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GRAPHIC	DESIGNER:	Ecaterina Mehesz

Adresa redacţiei:

Filiala A.N.C.M.R.R. „ZIRIDAVA” ARAD

Cercul Militar, B-dul Decebal, Nr. 19,

Cod poştal 310133

Tel.: 0257/282209

rezervist.arad@yahoo.com

S T I N D A R D
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...............................38Veteranul de război Corneliu Iaschevici
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- S T I N D A R D -

ASOCIAȚIA	NAȚIONALĂ	A	CADRELOR	MILITARE

ÎN	REZERVĂ	ȘI	ÎN	RETRAGERE

„Alexandru Ioan Cuza”

MESAJE	DE	FELICITARE	TRANSMISE	DE	CONDUCEREA	CENTRALĂ	A	
ANCMRR	ȘI	MINISTERUL	APĂRĂRII	NAȚIONALE
CU	OCAZIA	ZILELOR	DE	IMPORTANȚĂ	DEOSEBITĂ

„PATRIE, ONOARE, DEMNITATE”

FELICITARE ZIUA REZERVISTULUI 
MILITAR ȘI ZIUA ANCMRR

 Stimaţi membri ai Biroului Permanent 
Central,  Domnilor Preşedinţi,  Stimaţi membri, 
 Data de 31 Mai a fiecărui an ne oferă plăcutul 
prilej de a sărbători Ziua Rezervistului Militar, dar și 
Ziua Asociației Naționale a Cadrelor Militare în 
rezervă și Retragere „Alexandru Ioan Cuza”. Mă simt 
extrem de onorat să vă adresez cele mai sincere 
felicitări şi urări de succes cu ocazia acestor sărbători. 
Sunt sărbători cu profunde semnificaţii pentru cadrele 
militare în rezervă sau în retragere, dar nu numai, 
moment de apreciere a activităţii desfăşurate, în toată 
această perioadă, pentru cultivarea şi păstrarea 
tradiţiilor oştirii române şi cinstirea eroilor neamului, 
pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale 
membrilor, ale tuturor rezerviştilor militari şi ale 
familiilor acestora.
 ANCMRR reprezintă o structură asociativă 
viabilă care, prin promovarea celor mai autentice 
valori, reuşeşte să sporească tăria şi eficienţa 
activităţilor pe care le desfăşoară, conlucrând în acest 
sens, prin intermediul Acordului - Cadru şi al 
Forumului, cu celelalte structuri asociative din 
Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi 
Securitate Naţională, atât la nivel central, cât şi în 
teritoriu. 

***

MESAJ ANCMRR 25 OCTOMBRIE

 Ziua de 25 Octombrie va rămâne pentru 
totdeauna un moment simbolic al repunerii bornelor de 
hotar pe granițele trasate între România și Ungaria de 
Tratatul de la Trianon (4 iunie 1920). Este amintirea unei 
zile de eroism și încredere a Armatei României în puterea 
sa și care a rămas întipărită în sufletele românilor ca ziua 
în care țara, întregul popor își sărbătorește Armata, pe cei 
care au fost și sunt în slujba ei. 
 Cu această ocazie, în condițiile dificile prin 
care trec toți românii, în numele Președintelui și al 

Biroului Permanent Central al ANCMRR „Alexandru  
Ioan Cuza” dorim să adresăm cadrelor militare active, 
în rezervă sau în retragere multă sănătate, putere și 
speranță într-un viitor mai bun. 
  LA MULȚI ANI !  
Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe toți! 
 Biroul Permanent Central al ANCMRR 
„Alexandru Ioan Cuza” .

***

FELICITARE ANCMRR DE  
1 DECEMBRIE

 1 Decembrie este o zi sfântă care marchează 
desăvârșirea României Mari, a unirii tuturor teritoriilor 
locuite de români sub un singur steag. 
 Pentru familia noastră, constituită în Asociația 
Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în 
Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, este momentul 
potrivit pentru a ne aminti că, dacă ne dorim o țară 
frumoasă și prosperă, trebuie să fim uniți, nu atât pentru 
viața noastră cât pentru cea a copiilor și nepoților 
noștri. 
 În condițiile dificile prin 
care trecem, cu sentimente 
deosebite și gânduri curate, dorim 
să adresăm tuturor cadrelor 
militare active, în rezervă și în 
retragere multă sănătate, putere și 
speranță într-un viitor mai bun. 
 BIROUL PERMANENT 
CENTRAL AL ANCMRR 

***
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 COMUNICAT Nr. 7 DIN 02.12.2021 

 În ziua de 01.12.2021, în București, s-au 
desfășurat activități dedicate Sărbătoririi Zilei 
Naționale a României la Arcul de Triumf și la 
Mormântul Ostașului Necunoscut. 
 Din partea ANCMRR ,,Alexandru Ioan Cuza ” 
au participat: 
 - la Parada militară de la Arcul de Triumf: 
președintele AMCMRR ,,Alexandru Ioan Cuza”, 
gl.lt.(rtr.) Neculai BĂHNĂREANU; 
 - la ceremonia organizată la Mormântul 
Ostașului Necunoscut, au participat: președintele 
ANCMRR ,,Alexandru Ioan Cuza”, gl.lt.(rtr.) Neculai 
BĂHNĂREANU și vicepreședintele, gl.mr. (rtr.) dr. 
Adrian Leonard BANTAȘ. 
 Cu acest prilej, ministrul apărării naționale, 
domnul Vasile DÂNCU, a afirmat că dorește să aibă o 
întâlnire cu reprezentanții structurilor asociative pentru 
a cunoaște problemele rezerviștilor. Data stabilită va fi 
comunicată în perioada imediat următoare. 
 BIROUL PERMANENT CENTRAL al 
ANCMRR 

***

 COMUNICAT Nr. 2 din 22.02.2021 

 În conformitate cu prevederile Cap.VII ale 
Statutului și obiectivele planurilor de relații 
internaționale ale ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” 
au fost puse în practică, încă din 2018 procedurile de 
afiliere a Asociației noastre la structuri asociative de 
factură internațională ale rezerviștilor militari din 
spațiul euro-atlantic. 
 În acest sens, în baza solicitărilor oficiale de 
afiliere și de reprezentare a României, semnate de 
președintele ANCMRR și adresate președințiilor 
italiană - 2019 și belgiană - 2021 ale Confederației 
Interaliate a Ofițerilor de Rezervă Medici - CIOMR 
(structură asociativă cu reprezentare din țările NATO, 
NATO- PfP și partenere, care își desfășoară activitatea 
în domeniile de responsabilitate ale NATO), a avut loc 
la 26 ianuarie a.c., în cadrul unei Consfătuiri virtuale de 
urgență a Comitetului Executiv și Biroului Permanent 
ale CIOMR prezentarea asociațiilor, respectiv: 
ANCMRR și Asociația Medicilor și Farmaciștilor 

Ofițeri de Rezervă - AMFOR și susținerea solicitării de 
afiliere de către reprezentantul celei dintâi.
 Consfătuirea din ianuarie a propus ca decizia 
de reprezentare a României în CIOMR și afiliere la 
aceasta să fie consfințită prin votul Consfătuirii virtuale 
de Iarnă a CIOMR din perioada 19 - 21 februarie a.c. 
 În data de 19 februarie 2021, în cadrul 
Consfătuirii CIOMR, după analizarea documentelor 
trimise și audierea prezentării făcute de partea română, 
vicepreședintele SUA al CIOMR, susținut de 
reprezentanții Germaniei și Marii Britanii au propus 
Comitetului Executiv să aprobe solicitarea României 
de aderare la Confederație, ca membru cu drepturi 
depline. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi de către cei 22 membri ai Comitetului. 
 Începând cu această dată, 19 februarie 2021, 
România este reprezentată la CIOMR de către AMFOR 
prin ANCMRR. Până la Congresul de vară al CIOMR, 
din iunie 2021, la Atena, vor fi definitivate și parafate 
documentele oficiale de afiliere, respectiv Acordul și 
protocoalele tehnice, între conducerile CIOMR și ale 
asociațiilor noastre. 
 Este primul demers reușit de accedere la 
structuri asociative de factură internațională ale 
rezerviștilor militari, după aderarea României la 
NATO. 
 În marja Acordului ce va fi parafat, ofițerii 
rezerviști medici vor putea beneficia de participare și 
implicare la diverse activități (comunicări științifice, 
simpozioane, ateliere de lucru - în format virtual, hibrid 
sau corespondență scrisă -, publicarea de articole de 
specialitate în media NATO și a CIOMR) în cadrul 
ce lor  două mar i  domeni i  de  ac t iv i ta te  a le 
Confederației, respectiv: Medicină operațională și 
Cercetare științifică medicală. 
 De asemenea se va mai putea beneficia de 
participarea la diverse cursuri și exerciții aplicativ 
practice de pregătire a personalului medical și nu 
numai, organizate la nivel interaliat pentru rezerviști și 
cadre active medici. 
 Taxele de afiliere și de participare la diverse 
activități ale CIOMR sunt asigurate în conformitate cu 
prevederile Ordinului Ministrului Apărări Naționale nr. 
M.161/2018, cu modificările și completările ulterioare.
 Urmare a celor de mai sus vor fi trimise 
filialelor județene/de sector detalii privind activitatea 
de ansamblu a CIOMR, a raporturilor noastre cu 
aceasta, precum și modalitățile de atragere a cât mai 
mult personal medical interesat.
  Apreciem ca reușit demersul nostru pentru că 
întărește postura și reprezentativitatea ANCMRR și 
AMFOR pe plan internațional. 

- S T I N D A R D -
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COMUNICAT Nr.4 din 31.05.2021 

 Urmare la comunicatele noastre nr. 2 și 3 vă 
informăm că în data de 29 mai 2021, delegațiile 
permanente ale ANCMRR au participat la 
Consfătuirile succesive ale structurilor asociative din 
Uniunea Asociațiilor Ofițerilor de Rezervă din 
Europa Centrală – Inițiativa Gaminger – GI-1 și, 
respectiv Consfătuirea structurilor asociative ale 
Confederației Interaliate a Ofițerilor Medici în 
Rezervă – CIOMR – V - IBM2. Ambele Consfătuiri 
s-au desfășurat în format virtual - video conferință, la 

sediul ANCMRR, din Palatul Cercului Militar 
Național. 
 În cadrul Consfătuirii GI–1, care s-a desfășurat 
în intervalul orar 10.00- 13.00, ora României, delegația 
permanentă la GI a pregătit și a avut mandatul 
președintelui ANCMRR să prezinte la tematica 
dezbaterii Consfătuirii - „COVID-19 - Reacția 
Rezerviștilor” un document cu această temă, elaborat 
de către membrii delegației: col.(r) Cornel PAVEL, 
șeful delegației, col.ing.dpl.(r) Sergiu GHINDĂ - 
înlocuitorul șefului delegației, col.(r) Aurel 
MUNTEANU și col.ing.(r) Radu CONSTANTIN- 
membru. 
 Compunerea delegației permanente la GI și 
regulamentul de organizare și funcționare au fost 
aprobate în ședința BPC din 29 aprilie a.c. Cu această 
ocazie, delegația permanentă a țării noastre a fost 
prezentată celorlalte delegații. La consfătuirea GI, 
delegații din 9 țări au susținut prezentări la temă, iar 
documentul susținut de către șeful delegației române 
a fost foarte bine apreciat, fiind difuzat tuturor 
delegațiilor permanente ale celorlalte țări pentru 
documentare. 
 Pe agenda Consfătuirii au mai fost, ca puncte 
de interes, invitația pentru țara noastră de a găzdui în 

mai 2023 o Consfătuire GI-1 precum și invitația de a 
participa la Consfătuirea GI-2 din 28-31 octombrie 
2021, care va avea loc în Republica Cehă. 
 La sesiunea virtuală - video conferință din 
cadrul Consfătuirii CIOMR - V-IBM2, desfășurată în 
intervalul 15.00-18.00, în aceeași locație, a fost 
prezentată conducerii CIOMR delegația permanentă 
a  ANCMRR ș i  a  Asoc ia ț ie i  Medic i lo r  ș i 
Farmaciștilor Ofițeri în Rezervă - AMFOR, formată 
din: gl.mr.(r) medic Ion DRĂGUȘIN, președintele 
AMFOR și membru ANCMRR, gl.bg.(r) medic 
Nicolae BUCUR, vicepreședinte AMFOR - locțiitor 

șef de delegație, gl.mr.(r) Constantin 
MIHĂLCIOIU,  membru  ANCMRR - 
secretarul delegației, col.(r) medic Mihail 
ALDEA, membru AMFOR și col.ing (r) Radu 
CONSTANTIN, membru ANCMRR. 
 În cadrul Consfătuirii CIOMR au fost 
abordate  teme pr iv ind  def in i t ivarea 
documentelor ce urmează a fi supuse aprobării 
Congresului CIOMR, respectiv Strategia 
CIOMR, amendamentele la Statutul CIOMR, 
relaționarea cu CIOR, Comitetul NATO pentru 
Forțele de Rezervă Naționale (NRFC), 
Comitetul NATO al șefilor Serviciilor 
Medicale (COMEDS) și obținerea statutului 
de utilitatea publică a CIOMR. 
 Urmare la adresele noastre anterioare, 
reiterăm solicitarea către președinții de filiale 
județene/de sector să ne comunice acele 
persoane, cadre medicale active sau în rezervă, 
care doresc să participe la diverse elemente din 

infrastructura de lucru și informare din domeniile 
medicină operațională și cercetare științifică 
medicală ale CIOMR. Desfășurarea Congresului 
CIOMR se va face în format virtual, în primul week-
end din august 2021. 
 Delegația Română și cea Maghiară au 
solicitat unele modificări de ordin tehnic la 
formularea Acordului de Asociere pentru o mai bună 
încadrare în normativele naționale din domeniu. 
Stimați camarazi, Cele două evenimente de factură 
internațională din spațiul euro-atlantic, la care a fost 
reprezentată pentru prima dată și ANCMRR 
„Alexandru Ioan Cuz]” reprezintă încă o dovadă a 
reprezentativității și notorietății câștigate de asociația 
noastră pe care o dedicăm celei de a 31-a aniversări a 
ANCMRR și „Zilei Rezervistului Militar”. 

- S T I N D A R D -

4



COMUNICAT Nr. 5 

 În perioada 02 - 04 iunie 2021 a avut loc vizita 
oficială a delegaţiei Asociaţiei Rezerviştilor din Forţele 
Armate Germane, condusă de preşedintele acesteia, 
locotenent-colonel (r ) Prof. Univ. dr. Patrick 
SENSBURG, membru al Comisiei de control a 
serviciilor secrete din Parlamentul German, în vederea 
semnării Acordului de Parteneriat dintre asociaţiile 
noastre. 
 Acordul de Parteneriat are ca scop dezvoltarea 
schimbului de informaţii cu referire la istoria militară şi 
pregătirea profesională, concomitent cu promovarea 
tradiţiilor, valorilor comune, a culturii şi a interesului 
pentru cariera militară, precum şi, sprijinirea angajării 
voluntare a rezerviştilor din ambele ţări la o cooperare 
mai strânsă cu cadrele militare active din Forţele 
Armate Române si Forţele Armate Germane. 
 Prin intermediul Acordului se realizează şi o 
susţinere comună în plan UE şi NATO a intereselor 
legitime ale segmentului socio-profesional pe care îl 
reprezentăm. 
 Programul vizitei a cuprins ceremonia de 
semnare a Acordului, vizita la Baza de instruire a 
personalului de logistică, primire la preşedintele 
Camerei Deputaţilor şi cel al Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională un tur de vizită al 
Parlamentului României. 
 La Ministerul Apărării Naţionale, în cadrul 
primirii la secretarul de stat şi şef al Departamentului 
pentru Relaţia cu Parlamentul şi Calitatea Vieţii 
Personalului a avut loc si ceremonia de semnarea a 
Acordului de Parteneriat. 
 Cu acest prilej domnul secretarul de stat 
Marius BĂLU a subliniat „Am convingerea că acest 
parteneriat este unul oportun pentru intărirea 
relaţillor bilaterale româno-germane în domeniul 
specific rezerviştilor militari, fiind orientat spre 
acţiune, iar din această perspectivă le mulţumesc 
domnilor preşedinţi de asociaţii pentru implicarea in 
iniţierea unui astfel de demers." 
 La rândul său oaspetele german a arătat: „ 
Iniţiativa acestui acord a început cu mult timp în urmă, 
la nivel local, iar astăzi ne aflăm aici pentru a concrefiza 
tot ceea ce noi ne-am propus. Parteneriatul pe care-1 
semnăm reprezintă piatra de temelie a tuturor 
activităţilor noastre viitoare." 
 Preşedintele ANCMRR a menţionat că 
„parteneriatul dintre asociaţiile noastre reprezintă un 
inceput ce trebuie continuat impreună, cu speranţa ca 
rezultatele obţinute să fie pe măsura eforturilor depuse 
din ambele părţi". 
 În  cadru l  în t reveder i i  de  la  Pa la tu l 
Parlamentului s-au abordat aspecte privind; 
reprezentativitatea şi notorietatea ANCMRR la nivel 
naţional şi internaţional a fost demonstrată încă o dată 
şi prin semnarea acestui Acord, dialogul necesar dintre 
comisia de resort şi structurile asociative, realizarea 
unor schimburi de experienţă la nivel parlamentar în 

domeniul legislaţiei aferente sistemelor de pregătire şi 
de ordin social ale Rezervei, accelerarea mecanismelor 
de legiferare a restanţelor legislative din domeniul de 
interes al rezerviştilor militari. Liderii parlamentari au 
ţinut să menţioneze că reuşita celor două asociaţii 
reprezintă o dezvoltare a relaţiilor bilaterale dintre 
România şi Germania şi pe acest palier. 
 Stimaţi camarazi, 
 În marja prevederilor Acordului de Parteneriat, 
partea germană a desemnat două structuri asociative la 
nivel de land, respectiv landul Schleswig-Holstein şi 
Baden-Wurttenberg pentru realizarea cooperării 
bilaterale la nivel local. 
 În perspectiva şedinţei Consiliului Director 
din iunie a.c. rugăm preşedinţii de filiale judeţene să 
analizeze posibilităţile şi oportunităţile proprii pentru a 
se relaţiona cu cele două filiale germane în baza 
prevederilor Acordului de Parteneriat (documentul 
oficial va fi difuzat pe canalele obişnuite). 
 Propunerile de filiale ofertante vor fi 
selecţionate şi supuse aprobării Consiliului Director. 
 Dragi camarazi, 
 Reuşita relaţionării Asociaţiei noastre cu una 
dintre cele mai mari şi puternice asociaţii similare din 
spaţiul euro-atlantic ne indreptăţeşte să apreciem că 
ANCMRR "Alexandru Ioan Cuza" se ridică la un nivel 
corespunzător al posturii sale internaţionale şi de 
reprezentativitate al intereselor în plan NATO şi UE. 
 PATRIE - ONOARE - DEMNITATE 

***
ACORD DE PARTENERIAT incheiat între: 
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CADRELOR 

MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE 
"ALEXANDRU IOAN CUZA" ŞI ASOCIAŢIA 
REZERVIŞTILOR DIN FORŢELOR ARMATE 

GERMANE 

în calitate de Părţi semnatare decid:
 (traducere oficiala din limba engleza) 

 Ca o extensie a relaţiilor economice, 
diplomatice şi militare dintre România şi Germania şi 
în special a recentei cooperări militare remarcate în 
mod deosebit în cadrul NATO precum şi recent în ceea 
ce priveşte măsurile Prezenţei inaintate intărite, 
stabilită de către Consiliul Nord Atlantic pe întreaga 
frontieră est-europeană, respectivele asociaţii de 
rezervişti convin să semneze un Acord de Parteneriat.
 Prin aceasta, structurile noastre asociative 
urmăresc să facă prietenia Româno-Germană activă 
printr-o cooperare eficientă orientată către dezvoltarea 
schimburilor de informaţii şi de pregătire de natură 
militară între cele două ţări — fapt pentru care aceasta 
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reprezentă spiritul comun în care Asociaţia Naţională a 
Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere 
"Alexandru Ioan Cuza" şi Asociaţia Rezerviştilor din 
Forţele Armate Germane înţeleg să devină parteneri.

 I Obiectivele şi principiile de colaborare 
 Art. 1. Scopul Acordului este de a stabili relaţii 
de colaborare între Părţi în următoarele domenii; 
 a) - să promoveze şi să sprijine angajarea 
voluntară a rezerviştilor din ambele ţări la o cooperare 
strânsă cu cadrele active din Forţele Armate ale 
României si respectiv Forţele Armate ale Germaniei, 
schimb de informaţii referitoare la istoria naţională şi 
militară; 
 b) - să iniţieze şi să dezvolte activităţi bilaterale 
la nivelul filialelor locale ale asociaţiilor noastre; 
 c) - să dezvolte și să facă schimb de informații 
pe baze permanente și la reciprocitate, în special prin 
interconectarea site-urilor de internet; 
 d) - să-şi acorde acces reciproc la activități și 
seminarii la nivel de Asociații și afiliatelor acestora; 
 e) - să se sprijine reciproc pentru realizarea de 
punți de legătură între cadrele active ale Forțelor 
Armate și societatea civilă din Romania și respectiv 
Germania; 
 f) - să desfășoare vizite oficiale reciproce de 
delegați care să includă și cadre active; 
 g) - să organizeze activități în comun din 
domeniul educației și pregătirii militare; 
 h) - să se sprijine reciproc pentru dezvoltarea și 
instruirea forțelor de rezervă prin activități practice ca: 
exerciții de tragere, marșuri/drumeții, exerciții 
aplicativ militare etc., 
 Art. 2. Colaborarea, pe baza acestui Acord, se 
va realiza în conformitate cu legislaţia națională a 
Părţilor şi a dreptului international. 

 Cap. II Forme de Cooperare 
 Art. 3. Părţile vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentului Acordul de Parteneriat sub 
următoarele forme: 
 a) vizite oficiale şi întălniri de lucru, la 
reciprocitate; 
 b) participarea la conferinţe, seminarii, 
ceremonii militare şi alte evenimente organizate de 
fiecare Parte; 

 d)  part iciparea la act ivi tăţ i  dedicate 
evenimentelor istorice organizate la cimitirile militare 
şi monumentele istorice pe teritoriul Părţilor 
semnatare; 
 c) participarea la expeoziţii, târguri, concerte şi 
alte evenimente culturale, turistice şi sportive; 
 Art. 4. În conformitate cu prezentul Acord, 
Părţile vor efectua numai schimburi de informaţii 
neclasificate, în măsura în care cele prevăzute în 
preambulul Acordului și la Art.1, aln. c, sunt 
permisibile ambelor Părți, la nivel statal. 
 Art. 5. Informaţiile pe care Părţile le schimba 
sau care sunt obţinute în timpul colaborării vor fi 
folosite numai în interesul Părţilor semnatare ale 
acestui Acord şi nu a altor terţe Părţi fără permisiunea 
Părţilor semnatare ale Acordului. 

 Cap. III Planificarea Colaborarii la nivel 
local 
 Art.6. În baza prevederile prezentului Acord 
activităţile concrete desfăşurate de către organizaţiile 
locale din ambele ţări, trebuie aprobate de conducerile 
centrale ale ambelor Părţi.
 
 Cap. IV Aspecte Financiare 
 Art.7. Părţile vor rezolva toate aspectele 
financiare referitoare la realizarea prezentului Acord, 
pe baza principiului reciprocității sau funcţie de 
posibilităţile proprii, atunci când este convenabil 
(fezabil) ambelor. 

 Cap. V Dezacorduri 
 Art. 8. Orice neînţelegeri care pot să apară pe 
timpul aplicării prezentului Acord vor fi rezolvate prin 
consultări şi negocieri între Părţile semnatare. 
 Cap. VI Amendamente 
 Art. 9. Părţile pot aduce amendamente și acte 
adiţionale la prezentul Acord pe baza unor întelegeri 
reciproce prealabile. Aceste amendamente vor fi 
aprobate prin protocoale separate. Protocoale 
convenite vor devni parte inseparabilă a Acordului de 
Parteneriat şi vor intra în vigoare conform Art.10 al 
prezentului Acord. 
 Cap. VII Concluzii
 Art. 10. Prezentul Acord va intra în vigoare 
după semnare şi nu este limitat în timp. 
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 Art. 11. Prezentul Acord poate fi reziliat de 
fiecare dintre Părţi după infomarea reciprocă în scris, 
cu cel puţin o lună înainte de data intenției de terminare 
a Acordului, exprimată expres de una dintre Părți. 
 Art. 12. Prezentul Acord a fost întocmit şi 
semnat în doua exemplare identice, în limba engleză, 
care au aceeiaşi putere juridică. 
 Incheiat şi semnat în două exemplare , câte una 
pentru fiecare din Părţi, 
 La 03 iunie 2021 la București 

Din partea: 
Asociaţiei Naţonale a Cadrelor Militare în Rezervă şi 
în Retragere “Alexandru Ioan Cuza” 
PREŞEDINTE General -locotenent (r) Neculai 
BĂHNĂREANU 

Din partea: 
Asociaţiei Rezerviștilor din Forțele Armate Germane 
PREŞEDINTE Locotenent-colonel (r) Lt.-Col. (r) 
Prof.Dr. Patrick SENSBURG, MP 

***
COMUNICAT Nr.6 din 09.08.2021 

 În perioada 6-8 august 2021 a avut loc 
Congresul de vară, în format virtual, al Confederației 
Interaliate a Ofițerilor Medici în Rezervă –CIOMR. 
 La această activitatea, România, membru cu 
drepturi depline, a fost reprezentată de delegația 
permanentă la CIOMR constituită din reprezentanți ai 
ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” și ai Asociației 
Medicilor și Farmaciștilor Ofițeri în Rezervă – 
AMFOR astfel: gl.mr.(rtr.) medic Ion Drăgușin, 
gl.bg.(rtr.) medic Nicolae Bucur, gl.mr.(rtr.) Constantin 
Mihălcioiu, col.(r.) medic Eugen Aldea și col.(r.) ing. 
Radu Constantin. 
 În prima zi, 6 august a.c., au avut loc lucrările 
Consfătuirii Comitetului Executiv al CIOMR în care s-
au dezbătut și adoptat hotărâri cu privire la: viitoarea 
strategie a CIOMR; relațiile și stabilirea ofițerului de 
legătură al CIOMR cu Centrul de Coordonare 
Medicală Multinațional din cadrul Comitetului Militar 
European, la solicitarea acestuia din urmă, pentru 
selecția și popularea acestui centru cu ofițeri medici în 
rezervă; dobândirea calității de utilitate publică și non-
profit pentru CIOMR; aprobarea Memorandumului de 
Înțelegere dintre CIOMR și Comitetul NATO al 
Forțelor de Rezervă și noile raporturi cu Comitetul 
NATO al Șefilor Serviciilor Medicale; Consfătuirea a 
reiterat importanța aderării României, Ungariei și 
Macedoniei de Nord precum și necesitatea lărgirii 
numărului membrilor asociațiilor componente precum 
și a atragerii de membri tineri (în marja Congresului a 
avut loc și un atelier de lucru al Asociației Ofițerilor 
Medici în Rezervă Tineri). 
 Comitetul CIOMR pentru cercetare științifică 
medicală și-a desfășurat lucrările în ziua de 7 august 
a.c. cu prezentarea unor studii și subiecte pe teme ale 

cercetării științifice medicale militare din domeniile 
chirurgiei traumelor cerebrale datorate exploziilor 
(reprezentantul Marii Britanii), chirurgie oculară cu 
ultrasunete (reprezentantul Spaniei), Managementul 
situației pandemice (reprezentantul Franței), Medicul 
rezervist: grija față de cei care acordă asistența 
medicală (reprezentantul Canadei) și altele cu un 

ridicat nivel informativ. 
 Comi te tu l  CIOMR pen t ru  med ic ina 
operațională și-a desfășurat lucrările în ziua de 8 august 
a.c. cu materiale și prezentări Power Point privind: 
planificarea medicală strategică; sprijinul militar 
acordat autorităților civile în Marea Britanie - Operația 
RESCRIPT; planificarea medicală pentru operațiile 
aeriene, terestre şi navale; planificarea medicală în 
cazul înlăturării consecinţelor dezastrelor umanitare şi 
tehnologice. 
 Participarea cu materiale, expuneri studii etc. 
la cele două Comitete este liberă, benevolă, şi 
nepecuniară, pentru toţi ofiţerii medici în rezervă 
membri ai Asociaţiilor componente ale Confederaţiei.
 Menţionăm că este pentru prima dată când 
asociaţiile noastre participă la un asemenea eveniment 
internaţional sub egida NATO, iar taxele de participare 
şi de afiliere sunt asigurate în conformitate cu 
prevederile Ordinului ministrului apărării naţionale nr 
M.161/2018 .

 

- S T I N D A R D -

7



ÎN REPREZENTAREA FORUMULUI 
S.A.O.P.S.N., 

PREȘEDINTELE ANCMRR FACE APEL LA 
GUVERNANȚI

    Am încheiat un an 2020 pagubos din toate 
punctele de vedere, în primul rând PANDEMIA care 
ne-a schimbat total modul de comportare, fără 
posibilitatea de a trăi împreună evenimentele majore 
din viaţa ANCMRR şi în al doile rând, la fel de 
important, cu realizari "ZERO" în domeniul eliminării 
inechităţilor din sistemul pensiilor militare de stat.

    Am sperat ca demersurile privind  eliminarea 
inechităţilor din sistemul pensiilor militare de stat,  
desfăşurate în ritm alert la sfârşitul anului 2019, se vor 
finaliza în cursul anului 2020. Am mizat pe 
colaborarea, dezinteresată, cu MApN şi slujirea 
interesului comun al conducerilor structurilor 
asociative din SNAOPSN. Se cunoaşte contextul 
politic în care am desfăşurat toate aceste demersuri, 
despre care v-am informat de fiecare dată, cât şi 
principiu declarat şi de care nu m-am dezis " suntem de 
acord cu demersurile celui/celor care au câştig de cauză 
şi le sprijinim". Forma şi conţinutul iniţiativei 
legislative cunoscută sub denumirea de "PLx 199", 
care am recunoscut şi am intervenit că nu este cea mai 
corectă şi completă, încă din luna iunie 2020, mai avea 
un pas să intre în plenul Camerei Deputaţilor. Nu a fost 
să se întâmple pentru că de fiecare dată am avut " 
trompetele de serviciu", "frustraţii", cei care deţin 
adevărul absolut, care nu ştiu altceva decât să creeze şi 
să întreţină atmosfera în mediu online, să se 
poziţioneze ambigu şi cel mai pagubos să nu-şi asume 
răspunderea, iar la capitolul realizări "ZERO". Aveţi 
posibilitatea să analizaţi conţinutul ataşamentele de 
mai jos, să le comparaţi cu cel al comunicatelor 
FORUMULUI, transmise în a doua jumătate a anului 
trecut şi să trageti concluziile ce se impun.
    Este evidenta diferenţa între membrii 
structurilor asociative din SNAOPSN când vorbim de 
"inechităţi" şi "discriminare. Cei mai mulţi pensionari 
militari discriminaţi sunt în structurile asociative care 
sunt în jurisdictia MApN, dar pentru ca L. 223/2015 
este unica, ajungem să se ocupe, aproape dezinteresat, 
alţii de ce ne doare pe noi, şi, culmea, sunt cam aceeaşi 
care s-au ocupat şi acum 5-6 ani când se definitiva 
respectiva lege. În loc să beneficieze cei discriminaţi de 

nişte sume de bani ca diferenţe între cuantumul minim 
brut individual, propus prin PLx 199 şi cuantumul în 
plata, de la 1 decembrie 2020 sau 1 ianuarie 2021 sau 1 
aprilie 2921, venim acum şi spunem, fără nici nu temei 
real:  "Cu trei excepții, respectiv reprezentanții MApN, 
ai AORR și ANCMRR, toți ceilalți au fost de acord că 
respectivul proiect nu poate fi acceptat în varianta 
propusă de MApN nici chiar cu promisiunea sau în 
speranța că proiectul va fi amendat în plen, pentru că 
există riscul ca modificările sau amendamentele dorite 
să nu fie acceptate și astfel s-ar crea noi discriminări și 
nedreptăți. Domnul deputat Dumitru Coarnă a sugerat 
inițierea unui proiect care să cuprindă doar câteva 
puncte care să reglementeze problema indexării, 
aplicării actualizării pensiilor în raport cu salarizarea, 
aplicarea salarizării așa cum prevede legea și 
menținerea calcului pensiei la vechimea cumulată, nu 
la vechimea în serviciu. În acest sens domnul deputat a 
propus formarea unui grup restrâns de lucru care să dea 
formă acestui proiect."
    Domnilor, chiar dacă din imaginile postate nu 
rezultă că aş fi fost prezent la aşa zisă "şedinţă 
comună", ei bine am fost, am ascultat toate 
argumentele, punctele de vedere, propunerile şi 
discuţiile mai mult sau mai puţin direcţionate, am luat 
cuvântul şi le-am urat succes celor care şi-au făcut 
agenda de lucru pentru ce patru ani de mandat, iar 
pentru pensionarii militari am spus că îi voi propune 
ministrului apărării să iniţieze, în regim de urgenţă, un 
proiect de OUG. 
 Domnule  ministru Nicolae-Ionel CIUCĂ,
 Domnule secretar de stat Marius BĂLU,
 Domnule general de brigada Valeriu ROȘU,
    Pentru că s-a promis si nu s-a rezolvat 
problema eliminarii inechitatilor din sistemul pensiilor 
militare de stat (noiembrie 2019 - decembrie 2020);
    Pentru că am ales să fim parteneri cu ceilalţi 
actori de SNAOPSN şi, aici mă refer în special la cei 
din MAI, am cedat la majoritatea propunerilor 
(mofturi) acestora;
    Pentru ca perspectiva din acest an nu este deloc 
"roz" şi a debutat cu neindexarea pensiilor militare cu 
rata medie a inflatiei;
    Pentru că pensionarii militari au fost păcăliţi 
constant de guvernanţi şi politicieni şi aşteptările lor 
risipite an de an;
    Pentru că actualul PLx 199 are şanse foarte 
mici să treacă în actuala formă, iar actuala configuraţie 
parlamentară, la nivelul Camerei Deputaţilor, este 
fragilă atât la comisii cât şi în plen;
    După desfăşurarea activităţii din data de 
12.01.2021 de la Palatul Parlamentului, în organizarea 
Comisiei de apărare din Camera Deputaților şi unde 
majoritarea vorbitorilor au criticat continutul PLx 199, 
revin la o propunere mai veche şi anume: iniţierea 
imediată a unui proiect de OUG pentru eliminarea 
(parţială) a discriminării din sistemul pensiilor militare 
de stat, respectiv art.110 indice 1 din actualul PLx 199, 
amedat:
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       - data aplicării sa fie tot 01.04.2021;
       - alin. (4) să fie modificat în sensul de a se 
aplica o penalizare de 1% pentru fiecare an lipsă, în loc 
de "proporţional" care înseamnă de 4 ori mai mult.
    Celelalte prevederi din actualul PLx 199 să fie 
lăsate în lucru la Comisia de apărare/CD şi cu care îşi va 
face agenda pentru actuala legislatura.
    Această variantă de lucru am prezentat-o şi în 
cadrul activităţii desfăşurate la Palatul Parlamentului în 
data de 12.01,2021.
 Cu aleasa consideratie si deosebit respect,
 PRESEDINTELE ANCMRR “Al.I.Cuza"
 G e n e r a l - l o c o t e n e n t  ( r t g . )  N e c u l a i 
BAHNAREANU

***

COMUNICAT  FORUM S.A.O.P.S.N. din 
06.04.2021

     Conform celor stabil i te împreună cu 
conducerea Ministerului Apărării, în data de 
06.04.2021, împreună cu domnii : gl.lt.(r) Băhnăreanu, 
colonei (r) Bratasanu, Hoara si Simon, am participat la 
întâlnirea cu domnul ministru Ciucă Nicolae.
    Întâlnirea s-a desfășurat în spiritul acțiunii 
comune pentru soluționarea problemelor cu care se 
confruntă personalul militar activ, în rezervă sau 
retragere.

    Problemele discutate au vizat: situația 
legislativă a proiectului PLX 199, proiect care trebuie 
să fie soluționat, dl. ministru urmând să facă demersuri 
la primul ministru și la președintele Comisiei de 
apărare a Camerei Deputaților pentru ca proiectul să 
intre în procedură legislative.
 Normele de aplicare a legii 168 sunt în 
transparență decizională și în 10 zile (până pe 16.04) 
pot fi înaintate secretariatului general propuneri, 
sugestii, opinii,
Există preocupare la nivelul conducerii ministerului 
pentru elaborarea unei legislații a salarizării 
personalului militar, pentru înlăturarea inechităților din 
sistem, legislație care să aibă în atenție și prevederile 
ISCO 08.
    Domnul ministru și-a manifestat opinia ca la 
nivelul structurilor asociative să continue activitatea 
Forumului, singura opțiune de unificare conceptuală, a 
acestor structuri.
 Domnul ministru a subliniat disponibilitatea 
ca structuri de specialitate din domeniul medical  să 

acționeze, împreună cu specialiști din structuri 
asociative, pentru reanalizarea M110/2019 privind 
asistența medicala.
   S-a subliniat necesitatea intervenției la factorul 
politic ca singura posibilitate (deocamdată) de punere 
în operă a PLX 199.
   Totodata s-a susținut, de către participanții la 
întâlnire, a necesității realizării unor întâlniri operative 
pe tema soluționării problemelor militarilor.
   Voi înainta, în scris, către președintele PNL, 
solicitarea realizării unei întrevederi pe aceste 
probleme având în vedere faptul că acest partid, prin 
functiile pe care le ocupă în conducerea statului, are 
posibilitatea să pună în practică promisiunile de 
înlăturare a inechităților din sistemul militar.
           Cu respect
        Col.(r) Marian Tudor

***

FORUMUL STRUCTURILOR 
ASOCIATIVE DIN SISTEMUL DE 
APĂRĂRE ORDINE PUBLICÂ ŞI 

SECURITATE NAŢIOANALĂ -FORUMUL 
SAOPSN-cu preşdenţie asigurată de 

ASOCIAŢIA ROMIL 
Înregistrată la nr.crl. 50533 cu numărul 9872IA/2009 în Registrul 

Naţional al Asociaffilor şi Fundaţiilor. Cod de înregistrare fiscală (CIF): 
24958923. 

Telefon: Preşedinte 0761.684.325; Secretariat:0744.133.212. 
Adresa de corespondeniţă: Bucureşti, sector 5, strada Dumbrava Nouă, nr 

41,bloc S18, Se.1, Et.7, Ap. 30, Cod poştal 051148„ Email: 
Presedinte:«tudonrarian37@yahoo.com>›; Secretariat:<< 

romilbuc@gmail.com >›, Site:<< www.asociatiaromil.ro>> 

 Nr...53..din.,06,12.2021 
 Domnului, 
 Nicolae-Ionel CIUCĂ 
 Prim ministru al Guvernului Rornâniei      
 Domnule prim ministru, 
 În primul rând, ca militar nu pot decât mă 
bucu r  c ă  un  mi l i t a r  de  ca r i e r ă ,  pe r soana 
dumneavoastră, a fost desemnat prim-ministru, 
primind misiunea de a scoate ţara dintr-o situaţie 
politică, economică şi socială cum nu a mai fost de pe 
vremea războiului. Este o misiune grea, solicitantă, 
riscantă, dar totodată onorantăNă incredinţez domnule 
prim ministru de tot sprijinul militarilor in rezevă. şi 
retragere pe care ii reprezint, 1n realizarea acestei 
rnisiuni deosebit de grele şi sunt convins toţi militarii 
vă vor sta alături aşa curn au stat in toate momentele de 
restrişte alc ţării tuturor conducătorilor lor, pentru 
depăşirea probiemelor cu care veţi confi-unta.
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  Totodată, având in vedere faptui că 
 -Cunoaştcţi ca nici un a1t prim-ministru 
dinaintea dumneavoastră, situaţia arrnatei, a militarilor 
români, in activitate si in rezervă;
  -Aţi promis incă de la numirea ca ministru al 
apărării in toamna anului 2019 că veţi rezolva 
problemele pensiilor militare, deziderat nerealizat 
datorită piedicilor puse de guvernele anterioare; 
 -inainte de a fi desemnat prim ministru in 
social-media au apărut informaţii si au fost manifestate 
de către reprezentanţi ai clasei politice, intenţii de 
modificare a legii pensiilor rnilitare; 
 -Există deja un proiect de modificare a legii 
pensiilor si un altul de desfiinţare a "pensiilor special" 
unde este inclusă si Legea 223/2015 a pensiilor 
militare; 
 -Recent actualul ministru al finanţelor a 
declarat că, citez „ există o problemă a pensidor 
speciale care nu au fost indexate de ani de zik" 
menţionând că modificările care ii privesc pe 
pensionarii militari vor fi făcute impreună cu 
Ministerul de Interne si cu Ministerul Apărării 
Naţionale; 
 -Se vorbeste intens 1a televiziuni despre o 
criză financiară in asigurarea salariilor si pensiilor 
tuturor rom,,"nilor; 
 Fiind convinsi câ din partea dumnevoastră 
există o dorinţă reală de a face dreptate tuturor celor 
care au fost neglijaţi si loviţi de regimurile anterioare, 
solicităm domnule prim ministru, o intâlnire la care să 
participe toţi factorii de răspundere in problematica 
drepturilor militarilor, respectiv rninistrii apărării, 
internelor, finanţelor, justiţiei, muncii, pentru a afla in 
prirnul rând care sunt intenţiile reale şi modalităţile de 
rezolvare efectivă a problemelor pensillor militarilor, 
pensii care nu au mai fost indexate si act-ualizate de ani 
de zile. Dorim ca la această intâlnire să fie lămurite 
aspecte privind: 
 -Rolul şi locul Armatci in societatea 
românească actuală, dar nu in conferinţe şi colocvii, ci 
cum intenţionează Guvernul actual să acorde efectiv 
acest loc Armatei; 
 -Viitoarea lege a pensiilor, modul in care 
aceasta va afecta pensiile rnilitare de serviciu, ce se 
intenţionează şi ce prevede acel proiect privind pensiile 
militare, concret; 
 -Legea salarizării cu accent pe rolul şi locul 
profesiei militare in eadrul societăţii unde profesia de 
militar este nerecunoseută iar gradcic militare sunt 
cuantificate la meseriei de păpuşar, paznic de noapte. 
Este nu doar nedrept sau diseriminator ei şi umilitor 
pentru un militar să constate câ meseria de baby-sitter 
sau aburitor să fie trecute in COR 2021, DAR CEA DE 
MILITAR NU, în condiţiile în care militand 
indeplineşte pcntru ţară aceleaşi funcţii pe care le 
îndeplineşte dădaca pentru copil ; 
 -Intenţiile actualului guvem, sprijinit de o 
majoritate parlamentară eopleşitoare, în ceea ce 
priveşte proieetele aflate in procedură parlamentară 
privind drepturile militarilor; 

 -Alte aspecte privind armata activă şi de 
rezervă, prevăzute in proiectul statutului cadrelor 
militare şi alte docurnente aflate in proicct sau deja 
legiferate; 
 Vă rugăm domnule prim ministru, sâ reflectaţi 
la solieitarea noastră, să ll aeordaţi atenţia euvenită eu 
toate aspeetele şi implicaţiile ce decurg pentru a găsi 
înţelegere, dar si ajutor in rezolvarea problemelor 
noastrc şi să daţi un răspuns pc măsura importanţei sale 
cu o cât mai mare celeritate având in vedere si alte 
măsuri ce ar urma a ti luate in urma discuţiilor.
 P e r s o a n ă  d e  c o n t a c t :  P r e ş e d i n t e l e 
FORUMULUI SAOPSN si Preşedinte al Asociaţiei 
ROMIL, col. rtg. Marian TUDOR, tel: 0761 684 325, e-
mail: tudormarian37@yahoo.com, adresa de 
corespondenţă fiind precizată în antet. 
 Preşedintele
 F O R U M U L U I  S T R U C T U R I L O R 
ASOCIATIVE DIN SAOPSN
  Col. (rtg) Marian TUDOR

***

Întâlnire a ministrului apărării naționale cu 
reprezentanți ai militarilor în rezervă și 

retragere

        Ministrul apărării naționale, Vasile Dîncu, s-a 
întâlnit marți, 14 decembrie, la sediul M.Ap.N., cu 
reprezentanți ai conducerii unor structuri asociative ale 
personalului militar în rezervă și în retragere. La 
întâlnire au fost prezenți șefi ai unor structuri centrale 
ale MApN,cu responsabilități și atribuții în domeniul 
problematicilor propuse spre analiză.   
        În cadrul întâlnirii, au fost trecute în revistă 
principalele subiecte aflate în sfera preocupărilor 
structurilor asociative ale militarilor în rezervă și în 
retragere, fiind analizate o serie de soluții posibile față 
de problemele ridicate.
        Aceste soluții, de natură legislativă și 
procedurală, urmează să fie detaliate în perioada 
următoare, printr-un proces de consultare și colaborare 
între structurile de specialitate ale MApN și cele ale 
militarilor rezerviști, care se va desfășura într-un cadru 
instituțional.
      „Deși mă aflu la începutul mandatului de 
ministru, problemele cu care se confruntă rezerva 
armatei îmi sunt cunoscute, din activitatea politică 
anterioară, în special cea de senator. Asigurându-vă de 
tot respectul meu pentru militari, vreau să vă informez că 
unul dintre principiile de bază ale mandatului pe care mi 
l-am asumat la conducerea MApN este legat de calitatea 
vieții militarilor și a familiilor acestora, atât a celor în 
activitate, cât și a celor aflați în rezervă sau în retragere. 
Vă asigur că vă puteți baza pe buna noastră credință, a 
mea și a echipei de conducere a instituției. Vom căuta, 
împreună cu dumneavoastră, soluții pragmatice și 
realiste pentru problemele pe care le întâmpinați”, a 
declarat ministrul Dîncu în cadrul întâlnirii.
      Biroul de presă al  A.N.C.M.R.R.

