tot mai evidentă studierea atitudinilor şi 
comportamentelor mentale determinate de epidemii, 
deoarece alături de foamete, războaie şi catastrofe 
naturale ele reprezintă o componentă importantă a 
fundalului pe care se desfăşoară marile evenimente 
ale istoriei. Mai mult decât atât, uneori, ele chiar au 
reprezentat marile evenimente din istoria umanităţii. 
Chiar dacă epidemiile nu au determinat singure 
schimbarea vieţii politice, economice şi sociale, ele au 
fost totuşi o componentă a istoriei globale, un crâmpei 
din taboul societăţii supuse unui climat de insecuritate, 
determinată de războaie, foamete sau oprimare socială.

�v� �v� �v�
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De multe ori, o pandemie a avut ca urmare o scădere 
dramatică a populaţiei, urmată de sărăcirea unor zone 
întinse şi de apariţia foametei, acestea ducând în final 
la tulburări sociale şi izbucnirea unor răzmeriţe, pe de o 
parte, precum şi la declanşarea unor valuri de misticism 
şi apariţia unor falşi profeţi în fruntea unor mase umane 
dezorientate şi abrutizate de boală, sărăcie şi foame, pe 
de altă parte. Altfel spus, întotdeauna, cortegiul acestor 
boli a unit nenorocirile fizice, greutăţile economice cu 
tulburările sensibilităţii şi ale comportării oamenilor.

Este aproape unanim acceptat faptul că apariţia 
şi răspândirea diferitelor pandemii au fost favorizate 
de nivelul de trai scăzut al comunităţilor umane din 
trecut, precum şi de cunoştinţele medicale reduse. În 
faţa atacurilor unor boli precum ciuma sau tuberculoza, 
trupurile slăbite, subnutrite, opuneau o foarte slabă 
rezistenţă. Pe de altă parte, în vremurile moderne, se 
constată că progresele societăţii umane, în special cele 
legate de dezvoltarea economică şi de schimburile 
comerciale, au contribuit, fără ca oamenii să realizeze 
acest lucru, la răspândirea epidemiilor. 

„Unul dintre elementele care ne despart de strămoşii 
noştri, element care face ca experienţa contemporană să 
f ie profund diferită de cea a altor epoci, este dispariţia 
epidemiilor ce aduceau o gravă atingere vieţii umane”, 
afirma William O’Neill, autorul unei lucrări 
enciclopedice despre ciumă. Noua pandemie de 
coronavirus îl contrazice pe William O’Neill, 
demonstrând că epidemiile care aduc o gravă atingere 
vieții umane nu au dispărut și că omenirea găsește cu 
greu soluții în fața unor astfel de agresiuni. 

Astfel, înainte de invazia conqistadorilor, cele două 
Americi găzduiau peste 100 de milioane de oameni. 
Din secolul al XV-lea epidemiile de gripă și mai ales 

de variolă au redus populația Lumii Noi, până la 5-10 
milioane. Procentual, variola a fost pandemia cea mai 
ucigătoare din istorie, devastând două continente în 
numai câțiva ani. Influenza, numită şi gripa spaniolă, 
pandemia de la finele Primului Război Mondial a făcut 
20 de milioane de victime în doar câteva luni. Într-un an 
a dispărut, dar în total a luat undeva între 50 şi 100 de 
milioane de vieţi, fiind probabil cea mai gravă pandemie 
din istoria umanităţii. O altă pandemie care a înjumătățit 
populația Europei, în 1348, precum şi multe alte grupuri 
umane din China şi India a fost ciuma bubonică. 

De asemenea, datele privind impactul malariei 
asupra umanităţii există încă de acum 4000 de ani în 
scrierile greceşti, indiene sau chineze. Deşi statisticile 
cu privire la numărul de victime din epoca antică sunt 
greu de evaluat, impactul poate fi dedus examinând 
rata de îmbolnăvire a celor cu activităţi în zonele 
afectate: de pildă, în 1906, SUA a angajat 26.000 de 
lucrători pentru a construi canalul Panama, dintre care 
21.000 au fost spitalizaţi. În războiul civil american 
se pare că au murit în jur de 10.000 de oameni, alţi 
60.000 de soldaţi au decedat în Africa şi Pacificul 
de Sud în timpul celui de-al Doilea Război Mondial  
unde anual se înregistrează cam 350 de milioane de 
cazuri, dintre care un milion fatale.

Tuberculoza a făcut şi ea ravagii de-a lungul istoriei. 
Textele antice oferă detalii despre evoluţia simptomelor, 
iar dovezi ale bolii s-au depistat inclusiv la mumiile 
egiptene. În Europa, ciuma albă, cum se mai numea, 
a fost din secolul al XVII-lea printre cele mai mortale 
boli, ucigând unul din 7 pacienţi infectaţi. Tuberculoza 
încă mai ucide în jur de 2 milioane de oameni anual, 
revenind în forţă în anii ’90 din cauza unor tulpini 
rezistente, sărăciei globale şi lipsei de prevenţie.

Spital improvizat în Kansas în timpul Gripei spaniole
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Holera a reprezentat până în secolul al XIX-lea  
un pericol doar în India, dar odată cu dezvoltarea 
rutelor comerciale spre China, Japonia, Africa de 
Nord, Orientul Mijlociu şi Europa, boala a călătorit  
şi ea, devenind o amenințare pandemică.

Când europenii au început să exporte sclavi în 
Americi, au exportat şi mai multe boli, printre care aşa-
numita yellow jack sau febra galbenă care a decimat 
şi ferme şi orașe întregi. Aproximativ 29.000 din cei 
33.000 de soldaţi trimişi de Bonaparte în America 
au murit de febră galbenă, fapt care l-a convins pe 
împărat să vândă în 1803 teritoriile de acolo. În ciuda 
vaccinărilor şi tratamentelor îmbunătăţite, se mai 
înregistrează cazuri în America de Sud şi Africa.

Aglomerările urbane foarte mari cu condiţii precare 
sau taberele militare s-au confruntat de-a lungul vremii 
cu amenințarea parazită venită din partea tifosului, 
transmis de păduchi. Febra războiului, cum i se mai 
spunea din cauza incidenţei pe câmpul de luptă, a 
omorât, combinată cu foametea, 10 milioane de oameni 
în timpul războiului de 30 de ani din secolul al XVII-lea. 
Epidemiile de tifos puteau decide chiar soarta bătăliilor. 
Când trupele spaniole au asediat Granada în 1489, 
tifosul a redus efectivele militare de la 25.000 la 8000 
şi a trebuit să mai treacă puţin timp până la alungarea 
maurilor. În Primul Război Mondial, tifosul a reven-
dicat milioane de victime în Rusia, Polonia şi România. 

Trupele române au pierdut mai mulți soldați uciși 
de tifos decât în luptele purtate cu Imperiul Austro-
Ungar, Germania și Bulgaria la un loc.

Această scurtă enumerare a riscurilor și amenințărilor 
provocate de epidemii sau de pandemii de-a lungul 
istoriei face necesară o viitoare analiză aprofundată 
a amenințărilor potențiale pendinte de pandemia de 
covit, care pare să rămână o realitate durabilă, valurile 
consecutive înregistrate fiind departe de un sfârșit 
previzibil. Impactul actualei pandemii a fost puternic 
perceput chiar după apariția primului val. Cele mai 
importante mișcări teroriste au anunțat la începutul 
anului 2020 că-și suspendă acțiunile în teatrul european, 
înspăimântate de rata deceselor din Lombardia.

Marile manevre navale au fost suspendate după 
înbolnăvirea echipajelor unor portavioane și submarine 
americane. Chiar dacă alte puteri militare nu au  
raportat cazuri similare este de presupus că s-au 
confruntat cu probleme similare. 

Conflictele militare din estul Europei, în special cel 
din estul Ucrainei, dar și cele din zonele kurde au fost 
înghețate pentru cel puțin un an. Aceste fenomene, 
desigur înbucurătoare au fost dublate de pierderile 
masive de vieți omenești, Europa confruntându-se 
cu cifre nemaivăzute de la al Doilea Război Mondial. 
Statele lumii au pierdut specialiști din domeniul 
medicinei, apărării naționale, ordinii publice, din 
sectoarele critice ale societății, din domenii vitale în 
care înlocuirea personalului necesită timp și resurse 

Muncitoare cu măști pe timpul Gripei spaniole
materiale, în condițiile în care rezervele, chiar și a celor 
mai bogate state se apropie de zero. Această presiune 
enormă asupra resurselor, declanșată de pandemie a 
dus la sincope majore de funcționare a lanțurilor de 
producție și distribuție de bunuri și servicii la nivel 
mondial, primul pas spre o criză economică majoră 
pe care unii analiști o numesc deja furtuna perfectă. 
Ca de fiecare dată în istorie, o criză majoră economică 
determină, în timp, masive mutări de populații, 
migrații majore, asaltul asupra zonelor mai bogate cum 
ar fi Europa sau America de Nord. Valul migraționist 
va accentua și mai mult diseminarea covit, deoarece 
milioanele de dezrădăcinați din Africa, Orientul 
Mijlociu sau Asia nu sunt vccinați, nu doresc să se 
vaccineze și, mai ales nu sunt dispuși să rămână în 
izolare sau în carantină, deoarece asta le amintește 
de taberele de refugiați de unde au evadat cu ajutorul 
ultimelor lor resurse.

Pe de altă parte, populațiile gazdă, mai ales cele din 
țările europene, sărăcite de criza pandemică sunt tot mai 
puțin dispuse să împartă cu noii veniți puținele resurse 
de care mai dispun. Această situație se poate degrada 
grav ducând la conflicte interne sau chiar între statele 
care încurajează exodul spre vestul Europei, cum ar fi 
Turcia și mai nou Belarusul și țările din prima linie cum 
ar fi Grecia, Spania, Polonia, Ungaria sau țările baltice 
care primesc primele șocul migraționist dirijat spre ele. 

