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EDITORIAL

VALORI CARE CONTUREAZĂ  
FIZIONOMIA ȘI IDENTITATEA ANCMRR

Este foarte bine cunoscut faptul că Asociația 
Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în 
Retragere a făcut recurs, încă de la înființarea sa, la 
dimensiunile valorice ale structurilor asociative ale 
cadrelor militare în rezervă şi în retragere apărute 
după Războiul de Independenţă din 1877-1878 şi în 
perioada interbelică și nu mai puțin ale celor proprii 
Armatei Române.

Structură asociativă a cadrelor militare în rezervă 
şi în retragere provenite din Ministerul Apărării 
Naţionale, ANCMRR este continuatoarea de 
drept a Societăţii Ofiţerilor în Rezervă Proveniţi 
din Activitate, constituită în anul 1925 în baza  
prevederilor Constituţiei din 1923 şi ale unor 
acte normative specifice. Încă de la înfiinţarea sa, 
în 1990, aceasta dispune de un câmp existenţial 
având dimensiunea istoricităţii, și de opțiunea 
valorilor autentice, care să-i guverneze întreaga 
viață. O opțiune, în măsură să concure la realizarea 
unei construcţii solide, care operaționalizează idei 
şi concepte ce dau măsura edificării scopurilor şi 
obiectivelor ce și le-a propus prin statut. 

Introducând în câmpul conceptual al activităţii 
sale ideile de fructificare şi de asimilare a valorilor, 
de creativitate şi de conştiinţă a istoriei, ANCMRR 
devine pe zi ce trece o structură reprezentativă în 
societatea românească de azi. Bogăția spirituală a 
tuturor celor care au consimțit și consimt să facă 
parte din această structură asociativă ne apare în chip 
explicit în ataşamentul lor la valorile pe care aceasta 
le promovează, concretizate în final în manifestările 
fiecărui membru atât în cadrul structural, cât și în 
afara acesteia. 

Pledăm pentru ideea că Statutul Asociației 
reprezintă un cod de conduită al tuturor membrilor 
acesteia, deoarece acesta înglobează în conţinutul 
său un set de valori care îi conturează fizionomia, 
dintre acestea amintim: patriotismul, onoarea, 
demnitatea, camaraderia, apărarea drepturilor 
şi intereselor cadrelor militare în rezervă și în 
retragere, ordinea, disciplina, unitatea, coeziunea, 
responsabilitatea, comportamentul civic, cute-
zanța, inovarea, întra jutorarea, tăria, puterea 
şi eficiența acţională şi încă multe altele, sunt 
valorile şi în acelaşi timp factorii activi de progres  
ai ANCMRR în sine şi ai membrilor săi, dar şi ai 
celor cu care această structură interacționează, în 

virtutea calităţii „de utilitate publică”, dobândită 
prin H.G. nr. 20/2004 şi reconfirmată prin H.G.  
nr. 108/2008.

Valorile la care ne-am referit şi nu numai ne 
îndeamnă la meditație, autoevaluare şi cumpănirea 
acțiunilor de aşa natură încât acestea să conducă 
la realizarea neabătută a scopurilor şi obiectivelor 
acestei structuri.

Devenite instrumente ale progresului, normele 
şi valorile dau naştere unor acţiuni de o mare 
diversitate, care, în final, conduc la stări novatoare 
ce-şi pun amprenta pe luarea deciziilor şi urmă-
rirea traducerii în fapt a acestora, prin înlăturarea  
defi ni tivă a diletantismului şi voluntarismului, 
asigurându-se maximizarea posibilităţilor de atin-
gere a obiectivelor propuse.

Aşa cum bine se cunoaşte, ANCMRR dispune 
în prezent de reale posibilități de afirmare, o dovadă 
în acest sens constituind-o realizările obținute în 
domeniile organizatoric, cultural, relaţii publice, 
editorial, imagine, calitatea vieţii, precum şi în altele. 

Drepturile şi îndatoririle membrilor Asociației 
reprezintă două fațete ale unui mod superior şi 
responsabil de raportare la statut, document de care 
aceştia au luat cunoştinţă și iau încă din momentul 
în care au consimţit sau consimt să facă parte din 
această structură.

Optând pentru unitate, coeziune şi răspun-
dere în promovarea celor mai autentice valori, 
ANCMRR îşi sporeşte tăria şi eficiența în apărarea 
drepturilor şi intereselor cadrelor militare în rezervă 
şi în retragere şi ale familiilor acestora, pe multiple 
planuri, îngemănate în deviza sa, „Patrie, Onoare, 
Demnitate”.

Datoria şi exigenţa morală ale membrilor 
ANCMRR se răsfrâng deopotrivă asupra fiecăruia și 
asupra tuturor, comportamentul individual devenind 
în fapt expresia însuşirii raționale a valorilor sub 
auspiciile cărora fiinţează această structură, așa cum 
s-a subliniat și la a IX-a Conferință Națională din 
18 noiembrie 2021.

Valorile la care ne-am referit şi încă multe altele 
dau în mod cert fizionomia și identitatea acestei 
importante structuri asociative a cadrelor militare în 
rezervă și în retragere. Depinde doar de noi cum le 
promovăm.

Gl. bg. (r) dr. GHEORGHE CREȚU
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REACTIVAREA STRUCTURILOR  
DE CONDUCERE ALE FILIALELOR ANCMRR

Așa cum subliniam la a IX-a Conferință 
Națională a ANCMRR din noiembrie 2021, 
în perioada 2020 – 2021 din cauza restricțiilor 
impuse de Pandemia-COVID-19, au existat 
destule neâmpliniri în activitatea noastră, chiar 
dacă conducerile de la toate nivelurile ANCMRR 
s-au străduit să ofere o oarecare continuitate. 
Toate activitățile planificate să aibă loc, în această 
perioadă, s-au desfășurat cu jumătăți de măsură, 
de vină fiind mai ales slaba angajare a membrilor 
organelor de conducere, motivată de restricțiile cu 
amplitudine mai mare sau mai mică din perioadele 
marcate de Starea de urgență și cea de alertă. Ce 
se întâmplă în prezent?

Mare parte a filialelor a intrat într-o nouă etapă 
datorită organelor de conducere alese în prima 
parte a anului 2021, dintr-o generație mai tânără, 
care din constatările noastre doresc să performeze. 
Se pare, totodată, că și cei care au la conducerea 
filialelor un număr bun de ani nu se lasă mai  
prejos, folosind cum pot mai bine experiența 
acumulată.

Din constatările făcute cu ocazia participării 
la Adunările Generale din primăvara acestui 
an, există încă destule neajunsuri în activitatea 
conducerii filialelor pe de o parte din cauza preca-
rității stilului de muncă, iar pe de altă parte din 
cauza slabei angajări la activitățile statutare, 
reminiscență rămasă din perioadele restricțiilor de 
care se pare că ne despărțim încă cu mare greutate.

Hotărârea Conferinței Naționale la care ne-am  
referit cuprinde orientări pentru etapa viitoare, 
precum și obiective și acțiuni pe măsură. Rolul 
organelor de conducere a fost și este de a orienta 
și antrena pe toți membrii filialelor în spiritul 
asumării conștiente de către aceștia, a răspunderilor 
ce le revin atât în cadrul filialei și nu mai puțin în 
afara acesteia, respectiv în viața cetății. Totodată 
avem în vedere necesitatea creșterii în continuare a 

performanței activităților Asociației, a structurilor 
de conducere de la toate nivelurile, precum și 
implicării membrilor acestora în vederea stimulării 
performanțelor ANCMRR, axându-ne activitatea 
pe următoarele:

a) consolidarea organizatorică și funcțională 
a asociației;

b) apărarea intereselor și drepturilor, a 
rolului, importanței și prestigiului cadrelor mili-
tare în rezervă și în retragere;

c) creșterea contribuției ANCMRR la 
cunoașterea tradițiilor naționale și militare;

d) consolidarea legăturilor cu structurile 
asociative din țară și străinătate.

La conducerea filialelor se observă încă defi-
ciențe în însușirea Statutului, Strategiei și altor 
documente cu bătaie mai lungă sau mai scurtă, 
în special Hotărârile Conferințelor Naționale, 
ședințelor Consiliului Director și ale ședințelor 
B.P.C.

În funcție de angajarea structurilor de con-
ducere ale filialelor, se deschid posibilități mai 
largi de înțelegere a sarcinilor curente și de viitor 
ale acestora, ceea ce va favoriza un salt calitativ al 
vieții și activității lor.

Clarificarea unor aspecte rezultate din apli-
carea Statutului, Strategiei, Regulamentului de 
organizare și funcționare a Comisiei de Etică și 
Integritate și nu mai puțin a prevederilor Hotărârilor 
organelor superioare, deschide largi posibilități de 
rezolvare a atribuțiilor, competențelor, nivelurilor 
de autoritate, responsabilității, mecanismelor de 
relații, proceduri și altor aspecte, care toate la un 
loc conduc la realizarea unei eficiențe sporite a 
conducerii fiecărei filiale și nu mai puțin o angajare 
mai responsabilă a membrilor acestora.

Și totuși, ce avem în vedere atunci când ne 
referim la reactivarea structurilor de conducere de 
la nivelul filialelor? Cel mai la îndemână răspuns 

DIN VIAÞA ANCMRR

General-locotenent (r) NECULAI BĂHNĂREANU
Preşedintele ANCMRR
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ar putea fi astfel formulat: a da din nou viață, 
putere și vigoare…

În acest caz devine imperios necesar, poate 
chiar precumpănitor, demersul bazat pe evaluări 
calitative, o condiție indispensabilă a progresului 
acțional în orice domeniu.

O alternativă a reactivării și revigorării îl 
reprezintă și o riguroasă planificare și angajare 
la unele activități a unui număr sporit dintre 
membrii fiecărei filiale.

Rămânând în aceeași zonă de impact, mai 
subliniem maximizarea probabilităților de atin-
gere a obiectivelor pe care fiecare entitate, în 
cazul nostru filialele, și le propun. Mai subliniem, 
de asemenea, rolul creativității care se opune 
spiritului rutinier și face loc inițiativei care 
favorizează schimbarea în bine.

La cele de mai sus mai adăugăm atributele 
de competitivitate și emulație care deschid 
orizonturi noi, precum cele care se referă la 
datorie, o noțiune pe cât de simplă pe atât de 
discutată și disputată. 

Activitatea oricărui colectiv, în cazul nostru 
este vorba de filiale, este puternic influențată de 
stilul de conducere adoptat. Stilul de conducere 
reprezintă așa cum bine se cunoaște modul de 
exercitare a funcțiilor de management, caracterizat 
printr-un ansamblu de atitudini și metode adaptate 
în relațiile cu cei conduși și cu mediul extern. 
Literatura de specialitate ne ajută să cunoaștem 
o multitudine de stiluri, care pot influența  
într-un fel sau altul rezultatele activității filialelor. 
Cele mai cunoscute stiluri sunt: autoritar, demo  - 
cratic, permisiv, fiecare dintre acestea cu o 
influență mai mică sau mai mare asupra rezulta-
telor cu care filiala se înscrie pe parcursul său.

În ceea ce ne privește, optăm pentru stilul 
democratic în care membrii filialelor sunt 
consultați în luarea hotărârilor și în cele ale 
îndeplinirii sarcinilor. Stilul de conducere are 
o influență deosebită asupra atitudinii fiecărui 
membru al filialei, atitudine ce determină în 
final calitatea tuturor celor care compun filiala, 

�v�

în întregul ei. Cele din urmă sunt apanajul 
președinților de filială și nu mai puțin a biroului 
și comitetului filialei și cu siguranță a tuturor 
componenților acesteia.

Din practica de peste 30 de ani a ANCMRR 
s-a dovedit că președinții filialelor prin atitudinea 
lor au creat, la nivelul acestor structuri, un climat 
psihologic favorabil de activitate. Alegerea unui 
anumit stil de conducere al filialelor revine 
președinților acestora, care trebuie să aibă grijă, 
în primul rând, să acorde membrilor biroului 
și comitetului, în limita funcțiilor și pregătirii 
lor, încredere și independență, ceea ce le oferă o 
mai mare libertate, influențând astfel asumarea 
de către fiecare a responsabilității și strădania  
pentru aceasta.

Ce ne rămâne așadar de făcut decât să alegem un 
stil de conducere care să favorizeze în final întreaga 
atitudine atât a organelor de conducere a filialei, 
cât și a membrilor ei. În acest sens devine deosebit 
de important o mobilizare mai mare a cadrelor 
militare în rezervă sau în retragere, membre ale 
filialelor ANCMRR de a participa într-un număr 
cât mai mare la actvitățile organizate de către 
conducerile acestora. Participarea însemnând nu 
numai să fi prezent, ci să fi implicat la activitățile 
la care participi. 

Cu ocazia activităților statutare este imperios 
necesar să se organizeze și dezbateri pe marginea 
Statutului ANCMRR și Strategiei ANCMRR.

Calitatea muncii filialei depinde în primul 
rând de însușirea acestor documente, o datorie de 
prim ordin a fiecărui membru ANCMRR. Avem 
convingerea că, în felul acesta, se va da un suflu nou 
oricăror activități pe care filialele le desfășoară.