- S T I N D A R D -
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FILIALA	JUDEȚEANĂ	„ZIRIDAVA”	ARAD
ADUNARE GENERALĂ DE DARE DE SEAMĂ 

ȘI ALEGERI LA FILIALA JUDEȚEANĂ „ZIRIDAVA” ARAD A A.N.C.M.R.R.

- S T I N D A R D -

 Miercuri, 14 aprilie 2021, a avut loc la Cercul 
Militar Arad adunarea generală de dare de seamă și 
alegeri a Filialei arădene a ANCMRR. A participat doar  
un număr restrâns de persoane, conform prevederilor 
legale de respectare a condițiilor de prevenire a 
răspândirii virusului Covid 19.

    Președintele Filialei, general maior (r) 
Heredea Vasile-Ionel a deschis adunarea prezentând 
invitații, anunțând ordinea de zi și rugând asistența să 
păstreze un minut de reculegere în amintirea 
camarazilor plecați în eternitate.
    La adunare au participat prefectul județului 
Arad, Toth Csaba, subprefectul Doru Sinaci, 
vicepreședintele Consiliului Județean Ionel Bulbuc, 
primarul municipiului Arad Călin Bibarț, comandantul 
CMJ Arad lt.col. Ciprian Filimon,cu toții adresând 
mesaje de salut și de apreciere cu privire la rolul și locul 
armatei în comunitatea arădeană.
    Președintele Filialei a prezentat Raportul de 
activitate al organelor conducătoare ale Filialei – 
Președinte, Comitet, Birou – în cei patru ani care au 
trecut de la precedentele alegeri, din Raport reieșind 
faptul că Filiala a îndeplinit la cote foarte bune sarcinile 
înscrise în Statutul ANCMRR, pentru apărarea 
d r e p t u r i l o r  ș i  d e m n i t ă ț i i  m i l i t a r i l o r  î n 
rezervă/retragere, ale veteranilor de război și familiilor 
acestora, fiind un promotor al bunelor relații cu 
autoritățile publice locale, cu mediul cultural, religios, 
de afaceri și școlar-universitar arădean, de asemenea 
realizând parteneriate benefice cu prieteni din 
străinătate. Pentru toate acestea, conducerea centrală a 
ANCMRR a apreciat la superlativ, în multe rânduri, 
activitatea Filialei arădene, organizând aici activități 
importante din calendarul intern și extern al asociației.
    A urmat Raportul Comisiei de cenzori 
prezentat de col.(r) Vasile Arion și un emoționant apel 
făcut de col.(r) Marcel Lucaciu, președintele Filialei 
Arad a A.N. „Cultul Eroilor-Regina Maria” prin care a 
căutat să-și apropie cât mai mulți adepți la programul 
de cinstire a eroilor neamului, de îngrijire a 
monumentelor și locurilor comemorative.

    Discuțiile care au urmat au scos în evidență 
activitatea deosebit de benefică pentru Filială a 
generalului Heredea (lt.col. Cristian Deme), 
necesitatea unității acționale și organizatorice a tuturor 
categoriilor de rezerviști (col. Constantin Lucaciu,  mr. 
Traian Ienoșdan), inițierea unor acțiuni în folosul 
membrilor (col. Gheorghe Tănase). 

    A urmat partea de alegere a noilor organe cond 
ucătoare. Fiind depusă o singură candidatură la funcția 
de președinte al Filialei – în persoana col.(r) Crișan 
Sandu – aceasta a fost supusă votului și aprobată în 
unanimitate. Apoi a fost ales Comitetul Filialei, în 
număr de 35 de membri, care în prima ședință a ales 
Biroul Permanent, format din 15 membri.

    Președintele nou ales a mulțumit votanților 
pentru încrederea și onoarea ce i s-au acordat, 
angajându-se solemn să continue la cote și mai înalte 
frumoasa activitate a Filialei pe care – așa cum toată 
lumea știe – a girat-o în precedentul mandat din postura 
de prim vicepreședinte. Putem spune că la Arad există 
continuitate în conducerea Filialei, chiar dacă 
președintele anterior, gl.mr.(r) Vasile Ionel Heredea, nu 
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mai poate continua pe funcție, din motive statutare.
    Ca semn de recunoștință și apreciere, noul 
președinte a propus ca gl. Heredea să fie desemnat 
Președinte de Onoare al Filialei, propunere aprobată în 
unanimitate.
    „Este un sfârșit de mandat, dar un nou început 
pentru Filială și pentru organele ei conducătoare. Cei 
mai mulți dintre camarazii nou aleși au fost și în 
mandatul anterior, așa că se cunosc foarte bine, 
munca, țelurile și sarcinile fiecăruia. Le mulțumesc 
pentru ajutor celor cu care am colaborat și sunt sigur 
că vor da și de-acum încolo tot ce e mai bun pentru 
prosperitatea Filialei și pentru binele camarazilor” a 
declarat gl.mr.(r) Vasile Ionel Heredea. 
    La rândul său, col.(r) Sandu Crișan a adăugat: 
„Dl. general nu pleacă de lângă noi, sunt sigur că va 
pune umărul, ca și până acum, la bunul mers al 
lucrurilor în Filială. Cu toții vom face front comun în 
lupta grea, dar necesară, cu factorii politici prin care 
dorim să fie satisfăcute cerințele și drepturile legale pe 
care le impun uniforma militară și jurământul pentru 
patrie”.
                                                  Mr.(r) Dorin Ocneriu

***

RAPORTUL  ORGANELOR 
CONDUCĂTOARE ALE FILIALEI 
JUDEȚENE „ZIRIDAVA” ARAD A 

ANCMRR CU PRIVIRE LA 
ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE DE LA 
PRECEDENTA ADUNARE DIN APRILIE 

2018 PÂNĂ ÎN PREZENT
Prezentat de Gl. mr. (r) Vasile Ionel Heredea

    Stimați oaspeți, dragi camarazi!
    Vă rog să-mi permiteți să prezint drumul 
parcurs de asociația noastră de la ultima adunare de 
dare de seamă și alegeri din aprilie 2017 până azi 13 
aprilie 2021.
    Conform statutului ANCMRR, Filiala noastră 
a avut în prim-planul atenției directivele și 
recomandările cuprinse în Strategia ANCMRR și în 

Planul de hotărâri ale Consiliilor Directoare anuale, 
prin care se urmărește apărarea drepturilor și demnității 
rezerviștilor militari, protecția socială a acestora, 
păstrarea și îmbogățirea tradițiilor eroice ale armatei 
române, cinstirea evenimentelor de seamă și a 
personalităților marcante din istoria poporului român, 
precum și modul eficient în care structurile teritoriale 
interacționează și colaborează cu partenerii sociali din 
municipiu și județ sau cu partenerii externi.
    Putem afirma că am reușit să întărim imaginea 
Filialei, să apărăm onoarea și demnitatea cadrelor 
militare în rezervă și în retragere, să desfășurăm o 
activitate diversificată și eficientă, în spiritul devizei 
Patrie-Onoare-Demnitate.
  Conducerea Filialei este structurată ierarhic și 
pe responsabilități clare, ușor de urmărit. Președintele, 
Biroul, Comitetul, 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 unic apărarea drepturilor 
cadrelor militare în rezervă și în retragere, ale familiilor 
noastre în relațiile cu M.Ap.N., cu autoritățile și 
instituțiile publice locale și totodată păstrarea și 
cultivarea patriotismului, a tradițiilor militare, 
dragostea și interesul pentru armată și pentru uniforma 
militară. Activitățile de asociație s-au corelat cu 
prevederile statutare privind permanența la sediul 
filialei, antrenarea membrilor în activități diverse, 
strângerea cotizațiilor, participarea la evenimente 
sărbătorești sau, după caz, la cele triste cauzate de 
decese, aducând un strop de mângâiere și încurajare 
familiilor îndoliate. Cotizația s-a strâns în procent bun,
s-au adunat sume notabile și din cota de impozit de 2%, 
însă prea puțin din sponsorizări și deloc din fonduri 
europene, capitol la care noua conducere va trebui să 
lucreze mai mult. În ce privește numărul de membri, 
acesta a evoluat spre scădere, din cauza faptului că am 
înregistrat decese și n-au mai venit decât foarte puțini 
membri dintre cadrele militare pensionate în ultimii 
ani, cei mai mulți preferând să se înscrie în Asociația 
Veteranilor din Teatrele de operații, unde se pare că au 
unele avantaje. Micile avantaje oferite de Statutul 
asociației noastre s-au concretizat în înaintarea la 
gradul următor, propunerile fiind transmise anual în 
două tranşe, respectiv 31 Mai Ziua Rezervistului 
Militar şi 25 Octombrie Ziua Armatei României), 
cadrele în retragere nominalizate fiind avansate în grad 
în cadru festiv. Am înregistrat și transmis la București 
cereri de cazare în stațiunile de odihnă și tratament din 
rețeaua M.Ap.N., am acordat ajutoare financiare și am 
consiliat membrii în legătură cu diverse probleme. N-
am reușit mare lucru în ce privește rețetele de 
medicamente gratuite și compensate, mai ales că în 
anul 2020 unul dintre medicii care deserveau cadrele 
militar – dr. Papp Ștefan – și-a închis cabinetul de 
medicină de familie la care erau înscriși mulți dintre 
membrii noștri.
    Un punct de seamă în activitatea noastră din 
acești ani a fost contactul permanent cu oamenii politici 
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de decizie de la nivel național și local. Conform 
strategiei ANCMRR, am purtat discuții individuale și 
am trimis emailuri parlamentarilor arădeni – inclusiv 
fostului ministru Mihai Fifor - pentru a-i coopta în 
demersul de apărare legislativă a drepturilor 
rezerviștilor din Sistemul Național de Apărare, ordine 
Publică și Siguranță Națională, fapt care, sperăm noi, 
va avea un rol în configurația viitoarelor acte normative 
elaborate de Parlamentul României cu incidență în 
viața militarilor, însă până acum nu sunt progrese 
vizibile. Vom continua inițiativa contactelor cu 
decidenții politici, prima având loc nu de mult, 

deputatul Sergiu Bâlcea fiind invitatul nostru la o 
discuție pe această temă. Sperăm să avem deschidere la 
toți parlamentarii de Arad, precum și la decidenții pe 
plan local.
    Dragi camarazi, cele mai semnificative 
activități din acești ani au fost participarea la 
manifestările de sărbătorire a datelor istorice cunoscute 
de toată lumea și pe care le aniversăm în fiecare an – 
Ziua Națională, Ziua Armatei, Ziua Rezervistului, Ziua 
Europei, Ziua Veteranilor, Ziua Drapelului, Ziua 
Imnului, Ziua Unirii și altele. Am avut bucuria să 
sărbătorim Centenarul Marii Uniri – 1918-2018, apoi 
Centenarul intrării Armatei Române în Arad – 1919-
2019, momente de mare emulație patriotică națională și 
locală. Asociația noastră, precum și asociațiile 
veteranilor de război și Cultul Eroilor din Arad, alături 
de parlamentari, intelectuali, oameni politici, de 
cultură și artă, reprezentanți ai cultelor religioase, ai 
mediului școlar și universitar, ai armatei active și 
instituțiilor MAI, au participat activ la înfăptuirea 
Programului oficial gândit și aplicat de administrația 
arădean pentru sărbătorirea Centenarului Marii Uniri 

care a cuprins o paletă largă de evenimente, activități și 
inițiative desfășurate pe tot parcursul anilor 2018 și 
2019, fapt pentru care asociațiile noastre și mulți dintre 
membrii au fost distinși cu Ordinul Centenar și cu 
Medalia Centenar. Nu vom uita luptele pentru apărarea 
Marii Uniri duse împotriva regimului comunist ungar, 
finalizate în august 1919 cu ocuparea Budapestei de 
către Armata Română. Acestor eroi România le 
datorează respect și cinstire pentru jertfa lor, le 
datorează realizarea visului milenar al românilor de 
pretutindeni de a trăi în granițele firești ale unui stat 
românesc mare, puternic, respectat. Pentru arădeni, 

Centenarul Marii Uniri 
înseamnă atât mândria de a 
trăi într-o țară întregită, 
liberă și independentă, dar și 
cinstea de a fi urmașii 
corifeilor care la 1918 au 
p r e g ă t i t  p o l i t i c  ș i 
programatic Marea Adunare 
de la Alba Iulia de la 1 
Decembr ie ,  precum ș i 
o s t a ș i l o r  d i n  G ă r z i l e 
Naționale și din Armata 
Română care au apărat 
u n i r e a .  M u l ț u m i m  p e 
această  cale  organelor 
adminis t ra ț ie i  publ ice 
j ude ț ene ,  mun ic ipa l e , 
orășenești și comunale din 
localitățile arădene pentru 
modul în care au organizat și 
desfășurat manifestările 
culturale dedicate Anului 
Centenar 2018-2019.
    Un aspect nou, inedit 
și de mare mândrie pentru 

membrii filialei noastre a fost punerea în aplicare a 
Parteneriatului semnat cu Consiliul Județean Arad – 
prin Centrul Cultural Județean, și cu Primăria Arad – 
prin Centrul Municipal de Cultură, modalitate foarte 
eficientă de cooperare strânsă în îndeplinirea 
obiectivelor comune prin care să fie pusă în valoare 
bogata moștenire istorică a plaiurilor arădene. Suntem 
siguri că va continua și în viitor această benefică 
colaborare instituțională, pentru care mulțumim 
edililor arădeni de la nivelul municipiului și județului.
    Un alt parteneriat care a avut și are un mare 
succes în rândul membrilor asociației noastre este cel 
demarat puțin înainte de investirea organelor care azi 
își încheie mandatul, adică în anul 2016: cel cu 
Cluburile Rezerviștilor Militari din Bekescsaba și 
Szeged, dezvoltat tot mai mult în anii 2017, 2018 și 
2019, care însă a stagnat în anul 2020 din cauza 
restricțiilor impuse de combaterea pandemiei. 
Acțiunile comune cu partenerii maghiari au fost 
regulate, la ele participând cu bucurie sute de militari 
din ambele țări. Transmitem condoleanțe și regretul 
nostru pentru pierderea președintelui Clubului din 
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Bekescsaba, col. de poliție Zahoran Gyorgy, camarad 
demn de cel mai mare respect. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace, iar spiritul lui să ne vegheze din 
Ceruri, spre veșnică aducere aminte și prietenie!
    O latură de mare importanță a activității 
noastre a reprezentat-o creația literară și de promovare 
a imaginii Filialei. S-au lansat mai multe cărți scrise de 
autori militari sau în coautorat cu scriitori locali 
cunoscuți, a apărut periodic revista STINDARD, au 
fost publicate numeroase articole în presa locală și 
națională precum și pe site-ul ancmrr.ro și în revista 
Rezerva Oștirii Române, fapt care dovedește 
preocuparea literară a membrilor Filialei noastre. 
Evidențiez aici scriitori și jurnaliști reputați precum 
col.(r) Ion Stăncioiu, col.(r) Horea Gana, col.(r) 
Constantin Butunoi, lt.col.(r) Alexandru Ioan Chiș, 
mr.(r) Dorin Ocneriu, cpt.(r) Ioan Tuleu, nume devenite 
de mult recunoscute și apreciate, între care, cu 
modestia de rigoare, îndrăznește să se numere și cel 
care vă vorbește. Remarcăm de asemenea activitatea 
literară în cadrul Ligii Scriitorilor Români și în 
diversele cenacluri din oraș, precum și organizarea 
Festivalului-concurs de literatură patriotică SUB 
STINDARDUL TRICOLOR, în anii 2019 și 2020, care 
va continua. 
    Ca urmare a efervescenței activității noastre, 
tot mai prezentă în dialogul cu societatea civilă 
arădeană și cu partenerii sociali, conducerea 
ANCMRR a apreciat în mod laudativ munca Filialei 
arădene, organizând la noi două activități de mare 
anvergură: Consfătuirea Zonală din luna mai 2017 și 
întâlnirea internațională din 2018, când au participat 
delegații ale asociațiilor similare din Bulgaria, Italia, 
Serbia, Turcia, Ungaria și bineînțeles România. 
Mulțumim președintelui  gl . l t . ( r tg)  Neculai 
Băhnăreanu, primvicepreședintelui Virgil Bălăceanu și 
întregii conduceri de la București pentru cinstea pe care 
ne-au făcut-o și pentru încrederea acordată!
    Pe lângă acestea, în viața internă de organizație 
lucrurile au decurs conform planificării. S-au ținut la 
termen ședințele de Birou și de Comitet, întâlnirile 
semestriale cu comenzile C.M.J. și Batalionului 191 
Infanterie, aniversarea zilelor de naștere sau 
onomastice ale camarazilor, cinstirea Seniorilor, 
întocmirea tuturor documentelor de uz intern, 
propuneri pentru modificarea statutului ANCMRR, 
achiziționarea de aparatură și materile consumabile și 
alte activități de interes intern. Suntem cu toții de acord 
că activitatea filialei a fost una deosebit de intensă, cu 
realizări în planul imaginii și al îndeplinirii obiectivelor 
statutare, conform strategiei ANCMRR. 
 Evidențiez aici pe col.(r) Sandu Crișan, col.(r) 
Mihai Aniculăesei, col.(r) Vasile Alexa, col.(r) Vasile 
Arion, mr.(r) Gheorghe Grec, mr.(r) Octavian Dămoc, 
m.m.p. Nicolae Duniov, plt.adj.pr.(r) Pruteanu 
Laurențiu, plt.adj.pr. Manole Nicodim, plt.adj.pr. Pavel 
Togan, plt.adj. Vasile Sebeșan, și alții. 
 Evidențiem de asemenea și activitatea 
desfășurată la Subfiliala Lipova, camarazii de-acolo 
reușind să mențină în percepția publică locul și rolul 

armatei, care cândva era o componentă importantă a 
comunități i  l ipovane. Felicităm conducerea 
Subfilialei, președinte col.(r) Nedelcea Ion, 
vicepreședinte m.m.p.(r) Nastasă Nistor, secretar lt.col. 
Hancea Dorin și pe toți camarazii de-acolo.
    Din păcate, pandemia de coronavirus care ne-a 
cotropit viața în ultimul an a lovit puternic activitatea 
asociației, fiind permise doar întâlniri și acțiuni strict 
restricționate ca durată și număr de persoane.
    Un aspect nedorit petrecut în sânul Filialei Arad 
a ANCMRR în anul 2018 a fost ruperea Subfilialei Ineu 
din subordinea Filialei Județene. Deși am făcut 
numeroase demersuri la București, se pare că acest 
aspect nu-și găsește încă rezolvarea. Statutul ANCMRR 
oferă o portiță celor care au tendințe centrifuge și nu vor 
să recunoască autoritatea structurilor și organelor 
teritoriale ale ANCMRR. Sintagma „Filiale locale” 
formulată în noul Statut este ambiguă și destabilizatoare, 
permițând unor elemente din structura filialelor județene 
să se rupă și să depindă direct de București. Nu este 
normal și nici folositor pentru unitatea asociației noastre 
naționale. Trebuia statuat clar că într-un județ există o 
singură FILIALĂ, cu sediul în orașul reședință de județ, 
iar în alte localități din județ pot funcționa doar 
SUBFILIALE, aflate în subordinea FILIALEI 
JUDEȚENE. Modul cum este formulată acum 
prevederea regulamentară lasă loc la interpretări și la 
secesiuni, situație cu care ne confruntăm și noi prin 
ieșirea din subordinea noastră a asociației de la Ineu, care 
s-a declarat doar COLABORATOARE a Filialei 
Județene. O astfel de optică nu face decât să fragmenteze 
rezerva armatei și să dea posibilitatea de manifestare a 
unor orgolii și frustrări neconforme cu scopul și 
obiectivele ANCMRR. Să nu uităm că „în unire stă 
puterea” și că la nivel central s-a constituit Forumul 
Structurilor Asociative care ne reprezintă în dialogul cu 
factorul politic.
    Mă opresc aici cu Raportul de activitate și cu 
prezentarea acțiunilor Filialei noastre. Ar mai fi multe 
de spus, pentru că activitatea noastră are valențe 
multiple, dar nu vreau să abuzez de răbdarea oaspeților 
noștri, mai ales că avem și alte puncte importante la 
Ordinea de zi. Concluzionez doar că organele alese ale 
Filialei Arad a ANCMRR care astăzi își incheie 
mandatul au desfășurat o activitate intensă, prolifică, 
diversificată, în deplină concordanță cu prevederile 
statutare, cu scopul și cu deviza ANCMRR. Ele s-au 
achitat cu brio de sarcinile specifice, cadrele cu funcții 
de conducere demonstrând pricepere, competență și 
dedicare pentru interesele rezerviștilor militari arădeni. 
    În numele meu personal, al camarazilor din 
filială și al partenerilor noștri, vă mulțumesc tuturor 
pentru munca voastră de patru ani! Am colaborat foarte 
bine, ne-am făcut datoria și acum putem privi cu 
satisfacție la rezultatele obținute. 
    Cei care veți fi realeși, sunt sigur că veți lucra la 
fel de devotat ca și în mandatul anterior. Dumnezeu să 
vă ajute să vă duceți la bun sfârșit misiunea!
    Am onoarea să vă salut!

***
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COMPONENŢA   COMITETULUI  FILIALEI JUDEŢENE „ZIRIDAVA” ARAD    
ÎNCEPÂND CU DATA DE  14 APRILIE 2021

ROMANIA
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CADRELOR MILITARE  ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „Alexandru Ioan Cuza”

Filiala Judeţeană”Ziridava” ARAD

Sediu: Cercul Militar,B-dul Decebal nr.19,telefon 0357404764 email: rezervist.arad@yahoo.com

Nr.crt Gradul Numele şi Prenumele Observatii 
1 Col.(r) ALEXA VASILE   
2 Mr.(r) GREC GHEORGHE  
3 Gl.mr.(r) HEREDEA VASILE  IONEL  
4 Plt.adj.pr(r) PRUTEANU LAURENȚIU  
5 Lt.col.(r) MITROFAN NICOLAE  
6 Col.(r) ANICULĂESEI MIHAI  
7 Plt.adj.pr.(r) NICODIM  MANOLE  
8 Col.(r) CRIȘAN SANDU  
9 Cpt.cdor(r) COTIGĂ ADRIAN  
10 Col.(r) NEDELCEA   ION PRESEDINTE LIPOVA  
11 Mr.(r) DĂMOC OCTAVIAN   
12 Plt.adj.pr(r) SEBEȘAN VASILE   
13 M.M.pr(r) DUNIOV NICOLAE  
14 Col.(r) DUMITRESCU MIRCEA  
15 Cpt.(r) BODNĂRESCU CONSTANTIN  
16 Col.(r) ISAC ȘTEFANACHE  
17 Plt.adj.pr.(r) BARTA DEZIDERIU   
18 Col.(r) HĂLBAC NICOLAE  
19 Col.(r) JULA IOAN  
20 Mr.(r) OCNERIU DORIN  
21 Col.(r) POPA NICULAE  
22 Lt.col(r) STROE MARIN  
23 Plt.adj.pr(r) CZIMBAL IOAN  
24 Lt.col(r) TĂTAR PAVEL   
25 Plt.adj.pr.(r) DUMITRU GEORGE  
26 Col.(r) TARCEA IOAN   
27 Plt.adj.pr(r) TOGAN PAVEL   
28 Plt.adj.pr(r) CRISTEA ILIE  
29 Lt.col.(r) KERESZTES GYORGY  

   
   
   
   
   
   
   

30 Lt.col.(r) CHIȘ ALEXANDRU IOAN  
31 M.M.pr(r) FRANȚ IOAN  
32 Col.(r) LUCACIU MARCEL  
33 Plt.adj(r)dr PAPP  ŞTEFAN  
34 Col.(r) ARION VASILE  
35 Lt.col.(r)ing DEME  CRISTIAN  
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LISTA MEMBRILOR BIROULUI PERMANENT ALES LA PRIMA ȘEDINȚĂ A 

COMITETULUI FILIALEI JUDEȚENE „ZIRIDAVA” ARAD A A.N.C.M.R.R DIN 

DATA DE 14 aprilie 2021  

Nr.crt Gradul Numele şi Prenumele Observaţii 
1 Col.(r) CRISAN SANDU Președinte executiv 
2 Gl.mr.(r) HEREDEA VASILE IONEL Președinte de onoare 
3 Col.(r) ALEXA VASILE  Primvicepreședinte 
4 Col.(r) LUCACIU MARCEL Vicepreședinte 
5 Col.(r) ANICULAESEI MIHAI Vicepreședinte 
6 Mr.(r) GREC GHEORGHE Vicepreședinte 
7 Col.(r) ARION VASILE Cenzor 
8 Col.(r) COTIGA ADRIAN Secretar executiv 
9 Mr.(r) OCNERIU DORIN Purtător de cuvant 
10 Plt.adj.pr(r) PRUTEANU LAURENTIU Membru birou permanent 
11 Plt.adj.pr(r) NICODIM MANOLE Membru birou permanent 
12 Mr.(r) DAMOC OCTAVIAN  Membru birou permanent 
13 M.M..pr(r) DUNIOV NICOLAE Membru birou permanent 
14 Plt.adj.pr(r) TOGAN PAVEL  Membru birou permanent 
15 Col.(r) NEDELCEA  ION Preşedinte fil.Lipova 
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 

- S T I N D A R D -

16



 

 
 

 
 

ORGANIGRAMA                                                                                                                  
Filialei Judeţene

 

“Ziridava” ARAD

 
 

 

 
 

                         

ANCMRR –“Alexandru Ioan Cuza” BUCUREŞTI

COMPARTIMENT  SECRETARIAT

 

Col.(r)

 

CRIŞAN  SANDU

 

Preşedinte executiv/Coordonator compartiment 

 

Cpt.cdr.(r)

 

COTIGĂ ADRIAN

 

Secretar 

 

executiv

 

Col.(r)

 

ANICULAESEI MIHAI

 

Vicepreşedinte/Sectiunea evidență

 

M.M.pr.(r)

 

DUNIOV  NICOLAE

 

Membru/legatura cu CMJ si org.adm.locale Arad

 

Plt.adj.pr.(r)

 

SEBEŞAN VASILE

 

Membru/legatura cu CMJ si org.adm.locale Arad

 

Plt.adj.pr.(r)

 

PRUTEANU LAURENTIU

 

Membru/legatura cu Asoc.pens.AR,RZ(MI şi SRI)

 

Sg.maj.(r)

 

OSTAFI  ADRIAN

 

Fotograf

 

COMPARTIMENT  FINANCIAR CONTABIL

 

Col.(r)

 

ALEXA  VASILE

 

Primvicepreşedinte/Coordonator compartiment

 

Col.(r)

 

ARION VASILE

 

Cenzor

 

Col.(r)

 

DUMITRESCU MONICA

 

Secretar compartiment

 

Col.(r)

 

TARCEA IOAN

 

Legătura cu banca

 

Sg.maj.(r)

 

BUTIU ROMANŢA

 

Contabil

 

Mr.(r)

 
MARTA IOAN

 
Membru

 

Lt.col.(r)
 

MITROFAN NICOLAE
 

Membru
 

 
COMPARTIMENT RELAŢII EXTERNE

 

Col.(r)
 

LUCACIU  MARCEL
 

Vicepreşedinte/Coordonator compartiment
 

Lt.col.(r)
 

CHIŞ ALEXANDRU IOAN
 

Translator 
 

Lt.col.ing.(r)
 

KERESTESZ GYORGYI
 

Translator
 

Col(r)
 

KASZONI  ZOLTAN
 

Translator
 

 
COMPARTIMENT JURIDIC/ si legatura cu parlamentarii aradeni si administraţia locală

 

Mr(r) IENOŞDAN TRAIAN Absolvent drept  

Lt.col(r) MITROFAN  NICULAE Legatura cu parlamentarii arădeni/adm.loc.Arad  

Col.(r) BĂDIC  SORIN Legatura cu ANCMRR Bucuresti/parlamentari  

Lt.col.(r)ing. DEME  CRISTIAN Absolvent drept  
Mr.(r) OCNERIU  DORIN Absolvent drept  
Col.(r) ARION VASILE Legatura cu parlamentarii arădeni  
COMPARTIMENT MASS MEDIA 
Mr.(r) OCNERIU  DORIN Purtător de cuvânt în relaţiile cu presa şi  mass media  
REVISTA   STINDARD 
Gl.mr(r)

 
HEREDEA VASILE IONEL

 
Presedinte fondator al revistei STINDARD

 
Mr.(r)
 

OCNERIU  DORIN
 

Redactor şef
 Col.(r)

 
GANA HOREA

 
Senior editor

 Sg.maj.(r)
 

OSTAFI  ADRIAN
 

Fotograf
 Lt.col.(r) CHIŞ ALEXANDRU IOAN Red. șef adj; Legatura cu viata culturala aradeana

Mr.(r) GREC GHEORGHE Vicepreşedine/Coordonator apariţie revista „Stindard”

 

 

 
 
 

 

 
   

   

    
    
    

  
  

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV LOGISTIC  
Col.(r) ANICULAESEI MIHAI  Vicepresedinte/ Coordonator compartiment
Col.(r) DUMITRESCU MIRCEA  Administrativ logistic  
Plt.adj.pr.(r)  NICODIM MANOLE  Sector logistic  
Plt.adj.pr.(r)  PRUTEANU LAURENTIU  Sector logistic  
Plt.adj.pr.(r)  TOGAN PAVEL  Sector logistic  
COMPARTIMENT  TURISTIC

 
Col.(r)

 
CRIŞAN  SANDU

 
Legatura cu presedintele si vicepresedintii CJArad

Cpt(r)
 

POPA CONSTANTIN
 

Initiator excursii
 Col.(r)

 
DUMA COSTICĂ

 
Legatura cu asociatia pensionarilor aradeni

M.M.pr.(r)
 

DUNIOV  NICOLAE
 

Legatura cu asociatia pensionarilor aradeni
Plt.adj.pr.(r)

 
PRUTEANU LAURENȚIU

 
Legatura cu asociatia pensionarilor aradeni

COMPARTIMENT  SĂNĂTATE

 Plt.adj.(r)dr.

 

PAPP   ŞTEFAN

 

Sănătate ,profilaxie,legătura cu compartimentul med.ANCMRR

COMPARTIMENT ISTORIE /RELATII INSTITUTII DE INVATAMANT

 Col.(r)

 

LUCACIU MARCEL

 

Pesedinte fil .„Cultul Eroilor-Regina Maria”Arad
Lt.col.(r) DEME CRISTIAN
Cpt.(r) TRANDAFIRESCU  IONEL
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31 mai-Ziua Rezervistului Militar  

În data de 31 mai 1864, în timpul domniei lui 
Alexandru Ioan Cuza, a fost adoptată "Legea asupra 
poziției ofițerilor", primul act normativ care dă 
identitate, valoare și sens corpului cadrelor militare în 
rezervă.                                                                     

În memoria acestui eveniment și în semn de 
respect pentru cei care au făcut din militărie profesia 
lor de o viață, Guvernul României, prin H. G. nr. 464 
/2010, a instituit  care se " Ziua Rezervistului Militar ",
aniversează, în fiecare an, în ultima zi din luna mai.

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

Din păcate, respectul și aprecierea autorităților 
pentru rezerviștii militarii și pentru ziua lor s-au 
diminuat în ultimii ani din cauza unor politicieni care nu 
prea știu ce înseamnă privatiunile vieții militare. Și 
credem că nu greșim când spunem că astăzi, datorită 
unor astfel de atitudini cadrele militare în rezervă și în 
retragere sunt privite de foarte mulți cetățeni ai 
României cu suspiciune sau chiar cu dispreț. De ce?

Totul pleacă de la cei care considera că 
armata este doar și cărora nu "o haină de vreme rea" 
le pasă de nevoile cadrelor militare, indiferent de 
poziția în care acestea se află.

Este cazul ca toți rezerviștii militari să fie 
priviți cu  în "PREȚUIRE - STIMĂ - RESPECT"
spec ia l  de  conducerea  Armate i  Românie i . 
        La mulți ani tuturor rezerviştilor militari!

                                 SĂ FIM UNIȚI !!!!

           Cu stimă şi consideraţie,

        Președintele ANCMRR "Alexandru Ioan Cuza"    
F i l i a l a  J u d e ţ e a n ă  " Z i r i d a v a "  A r a d 
            Colonel(r) Sandu Crișan

***

„Hai să dăm mână cu mână”
(dar nu ne ținem de mână)

    Însemnătatea zilei de 24 ianuarie a fost 
marcată la Arad printr-o suită de acțiuni adecvate 
situației de pandemie, între care menționăm expoziția 
de fotografii cu tematică uniristă, recital de cântece și 
poezii la Biblioteca Județeană „A.D. XENOPOL” 
Arad (difuzată online), exponate muzeale, etc. 
    Duminică, 24 ianuarie 2021, a avut loc o 
ceremonie modestă, desfășurată pe platoul din fața 
Palatului Administrativ din municipiul de pe Mureș, în 
prezența reprezentanților autorităților publice locale, ai 
armatei active și unităților M.A.I, ai mediului religios, 
școlar și universitar arădean și a unui public foarte 
restrâns.

    Ca întotdeauna, rezerviștii militari au fost 
prezenți și ei, în frunte cu gl.mr.(r) Vasile-Ionel 
Heredea - președintele Filialei Județene „ZIRIDAVA” 
Arad a A.N.C.M.R.R., prim-vicepreședintele col.(r) 
Sandu Crișan (președinte ad interim al Filialei Județene 
„ZĂRANDUL” Arad a A.N.V.R.) și col.(r) Marcel 
Lucaciu - președinte al Filialei Județene „AVRAM 
IANCU” Arad a A.N. Cultul Eroilor – Regina Maria.
    ÎPS Timotei, arhiepiscopul Aradului, a oficiat 
un scurt moment religios și a rostit un cuvânt de 
înțelepciune referitor la momentul Unirii din ianuarie 
1859, subprefectul Olimpia Popa a citit mesajul 
premierului Florin Câțu dedicat Zilei Unirii, iar 
muzeograful Bogdan Ivașcu a evocat contextul intern 
și internațional în care a fost ales Alexandru Ioan Cuza 
domnitor în ambele Principate Românești.
    Deși s-a intonat la stațiile de amplificare 
cunoscutul cântec „Hora Unirii”, hora propriu-zisă n-a 
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mai avut loc, așa cum era tradiția, cei prezenți 
mulțumindu-se doar să cânte la unison frumoasele 
versuri ale lui Vasile Alecsandri.
    „Trăim un moment de înălțătoare simțire 
patriotică, acum, când se împlinesc 162 de ani de la 
curajoasa și ingenioasa idee cu care uniriștii patrioți 
din Moldova și Țara Românească au forțat mâna 
marilor puteri europene, realizând unirea de căpătâi a 
românilor. Așa ar trebui gândit și acum, în vremurile 
noastre, când se pare că în Uniunea Europeană fiecare 
se luptă cu fiecare, pentru ai fi lui bine, chiar în 
detrimentul celorlalți parteneri dinUE. Oamenii de 
stat ai țării noastre trebuie să ia exemplu și să se ridice 
la nivelul înaintașilor, să dea dovadă de inteligență și 
patriotism, ca să valorif icăm cât mai bine 
oportunitățile comunitare, în folosul României și 
pentru bunăstarea poporului” a spus președintele 
filialei „ZIRIDAVA”, gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea.

Lt.col.(r) Cristian Deme
***

26 iunie Ziua Drapelului Național al 
României

 ,,Când naţia e în arme, eu nu văd decât steagul 
ţării şi steagul ţării îl apăr.″ Nicolae Iorga

  Îl vedem arborat pe clădirile instituțiilor sau pe 
casele oamenilor, ne bucurăm când acesta se înalță în 
sălile de sport unde au loc competiții sportive, atunci 
când suntem peste graniță și îl vedem gândul nostru se 
îndreaptă spre casă și spre cei de acolo. Culorile lui sunt 
roșu, galben și albastru. Este drapelul României și are o 
zi în care este sărbătorit ꓽ  26 iunie. Noi trebuie însă să îl 
cinstim zilnic pentru că este unul dintre cele mai 
importante simboluri ale României și fiecare dintre noi 
suntem o mică parte a țării.
  Dacă tot am împrumutat atâtea lucruri de la 
americani, poate ar fi bine să le luăm exemplul în ceea 
ce privește respectul pe care îl poartă propriei țări și 
drapelului ei arborat aproape peste tot.
 Tricolorul a fluturat în bătăliile pentru 
cucerirea Independenței, în luptele de la Mărăști, 
Mărășești Oituz  în atâtea locuri și momente cruciale 
pentru acest neam.

   26 iunie 1848
 Guvernul revoluționar de la 1848 din Țara 
Românească format printre alții din Nicolae Bălcescu, 
I.C. Brătianu și C.A. Rosetti decretează la 26 iunie 
1848 ca Tricolorul ( roşu, galben şi albastru) să 
reprezinte steagul naţional al tuturor românilor. La 
această dată domnitorul Gheorghe Bibescu abdică, 
conducerea fiind preluată de un Guvern provizoriu.
  Pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, prin 
Legea nr. 96 din anul 1998, 26 iunie este proclamată 
Ziua Drapelului Naţional. Cele trei culori împărţite în 
mod egal reprezintă principiul egalităţii, orientarea 

acestora în sus reprezintă verticalitatea, iar cifra trei 
simbolizează numărul perfect.

 Steagul este România
 Domnitorul Alexandru Ioan Cuza afirma : 
,,Steagul este România! Acest: pământ binecuvântat al 
patriei, stropit cu sângele străbunilor noştri, îmbelşugat 
cu sudoarea ţăranului şi a muncitorului român este 
familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut 
părinţii şi copiii noştri. Steagul este simbolul 
devotamentului, credinţei, ordinii şi disciplinei pe care 
o reprezintă oastea. Steagul este întotdeauna trecutul, 
prezentul şi viitorul ţării, întreaga istorie a României. 
Într-un cuvânt, steagul naţional reprezintă toate 
victoriile şi toate virtuţile militare care se cuprind în 
cele două cuvinte dăltuite pe vulturii români: onoare şi 
patrie."
 Să ne cinstim înaintașii, țara, drapelui ei și 
toate valorile și simbolurile acestui neam. Avem cu ce 
să ne mândrim!

Prof.  Cristian Stoica
***

ZIUA ARMATEI - SĂRBĂTORITĂ LA 
ARAD

  
  În municipiul de reședință, ca și în alte locații 
încărcate de istorie din județul de la poarta de vest a 
țării, astăzi a fost sărbătorită Ziua Armatei României. 

    Chiar dacă pandemia de Covid 19 nu a permis 
manifestări de mare amploare, așa cum era în trecutul 
care pare tot mai îndepărtat, autoritățile locale, 
împreună cu Arhiepiscopia Aradului, cu armata activă 
și cu asociațiile de rezerviști militari și de veterani de 
război, au organizat ceremoniale militare și religioase 
la monumentele cu rezonanță istorică.
    Astfel, la Monumentul Ostașilor Români din 
centrul Aradului și la Monumentul Eroilor de la Păuliș 
au fost oficiate servicii  religioase de către 
arhiepiscopul Timotei al Aradului, împreună cu 
arhidiaconul Tiberiu Ardelean și preotul militar mr. 
Adrian David, apoi s-au depus coroane de flori din 
partea Instituției Prefectului, Consiliului Județean, 
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Primăriilor Arad și Păuliș, Garnizoanei Arad, filialelor 
județene ale A.N.C.M.R.R. și A.N.V.R., unităților 
Ministerului de Interne și a universităților arădene.

    Au participat prefectul Toth Csaba, președintele 
C.J.A. Iustin Cionca, viceprimarul Aradului Lazăr Faur, 
primarul comunei Păuliș Ioan Turcin, comandantul 
Batalionului 191 Infanterie lt.col. Sorin Semeniuc, lt.col. 
Georgică Sandu din partea C.M.J. Arad, reprezentanți ai 
Poliției, Jandarmeriei, ISU, ai mediului universitar, 
cultural și economic arădean.

 A participat, ca de fiecare dată, o delegație 
comună a Filialei Județene „ZIRIDAVA” Arad a 
A.N.C.M.R.R. și a Filialei Județene „ZĂRANDUL” 
Arad a A..N.V.R., în frunte cu președinții gl.mr.(r) 
Vasile-Ionel Heredea și col.(r) Sandu Crișan.
    „Ziua Armatei este o aniversare de suflet 
pentru orice ostaș, ea având un răsunet deosebit în 
inimile noastre. Activi sau în rezervă/retragere, noi 
militarii rămânem credincioși jurământului făcut față 
de țară și popor, de a nu ne precupeți sângele și viața 
pentru apărarea patriei. La mulți ani armatei 
române!” au fost cuvintele cu care gl.mr.(r) Vasile-
Ionel Herdea a salutat militarii prezenți la festivitate.
 La rândul său, col.(r) Sandu Crișan a declarat: 
„Să nu uităm niciodată jertfa eroilor căzuți pe front și 
nici abnegația cu care veteranii au luptat cu arma în 
mână. Cei dintâi se bucură de omagiul generațiilor 
care au urmat, iar cei întorși acasă din război sau din 
prizonierat sunt exemple încă vii de patriotism și de 
iubire de țară. Glorie și slavă eroilor, cinste și respect 
veteranilor!”

Col.(r) Vasile Alexa

ARADUL A SĂRBĂTORIT ZIUA NAȚIONALĂ
   
 Ziua de 1 Decembrie – Ziua Națională a 
României – a adunat la monumentele reprezentative 
din municipiu și din multe localități din județ numeroși 
cetățeni care au profitat de vremea frumoasă și de 
activitățile organizate de autorități pentru a-și arăta 
sentimentele patriotice.

    În municipiul de pe Mureș au avut loc o serie 
de evenimente cultural-istorice, militare și religioase 
prin care s-au aniversta cei 103 ani scurși de la 
înfăptuirea Marii Uniri, gest istoric de maximă 
importanță, la care și-a adus o contribuție determinantă 
Aradul, devenit pentru totdeauna Capitala politică a 
marii Uniri, ai cărui bărbați de seamă au fost principalii 
oganizatori și înfăptuitori ai demersurilor ce aveau să 
ducă la integritatea teritorială și statală a României. Nu 
au fost uitați nici cei care au devenit – cu voie sau fără 
voie – martiri ai acelor vremuri de grea cumpănă, când 
hotărârile politice și plebiscitare au trebuit apărate cu 
arma în mână de armată și de Gărzile Naționale.

    În amintirea acestora, la Crucea Martirilor din 
parcul Eminescu a avut loc o slujbă de pomenire 
săvârșită de ÎPS Timotei în fruntea unui sobor preoțesc, 
urmată de cuvântări evocatoare și depuneri de coroane 
de flori din partea Parlamentului European a celor două 
Camere ale Parlamentului României, a Prefecturii, 
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Consiliului Județean și Primăriei Arad, Arhiepiscopiei 
Aradului, armatei active, de rezervă și a veteranilor de 
război, asociațiilor de revoluționari, instituțiilor de 
învățământ preuniversitar și universitar, a partidelor 
politice și a altor entități civice arădene.

    Batalionul 191 Infanterie „Col. Radu 
Golescu” din Arad a asigurat Drapelul și Garda de 
Onoare, însă respectarea măsurilor antipandemice a 
făcut ca defilarea militară cu forțe și tehnică, atât de 
apreciată în anii anteriori, să fie amânată, să sperăm că 
doar până anul viitor. 
    La orele amiezii mulțimea s-a deplasat la 
Cimitirul Eternitatea, unde-și dorm somnul de veci 
corifeii arădeni ai Marii Uniri: Vasile Goldiș, Ștefan 
Cicio Pop, Ioan Suciu și Ioan Fuieraș, care au fost 
comemorați așa cum se cuvine.
    „Suntem cu toții în consens național și 
sufletesc atunci când evocăm marile momente și marile 
personalități ale istoriei neamului, oameni și grupuri 
de oameni care au lăsat la o parte interesele personale 
sau politice și și-au dat mâna în acele momente grele 
pentru a împlini un ideal național. Cinste veșnică 
eroilor care au făurit România Mare!” a declarat gl.mr. 
Vasile-Ionel Heredea, Președinte de Onoare al Filialei 
Județene „Ziridava” Arad a ANCMRR.
 La rândul său, președintele Filialei, col.(r) 
Sandu Crișan (care este și președintele Filialei 
Județene „Zărandul” Arad a ANVR), a completat: 
„Cinstim de Ziua Națională unitatea în voință și în 
faptă a românilor ardeleni, basarabeni și bucovineni 
de acum mai bine de un veac, fără de care poate că nu 
trăiam acum într-o țară unită. Binecuvântați să fie cu 
toții, împreună cu eroii militari sau civili care au 
murit apărând unirea!”
 LA MULȚI ANI, ROMÂNI DIN ȚARĂ ȘI DE 
PRETUTINDENI!

Mr.(r) Dorin Ocneriu
***

MONOGRAFIA FILIALEI JUDEȚENE 
„ZIRIDAVA” ARAD A A.N.C.M.R.R.