Conflictele punctuale dintre autoritățile statelor 
țintă și migranții care vin în valuri sunt susceptibile 
să se transforme în violențe generalizate care pot 
antrena și alte state, așa cum e cazul crizei frontaliere 
dintre Polonia și Belarus, ambele state masând trupe la 
frontieră, Belarusul solicitând ajutor militar Federației 
Ruse care a parașutat trupe aeropurtate în proximitatea 
zonei de conflict. 

O situație aproape similară există între Turcia și 
Grecia, unde tensiunile de frontieră capătă conotații 
militare, iar astfel de crize tind să se multiplice 
exponențial deoarece lipsa de resurse provocată de 
pandemia de covit poate duce la conflicte militare 
punctuale sau generalizate. Să nu uităm că termenul de 
război în limba asiro-caldeeană se traducea prin ,,prea 
puține vaci“.

Așadar să nu ne culcăm pe o ureche.
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SFATUL MEDICULUI

COVID – 19 ȘI BOLILE CARDIOVASCULARE
Colonel dr. GEORGE CROITORU

Pandemia de coronavirus 2019-
2020 cunoscută și sub denumirea 
coronavirus wuhan/pandemia wuhan 
a început pe 12 decembrie 2019 în 
centrul orașului Wuhan.

Primele cazuri de coronavirus în 
România și Republica Moldova au 
fost confirmate pe 20 februarie și 7 
martie 2020. Pe 11 martie 2020 OMS 
a declarat că focarul de coronavirus a 
devenit pandemie.

Efectele la nivel mondial ale pan-
demiei includ și instabilitate socială 
și economică în multe părți ale lumii, 
xenofobia și rasismul împotriva oamenilor de origine 
chineză și răspândirea în mediul online a dezinformării 
și ale unor teorii conspiraționiste.

Din punct de vedere virusologic – nu a fost încă 
confirmată originea animală a virusului SARS-CoV-2 
și gazda intermediară care a transmis virusul la oameni. 
Unii cercetători sugerează că acest coronavirus din 
2019 provine de la lilieci, la fel ca virusul responsabil 
de SARS și MERS.

SARS CoV-2 este 96% identic la nivelul întregului 
genom cu un coronavirus identificat în 2013.

În februarie 2020, cercetătorii chinezi au anunțat că 
există o similitudine de 99% în secvențele genomului 
între virusurile găsite la pangoline și cele de la 
pacienți umani sugerând că animalul poate fi o gazdă 
intermediară pentru virus, dar n-au făcut publice 
probele.

Al șaptelea membru al familiei de coronavirusuri 
care poate infecta omul, SARS-CoV-2 are o secvență 
de genom de 75% până la 80% identică cu SARS-COV 
și are multe asemănări cu unele coronavirusuri găsite 
în lilieci. Dar cei care au făcut studiul concluzionează 
ca SARS-CoV-2 este diferit de virusul SARS, care 
probabil a fost transmis de lilieci sau de o altă gazdă 
care a furnizat capacitatea acestuia de a infecta oameni.

Cert este că și la ora actuală sunt aceleași 
incertitudini. Ce trebuie să știm este că perioada de 
incubație (perioada de la expunere până la apariția 
simptomelor) este aproximativ 2 săptămâni, iar 
simptomele principale includ: febra, tusea și dificultăți 
de respirație la care se adaugă: oboseala, cefaleea, 
impotența, pierderea gustului și mirosului.

Radiografiile toracice evidențiază 
semne în ambii plămâni.

Ce este de făcut pentru a respinge 
boala: spălarea mâinilor, igiena res-
pirației (mască chirurgicală), distan-
țare fizică, vaccinare, gestionare 
(strategii de control al unui focar 
și diminuarea răspândirii bolii), 
cenzurarea informațiilor și opiniilor 
conspiraționiste.

De la acest scurt istoric, 
reglementări și atitudini să trecem 
la acțiunea și implicațiile virusului la 
nivelul aparatului cardiovascular.

S-a constatat documentat, prin studiile efectuate 
până în prezent că virusul SARS-CoV-2 are afinitate 
crescută pentru aparatul cardiovascular, infecția  
fiind mediată prin intermediul ECA2 – (enzima 
de conversie a angiotenzinei 2) receptor funcțional  
pentru virus.

Mecanismele injunei miocardice acute în 
COVID-19 fiind pe deoparte leziunile mediate 
de ACE 2 și pe de altă parte furtuna citochinică, 
determinată de un răspuns anormal al limfocitelor 
(elemente figurate ale sângelui răspunzătoare de 
apărarea organismului infectat).

Trebuie însă amintit și de un alt factor important 
și anume toxicitatea cardiacă ai unor agenți anivirali. 
Uneori există o coexistență a unei afectări ischemice 
miocardice posibil datorită unei disfuncții acute 
endoteliale inflamatorii. Un exemplu frecvent îl 
reprezintă cardiopatia ischemică care predispune la 
un risc crescut de a face forme grave de infecții cu 
COVID-19. La acești pacienți s-a observat că după 
două luni de la externarea din spital, prezentau leziuni 
miocardice de tip inflamator (evidențiate prin RMN 
cardiac).

Printre pacienții predispuși la noul coronavirus 
sunt și cei cu HTA (hipertensiune arterială). Nu este 
clar mecanismul prin care HTA predispune la apariția 
infecției cu COVID -19. Se pare că acești pacienți 
cu HTA necontrolată sau netratată sunt la risc mai 
mare de a dezvolta forme mai severe ale infecției dar 
și complicații ale infecției. O posibilă explicație ar fi că 
aceste persoane au vase de sânge mai fragile sau cu un 
răspuns imun mai slab.
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De asemenea, pacienții cu COVID-19 și mai ales 
cei ce se îmbolnăvesc cu varianta „DELTA” au riscul de 
a dezvolta cheaguri de sânge în plămâni, poate apărea 
inflamația mucusului inimii – Miocardita - care poate 
duce la Insuficiență Cardiacă, sau deces în formele 
fulminante. Dar pot apărea afectări în toate teritoriile, 
putând produce Infactmiocardic, Accident vascular 
Cerebral, Tromboză venoasă periferică. Explicația este 
că virusul SARS-CoV-2 prin modificările inflamatorii 
pe care le induce poate afecta atât mușchiul cardiac, 
cât și endoteliul vascular (peretele interior al vaselor de 
sânge). Și cum vasele de sânge sunt în toate organele, 
afecțiunea acestora poate avea multiple localizări - 
INIMA, PLAMÂNI, RINICHI, CREIER.

Cum explicăm această multiplă afectare de organe. 
Virusul odată intrat în organism, afectează direct 
plămânul care la rândul său declanșează un răspuns 
inflamator acut ce poate avea un efect agresiv asupra 
inimii prin 2 mecanisme: în primul rând infectarea 
plămânilor determină scăderea nivelului de oxigen din 
sânge, iar în al doilea rând, inflamația are un efect direct 
asupra scăderii TA (tensiunii arteriale). Ca urmare, 
inima trebuie să se contracte mai mult și mai repede 
pentru a furniza oxigen organelor majore.

În mod special au un risc crescut de infectare cu 
SARS-CoV-2: 

– persoanele cu afecțiuni cardiace: insuficiență 
cardiacă, cardiomiopatie dilatativă, forme avansate de 
cardiomiopatie ventriculară dreaptă cu tulburări de 
ritm, precum și cei cu boli cardiace congenitale cianotice 
și cu forma obstructivă de cardiomiopatie hipertrofică;

– persoanele imunodeprimate: cu transplant, 
cancere care fac chimioterapie sau radioterapie extinsă; 
pacienții cu leucemie sau limfoame;

– persoanele vârsnice și fragile, precum și femeile 
însărcinate cu boli cardiovasculare preexistente.

Un răspuns inflamator sever ar putea agrava o 
tulburare de ritm sau chiar declanșa o fibrilație atrială. 
Inflamația acută poate agrava atât funcția inimii, cât și 
pe cea renală.

Ce trebuie să reținem:
 y COVID-19 este o boală a endoteliului vascular;
 y Coagulopatia asociată COVID-19 este o 

anomalie cu complicații redutabile;
 y Incidența complicațiilor tromboembolice este 

înaltă, iar terapia anticoagulantă ar trebui considerată 
precoce în evoluția bolii;

 y Injuria miocardică este comună în COVID-19, 
interpretarea biomarkerelor necesită coroborarea cu 
severitate a bolii și comorbidități;

 y Folosirea medicației care inhibă SRAA (Enap, 
Captopril, Ramipril…) nu crește riscul de infecție cu 
SARS-COV-2.

�v�
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Produs al lumii medicale în domeniul 
chirurgiei cardiovasculare din România, 
General-Maior Academician Profesor 
Universitar Doctor Docent Ioan Pop 
de Popa a văzut lumina zilei, în ziua de 
6 octombrie 1927, în Oradea, într-o 
perioadă când administraţia românească 
se impunea din ce în ce mai mult.

Părinţii, tatăl - IOAN POP, pro-
fesor de ştiinţe agricole la BEZNEA -  
localitatea sa de baştină, iar mama 
LUCREŢIA, casnică.

A avut trei fraţi: Romulus, Remus şi Rheea 
– Silvia Pop de Popa, nume cu rezonanţă în istoria 
mondială. Romulus şi Remus sunt cei doi care au 
înfiinţat ROMA în anul 753 î.e.n., iar RHEEA-Silvia 
în mitologia romană este recunoscută ca mama lui 
Romulus şi Remus, care, potrivit afirmaţiei tracologului 
român Iosif Constantin Drăgan, cel ce a avut acces 
în mod limitat la unele documente ale Vaticanului, 
afirma în anul 1975 într-o vizită efectuată în Oradea, că 
Rheea –Silvia îşi are sorgintea din Bihor, din localitatea 
Hidişelu de Sus, fapt ce demonstrează încă o dată că pe 
teritoriul Daciei, moşii şi strămoşii noştri au locuit încă 
din vechime pe aceste meleaguri de doină şi legendă.