Având în atenție cele de mai sus, precum și 
încă multe altele, suntem convinși că este posibilă 
reactivarea structurilor de conducere ale tuturor 
filialelor și orientarea acestora pe drumul cel bun. 
Depinde doar de atitudinea fiecăruia în parte, 
uneori chiar și când condițiile sunt dificile sau 
deosebit de dificile.
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Nr. 
crt. Grad, nume și prenume Funcția în Birou

1 Gl. lt. (r) Băhnăreanu Mihai Neculai Președinte Biroul Permanent Central
2 Gl. mr.(r) Buciuman Marian Virgiliu Prim-vicepreședinte
3 Gl. bg. (r) Joldea Ion Vicepreședinte pentru domeniul Organizare
4 Gl. mr.(r) Mihălcioiu Constantin Vicepreședinte pentru domeniul Logistic și Calitatea vieții
5. Gl. mr. (r) Bantaș Adrian Leonard Vicepreședinte pentru domeniul Comunicare
6 Gl. mr. (r) Domnu Vasile Vicepreședinte pentru domeniul militar
7 Gl. bg. (r) Crețu Gheorghe Vicepreședinte pentru domeniul editorial
8 Cdor. (r) Casapu Eugen Mihail Secretar General al ANCMRR
9 Gl. bg. (r) Ilieș Vasile Membru

10 Gl. mr. (r) Pâlșoiu Ion Membru – Președinte Filiala Județeană Dolj
11 Gl. bg. (r) Chioțea Marin Membru – Președinte Filiala Sector 6, București
12 Gl. mr. (r) Dan loan Membru
13 Col. (r) Belgiu Niculae Membru
14 Col. (r) Mocan loan Membru – Președinte ACMRRGe
15 Col. (r) Pogan Ion Membru – Președinte Filiala Județeană Cluj
16 Lt. col. (r) Drăguț Iulian Adrian Membru – Președinte Filiala Județeană Giurgiu
17 Col. (r) Ivanof Dănuț Membru

Pentru conformitate
Gl. bg. (r) ION JOLDEA 

BIROUL PERMANENT CENTRAL 
AL ANCMRR „ALEXANDRU IOAN CUZA“

Biroul Permanent Central (BPC) asigură 
conducerea curentă a ANCMRR, între ședințele 
Consiliului Director, întrunindu-se în ședință 
ordinară lunar și în ședință extraordinară ori de 
câte ori este necesar. Biroul Permanent Central 
este compus din cel mult 17 membri (inclusiv 
președintele Asociației), din care 4-6 președinți 

de filiale județene/de sector și de structuri afiliate.  
La prima sa ședință după Conferința Națională, 
BPC își nominalizează funcțiile din cadrul acestuia, 
(prim-vicepreședinte, vicepreședinți, secretar gene-
ral, membri) și informează Consiliul Director.

Publicăm mai jos, nominal, componența 
Biroului Permanent Central.
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DIN VIAŢA FILIALELOR ŞI SUBFILIALELOR ANCMRR

Am împlinit deja un an din actuala legislatură, 
un timp în care ne-am străduit să ne organizăm 
de așa natură activitățile, încât ele să răspundă 
în totalitate cerințelor Statutului ANCMRR, 
Hotărârilor Organelor Superioare, precum și 
propriilor hotărâri.

În cele ce urmează aducem în prim-plan doar 
pe cele de ordin civic, cultural și istoric:

1. Demersuri la structurile din MApN 
pe tema asigurării drepturilor de asistență 
medicală, gratuitatea medicamentelor pentru 
cadrele militare în rezervă și în retragere.

Urmare la desele diligențe făcute de filiala 
noastră către Direcția Medicală a MApN, 
Departamentul pentru Realația cu Parlamentul 
și Calitatea Vieții Personalului, coroborate cu 
modificările la Ordinului M 110/2009 privind 
asistența medicală și farmaceutică din MApN 
pe timp de pace, Spitalul Militar de Urgență 
,,Dr. Alexandru Augustin’’ Sibiu a trimis Filialei 
noastre o adresă prin care ne ruga să convocăm o 
ședință de lucru cu tema „Contractarea de servicii 
farmaceutice între farmaciile comunitare și Spitalul 
Militar”. Biroul permanent al filialei a stabilit, 
conform procedurii spitalului, cartierele din 
municipiul Alba Iulia și Sebeș, unde sunt situate 
farmaciile care vor face obiectul contractului, 
rezultat comunicat Spitalului Militar. După 
această comunicare am înștiințat telefonic și 
prin mijloace electronice membrii filialei să se 
adreseze farmaciei de unde doresc să-și ridice 
medicamentele, înscriindu-se în borderoul trimis 
de către spitalul militar fiecărei farmacii. În baza 
algoritmului și a istoricului de adresabilitate, vor fi 
declarate câștigătoare două farmacii în municipiul 
Alba Iulia și una în municipiul Sebeș. După 
terminarea procedurii și semnării contractului, 
cadrele militare în rezervă și în retragere din 

DIN ACTIVITĂȚILE FILIALEI JUDEȚENE 
ALBA ,,GEMINA“ ÎN PRIMUL AN  

AL ACTUALEI LEGISLATURI
Col. (r) NICOLAE PANDURU 

Preşedintele Filialei

județul Alba, pentru medicamentele prescrise 
pe rețete tip CNAS, nu vor mai plăti partea 
necompensată, această activitate urmând a se face 
pe bază de borderou centralizator și factura emisă 
de farmacie către Spitalul Militar de Urgență 
Sibiu. 

2. Onor la Transfăgărășan. În data de 
20.09.2021, cu prilejul aniversării a 47 de ani de la 
darea în folosință a drumului Transfăgărășan, un 
grup de cadre militare în rezervă și în retragere, în 
majoritate geniști care au lucrat în perioada 1971-
1974 la acest măreț edificiu s-au deplasat în această 
zonă. Cu această ocazie au fost depuse coroane 
de flori la monumentele ,,Poarta Geniștilor”, și 
,,Poarta Întâlnirii”, dar și la placa comemorativă 
,,Imnul Transfăgărășanului”. Din acest grup au 
făcut parte: gl. bg. (r) Belci Ioan, col.(r) Panduru 
Nicolae, col. (r) Neamțu Ovidiu, lt.col.(r) Candea 
Dan, plt. adj. (r) Vince Dezso, plt. adj. (r) Bratu 
Constantin. Acestora li s-a alăturat Bianca 
Avădanei, fiica col. Avădanei Constantin (decedat 
la 7 iulie 2021, fost vicepreședinte al filialei). 

3. Campania ,,Alături de Veterani’’. Filiala 
noastră, în partenariat cu Asociația Națională 
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a Veteranilor de Război – Filiala Alba, Centrul 
Militar Județean Alba, garnizoana Alba Iulia și 
CJPPV Alba, a participat la sărbătorirea zilelor de 
naștere a următorilor veterani de război: mr. (r)  
Birlut Gavrila – 104 ani, mr.(r) Loghin Ioan –  
100 ani, mr.(rtr) Jurca Ioan – 100 ani, mr.(r) 
Cerghedean Ioan – 99 de ani, mr.(r) Cociș 
Victor – 99 de ani, mr.(r) Lupșa Georghe –  
98 ani. Cu acest prilej au fost înmânate diplome 
aniversare, buchete de flori, tort aniversar și o 
sticlă de șampanie. De asemenea, membrii filialei 
noastre au participat la înmormântarea cu onoruri 
militare a următorilor veterani de război: cpt. 
Chiroaea Vasile, cpt. Deac Laurean, cpt. Oltean 
Traian, cpt. Balos Simion, col. Drăgan Emil – 
unde, personal am completat necrologul susținut 
de preotul paroh la căpătâiul fiecărui veteran,  
cu date privind activitatea veteranului în cel de  
Al Doilea Război Mondial. Aceste activități  
au o desfășurare continuă.

4. Proiectul ,,Un erou, o candelă aprinsă”. 
În planul cu activitățile anuale avem stipulat și 
acest proiect care se derulează în fiecare an de 
Ziua Eroilor. La împlinirea a 75 de ani de când 
Cimitirul de onoare al eroilor din Alba Iulia a 
fost predat de către Așezământul Cultul Eroilor 
,,Regina Maria” primăriei spre administrare, a 
fost organizată o procesiune pe traseul Catedrala 
Reîntregirii – Bulevardul Încoronării – Cimitirul 
Eroilor, la care au participat: fanfara județului Alba, 

Veteranul de război lt.(rtr.) Ioan Loghin la împlinirea vârstei de 100 de ani

un sobor de preoți, oficialități, militari din cadrul 
B.136 Ge., elevi ai Colegiului Național Militar 
,,Mihai Viteazul” Alba Iulia, elevi ai Seminarului 
Teologic Alba Iulia, cadre militare în rezervă și în 
retragere, cetățeni ai municipiului. În cimitir, după 
cuvântul de întâmpinare pe care l-am susținut, au 
avut loc o slujbă de parastas, alocuțiuni, rostirea 
numelor tuturor eroilor înhumați aici, aprinderea 
candelelor la fiecare mormânt, aprinderea lam-
pioanelor și lansarea acestora în văzduh. 

5. Activitățile cultural-patriotice la care 
au participat membrii Filialei Județene Alba 
„Gemina” a ANCMRR au fost organizate și 
desfășurate împreună cu alte structuri asociative 
militare și civile, dar și în parteneriat cu entități 
ale administrației publice locale din garnizoana 
Alba Iulia și județul Alba. De regulă, la acestea  
au luat parte: reprezentanți ai Instituţiei Prefec - 
tului – Judeţul Alba, Consiliul Judeţean Alba, 
Primăria Municipiului Alba Iulia, Arhiepiscopia 
Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano-
Catolică, repre zentanți ai cultelor religioase din 
județul Alba, Unitățile militare (MApN, MAI) 
din Garnizoana Alba Iulia, Asociația Veteranilor 
de Război, Asociația Națională Cultul Eroilor 
„Regina Maria”, filiala Alba, cadre militare în 
rezervă și în retragere membri ai ANCMRR 
Filiala Județeană Alba ,,Gemina”, Asociația 
Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, 
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filiala Alba, Servicii și instituții publice din județul 
Alba, partide politice, reprezentanți mass-media.

 Din respect pentru eroi și veterani, prețuind 
valorile naționale, elevii Colegiului Național 
Militar „Mihai Viteazul“ au alergat la Ștafeta 
Veteranilor Invictus care a ajuns la Alba Iulia 
la 21.10.2021. 15 elevi din toți cei patru ani de 
studiu, coordonați de domnul profesor Sorin 
Secăreanu, s-au alăturat alergătorilor militari 
și civili într-un efort comun, pentru a împlini 
misiunea de a întregi, în mod simbolic, Drapelul 
Național la Carei, de Ziua Armatei României –  
25 Octombrie. Elevii au alergat alături de studenți 
ai Academiei Forețelor Terestre „Nicolae Bălcescu” 
din Sibiu, militari din cadrul Comandamentului 
Corpului Multinațional de Sud-Est și voluntari 
de la Clubul Sportiv Comunitar Sibiu, de la 
Miercurea Sibiului până la Alba Iulia, de la Sebeș 
alăturându-se și angajați ai Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență „Unirea“ al județului Alba. 
Voluntarii Invictus au fost primiți cu aplauze în 
fața Sălii Unirii de către oficialități, elevi, militari, 
cadre militare în rezervă și în retragere și cetățeni. 
După intonarea Imnului Național au fost depuse 
flori la statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul în semn 
de omagiu adus celor care s-au jertfit pentru țară.

6. La împlinirea a 422 ani de la intrarea 
triumfală a lui Mihai Viteazul în Alba Iulia, 
la 1 Noiembrie 2021 – la statuia ecvestră din 
Cetatea Alba Carolina a avut loc o ceremonie 
pentru comemorarea acestui eveniment. La 
ceremonie am prezentat un material în care am 
subliniat semnificația acestui eveniment. 

7. În data de 2 noiembrie 2021, la Obeliscul 
Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia a fost 
sărbătorită pentru prima dată Ziua Națională 
,,Horea, Cloșca și Crișan – Martiri și Eroi ai 
Națiunii Române“. La eveniment au participat 
prefectul județului Alba, Nicolae Albu, vice-
președintele Consiliului Județean Alba, Marius 
Hațegan, primarul municipiului Alba Iulia, Pleșa 
Gabriel, domnul Laurean Stanchescu scriitor și 
publicist, reprezentanți ai Fundației Alba Iulia 
1918, cadre militare în rezervă și în retragere 
membri ai Filialei Județene Alba a ANCMRR, 
AMVVD – Filiala Alba, ANCE „Regina Maria“- 
Filiala Alba.

8. La 11 noiembrie 2021 a fost comemorată 
și la Alba Iulia Ziua Veteranilor din teatrele de 
operații. Începând cu ora 12.00, la Cimitirul 
Eroilor a fost organizat un ceremonial dedicat 
acestei zile. Depunerea de coroane a fost făcută 
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la mormântul Eroului Sublocotenent post-
mortem Popa Vasile Claudiu.

9. Activități dedicate Zilei Naționale a 
României

Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, orele 11:00, a  
avut loc cea de-a 52-a ediție a „CROSULUI 
UNIRII”, desfășurată în localitatea Alba Iulia – 
Șanțurile Cetății (zona restaurantului Gothic). La 
acest eveniment au participat cca 500 de alergători 
de toate vârstele. Au participat și cadre militare în 
rezervă și în retragere. Camaradul nostru, membru 
al filialei, slt. (r) Hirjoc Vasile, a fost clasat pe  
locul I la categoria > 65 de ani cu timpul de  

10 minute și 50 secunde pe distanța de 2700 m. În 
imaginea alăturată, pe podium camaradul nostru.

10. În data 30.11.2021, s-a participat la 
activitățile desfășurate în capitala de suflet a 
românilor – Alba Iulia – cu ocazia Zilei Naționale 
a României. Au avut loc ceremonii militare și 
depuneri de jerbe și coroane de flori la statuile lui 
Ion I.C. Brătianu, Iuliu Maniu, Mihai Viteazul, 
busturile Regelui Ferdinand și a Reginei Maria 
din fața Catedralei Reîntregirii. La statuia ecvestră 
a făuritorului Primei Uniri Mihai Viteazul, Filiala 
noastră a depus o coroană de flori. Cu această 
ocazie, primarul municipiului Alba Iulia a acordat 
titlul de cetățean de onoare al orașului domnilor 
col. (rtr.) Strajan Ioan și preotului Doru Gheaja. 
La acest eveniment am rostit un laudațio pentru 
părintele Doru Gheaja!

11. În ultima parte a anului 2021 și începutul 
anului 2022, membrii filialei noastre au participat 
și la comemorarea revoluției din 1989, dedicată 
împlinirii celor 32 de ani de la căderea regimului 
comunist, care a avut loc la Troița ridicată 
în Piața I.I.C. Brătianu din Alba Iulia și la 
monumentul Eroilor Revoluției, amplasat pe  
Bd. Transilvaniei din municipiu și la ceremo nialul 
dedicat sărbătoririi a 163 de ani de la Unirea 
Principatelor Române care a avut loc în Piața 
Cetății din Alba Iulia, în data de 24.01.2022. 

Activități precum cele de mai sus, cu 
participarea rezerviștilor din Filiala Județeană 
Alba a ANCMRR, vor avea loc și pe parcursul 
anului 2022. 
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General de brigadă (r) DUMITRU BĂLUȚĂ
Primvicepreședinte al Filialei Județene Dolj „Mihai Viteazul“ a ANCMRR

După ce pe data de 20 mai 2021 a fost aleasă 
în mod democratic actuala stuctură de conducere, 
Filiala Județeană Dolj „Mihai Viteazul” a 
ANCMRR și-a reconfigurat în mod operativ 
și traseul de parcurs în următorii 4 ani. Un nou 
suflu al schimbării i-a animat atunci pe rezerviștii 
doljeni, care cu rigoarea specifică militarilor au și 
dat semnalul unui nou început. 