PERIOADA DESCRISĂ: 2010-2019

 Prima Monografie a Filialei Județene 
„ZIRIDAVA” Arad a Asociației Naționale a Cadrelor 
Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan 
Cuza” a apărut în anul 2012, ca rod al muncii unui 
colectiv de camarazi coordonat de col.(r) Ion 
Stăncioiu. În ea sunt prezentate evenimentele și 
activitatea filialei de la înființare (1991) până în anul 
2010. Acum se lucrează la continuarea acestei 
Monografii, pentru deceniul 2010-2020, din care vă 
prezentăm materialul de față.
 Alegerile din aprilie 2010 (la care, din partea 
conducerii centrale a ANCMRR, a participat gl.lt.(r) 
Vlăsceanu) au adus schimbări majore în conducerea 
Filialei Arad a A.N.C.M.R.R. Președinte a fost ales 
gl.bg.(r) Vasile-Ionel Heredea, prim vicepreședinte 
col.(r) Sandu Crișan, vicepreședinți  col.(r) Alexa 
Vasile, col.(r) Vlad Gheorghe, lt.col.(r) Mihai 
Aniculăesei și mr. (r) Grec Gheorghe, secretar slt.(r) 
Ţerigar Gavril, iar ca membri în Birou col.(r) Gana 
Horea, lt.col.(r) Chiş Alexandru, col.(r) Isac 
Ştefanache, plt.adj. pr.(r) Nicodim Manole, col. (r) 

Vlădoi Ilie, col.(r) Stăncioiu Ion, plt.mj. (r) Sebeşan 
Vasile, col.(r) Bursa Constantin și plt.adj.pr.(r) 
Pruteanu Laurenţiu.   
 Președintele, Biroul Permanent și Comitetul 
de conducere au preluat o Filială destul de slab 
poziționată în rândul filialelor ANCMRR din țară, cu 
un program de doar o zi pe săptămână activitate la sediu 
(vinerea) și prezență sporadică în prim-planul 
activităților organizate de autoritățile locale, axată în 
special pe depuneri de coroane la 2-3 evenimente 
anual. Filiala nu avea personalitate juridică și niciun 
vector de imagine, cotizația se strângea într-un procent 
redus, nu avea nicio filială locală sau subfilială la 
nivelul altor garnizoane din județul Arad.   
 În anii care au urmat, noile organe de 
conducere au desfășurat o muncă intensă, cu rezultate 
foarte bune, prin care s-a ridicat foarte mult gradul de 
implicare al Filialei în viața comunității locale, a 
crescut prestigiul acesteia și s-au creat condiții mult 
mai bune pentru desfășurarea activităților.
S-a amenajat un nou sediu la Cercul Militar Arad, cu 
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două camera mari și luminoase, propice desfășurării 
activităților interne. S-a obținut personalitatea juridică 
prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor de 
la Judecătoria Arad. S-au creat două noi resorturi în 
cadrul Biroului: cel de Relații Externe, responsabil 
lt.col.(r) Alexandru Ioan Chiș și cel de Relații Publice și 
Mass-Media, responsabil mr.(r) Dorin Ocneriu, 
ambele cu rol foarte important în deschiderea Filialei 
s p r e  c o m u n i t a t e a 
locală, națională și 
i n t e r n a t i o n a l  ș i 
reflectarea în mass-
media a activităților 
a c e s t e i a .  S - a 
achiziționat aparatură 
necesară activităților 
( a p a r a t  f o t o , 
r e p o r t o f o n ,  b o x ă 
muzicală, calculator, 
laptop, telefon, fax, 
xerox, imprimante, 
mobilier de birou, 
jocuri de club, ș.a.), a 
fost creată pagină de 
facebook și adresă de 
email ,  din 2013 a 
î n c e p u t  a p a r i ț i a 
s e m e s t r i a l ă 
permanentă a revistei STINDARD, s-au confecționat 
legitimații noi, au fost atrași noi membri, au fost 
achiziționate uniforme militare și însemne de grad, a 
fost confecționată și decernată Emblema de Onoare a 
Filialei (2019), alte măsuri prin care Filiala s-a 
modernizat, diversificându-și foarte mult activitatea și 
metodele de muncă, cu efecte benefice.
     S-au constituit două Subfiliale, una la Ineu, 
condusă de col.(r) Uiorean Victor, apoi de mr.(r) 
Dămoc Octavian, și una la Lipova, condusă de col.(r) 
Ion Nedelcea. Prin camarazii nostri de-acolo se mai 
perpetuează în imaginea localnicilor faima și amintirea 
armatei, în două garnizoane vestite ale țării, dar unde 
acum nu mai funcționează nicio unitate activă. Prin 
aceste structuri teritoriale se îndeplinesc obiectivele 
statutare ale ANCMRR, lucru benefic pentru viața 
pensionarilor militari traitori în zonele rurale.  
    Cu timpul, Filiala Arad a ANCMRR a devenit 
un actor tot mai important, atât pe plan local cât și 
național și internațional. Colaborarea cu armata activă 
este una foarte bună, comandanții CMJ și Batalionului 
191 Infanterie fiind foarte apropiați de noi și 
sprijinindu-ne la toate acțiunile. S-a realizat o 
apropiere tot mai accentuate de autoritățile publice 
locale, de mediul de afaceri, cultural, religios, școlar și 
universitar arădean, prin participarea și implicarea 
membrilor Filialei noastre în diverse activități comune, 
festive, comemorative, de educare a tinerilor și de 
cinstire a eroilor patriei și bogatelor tradiții istorice 
arădene și naționale. Ca urmare, începând cu anul 2017 
au fost semnate protocoale de Parteneriat cu Consiliul 

Județean Arad, Primăria Arad, Centrul Județean de 
Cultură și Centrul Municipal de Cultură, prin care s-a 
statuat în cadru legal modul de cooperare și sprijin 
reciproc.
     În baza acestor parteneriate, Filiala 
beneficiază de aport bănesc din partea organelor 
administrației locale pentru activitățile proprii și pentru 
editare publicistică, mulți membri având veleități de 

scriitor. Ca urmare, au 
a p ă r u t  s u b  e g i d a 
Fi l ia le i  ș i  a  Ligi i 
Scriitorilor Români – 
Filiala Arad (entitate 
culturală parteneră a 
Filialei ANCMRR) 
mai multe cărți de 
poezie, proză, istorie și 
memorialistică, autori 
f i ind  Vas i le - Ione l 
Heredea, Horea Gana, 
I o n  S t ă n c i o i u , 
Alexandru Ioan Chiș, 
fapt care a înscris 
Filiala arădeană în 
c i r c u i t u l  c u l t u r a l 
arădean și național.
    U n  l o c 
apar te  în  v ia ța  ș i 

activitatea Filialei o constituie relația cu Filialele 
Județene Arad ale ANVR și AN „Cultul Eroilor-Regina 
Maria”. Toată activitatea acestor două filiale este 
desfășurată prin membrii ANCMRR, care se ocupă de 
ele dezinteresat, doar pentru a ajuta veteranii și 
văduvele de război din județul Arad și pentru a gestiona 
în mod efficient locurile de aducere-aminte și de 
cinstire a eroilor armatei și neamului românesc. La 
Filiala ANVR lucrează cu devotement col.(r) Sandu 
Crișan (devenit președinte interimar după decesul 
președintelui acesteia col. Gliga Ioan), iar la Cultul 
Eroilor toată conducerea este formată din membrii 
ANCMRR în frunte cu col.(r) Constantin Bursa. Prin 
aceste asociații ne facem o datorie sacră față de cei care 
au luptat și s-au jertfit în războaie cu arma în mână 
pentru patrie și popor, sau au suferit în lagăre și 
închisori. 
    O componentă importantă a activității Filialei 
a fost deschiderea spre potențiali parteneri din 
străinătate. În decembrie 2015, președintele Filialei, 
gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea a participat la Budapesta 
la o întâlnire a delegațiilor ANCMRR și BEOSz, unde 
s-a stabilit modalitatea de colaborare instituțională 
dintre asociațiile de rezerviști militari din România și 
Ungaria. În baza acestei înțelegeri, în anul 2016 între 
Filiala ZIRIDAVA Arad a ANCMRR și Cluburile de 
rezerviști militari din Szeged și Bekescsaba (Ungaria) 
s-au semnat parteneriate de colaborare și prietenie, 
reînnoite în fiecare an. Parteneriatele se concretizează 
prin vizite reciproce, activități comune, întâlniri 
protocolare sau de turism și divertisment, cinstirea 
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eroilor și tradițiilor militare comune, ceea ce duce la 
întărirea legăturilor camaraderești dintre rezerviștii 
militar români și unguri, între armatele și popoarele 
noastre.
    În aprilie 2017 a avut loc adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri în Filiala Arad, la care din 
partea conducerii central a ANCMRR  a participat 
gl.mr.(r) Marian Buciuman. Grație implicării plenare și 
activității laborioase depusă de gl.mr.(r) Vasile-Ionel 
Heredea, acesta a fost reales ca președinte al 
Filialei. Noul Comitet și Birou au cuprins 
cam aceiași membri ca și cele anterioare, în 
plus venind camarazi devotați și deciși să 
participe cu elan și dăruire la activitatea 
Filialei.
    Având în vedere aceste premise de 
activitate internă și internațională ale 
Filialei Arad, conducerea centrală a 
ANCMRR a considerat tot mai mult Filiala 
arădeană ca o structură teritorială de 
încredere, performantă, demnă de a organiza 
evenimente de anvergură. De aceea în luna 
mai 2017 a fost organizată la Arad 
Conferința Zonală a ANCMRR, cu 
participarea unei numeroase delegații de la 
București în frunte cu președintele gl.(r) 
Mihai Iliescu, precum și a președinților de 
filiale din Caraș-Severin, Timiș, Bihor, 
Hunedoara și Sibiu. Anul următor, 2018, noua 
conducere a ANCMRR a organizat la Arad o întâlnire 
internațională, cu participarea delegațiilor asociațiilor 
de rezerviști militari din Bulgaria, Italia, Serbia, 
Turcia, Ungaria și România, activitate pe care 
președintele ANCMRR, gl.lt.(r) Neculai Băhnăreanu - 
ca și ceilalți camarazi veniți de la București sau din 
străinătate – au apreciat-o la superlativ. Ca urmare, 
conducerii Filialei și mai multor membri li s-au conferit 
distincții din partea ANCMRR ca răsplată onorifică 
pentru munca și implicarea lor.
    Anii Centenari 2018 și 2019 au adus 
membrilor Filialei Arad a ANCMRR ocazii de cinstire, 
de apreciere și de mândrie patriotică deosebită. Aradul 
- capitala politică a Marii Uniri - a organizat o paletă 
largă de acțiuni festive menite să readucă în memoria 
colectivă evenimentele de acum 100 de ani, când a fost 
realizat Statul Român Unitar. Filiala noastră a 
participat la toate ceremoniile, culminând cu data de 14 
mai 2019, când s-a sărbătorit Centenarul intrării 
Armatei Române în Arad și instaurarea administrației 
românești. Pentru a cinsti armata, Primăria Arad a 
organizat o frumoasă manifestare festivă la Palatal 
Cultural, unde militarii activi și de rezervă au fost 
omagiați așa cum se cuvine și în cadrul căreia 
președintele Filialei, membrii Biroului și ceilalți 
camarzi prezenți au avut un rol de seamă.
 Activitatea celorlalte comapartimente din 
cadrul Comitetului Filialei a fost una foarte bună, 
conlucrând la buna desfășurare a activităților, la 
gestionarea corectă și eficientă a fondurilor bănești și la 

îndeplinirea situațiilor statistice specific vieții de 
asociație. Pe linie financiar-contabilă s-au îndeplinit 
sarcinile pe coordonate tot mai bune, cotizația fiind 
strânsă la un procent mult superior, apropiat de 90%. S-
au obținut venituri din cota de 2%, precum și sume 
importante din sponsorizări și donații de la SC Cerbul 
Albastru, Centrul Municipal de Cultură, Centrul Cultural 
Județean, SC C.A.I. Curtici, alte persoane fizice și 
juridice. În acest domeniu reținem ca deosebit de utilă 

activitatea col.(r) Alexa Vasile și col.(r) Arion Vasile, doi 
camarazi competenți și cu putere de muncă. Evidențiem, 
de asemenea, activitatea compartimentului Logistic, 
condus de col.(r) Mihai Aniculăesei și plt.adj.pr.(r) 
Manole Nicodim, care au depus eforturi susținute pentru 
buna desfășurare a diferitelor evenimete și mese festive 
organizate. Un cuvânt frumos și pentru compartimentul 
Secretariat, coordonat de col.(r) Sandu Crișan, mr.(r) 
Constantin Berbece, slt.(r) Țerigar Gavril, plt.adj. 
Sebeșan Vasile și MMP Duniov Nicolae au acționat cu 
promptitudine și cu mult profesionalism.
    Sunt momente de bilanț pozitiv pentru 
activitatea Filialei, dar avem și unele neajunsuri și 
nemulțumiri.
    Au plecat dintre noi camarazi de mare valoare, 
trecuți în neființă la vârste înaintate: col.(r) Vlad 
Gheorghe, col.(r) Măcicaș Petru, col.(r) Gliga Ioan, 
col.(r) Vlădoi Ilie, precum și alți vrednici colegi pe 
care-I regretăm nespus. Pe fiecare dintre ei i-am condus 
pe ultimul drum, păstrându-le amintirea de nesters, 
pentru faptele lor vrednice și pentru ce au însemnat ei 
ca militari și ca oameni de omenie. Dumnezeu șă-I ierte 
și să-I odihneacă în pace!
    Alte nemulțumiri pe care le-am putea exprima 
acum sunt cauzate de modul în care decidenții politici 
înțeleg să ne trateze pe noi, pensionarii militari. 
Apreciem modul în care conducerea centrală a 
ANCMRR - împreună cu partenerii din celelalte 
structuri asociative partenere - se implică în apărarea 
drepturilor și demnității rezerviștilor militari. La nivel 
local, am urmat indicațiile și îndemnul venit de la 
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București de a trimite parlamentarilor de Arad note prin 
care îi rugăm să susțină în forurile legislative 
doleanțele acestui important segment de cetățeni care-l 
reprezintă rezerva armatei României. Nu știm cât de 
mult au contat aceste intervenții ale noastre la deputații 
și senatorii arădeni, sperăm ca ele să se concretizeze în 
acte normative favorabile.
 O altă nemulțumire rezidă din faptul că am 
constatat că la nivelul conducerii centrale a ANCMRR 
se tărăgănează cererea – justificată, spunem noi – de a 
soluționa o stare de lucruri devenită intolerabilă în 
Filiala Arad. Anume că Subfiliala Ineu, începând cu 
anul 2018, nu mai acceptă să funcționeze sub 
coordonarea Filialei Județene Arad, ci sare peste 
nivelul statutar teritorial, dorind o relație directă cu 
ANCMRR București. Este o situație care contravine 
flagrant Statutului ANCMRR și dinamitează din 
interior eforturile de coagulare a vocii unice a rezervei 
armatei. Este un caz de neacceptare a subordonării și 
controlului ierarhic teritorial, a cărui soluționare 
conducerea centrală a ANCMRR o amână de prea 
multă vreme, nefăcând nimic concret pentru a aduce 
subfiliala Ineu în parametrii statutari.
    Un alt motiv de nemulțumire față de activitatea 
conducerii centrale a ANCMRR îl constituie 
acceptarea fără crâcnire a noilor criterii pe care 
Ministerul Apărării le impune în viața și activitatea 
internă a asociației. Ar fi mai multe astfel de prevederi, 
dăm doar un exemplu: înaintarea militarilor în rezervă 
și în retragere la gradul următor are mai nou ca și 
condiții (discriminatorii și de neacceptat) o anumită 
vechime în armată, anumite distincții și calificative 
primite ca militar activ și alte asemenea prevederi care 
nu concordă cu activitatea unei asociații de rezerviști. 
Ce relevanță are ce-a fost acum 20-30-40 de ani? Ar 
trebui să conteze doar implicarea actuală în munca de 
asociație și ridicarea prestigiului acesteia! Considerăm 
că Ministerul nu poate decide în viața noastră internă și 
este de datoria conducerii ANCMRR să nu accepte 
orice prevederi, care se vor dovedi restrictive în 
atragerea de noi membri sau în păstrarea celor actuali. 
Mai sunt și alte prevederi care ne lovesc și pe care 
rugăm conducerea ANCMRR să caute în orice chip să 
le atenueze sau chiar să le elimine din normele 
Ministerului.
    Anul 2020 vine sub aceleași auspicii pozitive 
pentru Filiala „ZIRIDAVA” Arad a ANCMRR. Vom 
continua munca de asociație, ne vom îndeplini 
obiectivele propuse pentru acest an și vom face tot ce 
ne stă în putință pentru a apăra drepturile militarilor în 
rezervă și în retragere din municipiul și județul Arad. 
Este rațiunea pentru care ne-am angajat în această grea 
muncă, ale cărei rezultate le dorim cât mai bune și mai 
folositoare pentru noi toți.
 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 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.
    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 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, 
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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 . )  ș i  p r e ș e d i n t e l e 
A.N.C.E.-R.M. col.(r) Marcel 
Lucaciu.
    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 Forumului 
la Președinție, Parlament, Ministerul Apărării 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 
adresate 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 aportul la 
buna desfășurare a unor activități solemne, iar dânșii ne 
facilitează desfășurarea unor acțiuni proprii prin suport 
material și financiar (exemplific prin 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 
„ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R.R. 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. Ne dorim ca și pe viitor să ținem sus 
steagul muncii și luptei susținute pentru apărarea 
intereselor noastre legale și legitime, chiar dacă 
întâmpinăm obstacole de tot felul. Nu trebuie să cedăm, 
ci să ne susținem cu fermitate cauza.

 PATRIE – ONOARE - DEMNITATE!
 

PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE 
„ZIRIDAVA” ARAD A A.N.C.M.R.R.

Col.(r) SANDU CRIȘAN
BIROUL ȘI COMITETUL FILIALEI

***
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OMAGIU EROILOR DIN DECEMBRIE 
1989

 Aradul a cinstit eroii Revoluției din decembrie 
1989, eveniment istoric de primă însemnătate pentru 
poporul român. Al doilea municipiu reședință de județ 
care s-a ridicat împotriva lui Ceaușescu și a 
comunismului nu uită că în dimineața zilei de 21 

decembrie 1989 sute de muncitori și studenți au 
mărșăluit pe străzi scandând lozinci anticeaușiste și de 
sprijin pentru Timișoara. Nu au întâmpinat rezistență din 
partea forțelor de ordine, așa că în fața Palatului 
Administrativ (pe-atunci sediul Comitetului Județean al 
P.C.R.) s-au strâns tot mai mulți, mii de cetățeni 
alăturându-se manifestației. Curând a prins glas o 
scandare care a dat curaj și mai mult maselor populare 
„Armata e cu noi!”, semn cert că militarii din Arad au 
fost primii din țară care au permis revoluționarilor 
anticomuniști să manifesteze neîngrădit și să-și strige 
durerile și nevoile, pe care și armata le resimțea din plin.
 Dacă în timpul revoltei anticeaușiste nu s-a 
înregistrat niciun mort la Arad, odată cu victoria 
revoluției și fuga lui Ceaușescu din 22 decembrie, ca și în 
zilele următoare până la procesul și execuția cuplului 
dictator, Aradul înregistrează paradoxul neașteptat și 
nedorit al celor 21de morți și mai mulți răniți. Cauzele 
sunt doar bănuite și nu s-a făcut lumină în ce privește 
teroriștii care au tras în populație, provocând confuzie și 
groază și silind armata să riposteze cu foc. Sunt umbrele 
situației nefericite dintr-un oraș martir fără violență, dar 
cu victime ce puteau fi evitate.
 Comemorarea celor căzuți în municipiu, în 
județ sau în alte locuri decât cele de baștină a cuprins și 
anul acesta o paletă largă de manifestări organizate de 
autoritățile locale pe durata a patru zile, culminând cu 
ceremonialurile militare și religioase desfășurate în fața 
Palatului Administrativ, la sediul Poliției Arad și la 
unitatea militară din Cetatea Aradului, locuri de pioasă 
amintire în ce privește evenimentele din urmă cu 32 de 
ani. Au participat, cu respectarea măsurilor de 
prevenire a pandemiei, membrii asociațiilor de 
revoluționari, reprezentanți ai Prefecturii, Consiliului 
Județean, Primăriei municipiului, ai Arhiepiscopiei 
Ortodoxe și ai cultelor religioase, comandanții 

structurilor Ministerului Afacerilor Interne și 
Ministerului Apărării Naționale, alte persoane din 
mediul cultural, școlar, universitar și economic al 
Aradului.
 Din par tea  asociaț i i lor  județene ale 
A.N.C.M.R.R., A.N.V.R. și A.N. „Cultul Eroilor-
Regina Maria” a fost prezentă o numeroasă delegație 
care a depus coroane de flori la monumentele eroilor.
„Ca participant activ la revoluție, sunt bucuros că 
memoria celor căzuți pentru libertate și democrație 
este cinstită așa cum se cuvine. Cu toate greutățile de-
acum, faptele lor curajoase, care au sfidat moartea și 
au dus la căderea dictaturii lui Ceaușescu, au avut rol 
determinant în devenirea democratică a țării noastre și 
înscrierea pe drumul european și mondial pe care-l 
parcurgem azi. Glorie și slavă eroilor revoluției din 
decembrie 1989” a declarat președintele de onoare al 
Filialei Județene „ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R., 
general-maior (r) Vasile-Ionel Heredea.
 „Al doilea municipiu reședință de județ care s-
a ridicat la lupta anticomunistă îi comemorează cu 
pioșenie, dar și cu fastul cuvenit, pe cei care au căzut 
sub gloanțe în cele zile de foc. Nu doar la ei trebuie să 
ne gândim în aceste clipe, ci și la toți manifestanții din 
Arad și din țară care au zguduit, prin solidaritatea și 
hotărârea lor, sistemul opresiv ceușist. Prin eroi și prin 
cei rămași în viață s-a dărâmat dictatura și s-au pus 
bazele societății democratice din România de azi” ne 
spune colonel (r) Sandu Crișan, președinte executiv al 
Filialei „ZIRIDAVA” și președinte al Filialei Județene 
”ZĂRANDUL” Arad a A.N.V.R.

Mr.(r) Dorin Ocneriu

DAR DIN DAR

    Membrii Filialei Județene „ZIRIDAVA” Arad 
a A.N.C.M.R.R. au donat bani pentru a oferi un mic dar 
de Crăciun familiilor nevoiașe arondate parohiei 
ortodoxe Faleza Sud din municipiul de pe Mureș. 
Inițiatori și organizatori ai acestui gest de omenie sunt 
col. (r) Vasile Alexa și părintele paroh Vasile Chindriș, 
oameni cu suflet mare, care s-au gândit la cei săraci, să 
le facă o bucurie de sărbători. 
    „Crăciunul este și va fi intotdeauna o 
sărbătoare tare dragă copiilor! În acest an un grup de 
cadre militare în rezervă și retragere din filiala noastră 
a venit cu inițiativa de a dona sume de bani  pentru a 
cumpăra cadouri specifice Crăciunului destinate 
copiilor. S-a stabilit ca de această dată să ne alăturăm 
acțiunii preotului paroh Vasile Chindriș din parohia 
Faleza Sud Arad de a oferi cadourile donate copiilor 
participanți la sfânta sărbătoare lângă bradul 
împodobit feeric în biserică. În urma acestei acțiuni 
generoase preotul a mulțumit în biserică celor care au 
contribuit la bucuria copiilor  urând-le  sărbători 
fericite și un an nou cu sănătate ! Crăciun fericit și un 
An Nou 2022 cu sănătate și bucurii” ne spune col. (r) 
Vasile Alexa, trezorierul filialei „ZIRIDAVA” a 
A.N.C.M.R.R.

Plt.adj.pr.(r) Pavel Togan

- S T I N D A R D -

26



Vizită la Șiria

 Pe  5  oc tombr ie  2021  „ZIRIDAVA”, 
Organizația arădană a Asociației Naționale a Soldaților 
de Rezervă i-a invitat pe camarazii din Szeged și 
Békéscsaba la o întâlnire amicală. Cooperarea 
exemplară a celor trei organizații membre durează de 
câțiva ani.

 Locul de desfășurare a întâlnirii a fost așezarea 
Luminoasă Șiria, județul Arad.
Oaspeții maghiari au fost întâmpinați de col.(r) Sandu 
Crișan, șeful organizației arădene și doamna Garofița 
Popa, reprezentant al Consiliului Județean.
Am fost informați despre trecutul istoric clar, prezent și 
planuri de viitor.
 În cursul zilei, am vizitat camera memorală a 
scriitorului Ioan Slavici, muzeul de istorie locală și 
camera situată aici, cu ghidul consilierului cultural al 
doamnei Amalia Purda, unde au semnat acordul de 
armă în Castelul Bohus. În memoria strămoșilor noștri 
eroi în camera memoriei am așezat o cunună. După 
vizionarea expozițiilor, s-a desfășurat o degustare de 
neuitat. Prietenii noștri s-au întrecut pe ei, deoarece 

prăjiturile mai gustoase, siropurile personale, rachiul 
au un gust uimitor și cine ar putea enumera tot ce s-a 
servit.

 După aceea am mers la biserica dedicată 
Sfântului Nepomuk. A fost sărbătoare de data asta. 
Respect renovării bisericii am participet la slujba 
oficiată în limbile româno-germano-maghiară. După 
binecuvântarea duhovnicească, ne-am adunat putere 
pentru următorul popas la Castelul Lumină și Vizitarea 
Mănăstirii Feredeu. Chiar și în stare ruinată, Castelul 
Verytosi este spectaculos și minunat. În timpul 
plimbării, conversațiile fără sfârșit au făcut fiecare 
minut al zilei de neuitat. Castelul și mănăstirea sunt 
atracția preferată a turiștilor, abordarea lor fiind 
posibilă cu mașina și pe jos. Se pare că administrația 
locală a adus îmbunătățiri semnificative.
   Vasile Ionel Heredea, fost conducător al 
„ZIRIDAVA”, prietenul nostru drag, și-a întâmpinat 
vechile cunoștințe și s-a alăturat grupului. După-
amiază s-a ținut un prânz comun, unde gazdele ne 
așteptau și le-au oferit turiștilor obosiți ciorbă 
delicioasă și fripturi. Doamnele au fost întâmpinate 
într-un mod foarte gallant, cu flori, de camaradul 
Nicodim Manole. În rezumatul vizitei, cred că gazdele 
au incercat sa ofere un program frumos, o experiență 
pozitivă, am prins putin gust din istoria și cultura zonei. 
Colaborarea noastră este un bun exemplu de a putea trăi 
cu trecutul istoric și de a construi un viitor prietenos 
împreună.
 Mulțumim!
 Lt.col.(r) Nagy Zoltán, 

Secretar Clubul Rezerviștilor Militari Szeged

***

Sărbătorirea a 50 de ani de activitate a 
Clubului rezerviştilor din Szeged

În  conformitate  cu planul  de re la ţ i i 
internaţionale, la data de 11 iunie 2021 a avut loc 
intâlnirea delegaţiei române,reprezentată de Filiala 
Judeţeană „Ziridava” Arad cu membrii Clubului 
rezerviştilor din Szeged cu ocazia aniversării a 50 de 
ani de activitate.
 Delegaţia Filialei Judeţene ”Ziridava” din 
Arad a fost compusă din 7 membrii fiind condusă de 
preşedintele Filialei colonel (r) Crişan Sandu.

O activitate emoţionantă a avut loc la Cimitirul 
din oraşul Szeged, la Monumentul Ostaşilor Români, 
care au căzut pentru eliberarea Ungariei, activitate 
desfăşurată sub auspiciile Ambasadorului României la 
Budapesta, excelenţa sa domnul Gabriel Cătălin 
Şopandă, cu ocazia sărbătoriirii Zilei Eroilor români.

Au mai participat Consulul General la Szeged 
excelenţa sa domnul Daniel Banu ,atasatul militar în 
Ungaria domnul colonel Cristian Alăzăroaie şi 
preasfinţitul părinte Siluan, episcopul ortodox din Jula .
Delegaţia maghiară a fost reprezentată de secretarul 
clubului din Szeged colonel (r) Nagy Zoltan.
 Am purtat o discuţie informală cu distinsele 
personalităţi, prin care le-am expus prezenţa noastră în 
acestă zi la Szeged. Domniile lor au fost receptive faţă 
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de activităţile pe care le desfăşurăm cu partea 
maghiară. Am depus o coroană de flori împreună cu 
secretarul clubului rezerviştilor din Szeged.

D u p ă  p l i m b a r e a  p e  m a l u l   r â u l u i 
Tisa,plimbările prin parcul din jurul  catedralei cu 
oprire sub poarta eroilor, am purces spre locul de 
desfăşurare a activităţilor.

Am avut parte de o primirefrumoasă,trataţie pe 
măsură şi o întâlnire între prieteni care nu s-au  văzut de 
ceva vreme.Asociaţia noastră a fost distinsă cu plachetă 
şi medalii pentru cei 6 ani de participare din cei 50 
sarbatoriţi.
 După servirea mesei festive, am stabilit 
calendarul întâlnirilor până la sfârşitul anului în curs. 
Pe toată durata activităţilor au fost respectate toate 
măsurile sanitare de la acel moment, toţi membrii 
delegaţiei fiind vaccinaţi şi având adeverinţa de 
vaccinare asupra lor.

***

LA FILIALA „ZIRIDAVA” ARAD, 
DE SĂRBĂTOAREA SFINȚILOR 

ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL
   
 Cu ocazia praznicului Sfinților Arhangheli 
Mihail și Gavriil - 8 noiembrie - conducerea Filialei 
Județene „ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R.R. a organizat 
un frumos moment festiv în onoarea camarazilor care 
poartă aceste sfințite nume. Cu respectarea întocmai a 

măsurilor de combatere a 
pandemiei (certificat 
verde sau trecere prin 
b o a l ă ,  i g i e n i z a r e a 
mâinilor, purtatul măștii), 
î n t â l n i r e a  a  a d u s 
împreună mai  mulț i 
rezerviști dornici de 
socializare, dată fiind 
distanțarea socială și lipsa 
evenimentelor care ne 
adunau împreună anii 

trecuți. 
    Președintele filialei, col.(r) Sandu Crișan, a 
prezentat câteva dintre cele mai recente comunicări și 
informații pe linie de asociație, apoi a felicitat 
camarazii care-și sărbătoreau cu această ocazie ziua 
onomastică. 
    La un pahar de vorbă, s-au depănat amintiri și 
s-au făcut planuri pentru anul care vine, cu speranța că 
ele vor putea fi duse la îndeplinire.
    „Cu toate restricțiile, nu putem să închidem 
sediul și să nu mai desfășurăm nicio activitate. Ne luăm 
măsurile de protecție și încercăm să trecem cu detașare 
peste această perioadă grea, care ne-a luat cea mai 
importantă valență a activității noastre: socializarea. 
Ne-am mai întâlnit în cadru restrâns, am participat la 
evenimente aniversare sau comemorative în municipiu 
și județ, dar ne lipsesc întâlnirile periodice cu care 

eram obișnuiți și care erau chintesența vieții asociative 
din filială. Pensionarii militari sunt printre categoriile 
sociale cele mai receptive la exigențele momentului, 
având un procent de vaccinare de peste 75% în rândul 
membrilor filialei, fapt care ne-a făcut să fim feriți de 
îmbolnăviri grave sau decese asociate Covid 19, cu 
toată vârsta înaintată. Le doresc sărbătoriților 
sănătate, putere și mulți ani fericiți! Să avem parte de 
un Crăciun cu bine și un an nou 2022 cât mai liniștit, cu 
bucurii și fără boală” a declarat președintele filialei, 
col. (r) Sandu Crișan.

Plt.adj.pr. (r) Manole Nicodim
***

EPIGRAME GANAGRAMATE

    Într-un cadru restrâns, cauzat de măsurile 
antipandemie, în întâmpinarea Zilei Armatei României 
- 25 octombrie, la Cercul Militar Arad a fost lansată o 
nouă carte ce poartă semnătura apreciatului condeier 
militar arădean, col.(r) HOREA GANA.
    Este al 12-lea (nu ceas, ci volum) cu care 
neostenitul mânuitor de cuvinte vine să completeze 
panoplia, deja bogată, a scrisului militar din cetatea de 
pe Mureș.
    Tematica abordată în cartea de-acum - 
GANAGRAME - o continuă pe cea din anteriorul 
volum - ȚEPIGRAME - prin care autorul pune o lupă 
de foc pe societatea românească actuală, societate care-

i dă autorului (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... nici 
Castigat Ridendo Mores nu le mai poate îndrepta!).
    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. 
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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!

    Și așa mai departe... Va fi o lectură plăcută 
pentru oricine va ține în mână acest volumaș plin de 
savoare, în care Horea Gana a pus o parte din sufletul 
său, cu intenția de a stârni nu doar un râs amar, ci acea 
stare de spirit 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-scriitor-poet”: La mai multe 
volume! și La mulți ani, cu sănătate și inspirație!
    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 (de arme și de scris) col.(r) 
Iulian Patca și o biobibliografie semnată de prof. 
Lucia Bibarț, președinte al Filialei Județene „Ioan 
Slavici” Arad a Ligii Scriitorilor din România.

Mr.(r) Dorin Ocneriu

***

SEMNAL EDITORIAL
STINDARD NR. 15-16

    La început de an 2021, a văzut lumina 
tiparului un nou număr al revistei militare 
STINDARD,  ed i ta tă  de  F i l ia la  Jude țeană 
„ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R.R. și de Filiala 
Județeană „IOAN SLAVICI” Arad a Ligii Scriitorilor 
Români.
    Bogat ilustrată și cu un conținut variat în cele 
72 de pagini format A4, revista a ajuns la anul VII și la 
15 numere, cel de-acum fiind numerotat 15-16 din 
cauza faptului că ritmicitatea aparițiilor a fost 
întreruptă de pandemie în anul 2020.
    Din sumar putem recomanda cititorilor 
paginile dedicate acțiunilor prin care conducerea 
națională a asociației rezerviștilor militari se luptă „la 
baionetă” cu decidenții politici pentru apărarea 
drepturilor și demnității pensionarilor militari, pasaje 
din viața internă a Filialei Arad și a Subfilialei Lipova, 
dialogul cu partenerii sociali (autorități publice, 
armata activă, veteranii de război, asociația Cultul 
Eroilor-Regina Maria, cluburile rezerviștilor militari 
din Ungaria, mediul cultural, religios, școlar, 
universitar, jurnalistic sau antreprenorial arădean, alți 
parteneri), precum și date și informații de mare interes 
din istoria locală, națională și mondială – evenimente, 
personaje istorice, aniversări și comemorări.
    Literatura militară (...și nu numai) este 
prezentată pe larg, accentul fiind pus pe creațiile 

condeierilor militari și 
ale colegilor lor din 
filiala arădeană a Ligii 
Scriitorilor Români. 
S u n t  p r e z e n t a ț i  d e 
asemenea și premiații 
Festivalului-concurs de 
literatură patriotică SUB 
S T I N D A R D U L 
TRICOLOR, ed. a II-a, 
A r a d  2 0 2 0 ,  u n 
e v e n i m e n t  c a r e  s e 
d o r e ș t e  a  d e v e n i 
tradițional, organizat de 
filiala „ZIRIDAVA” a 
A . N . C . M . R . R .  î n 

colaborare cu alte entități culturale arădene.
    Felicitări colectivului editorial format din 
gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea (director fondator), 
prof. Emil Șimăndan și col.(r) Horea Gana (seniori 
editori), mr.(r) Dorin Ocneriu (redactor șef) și lt.col.(r) 
Alexandru Ioan Chiș (redactor șef adj.).

   Emil Șimăndan
***
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IN MEMORIAM
General (r) prof.univ.dr. MIHAI ILIESCU

 Conducerea  ș i  membri i 
Filialei Județene „ZIRIDAVA” 
Arad a A.N.C.M.R.R. își exprimă 
marea durere și profundul regret, 
cauzate de trecerea la cele veșnice a 
celui care a fost un eminent 
camarad, un devotat patriot, un 
distins intelectual și un om de mare 
omenie, generalul (r) MIHAI 
ILIESCU.

 L-am cunoscut cu toții, îndeosebi cu prilejul 
revitalizării structurii asociative a rezerviștilor militari 
când, prin efortul, competența și principialitatea care-l 
caracterizau, a reușit – împreună cu colaboratorii săi de 
la nivel central și din teritoriu – să aducă un suflu nou, 
benefic, demersului de organizare și de desfășurare a 
activităților asociației, în consonanță cu principiile, 
scopul și obiectivele statutare și cu deviza PATRIE-
ONOARE-DEMNITATE.
 Structura centrală și cele teritoriale s-au 
îmbunătățit prin vizitele și îndrumările președintelui gl. 
Mihai Iliescu, parteneriatele interne și externe au fost 
inițiate și promovate tot mai mult, astfel încât 
A.N.C.M.R.R. a devenit cel mai autorizat reprezentant 
al Rezervei Armatei și al Rezervei celorlalte elemente 
ale SNAOPSN, în jurul căreia s-a coagulat vocea 
comună a rezerviștilor militari din România.
 Sub conducerea domniei sale, A.N.C.M.R.R. a 
devenit o forță demnă de luat în seamă în plan 
instituțional și socio-profesional, reușind să poarte un 
dialog fructuos cu factorii politico-administrativi, 
pentru apărarea drepturilor și demnității cadrelor 
militare în rezervă/retragere. 
 Nu este de neglijat nici activitatea sa didactică 
desfășurată în instituții de învățământ superior militare 
și civile, unde vastele sale cunoștințe de specialitate au 
stat la baza formării multor generații de studenți, care-i 
păstrează o neștearsă amintire de cadru didactic 
dedicat, empatic și desăvârșit profesionist. 
 Autor şi coautor a peste 12 studii şi lucrări de 
specialitate în domeniile apărării spaţiului aerian al 
României, membru în mai multe foruri științifice de 
profil, lasă o moștenire intelectuală de mare valoare 
strategică, utilă unei mai eficiente și mai sigure apărări 
antiaeriene a teritoriului național.

 RĂMAS BUN, DRAG CAMARAD DE 
ARME!
 FIE CA EXEMPLUL TĂU LUMINOS SĂ NE 
CĂLĂUZEASCĂ ÎN TOT CE FACEM PENTRU 
MILITARII ARMATEI ROMÂNE, ACTIVI SAU ÎN 
REZERVĂ/RETRAGERE !
O D I H N Ă  V E Ș N I C Ă  Ș I  M E M O R I E 
NEPIERITOARE!
 

***

IOAN PĂREAN – jurnalist militar sibian

 Cu mare regret am aflat la 
început de an 2021 că firul vieții 
co legulu i  co lone l  ( r )  IOAN 
PĂREAN s-a oprit brusc, într-o zi 
friguroasă de ianuarie, la vârsta de 
65 de ani.
    Născut la Orlat, comună de 

frunte a Mărginimii Sibiului, ofițer de Vânători de 
Munte, armă de elită a Armatei Române, Ioan Părean 
era un patriot înflăcărat, căruia îi păsa de țara și de 
poporul al cărui fiu era și care a încercat, prin tot ce a 
făcut ca militar și jurnalist, să țină sus steagul 
demnității României și a armatei sale activă și de 
rezervă, să țină trează conștiința națională a celor din 
jurul lui, săi îdemne la acțiune și să satirizeze racilele de 
tot felul ale societății românești actuale.
    Ca o continuare a muncii depuse în armată, 
regretatul nostru camarad a devenit în timp un condeier 
renumit în breasla jurnalistică. Ioan Părean a fost 
editorul, redactorul șef și principalul condei al 
publicației trimestriale REZERVISTUL SIBIAN, 
apărută timp de șapte ani sub egida Filialei Județene 
„Gl. Ilie Șteflea” Sibiu a Asociației Naționale a 
Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filială al 
cărei președinte era din anul 2012.
    A fost un om demn de cel mai mare respect și 
pierderea lui o simțim acut toți cei care l-am cunoscut.
    Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!
    Fie-i memoria binecuvântată și amintirea de 
neuitat!

***
LT.COL (RTG) POPA GHEORGHE 

 A plecat dintre noi discret, 
retras și pe nedrept nebăgat în seamă, 
așa cum a trăit vreme de 93 de ani.
Artilerist cu serviciul la Ineu și Arad, 
regretatul nostru camarad a fost un 
foarte bun profesionist al traiectoriilor 
precise, dar mai ales un om de o 
delicatețe sufletească rară, care l-a 
marcat poate prea mult în viața de 
militar. Calm, tăcut, modest, plin de 
bun simț, a fost o prezență nelipsită la toate activitățile 
asociației rezerviștilor militari arădeni, fiind gata să 
dea un sfat bun oricui i-l cerea, altfel nederanjând pe 
nimeni niciodată.
 Îi simțim lipsa, nu doar pentru că locul lui din 
sală e gol, ci pentru că, în demnitatea și liniștea lui, era 
un exemplu de camaraderie și de atașament față de 
profesia armelor.
 Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace! 
Condoleanțe familiei îndoliate!

 PREȘEDINTELE DE ONOARE AL 
FILIALEI JUDEȚENE „ZIRIDAVA” ARAD A 

A.N.C.M.R.R.
 Gl.mr.(r) Vasile-Ionel HEREDEA
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SUBFILIALA  LIPOVA

- S T I N D A R D -

Eroii încă trăiesc printre noi ! 

 Eveniment festiv organizat la Lipova, pentru 
marcarea a 99 de ani de viață împliniți în luna iulie a 
acestui an de Domnul GREF GHEORGHE, veteran de 
război.
 Domnul GHEORGHE GREF – veteran de 
război, unul dintre eroii României în viață, singurul de 
pe raza Orașului Lipova, o dovada vie a tumultoasei 
istorii românești, a fost astăzi invitatul special al 
momentului festiv organizat de Primăria și Consiliul 
Local al Orașului Lipova.
 Prin acest eveniment, s-a dorit realizarea unui 
moment special prin care să fie marcată venerabila 
vârstă de 99 de ani împlinită recent pe data de 8 iulie 
a.c. și onorată întreaga viață și faptele eroice pe care 
domnul GREF GHEORGHE le-a săvârșit de-a lungul 
anilor pentru poporul și urmașii săi.

 Însoțit de fiul său, veteranul a fost aplaudat de 
către publicul prezent la eveniment, i-au fost adresate 
cuvinte alese de profundă prețuire și recunoștință și în 
final, i-au fost înmânate din partea primarului orașului 
Lipova, dr Florin Pera, o plachetă aniversară și o 
diplomă de excelență, pentru serviciile militare în 
slujba statului român, pentru respectarea valorilor și 
tradițiilor românești, pentru contribuția sa la luptele 
purtate de Armata Română în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial și desigur pentru întreaga sa viață care 
reprezintă un reper dintr-o importantă și unică filă de 
istorie a României.

 La evenimentul festiv organizat în onoarea d-
lui GREF GHEORGHE a fost prezent un public destul 
de numeros, format din oficialități de la nivel județean 
și local. Au fost prezenți alături de primarul orașului 
Lipova, dr. Florin Pera și viceprimarul Ioan Lăpădat, 
col.(r) Sandu Crișan - președintele Asociației 
Veteranilor de Război –filiala Județeană „Zărandul” 
Arad  Președinte și ai Asociației „Cultul Eroilor-
Regina Maria – Filiala Județeană „Detașamentul 
Păuliș” Arad, col.(r) Marcel Lucaciu, reprezentanți ai 
Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere 
„Detașamentul Păuliș”, Lipova” președinte col.(r) Ion 
Nedelcea, reprezentanți ai Consiliului Local al 
Orașului Lipova, reprezentanți ai bisericilor ortodoxe 
din Lipova – preoții Raul Moț și Alexandru Neicu și din 
Radna – preot Mircea Șirian, dr.Florin Fânață – 
director Spitalul Orășenesc Lipova, precum și alți 
invitați, cu toții dorindu-și să fie alături de acest erou și 
de a avea ocazia să-i strângă mâna și de a-i mulțumi.
Înainte de finalul evenimentului, deși la o vârstă 
extrem de înaintată și cu deficiențe de auz, dl. 
GHEORGHE GREF a dorit să împărtășească celor 
prezenți o mică parte din experiențele domniei sale 
trăite pe frontul de luptă, reușind să creeze un moment 
foarte emoționant și să transpună fiecare ascultător 
pentru scurt timp în vremuri de mult apuse, în cadre pe 
care noi, cei de azi, ni le putem doar imagina sau le 
putem vedea doar în filme.
  „Noi, toți cei prezenți astăzi aici, am ales să 
organizăm acest moment festiv pentru a aduce 
mulțumiri speciale unui om precum dvs., un erou 
pentru noi ceilalți, pentru a ne exprima eterna 
recunoștință și pentru a ne înclina în fața curajului de 
care ați dat dovadă întreaga viață și actelor de eroism 
pe care le-ați înfăptuit de-a lungul anilor, care între 
timp au ajuns la frumosul număr de 99. Pentru fiecare 
dintre noi, povestea dvs. domnule GREF reprezintă o 
înșiruire de fapte eroice, rupte din povești cu și despre 
eroi. Vă mulțumim Domnule GREF, pentru toate 
serviciile militare, dar și pentru lecțiile neprețuite de 
iubire și respect față de popor. Noi vă transmitem 
astăzi, întreaga noastră recunoștină și vă dorim ani 
mulți, cu multă sănătate, liniște și fericire în suflet și 
sperăm că anul viitor vom avea onoarea să ne vedem 
cu toții aici, cu dvs. în mijlocul nostru, pentru a vă 
strânge mâna și pentru a sărbători memorabila vârstă 
de 100 de ani. Vă mulțumim, ne înclinăm și vă dorim un 
călduros și din suflet, La mulți ani!”  a fost mesajul pe 
care primarul Orașului Lipova, dr.  Florin Pera, l-a 
transmis în încheierea evenimentului.