Sintagma ,,de POPA” provine de la un unchi al 
domniei-sale cu numele Popa Pavel, fiu de preot plecat 
în Italia, la vârsta de 21 de ani, unde s-a înrolat în armata 
generalului Giuseppe Garibaldi în secolul al XIX-lea 
care a luptat pentru eliberarea şi unificarea Italiei şi 
acolo a obţinut un titlu nobiliar şi de aici denumirea 
adăugată numelui ,,de Popa”. Unchiul Pavel Popa are 
un monument la Beznea pe care urmaşii îl întreţin 
cu respect şi în zilele noastre. Unchiul s-a căsătorit în 
Italia cu prințesa Valentina Mazzucheli, trecând la cele 
veșnice de tânăr, fiind înmormântat în Italia.

„În perioada comunistă mi-a fost INTERZISĂ 
utilizarea particulei „de” - …povestea într-un interviu 
Ioan Pop de Popa - considerată a fi particulă nobiliară, 
fiind ameninţat. „La schimbarea regimului am intrat 
cu numele în normalitate conform actului de naştere 
şi cărții de identitate, ca şi ceilalţi membri de familie. 
În acest sens am rugămintea să respectaţi înscrisurile 
oficiale care de altfel eu le-am fotografiat în cartea mea 
DULCE ŞI AMAR”- sublinia profesorul! Copilăria şi-a 
petrecut-o alături de părinţi, bunici şi rude în renumitul 
sat Beznea care a dat ţării o serie de personalităţi.

Şcoala primară între anii 1934-1938 a urmat-o 
la Oradea, după care gimnaziul l-a început la Liceul 

Emanuil Gojdu tot la Oradea (cls I-II), fiind nevoit 
să părăsească ulterior ,,Oraşul de pe Criş”, 

împreună cu părinţii, în urma Dictatului de 
la Viena din august 1940, refugiindu-se 
la Beiuş, unde elevul Ioan Pop de Popa a 
urmat cursurile Liceului Samuil Vulcan 
(cls. III-VII) până în anul 1945.

În anul 1944 este voluntar în cadrul 
spitalului de campanie pe frontul de 

eliberare din Apuseni, devenind ulterior 
veteran de război. În acest timp a dovedit 

mult curaj, având înclinaţii spre activitatea 
medicală. După eliberarea Ardealului, revine în 

Oradea, urmând liceul Emanuil Gojdu (cls. VIII) în 
perioada 1945-1946. În anul 1946 a luat bacalaureatul la 
Liceul Emanuil Gojdu. Între anii 1946-1952 urmează 
cursurile Facultăţii de medicină din Cluj-Napoca, 
pe care o absolvă în anul 1952, obţinând la examenul 
de stat Diploma de merit. În anul 1964 îşi susţine 
teza de doctorat, la Institutul de medicină şi farmacie 
din Cluj-Napoca, cu titlul:,, Cercetări experimentale 
ca un procedeu personal de transplantare a inimii. 
Reflectare clinică”. Obţine titlul de doctor în ştiinţe 
medicale cu calificativul „Magna cum laudae” fiind 
declarat doctor-medic.

În anul 1956 se căsătoreşte cu Doina Bruda studentă 
la IMF-Cluj-Napoca cu care are o fetiţă Mihaela care 
este medic.

Între anii 1949-1954 a fost numit preparator la 
Institutul de Anatomie umană și chirurgie operatorie 
a IMF din Cluj, apoi asistent universitar la Clinica de 
chirurgie generală nr. 1 a profesorului doctor Aurel 
Nana. În perioada 1953-1954 a realizat prima inimă 
artificială și primul plămân artificial din România, 
atunci printre primele patru din lume. A efectuat 
primele circulații extracorporale experimentale din 
România, inclusiv primele hemodiluții în CEC. A 
început primele transplante experimentale de organe, 
de rinichi și pancreas. În 1957 a obținut, prin examen, 
titlul de medic specialist chirurg în chirurgia generală. 
În 1958 a realizat, experimental, primele transplante 
cord-plămân.  

În 1960 s-a specializat în chirurgia cardiovasculară la 
Spitalul Fundeni, București, sub conducerea profesorului 
doctor Voinea Marinescu.

În 1962 s-a transferat, în calitate de șef de lucrări 
la IMF Târgu Mureș, Clinica de chirurgie generală  
condusă de conf. dr. Zoltán Pápai. Clinica de Chirurgie 
din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș este una 

REMEMBER

General-maior academician profesor universitar  
doctor docent IOAN POP DE POPA 
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dintre cele mai vechi clinici de chirurgie din Târgu 
Mureș, clinica de care sunt legate nume ale unor 
personalități de marcă ale chirurgiei românești cum ar 
fi: prof. dr. Papai Zoltan, prof. dr. Bancu Emilian, prof. 
dr. Traian Georgescu, prof. dr. Copotoiu Constantin. 
Aceasta a luat ființă în 1945 odată cu înființarea 
Institutului de Medicină și Farmacie din acest oraș, 
primul șef al ei fiind prof. dr. Matyas până în anul 1956. 
Clinica de chirurgie este o clinică universitară unde 
aproape toți medicii sunt cadre didactice universitare. 
Pe lângă activitatea operatorie, în clinic se desfășoară 
activități didactice cu studenții de la Universitatea 
de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș precum și 
activități de cercetare în diverse domenii de interes.

La întoarcere de la Spitalul Fundeni a înființat 
clinica de chirurgie cardiovasculară din Târgu Mureș. 

În anul 1963 Ioan Pop de Popa s-a specializat în 
chirurgia cardiovasculară la Institutul Bakulev din 
Moscova, sub îndrumarea profesorului I. V. Burakovski. 

În anul 1968 efectuează un schimb de experiență 
la clinica Broussais din Paris şi la clinica Le-Negre-
Montpellier, unde conferenţiază despre ,,Transplantul 
cardiac experimental- Procedeu personal - Implicaţii 
clinice”. 

În anii 1970-1971 efectuează o specializare în 
chirurgia cardiovasculară cu o bursă dată de Guvernul 
american la Centrul The Methodist Hospital - Prof. 
Michael de Bakey și Saint Lukes Children Hospital 
Prof. Denton Cooley în Texas Houston, la Portland 
Saint Vincens Hospital Medical Universitar prof Abest 
Starr, Mayo Rochester Minnesota-prof. Danieslon, 
prof. Pluth; Chicago-Heart and Lung Institute-dr. 
SalvadorJoshua, New York University-Cardiovascular 
Departament-Prof. Frank Spencer. Acest periplu 
în S.U.A. demonstrează că dr. Ioan Pop de Popa, a 
devenit o personalitate recunoscută în lume în chirurgia 
cardiovasculară. Devine conducător de doctorat atât 
pentru studenţii străini, cât şi pentru cei români în 
chirurgia generală, vasculară şi anestezie-reanimare.

În perioada 1963-1974 a fost prorector al Institutului 
de medicină și farmacie Târgu Mureș, unde a înființat 
secția română a acestei universități, unde anterior limba 
de predare fusese exclusiv maghiara. La Congresul 
Internaţional de chirurgie cardiovasculară de la Atena 
din anul 1964, prezintă lucrarea, Procedeul personal de 
transplantare a inimii”. Este numit membru în Comisia 
Internaţională CIOMS a Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii din Geneva în anul 1968, unde împreună 
cu alte 25 de personalităţi participă la elaborarea 
primelor reglementări juridice pe plan internaţional a 
transplantelor cardiace la om.

Pe lângă activitatea medicală este numit între anii 
1958-1964, preşedinte al Clubului sportiv Ştiinţa Cluj. 
Este apreciat pentru activitatea profesională desfăşurată, 
fiind invitat în 1959 la primul Congres Internaţional de 
chirurgie cardiovasculară la MÜNCHEN.

În 1966, obţine titlul de coferenţiar-şef clinică, 
la Clinica nou înfiinţată de chirurgie II şi Chirurgie 
cardiovasculară a I.M.F.-Tg. Mureş. Comisia superioară 
de Diplome a Ministerului Învăţământului îi conferă în 
1968, titlul de doctor docent în ştiinţe medicale. Este 
ales prin vot secret în anul 1969-Membru corespondent 
al Academiei de ştiinţe medicale din România.

Realizările dânsului în domeniul chirurgiei 
cardiovasculare a atras atenţia tuturor specialiştilor 
din lume, astfel că în aprilie 1972 cu ocazia vizitei 
la Bucureşti, renumitul prof. Christiaan Barnard, 
împreună cu soţia, care a fost primul chirurg care 
a efectuat transplantul cardiac la om l-a vizitat pe 
distinsul prof. Ioan Pop de Popa la Tg. Mureş. Această 
întâlnire a fost mediatizată în ţara noastră, iar impresiile 
domnului Barnard au fost dintre cele mai lauditive la 
adresa prof. Ioan Pop de Popa, rămânând impresionat 
de progresele făcute de către medicina românească în 
domeniul chirurgiei cardiovasculare.

Profesorul Ioan Pop de Popa concepe primul cardio-
stimulator românesc alături de un colectiv de specialişti 
de la centrul ASCAR în anul 1973. Una dintre marile 
realizări a ştiinţei medicale româneşti este efectuarea 
primei operaţii pe cord deschis la Tg. Mureş în data 
de 5 aprilie 1973, care va fi urmată de alte optsprezece 
intervenţii similare. 

Realizările excepţionale au creat condiţiile de 
promovare, astfel că în anul 1974, este transferat la 
Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila 
din București pe post de profesor și, în paralel, într-o  
funcție de decizie cu mână liberă pentru a aplica în 
România cele văzute în Statele Unite, fiind numit şi 
Consilier cu probleme de sănătate.

Personalitatea profesorului şi-a pus amprenta în 
reali zările deosebite după cum urmează: - transformarea 
compartimentului de chirurgie cardiovasculară în 
clinică de sine stătătoare; - dotarea clinicii cu aparatură 
ultramodernă; - înfiinţarea pe linie de învăţământ a 
disciplinei de chirurgie cardiovasculară, cursurilor post-
universitare pentru medicii români şi străini; - scoate 
la concurs posturi de chirurgie cardiovasculară pentru 
medicii tineri. Capacitatea deosebită de manager face ca 
în anul 1976, domnul profesor să organizeze clinica de 
chirurgie cardiovasculară în clădirea nouă a Spitalului 
Fundeni, cu o capacitate de 290 de paturi, plus 28 de 
paturi de reanimare, cu 5 subsecţii a câte 58 de paturi 
fiecare, două laboratoare de exploarări şi experimental 
organizează zece săli de operații. Se înfiinţează în anul 
1978 la Clinica Fundeni, colectivul de cercetare „Valve 
cardiace şi transplante” având 15 cercetători.