Cadrele militare în rezervă și în retragere 
din Cetatea Băniei și din cuprinsul Județului 
Dolj au așteptat cu justificată nerăbdare efectele 
imediate ale managementului noii echipe aflată 
sub coordonarea președintelui filialei, domnul 
general maior (r) Pâlșoiu Ion. Și rezultatele nu au 
întârziat să apară. 

Astfel, la mai puțin de două luni de la învestire, 
prin Încheierea Finală Civilă 555/14 iulie 
2021 a Judecătoriei Craiova, Filiala Județeană 
Dolj a ANCMRR a fost înscrisă în Registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor, ocazie cu care a fost 
aprobat și Statutul acesteia. Apreciem că am 
înregistrat cu această ocazie un prim și real succes 
datorat eforturilor concentrate ale membrilor 
Biroului Permanent. 

La aceste importante transformări care au vizat 
în fapt asigurarea desfășurării activităților filialei 
în condiții de legalitate, s-a adăugat conceperea 
și aprobarea cu operativitate a „Regulamentului 
de Ordine Interioară”, document prin care am  
stabilit și delimitat cu claritate atribuțiile facto-
rilor de coducere. 

Pentru a-și face cunoscute preocupările în 
plan local, chiar și dincolo de limitele județului 
nostru, membrii Biroului Permanent și-au asumat 
și responsabilitatea editării în premieră a revistei 
„Rezerva Oștirii Doljene”. 

Revista al cărei director este președintele 
Filialei Dolj, gl. mr. dr. (r) Pâlșoiu Ion, își propune 
să abordeze în paginile sale aspecte și fapte care 
să fie în consens cu năzuințele și preocupările 
cadrelor militare în rezervă și în retragere, membre 
ale acestei structuri, pentru a le menține treaz 

PE CALEA REAFIRMĂRII

spiritul militar care i-a animat încă de la începutul 
carierei pe care au îmbrățișat-o.

Un loc important a fost rezervat încă de la 
început în paginile revistei noastre personalităților 
de frunte ale vieții civile și militare din județul 
Dolj și prin extensie din Oltenia noastră, care 
în decursul carierei și-au adus o contribuție 
remarcabilă în domeniile lor de activitate. 

Am fost onorați ca primul număr jubiliar 
dedicat aniversării a 30 de ani de la înființarea 
Filialei Dolj, să fie prefațat de Mesajul Președintelui 
ANCMRR Alexandru Ioan Cuza, domnul general 
locotenet (r) Neculai Băhnăreanu, căruia îi adresăm 
calde și respectuoase mulțumiri!

Lansarea revistei a avut loc la Cercul Militar 
Craiova, cu prilejul Zilei de 25 Octombrie 2021 –  
Ziua Armatei României, fiind apreciată de 
participanți și cititori, ca un real succes.

Activitățile filialei doljene se circumscriu devizei 
„Patrie, Onoare, Demnitate”, în integralitatea lor.  
În acest sens atenția noastră este orientată spre 
dezvoltarea cooperării cu celelalte structuri asoci-
ative similare din M.Ap.N. și din Sistemul Național 
de Apărare, în plan local și la nivel național.

O preocupare de prim ordin izvorâtă din 
nevoia de comunicare a fost realizarea unui sistem 
cu astfel de atribute, precum și de informare care 
deschide larg posibilități de conectare permanentă 
a membrilor acestora la problematica cu care ne 
confruntăm zi de zi.

Vom continua să ne luptăm pentru echitabilitatea 
pensiilor de serviciu ale rezerviștilor militari și 
pentru respectarea prevederilor legale referitoare la 
asigurarea asistenței medicale gratuite. Apreciem 
totodată că accesul transparent la locurile de 
tratament, recuperare și recreere, precum și 
repartiția echitabilă a locurilor destinate în acest 
scop, nu vor fi posibile decât prin implementarea 
în actele normative a unor principii clare și precise.

Pe plan local considerăm că este esențial să 
depunem în continuare eforturi susținute în 
direcția finalizării lucrărilor la Biserica Militară 
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din Parcul Independența și la Cimitirul Militar, 
ambele obiective cu amplasamente în garnizoana 
Craiova. Vom continua, de asemenea, activitățile 
de cultivare a tradițiilor și aducerea în actualitate 
a personalităților doljene și naționale de prim 
rang. Ne vom preocupa în egală măsură de 
comemorarea evenimentelor istorice impor-
tante prin intermediul revistei, simpozioanelor,  
meselor rotunde, conferințelor etc., pe care ni le 
dorim cât mai atractive.

Considerăm, de asemenea, că menținerea unor 
relații stabile cu structurile militare active din 
garnizoana Craiova este fundamentală pentru 
asigurarea desfășurării cu succes a activităților 
filialei noastre.

Fără îndoială însă că, paleta obiectivelor noastre 
este mult mai largă, vizând în esență o schimbare 
radicală a vieții și activității filialei doljene. 

Rezerviștii doljeni au participat la activități 
interesante în ultima parte a anului trecut și 
începutul acestui an. Dintre acestea amintesc doar 
câteva: simpozioanele dedicate Zilei Armatei 
României, Zilei Artileriei și Zilei Naționale, 
prezentarea noii tehnici de luptă din înzestrarea 
unităților din garnizoană, trageri cu armamentul 
individual de infanterie în Poligonul Balta Verde 

și întâlnirea de la Cercul Militar Craiova cu 
comandantul Brigăzii Multinaționale de Sud – 
Est, precum și participarea la festivitățile prilejuite 
de Ziua Națională a României și Ziua Unirii.

Este o realitate incotestabilă că majoritatea 
pensionarilor militari îşi regăsesc liniştea şi 
echilibrul necesar în interiorul filialei noastre 
sprijinindu-ne în planificarea şi derularea în bune 
condiţii a tuturor activităţilor specifice. O mică 
parte din camarazii noştri însă au ales izolarea, 
care cu siguranţă nu este benefică persoanelor de 
vârsta a treia. Vom continua să insistăm pentru a-i 
atrage de partea noastră şi a ne petrece împreună 
timpul într-un mod cât mai interesant şi plăcut.

Din structura Filialei Județene Dolj a 
ANCMRR face parte și Subfiliala Pleniţa, care 
din păcate are în evidența sa un număr de membri 
din ce în ce mai mic.

Chiar și în aceste condiții, prin contribuția 
exclusivă a membrilor săi, Subfiliala își desfășoară 
activitățile cu regularitate și succes. Salutăm 
organizarea cu elevii Şcolii Gimnaziale din 
Pleniţa a unui interesant concurs dotat cu premii, 
pe tema cunoaşterii istoriei şi a Eroilor neamului 
românesc. La finele anului 2021 Subfiliala Pleniţa 
figura în evidenţele sale cu un număr de 18 membri 
cotizanţi.

Urmare a schimbărilor determinate în special 
de retragerea unor membri din componenţa 
subfilialei, desfăşurarea pe mai departe a acti-
vităţilor a fost posibilă doar prin perseverenţa 
Biroului de Conducere. Anul trecut i-am regăsit 
pe colegii noştri pleniceni călătorind în ţară „Pe 
urmele bunilor şi străbunilor”, iar în lunile de vară 
aveau să ni se alăture în derularea activităților 
consacrate Bicentenarului Revoluției lui Tudor 
Vladimirescu.

Cu toate greutățile specifice unei garnizoane 
mici, membrii conducerii Subfilialei Pleniţa a 
Filialei Dolj a ANCMRR ne dau asigurări că 
obiectivele vor fi îndeplinite și în viitor, conform 
Planului cu principalele activități! 

În ce privește Filiala Județeană Dolj „Mihai 
Viteazul” a ANCMRR noi spunem că este doar 
începutul unui proces, pe care ni-l dorim a fi unul 
evolutiv și rodnic și de ale cărui rezultate dorim să 
se bucure din plin cadrele noastre în rezervă și în 
retragere. 

Revista de informare și educație patriotică a filialei doljene
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Cea de a IX-a Conferinţă Naţională a 
Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în 
Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza“, 
care a avut loc în 18 noiembrie 2021, s-a 
desfăşurat în condiţii deosebite, din cauza celui de 
al patrulea val al pandemiei Covid-19. Activitatea 
în sine a reprezentat ceva nou, chiar un câștig de 
experiență, dobândit în contextul efortului de 
adaptare la aceste realități deosebit de dificile.

Având în vedere specificul situației, Biroul 
Permanent Central al ANCMRR a aprobat 
ca lucrările Conferinţei să se desfăşoare prin 
corespondenţă. În acest sens, materialele supuse 
analizei, în conformitate cu prevederile Statutului 
Asociației, au fost trimise filialelor pentru 
studiu şi propuneri, iar în final au fost retrimise 
conducerii centrale cu menţiunile respective. Pot 
sublinia faptul că, după primirea documentelor, la 
nivelul filialei noastre, acestea au fost studiate cu 
mare atenție și s-au prezentat propuneri menite 
să asigure desfăşurarea activităţii viitoare în bune 
condiţii. 

Așa cum se cunoaște, discuţiile purtate pe 
marginea documentelor prezentate în Conferință 
au avut loc online, iar voturile pentru alegerea 
noilor organe de conducere au fost transmise prin 
corespondenţă, ceea ce reprezintă, de asemenea, 
o premieră și demonstrează capacitatea Asociației 
noastre de a se adapta la orice realități.

De altfel, și Adunările Generale și activitățile 
la nivelul filialelor au fost marcate de aceleași 
dificultăți. Dar, este de subliniat faptul că, sub 
îndrumarea organismelor centrale, anul 2021 a 
fost marcat de o nouă abordare managerială. S-a 
prevăzut ca preşedintele ales să reprezinte vectorul 
progresului, iar actul managerial al conducerii 
filialei să ducă la o coordonare eficientă a 
resurselor, de toate categoriile, în scopul realizării 
obiectivelor stabilite. În acest context, s-a impus 
o schimbare destul de radicală a modalităților de 
lucru cu membrii asociației, o cultivare a spiritului 
de implicare a lor, în noile condiții date, pentru 

PRIND VIAȚĂ HOTĂRÂRILE CELEI DE A IX-A 
CONFERINŢE NAŢIONALE A ANCMRR

rezolvarea problemelor cu care s-au confruntat 
aceștia. De fapt, a fost o adaptare continuă a stilului 
de conducere la toate provocările momentului.

Privind retrospectiv, putem spune că au fost 
niște lecții învățate, a fost un câștig al etapei dificile 
parcurse, în sensul că a trebuit să găsim metode 
noi de lucru, alte modalități de comunicare și 
de relaționare, iar faptul că greutățile nu ne-au 
copleșit, că am continuat să ne manifestăm, să 
fim prezenți în viața publică, demonstrează că s-a 
acționat în mod adecvat. 

În acest context, o direcție de lucru a Filialei 
Judeţene Cluj a ANCMRR a fost cea care se 
referă la implementarea cu mai multă eficiență 
și promptitudine a prevederilor Statutului 
ANCMRR ediţie 2019, dar şi a hotărârilor 
Conferinţei Naţionale, Biroului Permanent 
Central şi prevederile Codului de Etică şi 
Integritate.

Trebuie să recunoaștem că am acționat în 
condiții atipice pentru toți, dar mai ales, pentru 
noi, militarii, care am fost formaţi pentru o viaţă 
activă cu multiple preocupări – militare, culturale, 
sociale, patriotice. De aceea s-a impus luarea unor 
măsuri deosebite. Astfel, în perioada stării de 
alertă, activităţile au fost reorganizate începând 
cu reuniunile statutare, execuţia bugetară, 
şedinţele biroului permanent, ale comitetului, 
dar şi cele cu specific militar, patriotic, socio-
cultural, medical sau cele de cooperare, inclusiv 
cu organele administraţiei locale. Au fost luate 
măsuri, cu avizul organelor centrale ale Asociaţiei, 
de suspendare a unor activităţi și înlocuirea lor 
cu altele, de îmbunătăţire a relaționării interne 
în cadrul Asociaţiei, folosindu-se mijloacele 
moderne de comunicare, atât cu membrii filialei 
cât și cu structurile de conducere sau cu organele 
centrale. 

Avem site-ul filialei, pe care l-am perfecționat, 
astfel încât a fost posibil să-i informăm pe 
toţi membrii filialei cu problemele rezultate 
din şedinţele Biroului Permanent Central, ale 

Col. (r) IOAN POGAN 
Preşedintele Filialei Județene Cluj ANCMRR „Al. I. Cuza“
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Consiliului Director şi din hotărârea Conferinţei 
Naţionale. Aici am postat diferite date informative, 
comunicate ale conducerii centrale sau ale 
filialei, anunțuri despre activitățile preconizate, 
informații privind sprijinirea unor camarazi cu 
probleme dificile, felicitări pentru cei aniversați la 
împlinirea unei vârste rotunde, anunțuri funerare, 
date despre programul bisericii militare, informații 
privind achitarea cotizației, programul Casei de 
Ajutor Reciproc și multe altele. Acestea au putut 
fi consultate imediat de către toți cei interesați.

Am creat un grup de contact, pe rețele de 
socializare, care include structurile de conducere: 
birou permanent, comitet, comisie de cenzori 
și aparatul de lucru. În acest fel, comunicarea a 
devenit chiar mai ușoară decât era înainte, în 
condiţiile pe care le consideram atunci firești, 
normale, tradiționale, validate de practică.

În toată această perioadă s-a demonstrat faptul 
că şi activitatea desfășurată cu grupuri restrânse, 
dar cu comunicare prin mijloace moderne, 
prin reţelele de socializare, poate să înlocuiască 
întrunirile mai largi, şedinţele sau adunările pe 
care le desfășuram înainte, iar operativitatea și 
eficiența pot să fie chiar mai mari. 

Este de precizat faptul că, nu totul s-a făcut 
online. Cu toate greutăţile prin care am trecut, 
respectând restricțiile care au fost impuse de 

autorități, ne-am implicat, practic și efectiv, și 
în alte domenii: în ajutorarea membrilor pentru 
rezolvarea unor dificultăți financiare, prin Casa de 
Ajutor Reciproc; în soluționarea unor probleme 
medicale, cu sprijinul Spitalului Militar de 
Urgență Cluj; în gestionarea firească a situaţiilor 
de deces apărute în familiile cadrelor militare în 
rezervă şi în retragere din filiala noastră. Totodată, 
am fost alături de cei care au avut momente 
aniversare jubiliare, prin adresare de felicitări, dar 
şi prin sărbătorirea lor în condiţiile momentului.