M.M.P.(r) Nastasă Nistor
Slt.(r) Lazăr Lucian

***
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REABILITAREA CRUCII LUI BOCU – 
MONUMENTUL MEMORANDIȘTILOR

 Ridicată în anul 1933 de marele patriot și 
martir Sever Bocu pe dealul ce mărginește Lipova în 
partea de sud, Crucea reprezintă un omagiu adus 
memorandiștilor care în 1894 au fost judecați și 
condamnați de autoritățile maghiare pentru lupta lor 
neînfricată de apărare a drepturilor românilor ardeleni, 

uzurpate de administrația ungurească.
 Prin decizia actualei administrații din Primăria 
Lipova s-a curățat zona de vegetație și s-a nivelat 
terenul, s-a montat un sistem de iluminat arhitectural 
pentru monument și unul de iluminat ambiental pentru 
zona înconjurătoare, s-a montat mobilier stradal și s-a 
reabilitat placa comemorativă de la baza crucii.

 Florin Pera, primarul orașului, a declarant: 
„Prin toate acțiunile întreprinse de noi pentru punerea 
în valoare a acestui loc și prin tot ceea ce avem de gând 
să realizăm de aici înainte atât pentru acest loc, dar 
pentru orașul Lipova în general, noi nu ne dorim decât 
să continuăm lupta pe care au început-o predecesorii și 
strămoșii noștri, pentru a realiza o ridicare culturală a 
Lipovei – așa cum spunea Sever Bocu în unul din 
discursurile sale din anul 1929. Și în toate demersurile 
noastre din ziua de azi, ne amintim tot de cuvintele lui 
Sever Bocu, ca susținător al drepturilor ce trebuia să le 

aibă națiunea română, care spunea că: «Temelia unei 
națiuni este sensul continuității sale cu trecutul. O 
civilizație nu este altceva decât produsul sforțărilor și 
al muncii acumulate a generațiilor. Noi existăm, 
fiindcă înaintea noastră au existat strămoșii noștri»”.
 Preoții ortodocși Pr. Nelu Mercea – Protopopul 
Lipovei, Pr. Raul Adrian Moț- Preot paroh al Parohiei 
Lipova, Pr. Alexandru Neicu- Preot slujitor al Parohiei 
Lipova și Pr. Mircea Silviu Șirian – Preot paroh al 
Parohiei Radna, sunt cei care au oficiat slujba de 
sfințire a crucii renovate.
 Printre participanți amintim pe senatorul de 
Arad Eusebiu Pistru, viceprimarul orașului Lipova 
Ioan Lăpădat, Adrian Antoche-director Casa de Cultură 
Lipova.

Col. (r) Ion Nedelcea
***

Despre Lipova, cu dragoste…

 „Ghidul album al orașului Lipova și al 
împrejurimilor” (Editura Marineasa, Timișoara), al lui 
Mircea Olariu, și „Monografia orașului Lipova” 
(Editura Marineasa, Timișoara), semnată de Victor 
Bleahu au fost, probabil, publicațiile care au dat startul 
în promovarea acestei regiuni încărcate de istorie și 
frumos, hotar între Ardeal și Banat. 
 Astfel, acestor două publicații le-a urmat, în 
2018, antologia de texte istorice și literare „Cetatea 
Lipovei de la Carol Robert de Anjou la ocupația 
sovietică” (Editura Ariergarda, Timișoara), un volum 
de colecție semnat de Daniel Vighi. Nu au trecut mai 
mult de doi ani până când Stelian Ioan Boia, Corina 
Ianotă Dubeștean, Maria Alexandra Pantea și Horia 
Truță au publicat volumul „Lipova. Istorie, oameni și 
fapte” (Editura Gutenberg Univers, Arad), iar, cea mai 
recentă carte a Lipovei, „Ilie Chebeleu. Cronica de la 
Șoimoș”, îngrijită de Bogdan Mihai Dascălu, prefațată 
de Crișu Dascălu, a văzut lumina tiparului în anul 2021 

(Editura David Press 
Print, Timișoara). 
 Albumul lui Mircea 
Olariu se evidențiază prin 
fotografiile de excepție, 
realizate de autor, care 
înfățișează, parcă, un colț 
de rai, deoarece Lipova 
a r e  a v a n t a j u l  d e  a 
cuprinde forme de relief 
dintre cele mai diverse: 
c â m p ,  d e a l ,  m u n t e , 
defileu, formând un mixt 
ce-i impresionează chiar 
și pe cei mai exigenți ochi 
de… șoimi. 

 Monografia lui Victor Bleahu urmează drumul 
clasic al monografiilor: precis, obiectiv, cu multe 
„halte” statistice, cu multe „semne” – dovezi scriptice 
sau de altă natură a ceea ce ne este prezentat, notând 
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aspecte legate de evenimentele mai importante 
petrecute la Lipova, de așezarea localității, de relief, de 
populație și, foarte important, de limba și graiurile 
populației din Lipova. 
 Antologia lui Daniel Vighi e de poveste: 
prezintă Cetatea în vremea regilor, în vremea 
sultanilor, îi amintește pe Atanasie Marienescu și pe 
Sever Bocu, dar insistă 
să ne (con)ducă pe 
cărările pietruite ale 
l i t e r a t u r i i .  I o a n 
S l a v i c i ,  V i o r e l 
Marineasa,  Daniel 
Vighi, , fiind scriitorii 
care iubesc Cetatea, 
î n v e ș n i c i n d - o  î n 
cuvânt. 
 C â n d  u n 
volum este semnat de 
u n  s i n g u r  o m ,  e 
simplu… Dificil e ca 
patru personalități, 
patru corifei ai istoriei 
locale să publice o 
car te ,  d intr-o  a l tă 
perspectivă, despre un 
oraș provincial, dar, 
totuși, cu rol deosebit 
d e  i m p o r t a n t  î n 
evoluția unei regiuni. 
„ L i p o v a .  I s t o r i e , 
oamen i  ș i  f ap te” , 
semnată, după cum 
notam mai sus, de S. 
Boia, C. Dubeștean, M. Pantea și H. Truță. Coperta, 
aducând a vintage, tentează de la prima privire. Te lași 
pradă tentației, deschizi cartea și îți dai seama că ții în 
mână o bijuterie: textele, însoțite de multe note de 
subsol, dovadă a cercetării stăruitoare, sunt completate 
de imagini de o înaltă calitate grafică, fiecare având 
explicații detaliate. Nici nu e de mirare, de vreme ce 
autorii au colaborat cu Biblioteca Județeană „A.D. 
Xenopol” Arad, cu Centrul Cultural Județean Arad, cu 
Complexul Muzeal Arad, cu Muzeul Național al 
Banatului și cu Societatea de Științe Istorice din 
România – Filiala Arad, având astfel acces la surse de 
primă mână. 
 În sfârșit, „Cronica de la Șoimoș” reprezintă 
jurnalul unui preot, Ilie Chebeleu, care a consemnat tot 
ce s-a întâmplat în Șoimoș, Lipova, Arad și chiar în 
lume, în vremea păstoririi lui în Biserica Ortodoxă de la 
poalele dealului Cioaca Tăutului, pe care se află ruinele 
Cetății Șoimilor. Manuscrisul a fost păstrat mai multe 
generații, vâzând tiparul abia în acest an, cu scopul de a 
fi „un act de asumare ca model pentru tinerii de azi”. 
Printre altele, volumul cuprinde detalii importante 
despre „Prima Mare Bătaie”- Primul Război Mondial, 
război în care au luptat inclusiv șoimoșanii și lipovanii. 
Stilul simplu, fără artificii, scoate la lumină firea 

realistă a autorului, care știe să cearnă din întregul unei 
zile ceea ce poate să aibă / are valoare  în timp. Născut 
în toamna anului 1887, Ioan Chebeleu începe 
redactarea Jurnalului în anul 1912, la vârsta de 25 de 
ani, vârstă propice a conștientizării responsabilității pe 
care o avem față de comunitatea din care facem parte, 
poate din acest motiv și el se numără printre cei care, în 

1918, au participat la 
M a r e a  A d u n a r e 
Națională de la Alba 
Iulia. 
 De admirat este că 
fiecare volum prezintă 
o ra șu l  L ipova  ( ș i 
împrejurimile!) din alt 
punct de vedere, astfel 
c ă  t o a t e  a c e s t e 
publicații reprezintă 
valoroase piese de 
m o z a i c ,  c a r e 
(re)compun o imagine 
multidimensională a 
t r e c u t u l u i  ș i 
prezentului orașului 
c u …  d o u ă  c e t ă ț i 
(Cetatea Șoimoșului / 
Șoimilor și Cetatea 
Lipovei), un Bazar 
Turcesc, aflat pe lista 
monumentelor istorice 
a Ministerului Culturii 
din țară, dar și  în 
c a t a l o g u l 
m o n u m e n t e l o r 

semilunii în lume, băi cu ape carbogazoase (Băile 
Lipova – apele minerale fiind descoperite de niște 
ciobani aflați în transhumanță prin Banat, aceștia 
numindu-le „ape acre”, din cauza gustului, datorat 
dioxidului de carbon), mănăstiri și biserici, un pod de 
poveste (e corect să precizăm că primul pod de fier de la 
Lipova nu e cel din romanul „Mara”. Inițial, în același 
loc, exista un pod de lemn, acela fiind prezentat în 
romanul lui Slavici!), Muzeul Orășenesc, găzduit în 
casa lui Sever Bocu…

Prof. Carina A. Baba 
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ASOCIAȚIA	NAȚIONALĂ	A	VETERANILOR	DE	RĂZBOI

ARADUL CINSTEȘTE VETERANII DE RĂZBOI

    Ziua de 29 aprilie – Ziua Națională a 
Veteranilor de Război – a fost omagiată la Arad printr-o 
mișcătoare ceremonie desfășurată în fața impozantului 
monument al Ostașilor Români căzuți în al Doilea 
Război Mondial.

    Aici, prin grija autorităților locale, a 
Comenduirii Garnizoanei Arad și a filialelor județene 
ale Asociației Naționale a Veteranilor de Război, 
Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezerrvă și 
în Retragere și Asociației Naționale „Cultul Eroilor – 
Regina Maria” au fost depuse coroane de flori și au fost 
rostite cuvinte de mulțumire și respect față de curajul și 
jertfa luptătorilor, fiind evocate zilele fierbinți ale 
conflagrațiilor mondiale, calvarul comunist demolator 
de valori și renașterea cultului pentru cei care au luptat 
cu arma în mână contra dușmanilor de tot felul care ne-
au încercat vrednicia de români.

    Cu pios respect și apreciere au fost gratulați cei 
câțiva veterani nonagenari pe care Dumnezeu i-a mai 
învrednicit să ajungă la vârsta unei adânci senectuți, 

imagini vii ale unor vremuri de restriște, dar și de 
măreție.

    „Doar 62 de veterani și văduve de veterani 
mai avem în județul Arad. Lor li se cuvine toată cinstea 
și considerația, pentru modul exemplar în care și-au 
servit țara pe câmpul de bătălie, dar și pentru că ei sunt 
icoanele sfinte ale iubirii de țară și de neam” a declarat 
președintele Filialei Județene ”Zărandul” Arad a 
ANVR, col.(r) Sandu Crișan.

Plt.adj.pr.(r) Ionel Popa

FILIALA	JUDEȚEANĂ	„ZĂRANDUL”	ARAD
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ZIUA VETERANILOR DE RĂZBOI

29 aprilie 2021

  Această zi de 29 aprilie,aminteşte de data la 
care, în anul 1902, regele Carol I a promulgat, la 
solicitarea supravieţuitorilor Războiului de 
Independenţă (1877-1878), Înaltul Decret prin care a 
fost instituit pentru prima dată titlul de ”veteran de 
război”, în conformitate cu Convenţia Statelor 
Europene de la Geneva, în onoarea ostaşilor care au 
luptat în acest război. 

Prin acesta, participanţilor la 
Războiul de Independenţă li s-au 
asigurat, pe lângă acest onorant statut, 
mijloace pentru un trai decent şi 
d i fe r i t e  în lesn i r i ,  în  semn de 
recunoaştere a sacrificiilor lor pe 
câmpul de luptă.

În Războiul de Independenţă 
(1877-1878), şi-au sacrificat viaţa 
10.000 de ostaşi din cei peste 58.000, 
care au constituit Armata de Operaţii, 
iar în Primul Război Mondial, în care a 
fost mobilizată 11% din populaţia ţării, 
respectiv peste 880.000 de militari, 
victoria a fost obţinută cu jertfa a peste 
335.000 de morţi şi dispăruţi, a peste 
75.000 de invalizi şi a circa 650.000 de 
morţi din rândul populaţiei civile.

In cel de-al Doilea Război Mondial, România a 
înregistrat peste 900.000 de morţi, răniţi, dispăruţi, 
prizonieri, răniţi şi invalizi, din care circa 92.000 de 
militari decedaţi.

 La această dată, mai sunt în viaţă la nivel 
naţional aproximativ 2500 de veterani de război, circa 
50 de văduve de război şi în jur de 30.000 de văduve de 
veterani de război.

In judetul si municipiul Arad sunt în viaţă, 20 
de veterani de război şi 577 de văduve de vetarani de 
război.

După Primul Război Mondial, încheiat în 

1918, au fost adoptate diferite legi prin care 
participanţii la campanii şi urmaşii lor au primit diferite 
drepturi şi avantaje reparatorii.

 Astfel, prin Legea din 13 ianuarie 1918, 
participanţii la Primul Război Mondial care au fost 
decoraţi cu Medalia ”Virtutea Militară” de război clasa 
I, au primit o pensie viageră, iar prin Legea din 2 
septembrie 1920 li s-au creat condiţii speciale de 
pensionare.

 În 1927, prin Decretul – lege nr. 1402 din 15 
mai, ofiţerilor activi şi de rezervă care participaseră la 

Primul Război Mondial şi care fuseseră 
decoraţi cu Ordinul ”Mihai Viteazul” li s-
au acordat loturi de teren sau loturi de 
casă, precum şi anumite gratuităţi. 
Veteranii de război au primit o serie de 
drepturi şi avantaje şi în anii următori, 
printr-o serie de acte normative, precum 
Decretul nr. 1304 din 8 mai 1933, 
Decretul nr. 1056 din 6 mai 1936, Legea 
nr. 794 din 4 septembrie 1941, Legea nr. 
310 din 24 aprilie 1945, Decretul-lege nr. 
440 din 4 iunie 1945.

S e  î n f i i n ţ e a z ă  A s o c i a ţ i a 
Veteranilor de Război, dar nu se acorda 
nici un drept.

Situatia se schimba radical la 23 
octombrie 1963, când prin Hotărârea 
Consiliului de Miniştrii nr.875 se 

constituie Comitetul Naţional a Veteranilor de Război 
Antifascişti, organizaţie onorifică, care nu acorda nici 
un drept, dar îi exclude pe toţi luptătorii din campania 
din Est, mulţi dintre ei cunoscând, dupa 1947, 
„ospitalitatea” temniţelor comuniste, pentru ca şi-au 
slujit ţara sub tricolor.

Prin efortul membrilor Biroului executiv al 
Asociaţiei şi cu sprijinul unor parlamentari patriţti s-au 
plămădit şi elaborat: Legea nr. 49 din 29.07.1991 
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război, Legea nr.44 din 
01.07.1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, Legea nr. 
49 din 31.03.1999 privind pensiile I.O.V.R., care 
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consfinţesc calitatea de „VETERAN DE RAZBOI” si 
drepturile acestora, precum şi baza Statutului 
Asociaţiei. Chiar dacă regretatul preşedinte al 
A.N.V.R., generalul Marin Dragnea, aprecia mai ales 
Legea nr.44 din 01.07.1994 ca „bună, dreaptă şi 
înţeleaptă”, în practică, nu s-a transpus ca pe hârtie, a 
relevat numeroase lacune şi interpretări şi a asigurat şi 
continuă să asigure veteranilor, invalizilor, văduvelor 
de război/văduvelor de veterani de război drepturi şi 
facilităţi mult inferioare celorlalte categorii beneficiare 
de legi speciale.

In modestia şi respectul lor, veteranii de război 
au manifestat în toată această perioadă, răbdare, 
înţelepciune şi cumpătare fără să asedieze preşedinţii 
ţării, Parlamentul şi Guvernul României cu cererile lor, 
care în fapt ar fi fost şi legale şi meritate.

Prin Hotărârea de Guvern nr.458 din 01.04. 
2004 Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război este 
recunoscută ca „persoana juridică româna de drept 
privat, fară scop patrimonial, ca fiind de utilitate 
publică”, iar prin Hotărârea de Guvern nr.1.222 din 
10.10.2007 se instituie „ZIUA VETERANILOR DE 
RĂZBOI”, care se sărbătoreşte în ziua de 29 aprilie în 
fiecare an, dar viaţa celor nominalizaţi rămâne în 
aceeaşi parametri.

 
 

   NR.CRT

 
 

NUME ȘI PRENUME

 

CALITATE

 

LOCALITATE

 
1

 

ARDELEAN TEODOR

 

Veteran de razboi

 

CH. CRIȘ

 
2

 

BOC DUMITRU

 

Veteran de razboi

 

ARAD

 
3

 

CONSTANCEAN GHEORGHE

 

Veteran de razboi

 

ARAD

 
4

 

IASCHEVICI CORNELIU

 

Veteran de razboi

 

ARAD

 
5

 

ROSENZWEIG IOAN

 

Veteran de razboi

 

ARAD

 6

 

PURTAN IOAN

 

Veteran de razboi

 

ARAD

 7

 

PURTAN PETRU

 

Veteran de razboi

 

APATEU

 8

 

CABA PETRU

 

Veteran de razboi

 

CHISINEU CRIS

 9

 

UNGUR IULIUS

 

Veteran de razboi

 

CONOP

 10

 

DARAU GHEORGHE

 

Veteran de razboi

 

HALMAGIU

 11

 

GREFF GHEORGHE

 

Invalid razboi

 

gr.II

 

LIPOVA

 
12

 

NADIS DUMITRU

 

Invalid razboi gr.II

 

PECICA

 
13

 
SZABO ANDREIU

 
Veteran de razboi

 
PECICA

 
14

 
BUDEA PAVEL

 
Veteran de razboi

 
PLESCUTA

 
sat Talagiu

 
15

 
GERGELY IOAN

 
Veteran de razboi

 
SECUSIGIU

 
16

 
LEHOCZKI STEFAN

 
Veteran de razboi

 
SEMLAC

 

17
 
SERAN DUMITRU

 
Veteran de razboi

 
SICULA

 

18  ROMAN IOAN  Veteran de razboi  SĂNTANA  

19  REMETAN CORNEL  Veteran de razboi  VARADIA DE MUREȘ  

20  PETRISOR CONSTANTIN  Veteran de razboi  VARFURILE  sat Vidra  
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Drepturile veteranilor de război sunt 
reprezentate de Asociaţia Naţională a Veteranilor de 
Război, membră a Federaţiei Mondiale 
a Vechilor Combatanţi, cu sediul la 
Paris.
 Ziua Veteranilor de Război – 29 
aprilie, , este marcată în acest an prin 
acțiuni concrete în sprijinul veteranilor 
și a văduvelor de război, în contextul 
măsurilor adoptate pentru combaterea 
pandemiei COVID-19.

În acest sens, structurile din 
MApN desfășoară în mod constant 
acțiuni de distribuire de pachete cu 
produse alimentare de strictă necesitate, 
cu sprijinul Departamentului pentru 
relația cu Parlamentul și calitatea vieții 
pe rsona lu lu i ,  a  mi l i t a r i lo r  d in 
structurile de tip CIMIC (cooperare 
civili-militari) sau din marile unități și 
unități din țară.

Amintesc că acest gen de acţiuni s-au 
desfăşurat şi pe teritoriul municipiului si judeţului 
nostru în luna aprilie a anului 2020 prin grija 
Batalionului CIMIC dislocat în Bucureşti ,reprezentat 
de echipa coordonată de Locotenent Roxana 
Manolache.

Vă aduc la cunoştiinţă că în zilele de 28 si 
29aprilie ale acestui an, cadrele militare din B.191 I « 
Colonel Radu Golescu »,cele din subordinea CMJ Arad 
împreună cu Filiala Judeteană » Zărandul » a ANVR 
Arad, au fost la toţi veteranii de război în viaţă,la 
domiciliul lor , unde au distribuit pachete alături de un 
gând bun de sănătate şi îmbărbătare.

"29 aprilie - Ziua Veteranilor de Război, o zi la 
fel de importantă ca Ziua Naţională. 

O zi în care trebuie să ne amintim că pământul 
românesc e udat cu mult sânge, că fiul cuiva nu s-a mai 
întors niciodată acasă, pentru ca România să rămână 
pentru milioane de români",

 "Generaţiile care au apărat cu pieptul fiecare 
centimetru de Românie ne-au predat de mult ştafeta şi 

ne privesc cum ducem mai departe numele ţării scăldat 
în sângele fraţilor care nu s-au mai întors niciodată la 

casa şi familiile lor.
  "Cu viaţa şi libertatea lor au cumpărat 
viaţa în libertate pe care o avem astăzi. 
Să nu uităm că nimic nu e gratis. Şi 
România a plătit scump pentru onoarea 
de a fi român. 
 Veteranii de r zboi sunt exemplele  ă
noastre de voinţă, de curaj, fiind cei care 
ne-au învăţat lecţia patriotismului, că 
iubirea de ţară se măsoară în luptă, prin 
sacrificiul şi determinarea de a-ţi apăra 
Patria, atunci când este nevoie.
 Azi mulţumeşte-i unui veteran că a 
renunţat la tot ce avea, ca să ai tu ce el 
nici nu visa. Respect etern eroilor 
noştri!"
 Atâta vreme cât inca mai sunt printre 
noi, avem datoria sfântă să le acordăm 
stima şi respectul cuvenit, de ai cinsti și 

a nu îi da uitării pe cei care au luptat ca România să fie 
cea de astăzi, o țară liberă, capabilă să-și asigure 
securitatea.
 Eroii nu mor niciodata ,ei ramân vesnic în 
sufletele noastre.
Preţuire –Stimă – Respect !!! veteranilor de razboi!
 Preşedintele Filialei Judeţene “Zarandul” 
Arad a ANVR

Colonel (r) Sandu CRIŞAN
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Scrisoarea veteranilor de război 

 Dragi tineri frumoși, dragă viitor al țării mele, 
 La momentul în care scriu această ultimă 
scrisoare, mai suntem în viață puțin peste 2000 de 
veterani de război. 
 Noi, pe când eram tineri ca voi, am plecat, fără 
să știm pentru cât timp și fără să stăm pe gânduri, acolo 
unde țara a tremurat. 
 Nu ne-am întors cu toții acasă, însă cei care am 
trăit să vedem finalul războiului am fost datori să 
povestim despre sacrificiul camarazilor noștri căzuți pe 
front, cu fotografiile celor dragi în buzunarul de la 
piept. Așa cum am putut, ne-am căutat putere să retrăim 
momentele de pe front și să povestim tuturor celor care 
au vrut să ne asculte. Consider că am făcut tot ce a ținut 
de noi și toate paginile de istorie vor consemna că 
România este o țară cu oameni bravi. 

 În război, comunicam cu cei de acasă doar prin 
scrisori. Așa mai aflam despre familii și cunoscuți, iar 
noi le povesteam că suntem bine, ca să nu își facă griji. 
Parcă făcusem cu toții un pact tacit să nu povestim 
despre mizeria din tranșee, șobolanii, păduchii, bolile 
și foametea în care luptam. Știam că și cei de acasă 
duceau vremuri grele. Am fost uniți, noi românii, și ne-
am îmbărbătat unul pe celălalt. 
 Scrisorile noastre ajungeau târziu, după câteva 
săptămâni, sau uneori se pierdeau pe drum. Însă, unele 
scrisori au fost păstrate până în ziua de azi și vor rămâne 
mărturie a unor vremuri grele prin care România a 
trecut pentru a ajunge o țară frumoasă cum este astăzi. 

M-aș bucura să știu că această scrisoare udată cu 
lacrimi ajunge la voi. Și că veți găsi, poate, o metodă să 
ne scrieți și voi. 
 Căci, dragi tineri, noi ne stingem unul câte unul 
și bătrânețea va câștiga această ultimă bătălie. Dar vom 
trăi prin voi, dacă povestiți copiilor despre noi în școli, 
dacă puneți o floare la morminte, dacă, din când în 
când, în agitația zilelor de azi, împărtășiți cu ai voștri 
frânturi despre bunicii și străbunicii ce au slujit pe 
front. 
 Cu respect și credință,
 Veteranii celui de-al Doilea Război Mondial 

***

Veteranul de război Corneliu Iaschevici, 
aniversat la vârsta de 101 ani
„Norocul însoțește curajul”

    În urmă cu câteva zile, am format cu emoție un 
număr de telefon, pentru a-mi programa o vizită. Îmi 
răspunde o binecunoscută voce, optimistă și caldă: 
veteranul de război Corneliu Iaschevici. Telefonul meu 
l-a găsit așezat la masă acasă, în familie, alături de 
soție. Familia, un cuvânt magic, care înseamnă 
echilibru, stabilitate, copii, nepoți și atâtea alte lucruri 
minunate. La fel consideră și domnia-sa, căci anul 
trecut, la împlinirea frumoasei vârste de 100 de ani, 
când cineva l-a întrebat care a fost cel mai frumos 
moment al vieții sale, Corneliu Iaschevici a răspuns 
fără ezitare: căsătoria. 
 Sunt și eu sigur că viața liniștită de familie l-a 
ajutat să înfrunte greutățile vieții. Corneliu Iaschevici 
este un bunic iubitor; în urmă cu doi sau trei ani, l-am 
căutat în preajma zilei de 1 iunie, dar Veteranul nu era 
acasă, ci plecat în oraș, după cadouri pentru 
strănepoate.

    Din mulțimea de calități cu care a fost înzestrat 
veteranul Corneliu Iaschevici, se cuvine să amintim 
două: curajul și modestia. Curajul de a înfrunta pe front 
moartea. Să știi că vei muri și, cu toate astea, să nu fugi 
mâncând pământul din fața gloanțelor, frigului, foamei 
și atâtor orori ale războiului. Și, peste toate, modestia 
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de a afirma mereu că n-ai făcut nimic special, decât 
datoria. Datoria, onoarea - și acestea, ce cuvinte mari! 
Și câtă viață, și câtă durere în spatele lor...
    Îmi este dor de vizitele făcute de domnul 
Iaschevici la școală. De fiecare dată, am avut de învățat 
atâtea lucruri din vasta dumnealui experiență. Cu drag 
îmi vin în minte momentele în care ne povestea despre 
Constantin Tănase și Grigore Vasiliu Birlic. Acum, la 
ceas aniversar, îmi reamintesc numeroasele noastre 
discuții, în ultimii ani doar telefonice, din păcate...
    Cornelui Iaschevici este cu adevărat un erou în 
viață. Printre ultimii. Într-un fel inexplicabil, dincolo 
de tușele implacabile ale timpului, Corneliu Iaschevici 
pare un soldat coborât dintr-un tablou al lui Nicolae 
Grigorescu. O lecție de demnitate, venind de foarte 
departe, pentru cei de azi.
    Am avut bucuria ca astăzi, la împlinirea vârstei 
de 101, ani să îl pot felicita personal, din nou. Veteranul 
i-a primit pe reprezentanții comandantul Batalionului 
din Cetatea Aradului, lt. col. Ioan Sorin Semeniuc, 
preotul militar David Adrian, plt.adj.pr. Dumitru 
Marian și pe col.(r) Sandu Crișan, președintele filialei 
Arad a Asociației Veteranilor de Război. În județul 
Arad, mai sunt doar 18 veterani de război în viață, care 
merită cinstea și recunoștința noastră pentru curajul lor 
de pe front. 
    Veteranul de război mi-a oferit în dar lucrarea ,, 
Basarabia" și o copie a Ordinului dat către Armată de 
generalul Ion Antonescu în 22 iunie 1941.
    La plecare, îmi amintesc versurile: „Eroi au 
fost, eroi sunt încă/ Și-or fi cât neamul românesc!”. 
Atâta doar, că cei ce merită cu prisosință numele acesta 
sunt tot mai puțini, mai necunoscuți, mai copleșiți de 
vreme și de vremuri. Poveștile vii de lângă noi...
 Cu prețuire,
 Prof. Cristian Stoica

***

 Veteran supraviețuitor al celui de-al Doilea 
Război Mondial, colonelul în rezervă Artemiu 
Șimonca a murit sâmbătă, 9 
ianuarie, la vârsta de 98 de ani.
 „Azi, 9 ianuarie 2021, 
la vârsta de 98 de ani, a plecat la 
oastea din ceruri Colonel 
Veteran de război, profesor, 
Artemiu Șimonca din municipiul 
Arad, participant activ la 
bătăliile din cel de al doilea 
Război mondial.
 Eroul veteran de război, 
Artemiu Șimonca a fost un om în adevăratul sens al 
cuvântului, activ, prezent la multe activități organizate 
de administrația județului si a orașului Arad. Veteranii 
de război, atâția câți au mai rămas în viață, aduc un 
pios omagiu celui plecat dintre noi și transmit sincere 
condoleanțe familiei greu încercate. Rămas bun, eroul 
nostru!”,  declară col. (r) Sandu Crișan, președinte 
filiala  A.N.V.R. Arad. 

***
 Născut în 1922 în județul Sălaj, Artemiu 
Șimonca a absolvit, în 1944, Școala de Ofițeri de 
rezervă nr.4 din Arad, fiind avansat pe 24 ianuarie 
1944 la gradul de sublocotenent.
 În septembrie același an, trupele horthiste au 
ocupat Aradul și se pregăteau să forțeze Valea 
Mureșului, cu ajutor german, sperând să ajungă în 
interiorul României. Detașamentul „Păuliș” a scris 
atunci istorie în Defileul Mureșului, oprind un inamic 
mult mai numeros și mai bine dotat.
 După Război, Șimonca și-a continuat studiile, 
din 1950 fiind inginer chimist. Tot în anii '50 s-a stabilit 
definitiv la Arad, unde a trăit până la finalul vieții. De-
a lungul celor 98 de ani de viață, Șimonca a fost ofițer 
al Armatei Române, dirijor al corului bisericii, 
profesor și director al Liceului Textil din Arad, scrie 
presa locală.

***

Ne părăsesc eroii

 În data de 7 decembrie 2021,cu adînca tristețe 
am aflat că ne-a părăsit încă un erou din puținii care mai 

sunt în viață.
 Da, este adevărat, a plecat 
dintre noi eroul din cel de al 
d o i l e a  r ă z b o i  m o n d i a l 
REMEȚAN CORNEL născut la 
d a t a  d e  1 3 . 1 0 . 1 9 2 3 , l a 
venerabila vârstă de 98 de ani. A 
plecat la oastea din cer cu toate 

amintirile urâte lăsate de anii războiului. 
 După terminarea războiului, dus pe cele două 
fronturi est și vest, a revenit în satul Lupești, comuna 
Vărădia de Mureș din judetul Arad,unde a trăit în 
armonie alaturi de consătenii lui dragi. Faptele sale de 
vitejie au fost povestite, copiilor și nepoților lui, 
precum și istoricilor care le-au cuprins în cărțile lor.
 Acum, în acest ceas, veteranii de război din 
județul Arad,în număr de 17 rămași în viață, își iau 
rămas bun de la camaradul lor.
 Rog ca oamenii acestor locuri amintite să fie 
alaturi de el și familia lui.
 Condoleanțe familiei îndoliate, să nu uite că 
"Eroii nu mor niciodată, ei trăiesc veșnic în sufletele 
noastre."
 Mulțumesc doamnei primar al comunei 
Vărădia de Mureș și domnului părinte paroh pentru 
grija față de veterani.
 Dragi locuitori ai acestor meleaguri, să nu-l 
dați uitării pe niciunul dintre consătenii voștri căzut pe 
front sau întors rănit, veteran sau văduvă de război.
Dumnezeu să îl ierte și să-l odihnească în pace și liniște.
 Cu respect, stimă și considerație
 Colonel (r) Sandu Crisan
 Președintele filialei județene A.N.V.R.  
„Zarandul" Arad.

***
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 „Cu regret, anunțăm decesul domnului Roman 
Ioan la vârsta de 98 de ani, ultimul veteran de război din 
Sântana. Consăteanul nostru a deținut gradul de 
plutonier, arma artilerie, fiind decorat cu următoarele 
distincții: Medalia Victoria URSS din 1945 și Medalia 
Eliberarea de sub jugul Fascist din 1954”, anunță 
Primăria Orașului Sântana.

 Înmormântarea va avea loc cu onoruri militare 
joi, în data de 09.12.2021, la ora 13:00, la cimitirul din 
Comlăuș.
 „Ne plecăm cu respect în fața eroismului și 
jertfei consăteanului nostru, precum și a tuturor celor 
care au plecat pe front, și-au făcut datoria față de patrie, 
fiind exemple demne de urmat pentru toți cei care cred 
în PATRIE, PATRIOTISM, JERTFĂ. Emblema pe care 
o poartă corpul veteranilor de război ai României se 
traduce prin: SACRIFICIU, DEMNITATE ȘI 
ONOARE!”, au mai scris reprezentanții Primăriei 
Sântana într-o postare pe Facebook.

***

Tribut de sânge

� Din anul 1943 trecuseră vreo două luni și 
jumătate, ghioceii erau pe trecute, doar câte unul 
întârzâiat își mai legăna clopțelul în 
bătaia vântului, viorelele își scăldau 
albastrul lor voronețian, mereu 
proaspăt, în roua dimineților reci.

 Undeva într-o gospodărie din 
sat o țărancă trebăluia prin curtea casei 
sale, deodată a avut o tresărire, cineva 
era la poarta casei. Oare cine să fie?

- Ioane, Ioane, îi cineva la 
poartă!

La poarta de lemn încă viu, ce purta 
patina vremii, se afla un jandarm care 
avea în mână o 
telegramă  pe care o înmână lui Ioan, 
care cu mâna tremurândă o desfăcu și 
deodată mâinile  au început să-i 
tremure și mai tare.

- Ce-i Ioane? 
Răspunsul a venit simplu și direct...

- Sofie, a murit feciorul nostru!

Femeia începu să plângă încet, fără glas, doar 
suspinând din când în când. Ioan, încet, 
șchiopătând ușor se așeză pe o bancă de lemn din 
curtea sa  bine măturată. Cei doi în câteva minute 
au îmbătrânit cu cel puțin 20 de ani, Sofia, deși 
avea vreo 40 de ani acum arăta ca de 60, părul 
începuse să-i albească.
 -Ioane, mă duc să-l caut! Tu stai acasă, vezi 
de cei doi copii care ne-au rămas, mai ales că tu ești 
împușcat în picior din Bătaia cea Mare!

Acestea fiind zise, cei doi s-au înțeles în 
durerea lor doar cu câteva cuvinte, fără strigăte 
sau blesteme, cei doi păreau împăcați cu voința lui 
Dumnezeu de-al lua lângă El pe feciorul lor cel 
mare, la doar 23 de ani. Dumnezeu le-a dat trei 
copii, unul s-a dus, au mai rămas doi, o fată de 16-
17 ani și un fecior de 11-12 ani, trebuiau să trăiască 
pentru ei, să-i vadă la casele lor, dar, Sofia cu 
îndârjirea țărăncii voia să știe, ea devenind Vitoria 
Lipan care își căuta fiul. De data acesta Vitoria 
Lipan era o țărancă din Ardeal care-și căuta  fiul 
plecat să lupte la chemarea ţării.
 -Ioane, io, mă duc!
 -Du-te, Sofie!
� Timpul a trecut, a venit vara anului 1943, 
Războiul încă nu s-a terminat, totuși gândurile 
celor doi se îndrepau mereu către feciorul lor căzut 
undeva în Basarabia, după cum zicea telegrama 
primită nu demult, în primăvara lui 1943. Totuși în 
sufletul ei, Sofia nu credea, acolo, adânc pâlpâia o 
mică speranță, nu spunea nimănui, nici măcar lui 
Ioan, doar Dumnezeu îi cunoștea gândul și 
speranța ei.

Sofia după ce și-a pus în ordine gospodăria 
din sat, însoțită de Ioan cu „cocia”, 
doar până la gara din satul vecin, 
unde a luat un tren spre București. 
După aproape o lună de mers cu 
trenul, Sofia a ajuns în Basarabia, 
la Bender,frontul  era destul de 
aproape,  se  auzea bubui tul 
tunurilor. Poate dacă era altcineva 
n-ar fi ajuns, zona era plină de 
soldați germani, care vedeau de 
multe ori în români dușmani, deși 
încă nu venise 23 August 1944, 
erau temporar aliați, dar se simțea 
ceva.

Ț ă r a n c a  d i n  A r d e a l , 
micuță, negricioasă cu palmele 
crăpate și aspre, poate de la 
spălatul hainelor, poate de la 

frământatul pâinii, poate de la sapă, poate..., a 
străbătut uriașa distanță dintre satul ei și orașul 
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Bender, a avut senzația că se află la capătul lumii. 
Așa îmbrăcată cu straiele ei țărănești largi, poale, 
rochie din ațică, zadie, spătoi cusut de ea, laibăr și 
viziclu, părea celor cu care se întâlnea o aparație 
ciudată, nemaivăzută și aproape toți aveau o 
atitudine îngăduitoare față de ea, față de mama 
care-și căuta fiul viu sau mort.

Așa din vorbă în vorbă a ajuns la spitalul 
din Bender, unde un soldat-sanitar român îi povesti 
despre fiul ei, îi povesti despre el cum spera să 
trăiască, să-și facă o familie, să se îngrijească de 
părinții lui, de frații lui mai mici. Povestea despre 
satul lui, despre oamenii din sat 
despre jocul din sat, colindele din 
satul lui. Îi chema pe toți din jurul 
lui, după război,să vină pe 
„goștie” în satul lui pentru că au ce 
vedea. Așa povestea feciorul din 
pustă până în ziua de 25 ianuarie 
1943, la amiază când a închis 
ochii pentru totdeauna, aunci când 
Dumnezeu l-a vrut lângă El.

Sofia asculta toate acestea 
și plângând încet își aduse aminte 
de sufletul lui blând, semăna cu 
ea, Ioan, soțul ei era mai aspru, dar 
era un om cumsecade.

-Mă duci la el?
Soldatul-sanitar fără să zică nimic sărută mâna 
crăpată a Sofiei și  ținând-o de mână o
însoțiaproape de spital unde armata încropise un 
mic cimitir de campanie, acolo pe o cruce de lemn 
erau scrise cu vopsea albă două litere, A și I.
� Acolo, departe de satul pe care nu-l 
părăsise niciodată până atunci ,  Sofia a 
îngenuncheat la mormântul feciorului ei și a stat de 
vorbă cu el până seara, i-a povestit despre Ioan, 
despre frații lui, despre caii lor, despre pământul 
lor, despre rudele lor...i-a povestit...i-a povestit...
� Sofia s-a șters la ochi, a luat din straița ei un 
mic săculeț de pânză albă țesută de ea la război, l-a 
umplut cu pământ de pe mormântul eroului, apoi 
sărutând crucea de la capătâiul fiului ei se despărți 
cu greu de mormânt, trebuia să meargă acasă la 
Ioan și ceilalți doi copii. Se întorcea cu inima 
împăcată, și-a găsit feciorul a vorbit cu el, a aprins 
lumânări și s-a rugat la căpătâiul lui.
� După ani și ani când Sofia și-a încheiat 
drumul pe acest pământ a plecat îmsoțită de un 
săculeț de pânză, acum îngălbenită plin cu pământ 
de pe mormântul feciorului ei.

In memoriam Ardelean Ioan, erou măcean, 
născut în Macea la data de12.08.1919, decedat în 

00Bender(Tighina) la data de 25.01.1943, ora 12 . A 
servit patria în Regimentul 1 Artilerie.

Ioan Alexandru Ardelean
***

24 septembrie 2021, zi de doliu pentru aviația 
militară

    Forțele Aeriene Române au primit astăzi 
cutremurătoarea veste a trecerii la cele veşnice a 
ultimului pilot de vânătoare supravietuițor al celui de-
al Doilea Război Mondial, generalul-locotenent (rtr.) 

aviator Ion DOBRAN. Acesta s-a stins din viață în 
dimineața zilei de 24 septembrie 2021, la vârsta de 102 
ani. Înălţând un gând pios către ceruri, către nestinsa 
chemare a înaltului nemărginit şi etern, noi, colegii din 
marea familie a Forţelor Aeriene Române, aducem un 
ultim omagiu generalului-locotenent (rtr.) Ion Dobran, 
un om de o nobleţe sufletească rar întâlnită.
    O valoare a Armatei României care ne-a 
prezentat odiseea misiunilor de război efectuate, un 
adevarat model pentru generația de astăzi, un destin 
care s-a contopit cu vocaţia, ne priveşte acum din 
Ceruri. A scrie în memoria Domniei Sale şi a ne lua 
rămas bun este foarte dureros, Forţele Aeriene Române 
au pierdut un simbol, un model de onoare şi demnitate 
militară, o sursă de admiraţie şi respect pentru tinerele 
generaţii. 
    Legendar erou al aerului, pilotul Ion Dobran a 
participat la 340 de misiuni, 74 de lupte aeriene și a avut 
10 victorii aeriene confirmate, 3 probabile și un avion 
distrus la sol, fiind, până în ultimul moment al vieții, un 
veritabil militant al păstrării memoriei camarazilor care 
și-au dat viața pentru patrie. 
    O să-i păstrăm neîntinată amintirea care va 
dăinui în sufletele noastre!
    În faţa acestei despărţiri suntem alături de 
familia greu încercată, căreia îi transmitem sincere 
condoleanţe şi un gând pios de mângâiere.
    Dumnezeu să-l odihnească în pace!
    Drum lin păzit de îngeri, domnule general!

***
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FILIALA	JUDEȚEANĂ	„DETAȘAMENTUL	PĂULIȘ”	ARAD

ASOCIAȚIA	NAȚIONALĂ	„CULTUL	EROILOR-REGINA	MARIA”

11 iunie 2021 - ZIUA EROILOR 

    Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și 
Retragere - filiala  judeteana „Ziridava” Arad, 
Asociația Veteranilor de Război - filiala judeţeană 
„Zărandul” Arad şi Asociația „Cultul Eroilor - Regina 
Maria” – Filiala Județeană „Detașamentul Păuliș” Arad 
au omagiat eroii prin depuneri de coroane la 
Monumentul Eroilor Revoluției din Decembrie 1989, 
Monumentul Martirilor din parcul Eminescu și 
monumentele eroilor români și sovietici din cimitirul 
Pomenirea.

    Deasemenea am omagiat Ziua Eroilor 
Neamului Românesc şi în comuna Hăşmas – primar 
prof.Popa Cornel, alături de localnicii comunei.

Eroilor

Spre voi, viteji al căror sânge a curs - hotarul 
apărându-l, -
Îngenunchiat, tot Neamul astăzi își nalță sufletul și 
gândul!...
Spre slava voastră, din altare, se 'nalță fumul de 
tămâie,
Viteji a căror nume sfinte neșterse veci au să 
rămâie!...                                              Vasile Militaru
                                                          

    Ziua Eroilor e ziua 
împlinirilor naționale. E 
z i  de  rugăc iune ,  de 
medi ta ț ie  ș i  înnoi re 
morală. La mormintele 
eroilor ne-am descoperit, 
am îngenuncheat și ne-
am rugat. Eroii noștri au 
luptat pentru apărarea 
patriei și sângerat pentru 
viitorul ei. Cultul acestor 
exemplare de elită este o 
o b l i g a ț i e  m o r a l ă  ș i 

națională. Cu drept cuvânt s-a zis că eroul nu moare 
când se coboară în mormânt, ci numai atunci când s-ar 
întâmpla să coboare în uitare, în lipsă de respect.
„Nimic nu este mai frumos și mai exemplu pentru 
viitorime, decât ca faptele frumoase ale trecutului să nu 
fie uitate în întunerecul neștiinței” scria spătarul A. 
Sion către M. Kogălniceanu.

Col.(r)   Sandu Crişan
Col.(r)  Marcel Lucaciu

DETAȘAMENTUL PĂULIȘ - 77 DE ANI

    Evocarea luptelor purtate de eroicul 
„Detașament Păuliș” și comemorarea elevilor Școlii de 
Subofițeri Infanterie Radna, căzuți în urmă cu 77 de ani 
în pusta Păulișului și în Podgorie, a stat și anul acesta 
sub semnul pandemiei de Covid 19. 
 Cu toată  recrudescența  cazur i lor  de 
îmbolnăvire, acest important eveniment din istoria 
poporului român nu putea trece fără ca autoritățile 
județene și locale, împreună cu Arhiepiscopia 
Aradului, cu unitățile M.Ap.N. și M.A.I, cu instituțiile 
de învățământ, să organizeze obișnuitele festivități 
militare și religioase - slujbe de pomenire, cuvântări, 
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depuneri de coroane și defilare militară - la locurile cu 
încărcătură emoțională deosebită.
    Sâmbătă, 18 septembrie 2021, au fost 
organizate ceremonii evocatoare la bustul căpitanului-
erou Ioan Fătu din centrul comunei Păuliș, la Cimitirul 
Eroilor din Radna, la Bisericile Ortodoxe din Păuliș și 
Miniș precum și la impozantul monument de pe DN 7 
dedicat eroilor de la Păuliș.
    Au fost prezenți parlamentari, reprezentanți ai 
Prefecturii și Consiliului Județean Arad, ai primăriilor 
și consiliilor locale din Lipova, Păuliș și Ghioroc, 
militari activi și în rezervă, fețe bisericești, credincioși 
și elevi, dornici cu toții să aducă omagiu eroilor.
    Din păcate, niciun veteran de război nu a mai 
fost prezent, prea puținii rămași în viață nemaiputând 
veni, ca altădată, să se reculeagă la căpătâiul 
camarazilor căzuți cu arma în mână.
    ÎPS Timotei, arhiepiscopul Aradului, 
împreună cu un sobor de preoți din Protopopiatul 
Lipova, au săvârșit slujbele de pomenire a eroilor, iar 
Drapelul de Luptă și Garda de Onoare formată din 
militari ai Batalionului 191 Infanterie „Col. Radu 
Golescu” au defilat prin fața monumentului și a 
oaspeților.
    În cuvântările rostite cu această ocazie s-a 
reliefat din nou sacrificiul tinerilor ostași pe altarul 
neamului românesc și al credinței creștine (ÎPS 
Timotei), abnegația, curajul și hotărârea cu care o trupă 
mult inferioară numeric și tehnic a reușit să stăvilească 
ofensiva horthy-istă (ing. Ioan Turcin, primarul 
comunei Păuliș) și datoria celor de astăzi de a păstra 
neștearsă amintirea zilelor istorice din septembrie 
1944, ca și a altor momente de glorie pe care le-au trăit 
oamenii de pe plaiurile arădene (istoric dr. Doru Sinaci, 
subprefect).
    La Miniș, frații patrioți Puiu și Virgil Valea au 
organizat un parastats de pomenire a eroilor și 
depunere de coronae la troița din curtea bisericii 
ortodoxe, unde slujește părintele Săvușcă Valentin 

înconjurat cu mare drag și devoțiune creștină de 
familiile localnicilor, între care amintim doar familiile 
Stancu, Românu, Sarvici, cu regretul că nu pot fi 
amintiți aici toți localnicii iubitori de țară și de credința 
strămoșească. 
    Elevii școlii din Păuliș au susținut un mișcător 
moment artistic, cu poezii și cântece patriotice, iar 
localnicii din Radna, Păuliș și Miniș au oferit 
tradiționala pomană creștinească, pentru sufletele 
eroilor.