Mari specialişti din stăinătate printre care prof. 
Marius Barnard, fratele renumitului prof. Christiaan 
Barnard şi prof. Manfred Deutsch au vizitat în 1978, 
Clinica de chirurgie cardiovasculară de la Fundeni, 
care au apreciat modul de organizare, dotarea şi 
profesionalismul medicilor români.
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Profesorul Ioan Pop de Popa a înfiinţat Cercul 
ştiinţific studenţesc de chirurgie cardiovasculară la IMF 
Bucureşti în anul 1981.

Activitatea de cercetare a fost în atenţia profesorului, 
fapt ce face ca în 26 decembrie 1983 implantează 
la Clinica de chirurgie cardiovasculară a Spitalului 
Fundeni, prima valvă biologică de porc mistreţ,  
valva Pop de Popa în poziţie mitrală.

Tot în 1983 implantează primele artere artificiale 
tip Pop de Popa-Dodu în revascularizare şi bypass-uri 
arteriale, realizând economii de peste 4 milioane de 
dolari S.U.A.

Realizează în anii 1982-1983 valvulatomul Pop de 
Popa pentru operaţiile de bypass safe în site, după care a 
urmat efectuarea primelor 50 de operaţii.

În decembrie 1983 are loc implantarea primei valve 
biologice de porc mistreţ, tip ,,MIVA Pop de Popa”, 
pentru care i se decernează Premiul Academiei ,,Gh.
Marinescu”. Valva este produsă la Institutul Pasteur şi a 
fost implementată până azi la peste 800 de bolnavi, clinica 
făcând economii de peste 2,5 milioane dolari S.U.A.

Prof. Ioan Pop de Popa se preocupa de studenţi 
permanent, nu numai în clinică, ci şi în afara ei. Ţinea 
cursuri facultative cu cine dorea, nu numai cu probleme 
legate de medicină, eventual cum să te îmbraci, cum să 
te comporţi în societate, cum să mămânci etc.

Un loc deosebit în munca profesorului Pop de Popa 
îl ocupa activitatea de cercetare.

Urmare a subfinanțării clinicii și a lipsei de valută 
pentru importuri de materiale, a fost obligat să recurgă 
la invenții personale, aplicate cu succes în clinică cu 
scopul salvării vieții bolnavilor:

- Realizarea primei inimi și a primului plămân 
artificial din România, în colaborare cu Uzina de 
Armament Cugir „CP-4”, printre primele 4 în lume;  
- Înființarea la Clinica Fundeni a colectivului de cercetare 
„Valve cardiace și transplante”, având cincisprezece 
cercetători cu studii superioare și zece cu pregătire 
medie (1978); - Implantarea primelor artere artificiale 
tip “Pop de Popa - Dodu”, în revascularizare și by pass-
uri arteriale. Brevet nr. 98854/11 mai 1989 - (1983);  
- Implantarea primei valve biologice de porc mistreț, tip 
„MIVA Pop de Popa”. - (1983/decembrie) implantată la 
736 pacienți total 860 piese; - Realizarea valvulotomului 
Pop de Popa pentru operații de by-pass safen in situ în 
anul 1982. Astfel are loc efectuarea primelor cincizeci 
de operații; - Realizarea arterelor artificiale colagenate, 
extraanatomice și armate, lineare și bifurcate, tip Pop De 
Popa-Bodnar-Trandafir, implantate în această perioadă 
la peste patru mii de bolnavi în perioada 1983-1991;  
- Realizarea protezei valvulare cardiace metalice Pop De 
Popa-Stănescu, care va fi implantată în 1991 la bolnavi. 

Pune bazele unei noi științe în chirurgia 
cardiovasculară „IMPLANTOLOGIA”- definiţie, 
terminologie, clasificare, conţinut, realizare teoretică și 
practică. Realizează ca moderator, în cadrul proiectului 

„SOS INIMA” cca 30 emisiuni la Televiziunea România 
de Mâine în dialog cu diverse personalități științifice 
naționale și internaționale, a câte o oră fiecare. Susține 
numeroase emisiuni la alte televiziuni în favoarea și 
apărarea transplantelor de organe, în special a celor 
cardiace combătute de unii nespecialiști, a cărei pioner a 
fost în România din anul 1953, culminând cu vizita prof. 
Dr. CRISTIAN BARNARD la Tg. Mureș, susținând 
o emisiune istorică la televiziunea română, transmisă 
internațional „Inima mecanică sau biologică”.

Cunoscut fiind cu preocupări în domeniul 
transplantelor cardiace, în anul 1968 face parte din 
Comisia Internațională ,,CIOMS” Geneva, întrunită 
pentru elaborarea primei legi a transplantului cardiac la 
om. Astfel, ROMÂNIA este coautoare a acestei legi.

Prof. Ioan Pop de Popa are merite deosebite în 
domeniul inventicii prin: - Realizarea a numeroase 
instrumente medicale cu aplicații în practica chirurgiei 
cardiovasculare; - Lance de aortotomie. Brevet nr. 
78845/28 ianuarie 1982; - Valvuloretractor. Brevet 
nr. 78846/30 ianuarie 1982; - Sondă aspirație 
antitamponadă. Brevet nr. 78849/20 ianuarie 1982;  
- Comisurotom. Brevet nr. 78848/30 ianuarie 1982; 
- Ață chirurgicală pentru implantări pe termen lung. 
Brevet nr. 97313/27 octombrie 1988; - Inel de montare 
și susținere a valvei biologice în inimă. Brevet nr. 85606/8 
septembrie 1984; - Aparat stereoscopic scialitic. Brevet 
nr. 84215/31 ianuarie 1984: - Valvoluretractor tetradent 
Pop De Popa. Brevet nr. 78847/30 ianuarie 1982; - 
Cardiostimulatorul implantabil - Prof. Ioan Pop de Popa 
și colectiv ASCAR. Brevet nr. 58682/26 iulie 1974; - În 
colaborare cu IOR a realizat dispozitivul „Lace sot Pop 
De Popa-Florică” (lumină frontală și ochelari de mărire 
pentru operații coronare și microchirurgie) în anul 
1987; - Aparatul „Puls dublicator” și „Fatigue test”, Pop 
de Popa-Stănescu, pentru testarea valvelor cardiace. În 
anul1988; - Bioproteza valvulară Pop de Popa omologată 
în anul 1989; - Protezele vasculare multiramificate în 
anul 1989; - Sonda de aspirație toracică antitamponadă; 
- Metoda de obținere a unui extract biologic, compoziție, 
pe baza acestuia utilizarea compoziției în medicină 
în anul 2010; - A obținut diploma de excelență cu 
mențiune specială și MEDALIE DE AUR LA Salonul 
internațional de inventică PROINVENT- Ediția XIV -  
2016 Cluj-Napoca ROMÂNIA.

Un loc aparte în viața Prof. Prof. Ioan Pop de 
Popa îl ocupa lucrările sale elaborate în timp, astfel: 
-Transplantarea organelor și țesuturilor – în anul 1967; 
- Patologia sistemului cav inferior – în anul 1973;  
- Inima. Patologie și tratament chirurgical – în anul 
1975; - Patologie chirurgicală - în anul 1977; - Sistemul 
arterial aortic. Patologie și tratament chirurgical Vol. 1 + 
2 - în anii 1982 și 1983; - Fiziopatologia cardiovasculară 
- în anul 1989; - Exigențe ale diagnosticului modern 
în chirurgia cardiovasculară - în anul 1989; - Patologie 
chirurgicală cardiovasculară, vol. 5 - în anul 1991; 
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- Tumorile cardiace, 1 vol, Editura militară - în anul 
1996; - Curs de tehnici operatorii pentru studenți (în 
colaborare); - Curs de patologie chirurgicală pentru 
studenții anilor IV medicină general; - Curs de chirurgie 
cardiovasculară pentru studenții anilor V medicină 
general.

În perioada 1953-1991 a elaborat peste 650 de rapoarte 
şi lucrări ştiinţifice, comunicate și publicate la numeroase 
simpozioane, congrese internaţionale sau interne. A 
iniţiat şi a contribiut la infiinţarea celor şapte centre de 
chirurgie cardiovasculară, inclusiv celor ale armatei, pe 
lângă fiecare universitate de medicină şi farmacie din ţară. 
Ca membru în fiecare comisie de concurs, de promovare 
şi în calitate de conducător de doctorate, a promovat 
cadre universitare în mediul academic. Este etichetat 
ca fondatorul chirurgiei cardiovasculare moderne din 
ROMÂNIA. A operat la Fundeni pacienţi din ţările 
bogate ale lumii. 

Şi-a adus o contribuţie însemnată nu numai la 
dezvoltarea dar şi la modernizarea unor clinici, astfel: 
- Clinica nouă de chirurgie cardiovasculară Fundeni-
Bucureşti, azi reprezintă prin transformare - Centrul 
Naţional de Chirurgie Cardiovasculară. - Clinica de 
chirurgie cardiovasculară a Spitalului Militar, azi Centrul 
de boli cardiovasculare al ARMATEI. - Clinica de 
chirurgie cardiovasculară IMF – Tg. Mureş. - Clinica de 
chirurgie cardiovasculară IMF – Timişoara. - Clinica de 
chirurgie cardiovasculară IMF – Cluj-Napoca. - Clinica 
de chirurgie cardiovasculară a Spitalului Republican din 
Chişineu, prin specializări în clinica Fundeni, operaţii…
acordări titluri de doctor… etc.

De la înfiinţare, când la conducerea Clinicii de 
chirurgie cardiovasculară s-a aflat Ioan Pop de Popa, a 
fost vizitat de circa 50 renumiţi profesori universitari din 
ţări ca: SUA, Franţa, Austria, Grecia, URSS, Africa de 
Sud… etc., care şi-au exprimat opiniile pozitive în Cartea 
de aur a clinicii.