O altă direcție de acțiune, care își are originea tot 
în Hotărârea Conferinței Naționale menționate, 
a avut drept scop apărarea demnităţii şi onoarei 
cadrelor militare în rezervă şi în retragere, a statu-
tului de militar și a imaginii armatei în societate. 
Am constituit la nivelul judeţului Cluj, în baza 
Acordului Cadru al Structurilor Asociative, Corpul 
Rezerviştilor Militari, în care sunt reprezentate 
toate structurile asociative ale rezerviștilor militari, 
din întreg sistemul de apărare, ordine publică și 
siguranță națională. În cadrul acestuia am pledat 
în mod unitar eliminarea inechităţilor existente 
în sistemul pensiilor militare de stat, am declanşat 
întâlniri cu parlamentarii clujeni pe tema calităţii 
vieţii militarilor, pentru a fi înțelese mai bine 
nevoile acestora. Am constituit la nivelul Filialei  
un grup de consilieri juridici coordonat de  
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col. (r) Eugen FODOREAN. Împreună cu acesta 
am pregătit și am desfășurat efectiv câteva emisiuni 
la posturi de televiziune, în care am explicat 
specificul pensiilor militare, ca pensii de serviciu, 
servituțile serviciului militar, restricțiile pe care 
le-au suportat militarii în perioada de activitate, 
inechitățile acumulate în sistemul de pensii militare. 

Ca preşedinte al filialei județene Cluj, am 
avut intervenţii în cadrul discuţiilor purtate cu 
membrii Consiliului Judeţean al Pensionarilor 
şi Persoanelor Vârstnice, ocazie cu care au fost 
prezentate problemele legate de rolul armatei în 
societate, demnitatea profesiei de militar, situația 
pensiilor militare de stat, date referitoare la 
asigurările de sănătate și multe altele.

Concluzionând, doresc să scot în evidenţă  
faptul că, în urma desfăşurării Conferinţei 
Naţionale și a Adunării Generale a filialei noastre 
din anul 2021, a început o nouă etapă, au fost  
alese noi organe de conducere la toate nivelurile, 
s-au implementat noi metode de lucru care 
au menirea de a continua activitatea cu un 
management performant, în scopul depăşirii 
tuturor greutăţilor apărute în viaţa camarazilor 
noştri. Hotărârea Conferinţei Naţionale cuprinde 
orientări generoase pentru activitatea viitoare a 
filialelor, iar obiectivele şi acţiunile noastre vor 
fi corelate permanent cu cerințele acesteia și cu 
realităţile impuse de evoluţia societăţii. 

�v�
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FILIALA JUDEȚEANĂ TIMIȘ A ANCMRR
GAZDĂ A UNEI LANSĂRI DE CARTE

Română, Secția de Științe Istorice și Arheologie, 
coor do natori academicienii Victor Spinei, Dorina 
N. Rusu, (volumul II pag.160-161). În cuvântul de 
prezen tare, autorul lucrării a menționat că lansarea 
în urmă cu 14 ani a volumului „Nicolae Munthiu –  
ofițer de naționalitate română din armata austro- 
ungară – Scrisori de pe Frontul din Galiția (1914-
1918), apărut la Editura Marineasa, a fost bine 
primită de specialiști și publicul iubitor de istorie. 
De atunci continuând să caute, a descoperit noi 

documente și informații care au 
întregit conținutul cărții, pe care 
astăzi o lansează. Dintre problemele 
noi ce fac parte din actuala ediție, 
cititorul va cunoște mai în amănunt 
drama ostașilor români de pe front, 
loialitatea clerului orthodox și a unei 
bune părți a intelectualității și presei 
românești. Literatura de specialitate 
s-a preocupat prea puțin de viața 
ostașilor români din armata austro-
ungară, ce au luptat pe frontul din 
Galiția. Cartea de față s-a bucurat 
de aprecieri din partea istoricilor 
Muzeului Național al Marii Uniri 

de la Alba-Iulia și a apărut cu binecuvântarea I.P.S 
Ioan SELEJAN, Mitropolitul Banatului și Andrei 
ANDREICUȚ, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului 
și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului 
și Sălajului.

Autorul cărții lansate, după ce a adus mulțumiri 
Editurii Euro-Stampa din Timișoara, dar și Secției 
Documentare a Bibliotecii Județene Timiș, a 
declarat încheiată activitatea subliniind în final: 
„Sunt mândru, ca istoric militar și ofițer în rezervă 
al Armatei Române, că am reușit să aduc încă un 
modest omagiu creștin, jertfei românilor pe front! Și 
voi continua să scriu și să public, atât cât sănătatea îmi 
va permite! Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

Domnul col. (r) Constantin GOMBOȘ a fost 
ajutat, în pregătirea pentru lansarea lucrării, de o 
parte din membrii filialei noastre, iar evenimentul 
ca atare, deși desfășurat în condiții pandemice, s-a 
bucurat de prezența unui număr însemnat de cadre 
militare în rezervă și în retragere, dar și de invitați 
din alte medii. 

Mr. (r) Nicolae BUSUIOC
Vicepreședinte Filiala Județeană Timiș  

a ANCMRR

 În data de 26 Februarie 2022, Filiala Județeană 
Timiș a ANCMRR „Colonel Ion Enescu” împre-
ună cu Asociația Culturală „Constantin Brâncuși” 
au organizat, la sediul celei dintâi, lansarea 
volumului „Nicolae Munthiu, Scrisori de pe frontul 
din Galiția (1914 -1918)” semnat de 
col. (r) Constantin GOMBOȘ. Este 
al 17-lea volum de autor bazat pe 
întâmplări și fapte din război, care 
a necesitat o riguroasă documentare 
privind viața și activitatea lui Nicolae 
Munthiu, ofițer de naționalitate 
română din armata Austro-Ungară, 
de baștină din localitatea Petrești 
(Sebeș – Alba), dar și a ostașilor 
care au luptat pe frontul din Galiția 
alături de armata Austro-Ungară.

Mai trebuie amintit faptul că  
istoricul, col. (r) Constantin 
GOMBOȘ, este membru al Uni-
unii Ziariștilor Profesioniști din 
România (2021), al Societății Scriitorilor Militari 
din România, al Asociației Astra, filialele Gherla și 
Alba-Iulia și vicepreședinte al Asociației Culturale 
„Constantin Brâncuși” din Timișoara. Colaborează 
la Radio Timișoara, T.V. Europa Nova, dar și la T.V. 
și Radio Novi Sad (Voivodina – Republica Serbia). 
Totodată, în calitate de președinte al Filialei Județene 
Timiș a ANCMRR este promotorul și redactorul 
șef al revistei „Rezervistul din Timiș”, organul  
de presă al structurii mai sus amintite. Participant 
activ la întâlnirile Filialei noastre cu românii din 
Banatul Sârbesc, col. (r) Constantin GOMBOȘ  
a publicat o serie de materiale în diverse publicații 
ale acestora. 

În intervenția sa la această activitate, mr. (r)  
Aurel-Matei BANCU, membru al Filialei noastre și 
secretar general al Asociației Culturale „Constantin 
Brâncuși” a punctat succinct despre activitatea 
istoricului, col. (r) Constantin GOMBOȘ, activitate 
menționată și în „Enci clopedia Reprezentanților 
Scrisului Istoric Românesc” realizată de Academia 
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CRISTINA MINCU,
redactor-șef al ziarului „Argeș Expres“

FILIALA JUDEȚEANĂ ARGEȘ „POSADA“ A ANCMRR
– Bilanț și planuri de viitor* –

Adunarea generală a Filialei Județene Argeș 
„POSADA” a Cadrelor Miliare în Rezervă și în 
Retragere s-a derulat la Cercul Militar Curtea de 
Argeș. În cadrul acesteia s-a analizat activitatea 
Biroului Permanent și a Comitetului pe anul 2021. 
Printre invitații la această activitate s-au numărat: 
primarul Municipiului Curtea de Argeș, ing. 
Constantin Panțurescu; col. (r) Andrei Marin din 
partea conducerii ANCMRR „Alexandru Ioan 
Cuza”; Cristina Mincu, redactor-șef al ziarului 
Argeș Expres, jurist Sandu Nichita, managerul 
ARGOMS Curtea de Argeș; col.(r) Ion  
Pătrunjel, președintele Subfilialei A.N.V.R.;  
col. (r) Alexandru Monea, președintele Subfilialei 
„Vlad Țepeș”; col.(r) dr. Ștefan Ciobanu, 
vicepreședintele Subfilialei „Vlad Țepeș”; col.
(rtr.) Eugen Nițu, președintele Subfilialei 
„Dragoslavele”. Raportul de analiză a activităților 
desfășurate în anul 2021, prezentat de președintele 
filialei, col. (rtr.) Laurențiu Domnișoru, în plenul 
activității a fost o sinteză a muncii membrilor 
Biroului Permanent și a Comitetului filialei.

Primarul Municipiului, domnul ing. Constantin 
Panțurescu, a felicitat membrii Asociației pentru 
modul implicat în care participă la diferite 
evenimente din municipiu, salutând eforturile 
de promovare a culturii, dar și pe cele privind 
ajutorarea aproapelui.

Din Raportul susținut de președintele Filialei 
am reținut următorul pasaj: 

„Desfășurăm astăzi, când situația ne permite 
față în față, analiza activității pe anul 2021, care, 
asemenea lui 2020, a adus mari necazuri multor 
trăitori de pe această planetă, implicit și nouă, 
românilor, datorită răspândirii și infectării cu Virusul 
COVID-19. Este o grea încercare, prin care am trecut 
și continuăm încă să trecem. Avem, însă, speranța că 
vom învinge dacă vom avea credință și dacă vom 
respecta întru totul prescripțiile specialiștilor în 
domeniul care se ocupă de eradicarea acestei pandemii 
ce creează atâta rău întregii omeniri. Am trecut peste 

încă un an cu multe provocări. Am învățat să f im 
mai răbdători și mai atenți cu ce se întâmplă în jurul 
nostru și să f im mai recunoscători cu ceea ce ne oferă 
soarta! Sper ca anul 2022 să ne ducă treptat către 
normalitatea care ne-a lipsit atât de mult. Uitându-mă  
în urmă, mărturisesc sincer că mă bucur că și anul 
trecut am reușit să desfășurăm ședința noastră, la 
26 februarie. Pot afirma cu certitudine că suntem 
printre cei puțini din ANCMRR care au organizat 
adunarea generală online. Anul trecut, sperând 
într-o normalitate, ne propuseserăm să desfășurăm 
o multitudine de activități, dar condițiile și cauzele 
obiective au generat amânarea efectuării acestora 
pentru vremuri mai bune. Cu toate restricțiile care 
au survenit pe parcursul anului 2021, am reușit să 
organizăm, atât în numele f ilialei noastre, cât și în 
beneficiul membrilor noștri, câteva activități destul 
de importante. Încă de la început doresc să aduc 
mulțumirile mele Trustului de presă Argeș Expres, în 
mod deosebit doamnei redactor-șef Cristina Mincu, 
pentru prezentarea permanentă în paginile ziarului a 
activităților și acțiunilor desfășurate de f iliala noastră. 
De asemenea, doresc să mulțumesc domnului jurist 
Sandu Nichita, managerul Argcoms Curtea de Argeș, 
pentru sprijinul acordat în momentele aniversare ale 
f ilialei noastre. Și nu în ultimul rând, doresc să aduc 
mulțumiri domnului profesor doctor George Baciu, 
dar și celor care au participat la activitățile noastre 
cu caracter literar și istoric. Se cuvine să mulțumesc 
și meșterului popular Ion Rodoș și plasticianului 
Constantin Samoilă pentru tot ce au făcut și fac 
pentru f iliala noastră. Doresc să fac o mică precizare: 
toți cei menționați sunt membri ai f ilialei noastre. 
Mulțumesc Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului – 
Înalt Preasfințitului Părinte Calinic, Centrului de 
Cultură și Arte „George Topîrceanu” – manager Silviu 
Gherman, Muzeului Municipal – manageri Ștefan 
Dumitrache și Gabriel Moise, Filialei Județene Argeș 
„Regina Maria” Cultul Eroilor, domnilor col. (r) 
Nicolae Mazilu și Marin Niță, Corului Veteranilor 
Pitești, dirijor col. (r) Nicolae Perniu și președinte –  
domnul Vasile Mandu, pentru colaborarea în 
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desfășurarea cu succes a activităților planificate și 
desfășurate de noi”.

Mai departe, acesta a prezentat realizările 
filialei în anul de pandemie 2021. În acest sens, s-a 
amintit de seri literare, mese rotunde, lansări de 
carte, simpozioane, aniversări, excursii, depuneri de 
coroane etc., care au fost trecute în revistă succint. 
Întrucât în perioada de pandemie filiala a avut și 
preocupări altruiste, s-au menționat și activitățile 
specifice, între care menționăm proiectul „Donație 
din suflet de rezervist”, derulat în parteneriat cu 
Asociația Umanitară „Dumnezeu este iubire” și 
Direcția de Asistență Socială Curtea de Argeș 
(„Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități –  
Sfântul Justinian” și Centrul socio-educativ 
„Acces”). În intervalul de analiză au fost primiți 
în cadrul filialei 16 noi membri – 11 la Curtea 
de Argeș și 5 la Pitești. Alți 12 au părăsit această 
lume. Dintre ei, 10 de la Curtea de Argeș și 1 la 
Câmpulung Muscel. În memoria lor, s-a ținut un 
moment de reculegere...

De asemenea, în anul 2021, la propunerea 
Biroului Permanent al filialei, cu ocazia „Zilei 
Rezervistului Militar” și a „Zilei Armatei”, au fost 
avansați în gradul următor trei ofițeri.

În continuare, a fost prezentat planul cu 
principalele activități propuse pentru perioada 
următoare, acestea vizând îndeosebi următoarele 
aspecte: organizarea, pregătirea şi desfășurarea, 
la nivel calitativ superior a Adunării Generale, 
a adunărilor trimestriale, a şedinţelor de Birou 
Executiv, a întâlnirilor cu membrii filialei şi a 
activităţilor privind sărbătorirea unor evenimente 
precum „Ziua Forțelor Terestre”, „Ziua Rezer-
vistului’’, „Ziua Eroilor”, „Ziua Vânătorilor de 
Munte”, „Ziua Armatei”, „Ziua Națională”, „Ziua 
Victoriei Revoluției Române și a Libertății”; 
amplificarea eforturilor pentru realizarea unităţii 
de acţiune şi de corectă înţelegere, la nivelul filialei, 
a măsurilor întreprinse de Biroul Permanent 
Central în scopul îmbunătăţirii protecţiei sociale a 
cadrelor militare în rezervă şi în retragere, precum 
şi a familiilor acestora; contribuirea împreună cu 
comanda B.33 V.M. și a Centrului Militar Județean 
Argeș, sub diferite forme și metode, la întărirea 
capacității operaționale a armatei, a structurilor 
acesteia și la dezvoltarea gândirii militare, etc. 