    În fruntea numeroasei delegații de rezerviști 
militari prezentă la festivități din partea filialelor 
arădene ale A.N.C.M.R.R., A.N.V.R. și A.N. „Cultul 
Eroilor-Regina Maria” s-au aflat gl.mr.(r) Heredea 
Vasile-Ionel, col.(r) Crișan Sandu și col.(r) Marcel 
Lucaciu, primul ținând să precizeze următoarele: 
„Eroii patriei merită a fi cinstiți în orice condiții, de 
aceea am participat cu bucurie și simț patriotic la 
organizarea și desfășurarea acestor ceremonii care-i 
omagiază pe înaintașii demni de toate slava. Mulțumim 
autorităților județene, celor din Lipova și Păuliș, 
precum și armatei active de la C.M.J. Arad și 
Batalionul din Cetate, pentru buna desfășurare a 
manifestărilor de astăzi”.
Glorie eternă eroilor patriei!

Mr. (r) Dorin Ocneriu

- S T I N D A R D -

43



Nu-l uitaţi

Nu-l uitaţi pe cel căzut în război,
lăsaţi-i din când în când un loc liber la masă,
ca şi cum ar fi viu între noi,
ca şi cum s-ar fi întors acasă.

De fapt el s-a întors dintre noi întâiul,
numai că s-a întors puţin mai ostenit
şi pe un pat nevăzut şi-a aşezat căpătâiul
lângă veniţii acasă din mit.

El şi-a făcut lucrul lui acum
poate că îi e sete, o sete arzând
ora până la noi ca un fum.
Deci lăsaţi pentru el să cadă vin pe pământ.

Nu-l uitaţi pe cel căzut în război,
strigaţi-l din când în când pe nume,
ca şi cum ar fi viu printre noi
...şi atunci el va surâde în lume.

Nichita Stănescu
***

Gânduri despre...

� Am iubit mereu satul în care m-am născut, 
Macea din Câmpia Aradului, am fost mândru de 
obârșia mea măceană, mă simțeam înnobilat prin 

nașterea mea în pământ măcean, 
pământ românesc.
� Am simțit nevoia să fac ceva 
pentru satul meu, am încercat ba 
una, ba alta, totuși cea mai mare 
reușită a mea în domeniul acesta, 
consider că a fost realizarea unui 
mic monument închinat memoriei 
măcenilor care au particpat la 
Marea Unire de la Alba Iulia.
 Monumentul donat de mine și 

familia mea comunității măcene este reprezentat de o 
carte de marmură pe care sunt săpate numele celor 
șapte măceni și povestea lor, o poveste frumosă cași ei, 
de altfel. 

Ioan Alexandru Ardelean

ANCE-RM Flash - Actualitate 

 Deși în condiții de pandemie, conducerea și 
membrii filialei județene au participat la activitățile 
organizate cu prilejul comemorării eroilor de la 
Păuliș, a Zilei Armatei – 25 Octombrie și a Zilei 
Naționale a României. Au fost depuse coroane și au 
fost rostite alocuțiuni. 
 Împreună cu un fotograf de renume, Nae 
Ridlea au fost fotografiate toate operele comemorative 
de război de pe întreg teritoriul județului. Pozele vor fi 
folosite pentru realizarea unui album cu operele 
comemorative de război, monumentele și mormintele 
eroilor din județul Arad căzuți în lupte pentru apărarea 
patriei.
 Activitatea de înregistrare a filialei județene 
în registrul asociațiilor și fundațiilor a început în luna 
ianuarie și a fost definitivată în luna aprilie. Au fost 
def in i t iva te  a tâ t  formal i tă ț i le  jur id ice  ș i 
administrative cât și cele bancare și financiare. În 
prezent filiala are personalitate juridică și poate 
angaja activități. 
 În perioada aprilie – mai 2021 membrii 
asociației au participat la activitățile de inventariere a 
operelor comemorative de război, monumentelor, 
cimitirelor și mormintelor de război în cadrul 
grupului de lucru organizat de Consiliul Județean 
Arad. Filiala a pus la dispoziția grupului de lucru 
baza de date existentă, au contribuit la actualizarea 
fișelor de inventariere și centralizarea rezultatelor. 
Rezultatele acestei activități la care au participat și 
reprezentanți ai Centrului Militar Județean, Direcția 
Județeană de Cultură, Complexul Muzeal Arad și 
Primăria Municipiului Arad au fost înaintate 
Oficiului Național Cultul Eroilor. 
 Membrii filialei au participat la toate 
activitățile organizate de autoritățile publice locale 
cu ocazia Ziua Veteranilor, Zilei Eroilor, Ziua 
Drapelului.
 Ceremonialul întoarcerii Batalionului 191 
Infanterie  „Radu Golescu” din teatrul de operații din 
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Afganistan a constituit un bun prilej pentru membrii 
filialei să interacționeze cu conducerea unității și 
militarii, cu reprezentanții M.Ap.N. prezenți la 
ceremonial. Cu acest prilej a fost predat drapelul de 
luptă noului comandant al batalionului. 

 Conducerea filialei a fost invitată și a 
participat la Adunarea Generală și alegerea noii 
conduceri a ANCMRR. Unii membrii ai filialei au 
fost cooptați în conducerea filialei județene 
„Ziridava” a ANCMRR. La activitate au participat 
prefectul județului, vicepreședintele consiliului 
județean și viceprimarul municipiului Arad. 

În luna iunie a fost semnat protocolul de 
cooperare între Consiliul Județean Arad și asociațiile 
cadrelor militare din județul Arad și a fost convenit un 
program comun de activități până la sfârșitul anului. 

Au început demersurile de recuperare a 
filmului realizat de Școala Militară de Ofițeri în 
Rezervă despre luptele care au fost date de elevii 
școlii în septembrie 1944. Filmul a fost identificat la 
Arhivele Militare Naționale și cu ajutorul Arhivei 
Naționale de Filme va fi digitalizat în cursul anului 
2022. O versiune digitală a filmului va fi pusă la 
dispoziția asociației urmând a fi folosit în 
conformitate cu legislația în vigoare a drepturilor de 
autor.

În 24 iunie conducerea filialei a avut o întâlnire 
de lucru cu membrii subfilialei Lipova. Întâlnirea, 
desfășurată într-un cadru amical, a abordat 
problematica activităților subfilialei, actualizarea 
documentelor de evidență a membrilor subfilialei 

precum și aspecte legate de comunicare și o mai bună 
coordonare a activităților cu filiala județeană. S-au 
discutat și problemele legate de cercul elevilor care 
funcționează  în localitate, de situația operelor 
comemorative de război, monumentelor și operelor 

comemorative de război 
care sunt în număr mare pe 
raza localității. La activitate 
a participat și primarul 
localității. 

Membrii filialei au 
participat în lunile aprilie și 
iunie la  evenimentele 
organizate cu ocazia Zilei 
Veteranilor de Război, Zilei 
Eroilor și Zilei Drapelului 
Național. Au fost rostite 
alocuțiuni și au fost depuse 
coroane de flori din parte 
F i l i a l e i  J u d e ț e n e  a 
Asociației. 

În  pregăt ire  – 
conducerea filialei se află 
în faza de pregătire a noilor 
protocoale de colaborare cu 
I n s p e c t o r a t u l  Ș c o l a r 
Jude ț ean ,  Complexu l 
Muzeal Arad și Centrul 

Cultural Județean Arad. Conducerea filialei se află în 
faza discuțiilor de semnare a unui protocol cu 
Facultatea de Istorie din cadrul Universității ”Vasile 
Goldiș” din Arad în vederea realizării în comun a 
unor activități de educație patriotică și cercetare 
istorică referitoare la eroii județului Arad.

Președintele Filialei Județene Arad – 
”Detașamentul Păuliș”
Col. (rtg) Lucaciu Marcel
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Inventarierea operelor comemorative de 
război, cimitirelor și mormintelor de război, a 

monumentelor dedicate eroilor de pe 
teritoriul județului Arad între rezultate și 

așteptări

 Oficiul National pentru 
Cultul Eroilor a inițiat în cursul 
anului 2021 o amplă acțiune de 
inventariere a monumentelor, 
cimitirelor, mormintelor și operelor 
comemorative de război de pe întreg 
teritoriul național. Având în vedere 
informațiile și datele care ni se 
solicitau și faptul că unele dintre ele 
existau deja in baza de date a filialei 
județene ANCERM s-a convenit 
asupra unui program comun de 
acțiune cu Centrul Militar Județean 
Arad, Direcția  Județeană de 
Cultură, Complexul Muzeal Arad, 
Primăria Municipiului Arad sub 
coordonarea Consiliului Județean 
Arad. S-a pornit inițial de la ceea ce 
ex i s ta  în  ev iden țe le  tu tu ror 
instituțiilor, fiind solicitate date de la 
toate administrațiile locale pe baza 
unui chestionar realizat în comun de 
toți cei implicați.
 Având în vedere că această 
acțiune vine după o mare perioadă de timp în care nu s-a 
mai asigurat inventarierea acestor bunuri de 
patrimoniu, ne-am așteptat ca administrațiile locale 
(care au obligații pe linia conservării și îngrijirii 
acestora) să nu aibă evidența clară a tot ce se regăsește 
pe din acest punct de vedere în patrimoniul lor. În prima 
fază am analizat fișele de evidență a operelor 
comemorative de război și  mormintelor de război care 
au fost transpuse într-un format digital accesibil care să 
permită atât completarea cu ușurință a acestora cât și 
centralizarea lor și realizarea unei baze de date care să 
poată fi ușor exploatată în viitor. Aceste machete au fost 
transmise ulterior administrațiilor locale care le-au 
completat și ni le-au transmis înapoi în termenul 
solicitat.
 Activitatea grupului  de lucru s-a concretizat în 
inventar ierea unui  număr de 135 de opere 
comemorative și morminte de război, lista fiind încă în 
lucru.  Există câteva discrepanțe semnificative între 
ceea ce au raportat administrațiile publice locale și ceea 
ce există în evidențele mai vechi ale consiliului 
județean și a colaboratorilor noștri și va trebui să vedem 
de ce apar aceste diferențe. Oricum ne-am propus să   
finalizăm până în luna martie a anului viitor baza de 
date aferentă întregului județ Arad. Au fost  identificate 
probleme de natură juridică și patrimonială. În 
condițiile legislației actuale, aspectele legate de 
folosirea persoanelor atestate pentru redactarea fișelor 

de monument vor determina mari greutăți în elaborarea 
acestora iar aspectele legate de statutul  proprietății  
unora dintre monumente sau morminte de război nu vor 
permite alocare resurselor financiare necesare 
întreținerii sau reparării acestora. 
 Filiala Județeană Arad a ANCERM își propune 

continuarea activităților de 
inventariere în cursul anului 
2022, fiind vizate acele obiecte 
de patrimoniu care există în 
evidențele asociației dar nu se 
regăsesc în situațiile înaintate de 
către primăriile din județ. Acest 
lucru presupune desfășurarea 
unor  act ivi tă ț i  în  județ  ș i 
i d e n t i f i c a r e a  r e s u r s e l o r 
financiare necesare acestor 
d e m e r s u r i .  C o n d u c e r e a 
asociației va depune în acest sens 
un proiect la Centrul Cultural 
Județean care va prevedea și 
realizarea unui album  fotografic 
c u  t o a t e  m o n u m e n t e l e 
inventariate. O alta preocupare 
este legată de realizarea unei 
hărți interactive care va putea fi 
consultată prin intermediul 
aplicațiilor deja cunoscute și 
folosite. 
 C o n d u c e r e a  a s o c i a ț i e i 

mulțumește tuturor partenerilor noștri care s-au 
implicat și au ajutat la derularea  acestui demers. 
Considerăm că păstrarea, restaurarea și întreținerea 
tuturor  monumentelor, operelor comemorative de 
război, cimitirelor militare și mormintelor eroilor 
români dar și străini reprezintă nu doar  un pios omagiu 
adus tuturor celor care de-a lungul timpului și-au dat 
viața și au înfruntat vifornița războiului pentru ca noi să 
o putem duce mai bine ci și  o datorie de onoare.  Este, 
de fapt, cel mai simplu mod de a  ne arăta prețuirea 
pentru jertfa acelor oameni, eroi care nu au plecat pe 
front pentru a muri ci pentru a apăra și promova 
principii și  idei în vremuri interesante și excepționale.

Vicepreședintele Filialei Județene Arad – 
“Detașamentul Păuliș” 

Col. (rtg) Crișan Sandu 
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Monumentul eroilor de la Hălmagiu – 
unul dintre cele mai frumoase monumente din 

județul Arad 

 Î n  d u m i n i c a  d i n  1 0 
septembrie, 1933, la ora 11, la 
Hălmagiu, a avut loc, Sfințirea 
Monumentului Eroilor Căzuți 
pentru Întregirea Neamului, 
cons t ruc ț i e  c ruc i fo rmă , 
inițiată de Societatea Cultul 
Eroilor din Arad, condusă de 
Episcopul Grigorie Comșa. 
 Operă, a distinsului arhitect 
Silvestru Rafiroiu din Brad, 
lucrarea din granit și calcar, a 

fost consacrată, așa cum se prezintă în textele de pe 
cele două fațade: Pe partea estică (fațada 
principală) a soclului sunt inscripționate 
următoarele cuvinte: “AU LUPTAT ŞI AU  
MURIT PENTRU MOŞIE ŞI DOMN”
 Pe partea vestică (fațada secundară)  s-a fixat o 
placă din marmură cu următoarea inscripție:

“Spre mărirea lui Dumnezeu și 
pomenire Martirilor luptei de 

dezrobire dusă de Horia, Cloșca 
și Crișan la 1734 și de către 

Avram Iancu la 1848.”

 “În amintirea gardiștilor morți 
pentru apărarea acestui ținut în 

zilele de 14-16 februarie, 1919 şi 
pentru veșnica pomenire a eroilor 
căzuți în marea ofensivă pornită 
din Hălmagiu la 16 aprilie 1919, 

când divizia 2 Vânători a 
glorioasei armate Române şi 

regimentul de voluntari “Horia” 
au luptat vitejește pentru 

înfăptuirea României Mari.”
 Monumentul este alcătuit dintr-un soclu 
patrulater masiv din granit asemenea unui stilobat 
antic, ornat în relief cu denticuli, coloane, cornișe, 
palmete, volute peste care au fost așezate un relief cu 
însemne militare (sabie, cască metalică, steag de luptă) 
și o cruce latină (2,60 m) cu motive vegetale și 
geometrice. Soclul disproporționat ca dimensiuni și 
capitelul crucii au fost sculptate pe toate laturile, în 
timp ce lucrarea cruciformă din calcar a fost prelucrată 
artistic doar pe fațada principală. 
 La dezvelire au participat în număr mare, 
locuitorii din împrejurimi, intelectuali arădeni, 
oficialități civile și militare.
 Slujba religioasă s-a desfășurat la biserică, iar 
Sfințirea la monument, a fost săvârșită de Episcopul 
Grigorie Comșa, asistat de părintele consilier Mihai 
Păcățean, protopopul Constantin Lazăr din Gurahonț, 

preoți și diaconi. În acest timp, au răsunat bubuiturile 
treascurilor, încărcate de tinerii satului.
 La festivitate, au vorbit: Episcopul Andrei, 
Generalul de Divizie Constantin Argeşianu, 
subprefectul Ciucă, luptătorul unionist Ioan Suciu, 
învățătorul Petru Ugliş din Gura Văii, Candid Ciocan, 
directorul Liceului din Brad, Vasile Lazăr, pretorul 
plasei Hălmagiu, protopopul Ștefan Bogdan, 
profesorul Traian Mager. 
 Crucea, confecționată dintr-un material 
perisabil (calcar), s-a degradat în timp, astfel că în 
2001, parte a acesteia a fost înlocuită de sculptorul 
arădean Dumitru Paina realizată din calcar de Podeni 
(Cluj), fiind respectate, forma, dimensiunile și 
ornamentele vechi. Inaugurarea a avut loc în același an 
printr-o festivitate religioasă. 
 În 2007, pe fețele laterale ale soclului au fost 
andosate, plăci din marmură albă, incizate cu numele 
Eroilor locali din Primul și al Doilea Război Mondial. 
 Monumentul eroilor de la Hălmagiu este unul 
din cele mai frumoase monumente din județ. Din 
păcate nu a beneficiat de-a lungul timpului de 
suficientă atenție și nu se prezintă în cea mai bună stare 
de conservare și întreținere.

Preluare de pe site-ul Bibliotecii Județene Arad

  Horia Truță
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Retragerea trupelor din Afganistan

 „În ședința CSAT din data de 25 aprilie 2021 a 
fost analizată și aprobată redislocarea în România a 
contingentului militar din Afganistan, la încheierea 
misiunii Resolute Support, conform unui calendar 
convenit cu partenerii din coaliție. Redislocarea va fi 
etapizată și se va derula pe parcursul următoarelor 
luni. România va retrage forțele din Afganistan 
coordonat cu membrii de coaliție NATO începând cu 1 
mai 2021. Toți cei 615 militari și peste 80 de tone de 
materiale și elemente de logistică vor fi extrase cu 
aeronave militare naționale și ale coaliției”, transmite 
Administrația Prezidențială.
 România a fost constant printre principalii 
contribuitori la misiunea NATO din Afganistan.
 „Mii de miliari români au participat la această 
misiune de-a lungul timpului, fapt care a sporit gradul 
lor de pregătire în condiții de luptă și a condus implicit 
la profesionalizarea în ansamblu a Armatei României. 
Prestația militarilor români a fost întotdeauna foarte 
apreciată de partenerii și aliații noștri. România face 
parte din coaliția împotriva terorismului, iar militarii 
noștri care acționează în teatrele de operații și-au 
asumat mereu cu profesionalism și curaj riscurile și 
pericolele pe care le presupune lupta pe acest front”, 
potrivit comunicatului Președinției.
 Administrația Prezidențială amintește și de 
militarii care au murit în Afganistan.
 „Afganistanul va rămâne însă un loc marcat de 
profundă îndurerare, 27 de militari de elită ai armatei 
române au căzut la datorie și ei vor rămâne
 mereu în gândurile noastre”  comunică  Președinția 
României.

***

FINAL DE MISIUNE ÎN AFGANISTAN

Anul 2020 marchează pentru Batalionul 191 
Infanterie „Colonel Radu Golescu” respectarea 
asumării unei responsabilități semnificative, respectiv 
participarea la misiuni în afara teritoriului național. 
Timp de aproximativ 7 luni, militarii arădeni, parte 
integrantă a Batalionului de Protecția Forței „Golden 
Lions”, au executat sarcini specifice în baza militară 
Kandahar, iar ulterior, în urma redislocării, în baza 
militară Bagram, în cadrul misiunii NATO „Resolute 
Support”, din Afganistan. La scurt timp de la dislocarea 
în baza militară Bagram, România declară oficial 
încheierea misiunii și inițiază demersuri pentru 
întoarcerea în țară a militarilor, marcând astfel sfârșitul 
a 19 ani de misiune în Teatrul de Operații Afganistan

Pe timpul celor 7 luni de misiune, Batalionul 
de Protecția Forței „Golden Lions” a executat, alături 

de partenerii americani și forțe de securitate afgane, 
misiuni de securizare a perimetrului exterior, patrule 
îmbarcate/debarcate, atât pe timp de zi, cât și pe timp de 
noapte, în scopul suplimentării măsurilor de protecție 
și prevenire a atacurilor asupra bazei militare, misiuni 
tip „Guardian Angel” în vederea asigurării protecției și 

escortei personalului, misiuni de sprijin a activităților 
medicale, derulate în vederea implementării măsurilor 
de prevenire și răspândire a virusului SARS-CoV-2, 
precum și asigurarea unui element de intervenție rapidă 
la incidente. Efectele obținute în urma acestor misiuni 
au vizat două direcții principale de efort: bazele 
militare Kandahar și Bagram. Realizarea succesului a 
fost determinată de relațiile de cooperare și parteneriat, 
astfel că, fiecare comandant, de la toate nivelurile, a 
sprijinit dezvoltarea și menținerea unui nivel pozitiv de 
cooperare cu Forțele Coaliției.

P r o f e s i o n a l i s m u l ,  a n g a j a m e n t u l  ș i 
responsabilitatea de care militarii batalionului au dat 
dovadă pe toată perioada misiunii au confirmat faptul 
că Armata României reprezintă un partener de 
încredere în cadrul Alianței Nord-Atlantice. În data de 
16.03.2021, generalul Scott Miller, comandantul 
misiunii „Resolute Support”, a vizitat baza militară 
Kandahar, în vederea recompensării Batalionului de 
Protecția Forței „Golden Lions” pentru modul 
excepțional de îndeplinire a sarcinilor și misiunilor 
asumate în cele 7 luni.

În cadrul ceremoniei de sosire, desfășurată în 
Cetatea Aradului, au fost prezenți și Șeful Statului 
Major al Apărării, domnul general-locotenent Daniel 
Petrescu, Comandantul Comandamentului Forțelor 
Întrunite, domnul general-maior Dorin Ioniță, 
Comandantul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, domnul 
general-maior Dorin Blaiu și Comandantul Brigăzii 81 
Mecanizată „General Grigore Bălan”, colonel Cornel-
Traian Scurt. Pentru modul exemplar de îndeplinire a 
misiunii, Drapelul de Luptă al batalionului a fost 
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decorat cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de 
Ofițer, iar militarilor le-au fost conferite embleme de 
onoare și merit.

                            Slt. Octavian Corbei
***

Ceremonie la Monumentul martirilor sârbi 
din Cetatea Aradului

 În data de 16 octombrie a avut loc ceremonia 
de comemorare a martirilor sârbi care au pierit în 
lagărul din Cetatea Aradului, între anii 1914-1918.

 La ceremonia organizată de Consulatul 
General al Republicii Serbia au participat oficialități 
din partea celor două state, iar Garda de Onoare a fost 
constituită din militari ai Batalionului 191 Infanterie 
„Colonel Radu Golescu”. 

 La eveniment a participat, de asemenea, și un 
detașament din cadrul Academiei Militare și 
reprezentanți ai Universității de Criminalistică și 
Poliție din Belgrad.
 În cadrul contextului pandemic, activitatea s-a 
desfășurat cu respectarea strictă a măsurilor de 
prevenție și răspândire a infectării cu virusul SARS-
CoV-2.

Slt. Octavian Corbei
Foto: Ioan Curac

PERSONALITĂȚI ALE ROMÂNIEI – 
DESPRE MILITARI

 „Armata României  este 
instituția care a trecut probabil prin 
cea mai dramatică reformă post 
decembristă. V-aţi asumat schimbări 
ample, unele dureroase în ceea ce 
privește politica de reducere a 
f o r ț e l o r,  d a r  p r o c e s u l  d e 
modernizare și adaptare a continuat 
permanent.
 Astăzi armata noastră nu este 

doar un depozitar legitim de credibilitate, dar pe foarte 
multe domenii adiacente şi în ansamblul statului 
român, armata este unul dintre cei mai importanţi 
contributori la credibilitatea României în lume”.

KLAUS IOHANNIS, 
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
***

 „Armata este cea mai 
a v a n s a t ă  c o m p o n e n t ă  d e 
modernitate din societatea 
românească. prin militari avem în 
lume o imagine pozitivă, de 
încredere, de profesionalism și de 
seriozitate”

VASILE DÎNCU, 
MINISTRUL APĂRĂRII 

NAȚIONALE
***

Dan Puric 
PENSIONARII ARMATEI ROMANE 

 
 „Ce nu vă spune nimeni: în TOATE țările din 
lume SINGURII care au pensii speciale datorită 
riscurilor imense de a-și pierde viața sau de a fi rănit 
grav în misiuni sunt militarii și polițiștii operativi. NU 
magistrații, stewardesele, grefierele, politicienii , 

primarii, consilierii și alții 
că la noi care riscă doar să 
se înece cu cafeaua în 
birouri cu aer condiționat. 
C u l m e a  ( d e ș i  s e 
manipulează  z i ln ic  la 
televiziunile de partid) 
militarii și polițiștii au 
pensii militare de mizerie nu 
speciale cum au categoriile 
mai sus menționate. E purul 
adevăr din păcate. „

 Distribuiți dacă iubiți adevărul . 
Plt. adj. pr. (r) Laurențiu Pruteanu
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LUPTA PENTRU DREPTURILE 
MILITARILOR

„NU-I CORECT CA PENSIONARILOR 
MILITARI SĂ NU LI SE MĂREASCĂ 

PENSIILE” 
(Sergiu, Bîlcea, deputat P.N.L. de Arad)

    La inițiativa președintelui Filialei Județene 
„ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R.R., gl. mr.(r) Vasile-
Ionel Heredea, în conformitate cu măsurile prin care 

conducerea centrală a A.N.C.M.R.R. și a celorlalte 
elemente care compun Forumul Structurilor Asociative 
din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate 
Națională luptă de mai bine de trei ani pentru apărarea 
drepturilor și demnității militarilor, luni, 25 ianuarie 
2021 a avut loc la Cercul Militar Arad o întâlnire între 
deputatul arădean Sergiu Bîlcea și reprezentanții 
rezerviștilor militari din județ.
    Tematica abordată a fost amplă, deputatul - 
vicepreședinte al Grupului P.N.L. din Camera 
Deputaților și membru al Comisiei de Apărare, Ordine 
Publică și Siguranță Națională a Camerei - făcând o 
„călătorie în viitor” cu trimitere la proiectele prin care 
va ajuta municipiul și județul Arad din postura de 
parlamentar.
   În ce privește aspectele pentru care a fost 
inițiată întâlnirea (drepturile pensionarilor militari) 
deputatul a declarat sincer că nu este aproape deloc în 
temă și așteaptă de la convivii săi să-l lămurească.
    Gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea a făcut o scurtă 
prezentare a cadrului intern și internațional care 
reglementează situația rezervei armatei, punând lupa 
pe îndatoririle rezervistului militar asumate prin 
jurământ și pe discrepanța de netolerat care există între 
pensiile celor trecuți în rezervă până în anul 2015, față 
de cele primite de cei pensionați în ultimii cinci ani.
    Lt.col.(r) Neculai Mitrofan a prezentat succint 
și foarte tehnic o suită de acte normative incidente în 

caz, cu accent pe Legea 223 din 2015 (foarte favorabilă 
pensionarilor militari, însă neaplicată, ba chiar 
desființată prin două ordonanțe de guvern apărute în 
anii care au urmat).
    Col.(r) Crișan Sandu, prim vicepreședinte al 
Filialei „ZIRIDAVA”, a reiterat rolul nefast al 
ingerinței politicului asupra drepturilor militarilor, 
mr.(r) Ioan Găman a scos în evidență faptul că pensiile 
militarilor n-au mai crescut de mai mulți ani, astfel că s-
a ajuns la nivelul pensiilor civililor, sau chiar mai puțin 
ca aceștia, iar mr.(r) Dorin Ocneriu a făcut precizări cu 

privire la diferitele tipuri de pensionari militari și 
de asociații ale rezerviștilor existente la ora 
actuală în România, precum și la faptul că pensia 
militară nu este o pensie specială, ci o pensie 
profesional-ocupațională, deci o pensie de 
serviciu. 
    Deputatul Sergiu Bîlcea a mulțumit pentru 
faptul că a fost pus în temă cu necazurile 
militarilor în rezervă/retragere și a declarat că le 
va susține cauza cu tot ce poate, în Camera 
Deputaților și în Comisia de Apărare. Dorește să 
țină permanent legătura cu asociațiile de militari, 
polițiști, jandarmi, S.R.I. și alte structuri 
militarizate, pentru a face front comun și a avea o 
voce unică în demersul acesta greu, dar perfect 
posibil. Salută înființarea Forumului structurilor 
asociative din S.A.O.P.S.N., care este un partener 
credibil și autorizat în dialogul cu guvernanții și 
cu legislativul.
    Fie ca anul 2021 să aducă pensionarilor 

militari siguranța veniturilor lor și liniștea de care nu se 
mai bucură de mulți ani!

Mr.(r) Dorin Ocneriu
***

CENTRUL DE DIAGNOSTIC ȘI 
TRATAMENT – LA UN PAS DE RECEPȚIE

 De circa doi ani de zile se lucrează intens la 
reabilitarea fostei Policlinici CFR din Arad.
 Inițiatorul acestui process complex dar foarte 

util este deputatul de Arad Mihai Fifor (fost senator, 
fost ministru al Apărării). Această clădire aflată în stare 
avansată de degradare a fost preluată de Ministerul 

- S T I N D A R D -

50



Apărării, pusă în subordinea Spitalului Militar din 
Timișoara și reabilitată prin fonduri proprii, pentru a 
deveni un Centru de diagnostic și tratament modern, în 
cadrul sistemului medical militar românesc. 
 Lucrarea se află aproape de final, iar inițiatorul 
a declarat, cu ocazia ceremoniilor dedicate Zilei 

Naționale a României: „Azi am primit o veste 
excelentă: lucrările la Centrul de diagnostic și 
tratament al M.Ap.N. din Arad s-au finalizat. În sfârșit, 
Aradul va avea, cel mai modern Centru de diagnostic și 
tratament, în care cadrele medicale și pacienții vor 
beneficia de servicii medicale de excepție. Când eram 
ministru al Apărării, am avut această idee, am luptat și 
am reușit să preiau de la Ministerul Transporturilor o 
ruină – clădirea fostei Policlinici CFR - tocmai pentru 
a o reda Aradului, ca pe un Centru de diagnostic și 
tratament modern, aflat în subordinea Spitalului 
Militar din Timișoara. Astăzi, proiectul meu este doar 
la un pas de a fi pus, în sfârșit, în practică. Pentru 
sănătatea Aradului și a tuturor arădenilor! Felicitări 
tuturor colegilor de la Ministerul Apărării Naționale, 
de la Direcția Medicală,  de la Domenii  și 
Infrastructură, dar, mai ales, echipei fabuloase de la 
Spitalul Militar din Timișoara, care, sper și știu că vor 
gestiona cu profesionalism această adevărată perlă a 
sănătății arădene. Onoare și Patrie!”, a declarat 
deputatul Mihai Fifor.
 Rezerviștii militari, dar și veteranii și văduvele 
de război din municipiul și județul Arad salută această 
realizare a M.Ap.N.. Localul va putea fi folosit și de alți 
pacienți civili, care vor găsi aici personal medical și 
dotări modern, menite a le ușura suferința și a le aduce 
vindecarea.

Col.(r) Sandu Crișan
***

INVICTUS SAU SPIRITUL CARE NU 
MOARE NICIODATĂ

 Povestea INVICTUS România a început în anul 
2014. Atunci, un grup de voluntari militari şi civili, 
inspiraţi de organizarea la Londra a primelor jocuri 
INVICTUS sub patronajul prinţului Harry de Wales al 
Marii Britanii, a început un proiect de educaţie care, 
dincolo de ideea de promovare a valorilor militare şi 
naţionale, şi-a propus să sensibilizeze societatea civilă 
asupra recunoştinţei faţă de militarii români răniţi în 
misiunile NATO.
 Standardele pregătirii  fizice - militare
 Voluntarii INVICTUS au ales sportul ca 
principal mijloc de exprimare şi s-au dedicat unei cauze 
la care, în timp, au subscris tot mai multe persoane, atât 
din mediul militar, cât şi din cel civil. În acest context se 
înscrie şi recentul eveniment la care au participat 
studenţii din anul I de studii din Sibiu, care i-au primit în 
casa Academiei Forţelor Terestre pe eroii din lotul 
INVICTUS România, dar pe şi membrii Asociaţiei 
Române de Curse cu Obstacole, pe cea mai modernă 
pistă de călire fizică şi psihică, în Poligonul Perii Dăii. A 
fost un prilej deosebit pentru discuţii în tihnă despre 
provocările ambelor generaţii, despre lupte, despre 
obstacole, despre început şi sfârşit de drum. Lotul 
INVICTUS România, alături de militari, sportivi amatori 
şi profesionişti pasionaţi ai sporturilor cu obstacole, s-au 
antrenat şi au primit provocarea unui circuit modern şi 
adaptat pregătirii militare, curajului şi caracterului 
tinerilor noştri studenţi.
 Semper una!

 Câştigul zilei a fost adunat din încrederea şi 
nerăbdarea studenţilor de a parcurge în viitorul 
apropiat acest circuit, din exemplul extraordinar al 
militarilor răniţi din lotul INVICTUS, din spiritul de 
corp al celor adunaţi întru fapte bune şi din bucuria de a 
avea o asemenea facilitate în cel mai frumos loc de 
instrucţie, pentru cunoscători. Pista nu are încă un 
nume, fiind rândul studenţilor să îi găsească unul pe 
măsură. Până atunci, pentru mulţumirea de a face sport 
împreună cu eroii şi pentru obstacolele unde este 
nevoie de ajutor şi de siguranţă, din pieptul studenţilor 
a răsunat "Semper una!"          (sursa: tribuna.ro)
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   CAMELIA STARCESCU 
Aradul si Marea Unire

 La Arad, în sufrageria Unirii
 Mulți sunt cei care pun înfăptuirea Marii Unirii 
strict pe seama celor întâmplate la 1 Decembrie 1918, 
la Alba Iulia. Sunt istorici care nu știu că deciziile au 
fost luate, cu câteva luni înainte, la Arad. Aici, 
Consiliul Național Român Central a optat, ca loc de 

consfințire a deciziilor unioniste, pentru Alba Iulia, 
unde a fost un important centru al Daciei romane, unde 
s-a săvârșit prima unire politică a Țărilor Române de 
către Mihai Viteazul, în 1600, unde fuseseră uciși în 
chinuri Horea, Cloșca și Crișan, în 1784, și întemnițat 
Avram Iancu, în 1848. În plus, Alba Iulia se află, 
geografic vorbind, în chiar inima României. Se poate 
spune, fără să greșim, că Aradul a ales Alba Iulia, 
pentru ca Alba Iulia să aleagă, la 1 Decembrie 1918, 
Țara. 

    De-a bușilea, Țara
 Caut urmele Unirii, în Arad, după un secol și 
încă puțin. N-aș fi avut nici o șansă să le găsesc, dacă n-
aș fi avut un ghid inimos, profesorul de istorie Cristian 
Stoica. Îmi arată, pe rând, clădirile Unirii. Clădirea care 
a adăpostit ziarul ”Tribuna”. Palatul ”Românul”, în 
care s-a aflat redacția ziarului cu același nume, dar și 
locuința lui Vasile Goldiș, ”ideologul Unirii”. Clădirea 
fostei Prefecturi, cu sala ”Iuliu Maniu”, în care, în 
1918, au fost negociate condiţiile desprinderii 
Transilvaniei de Ungaria. O altă clădire, în care s-au 
desfăşurat, în noiembrie 1918, tratativele între 
reprezentanţii Consiliului Naţional Central Român şi 
delegaţia guvernului maghiar, privind soarta 
Transilvaniei. Fostul Spital TBC (Școala Civilă 
Ortodoxă Română de Fete), clădire ridicată pe banii 
filantropului și cărturarului basarabean Vasile 
Stroescu, în a cărei sală festivă s-a decis ca unirea 
Transilvaniei cu România să fie făcută prin convocarea 
unei Mari Adunări Naționale care să se desfășoare la 
Alba-Iulia la 1 Decembrie 1918, dar și casa avocatului 

Ioan Suciu, cel căruia i-a revenit organizarea, din punct 
de vedere administrativ, a evenimentelor ce aveau să 
schimbe soarta poporului român. 
    Mă simt copleșită de-atâtea clădiri, de-atâtea 
imagini, de-atâta istorie. Pe cele mai multe dintre 
aceste clădiri, nici un semn, o plăcuță cât de mică, care 
să vorbească, fie și-n cuvinte puține și seci, despre 
bucata de istorie care s-a trăit într-însele. Nu vreau să 
știu ce anume se află acum dincolo de toate aceste 

ziduri. Pentru că acest ”acum” n-ar exista dacă 
n-ar fi existat acel ”atunci”, în care vreau să 
mă-ntorc, cumva, ca-ntr-un prezent continuu, 
palpabil și viu. 
    Ajungem la casa lui Ștefan Cicio Pop, 
președintele Consiliului Naţional Central 
Român, pe strada ce-i poartă, astăzi, numele. O 
casă la stradă, cu tencuiala stând să cadă, semn 
al nepăsării celor care, deși știu și pot, nu vor să 
facă ceva. O plăcuță mică, maronie, cu câteva 
cifre ce-i atestă calitatea de ”monument 
istoric”. Atât. A, da! Și, ceva mai sus, patru 
găuri, singurele rămase în urma unei plăci 
comemorative ce-i putea informa pe trecători 
pe lângă ce bucată de istorie le e dat să treacă. 

Poarta de lemn pare a casei, dar e, mai degrabă, una a 
timpului. Dincolo de ea, istoria. Așa cum a fost. Așa 
cum rămâne.
    Pășesc în ”sufrageria Unirii”. E 1918. 
Noiembrie, 20. Consiliul Național Român Central 
discută convocarea Marii Adunări Naționale de la Alba 
Iulia, în vederea unirii cu Regatul României. Prin 
ferestre, lumina intră vămuit, căci între ele și exterior 
stă coridorul cel lung, cu un perete întreg de sticlă, spre 
micuța curte interioară a casei. Au ales să discute aici, și 
nu în camera cea mare, de la stradă, ca un fel de măsură 
suplimentară de siguranță. Căci aveau să decidă soarta 
Țării, într-o vreme când imperialii bicefali ucideau pe 
oricine ar fi ridicat glasul pentru libertate și autonomie. 
Sunt 12 bărbați, în puterea vârstei: Vasile Goldiș, Aurel 
Lazăr, Teodor Mihali, Ștefan Cicio Pop, Alexandru 
Vaida-Voievod, Aurel Vlad, Tiron Albani, Ion Flueraș, 
Enea Grapini, Iosif Jumanca, Iosif Renoiu și Baziliu 
Surdu. Îi privesc cum stau adunați în jurul mesei, plină 
cu documente. Vorbesc pe rând, fără a se întrerupe unul 
pe altul. Nimeni nu ridică vocea, căci aici nu e loc de 
orgolii. Nu e loc nici de ezitări, de greșeli, de îndoială. 
Abia a început postul Crăciunului, iar ei trebuie să 
cumpănească bine fiecare pas din toți cei ce vor duce la 
Marea Unire de la 1 Decembrie. Așa cum Fecioara va 
să-L nască pe Pruncul Sfânt, ei au de născut o Țară și-și 
pun, pentru asta, toată nădejdea în Dumnezeu. 
    Îi privesc. Și plâng. Căci, uneori, oricât de bun 
mânuitor al cuvintelor ești, ceea ce se-ntâmplă să simți 
într-un moment astral n-ai să poți niciodată împărtăși 
pe de-a-ntregul altora, oricât de apropiați îți sunt, oricât 
de bine te-ar cunoaște. Pot fi martori ai bucuriei tale, 
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pot fi cei care au generat-o, cu intenție sau doar dintr-o 
dumnezeiască întâmplare, pot fi ei înșiși cei cărora li se 
datorează bucuria ta. Dar cât de adânc ți-a fost atins 
sufletul ai să știi doar tu și Dumnezeu. Cel care face să 
fie ce trăiești. E 2018. Noiembrie, 20. Pășesc cu grijă în 
”sufrageria Unirii”, locul pe unde va fi 
umblat, de-a bușilea, Țara. 
 „Vă conjur să ieșiți din 
politică!”
 ”Nimic nu e întâmplător! 
Dumnezeu le rânduie pe toate!”, mi se 
spune. Știu asta. Iar acum o și simt, fizic 
cumva. În ”sufrageria Unirii”, pe 
peretele cel mare, un tablou îngălbenit 
de vreme îl înfățișează pe proprietarul 
de odinioară al casei. O statură 
impunătoare, un zâmbet calm, abia 
sesizabil, un om așezat, emanând 
liniște și siguranță, dincolo de timp: 
Ștefan Cicio Pop.
    Dar cine a fost Ștefan Cicio 
Pop? Rămas orfan de mic, el a trasat, 
prin destinul său, o linie invizibilă prin 
întreg Ardealul. Născut, în 1865, într-un 
sat de lângă Cluj, crescut de un unchi, la 
Gherla, își face studiile primare și medii 
la Dej și Sibiu. După ce-și obține doctoratul în Drept, 
după studii universitare la Budapesta și Viena, se întoarce 
în țară și se stabilește la Arad. În 1894 a fost principalul 
avocat al Memorandiștilor și a reușit să obțină achitarea 
acestora în procesul intentat de către autoritățile 
maghiare. A fost un temut susținător al cauzei țăranilor 
din Arad și un avocat al apărării în procesele de presă 
înaintate românilor de către stăpânirea maghiară de 
atunci. Din 1905, deputat de Șiria în Dieta Ungariei, 
susține, timp de 14 ani, cauza românilor din Transilvania. 
În 1906 a fost condamnat la Cluj de autoritățile maghiare 
la trei luni de temniță și o amendă substanțială, pentru 
două articole de presă care contraveneau politicii oficiale 
austro-ungare privind națiunea română din Transilvania. 
    Din toamna lui 1918, Ștefan Cicio Pop își pune 
casa la la dispoziția Consiliului Național Român 
Central. Se spune că, tot pe-atunci, unul dintre 
politicienii vremii l-a atenționat că, prin implicarea sa 
în toate aceste demersuri antiimperiale, își pune în 
pericol pruncii. ”Tu ai copii?”, l-a întrebat, la rândul 
său, Ștefan Cicio Pop. ”Știi bine că nu!”, i s-a răspuns. 
”Eu am cinci și toți vor rămâne în casă. Nimeni nu va 
îndrăzni să ne facă ceva, căci avem dreptate!”, a spus 
politicianul. 
    Ștefan Cicio Pop a condus Marea Adunare de 
la Alba Iulia, în calitate de președinte al Consiliului 
Național Român Central și vicepreședinte al Marii 
Adunări. Tot la Alba Iulia este ales membru al Marelui 
Sfat Național al Românilor din Transilvania, iar o zi 
mai târziu, în 2 decembrie 1918, este ales și membru al 
Cons i l i u lu i  D i r i gen t ,  ocupând  func ț i a  de 
vicepreședinte. Imediat după Unire, este ministru fără 
portofoliu în Guvernul Regatului României, ocupându-

se, alături de Vasile Goldiș și Alexandru Vaida-Voevod, 
de integrarea administrativă și legislativă a 
Transilvaniei în Regatul României.
    În seara zilei de 1 Decembrie 1918, pe când 
Cicio Pop nu se întorsese încă de la Marea Adunare 

Națională de la Alba Iulia, asupra 
casei sale din Arad s-au tras focuri 
de armă.  Incidentul  a  fost 
semnalat în ziarul ”Românul”: 
„(...)mâini criminale au ridicat 
arma asupra casei dlui. dr. Ștefan 
Cicio Pop. Glonțul criminalului a 
pătruns prin ferestrele duble de 
lângă poartă, adâncindu-se în 
păretele din fața ferestrii. În chilia 
asupra căreia s-a pușcat dormea 
în noaptea aceea fiul d-lui. Cicio 
Pop, Alexandru”. Va fi fost acesta 
primul din motivele ce l-au 
determinat pe Ștefan Cicio Pop să 
le spună urmașilor săi: ”Am făcut 
tot ce am putut pentru ţara asta şi 
pentru poporul român. Vă conjur 
ca la moartea mea să ieşiţi cu toţii 
din politică, pentru că vreau să fiţi 
exemple de oameni vrednici, 

oameni de omenie! Să nu încercaţi să trăiţi din politică! 
Încercați să vă câştigaţi cinstit prezentul pe care îl 
trăiţi, căci aşa veți putea face mult mai mult pentru 
ceilalţi”. 
 „Din Arad s-a convocat Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia”
 Și biografia lui Vasile Goldiș, ”ideologul 
Unirii”, pare să-mbrățișeze, simbolic, țara. Tatăl, preot, 
se trăgea din zona Bihorului, iar mama sa, la rândul ei 
fiică de preot, din zona Făgărașului. Vasile Goldiș, 
născut în ținuturile arădene, absolvă prestigioase 
universități, de filozofie și litere, ale vremii, din 
Budapesta și Viena, apoi se întoarce în țară, ca profesor 
la Caransebeș și Brașov. Colaborator permanent al 
ziarului ”Tribuna poporului” din Arad, din anul 1897, 
Goldiș susține, alături de Vasile Lucaciu și Ioan Russu-
Șirianu, noua orientare politică a românilor, bazată pe 
activismul parlamentar, total opus pasivismului de 
până-atunci, extrem de păgubos pentru români. Patru 
ani mai târziu, se stabilește la Arad și conduce, din 
1911, ziarul ”Românul”, cunoscut drept cartierul 
general al luptei politice românești. Ca director al 
ziarului, Vasile Goldiș refuză semnarea declarației de 
fidelitate față de guvernul ungar, ceea ce atrage după 
sine suspendarea apariției ziarului, din 1916 până 
aproape de Unirea cea mare.
 Ridicând cu vehemență glasul, în Parlamentul 
de la Budapesta, împotriva unei legi care urmărea 
eliminarea limbii române din absolut toate școlile, Vasile 
Goldiș este momit de inițiatorul legii, contele Apponyi, 
cu o funcție ministerială în guvernul maghiar, pe care o 
refuză cu demnitate: ”N-am venit aici să-mi câştig vreun 
os de ros, ci am venit să lupt pentru drepturile națiunii 

- S T I N D A R D -

53



mele. Dați acestei națiuni drepturile care i se cuvin, mie 
nu-mi mai trebuie nimic!”. 
    Spre apusul vieții, Vasile Goldiş sintetizeazǎ 
locul şi rolul oraşului Arad în pregǎtirea evenimentelor 
revoluționar-naționale de la 1918-1919: ”Logica 
inevitabilă a istoriei tot Aradului i-a sortit rolul 
conducător la înfăptuirea unirii. Din 
Arad s-a organizat şi condus, prin 
Consiliul Național, revoluția glorioasă, 
în toamna anului 1918. Din Arad i s-a 
trimis guvernatorului Karoly, la 
Budapesta, ultimatumul prin care, 
înainte de a fi intrat un singur dorobanț 
în Ardeal, se cerea sub stăpânire 
ro m â n e a s c ă  î n t re g  t e r i t o r i u l 
Transilvaniei. Din Arad s-a convocat 
Adunarea Națională, iar la Alba Iulia, 
un arădean a propus unirea şi a fost 
autorul hotărârilor istorice ale 
adunării”.