Profesorul Ioan Pop de Popa a înfiinţat Fundaţia 
pentru Ocrotirea bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare 
(FOBAG), care este o organizaţie nonguvernamentală, 
filantropică şi umanitară, cu scopul de a ajuta bolnavii 
cardiovasculari cu medicamente şi asistenţă medicală 
post-operatorie. Trebuie menţionat că în perioada 2000-
2004 este ales SENATOR în Parlamentul României 
(fiind un membru - FSN, ulterior PSD – convins), care 
la anii senectuţii, a fost destul de activ în politică. 

Domnul General-Maior Academician Profesor 
Universitar Doctor Docent Ioan Pop de Popa a primit, 
ca urmare a prestigiosei sale activități următoarele titluri 
acdemice și de altă natură: Membru corespondent al 
Academiei de Științe Medicale din România în anul 
1969; Membru titular al Academiei de Științe Medicale 
din România în anul 1991; Membru al Academiei de 
Chirurgie din Paris în anul 1984; Membru al Academiei 
de Științe din New York în anul 1979; Membru al 
Academiei belgiano-române de cultură și știință  

în anul 2000; Membru al ASLA (Academia de științe, 
literatură și artă) în anul 2002; Membru al Academiei 
de Științe Medicale din ROMÂNIA; Doctor în științe 
medicale; Medic emerit în anul 1971; Profesor emerit 
în anul 1987; Doctor Honoris Causa Universitas; 
Universitatea Tomitiana Constanța; Universitatea de 
Medicină „Gr. T. Popa” Iași; Universitatea de Medicină 
Tg. Mureș; Cetățean de onoare al orașului Oradea  
în anul 2000; Membru al Uniunii Scriitorilor din 
România în anul 2011;

Veteran de război al celui de-al Doilea Război 
Mondial a fost avansat la gradul de colonel apoi la cel 
de General de brigadă și General-Maior cu două stele 
în retragere. A fost Membru al Biroului Executiv –
CONSILIER – relații cu străinătatea, al Asociației 
Naționale a Veteranilor de Război.

De-a lungul vieții, ca răsplată a muncii depuse, a fost 
premiat și decorat cu: Premiul Academiei Române „Gh. 
Marinescu” pentru realizarea valvei biologice „MIVA Pop 
de Popa”, Ordinul Steaua României în grad de cavaler, 
în anul 2004, Medalia Crucea comemorativă a celui  
de-al Doilea Război Mondial în anul 2007, Emblema 
de Onoare a Armatei Române pentru fapte de arme 
săvârșite pe parcursul celui de-al Doilea Război Mondial 
în anul 2008, numeroase ordine și medalii profesionale.

DIN VIAŢA PERSONALĂ
Când era sărbătoare în BEZNEA era prezent, 

alături de fii satului, stătea de vorbă cu consătenii, vizita 
rudele. Acolo unde era cazul făcea consultaţii – gratuit –  
sau îi planifica la internare în clinica din Tg. Mureş 
sau Bucureşti. La marile sărbători ale orașului, distinsul 
domn Ioan Pop de Popa era prezent, fiind mândru că  
este fiu al acestor meleaguri.

Profesorul Ioan Pop de Popa, înainte de toate, a fost 
un răsunet de talie internaţională, a fost bun om de stat, 
dar în acelaşi timp un om de înaltă calitate, pentru el 
bolnavul era o preocupare fundamentală. (zicem noi…)

Dânsul s-a remarcat prin modestie, onestitate, 
cinste, corectitudine, altruism, generozitate, omenie, 
exigenţă, intransigenţă, amabilitate, loialitate, credinţă în 
Dumnezeu şi un foarte mare ROMÂN. Aceste calităţi 
i-au dat identitatea unei peronalităţi remarcabile, unui 
manager formidabil şi unui specialist printre cei mai 
valoroşi din lume.

Domnul profesor universitar doctor docent Ioan Pop 
de Popa este considerat pe bună dreptate fondatorul 
chirurgiei cardiovasculare moderne din România.

A trecut la cele veşnice în data de 29.04.2021 la vârsta 
de 93 de ani, lăsând în urmă o bogată activitate ştiinţifică 
în domeniul chirurgiei cardiovasculare greu de egalat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Col. (r) URSU ANGHEL, 

Gl. bg. (r) conf. univ. dr. CREŢ VASILE, 
Lt. col. (r) dipl. ec. TUDOR ALEXANDRU-COSTEL, 

Col. (r) SORAN VIRGIL
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La 11 au gust 2021 s-a stins din viață, la vârsta 
de 85 de ani, colonelul (rtr) ing. Constantin 
Iliuță, personalitate marcantă în domeniul 
radiolocației și sistemelor de comandă-
con trol bazate pe informația ra dar, 
mentor al multor generații de specialişti.

S-a născut în anul 1936 în comuna 
Borlești jud. Neamț. A absolvit 7 clase 
prima re în comuna natală și în comuna 
Dochia (1943-1950), liceul „Petru Rareș” 
din Piatra Neamț (1950-1954), Academia 
Mi li tară Teh ni că, secția Radiolocație (1954-
1960), un curs de perfecționare (1973) și unul 
postuniversitar (1975), fiind un elev remarcabil și un 
student eminent. 

În perioada 1960-1970 a fost ofițer specialist 
de radiolocație în conducerea unor mari unități de 
Apărare Antiaeriană a Teritoriului (ApAAT); în 
intervalul 1970-1976, șeful secției învăță mânt la  
Școala Militară de Ofițeri Activi de Artilerie 
Antiaeriană și Radiolo cație Brașov, iar între anii 
1976-1989, șef secție cercetare științifică pentru 
Automatizarea Conducerii Trupelor (ACT-ApAAT) 
din Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie 
Tehnologică al Armatei (ICSITA). În perioada  
1989-1994, a îndeplinit funcția de șef al secției 
înzestrare în Direcția Tehnică a Comandamentului 
Apărării Antiaeriene a Teritoriului.

Ofițerul inginer Constantin Iliuță s-a afirmat plenar 
ca specialist de radiolocație. A condus recepții de teh-
nică de radiolocație de import, cursuri de cunoaștere 
(inițiere sau perfecționare), a tradus și adaptat mii 
de pagini de documentație. A fost autor al multor 
modernizări la tehnica de radiolocație (50 de inovații) 
și echipamente noi (8 invenții), și a publicat peste 80 
de articole cu caracter tehnic în Buletinul ApAAT. 

Pionier al radarului românesc, a construit înainte 
de anul 1970 prima aparatură de conjugare a stațiilor 
de radiolocație ale unei subunități radiotehnice, prin 
sincro nizarea rotirii antenelor și impulsurilor de sondaj.

La Școala Mili tară a urmărit modernizarea 
învățământului, cu accent pe latura formativă și  
practic-aplicativă în pregătirea viitorilor ofițeri de 
radiolocație.

La ICSITA a elaborat concepția de realizare a 
completelor de ACT-ApAAT, în fapt puncte de 
comandă-control (PC) automatizate, bazate pe 

Colonel ing. CONSTANTIN ILIUȚĂ
computere, C-752 și C-751 (Companie și 

Batalion radiotehnic), C-802 și C-801 
(Punct de dirijare și PC Regiment de 
Aviație de Vânătoare), a stabilit obiec-
tivele, sarcinile, prioritățile și colabo rările 
externe. S-a implicat în re zol varea celor 
mai dificile sarcini: inter fa ța rea cu tehnica 
din dotare, elaborarea programelor de 
prelucrare secundară și terțiară, simularea 

situațiilor aeriene ș.a.
A avut în permanență idei nova toare, 

pe care le-a valorificat, cu distincție, într-o 
abordare creatoare, efervescentă. A împărtășit cu 

generozitate experiența sa cercetătorilor, proiectanților, 
studenților și elevilor. 

A cunoscut însă amărăciunea nerecunoașterii pe 
deplin a muncii sale, după o viață plină de dăruire 
și privațiuni, în tăce re și suferință, dar cu demnitate. 
Munca sa, transpusă într-un nou „ambalaj”, oferit de 
pro gresul major în materie de Tehnologia Informației 
și Comunicațiilor, a dat roade și a primit premiul 
Academiei Române pentru Tehnică (Completul 
C-802, Punct de dirijare a aviației de vânătoare, 1994). 

Omul Constantin Iliuță a manifestat o mentalitate 
de învingător. A fost extrem de ambițios, dar cu o 
ambiție a faptelor, nu a măririi. A fost altruist, loial 
și a ars la flacăra sa sufletească intensă, semințele de 
ofensă şi conflict. Şi-a construit o familie frumoasă, şi 
şi-a educat fiicele şi nepoţii spre a se înălţa continuu 
prin învăţătură, reflecție proprie şi lucrare asupra lor 
înșiși. A fost un om de societate, jovial, empatic, cu 
mult umor. 

Am avut privilegiul minunat de a-l cunoaște 
personal, fiind consăteni, de a-i primi sfaturile în 
situații dificile, și de a lucra cu dânsul în echipă, la 
redactarea cărţii „Radarul românesc. O istorie vie” 
(apărută în 2019), care a primit Premiul AGIR în anul 
2020. 

Trecerea timpului nu va stinge tristeţea din sufletele 
noastre la despărțirea de acest om însemnat. Suntem 
alături de familia îndurerată, însă privilegiată şi mândră 
de a-l fi avut în mijlocul ei pe colegul, prietenul, soţul, 
tatăl şi bunicul iubitor, dl Constantin Iliuță.

Fie-i memoria binecuvântată! Cerul s-a îmbogățit 
cu un suflet nobil! Dumnezeu să-l ierte!