Documentele supuse analizei au fost apreciate 
și aprobate cu unanimitate de voturi.

O Adunare Generală reușită!
* Articol preluat din ziarul „Argeș Expres”
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Monumentele și însemnele memoriale cons-
tituie unele dintre bogățiile spirituale de o valoare 
inestimabilă a poporului român. În rândul acestora 
s-a înscris de curând și Monumentul Dedicat 
Eroilor Vânători de Munte căzuți pe câmpul de 
luptă în Primul Război Mondial din cazarma 
B.21 VM din Predeal, care moștenește tradițiile 
primei unități de vânători de munte din România 
înființată către sfârșitul anului 1916.

În cele ce urmează aducem în prim-plan câteva 
repere istorice ale apariției și dezvoltării în țara 
noastră a trupelor de vânători de munte, precum și 
câteva aspecte privind monumentul la care facem 
referire.

Pe timpul Primului Război Mondial, în anul 
1916, apariția trupelor alpine din Germania 
și Austro-Ungaria, care au acționat împotriva 
armatei noastre în munții Cindrelului, în masivul 
Fagăraș și la vest de Piatra Craiului a constituit 
o bună premisă pentru a aprecia că înființarea 
trupelor de vânători de munte în sistemul militar 
românesc era o necesitate imperioasă.

În noiembrie 1916, desfășurarea nefavorabilă 
a campaniei forțelor noastre pe Arcul Carpatic a 
demonstrate, fără niciun dubiu, handicapul lipsei 
trupelor de vânători de munte. În această situație, 
Marele Cartier General Român, prin ordinul 294 
din 03 noiembrie, a decis ca Școala Militară de 
Schiori din București să fie transformată în Corpul 
Vânătorilor de Munte, acesta constituindu-se în 
actul de naștere al trupelor de vânători de munte.

A urmat apoi o lungă perioadă de transformări, 
reorganizări, reînzestrări și instruire. Botezul 
intrării în luptă a Batalionului de Vânători de 
Munte s-a făcut în noaptea de 29/30 iulie 1917 
când, atacând inamicul la baionetă, a pus stăpânire 
pe dealul Cireșoaia, menținând neclintită poziția 
în ciuda unor atacuri repetate ale infanteriei 
Austro-Ungare.

MONUMENT DEDICAT EROILOR VÂNĂTORI  
DE MUNTE CĂZUȚI PE CÂMPUL DE LUPTĂ

ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

În aceste încleștări sângeroase, din lunile iulie 
și august 1917, vânătorii de munte au pierdut 
jumatăte din efective, dintre care 164 de morți, 
eroi care au fost înscriși pe plăcile de marmură ale 
monumentului la care ne-am referit.

După participarea la mai multe acțiuni de 
luptă, în octombrie 1917, Batalionul de V.M. a 
fost trecut în refacere și completare în garnizoana 
Tg.Neamț.

Jertfa vânătorilor de munte participanți în 
Războiul de Întregire a Neamului a rămas mereu 
vie în istoria acestei arme, ca un punct bine definit 
între actele fundamentale ale istoriei noastre, 
contribuind la victoria în prima conflagrație 
mondială și la desăvârșirea identității naționale.

Prin monumentul la care facem referire, 
marcăm recunoștința noastră pentru toți cei căzuți 
pe câmpurile de luptă și care prin faptele de vitejie 

Col. (r) COSTEL IONESCU
Vicepreședinte Filiala Județeană Brașov a ANCMRR
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săvârșite au rămas și vor rămâne veșnic vii în 
conștiința noastră.

Vânătorii de munte au participat apoi la cel 
de Al Doilea Război Mondial acoperindu-se de 
glorie atât în campania din est, cât și în cea din 
vest… A urmat o perioadă neagră pentru vânătorii 
de munte, prin desființarea lor sub presiunea unor 
acțiuni politice externe… 

Datorită însă unor oameni inimoși și a unor 
analize care au subliniat necesitatea reînființării 
vânătorilor de munte, această categorie de trupe a 
fost reintrodusă în compunerea armatei noastre…
Azi profesionalismul, valoarea, dăruirea, spiritul de 
corp al vânătorilor de munte, se văd pregnant prin 
participarea acestora la exercițiile multinaționale și 
mai ales pe timpul executării misiunilor în teatrele 
de operații din Afganistan, Irak și Balcani, unde 
au avut, din nefericire și militari căzuți la datorie, 
adevarați eroi…

Consider că vânătorii de munte, ca și forțe 
specializate în ducerea acțiunilor de luptă în 
arealul montan, vor avea în continuare un cuvânt 
greu de spus, dotarea, echiparea și instruirea lor 
trebuind să fie permanent în atenția conducerii 
Armatei României.

Monumentul amplasat în curtea B.21 V.M., 
unitate fanion a acestei categorii de trupe, a fost 
ridicat din inițiativa col. (r.) Șuman Gheorghe, o 
personalitate emblematică a vânătorilor de munte, 
care s-a distins mai ales prin abnegația de care 
a dat dovadă în ridicarea permanentă a calității 
pregătirii și înzestrării acestei categorii de trupe și 
nu mai puțin pentru cunoașterea istoriei lor. 

Fondurile pentru realizarea monumentului s-au 
obținut din contribuții benevole ale unor cadre 
militare în activitate și în rezervă/retragere și a 
câtorva personalități civile (se găsesc nomonalizate 
pe una dintre plăcile comemorative), care au făcut 
parte din trupele de vânători de munte sau au fost 
atașați mereu de acestea. Printre cei de mai sus 
se află și cadre militare în rezervă și în retragere, 
membre ale Filialei Județene Brașov și Filialei 
Orășenești Predeal ale ANCMRR

Pentru a vă face o imagine a monumentului, 
dăm mai jos câteve date asupra acestuia. 

Monumentul are o înălțime de 2,66 m de la 
postament până la semnul de armă și are mai 
multe părți distincte:

– semnul de vânători de munte care 
străjuiește deasupra monumentului are o înălțime 
de 0,87m, iar pe semnul de armă strălucește falnic 
simbolul florii de colț.

– partea principală cu o înălțime de 1,33 m 
cuprinde mesajul celor de astăzi, pentru cei căzuți 
la datorie în 1917, „Glorie eternă Eroilor primului 
Batalion de Vânători de Munte din Armata 
României căzuți la datorie pe frontul Oituzului 
în Marele Război de Întregire a Neamului iulie – 
august 1917”, alături de drapelul tricolor, semnul 
de armă, floarea de colț, două spade încrucișate și 
indicativul Batalionului 21 V.M. Pe părțile laterale 
sunt inserate numele eroilor căzuți la datorie  
și al celor care au contribuit la ridicarea 
monumentului. 

– partea de la bază a monumentului cu o 
înălțime de 1,33 m, ne atestă faptul că Batalionul 
21 V.M. poartă cu onoare și mândrie gloria și 
tradițiile de luptă ale primului batalion de vânători 
de munte. Tot pe partea de bază, începe inserarea 
numelor celor din acest batalion care au căzut 
la datorie pe câmpul de luptă în Primul Război 
Mondial.

 Monumentul se adaugă celorlalte edificii 
amplasate pe Valea Prahovei care aduc un pios 
omagiu ostașilor Armatei României, aici vână-
torilor de munte, vulturii crestelor carpatine, care 
și-au dat viața pe câmpurile de bătălie ale celor 
două războaie mondiale precum și în cadrul altor 
acțiuni.

Mulțumim tuturor celor care au contribuit la 
ridicarea acestui monument.

Un șenilat SdKfz care transportă vânători de munte  
în toamna anului 1944
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RELAÞII INTERNAÞIONALE

La începulul anului, în perioada 4 – 6 februarie 
2022, a avut loc Consfătuirea Intermediară de 
Iarnă, în format virtual, a Confederației Interaliate a 
Ofițerilor Medici în Rezervă – CIOMR.

România, membru cu drepturi depline, 
a participat la Confătuire fiind parte la  
aceste lucrări prin reprezentanții ANCMRR 
„Alexandru Ioan Cuza” – general-maior (r) 
Constantin Mihălcioiu – și ai Asociației 
Medicilor și Farmaciștilor Ofițeri în 
Rezervă, AMFOR – general-maior (r.) 
medic Ion Drăgușin, general de brigadă 
(r.) medic Nicolae Bucur, colonel (r) medic 
Iulian Petrescu și col.(r) medic Andrei Aldea.

Consfătuirea a debutat pe 4 februarie a.c. 
cu lucrările Comitetului Executiv al CIOMR, 
unde au fost adoptate hotărâri cu privire la: viitoarea 
strategie a CIOMR; relațiile și stabilirea ofițerului 
de legătură al CIOMR cu Centrul de Coordonare 
Medicală Multinațională din cadrul Comitetului 
Militar European – la solicitarea acestuia din 
urmă – pentru selecția și încadrarea acestui nou 
organism cu ofițeri medici în rezervă; demersurile 
pentru dobândirea calității de utilitate publică și 
non-profit pentru CIOMR; obținerea aprobării 
Memorandumului de Înțelegere dintre CIOMR și 
Comitetul NATO al Forțelor Naționale de Rezervă 
și stabilirea noilor raporturi cu Comitetul NATO 
al Șefilor Serviciilor Medicale. S-au analizat și 
votat candidaturile Germaniei și a Marii Britanii la 
președinția CIOMR, pentru perioada 2024-2026, 
sens în care delegația română a susținut candidatura 
Germaniei, aceasta din urmă întrunind voturile 
necesare.

În virtutea acțiunilor de consolidare și diversificare 
a relațiilor bilaterale, România și-a depus candidatura 
pentru găzduirea viitoarelor consfătuiri intermediare 
din 2024. Ungaria a optat pentru același interval 
de timp, candidaturile celor două țări urmând a fi 
analizate și decise la Consfătuirea Intermediară a 
CIOMR din mai 2022. Tot în aceeași zi, Comitetul 
Executiv a aprobat înființarea unui grup de lucru 

CONSFĂTUIREA INTERMEDIARĂ DE IARNĂ  
A CONFEDERAȚIEI INTERALIATE  

A OFIȚERILOR MEDICI ÎN REZERVĂ – CIOMR
Col. (r) MICȘUNICA IONESCU pentru analiza efectelor războiului cibernetic în 

domeniul medical.
Cercetării științifice medicale i-a fost dedicată 

ziua de 5 februarie, fiind abordate printre altele 
aspecte privind sănătatea holistică, precum și 
metode de optimizare a performanțelor nutriționale 
și fizice pentru personalul militar, la pace și la  

război, toate cele prezentate având un ridicat 
conținut informativ. 

Ziua de 6 februarie a fost dedicată 
medicinei operaționale. Prezentările 
au evidențiat importanța planificării 
medicale operaționale în diverse teatre de 

operații – Mali, Mediul Artic –, precum și 
pe frontul anti-pandemic. În același sens, 

colonelul (r) Iulian Petrescu a prezentat 
lucrarea privind „Forțele Armate Române – 

Profilul conducerii operaționale în cadrul unor 
misiuni NATO”, cu tot ce presupun activitățile 

de această anvergură. Dezbaterile care au urmat 
au dovedit interesul participanților la consfătuire.

Un alt aspect de interes pentru participanții 
la consfătuire l-a constituit dorința de a face 
cunoscut domeniul de activitate al acestei structuri 
asociative a rezerviștilor militari – în special medici 
și farmaciști – invitați în continuare să se alăture 
asociațiilor naționale, membre ale CIOMR. În 
acest sens, reiterăm și noi acest apel pentru medicii 
și farmaciștii militari, în rezervă și în retragere, 
provenind din sistemul național de apărare, ordine 
publică și securitate națională al României.

Aceste activități constituie începutul unor bune 
relații de colaborare cu celelalte organizații de profil 
din țările partenere, acestea putând fi concretizate 
printr-o participare internațională importantă la 
activitățile dedicate Centenarului ANCMRR.

Însă, pentru ca acestea să devină posibile, 
este necesară modificarea normativelor privind 
participarea ANCMRR la activitățile internaționale 
de profil ale asociațiilor la care suntem parte și cu 
care avem acorduri de cooperare, precum și la unele 
activități organizate de MApN, în țara noastră. Ar fi 
de reală utilitate demersurile pentru includerea unor 
activități comune ANCMRR – MApN în Planul de 
Activități Internaționale al Ministerului.
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OPINII

De mai mult de cinci 
ani, Parlamentul României 
a adoptat, iar Președintele 
României a promulgat 
legea prin care Coroana 
de oțel a revenit pe stema 
României. Cu toate acestea, 
încă există, inclusiv în 
cadrul Asociației noastre, 
entități (filiale locale) care, 
în documentele pe care 
le întocmesc, utilizează versiunea anterioară a 
Stemei României, cea care nu conține simbolul 
Coroanei. Cu toată considerația pe care o avem 
față de colegii noștri, ne vedem, însă, nevoiți să îi 
facem atenți că o asemenea conduită este eronată 
din cel puțin două perspective. 

Prima este cea legală. Întrucât, așa cum vom 
arăta în continuare, componența Stemei României 
este stabilită prin lege, orice reprezentare a Stemei 
care nu respectă dispozițiile legale este, după cum 
lesne se poate observa, incorectă. 

Cea de-a doua perspectivă, cea istorică, nu este 
doar tributară unora dintre susținerile regimului 
comunist, menținând artificial în viață teme ale 
acestuia la trei decenii după ce respectivul regim 
a luat sfârșit, dar păcătuiește și prin faptul neluării 
în considerare a unor elemente definitorii pentru 
istoria neamului nostru, de care Coroana este în 
mod incontestabil și indisolubil legată.

Vom detalia, în continuare, ambele perspective 
și vom efectua, pe baza celor constatate, 
recomandările necesare pentru colegii noștri, pe 
care îi rugăm, pe această cale, să le pună în aplicare.