 Puțină istorie
 Consiliul Național Român 
Central își începe activitatea la 2 noiembrie 1918, la 
Arad, în casa lui Ștefan Cicio Pop, care este numit 
președinte al consiliului. Tot acum, se începe formarea 
organizațiilor teritoriale, prin intermediul cărora 
consiliul a condus efectiv viața politică din 
Transilvania. O săptămână mai târziu, consiliul trimite 
guvernului maghiar o notă diplomatică, redactată de 
Vasile Goldiș, solicitând preluarea puterii depline de 
guvernare asupra teritoriilor locuite de români în 
Ardeal și Țara Ungurească și transmiterea către 
consiliu a autorității politice, administrative și militare 
a celor 23 de com Jeanineitate din Transilvania și a 
părților românești din comitatele Bichiș, Cenad și 
Ugocea. Termenul de îndeplinire a acestor solicitări 
este 12 noiembrie 1918, ora 18. Guvernul maghiar 
solicită o amânare de 12 ore, iar apoi trimite la Arad o 
delegație, pentru tratative. Condițiile puse de guvernul 
maghiar sunt respinse, după două zile de negocieri. 
    Fără nici o întârziere, Consiliul Național Român 
Central ia hotărârea de a declara unirea românilor 
transilvăneni, crișeni, bănățeni și maramureșeni cu 
Regatul României, într-o Mare Adunare Națională. Tot 
atunci, este elaborat și un regulament pentru alegerea 
deputaților care urmau să voteze, la Alba Iulia, Unirea 
cea Mare, câte cinci din fiecare circumscripție electorală, 
aleși prin vot universal deschis. Era pentru prima dată 
când și bărbații, și femeile aveau dreptul de a-și exprima 
votul direct. 
    Misiunea organizǎrii şi pregǎtirii Marii 
Adunǎri Naționale de la Alba-Iulia i-a fost încredințată 
avocatului dr. Ioan Suciu, președintele Partidului 
Național Român. Suciu s-a deplasat în mai multe 
localitǎți din Transilvania şi a luat legǎtura direct cu 
locuitorii şi liderii locali, comunicându-le cerințele 
Consiliului Național Român Central privitoare la 
Marea Adunare Naționalǎ de la Alba-Iulia. O sarcină 

deloc ușoară, căci întreaga lume civilizatǎ era cu ochii 
ațintiți asupra românilor. 

 Ziduri care cad
 Sunt tot în „sufrageria Unirii” din casa lui 
Ștefan Cicio Pop. Nu e muzeu aici, nici casă 

memorială, în subordinea vreunei 
instituții de specialitate. Timpul pare să 
fi încremenit cumva la momentul 1918. 
Lumina are o consistență grea, iar din 
pereți răzbat, ca din niște megafoane 
tainice, cuvintele ce ne-au născut Țara. 
    De când familia lui Cicio Pop a fost 
alungată din casă, în 1949, celor care au 
locuit în ea nu le-a păsat câtuși de puțin 
de îngrijirea imobilului, cu atât mai 
puțin de încărcătura istorică a clădirii. 
Când a fost recuperată, după Revoluție, 
casa se afla într-o avansată stare de 
degradare și nimeni nu credea că poate 
avea din nou un aspect decent. Și, totuși,  
aici a locuit, după 1990, Alexandru 
Liviu Birtolon, fiul Anei Cicio Pop, cea 

mai mare din cei cinci copii ai marelui om politic Ștefan 
Cicio Pop. Din păcate, Alexandru Birtolon s-a stins din 
viață la vârsta de 82 de ani, cu doar două luni înainte de 
Centenar. Acum, fotografia sa stă lângă cea a bunicului 
Ștefan Cicio Pop, luminate discret de două candele. Le-
a aprins Jeanine Badohu Birtolon, văduva lui 
Alexandru, cea care ne-a primit cu ospitalitate în casă. 
E originară din Gabon și nu vorbește românește, deși 
înțelege mult din ceea ce vorbim. Ne vorbește în 
franceză, dar cu atâta însuflețire, încât pare să fi trăit ea 
însăși amintirile soțului său și pe cele ale bunicului 
acestuia. Poate și pentru că Alexandru Birtolon a fost 
singurul dintre urmașii lui Ștefan Cicio Pop care s-a 
zbătut să recupereze proprietățile familiei, confiscate 
de comuniști. A crezut, naiv, că problema aceasta va fi 
rezolvată în doi-trei ani, după Revoluție, când s-a întors 
acasă, după aproape 40 de ani de exil. Au trecut 32 de 
ani de-atunci, iar Alexandru Birtolon a murit, fără să 
reușească să-și ducă la bun sfârșit intențiile.
    Cu siguranță, munca și devotamentul pe care 
Alexandru Birtolon le-a investit în casă au făcut ca aici 
să se simtă încă vie și întreagă istoria zbuciumată a 
Unirii. Doar fațada casei e neschimbată. Prea multe 
autorizații, prea multe aprobări și birocrație au stat în 
calea intenției familiei de a o reface, de a-i da un aspect 
îngrijit și decent, așa cum se cuvine, deși ar fi suportat 
din fonduri proprii contravaloarea lucrărilor. 
    Nu numai la Arad, dar mult mai vizibil aici, 
totuși, curmezișurile minoritarilor, dublate de nepăsarea 
crasă a autorităților, îi împiedică pe români să-și 
cunoască istoria. Din pereții casei lui Ștefan Cicio Pop au 
dispărut urmele gloanțelor trase în decembrie 1918. 
    În istoria contemporană, însă, găurile 
ignoranței sunt vizibile. Sunt adânci și sângerează încă. 

Camelia Stârcescu
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1941 – AN DE COTITURĂ ÎN 
DESFĂȘURAREA CELUI DE-AL DOILEA 

RĂZBOI MONDIAL
  
 S-au împlinit 80 de ani de la marile evenimente 
ale anului 1941, considerat un an crucial în evoluția 
conflagrației mondiale izbucnită în debutul toamnei lui 
1939. 
    În Europa, lucrurile păreau așezate făcute sigur 
și stabil. Germania era în plin apogeu, Italia lui 
Mussolini se gudura triumfalist pe lângă ea și nu se 
întrevedea un adversar pe potriva Führerului Adolf 
Hitler, în condițiile în care Stalin fusese trecut pe linie 
moartă mult prea ușor, în urma Tratatului Ribbentrop-
Molotov. Doar că planurile maleficului conducător al 
Celui de-al Treilea Reich erau cu bătaie mult mai lungă, 
iar expansiunea sa după resurse materiale și umane 
trecuse deja în Africa și curând vor urma și celelalte 
continente să-și aducă aportul la jertfa de sânge 
provocată de ambițiile lui megalomanice. 
    În Extremul Orient, Japonia își arăta tot mai 
mult colții în Asia de sud-est și în Pacific, cu gândul de a 
profita de prăbușirea Franței, de blocajul Marii Britanii 
și de „somnul” pacifist al Statelor Unite. China era 
anihilată, coloniile engleze și franceze cădeau una câte 
una în stăpânirea Țării de la Soare Răsare, doar 
americanii se credeau la adăpostul imensității 
oceanului, preferând să trăiască „visul american” în 
mod pacifist, fără implicare în treburile europenilor.
    Se va dovedi că era doar o aparență de status 
quo, evenimentele care au urmat ducând la escaladarea 
violentă a conflictelor armate și implicarea multor altor 
țări în război.
 CRONOLOGIE 1941
 -Ianuarie-februarie: englezii declanșează o 
puternică ofensivă pe frontul din nordul Africii, reușind 
să alunge italienii din Libia. Germanii intervin pe 
frontul african, împingându-i pe englezi înapoi în Egipt
 -Martie: Bulgaria intră în război de partea 

Axei, facilitând atacul german asupra Greciei și 
Iugoslaviei declanșat în luna aprilie
 -Aprilie: semnarea Pactului de Neutralitate 
sovieto-japonez; în fapt, fiecare parte știa că nu va dura
 -Mai: atacuri susținute ale britanicilor pe 
frontul african, respinse de germani și italieni

 -Iunie, 22: Germania și aliații săi (printre care 
și România) atacă URSS
 -Iulie: semnarea unei alianțe militare între 

Regatul Unit și URSS; forțe comune ale celor doi aliați 
ocupă Iranul, țară bogată în petrol – „sângele 
războiului”
 -August: Marea Britanie și SUA semnează 
„Carta Atlanticului”, document în care cele două țări își 
precizează principiile politice comune, fiind un pas 
important în cooperarea lor militară și economică
 -Septembrie-decembrie: acalmie pe toate 
fronturile, cu excepția celui germano-sovietic, unde 
trupele Axei obțin succes după succes, ajungând 
aproape de Moscova; se intensifică contactele 
diplomatice pentru atragerea SUA în război de partea 
Angliei și Uniunii Sovietice. Președintele american F. 
Delano Roosevelt este pro implicare, dar mare parte din 
Congresul american dorește neutralitate
 -Decembrie, 7: atacul de la Pearl Harbour. 

Nave maritime și aeriene japoneze bombardează 
trupele americane aflate în baza din insulele Hawaii, 
provocând mari pierderi umane și materiale. 
Concomitent, forțele japoneze au atacat Filipinele 
(protectorat american) și Hong-Kong (colonie 
britanică). Ca răspuns la atacurile japoneze, SUA intră 
în război de partea Regatului Unit și a URSS, împotriva 
țărilor din Pactul Tripartit (Axa Berlin-Roma-Tokio).

Gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea
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Arc peste timp 
Ineu 1943

Istoric Aurel Dragoș

Fabrica „Mundus” a 
fost zidită pe malul drept al 
Crișului Alb, pe un teritoriu 
de șapte hectare, și a constat 
din edificii  masive din 
cărămidă, acoperită cu plăci 
de asfalt sau țiglă. Au mai 
existat „șoproane” care au 
servit drept magazii și remize 
p e n t r u  a d ă p o s t i r e a 
materialului  lemnos de 
intemperii. (...)

Importanța majoră și strategică a arealului Ineu 
a determinat Marele Stat Major să dispună dislocarea 
încă a unei unități, pentru care în 1938 a demarat 
construcția cazărmii, unde a fost încartiruit Regimentul 
38 Artilerie. Lucrările de construcție au trenat mult, atât 
la ridicarea pavilioanelor cât și a construcțiilor 
anexe.(...)

La 20 februarie 1941, Regimentul 4 Grăniceri 
a fost transformat în Regimentul 85 Infanterie Ineu, 
conform Ordinului nr. 17804/1941 al Marelui Stat 
Major. Regimentul 85 Infanterie a luptat pentru 
cucerirea Odessei, devenind un model pentru unitățile 
Divizia 1 infanterie ca ordine, îngrijire și foarte bună 
gospodărire. Prin urmare, la 28 februarie 1942, 
locotenent-colonelul Tatomirescu Vasile a fost numit 
comandantul Regimentului 85 Infanterie. Poziție din 
care, în lunile ianuarie și februarie 1942, a condus 
unitatea în luptele de iarnă din regiunea Doneț. În 
aceste grele bătălii, pe un ger cu viscol infernal, 
înfruntând cele mai grele privațiuni ce se pot întâlni în 
război, locotenent-colonelul Tatomirescu s-a 
comportat în mod exemplar, fiind în permanență în 

4mijlocul trupei.
Locotenent-colonelul Tatomirescu a fost 

internat în 22 februarie 1943 la Spitalul de Specialitate 
nr. 1 Tiraspol. La finalul concediului medical, pe 7 
aprilie 1943 a reluat comanda regimentului, care se afla 
în cazarma Ineu, pentru refacerea trupei și instrucția 
pregătitoare în vederea bătăliilor ce aveau să urmeze.

Între timp, în Garnizoana Ineu a fost adusă 
Școala de Ofițeri de Rezervă Infanterie nr.6. Prin 
ordinul Ministerului de Război, Direcția Personal Nr. 
63/31 la 8 iulie 1943, locotenent-colonelul Tatomirescu 
a fost mutat la comanda Școlii de Ofițeri de Rezervă 
Infanterie nr.6 Ineu, începând cu 10 iulie 1943.

În vederea organizări i  procesului  de 
învățământ și al încazarmării elevilor au fost 
dezafectate pavilioanele 1, 2 și 3 ale Regimentului 85 
Infanterie, întrucât în cazarmă se găsea numai partea 
sedentară, partea operativă fiind pe front. Oamenii 
necesari pentru corvoadă și lucrările de infrastructură 
ale școlii au fost mobilizați de pe raza Corp I Armată, 
marea majoritate de la partea sedentară a Regimentului 
85 Infanterie. 

Cursurile Școlii de Ofițeri de Rezervă 
Infanterie nr.6 Ineu aveau o durată de doi ani, iar 
efectivul era de 1400 elevi, din care 800 locuri pentru 
anul I și 600 pentru anul II.

Cu data de 1 noiembrie 1943, au început 
înscrierile în anul I, viitorii elevi în mod obligatoriu 
trebuiau să fie absolvenți ai școlilor normale.

În 30 noiembrie 1943 în urma examenelor 
susținute sunt admiși 845 elevi anul I, iar în anul II au 

***fost vărsați 567 elevi , total 1412 cursanți.
În perioada 10-31 ianuarie 1944, colonelul 

Tatomirescu a făcut o vizită în Germania, pentru a se 
informa asupra mersului instrucției în armata germană. 
În urma vizitei, în luna februarie au sosit primii 
instructori germani specializați în mânuirea 
armamentului din dotare, cu precădere de proveniență 
germană.

Elevii anului II au susținut examenele de 
absolvire în sesiunea ianuarie-februarie 1944. După 
sesiune, prin Ordinul nr. 272.420/20 martie 1944, 
Marele Stat Major, Secția I-a ordonat ca până la 27 
martie 1944 toți elevii anului II să fie trimiși pentru 

8mobilizare la unitățile de proveniență.
Plecarea în contigent masiv a elevilor din anul 

II și a ofițerilor ce încadrau acele clase, a dat 
posibilitatea reorganizării administrative a școlii, astfel 
că au fost ocupate numai două pavilioane pentru 
necesarul școlii, cel de-al treilea pavilion fiind pregătit 
pentru primirea elevilor Școlii de Ofițeri de Rezervă 
Infanterie nr. 2 Bacău, care a fost evacuată și a sosit în 

9Garnizoana Ineu pe 10 aprilie 1944.
Câmpul de instrucție al școlii, devenit poligon 

după 1956, era situat la poalele Dealului Mocrea, pe o 
pantă lină, cu o suprafață mare, teatru de operații 
militare complexe. Terenul poligonului este parte a 
arealului geografic numit Rovina.

Până la 31 iulie 1944, pentru admiterea în anul 
I la Școala de Ofițeri de Rezervă Infanterie nr. 6 Ineu s-
au înscris 619 de absolvenți ai școlilor normale.

Activitatea școlii a început cu 1 august 1944, 
accentul fiind pus pe pregătirea de specialitate și 
mânuirea armamentului din dotare.

În seara zilei de 23 august 1944, orele 20:15, 
Radio România a transmis „Comunicatul către Țară”, 
prin care poporul român și întreg mapamondul a aflat 
teribila veste că România a rupt alianța cu Germania și 
a întors armele împotriva aliatului.

Școala de Ofițeri de Rezervă Infanterie nr. 6 
Ineu a fost pusă în stare de alarmă. Viața, scopul, 
obiectivele, comportamentul trupei, au luat o turnură 
neașteptată. Bomba „explodase” lângă ei. Realitățile 
războiului au fost înțelese din mers, începând cu 

10organizarea pozițiilor.
Poziții defensive amenajate, după cum s-a 

menționat mai sus, în arealul cuprins între Moara 
Rovina II (Mocrea), pe sub poala Dealului Mocrea, 
Cota 201 spre Est, până la drumul ce urcă de la Ineu în 
Dealul Viilor, întrucât altă cale de acces spre Dealul 
Viilor și chiar dincolo, nu exista. Cu alte cuvinte, pe 
dealul la baza căruia se găsea imașul folosit pentru 
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instrucția și de tragerile militarilor din Garnizoana 
Ineu. Este arealul în care militarii Școlii de Ofițeri 
Rezervă Infanterie nr. 6 Ineu au dat jertfa de sânge 
pentru gloria nației. 

Aflată în subordinea Diviziei 1 Infanterie, cu 
începere din 23 august 1944, batalioanele 1 și 2 au fost 
puse în stare de alertă maximă. S-a trecut la săparea 
aliniamentelor la poalele Dealului Mocrea și ocuparea 
pozițiilor.

La mijlocul lunii septembrie 1944, trupele 
maghiare, întărite cu unități germane, au trecut 
frontiera pe direcția Zerind-Arad, în dimineața zilei de 
13 septembrie. Din informațiile transmise de către 
Divizia 1 Infanterie, s-a aflat că Aradul a fost ocupat în 
seara zilei de 13 septembrie.

În contextul știrilor 
despre căderea Aradului și 
ofensiva inamică în curs de 
desfășurare,  colonelul 
Tatomirescu Vasile, în 
calitate de comandant al 
Garnizoanei Ineu, a dat 
dispozițiuni ca autoritățile, 
instituțiile, intelectualii, 
populația civilă, etc., să 
e v a c u e z e  a r h i v e l e  ș i 
familiile spre Brad cu un tren 
care avea să se formeze din 
Ineu în noaptea de 13/14 
septembrie, de unde va pleca 
în dimineața zilei de 14 

11septembrie, la ora 5. În cele din urmă a plecat la ora 6,30.
În dimineața zilei de 14 septembrie, Batalionul 

1 elevi al Școlii de Ofițeri de Rezervă Infanterie nr. 6 
Ineu s-a deplasat în întregime pe poziția recunoscută și 
organizată la Vest de satul Șilindia și Satul Mic, cu 
misiunea de a bara o eventuală pătrundere a inamicului 
spre Est, pe direcția Șilindia-Buteni.

Batalionul 2 elevi al Școlii de Ofițeri de 
Rezervă Infanterie nr. 6 Ineu a ocupat pozițiile de pe 
Dealul Mocrea, la Sud de Canalul Morilor, și li s-a 
repartizat încă patru aruncătoare de 81,4 mm, aduse de 
la Pleșcuța. La orele 18,00 toate impedimentele și 
serviciile au fost evacuate din cazarma școlii. 

În ziua de 15 septembrie, la orele 14,00 Ineul a 
fost atacat, însă fără rezultat, inamicul fiind respins 
printr-un contraatac dat de două companii din 
Batalionul II al Regimentului 93 Infanterie și împins 
spre Șicula.

În seara aceleiași zile, la orele 21,00, plutonul 
comandat de locotenentul Cornea, din Compania a V-a 
a Batalionului II, a reintrat în dispozitivul de pe Dealul 
Mocrea, unde erau amplasate punctele de observare.

Atacul inamic a fost pentru tatonarea forțelor 
de rezistență, uvertura a ceea ce urma să se întâmple în 
ziua următoare, pe 16 septembrie 1944. La ora 7,45 
inamicul a deschis bombardamentul cu aruncătoare 
grele asupra cazărmii Ineu. A fost lovit Pavilionul 2, 
pricinuindu-i stricăciuni. Concomitent, inamicul a 
încercat un atac de infanterie, sprijinit de aruncătoarele 

grele, asupra cazărmii Regimentului 38 Artilerie, 
situată peste Crișul Alb și lângă linia C.F.R., din fericire 
a fost respins. La ora 9,00, prin telefon se raporta: „Pe 
dreapta, între Ineu și Dealul Mocrea sunt în curs lupte. 
Se aud focuri de infanterie și aruncătoare de 120 mm”.

Batalionul 2 elevi a fost atacat puternic. Prin 
manevra executată pe flancul drept, între Ineu și 
Mocrea, inamicul a reușit să se infiltreze în dreapta 
dispozitivului batalionului și să amenințe în mod 
periculos. Prin această învăluire inamicul încerca să 
ajungă în spatele teatrului de operații deținut de 
Batalionul 2 elevi. 

Un contraatac dat și cu o parte din rezerva 
Batalionului 2 elevi, a reușit să respingă cele două care 
de luptă și plutoanele de infanterie ale inamicului. 

Grație modului în care au 
acționat, lăsând inamicul să 
se apropie până la cca. 100 
m  d e  p o z i ț i e ,  e l e v i i 
Batalionului 2 au deschis 
un foc concentrat ,  cu 
armament automat, cu 
aruncătoarele și tunurile 
anticar. Batalionul 2 elevi a 
respins inamicul căruia i-a 
cauzat pierderi mari, lăsând 
pe teren, morți, răniți, 
c a p t u r â n d  u n  b o g a t 
material de război. (foto 7 și 
8 cota 164)

Atacat frontal și 
manevrat pe la ambele flancuri, Ineul a căzut în mâna 
inamicului către ora 11,30 în ziua de 16 septembrie 

121944.
La orele 14,45 Batalionul 2 elevi raporta că 

spre Șicula se observau concentrări de trupe inamice. 
Circa două plutoane maghiare se strecurau spre 
poligonul de tragere. Aruncătoarele de 81,4 mm au 
răspuns cu multă precizie, lovind în mijlocul 
plutoanelor inamice. În sprijinul lor a acționat cu multă 
eficacitate și artileria.

La orele 16,40, Batalionul 2 elevi a cerut 
întăriri, și cu o mașină a diviziei să se aducă de la Buteni 
pe poziția de la Mocrea cele trei piese de 53 mm și 552 
de lovituri, pentru a mări numărul gurilor de foc.

Pentru a întări flancul drept al Batalionului 2 
elevi a fost trimisă Compania a II-a, comandată de 
căpitanul Străjescu, din Batalionul 1 elevi, pe Canalul 
Morilor, cu fața spre Ineu, toate trei plutoanele în linie, 
rămânând în defensivă în sectorul 1 km Est cota 201 
(Deal Mocrea), la primul drum de care, prin Pădurea 
Rovina spre cota 115.

În după amiaza zilei de 17 septembrie, ora 
17,00 comuna Sebiș a fost cucerită de trupele 

13maghiare.
În noaptea de 17 spre 18 septembrie, trupele 

sovietice au început afluirea pe Valea Crișului Alb, 
îndreptându-se spre front, continuu zi și noapte, cu un 
bogat material de război.

Pe 19 septembrie 1944, Divizia 1 infanterie 
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transmitea că Șiria și Pâncota au fost recucerite. 
Context în care Ineul a fost atacat și eliberat de către 
trupele române.

Cele mai grele lupte de pe Valea Crișului Alb, 
s-au dat la Prunișor și la vest Sebiș. La Prunișor, două 
companii ale Școlii de Ofițeri de Rezervă Infanterie nr. 
2 Bacău au fost încercuite, iar pierderile au fost mari în 
oameni și material de război. A căzut la datorie, mort ca 
un erou, căpitanul Dobrilă Eugen, care fusese mutat de 
la Școala Ineu în luna august, completând cadrele 
Școlii Bacău. A fost singurul ofițer pe care Școala Ineu 
l-a pierdut pe câmpul de luptă.14

Canalul Morilor și Moara de pe Canal din zona 
localității Bârsa au fost puncte strategice și de 
observație, unde a acționat Compania I-a comandată de 
căpitanul Lascu, din Batalionul I al Școlii de Ofițeri de 
Rezervă Infanterie nr. 6 Ineu, care a acționat asupra 
spatelui inamic trăgând focuri de pe Râtul Dâmbului și 

15Canalul Morilor.
În dimineața zilei de 20 septembrie, General-

Colonel Poșoiu, comandantul Diviziei 1 Infanterie a 
sosit la Bârsa, și a ordonat căpitanului Lascu să rămână 
mai departe la dispoziția diviziei în apărare pe Bârsa. 
Cu această ocazie a adus elogii elevilor Școlii de Ofițeri 
de Rezervă Infanterie nr. 6 Ineu și Companiei Lascu, 
manifestându-și deplina satisfacție pentru modul cum 

14s-au comportat elevii în luptă.
Pentru paza cazărmilor și a Ineului, Compania 

a III-a elevi, comandată de căpitanul Străjescu Jianu, a 
primit ordinul de a se deplasa la Ineu. S-a deplasat cu 
precauțiune prin Aldești-Voivodeni-Mânerău-Bocsig, 
și a intrat în oraș fără nici un incident, Ineul fiind ocupat 
de trupele române în după amiaza zilei de 19 
septembrie 1944.

În zilele următoare, eșalonat, companiile 
batalioanelor 1 și 2 ale Școlii de Ofițeri de Rezervă 
Infanterie nr. 6 Ineu s-au întors în cazarmă.

Prin ordinul de zi nr. 168 din 23 septembrie 
1944, comandantul Diviziei 1 Infanterie a făcut elogiul 
militarilor care au luat parte la luptele pentru apărarea 
Văii Crișului Alb, evidențiind vitejia și neînfricarea în 
luptă a tuturor combatanților, fiind o mărturie a acțiunii 
frumoase și jertfelnică la care au participat unitățile 

16diviziei și elevii școlilor de ofițeri rezervă nr. 2 și nr. 6:
„Ostași, subofițeri și ofițeri ai Diviziei I-a 

Infanterie:
Inamicul este definitiv aruncat peste frontieră, 

la Sud de Crișul Negru. El continuă să se mențină pe 
pământul nostru național în restul coridorului creat prin 
Dictatul de la Viena.

Comandantului Diviziei I-a Infanterie
/ss/ General Col Poșoiu”.
În 24 septembrie 1944, în urma recunoașterii 

amplasamentelor în vederea apărării circulare a 
Ineului, s-au stabilit misiunile și dispozitivul fiecărei 
unități și subunități. Pentru început s-au executat 
lucrările de organizare a terenului și a planului de foc. 
(foto 9 schită)

Conform Ordinului Armatei I-a nr. 42.568 din 

27 septembrie 1944, Școala Ofițeri Rezervă Infanterie 
nr. 4 s-a deplasat de la Șicula la Arad, iar Școala de 
Subofițeri Rezervă Infanterie s-a deplasat la Radna, 
unde la nevoie aveau să-și dea concursul pentru 
menținerea ordinei interne în garnizoanele de 
reședință.

La 29 septembrie 1944, Batalionul 1 elevi a 
fost scos din dispozitiv și adus în cazarmă pentru 
continuarea programului normal de instrucție. La 7 
octombrie 1944, Batalionul 2 elevi a fost scos din 
dispozitiv la ora 11,30. S-a întors în cazarmă pentru 
continuarea programului normal de studiu și instrucția 
obișnuită. De abia în 21 octombrie 1944, s-a primit 
ordinul Armatei I-a nr. 43.238/17 oct., prin care s-a 
făcut cunoscut că „Misiunea operativă pentru Școli” 
încetează, iar activitățile școlii intră în normalitate. 
Cursurile și instrucția practică se va desfășura după 
orarul aprobat.

În perioada 20-30 noiembrie 1944, elevii 
promoției 1943-1944 au susținut examenele de 
absolvire a anului I de studii. Au fost declarați 
absolvenți ai anului I și promovați în anul II un număr 
de 817 elevi din seria 1943, conform listelor afișate pe 1 
decembrie 1944. În 22 decembrie 1944, elevii Școlii de 
Ofițeri Rezervă Infanterie nr. 6 Ineu au plecat într-o 
binemeritată vacanță, mai puțin Compania a VII-a din 
Batalionul 2.

De anul nou, la 1 ianuarie 1945, Biserica 
Ortodoxă din Ineu a oficiat un Te-Deum, la care au fost 
prezenți toți ofițerii Școlii și autoritățile civile din 
garnizoană. Compania a VII-a, care a asigurat Garda de 
Onoare, sub comanda căpitanului Lungianu Raul, a 
prezentat onorul și a defilat purtând drapelul 
Batalionului 21 Vânători de Munte.

Întorși din vacanță pe 10 ianuarie 1945, elevii 
anul I au reluat programul normal iar elevii din anul II 
s-au pregătit pentru examenele de absolvire.

Destinele Școlii de Ofițeri Rezervă Infanterie 
nr. 6 Ineu au fost pecetluite de Comisia Aliată, la 
semnarea Armistițiului cu Națiunile Unite. (...)

În 15 februarie 1945 s-a încheiat procesul-
verbal prin care s-a consfințit desființarea Școlii de 
Ofițeri Rezervă Infanterie nr. 6 Ineu din județul Arad:

„Act (proces verbal)
Astăzi anul 1945 luna februarie ziua 15 în 

garnizoana Ineu, județul Arad.
Noi maior de gardă Galațian Z. Grig., delegatul 

Comisiei Aliate de Control, în unire cu colonelul 
Tatomirescu Vasile, comandantul Școlii și maior 
Budală A. Victor, delegatul Marelui Stat Major al 
Armatei Române, am procedat la arderea ștampilelor, 
consfințind prin acest act de facto și de jure, 
desființarea Școlii de Ofițeri nr. 6 Ineu. 

Amin”
***
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Cetatea veche a Aradului și cartierul 
Drăgășani                                                                                                                                                          

                                              
  Titlul acestei lucrări, scrisă de Horia Truță, 
poate să inducă cititorului neavizat, ideea nerealistă că 
subiectul cărții este prea complicat și greu de parcurs. 
Ce-i drept gusturile nu se discută, dar părerea mea este 
că această lucrare monografică este concepută să atragă 
cititorii interesați sau 
doar dornici să se 
relaxeze. Fără îndoială  
despre momentele de 
relaxare fiecare dintre 
noi are deasemenea o 
idee personală. Am 
avut onoarea de a mi se 
oferi de către autor, un 
volum cu acest titlu și 
mi-am propus de cum 
am ajuns acasă să-mi 
arunc o privire peste 
ultima filă, cuprinsul 
acesteia. Constatarea a 
fost că interesul meu 
de a citi cartea, deși nu 
sunt arădean, (am peste treizeci de ani de viețuire în 
municipiu) s-a bazat pe faptul de necontestat că domnul 
profesor Horia Truță are în sufletul multor cititori un 
loc aparte. Motivul pentru cei care au îndoieli să se 
aplece asupra slovelor scrise de domnia sa, este 
aprecierea unanimă a cititorilor săi fideli, cu privire la 
sursele de informare bazate pe documente istorice 
demne de toată încrederea. Am simțit curiozitate în ce 
privește originea arădenilor, cu cine au viețuit și cum s-
au influențat reciproc comunitățile etnice și religioase 
pe aceste meleaguri, cine ne-au fost conducătorii și 
cum au condus destinele oamenilor. De asemenea cum 
a evoluat societatea și cine ne-au fost prietenii și cine 
dușmanii. La scurt timp, fără vreun efort am citit cele 
câteva zeci de pagini despre evoluția istorică și 
urbanistică a Aradului, continuând apoi cu acele 
capitole care detaliază toate aspectele vieții și evoluției 
de-a lungul secolelor. 
    Interesant mi s-a părut faptul că deși despre 
jugul otoman părerea unor autori era defavorabilă, 
citind lucrarea am constatat o deschidere a autorului 
spre o analiză obiectivă. Astfel deși trecerea timpului a 
șters din memoria colectivă tot ce era recunoscut la 
acea vreme drept pozitiv, autorul lasă loc existenței 
culorii intermediare, dintre negru-alb. Astfel în 
agricultură, deși s-au redus terenurile cultivate, la un 
moment dat a fost posibilă existența unei stabilități, în 
special datorită creșterii animalelor și comerțului 
intens cu acestea. Doar astfel se explică recunoașterea 
și declararea în 1702, a Aradului drept Oraș Comercial. 
    Pentru cei interesați cu privire la fiscalitate, 
autorul compară metodele diferite de impunere folosite 
de turci, care în mod clar nu prezentau diferențe din 
punct de vedere valoric, față de cea din timpul 

ungurilor. De aici rezultând păreri uneori contradictorii 
în analizele autorilor. 
   Imperiul habsburgic care l-a înlocuit pe cel otoman, a 
reușit în doar câțiva ani să accentueze atât de mult 
exploatarea populației ,  încât într-o cronică 
transilvăneană se făcea o comparație între jugul ,,de 
lemn” al turcului și ,,cel de fier” al imperialilor, a fost 
preferat primul.  
  În încheierea părerilor mele de cititor, constat 
că această monografie mi-a deschis orizontul 
înțelegerii originii și devenirii Aradului, o imagine 
veridică despre cele două zone ale urbei, una mai 
dezvoltată, iar cealaltă cartierul Drăgășani, pornită din 
colbul sărăciei și umilinței.   

     Cu respect! 
Alexandru Ioan Chiș 

***

ZBORUL LUI AUREL VLAICU
           ÎN ARAD                                                      

HORIA TRUȚĂ

                                             
La 4 iulie 1912, Aurel 

Vlaicu  un tânăr de 30 de ani, dar 
deja celebru constructor de 
aeroplane şi pilot brevetat, a sosit 
la Arad, ca invitat de onoare. Urma 
să evolueze într-un un zbor 
demonstrativ, fiind asigurat și ,de 
un posibil succes material. Se 
întorcea de la Viena, unde la 
concursul aviatic internaţional de 
la Aspern, unde i-a smuls lui 
Roland Garros trei premii. Avea cu ce se mândri. Până 
la acea dată, a construit două aparate de zbor 
monoplane de concepţie originală şi a avea în lucru 
prototipul unui aeroplan metalic (Vlaicu III). Cu un an 
înainte a executat prima misiune de cercetare aeriană 
din istoria armatei române.

Seara la ora 22, a fost întâmpinat la gară de 
comitetul de organizare a spectacolului în frunte cu 
Vas i le  Gold i ş ,  r edac ţ ia  z ia ru lu i  Românul , 
reprezentanţii intelectualităţii româneşti locale şi o 
mulţime de alţi admiratori, care i-au făcut o primire 
entuziastă. Şi-a adus din Viena şi aparatul de zbor, 
modelul 1911 (Vlaicu II) pentru a fi expus în sala de 
dans a Hotelului Central (Kozponti Szalloda), azi 
Banca C.C Intensa Sanpaolo Romania SA. Clădirea 
eclectică, cu fațada în stil clasic, din colțul străzii V. 
Alecsandri cu B-dul Revoluției, vis a vis de Casa 
Comitatului (fosta prefectură) a fost construită în 1894 
de arhitecţii Fodor şi Reisinger. Stabilimentul 
comercial condus de Augustin Csermak era de prim 
rang, cunoscut mai ales pentru organizarea de cununii şi 
bancheturi, unde cânta zilnic un taraf de ţigani de 
primul rând și unde bucătăria îndestuleşte cu cele mai 
delicioase pretenţiuni.  Mult timp, a fost considerat 
unul din cele mai elegante hoteluri ale oraşului, care 
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avea permanent pregătite 60 de odăi moderne pentru 
oaspeți, luminaţie electrică, scaldă în casă, staţiune de 
tramvai şi autobus, omnibus la toate trenurile, grădină 
splendidă de iarnă, cafenea, constituind locul de 
întâlnire a musafirilor din provincie printre oaspeţii săi  
de seamă fiind: compozitorii Bela Bartok şi George 
Enescu, actorul Pal Javor și alții.  

Aeroplanul a fost descris chiar de către 
constructor într-un articol publicat în ziarul Românul, 
care relata că: ...dintre toate aeroplanele construite 
până astăzi, acesta 
este cel mai simplu, 
mai uşor şi mai lesne 
de condus. Corpul e 
format dintr-un singur 
tub din aluminiu, lung 
de  10  metr i ,  care 
p o a r t ă  c â r m e l e , 
e l i c e l e ,  p lanur i l e 
purtătoare ( aripile), 
nacela și planurile 
c r u c i f o r m e  c a r e 
formează coada.

C â r m a  d e 
urcare şi coborâre, 
f i x a t ă  l a  c a p ă t u l 
anterior al tubului 
principal  printr-o 
articulaţie mobilă, e 
formată dintr-o simplă ramă de frasin curbat şi 
îmbrăcată, ca şi celelalte planuri, cu pânză cauciucată 
foarte rezistentă. Autorul mai explica faptul că ...acesta 
este este singurul dintre monoplane care are cârma de 
înălţare în faţă, aparatul dispunând în felul acesta de 
încă un punct de razim înainte, care îl împidică să 
capoteze. Îndărătul ei se află cârma de direcţie, iar la o 
distanţă de patru metri sunt fixate rigid planurile 
purtătoare. Tot pe tubul de aluminiu, înaintea şi 
înapoia aripilor sunt montate elicele de propulsare, 
comandate cu lanţuri, care se învârt în sens invers. Sub 
planul purtător se află suspendată nacela, pentru pilot 
şi motorul, cu șasiul de aterizare compus din trei roţi.

Numeroşi locuitori ai oraşului şi din 
împrejurimi, au venit să-i vadă invenţia iar la Catedrala 
Ortodoxă Română a avut loc în prezenţa sa, un 
impunător serviciu religios. În zilele premergătoare 
zborului, Aurel Vlaicu aflat în preajma aparatului său, 
dădea explicaţii, tehnice numeroşilor săi vizitatori.

Primăria,  a aprobat spectacolul, pentru ziua de 
14 iulie, pe câmpul viran de la hipodrom, lângă Pădurea 
Ceala, pe locul unde azi se află Centrul de ocrotire a 
persoanelor vârstnice, Oborul (Talcioc), până la fostele 
Fabrici de Confecții și Păpuși Condiţiile impuse de 
administrație se refereau mai ales la asigurarea, ordinei 
şi securităţii spectatorilor, prin depunerea la casieria 
primăriei a unei importante sume de bani, care să fie 
folosită pentru despăgubire în caz de accidente. Poliţia a 
stabilit în detaliu măsurile organizatorice referitoare la 
transportul spectatorilor, parcărilor şi amenajării la 

locul demonstraţiei a unor chioşcuri pentru vânzarea a 
tot felul de produse.

Succesul premierei aviatice arădene, a fost 
impresionant. Peste 25.000 de spectatori din toate 
cartierele Aradului şi satele din jur au fost prezenţi la 
demonstraţia de zbor al temerarului pilot. De sâmbătă 
seara şi până a doua zi, trenurile din împrejurimi, 
automobilele şi trăsurile aduceau necontenit oaspeţi. 
Ţărani români în port popular, feciori călări, preoţi, 
funcţionari, ofiţeri,  gospodine, școlari se revărsau ca 

un şuvoi pe străzile 
oraşului, ce părea o 
mare agitată. Lojile 
tribunei, lăsau să se 
î n t r e v a d ă 
p e r s o n a l i t ă ţ i l e 
oraşului: Episcopul 
Papp cu arhimandritul 
Hamzea,  fami l i i le 
Mocioni, Cicio-Pop, 
Goldiş. În celelalte 
l o c u r i ,  r e z e r v a t e 
publicului larg, abia 
mai încăpea lumea, 
care sosea necontenit. 
La tarabele multicolor 
comercianții își etalau 
mărfurile: gablonțuri, 
papiote cu ață colorată, 

ace, baloane, limonadă, turtă dulce, înghețată, fluere, 
moriști din hârtie colorată, cârâitoare și alte mărunțișuri 
de felul acesta. Apariţia lui Vlaicu din hangarul 
improvizat a stârnit uralele mulţimii înfierbântate de 
nerăbdare. Îmbrăcat în costumul său de pilot, a sărit 
sprinten în nacela aparatului şi a pornit motorul. 
Smucindu-se cu putere, aparatul după ce alergă pe 
câmp, s-a ridicat lin, înălţându-se în văzduh, petrecut de 
nesfârşitele aplauze ale miilor de spectatori. Ridicându-
se deasupra pădurii din preajmă, a început să se rotească 
în zboruri largi, majestuoase, asemenea unui vultur 
uriaş care vâjâia apocaliptic prin văzduhuri. Spre 
încântarea generală şi în uralele spectatorilor, inginerul 
aviator, s-a înălţat cu aparatul său, la peste 200 metri 
executând o suită de acrobaţii: de la simple planări, la 
treceri razante peste public, rotiri în cercuri, ridicări şi 
coborâri, viraje, etc. La aterizare, una din roţi intrând 
într-o groapă, a produs avarierea uşoară a aparatului, 
dar fără alte urmări.

În urma spectacolului au fost consemnate însă 
alte accidente. Astfel, trăsura arendaşului român Ioan 
Şiclovan din Şeitin, nefiind condusă atent, s-a răsturnat, 
toţi pasagerii fiind răniţi, dar mai grav, preotul Pavel 
Mercea.

Reuşita zborului, a determinat iniţiativa 
colectării, prin oferte benevole, a unui fond bănesc 
destinat continuării lucrărilor în domeniul aeronauticii 
şi construiriide către Măistorașul Aurel a aeroplanului 
Ardealului cunoscut ca Vlaicu III.  Apelul  adresat 
locuitorilor din judeţul Arad de a contribui, după 
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posibilităţi, cu sume de bani, chiar modeste, pentru 
noua maşină de zbor concepută de inginerul Aurel 
Vlaicu, a fost înserat în paginile ziarului Românul din 
4/17 iulie 1912. Se explica faptul, că un fiu de ţăran 
român, nu dispune de mijloacele materiale construirii 
unui aeroplan, absolut necesar progresului aviaţiei. 
După publicarea apelului, pe adresa redacţiei a sosit o 
bogată corespondenţă, prin care se solicitau lămuriri 
suplimentare despre avion.

În fruntea Comitetului alcătuit din fruntaşi ai 
vieţii spirituale româneşti din Arad: Roman Ciorogaru, 
Ştefan Cicio-Pop, Vasile Goldiş și alții, a fost ales Sava 
Raicu, director executiv al Institutului de Credit şi 
economii Victoria din Arad. Printre primii care au 
subscris au fost: Bănca Victoria – 500 coroane, 
episcopul Ioan I. Papp – 100 coroane, Fraţii Burza – 50 
coroane, Roman Ciorogaru – 20 coroane, Vasile Goldiş 
– 20 coroane şi alţii, în scurt timp, fiind adunate şi 
expediate lui Aurel Vlaicu, 13.000 coroane.

Aripile temerarului inventator şi pilot au fost 
însă frânte în 13 septembrie 1913, la Băneşti lângă 
Câmpina, îndoliind un întreg popor. Ziarele româneşti 
arădene prin vocea lui Vasile Goldiş au convertit 
durerea înmormântării din Bucureşti, în izvor de forţă 
morală. Interesul publicului a fost imens atunci când, la 
doar câteva zile după tragicul sfârşit în 29 septembrie a 
apărut în coloanele ziarului Poporul român tipărit la 
Budapesta,  un anunţ privind prezentarea la 
cinematograful Urania, a filmului Zborul fatal al lui 
Vlaicu. Anunţul despre film a fost reluat de ziarele 
locale: Românul, Fuggetleneg şi Aradi Kozlony, la 
sfârşitul lunii octombrie şi începutul lui noiembrie. 
Mare a fost surpriza şi deziluzia spectatorilor, urmate de 
scandal public, după premiera filmului în 4 octombrie, 
când s-a constatat că direcţiunea cinematografului 
Urania, speculând dragostea arătată de arădeni lui 
Aurel Vlaicu, a minţit în scopuri comerciale, 
denaturând conţinutul anunţurilor. Filmul de fapt 
prezenta moartea tragică şi înmormântarea unui pilot 
elveţian.

Astăzi numele lui Aurel Vlaicu este eternizat în 
părțile Aradului prin denumirea unor sectoare 
administrative (cartier, străzi), societăți, asociații 
culturale, concursuri,  instituții de învățământ, plăci, 
memoriale, manifestări științifice, etc.