Col. (r) dr. ing. ANTON MURARU 
Președinte Filiala Sector 3 București a ANCMRR

�v�
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Colonel dr. IONEL TĂLPĂU
Colonelul Ionel Tălpău s-a născut pe data 

de 8 martie 1962, la Bârlad, județul Vaslui, 
într-o familie creștină de intelectuali. 
A finalizat cursurile școlii generale în 
localitatea Tecuci, județul Galați și a 
îmbrățișat cariera militară, urmând 
cursurile liceale militare, primul an 
la Liceul Militar „Ștefan cel Mare”, 
din Câmpulung Moldovenesc, județul 
Suceava și ultimii trei ani la Liceul Militar 
„Tudor Vladimirescu”, din Craiova, județul 
Dolj. S-a format ca ofițer în Şcoala Militară de 
Ofiţeri Activi de Rachete, Artilerie Antiaeriană şi 
Radiolocaţie „Leontin Sălăjan”, din Brașov, arma 
artilerie și rachete antiaeriene. La 23 august 1984 a 
fost înaintat la gradul de locotenent și a fost repartizat 
în garnizoana Brăila, la Divizionul 346 Artilerie 
Antiaeriană, din cadrul Diviziei 67 Mecanizată „Siret”, 
în funcția de comandant de pluton cercetare, la bateria 
comandă. 

Încă de la început, s-a remarcat prin pregătirea 
profesională de excepție, seriozitatea, dorința 
permanentă de a se autodepăși, conștiinciozitatea, 
implicarea plenară în toate activitățile structurii din 
care făcea parte, disponibilitatea la efort, exigența față 
de sine și față de subordonați, un bun camarad. Aceste 
calități i-au definit întreaga carieră militară și l-au făcut, 
în egală măsură, respectat, apreciat și îndrăgit de către 
colegi și de către comandanți sau șefi, dar și de către 
subordonați. De-a lungul carierei a îndeplinit mai multe 
funcții: comandant de pluton, comandant de baterie, 
șef de compartiment la divizion, regiment și brigadă, 
comandant al comenduirii de garnizoană Brăila, 
comandant al Secției 110 Mentenanță Echipamente 
Militare, din Brăila, șef birou în Statul Major General. 

Spre finalul carierei, în perioada 5 martie 2015 -  
15 mai 2016, a îndeplinit funcția de director al  
Oficiului Național Cultul Eroilor, funcție din care a 
fost trecut în rezervă, prin pensionare. Numirea în cea 
din urmă funcție nu a fost deloc întâmplătoare, având 
în vedere că era absolvent al Facultății de Istorie din 
cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, unde 
mai târziu a obținut și titlul de doctor. În intervalul de 
timp cât a deținut această funcție, și-a adus contribuția 
la construirea Cimitirului militarilor români de la 
Rossoska, regiunea Volgograd, din Federaţia Rusă, 
inaugurat la data de 25 Octombrie 2015. Cimitirul 
constituie prima necropolă de război ce adăposteşte 

rămăşiţele pământeşti ale eroilor români căzuţi 
la datorie în cea mai crâncenă bătălie a 

secolului trecut, Bătălia de la Stalingrad.
Alături de Colonelul Ionel Tălpău 

a fost, mereu, familia. S-a căsătorit în 
1987 cu Iuliana, cadru didactic, care i-a 
dăruit doi băieți, Bogdan Ionuț (care 
a îmbrățișat cariera militară) și Andrei 

Cristian. În acest an a devenit bunic pentru 
o nepoțică din partea lui Bogdan Ionuț.
Simțirea față de cultul eroilor l-a animat 

şi după trecerea în rezervă. A devenit membru 
al Filialei Judeţene Brăila „General Stan Poetaş”, a 
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, 
f iind ales prim-vicepreşedinte al filialei. A fost sufletul 
amenajării Ansamblului Comemorativ al Eroilor 
Neamului, construit la Brăila, inaugurat pe 12 noiembrie 
2018, dedicat, într-o concepție unică în țară, unor 
eroi brăileni şi naţionali căzuţi în luptele Războiului 
de Independenţă și ale celor două războaie mondiale, 
precum și tuturor militarilor români care și-au pierdut 
viața în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989 şi în 
teatrele de operații. Trebuie amintit că Ionel Tălpău 
a avut un rol hotărâtor în susținerea propunerii ca 
unul dintre busturile din ansamblu să îl reprezinte pe 
generalul erou Stan Poetaș, cel al cărui nume îl poartă 
Filiala ANCE „Regina Maria” din care făcea parte la 
vremea respectivă. 

Din anul acesta a fost ales președinte al Filialei 
Județene Brăila „Mihai Viteazul” a Asociației Naționale 
a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere 
„Alexandru Ioan Cuza”.

Avea în desfășurare mai multe proiecte, atât în 
domeniul cultului eroilor cât și în cel al structurii 
asociative a cadrelor militare pe care o conducea (printre 
care întocmirea unui nou Regulament de organizare și 
funcționare a filialei; realizarea unor proceduri pentru 
toate activitățile filialei). Din păcate pentru el, timpul 
s-a oprit în loc… 

Colegii și-l vor reaminti mereu, căci optimismul, 
jovialitatea, promptitudinea în acordarea de sfaturi 
benefice, spiritul de camaraderie l-au caracterizat 
întotdeauna. A venit pe lume primăvara, devreme, 
când natura se trezește la viață, și ne-a părăsit acum, 
toamna, când natura trece la odihnă. Noi, prietenii și 
camarazii tăi, îți prezentăm un ultim onor!

Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace!
Colonel (r) NECULAI GOLIȚĂ
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Colonel dr. ing. CONSTANTIN AVĂDANEI
S-a născut la data de 08 aprilie 1953, în 

comuna Fântâna Mare, județul Suceava. A 
urmat cursurile Școlii Generale de 8 ani, în 
localitatea Cotu–Băii, județul Suceava și 
Liceul Teoretic Nr. 2 din Fălticeni, pe care 
l-a absolvit în anul 1972. În același an a fost 
admis, în urma concursului, la Academia 
Tehnică Militară, specialitatea ,,Artilerie 
și Rachete terestre’’ pe care a absolvit-o în 
anul 1977. După absolvire este repartizat la 
Direcția Generală a Înzestrării pe funcție de 
reprezentant militar în cadrul Comisiei Militare 
de pe lângă Uzina Mecanică Cugir. În anul 1988 a 
fost numit locțiitor al Șefului Comisiei Militare din 
Cugir. Ca urmare a rezultatelor foarte bune obținute pe 
linie de serviciu, este avansat înainte de termen, în anul 
1990 la gradul de maior. Urmează cursul post universitar 
la Academia Tehnică Militară în perioada octombrie 
1995 - februarie 1996, specialitatea ,,Muniții’’, pe care-l 
absolvă cu rezultate foarte bune. În decembrie 1995 
este avansat înainte de termen la gradul de locotenent-
colonel, iar în martie 1996 ca urmare a reorganizărilor 
din M.Ap.N, este numit locțiitorul Șefului Comisiei 
Teritoriale de Reprezentanții Militari Cugir.

În anul 1996 este invitat în Senatul Universitar 
al ATM la un interviu pentru a primi programul de 
pregătire în vederea susținerii colocviului de admitere 
la doctorat, pregătire finalizată în luna iulie 1999, prin 
elaborarea și susținerea tezei cu tema „Contribuții 
în studiul optimizării fenomenelor gazodinamice din 
dispozitivele armamentelor de calibru redus’’.

În anul 2000 este numit șef al Comisiei Militare 
Teritoriale Alba Iulia, funcție pe care a deținut-o până 
la trecerea în rezervă în anul 2008.

Pentru activitatea în timpul carierei militare a 
fost distins cu 5 ordine și medalii militare, iar în anul 
2007 ministrul apărării naționale i-a conferit distincția 
,,Meritul Științific clasa I’’. După trecerea în rezervă a 
fost angajat pe funcția de auditor șef la AMG CERT 
SYSTEMS București, calitate în care a participat la 
organizarea și auditarea sistemelor de management 
al calității la peste 30 de societăți comerciale de pe 
întreg teritoriul țării. A devenit membru al Asociației 
Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, 
„Al.I. Cuza’’ dar și al Asociației Naționale Cultul Eroilor 
,,Regina Maria”, iar din anul 2012 a fost vicepreședinte 
al filialelor județene Alba ale celor două Asociații.

În domeniul tehnco-științific militar a brevetat o 
invenție și a certificat 8 inovații. A publicat peste 10 
articole în reviste tehice militare. A avut peste 120 
de participări la derulări de contracte de cercetare-

proiectare pentru produse de tehnică militară, 
peste 80 de participări la manifestări științifice 

naționale și internaționale. În anul 2002 
a obținut prin concurs postul de lector 
universitar la Academia Tehnică Militară, 
în domeniul tehnologiilor construcțiilor 
de armament. A fost membru al Asociației 
Generale a Inginerilor din România 

din anul 2002. A avut pasiuni deosebite 
în domeniul istoric și cultural, elaborând 

numeroase lucrări cu caracter istoric și 
cultural, cu aspecte din civilizația românească. A 

pus bazele grupului de inițiativă „Centenar – Marea 
Unire – Alba Iulia – 2018’’, al cărui președinte a fost. A 
activat ca membru în Departamentul Astra Alba și ca 
membru de onoare în Asociația Națională a Veteranilor 
de Război. A fost redactor literar la Radio Unirea Viena, 
ocazie cu care a fost cooptat în Asociația Jurnaliștilor 
Români de Pretutindeni, cu sediul la Montreal, Canada. 
A fost secretar științific al revistei DACOROMANIA.

A primit medalii din partea AGIR, ANCERM, 
Medalia Jubiliară „25 ani de la Înființare” și Medalia 
Aniversară „Centenar Marea Unire’’. De asemenea, a 
primit diplome de excelență sau diplome aniversare 
din partea ambasadei României din Viena, ANCE 
„Regina Maria’’, AGIR, ASTRA. A publicat peste 70 
de articole cu tematică istorică și culturală în țară și 
străinătate. A fost co-participant, alături de col. (rtr.) 
Bratu Ion la montarea unei plăci comemorative care are 
înscris pe ea Imnul Transfăgărășanului, placă montată 
pe o stâncă din apropierea parcării de la cabana Bâlea 
Lac. Și-a descoperit în ultimul timp pasiunea scrisului. 
A publicat 4 cărți care s-au bucurat de un real succes 
astfel: - Valențe umane dintr-un univers aparte, - Trăiri 
interioare si exterioare ale unui militar de cariera, - Ideea 
de patriotism la români Editura Gutemberg Univers-
Arad 2010; Ioan Avădanei Amintiri vol I și II;

Om de o probitate morală deosebită, patriot 
înflăcărat, iubitor al României, colonelul dr. ing. 
Constantin AVĂDANEI, urmașul a doi eroi de 
război (bunicul, Costache Gh. AVĂDANEI - erou al 
luptelor de la Mărășești, din anul 1917 și tatăl, Ioan 
AVĂDANEI, luptător la Odessa în Al Doilea Război 
Mondial) și-a dedicat viața și energia pentru Neam și 
Țară. S-a stins din viață pe data de 7 aprile 2021 fiind 
condus pe ultimul drum de familie, prieteni, cunoscuți, 
cadre militare în rezervă și în retragere. A fost înhumat 
cu onoruri militare în cripta familei din localitatea 
Geoagiu, județul Hunedoara.