1. Introducerea Coroanei de oțel  
în reprezentarea grafică  

a Stemei României – obligație legală
Constituția României, Legea fundamentală a 

statului Român, a cărei respectare, alături de cea 
a supremației sale și a legilor adoptate conform 

CUI ÎI ESTE FRICĂ DE COROANĂ?
Gl. mr. (r) dr. Adrian Leonard BANTAȘ 

Vicepreşedinte al ANCMRR

Motto: „Coroana regală nu este un sim-
bol al trecutului, ci o reprezentare unică a 
independenței, suveranității și unității noas-  
tre. Coroana este o reflectare a Statului în 
continuitatea lui istorică și a națiunii în deve-
nirea ei. Coroana a consolidat România prin 
loialitate, curaj, respect, seriozitate și modestie”.

Regele Mihai I, din Discursul rostit în 
fața Parlamentului României cu prilejul 

împlinirii vârstei de 90 de ani

prevederilor sale este, 
conform art. 1 alin. (5), 
obligatorie, specifică, în art. 
12 (dedicat Simbolurilor 
naționale), faptul că „stema 
ţării şi sigiliul statului sunt 
stabilite prin legi organice”1. 
Așadar, pentru a verifica 
reprezentarea exactă a 
stemei României trebuie să 
parcurgem prevederile legii 

ce reglementează acest aspect. Iar actul în cauză 
este Legea nr. 102 din 21 septembrie 1992 privind 
stema ţării şi sigiliul statului2. În forma sa inițială, 
Legea amintită prevedea, în art. 1, că „stema 
României se compune din două scuturi suprapuse: 
scutul mare şi scutul mic”, iar în continuarea acestor 
prevederi, articolul citat descria componența celor 
două scuturi. Nu se făcea, așadar, nicio referire la 
Coroana de oțel. 

Cu toate acestea, prin Legea nr. 146 din  
12 iulie 2016 pentru modificarea Legii nr. 102/1992 
privind stema ţării şi sigiliul statului3, articolul 1  
al Legii nr. 102/1992 a fost revizuit în sensul 
adăugării unor dispoziții noi, conform cărora 
„scutul mare, pe albastru, are o acvilă de aur cu capul 
spre dreapta încoronată, cu ciocul şi ghearele roşii, cu 
aripile deschise, ţinând în cioc o cruce ortodoxă din 
aur, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stângă 
un buzdugan”4.

Aceeași Lege nr. 102/1992, revizuită, stipulează 
și modalitățile de utilizare a stemei României. Mai 
exact, primul paragraf al articolului 2 prevede că 
„Stema României poate f i confecţionată din orice 
material, poate f i reprodusă în culori, în alb-negru 
ori prin imprimare pe diferite materiale”. Din aceste 
dispoziții nu se poate, însă, deduce că ar fi posibilă 
o reprezentare a stemei României altfel decât este 
aceasta descrisă în articolul 1, care stipulează, în 
mod expres și categoric, faptul că acvila cu capul 
spre dreapta este încoronată.
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La aceleași concluzii 
ne conduce și art. 5 al 
Legii nr. 102/1992, 
care dispune că „modelul 
original al stemei țării 
este prevăzut în anexa 
nr. 1, care face parte inte-
grantă din prezenta lege”.

Așadar, în diferitele 
materiale la care Legea 
anterior menționată 
face trimitere, între care 
se regăsesc și documen-
tele Asociației noastre, stema României poate 
fi reprodusă numai în formatul care figurează 
în Anexa la care am făcut referire, actualizată 
prin Legea nr. 146 din 12 iulie 2016, conform 
modificării aduse de pct. 2 al art. I din acelaşi act 
normativ, pe care îl reproducem în imaginea din 
dreapta acestui text5 (a se observa Coroana așezată 
pe capul acvilei). Orice altă reprezentare grafică a 
stemei României poate fi considerată, prin urmare, 
drept contravenind Legii nr. 102/1992 privind 
stema ţării şi sigiliul statului!

Având în vedere obligativitatea generală de 
respectare a legilor, pe care Constituția o prevede în 
chiar primul său articol6, considerăm că necesitatea 
de a reprezenta stema țării în modul stabilit de 
legea ce reglementează acest aspect se impune de 
la sine, nemaifiind necesară oferirea de argumente 
suplimentare. Prin urmare, putem proceda, în cele 
ce urmează, la tratarea argumentelor istorice pe 
care se întemeiază includerea Coroanei de oțel în 
stema României.

2. Includerea Coroanei de oțel  
în stema României – act de dreptate  

și reparație istorică
După cum precizează specialiștii heraldicii și 

după cum chiar și nespecialiștii acestui domeniu 
cunosc sau pot măcar să presupună, stema unui 
stat cuprinde elementele simbolice cele mai 
reprezentative pentru țara în cauză, care deseori 
se leagă de evenimente istorice (fie reale, fie având 
o pronunțată amprentă mitologică) sau de ceea 
ce fiecare societate consideră a fi trăsăturile sale 
distinctive pe care dorește cel mai mult să le scoată 
în evidență.

Referitor la stema României, chiar Legea 
nr. 102/1992 precizează7 că „Stema României 

simbolizează statul român naţional, suveran şi 
independent, unitar şi indivizibil”. Dată fiind 
existența acestor dispoziții legale, orice altă 
explicație pe care am putea-o identifica va fi 
lipsită de trăsătura esențială a acestor dispoziții, 
respectiv forța juridică obligatorie. Altfel spus, nici 
o explicație nu va putea avea efectele pe care le are 
o dispoziție legală.

Aceeași lege oferă și explicațiile simbolurilor de 
pe cartierele scutului mic, aflat pe pieptul acvilei 
(reprezentat în detaliul fotografic din partea 
dreaptă a textului), după cum urmează:

„a) în primul cartier este stema Țării Româneşti: 
pe albastru, o acvilă de aur cu ciocul şi ghearele roşii, 
ţinînd în cioc o cruce ortodoxă de aur, însoţită de un 
soare de aur la dreapta şi de o lună nouă de aur la 
stînga;

b) în cartierul doi este stema Moldovei: pe roşu, un 
cap de bour negru, însoţit de o stea de aur între coarne, 
cu cinci raze, de o roză cu cinci foi la dreapta şi de o 
lună conturată la stînga, ambele de argint;

c) în cartierul trei este stema Banatului şi Olteniei: 
pe roşu, peste valuri naturale, un pod de aur cu două 
deschideri boltite, din care iese un leu de aur ţinînd un 
paloş în laba dreaptă din faţă;

d) în cartierul patru este stema Transilvaniei, cu 
Maramureşul şi Crişana: un scut tăiat de un brîu 
roşu îngust; în partea superioară, pe albastru, o acvilă 
neagră cu ciocul de aur, ieşind din brâul despărţitor, 
însoţită de un soare de aur la dreapta, de o lună de 
argint conturată la stînga; în partea inferioară, pe 
aur, şapte turnuri roşii, crenelate, dispuse pe două 
rînduri, patru şi trei;

e) în insițiune sânt reprezentate ţinuturile Mării 
Negre: pe albastru, doi delf ini de aur afrontaţi, cu 
cozile ridicate”8.

Dat fiind faptul că unirea tuturor teritoriilor 
locuite de români a reprezentat, de-a lungul 
exitenței poporului român și mai cu seamă 
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în perioada de formare a statului român, cel 
mai important deziderat istoric al acestuia, 
ne apare drept firesc faptul că stema actuală a 
României reunește, practic, elementele heraldice 
reprezentative ale provinciilor istorice românești, 
care alcătuiesc, astăzi, statul național unitar român.

Ceea ce lipsea din stema României, până la 
revizuirea legală din 2016, era, însă, elementul 
reprezentat de Coroana de oțel. O posibilă 
explicație a acestui fapt o oferea, înaintea revizuirii, 
istoricul Ioan Ban, după cum urmează: „stemei 
actuale [dinaintea revizuirii din 2016, s.n.] îi 
lipseşte, faţă de stema interbelică, simbolul heraldic al 
Casei de Hohenzollern, precum şi coroana de pe capul 
acvilei, considerată – atunci când s-a decis actuala 
formă ca f iind simbol regalist. Acest din urmă aspect 
a fost unul eronat, întrucât coroana care încununa 
acvila României era Coroana de Oţel, însemnul 
independenţei dobândite în anul 1877. Coroana 
de oţel a fost turnată din ţeava unui tun turcesc, 
capturat în Războiul de Independenţă”.9

Aceeași explicație este oferită și de Expunerea 
de motive a Legii nr. 146/2016. Așadar, aceia dintre 
noi care doresc neapărat să repudieze simbolurile 
asociate cu monarhia pot alege să ignore faptul că 
acea Coroană de oțel a fost comandată de Regele 
Carol I și purtată, apoi, de toți Regii României, 
dar nu pot ignora faptul că ea evocă un moment 
definitoriu din istoria neamului românesc, 
a cărui importanță nu poate fi negată decât  
printr-un demers vădit răuvoitor, respectiv obți-
nerea independenței de stat a României.

Simpla evocare a acestui moment ar trebui 
să fie considerată suficientă, însă nu poate fi 
dăunător nici să amintim faptul că, pentru 
imensa majoritate a exitenței lor statale, înaintașii 
noștri români au fost organizați în forme de 
stat monarhice (fie că este vorba de principatele 
conduse de domnitori, de Regat sau chiar și de 
imperiile străine care au supus segmente mari de 
populație românească). Practic, toate realizările 
istorice importante ale poporului român au fost 
obținute în cadrul diferitelor regimuri monarhice. 
Forma republicană de guvernământ nu este doar 
recentă (datând din 1947), dar însăși instaurarea 
ei se leagă de unul dintre cele mai mari abuzuri 
din istoria recentă a României (abdicarea forțată 
a Regelui Mihai I, urmată de proclamarea 

Republicii cu încălcarea Constituției în vigoare în 
acel moment și a legislației subsecvente). Așadar, 
dacă negăm componenta monarhică a trecutului 
nostru nu facem decât să ne negăm cea mai mare 
parte a propriei istorii!

3. În loc de concluzii – este coroana  
un simbol exclusiv monarhic?

Așa cum am amintit mai sus, argumentul 
principal al colegilor noștri ce resping reprezentarea 
Coroanei pe stemă este legat aproape exclusiv 
de asocierea ei cu regalitatea. Însă Expunerea de 
motive a Legii 146/2016 face referire la faptul că 
și alte state europene, a căror formă de guvernare 
este cea republicană, afișează simboluri asociate 
coroanei pe propriile steme. Am efectuat o scurtă 
verificare a acestei susțineri, iar concluziile acesteia 
se regăsesc în cotinuare.

Iată, așadar, stema Albaniei, care conține 
reprezentarea coifului de fier al revoluționarului 
antiotoman, considerat erou național, Skanderbeg 
(în dreapta textului).

În aceeași idee, în partea stângă a textului 
reproducem stema statului austriac (a se 
observa, și în acest caz, coroana). Continuăm 
seria reprezentărilor grafice cu stema Bulgariei 
(regăsindu-se, de asemenea, în partea dreaptă a 
textului, și în cadrul căreia se poate observa, în 
mod aproape identic, reprezentarea, deasupra 
scutului, între cei doi lei aurii, a unei coroane). 
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Într-un mod foarte asemănător, stema 
Finlandei (țară care, în forma sa modernă, nu a 
cunoscut niciodată o formă de stat diferită de cea 
republicană) prezintă un leu pe capul căruia se 
regăsește, de asemenea, o coroană, după cum se 
poate observa din figura din partea dreaptă a acestui 
text. Cât despre stema Ungariei (foto stânga), 
aproape că nu mai este necesară nici o precizare 
legată de faptul că ea conține ceea ce poporul 
maghiar consideră, (indiferent de argumentele 
istoricilor, care nu au ajuns la o concluzie clară și 
care, oricum, nu fac obiectul demersului nostru) ca 
fiind Coroana Sfântului Ștefan. În fine, ultimele 
două state pe care le utilizăm drept exemple sunt 
reprezentate de Serbia (stânga) și Muntenegru 
(dreapta), ale căror steme conțin, de asemenea, 
elementul heraldic al coroanei.

Ce au în comun toate aceste state? În 
primul rând, faptul că sunt, fără excepție, state 
republicane. Desigur, puteam utiliza, drept 
exemple și monarhii, însă în acest caz s-ar fi 
putut susține că reprezentarea coroanei pe stema 
acelor state e motivată de existența formei de 
guvernământ monarhice. În al doilea, faptul că 
multe dintre ele sunt foste state comuniste. În 
toate aceste cazuri, însă, cetățenii lor au considerat 
că simbolul coroanei este asociat atât de puternic 
cu anumite momente definitorii din istoria sau 
mitologia națională a fiecăruia dintre ele, încât 
reprezentarea coroanei pe stemă se impune chiar 
în lipsa unei forme de guvernământ monarhice. 
Privind lucrurile și din această perspectivă, putem 
noi să continăm să refuzăm reprezentarea simbolul 
Coroanei de oțel pe stema României?

Note:
1 Art. 12 alin. (4) din Constituția României.
2 Monitorul Oficial nr. 236 din 24 septembrie 

1992.
3 Monitorul Oficial nr. 542 din 19 iulie 2016.
4 Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 102/1992, 

revizuită;
5 Preluată de pe https://legislatie.just.ro/

Public/DetaliiDocument/2381, 2016, accesat 
17.04.2022.

6 Al cărui alin. (5) precizează că „În România, 
respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor 
este obligatorie”.

7 Art. 1. Legea nr. 102/1992
8 Art. 1 alin. 2 din Legea nr. 102/1992, 

actualizată.
9 Ioan Ban, apud Bogdan Iancu, Stema 

României: ce semnifică acvila, bourul sau leul. De ce 
a fost dată jos de pe stemă coroana, www.adevarul.ro, 
04.04.2015, accesat 17.04.2022.

�v�
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CURIER

1. Am primit la redacție, de la Filiala Județeană 
Timiș a ANCMRR „Colonel Ion Enescu”, 
biografia președintelui acesteia, col. (r) Constantin 
C. Gomboș. O biografie care scoate în evidență 
hărnicia care l-a caracterizat și caracterizează atât 
ca ofițer cât și ca istoric militar. Din cuprinsul 
acesteia am desprins faptul că acesta și-a pus 
semnătura pe șaptesprezece lucrări cu tematică 
istorică și a colaborat la alte șapte. În același 
timp sunt scoase în evidență numărul mare de  
materiale publicate în ziare și reviste militare, dar 
și din alte medii din țară și din străinătate. A fost 
remarcat ca istoric de „Enciclopedia Banatului –  
Istoriografie” editată de Academia Română, 
Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice 
și în Enciclopedia Reprezentanților Scrisului 
Românesc, realizată de Academia Română, 
secția de Științe Istorice și Arheologie. Activi-
tatea și realizările domnului col. (r) Constantin  
Gomboș le puteți face cunoscute în revista  
Filialei Județene Timiș a ANCMRR „Rezervistul 
din Timiș”, care este distribuită și filialelor 
ANCMRR din țară..