***

LEGENDA CORBULUI ȘI A FAMILIEI 
CORVIN DE HUNEDOARA

    S-au împlinit, la data de 11 august 2021, 165 de 
ani de la moartea lui Iancu de Hunedoara, figură de 
prim plan a luptei antiotomane și una dintre cele mai 
proeminente personalități ale românilor ardeleni care, 
cu toată opresiunea maghiară și săsească, s-au afirmat 
în diverse domenii, îndeosebi cel militar.
    Nu vom releva aici faptele de arme ale lui 
Iancu, ci povestea familiei lui – Corvineștii - care este 
una deosebită.
    Pe blazonul familiei Corvinilor, voievozi 

români  d in  ț inu tu l 
Hațegului, este ilustrat 
un corb care ține în cioc 
u n  i n e l  d e  a u r .  
A t r i b u i r e a  a c e s t u i 
simbol al familiei are o 
legenda. Se spune că 
e r o u l  l u p t e i 
antiotomane din secolul 
XV, Ioan (Iancu) de 
Hunedoara,  era f iu 
nelegitim al regelui 
S i g i s m u n d  d e 
Luxemburg al Ungariei, 
care ar fi avut o relație 
d e  d r a g o s t e  c u  o 
frumoasa femeie din 
Țara Hațegului, pe nume Elisabeta și care era nepoata 
cneazului local Șerbu, vasal al regelui Ungariei.
    Pentru a o feri de necinste, regele îi dă de soț pe 
unul din vitejii săi, Voicu, român de-asemenea și el, 
dăruindu-i soțului pământuri în zona Hațegului iar fetei 
un inel de aur, ca dar pentru pruncul ce va veni curând 
pe lume, cu scopul de a fi recunoscut atunci când va 
crește și va merge la curtea regală. 
    După mai mulți ani, în timpul unei călătorii 
făcută de familia lui Voicu, poposind pentru a prânzi 
într-o poiană, inelul este așezat de mamă pe marginea 
ștergarului pe care erau puse merindele. Un corb, atras 
de strălucirea inelului, îl fură, pornind să zboare cu el. 
Copilul Ionică, în vârstă de 10 ani, ia un arc si săgeteazã 
corbul, recuperând astfel inelul. 

    Când crește flăcău voinic și ajunge la curtea 
regală, arată inelul purtat pe deget și povesteste aceastã 
pățanie în fața regelui care, recunoscând inelul dat 
Elisabetei și impresionat de povestirea tânărului, 
decide ca simbolul familiei hunedorenilor sã fie corbul 
cu inel de aur în cioc.
    De aici provine numele familiei Corvinilor, 
din latinescul „Corvus”, care inseamna „Corb”,  
această pasăre simbolizând în trecut înțelepciunea, 
stabilitatea și longevitatea.
   Ioan (Iancu) de Hunedoara s-a afirmat în luptele cu tu 
rcii, fiind un viteaz și priceput comandant de oști. A 
ajuns voievod al Transilvaniei și regent al Ungariei, iar 
după moartea lui fiul său Ladislau și ulterior celălalt fiu 
Matei, au fost aleși regi ai Ungariei.

Col. (r) Constantin Bursa
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DUPĂ MAI BINE DE TREI DECENII DE 
LA REVOLUȚIA DIN DECEMBRIE 1989

    Gianina Iovănescu în dialog cu publicistul 
și scriitorul EMIL ȘIMĂNDAN 

G.I.: Domnule Șimăndan, vă numărați printre puținii 
jurnaliști și scriitori arădeni care au cercetat 
evenimentele din Decembrie 1989 din municipiul și 
județul Arad. Ați publicat 6 volume pe această temă și 
la alte 4 volume sunteți coautor. În  opinia mea, cele 
mai valorase cărți ale dumneavoastră sunt cele trei 
ediții ale masivului volum (de 500 pagini), Întrebătorul 
din Agora, și volumul dedicat 
Eroilor Martiri ai Aradului, 
apărut tot în trei ediții, plus 
cartea dedicată l iderului 
R e v o l u ț i e i  d e  l a  A r a d , 
actorului Valentin Voicilă. 
Despre toate aceste cărți, plus 
celelalte pe care nu le-am 
amintit, ați acordat presei 
locale și centrale numeroase 
interviuri. De data aceasta, 
acum la 32 de ani de la 
Revoluția din Decembrie 
1989, aș dori să ne împărtășiți, 
după mai bine de trei decenii, o 
idee generală despre acel 
moment. 
E.Ș.: Domnișoară Geanina, la 
vârsta mea de octogenar, în 
această bizară pandemie 
coronavirus, mă deplasez mai 
greu, iar cercetarea istoriei 
recente rămâne în s fera 
p r e o c u p ă r i l o r  m e l e 
memorialistice, în calitate de  
jurnalist care a slujit presa 
scrisă aproape șase decenii, 
înainte și după implozia 
r e g i m u l u i  c o m u n i s t . 
Răspunsul meu la întrebarea adresată este simplu: 
Revoluția din Decembrie 1989 din municipiul și din 
județul Arad face parte intrinsecă din marea Revoluție 
Română din Decembrie 1989, care, la rândul ei, se 
înscrie în mișcările și acțiunile care au condus la 
prăbușirea regimurilor comuniste din Centrul și Sud-
Estul Europei. Oamenii din Arad, precum și din toate 
orașele revoluției române, din Transilvania și de peste 
Munții Carpați, în frunte cu Timișoara și București, dar 
și din celelalte „capitale” de județ, au ieșit să 
manifesteze în stradă pentru a răsturna un regim 
politic devenit tiranic și nepopular, astăzi, în mod 
paradoxal, mulți dintre cei care au contribuit la 
răsturnarea acestui regim, au început să nege 
Revoluția ori să manifesteze o nostalgie pentru 
comunism, lucru ce se întâmplă nu doar la noi în țară, 

ci și pe plan european. Să fiu mai concret: întreaga 
societate românească s-a divizat foarte mult, în bogați 
și săraci, s-au distrus și lichidat mii de fabrici, s-au 
vândut imense bunuri din avuția națională în mod 
anarhic, se caută vinovați, care nu se mai găsesc, iar 
ca un bumerang, în mentalul colectiv, se insinuează 
ideea că schimbarea regimului a sărăcit milioane de 
destine, în vreme ce statul nu se îngrijește de 
educația tineretului școlar ori de sănătatea 
românilor, ca să nu mai vorbim de lipsa locurilor de 
muncă. Explicațiile sunt multiple, de la cele de ordin 
politic și economic, până la cele sociologice și de 

psihologie socială sau chiar 
de ordin istoric. 
G.I.: În cărțile dvs., în special 
în volumul Victoria  la Arad - 
1989 ,  i lustrat  cu 80 de 
fotografii color din timpul 
manifestației din municipiu, 
ați grupat evenimentele din 
timpul Revoluției arădene în 
trei etape distincte, despre care 
am mai discutat într-un alt 
interviu. Care ar fi cuvântul ce 
ar caracteriza manifestația 
anticeaușistă de la Arad? 
E.Ș.: Da, volumul Victoria la 
Arad – 1989 este o carte-
sinteză deosebit de importantă 
și, în același timp, un album de 
excepție despre Revoluția din 
Decembrie 1989 din Arad, o 
carte-eveniment, care ar 
merita să fie retipărită întrucât 
reprezintă însăși „sufletul și 
ființa” cu „bătăile inimii” 
revo lu ț ie i  arădene!  Vă 
răspund la întrebare. Sunt mai 
m u l t e  c u v i n t e  c e 
caracterizează Revoluția din 
Arad și ele se leagă de etapele 

pe care le-am desprins în cercetările  legate de 
evenimentele din Decembrie 1989 în Arad. Până la fuga 
lui Nicolae Ceaușescu cu elicopterul de pe fostul sediu al 
CC al PCR, Aradul a cunoscut, între 21 -22 decembrie, 
„O REVOLUȚIE DE CATIFEA”, condusă de un lider 
carismatic, actorul Valentin Voicilă, secondat de 
muncitorul Onofrei Dănilă de la Intreprinderea de 
Orologerie Industrială (I.O.I.) din Arad  și de maistrul 
Mircea Crișan de la Intreprinderea de Strunguri 
(I.M.U.A.) din Arad. După fuga lui Ceaușescu, începând 
cu seara de 22 decembrie și până în 25 decembrie, deci 
până la executarea soților Nicolae Ceaușescu și Elena 
Ceaușescu într-o cazarmă militară din Tâgoviște, 
Aradul a cunoscut o perioadă violentă,  o 
„REVOLUȚIE DE SÂNGE”, cu 19 morți și 38 de 
răniți.   
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G.I.: Cum s-a putut după ce Nicolae Ceaușescu a 
părăsit puterea, când practic Revoluția a triumfat, să 
moară atâția oameni? Cine au fost „teroriștii” care au 
împușcat fără milă, după ce Armata a trecut de partea 
poporului? 
E.Ș.: Este o întrebare excelentă, logică, foarte 
importantă, care nu a fost dezlegată, oficial, nici după 
trei decenii de la Revoluție. Pe baza dosarelor 
Procesului de la Timișoara, pe care am avut șansa să le 
consult cu ajutorul Asociației Memorialul Revoluției 
16 – 22 Decembrie 1989 din Timișoara, dar și al altor 
documente, concluzia generală, pe care o preiau din 
mass-media centrală este că responsabili ai măcelului 
din 22 – 25 decembrie 1989 au fost cei care au inventat 
diversiunea cu „teroriștii” . Pe 22 decembrie 1989, la 
București, structurile lui Nicolae Ceaușescu au devenit 
structurile lui Ion Iliescu. Armata, Securitatea 
(inclusiv USLA), Miliția și Gărzile Patriotice au trecut 
„de partea poporului”. Mai mult, Securitatea și Miliția 
au trecut necondiționat în subordinea Armatei. De ce a 
fos t  nevo ie  de  „scenar iu l”  cu  inven tarea 
„teroriștilor”? În opinia mea, acest lucru s-a întâmplat 
întrucât seara, când Ion Iliescu a citit din balconul 
fostului CC al PCR componența Consiliului Frontului 
Salvării Naționale, din mulțimea s-a strigat „FĂRĂ 
COMUNIȘTI”. Noile structuri s-au speriat și au  pus în 
aplicare „scenariul” cu „teroriștii”, care s-a soldat cu 
1104 morți și peste 3800 de răniți, dintre care, cum am 
subliniat deja, 19 împușcați în Arad și 38 răniți. Dacă 
până la fuga lui Ceușescu au murit 270 de persoane, 
dintre care la Timișoara 75, după fuga acestuia, în 
timpul „scenariului” cu „teroriștii” au căzut victime, 
în întreaga țară, 957 de cetățeni de toate vârstele. 
„Scenariștii” trebuiau să provoace victime, emoții și 
mânie, astfel încât să justifice execuția sumară a 
soților Ceaușescu, să ușureze misiunea grupului 
Iliescu de a se instala la putere și să-i asigure acestuia 
un capital politic cu bătaie lungă. 
G.I.: Eu m-am născută după Revoluția din Decembrie 
1989, nu am trăit evenimentele de atunci, iar în liceu am 
primit o temă pentru ora de istorie, respectiv să adun 
informații despre perioada comunistă. Chestionând-o 
pe bunica, mi-a rămas în minte o idee spusă de aceasta: 
Un popor care și-a omorât conducătorul în ziua de 
Crăciun, nu poate avea un viitor bun. Cum priviți 
această remarcă? 
E.Ș.: Remarca bunicii tale este izvorâtă din 
înțelepciunea poporului român și poate constitui 
subiectul unui lung eseu sau chiar al unei cărți. În ziua 
Sfântă de Crăciun nu se cuvine să ucizi doi 
conducători, care nu mai aveau nicio putere în stat, 
deveniți prizoneri, bine păziți, de unde nu mai puteau 
să fugă, într-o Unitate Militară din Târgoviște. Totul s-
a făcut în mare grabă, la insistența generalului Nicolae 
Militaru, care a fost numit, cu două zile în urmă, de 
către Ion Iliescu, ministru al Apărării Naționale. 
Sentința Tribunalului Militar Excepțional a fost 
executată la 25 decembrie, ora 14:50,  în cazarma UM 
din Târgoviște. Totul a fost plănuit, premeditat, 

împreună cu  generalul Victor Atanasie Stănculescu, 
care a constituit plutonul de execuție înaintea 
procesului de la Târgoviște. Generalul a selectat trei 
dintre cei opt parașutiști aduși de la UM Boteni. Seara, 
foarte târziu, s-a prezentat la TVR o casetă cu execuția 
soților Ceaușescu. Din păcate, noua putere a hotărât 
executarea soților Nicolae Ceaușescu și Elena 
Ceaușescu, făcând în acest sens o intensă pregătire 
psihologică a populației întregii țări,  cu diversiunea 
„teroriștilor”. Ar fi meritat un proces echitabil și nu o 
execuție tocmai în Sfânta zi de Crăciun! 
G.I.:  Am lucrat anul trecut, împreună cu dvs., la a II-a 
ediție a volumului Decembrie '89 însângerat. În 
amintirea Eroilor Martiri și răniților de la Arad, 
lucrare ce m-a impresionat profund. Cum este cinstită, 
în orașul nostru, memoria Eroilor Martiri ai Aradului?  
E.Ș.: Cum am precizat și cu alte prilejuri, inclusiv în 
cărțile mele dedicate Eroilor Martiri ai Aradului, 
MEMORIA COLECTIVĂ A REVOLUȚIEI DIN 
DECEMBRIE 1989 are loc, în fiecare an, prin grija 
Asociațiilor de revoluționari și Oficialităților locale, 
municipale și județene, prin organizarea unor 
ceremonii comemorative în Piața din fața Palatului 
Administrativ, în locul în care, cu 32 de ani în urmă, 
arădenii au manifestat împotriva regimului ceaușist și 
comunist. Mai amintesc că a devenit o frumoasă 
tradiție ca manifestările să înceapă în dimineața zilei 
de 21 decembrie cu refacerea traseului pe care a luat 
„naștere” Revoluția din Decembrie 1989 în Arad, 
începând de la IOI, Strungul, UTA, CFR,  până la 
Crucea de marmură și Monumentul Revoluției din 
centrul municipiului, din fața Palatului Administrativ. 
Prezența la comemorări a familiilor și rudelor celor 
u c i ș i  î n  D e c e m b r i e  1 9 8 9 ,  a  r ă n i ț i l o r  ș i 
supraviețuitorilor – membrii ai Asociațiilor de 
revoluționari –  prin slujbele  religioase și evocarea 
Eroilor Martiri, creează un aspect emoțional de 
autentică vibrație patriotică, în vreme ce participarea 
oficialităților locale și județene, a oamenilor politici 
responsabili de importanța acelui moment istoric, 
imprimă o ținută oficială, de solemnitate și respect față 
de Eroii Martiri ai Aradului. 
G.I.: Acești  Eroi Martiri, de fapt, poartă în amintirea 
lor libertatea noastră de astăzi, ei sunt un simbol al 
pământului românesc!  
E.Ș.: Exact! Iar ca cetățeni ai acestui oraș, pe care cu 
toții îl iubim, este imperios necesar să  păstrăm 
memoria veșnică a Eroilor Martiri!
G.I.: Vă mulțumesc! 

(Interviu apărut în antologia de interviuri Convorbiri cu 
ziaristul Emil Șimăndan semnată de Geanina Iovănescu, la 
Editura Fundației „Ioan Slavici”, Arad, 2021)

***
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POVARA LIBERTĂȚII
 Alexandru Ioan Chiș

(fragment de roman)

 Perfida capcană. Omul de încredere.
 De remarcat că pe parcursul zilei, nu toţi 
reprezentanţii armatei au fost de partea demonstranţilor, 
motiv ce a dus la o serie de neînţelegeri cu aceştia, cum s-
a întâmplat mai devreme  între  maiorul Răgaru de la 
Casa Armatei, care adusese staţia 
de radioamplificare în piaţă şi 
reprezentantul Diviziei de la 
Oradea, Bălan. Vlasiu urcase pe 
TAB-ul unde se instalase staţia şi a 
reuşit să vorbească la ea doar un 
singur minut, deoarece maiorul 
Bălan, venit la Arad pentru a 
reprima  demonstraţia,  după  cum  
afirmase  Vlasiu, a ordonat să-i fie 
luată.
- Cum ţi-ai permis să aduci staţia? s-
a răstit Bălan la maior. Maiorul 
Surdu ,  Cont ra informatoru l 
Diviziei, i-a ţinut isonul, proferând 
ameninţări şi jigniri. 
- Eşti un tâmpit, ai s-o încurci, du 
staţia înapoi la Casa Armatei! urla 
către Răgaru. Bălan realizează că 
poate folosi acea situaţie pentru a-i   
pregăti  o   capcană   lui  Vlasiu.   
Mimând   împăciuirea,  se 
adresează acestuia. 
-   Dacă   doreşti   să   spui   ceva   
demonstranţilor,   acest lucru să-l 
faci din balconul Comitetului 
Judeţean de Partid! Perfidă invitaţie, îşi dau seama câţiva 
din mulţime, şi care ascundea adevăratele intenţii a celor 
aserviţi puterii, a cozilor   de   topor.   După   un   timp,   
datorită   fondului   său încrezător, Vlasiu, dorind să 
răspundă invitaţiei, intenţiona intrarea în Consiliu, dar, în 
urma discuţiilor cu apropiaţii, a fost sfătuit să nu o facă.
-  Cine îţi garantează că vei putea   să te întorci în mijlocul   
oamenilor?  a  fost  părerea   unanimă   a colaboratorilor.
- Şi dacă vom pierde acest moment, nu o să regretăm?
- Tu valorezi mai mult alături de noi! punctă cineva dintre 
apropiaţi. Atunci mulţimea s-a liniştit, simţind că nu a 
fost părăsită. La scurt timp, maiorul Surdu revine şi 
continuă să-l ameninţe pe Răgaru.
- Cum ai îndrăznit să le dai staţia celor din piaţă? O să ai 
de suferit mult pentru ce ai făcut, pentru că te-am raportat 
până la Ministrul Apărării! Răgaru strânse buzele şi se 
uită cu dispreţ spre omul de la Contrainformaţiile 
militare, fără a scoate vreun cuvânt. Teama ofiţerului era 
şi nu era justificată, pentru că el se baza pe ordinul primit 
de la activistul trimis de Consiliul Politic al Diviziei să 
scoată staţia de radioamplificare. N-au trecut decât cel 
mult 25 minute şi maiorul Surdu l-a luat pe Răgaru, 
ducându-l în Consiliu în faţa lui Mitea, Secretar CC al 
PCR, care, la rândul său l-a ameninţat că îl arestează 

pentru că a pactizat cu mulţimea. Nu a stat pe gânduri, 
ordonând ofiţerului de contrainformaţii: 
 -   Ai   grijă   de   el!   –   iar   plutonierului   
Candrea   – Arestează-l! Subofiţerul nu şi-a închipuit să 
ajungă la un asemenea moment, mai mult decât delicat, şi 
poziţia sa faţă de situaţie ar fi fost una de opoziţie, dar a 
avut norocul să nu se insiste asupra ordinului, părăsind 
împreună cu Răgaru încăperea.
- Ce ai de gând, execuţi ordinul de a mă aresta? spuse 

maiorul, privind către subofiţer, 
care nu dădea semne de 
hotărâre în privinţa sa.
- Tovarăşe maior, doar nu vă 
închipuiţi că aş putea face aşa 
ceva! constată, uimit el însuşi, 
habar nu avea ce-i venise   să   
rezolve   cu   atâta   uşurinţă   
problema,   dar mulţumirea era 
cu atât mai deplină. Se gândi că 
tatăl său ar fi fost mândru de el, 
dacă ar fi fost acolo, dar, 
deocamdată, stima de sine i-a 
crescut şi asta era de ajuns.
- Bine atunci, vom mai discuta! 
îi mulţumi indirect maiorul, 
propunându-şi o revedere cât 
mai curând, sub alte auspicii. 
Apoi, fiecare s-a dus pe drumul 
său, mulţumind cerului că nu s-
a ajuns la lucruri mai grave.
 Dacă   în   după   amiaza   de   
joi   orice   cuvânt   adresat 
mulţimii s-a făcut cu acele 
mijloace rudimentare pentru a 
fi auziţi cumva, se luase măsura 

pentru a doua zi să se pună la dispoziţia   manifestanţilor   
un   microfon   şi   un   difuzor puternic, prin Dragu. 
Vlasiu a avut faţă de acesta o atitudine reciprocă   de   
altfel,   de   încredere   şi   sinceritate. Se cunoscuseră 
acolo, în piaţă, şi s-au descoperit pe loc ca fiind 
compatibili. 
 - Dacă aşa cum spui, ai posibilitatea să ne aduci 
ceva mijloace de comunicare mai eficiente, am încredere 
şi te rog să ne ajuţi! îi ceru Vlasiu plin de speranţă. Dragu 
fusese acceptat  şi,  mai   târziu,   se   gândea   liderul,   îl  
va   avea   în preajma sa, dacă vor reuşi să intre în 
Consiliu. Dragu a fost trimis   de   inginerul   şef   Donici,   
dar   directorul   de   atunci, Kolea, şi Şeful Secţiei 
echipamente telecomunicaţii, Obană, după unele 
informaţii, erau oamenii securităţii, ceea ce l-a 
determinat să acţioneze cu oarecare fereală. Cei implicaţi 
în acţiunea   cu   mijloacele   de   comunicare   făceau   
parte   din Sistemul de Telecomunicaţii a judeţului.
- Voi fi atent la cei care ar putea să ne pună piedici, dar voi 
face tot ce este posibil să rezolv problema până spre 
dimineaţă! Din acel moment, Vlasiu a avut în Dragu 
omul de încredere pentru problema tehnicii de 
telecomunicaţii, chiar şi a celei din interiorul Consiliului, 
de care, automat, va răspunde, la timpul potrivit.
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Ce frumoasă erai....

Florica R. Cândea 

Ce frumoasă erai,
Iubito,
Când alergai prin caii
Serii 
Și-ți îmbătai dureri de semeni
Pe pleoape umezite-n mirodenii
Și vâsc, opaiț, licori în obligene
Te chibzuiau să-ți potolești
Pocalul depărtărilor 
Spumate
Și te-îndemnau să îi întinzi o mână 
Plecării
Inundând singurătate
Iubito...
Ce frumoasă erai...
Mustind zădărniciei 
Ca o sete de păcat...
Iubito...
Ai în inimă diapazon de geamăt 
Din noaptea de ninsori
La geamul tău albit
Ivoriu și canat
Iubito....
Ai o sete de Nimic...
E doar atât 
Și îți întind o mână 
Numai una
Să te sufoc când vine ceasul
Lucitului din răsărit 
Rotund
Cum luna!
Numai una, una, una...

gândul se risipește

Livia Ciupav  

cărarea pustie – 

gândul se risipeşte 

în vântul de toamnă 

 

noapte de veghe – 

niciun semn prevestitor

în zaţul cafelei 

 

ultimii tăciuni – 

deasupra omătului 

licărind o stea 
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Eu sunt Poezia!

Lucia Bibarț

Mă deşir

în fâşii

de simţire şi carne,

Scotocind

între graniţele propriei

dimensiuni.

Cu voluptate, uimire

Cu încredere şi fragilitate.

 

Mă descopăr...

la fel de firesc,

glorios şi mirabil

precum te descoperi

Viu,

Femeie, Mamă,

Soţie.

 

Sunt Poezia.
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„SCRISUL ESTE OXIGENUL 
CREIERULUI ȘI LUMINA SUFLETULUI”

Interviu cu autorul ALEXANDRU IOAN CHIȘ, 
vicepreședinte al Ligii Scriitorilor – filiala Arad

Livia Ciupav: Vă invit astăzi la o întâlnire cu autorul 
Alexandru Ioan Chiș, vicepreședinte al Ligii 
Scriitorilor – filiala Arad, care a avut amabilitatea să 
se prezinte celor care nu îl cunosc deja și să ofere 
cititorilor noștri un scurt interviu.
A l e x a n d r u  I o a n 
Chiș: Amintesc de 
copilărie când am 
îndrăgit cititul, este 
adevărat neselectiv, 
dar avid. Norocul a 
fost că în clasa a 
șaptea, o neuitată 
doamnă profesoară 
de română de la 
Colegiul Național 
,,Mihai Eminescu” 
din Satu Mare a 
r i d i c a t  ș t a c h e t a 
c e r i n ț e l o r  s p r e 
mulțumirea mea. 
Ci team cu nesaț 
bibliografia indicată pentru vacanțele de vară reușind 
să vorbesc despre personaje în cunoștință de cauză. 
Doream ca momentul să vină curând, dar a întârziat 
mai mult decât mi-aș fi dorit. Am publicat trei cărți, una 
cu poeme ,,Spre Zei cărarea”, un volum despre 
revoluție ,,Batalioane arădene la Timișoara”, în 
colaborare, ambele publicate în 2014, și un roman în 
două volume ,,Povara libertății”, cu tematică legată de 
evenimentele din 1989, publicată în 2019 și premiată 
de Liga Scriitorilor Români filiala Arad cu premiul 
întâi pentru proză și de către Liga Națională a 
Scriitorilor Români filiala Cluj cu ,,Diploma de 
Excelență” pentru cartea de proză pe anul 2019.
L. C.: Când ați început să scrieţi și de ce continuați să 
scrieți?
A. I. C.: Începând cu anul 1967 am început să public 
articole în publicațiile militare ale Diviziei de la 
Timișoara și sporadic la cele centrale ale armatei. Am 
lansat o foaie literară cât două A-4, în Compania Școală 
de gradați pe care o comandam în anul 1975, unde 
coordonam articolele scurte scrise de mână de către 
militari. După absolvirea Colegiului Militar de 
Comandă și Stat major, am strâns date cu privire la 
activitatea din armată, cu publicarea unor materiale în 
presa militară. Ca participant la evenimentele din anul 
1989 am strâns date de la militarii implicați dar și de la 
persoanele civile care au avut interesul de a preda la 
,,Casa Armatei” declarațiile lor. Scrierea romanului 
amintit ,,Povara Libertății” a început în anul 2014 și s-a 
finalizat după cinci ani. Continui cu multă determinare 
lucrul la un roman din istoria secolului XVII în 

Muntenia, în special despre domnia lui Constantin 
Brâncoveanu. Prin scris mi-am ,,regăsit” drumul după 
pensionare, ceea ce m-a ajutat să înțeleg că aceasta este 
adevărata mea menire, dar doar părerea cititorilor mei 
contează în acest sens.
L.C.: Ce reprezintă scrisul pentru dumneavoastră?
A.I.C.: Oxigenul creierului și lumina sufletului. Îmi 
aduce fericirea de zi cu zi.
L.C.: Ce genuri literare abordați și căror categorii de 
public vă adresați?

AIC: Prefer proza și 
d o r e s c  s ă  a t r a g 
cititorii tineri în 
scopul cunoașterii 
de către aceștia a 
istoriei secolelor 
trecute, în special 
evul mediu. Dacă 
voi atrage această 
categorie de public, 
este opțiunea lor, 
motiv pentru care 
încerc să scriu cât 
mai sintetic, cu fraze 
scurte și dialoguri la 
obiect, așa cum mi-a 
p lăcut  ș i  mie  la 

vremea respectivă.
L.C.: Cum au fost primite cărțile dumneavoastră de 
public? Dar de critică?
A.I.C.: Cu îngrijorare, datorită numărului mare de 
pagini, în special romanul despre revoluția din Arad. 
Părerile criticilor au fost în general favorabile, dar în 
același timp foarte corecte. Șansa mea a fost una pe 
dorința mea. Am reușit prin bunăvoința dlui prof. dr. 
Doru Sinaci să-mi fie îngăduită repartizarea la toate 
bibliotecile din județ a unor exemplare din romanul 
,,Povara Libertății”, dar și accesarea on-line a acestuia. 
Deasemenea am dăruit unor școli din municipiul Arad 
câteva exemplare.
L.C.: Care e secretul unei cărți reușite? De unde vă 
vine inspirația?
A.I.C.: Reușita unei cărți vine de la persoana care o 
citește, ea o acceptă sau o pune la întâmplare pe un raft, 
fiecare după gusturile sale.
L.C.: Ce înseamnă pentru dumneavoastră Liga 
Scriitorilor și cum vă implicați în activitatea ligii?
A.I.C.: Liga Scriitorilor prin calitatea persoanelor din 
componența ei, este o recunoaștere a talentului acestora 
în domeniul ,,scrisului”. Alegerea mea prin vot în 
calitatea de vicepreședinte al Ligii Scriitorilor filiala 
Arad constituie o onoare, drept urmare voi încerca să 
nu dezamăgesc.
Vă mulțumesc!
L.C.: Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă 
doresc mult succes în tot ceea ce întreprindeți!

***
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Matematici

Carina A. Ienășel 

din cer până în miezul pământului
cresc fire de iarbă și ițe de vis – 
în umbra lor rece, în urma lor neagră,
pânze de timp și-nserarea ne-au prins…

ne facem din toate cochilii sidefate,
în care privim ca și cum am putea
să îi ținem ison cuiva de departe:
vai, de noi înșine căutăm a scăpa!

și sunetul mării, și sunetul vieții 
se iscă în ele, ascultă atent:
parcă am strâns mărgelele serii,
să le dăm rostogol înspre dorul latent.

pe o veșnică pantă, nesfârșită spirală, 
ce înscrisă-i în toate, dacă știi să te uiți… 
și valul o poartă, și scoica-nciudată, 
amprenta din deget și floarea de nuc.

în umbra amară a ierbii, uitată,
cochilia aceea de un alb nefiresc 
îmi pare anume pentru mine lăsată: 
tăcere ciudată ce știu s-o pricep!

REFLEXIE

Adina Lepăduș Matei
�
Duios se-apleacă salcia,
privindu-se-n oglinda apei
și ar dori
să curgă și ea în dulce legănare.
Încet, cu pletele ei, mângâie
tumultul amețitor, 
visând ca râul 
să se domolească,
să se ridice,
s-o cuprindă în îmbrățișare,
s-o contopească în iluzia
rătăcirilor de-o vară.
Se lasă sedusă 
și crede
că seninul cerului
din apă 
e limpedele
ce-i scaldă iubirea.
Și-n vraja ce-o cuprinde,
degeaba plânge,
implorând dezrădăcinarea:
e condamnată 
să rămână, privind de pe mal,
cum râul se joacă, 
nepăsător,
în lumini de raze
și pleacă dezinvolt, 
mai departe.
Tăcută, stingheră
și singură,
salcia
se-apleacă,
să mai sărute o dată
clipa ei de rătăcire,
când ar fi vrut să fie 
doar... 
o simplă
floare de nufăr. 

SUNT IARBĂ TRECÂND PRIN TIMP

Lucia-Elena Locusteanu

Sunt iarbă,
trecând prin timp,

visând la veșnicie…
Sunt iarbă ce-n raza dimineții 

își oglindește fața în picurii de rouă…
Sunt iarbă!

Sunt iarbă ce-și leagănă pletele-n vânt
și-și cântă-n sămânță puterea din glie…

Sunt iarbă! 
Și seva mi-o iau din pământ

și-n cântecul meu simt iubirea vibrând…
Mereu fremătând, urcând în lumină

trăiri în cuvânt! 
Sunt iarbă!

Sunt iarba 
ce-n cuvânt turnate-mi sunt

gânduri, trăiri curate, 
iubiri în viață revărsate,
iubiri de taină și lumină 

trecând prin timp,
cu sfântă rădăcină…

Sunt iarbă!
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APE ÎN AMURG
Cristian Mladin

   Bătrânul privea în depărtare. Se pierdea în 
gânduri, într-o lume a lui, ca într-o pădure cu cărări pe 
care le știa demult. Ochii săi, odinioară albaștri, erau 
acum alburii ca și cum o ceață s-ar fi pus înaintea lor. Ca 
un obstacol uneori, ca o protecție împotriva 
necunoscutului.
  Nu multe lucruri pământești îi erau însă 
necunoscute. Crescuse într-un oraș vechi de la malul 
mării, într-o familie de pescari. Îl privea cu admirație pe 
tatăl său, un bărbat cu chipul aspru, ars de soare. Dar 
copilul știa că barba nu-i putea masca bunătatea 
sufletului. Simțea asta. Simțea în fiecare bucată de 
pâine neagră cu pește afumat pe care o mâncau. 
Împreună. Seara, când tatăl se întorcea din larg.
  Din când în când, trăgea cu ochiul spre mama 
sa. Vedea cum i se luminează chipul când tatăl copilului 
ei se întorcea acasă. Vorbea cu ochii toate cuvintele ce 
nu le putea spune până atunci, pe înserat. O dragoste 
caldă, cu care îi învelea pe amândoi, soț și copil, de la 
începutul lumii lor.
  Copilul alerga mai apoi la malul mării, privind 
spre linia unde cerul se îmbina cu apa. Ce de culori se 
nășteau și mureau sub ochii lui...Ciudat cum albul 
valurilor căuta întotdeauna pământul, gândea. Îi plăcea 
să se scalde în locuri unde doar pescărușii erau 
întruchiparea vieții. Căuta scoici mari, din acelea care, 
odată puse la ureche, susurau muzica valurilor.
  Într-o după amiază de vară, se departă de mal 
fără să-și dea seama. Soarele sta să apună. Nu știa să 
înoate prea bine, iar curenții au înhățat trupușorul firav de 
copil, târându-l tot mai spre larg. Strigătele lui, pe 
jumătate acoperite de zgomotul apei, au fost totuși auzite. 
O barcă ce se întorcea de la pescuit se abătu din drumul ei 
și un pescar bărbos cu chipul ars de soare ridică cu 
blândețe trupușorul copilului pe care marea îl cerea la ea. 
Tatăl își privea chipul său, oglindit în ochii copilului, 
măriți de spaima morții. Nu spuse nimic. Îl strigă pe 
nume și îl strânse la piept, ca pe un dar de preț. Lacrima ce 
căzu pe creștetul copilului era sărată ca apa din marea cea 
veșnic în mișcare. Lacrimile de copil au plătit mării 
tributul trupului. 
  Anii au trecut, iar copilul de ieri era acum un 
tânăr adolescent, frumos și harnic, ce își iubea familia, 
orașul și marea. Lucrurile s-au schimbat. Orașul și 
oamenii s-au transformat. Tatăl său era acum marinar 
pe o navă de pescuit. Cutreiera apele mărilor și 
oceanelor în expediții de pescuit. Ciudat lucru, cum 
moartea hrănește viața. Căci animalele mării, prin 
moartea lor, fac posibil ca viața să continue în oameni.
  Expediția vasului de pescuit pe care naviga 
tatăl său trebuia să se încheie în curând. Tânărul aștepta 
în fiecare seară la chei ca partea din sufletul său numită 
tată să se întoarcă acasă. Zilele treceau, una după alta. 
Dar nava de pescuit nu mai sosea. El însă era acolo în 
fiecare seară. Așteptând. Până într-o zi, când o palmă 
grea de bătrân lup de mare i se așternu pe umăr. Chiar 

nu știa? Fusese furtună în larg, iar nava se scufundase 
cu tot echipajul său, îi spuse omul.
  Cerul căzu peste el. Se prabuși ca o piatră. 
Când se trezi, mama sa, îmbrăcată în negru, stătea la 
căpătâiul său cu o batistă în mână. Se rugase Cerului să 
nu îi ia ce îi era drag, Marea îi luase deja o jumătate de 
suflet...
  Secundele au trecut, apoi minutele, apoi orele. 
Zilele și anii s-au așternut ca un praf alb peste trupuri și 
suflete. Adolescentul de ieri era acum bărbat la casa lui, 
cu familie și copii. Mama îi plecase de ceva vreme în 
locul unde Soarele căuta mereu Luna. Printre stele...
  Dragostea pentru mare îl chema, așa că 
meseria de marinar i se potrivea ca o prelungire a 
sufletului său. Visa cu ochii deschiși când marea se 
desfășura în fața sa, ca o fecioară ce se descoperă 
iubitului său pentru prima dată.
  Navigase pe toate mările și oceanele lumii, iar 
Dumnezeu îl adusese în siguranță acasă, printre ai săi 
dragi. Copiii săi deveniră peste ani părinți, apoi bunici. 
  Acum, bătrânul stătea pe o bancă la malul 
mării, privind apusul. „Mă cheamă Nikos, mă cheamă 
Stavros, chiar nu mai știu'', gândea. ,,Știu că am trăit o 
poveste numită viață.
  Cu bune și cu rele. Nu te judec, mare, deși mi-
ai luat ce mi-a fost drag, căci ești creația Celui care mi-a 
dat și mie viață întru Spirit. Am să plec curând. Simt 
asta. Dar ne vom întâlni din nou, în apele cele mari ale 
Cerului.”
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Atunci când îți trăiești credința
Lia Teodora Ianto

 „Îmi pare rău că n-am 
venit mai repede, aș fi vrut să 
stau mai mult cu tine. Dar, știu 
că viața mea ar fi fost altfel, nu 
aș fi învățat să trăiesc singură. 
Regret atât de mult încât îmi 
îmbrățișez cele mai adânci și 
profunde dureri. La fel de mult regret și fac plecăciuni 
în fața ta pentru tot sarcasmul pe care l-am folosit cu 
tine, mi-era frică și nu știam cum să îți arăt, cum să îți 
spun că te iubesc, pentru că nu știam să explic ce simt. 

Am adunat multe buruieni în mine, n-am știut 
să fac diferența între flori, nu m-a învățat nimeni cum să 
umblu prin păduri putrezite, am crezut că așa trebuie să 
fie pentru că așa e viața. 

Azi te îmbrățișez cu toate regretele, toată 
inima, tot suflul meu, și cu toate buruienile din mine. Te 
îndepărtez, pun fricile mele între noi, neîncrederea în 
mine și în aerul ce îl respir. Port povara regretelor, 
curajul de a te privi în ochi și frica, multă frică, de toate 
felurile. În mine s-au clădit imperii alături de tine, dar 
știu, simt că sunt plină de rămășițe din pădurile 
cutreierate. Am călătorit ceva, aș spune mult, dar poate 
e puțin, până la tine, până să înțeleg cheia vieții, de a fi 
în pace și iubire cu mine însămi. Am văzut-o în natură, 
însă nu și în mine. Până la tine am visat, am intrat cu 
așteptări în alte relații în care oamenii erau ca mine, în 
ceață. Cu tine lucrurile au fost amestecate... de rușine, 
frică, incertitudine, nu știu ce vreau, mi-e frică de ce 
simt. Încet am înțeles că am nevoie de timp și nu de o 
relație în care să intru toxică, cu buruieni. Nu știu, nu 
am cunoscut niciodată în viața mea ce înseamnă să ai o 
relație corectă și sănătoasă. Nu am avut de unde să 
învăț, îmi pare rău. 

Îți mulțumesc pentru tot, pentru că exiști în 
mine și vei exista mereu, în eternitatea mea." (O 
scrisoare sinceră între doi oameni liberi)

Când crezi în ceea ce a fost dar nu crezi în ceea 
ce este, lucrurile se schimbă. Nimic nu va mai fi din 
ceea ce este dar nici din ceea ce a fost. Și tu te schimbi, 
toată lumea se schimbă, totul în jurul nostru se 
schimbă. La ce ne folosește să clădim ceva nou pe 
credințe vechi? Nu putem șterge traumele din trecut, 
dar le putem vindeca cu condiția să ne dorim asta. 

A fi judecător sau a fi un călător care se bucură 
de fiecare moment, de fiecare descoperire alături de 
celălalt, ce rol vrei să trăiești? La aceste două roluri să 
ne gândim când vorbim despre o relație. Fiecare rol are 
vibrația sa vindecătoare. Rolul de judecător judecă 
pacea sau războiul din interiorul tău. Nu contează ce 
face celălalt cu viața lui, contează cum te simți tu în 
ecuația asta. Dacă îți place ceea ce trăiești și dacă poți 
să trăiești așa. Dacă nu poți trăi cu ochii deschiși 
înseamnă că ai nevoie de altceva. De o hotărâre în ceea 
ce privește viața ta. 

Cauți armonia sau vrei să trăiești haosul care te 
face toxic, răzbunător, antisocial, singur? Singurătatea 

nu este o pedeapsă. Singurătatea este o formă de terapie 
în care te descoperi pe tine, îți descoperi fricile, 
dependențele, bucuriile. E bine să lucrăm cu noi înșine 
pe dependențele noastre, pentru că nimeni în universul 
ăsta nu este obligat să ne ofere siguranță în ceea ce 
privește dependența noastră. Siguranță numai noi ne 
putem oferi. 

Se spune că fiecare își are crucea lui. De ce să 
fiu dependent de crucea altcuiva? Asta e întrebarea care 
îmi vine mie acum în minte. Când suntem dependenți 
de alții suntem dependenți și de crucea lor.

***
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Curgere

Monica Rodica Iacob

Pârâu supărat

zgomot de cascadă

apoi pământ sub unghii 

ca alcoolul ascuns în pori

Poetul între aici și dincolo...

Își pierde viața printre cărți

Și toate lucrurile mărunte 

pe care nu mai poate să le facă

sunt un cuțit care înjunghie propria viață.

Zilnic o ia de la început

ca un pariu neîncheiat

Apoi își pune copci pe suflet

Și trage apa la baie.

 
De ce m-ai părăsit, Dumnezeul Meu?

Alexandru Ioan Chiș

Alegerea 
a fost a Lui
Era Duh Sfânt
și suflet 
muritor 
pe acest pământ
esență divină
și om de rând

Iubirea, 
sabiei 
tăișu-i știrbea, 
Calea-i 
Adevărul și
Viața
neprieten 
cu trădarea

      

Păcatele  
prin cruce
Le-a luat
suferind însutit
crezând 
omenește
că-i părăsit
când a strigat...
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CĂLĂTOR ÎN ULTIMUL TREN
Camelia Stârcescu 

În ultima zi a unui an ciudat, 2020, am fost 
călător în ultimul tren pe ruta 
Brad-Arad. Încă din toamnă, 
firma privată ce opera pe acest 
traseu și-a anunțat intenția de 
retragere și mi-am dorit să fiu 
părtașă acestui moment. Unul 
trist, indiferent din ce punct de 
vedere l-am privi: economic, 
social, dar mai ales uman. Ca o 
moarte anunțată, căreia nu i te poți împotrivi.

  Cenușăreasa din Tirol
  Gara din Brad e pustie. Mai am o oră până la 
plecarea trenului ce are să mă ducă la Arad. Nici țipenie 
de om prin preajmă. Dau înconjur clădirii, poate, totuși, 
găsesc pe cineva. Nimeni. Doar eu și clădirea asta 
faină, monument istoric, dată în folosință în 1896, și 
construită, la acea vreme, după modelul unei stații de 
cale ferată din Tirolul austriac. E o clădire impunătoare, 
renovată recent în culori calde, galben, bej, maro. Ușile 
sunt, cu toate, ferecate. Ferestrele de termopan au, încă, 
etichetele pe ele, semn că nimeni nu le-a mai atins de 
când or fi fost montate, cu vreo doi-trei ani în urmă. 
Arunc o privire în interior. Mai bine n-aș fi făcut-o! Pe 
cât e de mândră și de curată pe dinafară clădirea, pe-atât 
e de distrusă pe dinăuntru. Mormane de moloz, resturi 
din vechile structuri de lemn zac împrăștiate peste tot. 
Într-un fel de hol exterior, frumos mărginit de-un 
gătduleț de lemn, pășesc cu grijă pe bucăți de gresie 
alăturate aiurea, doar așa, ca să fie. Se vede că nu aici le-
a fost locul, ci sunt părți disparate dintr-un desen 
coerent și întreg cândva. Pe fiecare bucată, se 
deslușește un desen în roșu și negru, forme neterminate 
și decolorate parțial. Un fel de operă de artă, mai mult 
sau mai puțin clasificată ca atare, pentru realizarea 
căreia, cu siguranță, cineva a trudit din greu.

Dinspre Apuseni, bate un vânt rece, deși e o zi 
însorită. Poate de aceea forfota veselă a moților crișeni, 
ce au trecut, în timp, pe aici, pare să răzbată de peste tot. 
Coborâți din munți cu desagii plini, și-au căutat drum 
spre câmpie, spre Arad, spre Pâncota, Sântana, 
Gurahonț, Sebiș sau spre târgul cel renumit în trei 
județe, de la Hălmagiu. Câmpia de Vest a țării a fost 
lucrată cu unelte de lemn, făurite de moți, și strugurii 
cei buni din podgoriile Aradului s-au transformat în vin 
licoros în butoaie de lemn, tot de moți lucrate. Mai bine 
de-o sută de ani, laptele nefiresc de alb, smântâna 
groasă și cașul gustos ca nici un altul, de la vaci 
crescute pe crestele Apusenilor, au umplut mesele 
domnilor de pe la oraș, duse de moți cu trenul acesta ce, 
acum, are să dispară ca și când nici nu ar fi fost.

Ca-n orice gară care se respectă, și la Brad 
liniile de cale ferată fac un fel de buclă, semn că multe și 
încărcate vor fi fost trenurile ce-au trecut odinioară pe-
aici. Acum, doar câteva vagoane fantomatice zac 

părăsite pe o linie, grădini ale nimănui, în care semințe 
de buruieni și de copaci, aduse de vânt, găsesc culcuș 
prielnic ca să prindă rădăcini.

Dacă n-aș știi că e capăt de linie, aș putea gândi 
că trenul cu care am de călătorit trebuie să apară, de 
undeva, dintr-un moment în altul. Pare greu de crezut 
că ruginitura asta alb-roșie, staționată în gară, circulă 
încă și că e chiar cea cu care voi străbate cei 167 de 
kilometri până la Arad. Eh! Dacă tot am pornit într-o 
aventură, de ce n-ar fi și asta parte din ea?