Dumnezeu să-l odihnească în liniște și pace. 
Col. (r) PANDURU NICOLAE
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Colonel GHEORGHE GEICĂ

HOREA CUCERZAN – pictor

S-a născut la 14 ianuarie 1946 în comuna 
Giurgița, jud. Dolj. A urmat liceul în 
Craiova, iar în 1963, în urma examenului 
este admis la Școala Militară Superioară 
de Ofițeri de Artilerie Antiaeriană și 
Radiolocație „Leontin Sălăjan”, Brașov, 
pe care o absolvă în 1967 la arma 
Radiolocație. În perioada 1967 – 1977 
are o actvitate intensă ca tehnic pe stațiile 
de radiolocație în subunități aparținând 
Bg.42 Rd.Lc. (Deveselu, Bața) și Batalionul 
radiotehnic de la Brăila. Între anii 1977 și 1979 
urmează cursurile Academiei Militare Generale, fiind 
șeful grupei 312 radiolocație. După absolvirea cu 
rezultate foarte bune este repartizat la Statul Major 
al Ap.AA al Trupelor Terestre, fiind apreciat ca un 
ofițer cu temeinică pregătire tactică și de specialitate 
și nu numai. Are o contribuție deosebită la înzestrarea 
trupelor cu tehnică modernă, la antrenarea și verificarea 

„Nestăpânite-mi sunt tălpile
învelite-n zemurile pădurii,
nerăbdătoare să străbată
taina potecilor cerești!” 

Nu poți scrie despre Horea Cucerzan 
fără a încerca să împrumuți fie și numai  
o fărâmă din rostul, din trăinicia 
demersului său artistic, din ideile pe care 
pictorul le-a slujit și ni le-a lăsat moștenire 
după regretata sa trecere din această lume,  
la data de 1 martie 2021.

Născut în anul 1938, la Blaj, citadela mitică a româ-
nismului din județul Alba, descinzând pe linie paternă 
dintr-o serie de pictori de biserici, Horea Cucerzan a 
absolvit, în anul 1963, secția de pictură a Academiei de 
Arte Frumoase „Ion Andreescu”, din Cluj. 

Pictor, sculptor, poet și pasionat meloman, Horea 
Cucerzan avea să dăruiască, după doar câteva zeci de 
ani, orașului natal cu două instituții - culturale: Tabăra 
Internațională de Artă Plastică „Inocențiu Micu-
Klein”, cu o secțiune de Artă Sacră (1997) și „Secția 
de Artă Contemporană” a Muzeului de Artă din Blaj, 
prima alimentând-o pe a doua, an de an, cu zeci de 
lucrări reprezentative. 

Generos, fără a fi risipitor, rebel, plasat în profundă 
cunoștință și respect față de istoria artei românești 

acestora în poligonul de la Așuluc (URSS) și 
Capu Midia.

S-a pensionat în 1998 din funcția de șef 
Secție Pregătire de Luptă Arme din Statul 
Major al Trupelor de Uscat, în urma 
restructurărilor ce s-au derulat în acea 
perioadă în structurile MapN.

A fost un prieten devotat, camarad și 
coleg de excepție, un om de aleasă omenie 

în preajma căruia întotdeauna ne-am simțit 
foarte bine, indiferent de ocazie. 
A plecat la cele veșnice, pe 7 octombrie 2021, 

lăsând un gol imens în familie și în rândul colegilor 
și prietenilor. Am pierdut un camarad, un om de 
omenie, care a fost permanent atent și respectuos. Nu 
ne rămâne decât... să-L rugăm pe bunul Dumnezeu 
să-l odihnească în liniște și pace. Condoleanțe familiei! 
...Adio iubite prieten, camarad și coleg!

Col. (r) ing. MARIN ANDREI

�v� �v� �v�

și universale, Horea Cucerzan pare să își fi 
trăit întreaga viață în visul obsesiv de a lăsa 

ceva în urmă atât în plan artistic, cât și 
instituțional.

Artist prolific, prezent cu lucrări 
în peste treizeci de expoziții în țară și 
douăzeci în străinătate (cu precădere 
în Italia și Franța), în colecții private 

dar și în locuri intens reprezentative 
din punct de vedere istoric și cultural, 

cum ar fi Sala Unirii din Alba Iulia („Suita 
Voievozilor și Cărturarilor”), sediul O.N.U. 

din New York („Gânditor”), Palatul Cantacuzino din 
București („Portret George Enescu”) sau holurile Sălii 
de Marmură a Palatului Cercului Militar Național 
(„Balerine” și „Balerine în repaus”), Horea Cucerzan 
a îmbrățișat majoritatea genurilor picturale: desen, 
structuri, natură statică, portret, peisaje, dar și a 
tehnicilor de realizare, cu o preferință, totuși, pentru 
pictura în ulei.

Dacă unul dintre pilonii formării sale a rămas 
împlântat adânc în pământul natal (spre exemplu 
formele nudurilor privite din spate ale femeilor sale 
sunt asemănătoare colinelor plaiurilor natale), celălalt 
a fost pentru Horea Cucerzan, Italia, cu ale sale palate 
renascentiste și muzee de incomensurabilă valoare, pe 
care artistul le-a străbătut. 
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În Italia a petrecut ani buni, la început fiind selectat 
să experimenteze cu succes pictura murală (prelungind 
parcă meșteșugul tatălui și bunicului său), prin 
participarea alături de o echipă de artiști autohtoni la 
restaurarea Palatului Lippomano din Padova.

Tehnicile și efectele picturii murale, pictura 
în câteva culori de bază proprie marilor maeștri 
renascentiști (galben, crom, spre exemplu) l-au ghidat 
în croirea unui stil propriu, de non-executant, de  
supus exclusiv propriilor neliniști și viziuni artistice, 
unui stil abstract, unic, nu întotdeauna ușor de  
înțeles, dar plasat de majoritatea criticilor occidentali 
în câmpul neo-expresionist.

Dorind, așa cum afirma, „să rămână ceva după 
mine”, Horea Cucerzan nu a încetat să își urce propria 
Golgotă în căutarea perfecțiunii de neatins, convins  
că scopul este de fapt calea pieptișă pe care și-a ales-o 
pentru a crește. 

Cucerzan refuză ilustrarea cerului și a pământului în 
favoarea figurării acestora prin universul uman, refuză 
umbra naturală în favoarea umbrei colorate, refuză 
perspectiva generală în favoarea ipostazelor intime, 
refuză conturul clar și precis al expresiei umane în 
favoarea ambiguității ce lasă libertatea de interpretare 
a privitorului.

Pentru Cucerzan arta este atât libertatea supremă, 
cât și raiul omului.

Poet cu lucrări publicate, Cucerzan a căutat să pună 
universul poetic în expresia plastică. Fascinat de femeie 

în ipostaze diverse, de la cea maternă la cea de balerină 
sau divă, artistul parcurge drumul lung de la influențele 
lui Giotto, Mantegna și altor celebri pre-renascentiști, 
la modernul Modigliani.

Format într-o perioadă pe de o parte dificilă și 
tulbure în istoria predării artelor plastice, dar și marcată 
de „profesori-idol“ precum Baba sau Ciucurencu, Horea 
Cucerzan a devenit la rândul lui dascăl, profesor de arte 
plastice pentru multe generații de artiști, îndrumător.

Cucerzan și-a făcut un titlu de mândrie de a 
nu urmări modele reale, ci mai degrabă propria-i 
imaginație și influența nostalgică a plaiurilor natale 
pentru a crea o sinteză artistică de complexitate poetică 
și bogăție imaginativă.

Deopotrivă pătimașă și echilibrată, visătoare și 
realistă, mereu tenace, viziunea artistului a fost, așa cum 
a declarat în multe din fragmentele de interviuri ce 
ne-au rămas, una profund creștină, una care a surprins 
serafic realitatea.

În lucrările în care nu a creat o întreagă scenografie 
religioasă, Horea Cucerzan a plasat adesea în fundal 
spații sacre, biserici ortodoxe sau catolice. 

Spațiile culturale ale Palatului Cercului Militar 
Național din București, alături de toate celelalte simeze 
pe care marele artist plastic și-a expus lucrările și în 
care a cules aprecierile și omagiile cuvenite sunt mai 
sărace odată cu trecerea în eternitate a acestuia. 

Rămas bun, Horea Cucerzan!
VLAD CIOBĂNEL
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IN MEMORIAM

GENERALUL DE ARMATĂ  
GHEORGHE ARGEŞANU (1883-1940)

Dr. DANA ROXANA NICULA
muzeograf, Muzeul Romanațiului, Caracal

Militar și om politic a fost, una dintre 
personalităţile marcante ale ţării. A urcat 
toate treptele ierarhice militare, ajungând 
președinte al Consiliului de Miniștri. 
Era un militar desăvârșit, cu o ţinută 
impunătoare, cu mersul ţanţoș ca 
de paradă, și o privire scrutătoare, 
impresionând pe toți cei cu care 
venea în contact. Pentru aceasta a 
fost denumit „Ghiţă soldatul”.

S-a născut la Caracal, în fostul 
judeţ Romanaţi, la 28 februarie 
1883. Era fiul inginerului Bazil 
(Vasile) Argeșanu și al lui Constance 
de Lapommeraye, fiica marchizului 
Dr. Ernest de Lapommeraye, care a 
luptat sub comanda lui Napoleon al III-lea  
în războiul Crimeei (1855-1856). Clasele pri-
mare le-a urmat în orașul natal, apoi la București 
unde a absolvit Liceul „Matei Basarab” ca premiant de 
onoare, în 1901.