2. Domnul col.(r) Victor Neghină ne-a trimis 
la redacție materialul „Mareșalii și Generalii 
Centenarului Marii Uniri” în care autorul aduce 
în prim-plan contribuția acestora la realizarea 
marelui eveniment din 1918 înscris cu litere de 
aur în istoria României, respectiv „Marea Unire”. 
Sunt aduși în prim-plan următorii: Mareșalul 
României, CONSTANTIN PREZAN, (1861-
1943), Mareșalul României ALEXANDRU 
AVERESCU (1859-1938), Generalul CONS-
TANTIN CRISTESCU (1866-1923), Generalul 

EREMIA GRIGORESCU (1863-1919), Gene-
ralul GHEORGHE MĂRDĂRESCU (1866-
1938), Generalul TRAIAN MOŞOIU (1868-
1932), General DAVID PRAPORGESCU 
(1865-1916), General ION DRAGALINA 
(1860-1916). Pentru fiecare dintre aceștia autorul 
a selectat aspecte din viața și activitatea acestora, 
care prin locul și rolul lor au contribuit la realizarea 
Marii Uniri. Autorul, totodată, pune accent pe 
măria sa Soldatul Român, respectiv cei 800.000 
de morți, răniți și dispăruți care s-au jertfit pentru 
întregirea Neamului și a Țării.

Materialul în întregul său a intrat în fondul de 
documentare al revistei. Mulțumim domnului col.
(r) Victor Neghină.

3. a) Deși în fiecare număr publicăm, pe scurt, 
tematica pentru numărul viitor al revistei „Rezerva 
Oștirii Române“ foarte multe dintre subiecte 
rămân neabordate de către conducerile filialelor și 
subfilielor. Din această cauză multe dintre acestea 
se repetă mai apoi și în alte numere la aceeași 
rubrică. Vă rugăm mai multă atenție în acest sens.

b) Un aspect asupra căruia atragem atenția este 
cel potrivit căruia, există filiale care în numerele 
apărute până în prezent ale revistei le semnalăm 
doar o dată sau deloc. Noi credem că și membrii 
acestor filiale ar dori să citească în revistă despre 
activitatea lor, care suntem convinși că pentru unii 
este foarte bună. Mai reflectați!

c) Revistele expediate ajung în mare parte la 
destinație. Mai sunt însă, de fiecare dată și excepții. 
Și aceasta pentru că nu toți țin cont de anunțul pe 
care redacția îl face o dată cu expedierea coletelor  
cu reviste.   

�v�
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PAGINA LIRICĂ

Colonel (r) GHEORGHE CIREAP
UN EPIGRAMIST ÎN PLINĂ AFIRMARE

Colonelul (r.) Gheorghe CIREAP, 
membru al Cena clului „Satiricon“ din 
Cluj-Napoca, a finalizat recent ceea ce 
el numește „trilogia epigramei mele“, 
prin publicarea celui de-al treilea 
volum, cu un titlu interesant, respectiv 
„PORNIREA ÎN P(O)ANTĂ”. 

L-am cunoscut pe autor la înce-
putul anului 2019, în ian uarie, atunci 
când am fost primit și eu în Ce na clul  
„Satiricon“. Prima impresie este aceea pe 
care o păstrez și acum. Colegul și prietenul 
Gheorghe Cireap – acum îmi permit – este un  
om bun, cu majuscule. Un apropiat al tuturor, un 
om corect, spiritual, punctual, școlit pe vremea 
când învățătura, învățăturile și cei șapte ani  
de-acasă ridicau caractere. 

Cochetează de puțin timp cu epigrama, dar s-a 
impus în rândul celor care produc o epigramă 
bună, iar din punctul de vedere al prozodiei chiar 
impecabilă. Mereu deschis și perseverent, atent 
la orice sfat, a ajuns, iată, să adune într-un timp  
re cord trei volume valoroase, apreciate de confrații 
consacrați. Precedentele două volume, respectiv 
„Ziua epigramei/Epigrama zilei“ și „(Ne)poante 
stresante“ sunt la fel de interesante și consistente. 
Este adevărat că înainte de această trilogie 
mai pu bli case alte trei cărți, ca o confirmare a 
potențialului său creativ, chiar dacă pe toate șase 
le-a scris după împlinirea vârstei de șaizeci de  
ani – sau poate tocmai de aceea.

Remarc, de asemenea, faptul că a reușit să câș-
tige premii importante, la concursuri cu tradiție 
și nu pot să nu observ că, poate de prea multe ori, 
s-a clasat la (o) mustață de podium. Eu aș numi 
ghinion acest fapt. Domnul colonel susține că se 
bucură întotdeauna când se află în prima jumătate 
a clasamentului. I-aș reproșa că-și dorește cam puțin 
în raport cu va loarea epigramelor pe care le produce. 

Prof. GRIGORE COTUL
Secretar literal al Asociației Epigramiștilor Clujeni „Satiricon”

Este prezent cu epigrame, la temele 
propuse, în mai toate revistele genului. 

Nu știu să fi lipsit, în ultimii ani, din 
vreun număr al re vistei „Epigrama“ – 
publicație a Uniunii Epigramiștilor 
din România –, dar și din multe alte 
publicații de prestigiu. Sunt sigur, este 
cel mai punctual dintre noi, când e vorba 

de termenul de trimitere a așa-numitelor 
„cioace”, adică grupaje de epigrame pe o 

temă dată ale membrilor „Satiricon“, care apar 
lunar în ziarul „Făclia“, din Cluj-Napoca.

Publică, aproape zilnic, pe Facebook, epigrame 
sau catrene care au legătură cu evenimente ori 
întâmplări petrecute proaspăt. Asta dovedește că este 
un om foarte bine informat, întotdeauna ancorat în  
realitatea pe care o trăim.

Epigramiștii, cât ar părea de binedispuși, de puși 
pe râs, mereu cu poanta la ei, nu sunt deloc așa. 
Cel puțin eu așa cred. În general, epigramiștii sunt 
triști. Stau pe margine, observă, compară și în cep să 
șlefuiască acea idee până devine epi gramă. Epigrama 
nu jignește, nu își bate joc. Ea sa ti rizează niște 
fapte, derapaje, niște proaste obi ce iuri sau elemente 
negative ale comportamentului ome nesc. Din această 
perspectivă, îmi asum să afirm că Gheorghe Cireap a 
devenit un „mare trist“, poate un strop cam îngăduitor 
cu apucăturile îm prejurului atât de ofertant. 

Cartea la care fac referire acum, scrisă cu multă 
pasiune, apă rută în anul 2022 la prestigioasa editură 
clujeană Napoca Nova, vine să împlinească un vis 
al auto rului, acela de a avea o trilogie a epigramei 
sale. Acest volum cuprinde, în peste 230 de pagini, 
o parte din epigramele scrise în anii 2020 – 2021 și 
a reușit să redea, în stilul spe cific genului, trăsături 
ale vieții sociale din aceas tă perioadă convulsionată. 

Nu-mi propun să fac acum o selecție de epigrame 
și catrene pe care le con sider antologice, din motive 
justificate. În primul rând erau multe, apoi era o  
selecție prea personală, ori gusturile sunt diverse  
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și nu se discută. Cartea a fost scrisă numai pentru 
persoane cunoscute, cărora autorul le-o oferă 
cu dedicația potrivită. Fie care cititor va găsi, cu 
siguranță, ceva pe gustul lui. Dacă nu găsește, 
problema nu-i aparține autorului. Îmi plac mult 
titlurile date capitolelor: „Zâmbete în familie”;  
„Haz de necaz”; „Amprente …la zi”; „Hazul în 
concurență”; „Umor corector”. Toate te în deamnă să 
citești atent, cu un ochi și mai analitic.

Sunt absolut convins că acest volum este va-
loros și atotcuprinzător. Citindu-l am fost, de 
multe ori, invidios că nu mi-a venit mie întâi acea 
idee, acel joc de cuvinte. Dar, asta e o altă poveste, 
bine c u  noscută între epigramiști. Rămân cu un 
gust pronunțat și persistent de epigramă bună, 
lucrată, inspirată, dat de calitatea „produselor” 
dintre coperte. Cititorii pot să-și dea cu părerea 
aruncând o privire pe cele ce urmează.

DRAGOSTEA {I SENIORUL

Dragostea, când ești vivace,
Se și spune, se și face,
Dar, ajuns un senior,
Ești mai mult… povestitor!
 

SFAT PENTRU FEMEI

Oricât ar fi de frumușel,
Din rândul celor șugubeți,
De vrea să pară mielușel,
Întâi de toate să-l îmbeți!
 
SFAT PENTRU B\RBA]I

Când te gândești la însurat,
În loc să stai îngândurat,
Aplici metoda indicată:
S-o vezi, întâi, demachiată!
 

STATUTUL DE B\RBAT

Un bărbat neînsurat
Pare-a fi neterminat;
De se lasă tras pe sfoară,
Terminat e când se-nsoară!
 

EXPLICA]IE… LOGIC\

Cozonacu-i… masculin,
Pâinea este… feminin;
Explicația-i mai nouă:
Cozonacul are ouă!

O POSIBIL\ COMPARA]IE

Atunci când ți-a trecut beția
Și nu ai gândul la idilă,
Compari amanta cu soția:
Frumoasă, însă… instabilă!

�v� �v� �v�

AVANTAJE COLATERALE

Îmi aduce satisfacții
Faptul că-s nevaccinat:
Chiar de-mi place la distracții,
Două nunți am evitat!

LUPTA CU VIRUSUL COVID

M-am luptat punând tot zelul
Și-am acum un singur dor:
După ce-am făcut rapelul,
Să rămân… nemuritor! 

P\CATE NE ERADICATE

Distingem, în societate,
Păcate de mentalitate:
Că unora le place fenta
Și mulți sunt cei ce freacă menta!

CRITERII DE PROMOVARE

V-am prevenit, de ani de zile:
Se promovează mult pe pile,
Și una, nu prea talentată,
Ajunge sus, de-i tare-n tată!

AVANTAJELE {COLII ONLINE

Teleșcoala-i vâlvătaia
Care multe-a mistuit:
A eliminat bătaia
Și transportul gratuit!

ÎNTRE SP\LARE {I ALBIRE

Declarația de-avere
Ne arată că-s uniți
Într-o tristă-asociere:
Bani spălați și hoți… albiți!
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O PRECIZARE NECESAR\

Frumos și harnic și bogat… 
Le-avertizez doar pe femei
Că nu e vorba de-un bărbat, 
Ci sunt, cu siguranță… trei! 

UN B\RBAT OPTIMIST

De când ne ducem viața-n doi,
Încerc să mă încurajez
Și nu privesc prea mult ’napoi;
O fac forțat, doar când parchez!

EVALUARE PERIODIC\

Conducătorii, decidenții,
Sunt tot la fel ca precedenții:
Să ne conducă n-au habar,
Dar mint acum cu mult...mai clar!

FATALITATE

Ani la rând ai așteptat
Soarele pe strada ta;
Prea târziu ai constatat
Că… mai bine te-ai muta! 

{COAL\ GRATUIT\

O parte-a lumii-i mulțumită
Că școala este gratuită,
Și-ntr-adevăr, așa e treaba:
Chiar foarte mulți o fac… degeaba!

O CAUZ\ POSIBIL\

Performanța-i dificilă,
Nu gustăm din glorie,
Că la noi e prea stabilă
Starea… provizorie!

ANOMALII COTIDIENE

Ziua ți-e stricată iar
Când te urci pe un cântar,
Când trăiești din amintiri,
Sau te uiți prea mult la... știri!

SFAT PRAGMATIC

Ești obligat – că vrei, nu vrei –
S-accepți mișcarea de idei;
Încearcă, totuși, dacă poți,
Să-i mai eviți pe… idioți!

�v�

PROGRES ÎN SPIRAL\

Cândva semnam punând un deget,
Cu umilință și sfială;
Ne-ntoarcem, iată, fără preget,
La semnătura… digitală!
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Colonel (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE
DE LA STUDIUL ISTORIEI LA CREAȚIA LIRICĂ

De curând, domnul colonel (r) Cristache Gheorghe, colaborator 
permanent și membru în redacția revistei „Rezerva Oștirii Române”, 
a depus în portofoliul acesteia din urmă, un număr însemnat  
de poezii cu tematică patriotică și religioasă.

Într-o discuție în Colegiul de Redacție al Revistei s-a subliniat printre 
altele, că această preocupare a domnului colonel (r) dr. nonagenar nu este 
una nouă. Dovadă, în acest sens, sunt versurile scrise în timp și presărate în 
multe din lucrările sale științifice. 

Dintre poeziile scrise în ultima perioadă, am ales pentru publicare pe cele 
ce urmează.

Colonel (r) ing. Marin Andrei

TRÂMBI]A JERTFEI

În noi trecutul viu trăiește
Și ’ndemnul glasului său sfânt,
Străbuna vitejie o cheamă
Cu dor de-un strămoșesc pământ…

În lacrima, tremurătoare,
Ce’n ochii mamelor s-a prins,
Stă, veșnic, ruga de izbândă
Cu ceru-i cald, în veci aprins!

Strămoșii, – dreptul biruinții
Îl cer, ca’n vremi când plini de-avânt
În cap cu flamura credinții
Porneau ca șoimi pe-aripi de vânt…

…Și să se știe, – că atâta
Cât osul lor va odihni,
În glia`nsânge frământată,
Și-a noastră stea va străluci!

MÂINILE MAMEI

Mâinile mamei, mâinile sfinte,
Mâinile care m-au alintat
Strânsu-m-au la piept fierbinte
Cu dragoste ele m-au legănat.

Mâinile mamei, mâinile sfinte,
Mâinile care m-au înălțat, 
De la pruncul din scutece albe,
La omul cu carte-nvățat.

Mâinile mamei, mâinile sfinte,
Mâinile care m-au îmbrăcat, 
Să nu-ndur frigul, nici soare fierbinte. 
Cu grijă ele mi-au dat de mâncat.