Încet, încet, încep să se adune călătorii. 
Înfofoliți în haine groase, aduși de spate mai degrabă de 
griji, decât de ani, obosiți, triști și resemnați, fac coadă 
în fața unui geam pe care scrie ”Casa de bilete”. Ba și 
din tren coboară câțiva, care, ajunși, ca și mine, mult 
mai repede în gară, și-au și ocupat deja locurile în cele 
două vagoane ruginite. Biletele au prețuri derizorii, 
chiar și-al meu, singurul călător care merge până la 
capăt. Din toate punctele de vedere...

E ora prânzului, când trenul se pune în mișcare. 
Nu-i nici un impiegat să-i facă semn că-și poate începe 
călătoria, nimeni să ridice paleta cea verde, salut de 
drum bun. Troncăne trenul din toate încheieturile și-
abia atunci înțeleg ce înseamnă că e ”automotor”: nu 
are locomotivă, doar câte o cabină pentru mecanic, la 
fiecare din cele două capete ale trenului, și nu se 
alimentează cu curent electric, ci cu motorină. De aceea 
face zgomotul acesta infernal și, pe unele porțiuni de 
drum, se leagănă atât de tare, de parcă-ar fi o barcă 
ușoară, pe-o mare în furtună. E bătrân trenul și 
demodat, dar înăuntru e curat și cald. Nici afară nu e 
foarte frig, deși e sfârșit de decembrie. Soarele 
poleiește totul în lumină și asta face călătoria ușoară și 
veselă. Călătorii nu-s nici prea mulți, nici prea 
vorbăreți .  Stau ascunși în spatele măștilor, 
regulamentar, deși, din când în când, discret, și le 
coboară sub bărbie, plictisiți. Nu-mi dezvălui 
identitatea, să nu le tulbur drumul și liniștea. Încerc să 
trag cu urechea la cei câțiva care povestesc, dar 
zgomotul trenului le acoperă cuvintele. Mă mut de la o 
fereastră la alta, încercând să imortalizez cât mai multe 
imagini de pe traseu. (Va urma)
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FUMUL DIN PIPA SCRIITORULUI 
ARĂDEAN GHOERGHE SCHWARTZ

Anton ILICA

După  ”c i c lu l  l ugo j an” 
(  etc.) și Martorul, Spitalul, Pietrele
după  (11 romane cu peste Cei o sută
4000 pagini), Gheorghe Schwartz 
începe seria de , de la gama Vocalize
muzicală Do până la Si, nuanțând 
notele portativului cu bemoli și tonuri 
minore ori majore. Semnificația 
acestui set de șapte romane este 

justificată de autor: ”la fel ca un instrumentist este 
obligat la sute de ore de game spre a putea rămâne în 
formă, la fel ca un sportiv obligat la sute de ore de 
antrenament (…), la fel și scriitorul depune ore multe 
de exerciții înainte de a plonja în marele 
roman. La fel și scriitorul ar trebui să 
facă ”vocalize” (p. 11). Antrenamentul 
scrisului, ar spune autorului, șlefuiește 
tastatura afectivă pentru spectacolul de 
gală al ”Marelui Roman” (ce va urma). 
Vocalizele semantice au parcurs scările 
tonale ale gamei ”do major” (de la 
Enigmele infinite – 2014 – până la 
Enervant - 2020), timp în care autorul 
cele 46 de volume a resimțit nevoia 
schimbării stilului prozodic, cu discreta 
intenție de a impune reliefului literaturii 
o altfel de cabalistică narativă. Obsedat 
parcă de spr i j inirea textur i i  pe 
narativitatea personajelor, acționând și 
dialogând, ”vocalizele” se încopcie în 
jurul unui singur personaj, esoteric, 
interiorizat, elitist, pedant, patologic; în 
arhitectura personalității acestuia pulsează tensiuni 
psihice, fermenți emotivi, zorzoane estetice ori porniri 
elegiace. Totodată, aplecarea pentru indulgența 
estetică, prin asezonarea unui limbaj fără virtuți, cu o 
fonetică decorativă, dospită în cutele creativității 
lexicale, generează un text onest, ambalat într-o cojire 
a cuvintelor, ambalate în veșminte casnice.
 Gustav R. Propp, doctor în avocatură, 
”maestrul” care nu pierde procese și care este râvnit de 
clienți dubioși, își colonizează timpul între două 
”enervări”: una profesională, iar cealaltă patologică. E 
prăpăstios și ”exagerat de prevăzător”, consecința unui 
coșmar din copilărie, care i-a amprentat schema 
psihică, întrucât, de câte ori auzea vreun cuvânt 
forestier (” ” a fost locul unde s-a rătăcit și i-a pădurea
indus bâlbâiala psihanalitică), panica îi destabiliza 
”ordinea”. ” ”, bărbatul de 50 În noapte de 2 spre 3 iunie
de ani, Maestrul Doctor, are un coșmar, cum că, 
rătăcind prin codru, ajunge într-o scorbură uriașă, în 
care se adâncește, ca într-o capcană sinistră, devenind 
”nu numai prizonierul pădurii întunecate, ci și 
prizonierul unui singur arbore”. Avocatul se simte 

bântuit de nenumărate primejdii. Agonizarea sa 
hașurează proiecția ”ieșirii din scorbura din vis, cât a 
ieșirii din coșmar”, iar starea de veghe și starea de vis 
conduc spre o tot mai insuportabilă ” ”. enervare
Hoinăreala minții este potențată totuși de tiparul unei 
monotonii determinată de ”tabieturile” individului, 
cele care alcătuiesc ” ”. singura ordine adevărată
Încercările frecvente de a ieși din vis, fără a fi însoțit de 
coșmar, sunt alimentate de plăcerea terorizantă de a 
adormi într-un fotoliu din camera vilei luxoase, un fel 
de ”bârlog căptușit cu nerușinat de multe obiecte de 
patrimoniu”. Toate elucubrațiile cotidiene devin 
zorzoane care ies din chenarul minții, zgândărindu-i 
periodic confortul emoțional și tulburându-i ”singura 
ordine”, liniștea, intimitatea. 

Peste visul din scorbură, realitatea se 
suprapune, planurile se croșetează, iar gesturile banale, 
conform rigorii din agenda personală, par sterpe 

gratuități cotidiene. ”Ordinea din 
inventarul priorităților” este răscolită 
de răbufniri psihice, consecința unui 
naufragiu psihanalitic din copilărie 
(sunt citați Freud, Adler și Jung). 
Maestrul este admirat pentru succesul 
uimitor și faima dobândită, prin 
e loc in ța ,  e rud i ț i a  ș i  log ica  sa , 
verbalizate în sălile tribunalului. 
Observând că este adulat ” ”, ca o statuie
fostul său diriginte școlar îl sfătuiește: 
”nu uita că o statuie e admirată, dar ea 
nu are suflet! Ai grijă să nu-ți pierzi și tu 
sufletul!” (p. 109). 

P r o b l e m e l e  f a m i l i a l e , 
telefoanele deranjante, activitatea 
cabinetului său de avocatură, precum și 
” ” din marele spectacol al justiției

celebrul proces Schubkegel vs. Sala, Boca și Lăbău 
(SABOLA), precum și alte îndatoriri banale se 
încadrează între prioritățile ” ”, concrete urgente
” ” sau ” ”. Când devine asaltat probabile puțin probabile
de jurnaliști, transmițând , consideră că a fack-news
atins apogeul carierei sale. Ajungem cu lectura în ziua 
de ”vineri noaptea – încheierea săptămânii de când a 
intrat Gustav în scorbură Inundațiile ”. Încheierea: ”
fără precedent din emisfera sudică acaparează tot mai 
mult emisiunile de știri. Încetul cu încetul, inundațiile 
fără precedent din emisfera sudică riscă să acopere cu 
totul afacerea SABOLA (sau cazul ADAM, cum mai 
este numită acea speță)”. Punct. 
· După obiceiul scriitorului din romanele 
precedente – cu o mai intensă prestație narativă – 
”bietul scrib” ține sfat cu ”preabunul cititor”. În cele 
șapte ”vocalize”, scribul ne atenționează ironic că 
textele sun exerciții de prestidigitație, un fel de 
antrenament pentru menținerea condiției și stăpânirea 
indulgenței estetice, în vederea ”marelui concurs” 
narativ. În realitate, vocalizele sunt texte bovarice, 
despre anumite zbateri sterpe ale unui personaj 
ducându-și traiul într-o cochilie cotidiană tulburată de 
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” ”, de obturarea agendei zilnice, de ieșirea din ordine
telefoane inoportune ori întâlniri (întâmplătoare) fade 
și fără ștaif. A scrie despre activitatea cotidiană, 
adeseori și de cele mai multe ori, banală, de gratuitățile 
stupide ale hazardului, de sterpezirea unor evenimente 
încropite din nimicuri, deci a scrie despre acestea nu se 
aseamănă cu o prăbușire narativă, ci hărăzește un stil 
care își are izvorul în James Joyce. O agendă poate fi 
umplută cu o viață meschină, iar un personaj, fără 
șlefuire lăuntrică, se înșurubează în piruete narative 
provocatoare, chiar dacă acest 
personaj este golit de orice erotism 
sau conflict culminant. Cititorul - 
dedat cu mirosuri culturale, 
e r o t i c e ,  p o l i t i c e ,  s o c i a l e , 
psihologice – a fost învățat cu 
experiențe complexe, cu conflicte 
familiale, istorice, etice, cu 
arabescuri și încărcături epice, cu 
personaje tulburate de aventuri 
imprevizibile. 

Un singur panou epic, în 
care un personaj neproblematic 
întreține o arhitectură narativă 
liniară, nu satisface suficient 
mobilitatea compozițională și 
stilistică manevrată de lectură. Cu 
toate aceste expectanțe, romanul 
” ”  a l  s c r i i t o r u l u i E n e r v a n t
Gheorghe Schwartz foșnește de 
viață, propunând cititorului o 
experiență naturală, atrăgând 
atenția asupra complexităț i i 
devenirii, oscilând între fleacuri 
banale și virtuți topice, între 
convenții și recurențe, între tulburări și stări de 
echilibru existențial. Omul nu poate fi despărțit de 
fericire, dar nici nu poate locui în inima acesteia. Viața 
oricum ar fi, ar medita Gh. Schwartz, e un spectacol 
pentru sine și în sine. Contemplat din anumit unghi, 
orice fel de exercițiu de  narativitate, ajunge un atractiv 
subiect de roman. Gustav R. Propp își scaldă excelența 
în duplicitatea gândului terorizat de un coșmar 
dobândit în tinerețe. De atunci, psihanalistul îi 
identifică dedublare de personalitate, o imagine de sine 
încopciată de psihoză, întreținându-și orgoliu cu o 
cochetărie care-i protejează mândria, bântuită de 
răbufniri cuprinse într-o cunună de coșmaruri repetate. 
Ceea ce realizează Gh. Schwartz coincide unei inedite 
formule de narativism, conform căreia omul de astăzi 
are o altfel de evenimențialitate, fără agresiuni 
evidente, fără tulburări violente, fără duplicități erotice 
și fără suferințe explicite. Personajul din ” ” Enervant
este locatarul ” ”, cu viața sa stupidă neoumanismului
din punct de vedere cultural, fără șlefuire lăuntrică și 
lipsit de afinitate pentru conflict. Nu e rodul unei 
fantazări, ci unul dintre cei mulți, care a ignorat 
prăbușirea estetică a scrisului și arbitrariul moralității 
limbajului. ” ”, dar cu vicii iradiate, se Omul cu însușiri

ploconește unei zbateri cotidiene sterpe, în care, din 
cutele sufletului, abia dacă răbufnesc zorzoane de 
aleanuri domolitoare. 
 Unei astfel de existențe ” ” îi neoumaniste
corespunde un arsenal verbal sintactic obișnuit, cu 
puține ornamentări stilistice și cu suficiente banalități 
dialogice. Împachetarea evenimentelor cotidiene într-
un limbaj cu carapace nelustruită servește ideii de 
contextualitate.  narative colcăie de ironii și Vocalizele
aluzii, iar elementele organizatorice formale glăsuiesc 

despre subtilitatea discursului 
alungit înspre spațiul interior al 
realității romanești. 

N e g r e ș i t ,  r o m a n u l 
” ” este o ficționalitate, Enervant
iar preferința scribului (”bietului 
scrib”) pentru nume ciudate de 
personaje susține ideea că în 
centrul interesului său se regăsește 
individul al cărui contact cu 
societatea e doar profesional. 
Gustav e avocat celebru, temut în 
pledoariile sale la bara instanței, 
dar respectat în societate de către 
cei care au interes de salvare din 
viciile și cusururile, care-l aduc în 
conflict cu dreapta judecată. Dar 
Gustav R. Propp îmbătrânește, e 
cupr ins  de  manie  ve rba lă , 
”enervarea” nu-l mai năpădește cu 
atâta savoare, pentru că ”nu se 
întâmplă nimic, dacă nu mai 
există viitor”. Iată de ce, explică 
autorul, ”acest al șaptelea caiet 
povestește într-o gamă prea puțin 

optimistă, iar bemolul arată că, pe parcursul acestor 
întâmplări, starea de spirit al protagonistului coboară 
mereu, încet dar sigur, cu câte un semiton”. Ca într-un 
marș funebru, în Si bemol minor din  de Sonata nr. 2
Chopin, ne asigură scribul, ”asistăm neputincioși la 
tragica prăbușire a bunului veșnic vinovatului 
nevinovat Domn Doctor Gustav R. Propp”. Din 
răsuflarea vocabulelor, se înalță fumul din pipa 
scriitorului, care, prin ridicarea spre Zenit anunță, 
după temeinicia atâtor vocalize, un nou Mare Roman, 
care să concureze cu . În fine, amintim de Cei o sută
Cuvântul însoțitor, semnat de Ioan HOBANA, 
intitulat ” ”, în Romanul ca metaforă a ființei interioare
care punctează virtuțile amăgitoare ale neliniștii, 
nervilor și spaimei, ca avertisment al destinului, sursă 
de măcinare a vieții prin enervare și diminuarea 
deficitului de existență. 

Alături de celelalte ” ”, romanul Vocalize
” ” ( , Enervant. Vocalize în Si Bemol Minor Junimea
2020) anunță secvențierea unei noi etape în activitatea 
lui Gheorghe Schwartz, indicând faptul că, prin 
rafinarea îndoielilor în concepte și prin distilarea 
experiențelor în destine, scriitorul retușează realitatea, 
dincolo de marginile îngăduite ale discursului narativ. 
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CAMARADUL CONSTANTIN AVĂDANEI
  PUNTE ÎNTRE OAMENI

Dorin Ocneriu

    L-am cunoscut pe regretatul 
col.ing.(r).dr. Constantin Avădanei 
în anul 2019, la Gala Salonului 
Cultural și Revistei Gutenberg, un 
remarcabil eveniment cultural cu 
caracter internațional, desfășurat 
trimestrial la Arad în organizarea 
eminentului om de litere și mentor 
spiritual care este d-na profesor, 
scriitor și poet Florica R. Cândea.
    Cu această ocazie, am avut cu 

Constantin Avădanei discuții literare, dar și pe tematică 
militară, descoperindu-ne profesia comună și pasiunea 
pentru scris și pentru istorie. Ne apropia un subiect 
foarte delicat și anume cinstirea eroilor neamului, în 
special perpetuarea în mentalul tinerilor a valorii 
umane și patriotice a marilor personalități 
ș i  i m p a c t u l  l o r  m a j o r  a s u p r a 
evenimentelor marcante din istoria 
românilor. L-am apreciat pentru munca sa 
neobosită în acest sens, materializată atât 
în scris cât și în diverse acțiuni concrete, 
prin care aduce în prezent amintirea 
oamenilor și evenimentelor de seamă din 
agitata evoluție de două ori milenară a 
poporului român și a strămoșilor săi.
    În anii următori am ținut legătura 
doar sporadic cu sufletistul patriot și 
intelectual care a fost Constantin 
Avădanei, în special pe rețeaua de 
socializare, dar și pe unele site-uri culturale și 
jurnalistice, apreciindu-i publicațiile și fiind întrutotul 
de acord cu demersurile sale, atât pe plan editorial cât și 
civic, în cadrul asociațiilor pe care le potența cu 
prezența, cu munca și cu exemplul său.

   Nu voi repeta aici ceea ce au spus sau vor spune cei ca 
re l-au cunoscut mai bine, ci vreau să relev doar un 
aspect aparent minor, care însă pentru mine a contat 
foarte mult, scoțând și mai mult în evidență anvergura 
socială, culturală și umană a marelui nostru prieten 
plecat la ceruri, precum și modul în care colabora și îi 
promova pe toți cei care-i împărtășeau convingerile.
    Într-o bună zi, intrând pe facebook, văd o 
cerere de prietenie de la o persoană cunoscută, despre 
care însă nu mai aveam știre de ani buni: profesoara 
Gabriela Filipescu de la Colegiul Militar „Mihai 
Viteazul” din Alba Iulia. Era fost dirigintă din liceu a 
fiului meu (care în perioada 2008-2012 a urmat 
cursurile acestei prestigioase instituții militare de 
învățământ), profesor de Fizică și cadru didactic 
eminent, care și-a dedicat viața și capacitățile 
profesionale învățării și educării tinerilor care au ales 
ca drum în viață cariera armelor. Am acceptat cu 
bucurie cererea distinsei profesoare, apoi am avut mai 
multe dialoguri cu dânsa pe chat. Printre altele, am 

întrebat-o cum de m-a 
găsit tocmai pe mine, 
din multitudinea de 
părinți de elevi pe care 
i - a  cunoscu t  de - a 
lungul anilor. „Să știți 
că v-am găsit numele 
î n t r - o  p u b l i c a ț i e 
apărută aici, la Alba 
Iulia, redactată de col. 
Constantin Avădanei, 
un om deosebit, cu care 
colaborăm permanent 
pe teme de istorie și 
cultul eroilor, dânsul 

venind mereu să le vorbească elevilor de la liceul 
militar. Mi-a părut cunoscut numele dvs., l-am întrebat 
pe dl. Avădanei și mi-a spus că sunteți jurnalist la Arad 
și astfel v-am găsit de prieten”.
    M-a mișcat foarte mult întâmplarea și mi-a 
făcut o deosebită onoare să am ca prieteni și 
colaboratori oameni de mare valoare profesională, 
patriotică și umană așa cum sunt cei doi amintiți aici, la 
care se adaugă toată pleiada de împătimiți ai scrisului, 
de orice natură ar fi el, pe care Dumnezeu i-a înzestrat 
cu talent și pasiune, aici sau în orice colț de țară sau de 
lume, pentru a răzui praf de stele căzătoare și a-l sufla 
peste filele cărților așteptate (sau poate mai puțin 
așteptate, dar cu atât mai necesare, după cum sunt 
vremurile de azi).
    Cu regret am aflat la începutul anului 2021 că 
bunul om care a fost Constantin Avădanei suferă de o 
boală incurabilă, aceasta făcând ca timpul său extrem 
de prețios să se fi sfârșit cu mult înainte de a spune tot ce 
ar fi dorit, întru slava eroilor neamului românesc și 
preamărirea iluștrilor înaintași care au făurit România 
Mare.
 Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!

***
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UN AUTOR CARE CONFIRMĂ

  Pe  autorul acestei cărți, colonelul (r.) 
Gheorghe CIREAP am avut plăcerea să-l cunosc 

nemijlocit în vara anului 2017, când 
a participat la un concurs de 
e p i g r a m e  c u  t e m a  ” C l u j u l 
(în)țeapă”. A câștigat atunci 
p r e m i u l  d o i  ș i ,  p e  c a l e  d e 
consecință, a intrat în Clubul 
Epigramiștilor Clujeni ”Satiricon”. 
U l t e r i o r  n e - a m  î n t â l n i t  c u 
regularitate, la ședințele de cenaclu 
sau în alte împrejurări. În mod 

obiectiv i-am apreciat epigramele scrise și multe le-am 
publicat, în calitatea mea  de secretar literar al 
cenaclului. 
             Pe mine și pe colegii 
mei, ne-au impresionat și 
ca l i t ă ț i l e  sa le  muzica le , 
dovedite în activitățile noastre 
de socializare. Cântă frumos, 
are un repertoriu bogat, mai 
ales în muzica populară, dar 
i n t e r p r e t e a z ă  c u  s u c c e s 
romanțe, cântece de petrecere 
și cântece religioase. Este un 
om agreabil, care se adaptează 
ușor în orice mediu social.      
            Așa cum autorul menționează în ”argumentul„ 
din finalul cărții, această lucrare o dedică familiei sale, 
cu prilejul împlinirii a cincizeci de ani de căsătorie. 
Legat de fericitul eveniment, el spune, în stilul 
epigramistului:

LA NUNTA DE AUR
Prietenii ne-au întrebat,
Vorbind de-al nostru activism,
Prin ce metode-am rezistat
Cincizeci de ani de …sclavagism?

Cartea de față, sugestiv întitulată ”(Ne)poante 
stresante”, cea de-a patra carte a colonelului Gheorghe 
CIREAP, apărută în anul 2021 la prestigioasa editură 
clujeană Napoca Nova, vine să încununeze calitățile 
artistice și  eforturile făcute de autor, pe parcursul 
câtorva ani, pentru a fi în pas cu ceea ce înseamnă în 
prezent  epigrama românească. 

Fără mare experiență ca epigramist, odată 
ajuns la cenaclul Satiricon, autorul i-a ascultat cu 
atenție pe cei consacrați, și-a procurat cărți de epigrame 
și de teoria epigramei, reviste de gen și în scurtă vreme 
a devenit unul dintre oamenii de bază ai cenaclului 
nostru. Dotat cu un fin simț al umorului, dar și cu simțul 
ritmului („deformație” de „cântăreț”), epigramistul 
Gheorghe CIREAP, respectă aproape întotdeauna 
prozodia, chiar dacă are uneori tentația de a folosi rime 
imperfecte, în mod conștient, pentru a nu știrbi în 
niciun fel ideea.

Cartea este împărțită în șapte capitole, pe 
diverse tematici, din care n-au cum lipsi problemele de 
familie, politica, moravurile, problemele de strică 
actualitate, cum ar fi blestematul de coronavirus și 
altele, și altele. Voi da câteva exemple pe care le 
consider remarcabile, cu mici comentarii răutăcioase, 
care-mi aparțin și le voi pune între ghilimele.

EXPERIENȚĂ DE VIAȚĂ
După ce m-am însurat,
Am slăbit exagerat,
Dar, cu timpul, prind putere:
Știu să sufăr în tăcere!

”Soarta bărbaților...”

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

”Știm noi ce 
știm...”

POLITICIAN ÎN ZIUA 
UNIRII
Speram la un cadou
În astă zi măiastră,
Dar se unesc din nou...
Dușmanii contra noastră! 

”Iar noi îi 
sprijinim...”

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

”Nu grație septuagenarilor, 
dar... poți să știi?”

ZIUA GÂNDIRII POZITIVE - 13.09
În lumea asta… maladivă
Gândirea mea e pozitivă:
Când totu-n jur e… tămbălău
Eu cred: se poate și mai rău!

”Amintește de un banc, 
dar...se poate și mai rău!”

În concluzie, să ne bucurăm de această carte, 
care, cu toate ironiile (fine, în general), binedispune, e 
plăcută la citit și, în ultimă instanță, e oglinda unui om 
moral, jovial, înțelept, educat. În devenirea autorului ca 
mare epigramist, e un... salt înainte!... culcat!... salt 
înainte!...  Militarii știu de ce.

Prof.  Petru-Ioan GÂRDA
Președinte al Asociației Epigramiștilor Clujeni 

„Satiricon”
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Iulian Patca 

 Sub prestigioasa semnătură a 
lui Iulian Patca, vicepreședinte și 
r e d a c t o r - ș e f  a d j u n c t  , , L i g a 
Scriitorilor din România”, apare o 
recenzie a unui nou volum de 
epigrame cu titlul ,,Ganagrame”, 
publicat în acest an de către poetul 
Horea Gana. 

Lupta cu morile de vânt

   O nouă carte semnată de Horea Gana este ca o 
invitație la desfătare spirituală. Sub aparenta lui 
bonomie și seninătate se ascunde lovitura de grație a 
epigramei, catrenului acid sau rimei lui neiertătoare. 
Ținta lui predilectă include cohorte de grobieni, 
impostori, parveniți, fanfaroni, orgolioși, trufași și 
vanitoși, lăudăroși, mincinoși, proști notorii sau ticăloși 
cu diplomă etc, etc pe care îi ,,prinde”și-i fixează ca 
într-un insectar ca să-i vedem așa cum sunt : niște răi și 
niște fameni cum îi definea marele nostru poet național 
(versul următor este cunoscut de toți cei care au citit 
măcar odată Scrisoarea a III-a).
   Fin observator al comportamentului noilor potentați, 
al prostiei (care nu doare!) și al năravurilor, Horea Gana 
este în esență un om revoltat față de tot ceea ce pare în 
neregulă în democrația noastră mult prea originală, 
fiind dispus la atitudine și frondă directă, însă o face în 
cel mai elegant mod, folosind umorul, ironia, satira și 
pamfletul, sau alte ingrediente ajutătoare, care, însă, 
din păcate, nu biciuiesc la propriu.    
   Cu indignare și dezaprobare, sau doar cu o grimasă 
ironică, autorul acestor ,,ganagrame” scoate poante din 
orice situație, din numeroasele ipostaze de râs sau 
plâns, din degradarea moravurilor sau, pur și simplu din 
,,piatră seacă”.
   Cititorii curați cu duhul îl vor întâmpina cu laude sau 
superlative. Și-i vor da dreptate! Cei care se simt cu 
musca pe căciulă (dacă au simț!) îl vor ignora în cel mai 
bun caz sau îl vor gratula ca pe orice critic cu gesturi sau 
cuvinte care nu se pot reproduce în scris. 
   Autorul își asumă, însă, riscurile și nu poate tăcea sau 
sta deopaerte. Are măcar libertatea să vorbească și să se 
exprime. Dacă țepele lui Țepeș Vodă  ar fi fost din 
cuvinte sau de hârtie (nu din stejar sau gorun!) , 
Domnitorul însuși ar fi rămas la nivelul metaforic. În 
vremea aceea el pedepsea fără milă minciuna, furtul, 
crima și trădarea. Astăzi asemenea delicte grave sunt 
privite cu prea multă îngăduiță. Doar cu asemenea 
măsuri radicale am putut înainta prin istorie.
   La Horea Gana indiferența aparentă la ,,fauna” 
actuală este doar o mască pandemică, partea vizibilă și 
convențională a spiritului civic. El se exprimă în 
armonie (cu ritm, rimă și poantă) prin catrene, 
epigrame și ,,îngândurări”. În ceea ce mă privește, deși 
mă dedulcesc cu primele, pentru că suntem pe aceeași 
lungime de undă, eu prefer ,,îngândurările” care și pe 

mine mă bântuie) În imersiune, însă, în universul 
sufletesc mereu agresat de relele moravuri și noxe, 
autorul , racordat la valorile 
creș t inereacț ioneazî  ca 
m a j o r i t a t e a  o a m e n i l o r 
normali.
   Așa cum fac de obicei, nu 
dau exemple pentru a-mi 
susține afirmațiile. Cititorul 
onest le va identifica cu 
ușurință și se va convinge că 
are de a face cu un epigramist 
redutabil a cărui voce, în 
iureșul morilor de vânt, ar 
trebui luată în seamă.

***
                                                                                                   

Călător prin viață
Vasile Pop-Mădărășanu

          Motto:
 „Nu de moarte mă cutremur, 
ci de veșnicia ei și teama de 
 a nu vă voi mai vedea vreodată” 
„N-o ști nimeni că m-am dus 
Numa or vedea că nu-s”

Știi cine sunt eu? Un biet meteorit
Din cosmos spre pământ, m-am rătăcit.
Explozia produsă în univers,
M-a aruncat în neantul cel pervers.

Dar tu, tu știi de unde vii și unde pleci acum?
Ești într-un tren dar știi unde te duce acest drum?
Erai copil când ai urcat, erai grăbit
Și vezi acum cum un bătrân coboară istovit.

Când mor, aș vrea să plec prin volatilizare,
Să mă întorc din nou în univers,
Să hoinăresc pe steaua călătoare
Și de acol, de sus, să vă privesc.

Și-n aventura interplanetară,
S-adun învățătură pentru voi,
Copii frumoși și buni din astă țară,
Bogată și frumoasă. Așa o vrem și noi.

Aici mă simt în largul meu,
Că fac duet cu nemurirea
Iar sufletul de semizeu
Sfidează moartea și pieirea.

Aici te chem și tu să vii
Mireasa sufletului meu
Aici e locul tău să știi
Că vrea așa și Dumnezeu.
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BUCURAȚI-VĂ  DE BUCURIA  
SCRISULUI

Valeriu Ilica

 Redactată rapid și expediată 
imediat, în regim de urgență, în 
vara lui 1521, Scrisoarea lui 
Neacșu din Câmpulung, 
adresată lui Hans Benkner, 
judele Brașovului, iată, tocmai 
a împlinit frumoasa vârstă de 
500 de ani. Scrisă în taină, sub 
presiune și în mare grabă, dar 
într-un stil sobru, simplu și 
concis, accesibil, fluent și 

convingător, documentul a stârnit – încă de la 
descoperirea lui de către Nicolae Iorga – atenția și 
interesul, mirarea și curiozitatea specialiștilor. Că au 
fost critici sau istorici literari, filologi, lingviști ori 
cercetători în domeniul istoriei, științei și strategiilor 
militare, toți au considerat manuscrisul ca fiind primul 
și cel mai vechi text românesc, evident, păstrat în arhive 
și ajuns în original până la noi. 
 Trimisă, cel mai probabil, prin curier special, 
sigur și de mare încredere, Scrisoarea îl informa pe 
mai marele Brașovului despre mișcările trupelor 
sultanului Soliman „ magnificul ”, pornit el însuși, pe 
Dunăre în sus, chitit să cucerească Belgradul, Buda și 
Transilvania. Din lipsă de timp și de spațiu, dar și din 
rațiuni de altă natură, amenințările directe și pericolul 
iminent pentru Țările Române sunt doar sugerate în 
conținutul mesajului transmis – confidențial prin 
excelență, secret și special în totalitate. Aluziile la 
jafurile, crimele și lotriile, la pârjolul, distrugerile și 
atrocitățile pe care, de regulă, le săvârșea „pandemia 
otomană” pe unde năvălea sunt suficiente pentru un 
avizat și în măsură să conducă la o corectă, completă și 
exactă evaluare a situației – alarmantă și gravă, din 
toate punctele de vedere. În paranteză fie spus, doar 
întâmplarea cu turcul a făcut ca primul text românesc să 
fie o „notă informativă”. Iar, după criteriile de astăzi, un 
„document secret de importanță deosebită” – cu trei de 
zero. E bine să se știe! 
 Renunțând la modul de adresare savant și 
oficios, protocolar, alambicat și greoi, specific epocii, 
autorul Scrisorii reușește în doar șapte fraze și cu 190 
de cuvinte, după cum ne asigură prof. Dr. George Ene,  
să prezinte o situație operativă și politico – militară în 
toată complexitatea, evoluția și imprevizibilul ei. Deși 
prudent, chiar zgârcit cu cuvintele și cu explicațiile, 
Neacșu Lupu scrie cu suflet și din suflet. Din suflet de 
boier pământean. De patriot și de adevărat creștin. 
Supus analizei critice și evaluărilor filologice 
sistematice, textul Scrisorii  i-a condus pe toți exegeții 
la concluzia potrivit căreia în perioada primelor decenii 
ale secolului al  XVI – lea, limba română era vorbită 
curent și fluent. Evoluase vizibil și se structurase pe un 

fond latin, specific limbilor romanice. Asta, dacă facem 
abstracție de celebra, repetata și arhicunoscuta formulă 
de adresare  a boierului Neacșu – un melanj între 
română și slavonă : „ i pak dau știre domniei tale za 
lucrul turcilor”... Toți cercetătorii – și nu au fost deloc 
puțini – susțin că în vremea aceea româna era o limbă 
vie și de circulație orală, preponderent vorbită și numai 
arareori scrisă. O limbă a muntelui, a văilor și a 
plaiului. Mai exact, limba baciului din Miorița. În fine, 
o limbă care, în deceniile și în secolele următoare, din 
rațiuni bine întemeiate, va fi preluată de Biserică și de 
tiparnițe, de curțile domnești și de cronicari. În același 
timp, Scrisoarea întrunește elementele constitutive ale 
unui argument lingvistic care confirmă – o dată în plus 
– prezența și viețuirea românilor în arealul carpato – 
danubiano – pontic. Analizat fonetic, lexical și 
morfologic, textul Scrisorii emană parfum de 
cancelarie și patină de vechime. Așa stând lucrurile, 
categoric avea toate motivele Mihai Eminescu să 
susțină că sosit-a  timpul, dar și datoria  de „ a turna în 
formă nouă limba veche și-nțeleaptă”. 
 În ceea ce-l privește, Poetul a făcut-o ca nimeni 
altul.  Cu asupra de măsură. Scrisorile sale 
(Dumnezeule, ce coincidență!) sunt cel mai grăitor 
exemplu. Dacă Scrisoarea lui Neacșu este unanim 
percepută ca un reper, ca primă bornă și punct de 
pornire a „scripturilor române”, Scrisorile lui 
Eminescu reprezintă – cu  prisosință – cheia  de boltă și 
cartea de vizită, coroana, cetatea de scaun și Calea 
Lactee a acelorași „scripturi”. Toate cinci, ca de altfel 
întreaga sa operă poetică, sunt scrise într-o limbă nouă, 
dulce și mlădiet muzicală. Mereu tânără, „ferice”  și 
vecinic primenită. 
 Revenind la Neacșu, închei cu începutul. S-a 
vorbit atât de mult despre importanța, semnificațiile și 
meritul Scrisorii sale, încât a încerca să formulezi o 
judecată în plus ar fi o aventură. Și, totuși... Dacă mi s-
ar cere să o caracterizez în doar trei cuvinte, le-aș avea 
imediat la îndemână și le-aș folosi fără ezitare: parfum, 
patină și culoare. Iar culoarea predominantă a 
Scrisorii e bucuria de a scrie românește. Chiar dacă 
bătrânul boier o face cu caractere chirilice. Așadar, să 
ne bucurăm de bucuria scrisului și să-i mulțumim 
limbii române pentru frumusețea, fantezia și farmecul 
cu care ne răsfață. Să ne bucurăm, să-i mulțumim, dar, 
mai ales, să nu uităm nicicând că drumul parcurs de 
limba română de la Scrisoarea lui Neacșu la Scrisorile  
lui Eminescu n-a fost nici simplu și nici domol. Nici 
scurt, și nici ușor. 
             PS: Un cuvânt de prețuire și pentru Friedrich 
Stenner, brașoveanul  care a arhivat-o, punând-o astfel 
la bună și sigură păstrare.

  ***
         

- S T I N D A R D -

76



BACE TOGHIERE ŞI UNCHIOAIA 
PERSÎDA

Dîn zîsa unuia cu scaon la cap, zîce că pîn 
tăchie periculile pîn care trecem triabă şi păşim 
cu ochii dăschişi, asta poachie şi păntru că, dîn zîsa 
mia dă data asta, periculu' vinie mai iuchie atunce 
cînd nu-l baji în samă. Dîn zîsa unuia mult mai 
înţălept dîcît mulţ' alţîî, zîce că în mulchie rînduri, 
cînd treci p-îngă pericul nu-
nsamnă că ai corajie, ci 
poachie că ieşchi pria 
ocupat cu chie mniri ce 
ocupaţîie ca şi-l baji în 
samă. Amu, dî ce zîsăi io cele 
dă pîn-aci? Apu, păntru că ieri 
diminiaţa,  periculu'  s-o 
năpustit cu jmecărie păstă 
satu' nost', su' formă dă 
'luniecuş, luînd lumia pă 
năpregăchichie.

Iaca, bunăoară io, pî 
la oarile zece diminiaţa, 
îmbrăcat cu hanie groasă 
păntru împotriva frigului şi cu 
boconci în picioare, m-am 
scoborît dîn tîrnaţ pă punchia 
ce să-nghireaptă cîtă uşia 
ocolului şi cu ochienile mai 
mult în sus, cîtă cam cinzăci 
dă golumbi ce să-nvîrchiau 
dasupra căşii mele, hotărît şi 
mă ţîp pînă la unchioaia Persîda, n-am băgat dă samă 
dă primaş dată cum că 'luniecuşu' stă la pîndă, 
subţîiet şi aşezat cu hămişag întră talpa încălţărilor 
mele şi floaştăru' punţîî. Poachie nici n-aş fi-
nţăliasă că ceva nu-i în regulă, dăşi ceva m-o făcut 
atent ş-anume o jghierătură ascuţîtă dă muiere şi on 
zăngănit dă chenţ' ce să ţîpă cu puchiere dă pămînt. 
Am ieşit iuchie-n uliţă şi cînd culu ce şi vez'? Ceia a 
lu' Lălau picasă pă foale înenchia căşii veciniei dă 
păstă drum şi cele doauă chenţ' cu care adusăsă apă 
dî la artizana şighiau îngînjichie în şanţ, cu feghieile 
lipsă, cu jumalţu' zburat şi făr' dă torţ'. Dîn doauă 
mişcări am trecut drumu', am răghicat-o, am 
recuperat feghieile, i-am pus chenţîle goale şi torţîle 
susuoară, dîpă care bghiata muiere s-o caaam mai 
dus cîtă casă, crăcită dă picioare şi cu paşi mereuaşi. 
Ce ţi-i şi cu muierile care amuşină băutura pînă-n 
zîuă, m-am gînghit io, numa' că n-am apucat şi mă 
mnir pria tare că s-o şi ivit vecinu' Şmecăru bătrînu 
pă dîpă colţu' căşii lui, pîn aluniecaria picioarilor, 
băsamă cam afumat, cu on ţecăr în care avia ieji cu 
zamă dă părădaică, o iagă dă lampă şi doauă 
becuri, strîgînd cu puchiere: -“Pringhi-mă măăă!”. 

L-am prins în braţă, m-o mulţămit bghietu' om că l-
am sălvat şi pă iel da' şi ţecăru' cu mărfurile 
pregăchichie dă dat la o soră d-a lui, la care meria, ş-
apoi m-am văzut dă drumu' mnio cîtă casa unchioaii. 
Eh, da' cînd aşe, cam dîpă unasutăcincizăci dă paşi, 
am văzut on mîţoc ce nu să puchia ţînie-n picioare pă 
vărf la on gard, gata, am înţăles că nu-i voarba dă 
mîţă pilită şi că pămîntu' aluniecă grozav su' 
picioare. Amu, binie-binie, îţ' zîce, da' ce, tu, cial ce 

povesteşchi, nu ai aluniecat? 
Eh,  dra j i  mnie i ,  io  am 
boconci şpeţiali, cu ghinţ' 
mari şi ascuţîţ' pă tălpi, 
anume păntru împotriva 
'luniecuşului şi, cum atenţîia 
mia iera înghireptată mai 
mult cîtă gîndurile mele, n-
a m  b ă g a t  d ă  s a m ă  c u 
p r e c ă g h i e r e  c u m  c ă 
'luniecuşu' îi 'luniecos dîn 
cali-afară. 

În cele dîn urmă am 
ajuns acasă la unchioaia 
Persîda, m-am băgat înlontru, 
am dat  biniaţă,  la  care 
unchioaia cu ochii înt-on 
scovărdar cît o roată dî la o 
măşinuţă dă lux, aşezat pă 
şpohert, da' cu voarba la 
minie, m-o zîs: 

-“Fii sînătos, mă 
Toghiere! Dă-ţ' jos cuşma dî 

pă cap, punie-ţ' rocu' în cuier şi aşiază-chie la masă, 
că minchienaş vin cu ratuta cu jumere!” 

Mă, oamini buni! Io tăt am mai văzut ratută 
cu jumere, da' aşe mare, ba! N-am apucat şi mă aşez 
la masă că s-or şi ivit în casă următorii vecini d-a' 
unchioaii, cu încălţările înfoşolichie, ş-anume: 
Molcomu şi Tolomacu dîmprenă cu o dimijenuţă cu 
răchie şi una cu vin, Tunatu' cu on dărab dă brînză, 
Piparca cu o iagă cu morături, Piştol cu o pită mare, 
puhabă, Vespile cu jumătat' dă şfarcă şi Pitpălac 
Bătrînu cu doauă rughie dă cîrnaţ, da' tăț' sînguri, făr' 
dă muieri. Şi ni-am pus pă băut şi mîncat. Dîpă care, 
iaca ce o povestit unchioaia, mai mult cu voarba cîtă 
minie dîcît cîtă ciilalţ', care numa' ascultau şi 
râghiau: 

-“Mă, Toghiere!, o zîs unchioaia, “vez' tu 
goşchii mniei cum că au traşi păstă încălţări ştrimfi 
răi? Eh, iaca, dîrt asta or vinit la minie cu daruri, 
păntru că io i-am învăţat şi să iechipeză aşe, ca şi 
schepe dă 'luniecuş! Dacă lăsam dîpă ei să 
prăpăghiau tăţ', că pînă-n zîuă or dat dă bai. Da' hai 
şi-l ieu pă fiecare-n parchie! Încep cu vecinu' 
Molcomu! Vezî-l că-i belit pă amuşinători? Apu, 
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cum şi nu fie, că vrînd şi să baje cu o coşară dă fîn la 
vacă aşe o luniecat, d-o trecut pîn uşe şi s-o oprit cu 
amuşinătorile dreeept în propta dîn mijlocu' 
iştălăului”. Apoi o continuat unchioaia zîcînd: 

-”Tolomacule! Rîz' tu rîz' mă, da' nici tu n-ai 
umblat mai binie! Cîci p-aci şi sfermi closeta, cu aşe 
puchiere chi-ai ţîpat în ia dî la aluniecare! Tunatule! 
Tu tria' şi continui cu compresîi cu oţăt la jenunchile 
ghirept şi şi faci rost dă alchie ieji dă sifon, că praf li-
ai făcut, încrezîndu-chie că ai şi ajunji întreg la 
sifonărie. Piparcă! Nici cu chinie nu mi-i ruşinie, 
mă! Binie că n-ai picat pă scroafă, în cochieţ, că 
bistoş o dăjghinai aşe ai aluniecat întră şoşii dî la 
uşia cochieţului! Eh, da' tăt reşpectu' păntru chinie, 
Vespe! Mă, că dacă nu ierai tu vijilent ca şi dăschiz' 
căputu', trecia Piştol cu ştrafu' (dî la aluniecaria 
gumilor dî la roţîle ca talpa opincii) şi trecia pîn iel 
ca pîn hîrchie mucedă! Amu, lasă că-i mere la ceia a 
lu' Foiu' şi are şi-ţ' ungă brînca sclinchită! Eh, da' şi 
pă chinie mă, Pitpălac, musai şi chie felicit! Asta 
păntru că tu ai fost cial ce ai prins caii dî la ştrafu' lu' 
Piştol. Şi nu chie năcăji, mă! Că are şi tracă 
muşcătura dă cal dî la pulpa piciorului ghirept! 
Bghietu' cal s-o spăriet şi iel cînd o sîmţît că nu-ş' 
poachie stăpîni picioarile pă 'luniecuş!” 

Şi iac-aşe, dîn zîsa unchioaii, or păţît vecinii 
ei cu 'luniecuşu'. Oricum, aşe on rîs dă mult n-am 
întălnit, asta păntru că, în continuarie, o urmat 
povestia fiecăruia în parchie, cu d-amănuntu' 
stropită dîn belşug cu laughie şi care mai dă care mai 
umflată. 

Tîrzîu dă tăăăt m-am întors acasă, da' nu 
înenchie dă a-m' dăzvălui unchioaia cum că cele 
zece oauă folosîchie la ratută îs dî la Muieria lu' 

Molcomu, care vinisă cu iele ca şi-i facă unchioaia 
cîchieva tăpsîi dă plăcintă, păntru că are şi primiască 
peţîtori la fată. Şi cum aşe 'luniecasă în ocolu' 
unchioaii, dă or zburat picioarile dă su' ia, cît culu s-o 
dus coşara cu oauîle, dă s-or făcut tăchie fleci, numa' 
bunie dă ratută. 

Cît priveşchie vremia săptămînii viitoare, 
dîn spusăle unchioaii cele zece oauă adusă ei dă 
muieria lu Molcomu arîtă că 'om avia cel mult minus 
zece graghie în aer, noapchia, iar zîua 'or fi minus 
patru graghie, tăt în aer, că zîce că ar fi adăogat 
unchioaia patru oauă la cele zece, ca şi iasă o ratută 
pogană. Şi păntru că zîua dă ieri o-nceput rău, da' s-o 
gătat cu binie, să pare că primile zîle or fi 'norachie 
rău, ca apoi celelalchie şi fie-nsorichie binie. 

Aşchia fiind aflachie, m-am caaam mai dus 
cîtă olachile mele, da' nu înenchie d-am' zîce 
unchioaia ca dă obicei: -“Mă, Toghiere! Atenţîie 
mărită! Oaminii îs ca vremia, iar vremia îi ca 
oaminii, mă!”. 
 'Tachie bună!
 
Dă rețînut: punchia – trotuarul; golumbi – 
porumbei; hămişag - șmecherie; floaştăru' – 
glazura de pe trotuar; zăngănit dă chenţ' – gălăgie 
de chenț' (recipiente în care se aducea și se ținea apa 
de la fântâna arteziană) lovite între ele; îngînjichie - 
îndoite; feghieile – capacele; jumalţu' – smalțul; 
ieji cu zamă dă părădaică – sticle cu bulion; iagă 
dă lampă – sticlă de lampă care funcționează cu 
petrol lampant; scovărdar – tigaie; ratuta – omletă; 
înfoşolichie – învelite; goşchii – musafirii; bistoş – 
sigur; dăjghinai – prăpădeai, demontai, nenoroceai; 
şoşii – stâlpii verticali.

Gheorghe Hodrea
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