După ce a terminat studiile Școlii Militare, ca  
șef de promoţie, la 1 iulie 1903 a fost avansat 
sublocotenent, fiind repartizat la Regimentul 3  
Roșiori din capitală. Peste 4 ani, ca locotenent, a  
efectuat un stagiu în armata Austro-Ungară, la  
Olmutz, în Regimentul 10 Dragoni, până în 1908, 
când a revenit în ţară. Imediat s-a înscris la Școala 
Superioară de Război, pe care a absolvit-o în anul 
1910, fiind cel mai tânăr absolvent și brevetat de Stat 
Major. 

La 1 iulie 1910, s-a căsătorit în Caracal cu 
domnișoara Ana Marinescu, fiica moşierului Dinu 
Marinescu, rămânând în acest oraş până în 1913 în 
stagiu la Regimentul 2 Călăraşi. În timpul campaniei 
din Bulgaria, din anul 1913, era şef al Biroului Operaţii 
al Diviziei 2 Infanterie Craiova, iar în anul 1916 a 
fost mutat la Statul Major al Corpului 2 Armată din 
Bucureşti, dată de la care a început ascensiunea militară 
şi politică a viitorului general. 

La 14 august 1916, odată cu intrarea României 
în Războiul de Întregire, fiind la Biroul Operaţii 
al Corpului 2 Armată a fost însărcinat cu trecerea 

Detașamentului Predeal peste Carpaţi pe la 
Pichetul Roșu, acestea fiind primele trupe 

românești care intrau în Transilvania în 
prima zi a războiului. Având gradul de 

maior (noiembrie 1916) a participat 
la luptele de pe Argeș și Neajlov și 
apoi la bătălia pentru București. 
Cu Divizia 4 Infanterie al cărei 
șef de Stat Major a fost numit 
la 1 septembrie 1917, a staţionat 
în Basarabia, iar peste un an, ca 
șef de Stat Major al Diviziei 2 

Cavalerie a participat la luptele din 
Transilvania și de pe Tisa. 

A fost avansat colonel și numit 
Șef de Stat Major al Inspectoratului 

General al Jandarmeriei București, la 
1 aprilie 1920, funcție pe care a deținut-o 

până în septembrie același an, când a fost promovat 
director de cabinet la Ministerul de Război. În anul 
1921 a primit o importantă misiune, ea dovedind 
frumoasele calităţi militare pe care le probase, a fost 
numit atașat militar în Japonia, fiind primul atașat 
militar român în această ţară. 

Din aprilie 1922 până în octombrie 1927 a fost 
comandantul Regimentului 2 Călărași din Caracal, 
urmându-i colonelului Gh. Rămureanu, perioadă care 
l-a impus definitiv în faţa superiorilor săi prin modul 
în care pregătea unitatea la manevrele de brigadă, 
divizie sau cele regale. Unitatea lui exprima de fapt 
ţinuta comandantului: fiecare ostaș purta echipament 
complet de război, inclusiv masca și casca, la fel ofiţerii 
și chiar el. Prin munca de refacere și înfrumuseţare 
aduce unitatea la aprecierea de a fi „cel mai bun regiment 
de călărași din ţară“.

De la comanda acestui regiment, pentru rezultate 
foarte bune, a fost numit în mai multe funcţii 
importante între care aceea de comandant al Școalelor 
de Cavalerie (1931-1933), perioadă în care a urmat 
la Paris „Cursul Mareșalilor” în cadrul Statului Major 
Francez. 

La 10 mai 1931, a fost avansat general de brigadă 
în urma unui riguros examen, reușind primul din 120 
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colonei din toate armele admiși pentru examen, dar 
declaraţi reușiţi doar 26. În timp ce era Comandantul 
Diviziei de Gardă a fost avansat la gradul de general 
de Divizie în septembrie 1937, pentru ca în martie 
1938, să ocupe cea mai înaltă funcţie de până atunci, 
ministrul Ministerului de Război, în guvernul prezidat 
de patriarhul Miron Cristea. Tot în cadrul acestui 
guvern, între 22 și 27 mai 1938 a fost și prim-ministru 
ad interim, îndeplinind această funcţie până la  
13 octombrie 1938. 

Cu prilejul numirii în funcţia de ministru al 
Ministerului de Război, ziarul „Romanaţul“ din 7 
aprilie 1938, consemna: „Da, în sfârșit, Caracalul dă 
pentru întâia oară în viaţa statului modern român un 
ministru: Generalul Gheorghe Argeșanu. Argint viu, 
sprinten, vioi ca o cinteză, isteţ, scăpărător de inteligent, 
îndatoritor, loial și cinstit ca un cavaler medieval. Domnia 
sa a dovedit a f i în război un comandant de talie înaltă, 
dublat de un admirabil spirit de jertfă, iar după război ca 
atașat militar în Japonia, le-a lăsat japonezilor o impresie 
strălucită despre oastea românească“. 

În urma asasinării lui Armand Călinescu în 
septembrie 1939, generalul Argeșanu a fost numit 
președinte al Consiliului de Miniștri (21-27 septembrie 
1939). 

Ziarul „Romanaţul“ din 30 septembrie 1939, 
comentând noua numire sublinia că: „acest f iu vrednic 
al judeţului a urcat cea mai înaltă treaptă pe care o pot 
atinge numai cei mai merituoși f ii ai neamului“.

După cum își amintea nora generalului, Sanda 
Argeșanu (soţia lui Nicolae Argeșanu, fiul generalului, 
decedat în 1995), generalul Gheorghe Argeșanu a 
depus jurământul în calitate de prim-ministru pe  
22 septembrie 1939 la ora 3 dimineaţa, la Palatul  
Regal, unde venise direct de la manevrele din 
Dobrogea. La sosirea sa în București a fost înștiinţat 
de Gavrilă Marinescu, ministru secretar de stat la 
interne, că, a dat ordin să fie împușcați un număr de 
legionari în fiecare judeţ al țării. Generalul Gheorghe 
Argeșanu a dat imediat un contraordin prin care 
dispunea să se sisteze orice execuţie a legionarilor din 
ţară. În urma acestui ordin, în 11 judeţe din țară, nu 
au mai fost executaţi legionari. Medicul oltean, Șerban 
Milcoveanu, legionar, a recunoscut acest lucru.

La 6 iunie 1940, Gheorghe Argeșanu a fost avansat 
general de Corp de Armată, iar în septembrie 1940, 
pentru acţiunile întreprinse împotriva Gărzii de fier, 
cât și pentru ostilitatea manifestată faţă de dictatura lui 
Ion Antonescu, a fost înlăturat din armată împreună 
cu alţi generali valoroși: Florea Tenescu, Gheorghe 
Mihail și contraamiralul Petre Bărbuneanu.

Generalul Ion Antonescu a fost învestit la 5 sep-
tembrie 1940, cu puteri depline la conducerea statului, 
de către regele Carol al II-lea. Acesta a decis să-l 
forţeze pe rege să abdice, învinuindu-l de ciuntirea 
hotarelor României Mari, în vara lui 1940. Pentru a 
contracara eventuala încercare a regelui de a-și salva 
tronul, Antonescu a izolat persoanele care ar fi putut 
să-l sprijine. Astfel, Generalul Gheorghe Mihail, 
șeful Marelui Stat Major a fost chemat la Președinţia 
Consiliului de Miniștri unde a fost reţinut sub diferite 
pretexte toată ziua. La fel s-a procedat cu generalul 
David Popescu, ministrul de interne. Generalul 
Gheorghe Argeșanu, comandantul militar al Capitalei 
și comandant al Frontului de sud, a primit ordin să 
plece imediat în Dobrogea pentru a lua direct comanda 
acesteia. Îndată ce a ajuns la punctul său de comandă 
din Constanţa, el a fost arestat de un magistrat militar 
din ordinul personal al lui Antonescu. A urmat și 
arestarea altor demnitari și ofiţeri superiori cunoscuţi 
pentru atitudinea lor antilegionară. Au fost întemniţaţi 
la Jilava unde în noaptea de 27-28 noiembrie 1940,  
au fost asasinaţi în mod bestial. 

Generalul Gheorghe Argeșanu se afla în celula  
nr. 7 împreună cu colonelul Anibal Panaitescu. 
Examenul medical a demonstrat că moartea lui a 
fost violentă, ea datorându-se suprimării funcţiilor  
cerebrale, consecutiv fracturilor craniene și rănirii 
creierului prin proiectile de armă de foc. A fost Gl. Gheorghe Argeșanu Ministru de Război 1938
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înmormântat la cimitirul Ghencea Militar din 
București. În acest timp au plătit cu viața și alți  
oameni de vază precum Nicolae Iorga și Virgil 
Madjearu executați de către legionari. 

În iunie 1945, prin Înaltul Decret nr. 1886/1945, 
Gheorghe Argeșanu a fost avansat la gradul de General 
de Armată „Post-mortem” „ca unul ce a decedat în urma 
unui act de violenţă suferit pentru atitudinea de demnitate 
şi devotament avută către instituţiile de bază ale ţării”. 
Numeroasele ordine şi medalii, pe care le-a primit în 
cariera sa, sunt o dovadă că în persoana lui Gheorghe 
Argeşanu putem identifica pe acel om devotat armatei, 
ţării, neamului pe care le-a slujit cu pasiune şi credinţă. 
În lunga-i carieră militară a fost distins cu numeroase 
decoraţii de război şi de pace, între care: Ordinul „Coroana 
României“ cu spade şi panglică de Virtute Militară 
în gradul de Comandor; Ordinul „Steaua României“ 
cu spade şi panglică de Virtute Militară în gradul de 
Ofiţer; Ordinul „Ferdinand I“; Ordinul rusesc „Sfânta 
Ana“ cu spade în grad de Comandor; Medalia „Crucea 
comemorativă a războiului 1916-1918“ cu 7 barete. 

Filiala Județeană Olt a ANCMRR poartă cu 
mândrie numele generalului Gheorghe Argeșanu.
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