Mâinile mamei, mâinile sfinte,
Mâinile care m-au mângâiat,
Merită sărutul de recunoștință,
Pentru tot ce ele mie mi-au dat

BISERICU]A

Bisericuță veche din micul meu cătun
Cu sfinți părinți de vreme ’negurați,
Tu ai primit genunchii mei plecați,
Tu mi-ai sădit în suflet tot ce am mai bun.

Bisericuța mea cu turnul strâmb, 
Cu sfinte mucenice ’ndurerate,
Tu mi-ai plinit nădejdile curate
Aduse’n zi de praznic sus, pe dâmb.

De mult pe tine te-a făcut din lemn
Credința ’naintașilor smeriți;
Și-acum în groapă ei dorm liniștiți
Știind c`au pus lui Dumnezeu un semn.

Bisericuță veche, îngerească,
Rămasă pe pământ din vremuri bune,
Tu parcă întrupezi o rugăciune
Rostită de o voce bătrânească.
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RUG\CIUNE
La aniversarea Marii Uniri a Românilor din 1918

În fața Ta ne închinăm, Părinte,
Prinosul să-ți aducem azi venim;
În fața Ta ne închinăm, Părinte,
Dar nu avem nici imnuri, nici cuvinte
Puterea Ta ’ndeajuns s’o preamărim.

Că nu ne-ai dat uitării niciodată,
Și-alăturea cu noi mereu ai fost, 
Că nu ne-ai dat uitării niciodată, 
Credință’n piept ne-ai pus – nestrămutată
Și scut ne-ai fost, Părinte, și-adăpost.

Tu ai văzut cumplita nedreptate,
Durerea picurată strop cu strop;
Tu ai văzut cumplita nedreptate
Și lacrimile noastre preacurate
Și sângele ce-a curs la noi – potop.

Te-a ’nfiorat cum gem îngenunchiații,
Pe sfântul lor pământ înstrăinat,
Te-a ’nfiorat cum gem îngenunchiații,
Și’n pulbere-ai sfărâmat atunci Carpații
Și Milcovul și Prutul le-ai secat.

Pe nouă temelie ai pus o Țară
Și soare nou aprins-ai pentru ea;
Pe nouă temelie ai pus o Țară
Așa precum strămoșii o visară 
Și-a noastră’n veci va rămânea 

Din slava ce Te ’ncunjură, Stăpâne,
Întoarce-Te o clipă înapoi;
Din slava ce Te ’ncunjură, Stăpâne,
Ascultă glasul mucedei țărâne
Și-al celor ce-ți vorbesc acum prin noi.

Cântări îți vom aduce și mărire
Nu’n trâmbiți poleite cu argint:
Cântări îți vom aduce și mărire
Prin dragostea de jertfă – și iubire,
Prin stropii de sudoare ce nu mint.

O candelă va fi în noi credința
Aprinsă la altarul unui schit,
O candelă va fi în noi credința

Și’n ea pluti-va ’n veci recunoștința,
Iar tu vei fi, Stăpâne, prea-mărit

Primește fumul jertfei noastre sfinte
Și rugile ce azi ți se prostern.
Primește fumul jertfei noastre sfinte
Și harul Tău asupră-ne, Părinte,
Și pacea Ta, revars’o în etern.

HO]II DE PATRII

Mai trăiesc pe pământ găinari,
Prădători de morminte încă se nasc;
Nici sfinții n-au scăpat de tâlhari,
Până și-n moarte hoții ne pasc.

Mai trăiesc pe pământ niște fiare
Ce-și pun pe figură masca de om
Și-ți intră în casă, blânde mioare
Din care sar lupii cei fără de somn;

Îți smulg și icoana de sub candela vie –
Chip Preacurat ce-l porți din vechimi,
Odoare de preț, hrisov de moșie
Le duc fără milă printre străini.

Tu, purtător de chip omenesc
Unde erai, când Divinul scria:
„Să nu furi” nimic din ce dăruiesc
Aproapelui tău, ție asemenea? ...
Aproapele meu, Patria nu mi-o fura!

BALADA VETERANILOR DE R\ZBOI

Îi vezi pășind pe stradă aplecați
Căci peste ei trecut-au dureros atâția ani.
Ieri căpitani, maiori sau bravi soldați,
Azi socotiți ca o povară și uitați, 
Acești năpăstuiți de veterani.
Istoria s-a scris cu sânge
Și asta o știm de mii de ani,
Azi, cel ce a fost erou mai rabdă încă,
Cu lacrimi udă pâinea ce-o mănâncă,
Acești năpăstuiți de Veterani.
Din când în când ne pleacă în veșnicie,
În lumea celor drepți și asta an de an,
Când clopotele bat ca să ne dea de știre
Că suntem mai săraci, prin părăsire,
Cu înc-un oropsit de veteran.
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DIMITRIE CANTEMIR –
DOMNITOR ROMÂN ȘI CĂRTURAR EUROPEAN

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

VALORI ALE CULTURII, CIVILIZAÞIEI  
ŞI SPIRITUALITĂÞII ROMÂNEŞTI

S-au scurs 299 de ani de la încetarea din 
viață, în exil, a celui mai mare cărturar 
și umanist din perioada Evului 
Mediu – Dimitrie Cantemir – cel 
care s-a ilustrat printr-un spirit 
enciclopedic în atâtea domenii, 
membru al Academiei din 
Berlin (1714). Personalitatea 
lui multiplă de învățat, om 
politic și patriot stă ca o ilustră și 
grăitoare dovadă despre însușirile 
morale și despre talentele firești ale 
poporului român. A fost domn în două 
răstimpuri scurte, în condiții deosebit de 
vitrege (martie-aprilie 1693 și 1710 – 1711). 

Fiul lui Constantin Cantemir, care a devenit 
domnitor al Moldovei (1685-1693) în urma unei 
reușite cariere militare. Mama sa, Ana Bantăș, 
provenea dintr-o familie avută de negustori. 
Frustrat de originile modeste, va încerca să-și 
alcătuiască o genealogie fantezistă, pretinzând că 
se trage din marele han Tamerlan. Fratele, Antioh, 
va fi domnitor între 1696 și 1700 și apoi între 
1705 – 1707. Deși tatăl nu știa carte, Dimitrie va 
primi o educație aleasă, avându-l drept professor 
particular pe Ieremia Cacavales, ilustru teolog. Va 
învăța limbile clasice, greaca veche și latina, dar 
și logică, retorică, teologie. Din 1688 trăiește la 
Constantinopole, în calitate de capuchehaie și își 
desăvârșește instrucția sub auspiciile Școlii Înalte 
a Patriarhiei Ortodoxe, unde, prin intermediul 
unor iluștri profesori, care studiaseră la Padova, 
intră în contact cu lucrări – repere ale culturii 
occidentale. În acest mediu cosmopolit trăiește 
aproape două decenii, legând relații cu diplomați 
occidentali și din Rusia. După moartea tatălui, 
preia pentru foarte scurtă vreme domnia (1693), 

iar experiența îi va inspira alegoria Istoria 
ieroglif ică. În 1710 devine domnitor 

al Moldovei, iar în aprilie 1711 
încheie un tratat secret cu Petru 
cel Mare, punând bazele unei 
alianțe antiotomane. Totul se 
sfârșește însă cu înfrângerea din 
bătălia de la Stănilești (8-12 
iulie 1711), după care urmează 
anii de exil în Rusia. Aceasta va fi 

perioada cea mai intensă din punct 
de vedere cultural, în care principele, 

devenit consilier al țarului și membru 
al Senatului, își duce la bun sfârșit cele 

mai importante opere istoriografice. În 1722-
1723 îl însoțește pe Petru cel Mare în Campania 
antiotomană din Caucaz, pentru ca, pe 21 august 
1723, să moară de diabet la moșia sa.

Asemeni voievozilor dinaintea sa, despre 
a căror istorie se pregătea să scrie, Dimitrie 
Cantemir s-a ridicat să dobândească prin arme 
libertatea țării sale, de prea multe ori umilită. 
Când Petru cel Mare, țarul Rusiei, începe  
războiul cu turcii (1711), Cantemir, care  
petrecuse mulți ani la Stambul, cunoscând 
slăbiciunea acestora din urmă, a tras paloșul  
și s-a rânduit la lupta de la Stănilești. Prin 
convenția încheiată cu acest prilej, Moldova urma 
să aibă vechile ei hotare de la Dunăre și Mare. 
Neculce, cronicarul, arată uimirea și bucuria 
stârnite pretutindeni când s-a aflat că Moldova 
se ridică împotriva padișahului. Dar norocul nu 
l-a slujit pe Cantemir întru această „chiverniseală 
politicească”. Nici pe el, nici Țara. Moldovenii 
sunt înfrânți, Dimitrie Cantemir părăsește 
Moldova, iar Țarul îi dă moșii întinse și-l face 
consilierul său.
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Ajuns la Petersburg, Dimitrie Cantemir și-a 
văzut istovite în deșert visurile de libertate cucerite 
cu spada. Totuși nu și-a pierdut nădejdea. Îl înzestra 
un temperament dinamic, o minte flămândă de 
boala suculentă a științei, un suflet mare și nobil 
cuprins de adevăr și cinste. „În tot adevărul ne 
giurăm – scria el – că în inima noastră gând rău și 
viclean nu este…”. Striga împotriva celor pătați de 
„câinești corcituri”, dar care în fața mai marilor cu 
„hulpești măgulituri înainte-le se arată”. Se nevoia 
spre paza omeniei și agonisirea bunului nume. A 
muncit cu înfrigurare, a cercetat, a învățat cu sete. 
Și a urmat să împlinească pentru Țara și poporul 
Român cu pana-i iscusită și cu mintea-i ageră ceea 
ce nu putuse săvârși cu paloșul pe câmpul de bătaie. 
A scris istorie și geografie, literatură și muzică. 
Întâi „Descrierea Moldovei”, apoi „Istoria creșterii și 
descreșterii Imperiului Otoman”. Lucrările, aproape 
singurele în materie pe acea vreme, au devenit 
repede de notorietate europeană.

În unele scrieri în românește, ca de pildă 
„Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea” 
și în „Istoria ieroglif ică”, a izbit cu mânie în cei 
care „cu o veroasă viclenie și cu un obraz ce nu 
știe a se rușina” adusu-i-au năcazuri în viață. În 
„Hronicul româno-moldo-vlahilor” a ridicat slavă 
poporului și faptelor lui, căutând să pună hotar 
și sfârșit gâlcevei, ocărilor pidosnice azvârlite 
de „basnuitori” asupra obârșiei noastre. Că așa 
„precum în teaca strâmbă sabia dreaptă, nici în 
teaca dreaptă sabia strâmbă a intra nu poate, tot 
așa nici minciuna sfruntată nu intră în istorie decât 
ca minciună sfruntată, vrednică de scârbă și mânie, 
de osândă și ocară”.

Astăzi puțini mai citesc „Istoria ieroglif ică”, 
dar la vremea ei a fost o carte rară și plină de multe 
înțelesuri, a fost o vie și plină de adevăr icoană a 
societății românești de la 1700. De aceea, unii au 
socotit-o a fi primul roman al literaturii române, 
iar alții o istorie comentată, dinamică, bogat 
împodobită cu zicale și cugetări înțelepte, multe 
luate din popor și multe devenite populare.

Dar mai cu seamă, „Descrierea Moldovei” și 
„Istoria creșterii și descreșterii Imperiului Otoman” 
i-au adus lui Cantemir faima europeană și nu 
numai. Scrise în latinește și traduse apoi în mai 
multe limbi, aceste opere au făcut cunoscute în 
lumea științifică istoria, geografia și aspirațiile 

românilor, au arătat pricinile creșterii și descreșterii 
Porții Otomane, au precizat întâia oară pe plan 
științific european rolul românilor în Evul Mediu.

Cantemir este autorul unor cărți de orient-
alistică, precum „Sistema religiei mahomedane”, 
unde se preocupă de istorie, limbă, folclor, de 
credință și de viața obștească a oamenilor, o 
adevărată comoară pentru cunoașterea vieții 
popoarelor din Orient – turci, arabi, perși.

Așa cum i-a cerut în 1717 Academia din 
Berlin, Cantemir a alcătuit, în grai latin, o scurtă 
„Istorie moldo-valahă”. Aici făcea cunoscută 
lumii originea daco-romană și zbuciumata istorie 
a poporului nostru de la întemeierea statelor 
românești până în vremea lui. Prin aceasta, 
Cantemir relua istorica și eroica luptă pentru 
independență, o relua neobosit, ca și poporul care 
n-a încetat nicio clipă a nădăjdui că va ajunge să 
trăiască liber. Totodată, continuă vrednica tradiție 
culturală românească din vremea lui Mircea cel 
Bătrân, Iancu de Hunedoara, Ștefan cel Mare, 
Neagoe Basarab ori Petru Rareș. Istoriile lui 
urmează și dezvoltă cronicile lui Grigore Ureche 
și Miron Costin – înaintași vestiți. Preocupările 
lui științifice se întâlnesc cu ale lui Constantin 
Cantacuzino Stolnicul care și el se străduia și scria 
despre îndepărtata și nobila obârșie a poporului 
român. Cantemir aducea dovezi în plus față de 
afirmațiile înaintașilor. 

Marele merit al lui Dimitrie Cantemir în 
istoria culturii româneşti este de a fi cel dintâi 
autor de scrieri filosofice şi creator al terminologiei 
filosofice. „Divanul, sau gâlceava Înţeleptului 
cu Lumea”, sau „Giudeţul sufletului cu trupul”, 
tipărit în 1698 la Iaşi, în limbile română şi greacă, 
reprezintă primul tratat de filosofie morală în 
cultura română şi tot odată prima afirmare a 
crezului umanist al lui Dimitrie Cantemir.

Continuându-l pe Neculai Milescu, cunoscut 
lumii prin „Itinerar Siberian” și prin „Descrierea 
Chinei”, Dimitrie Cantemir a intrat în cultura 
universală cu opere științifice traduse în trei-
patru limbi. El scria cu aceeași patimă și sete 
de dreptate cu care, în 1711 înșfăcase spada să 
elibereze țara. Scria ca un harnic deschizător de 
drumuri în cultura românească, scria pentru 
apărarea drepturilor și a libertății țării, pentru 
faima și mândria poporului român. Și scrierile lui, 



Rezerva Oştirii Române 33

ca și faptele vitejești ale înaintașilor, au contribuit 
mult la afirmarea conștiinței naționale românești, 
pe care regimurile instaurate după 1989, fie din 
ignoranță sau din rea credință, au acționat și 
acționează să o șteargă din memoria celor mulți 
și sărăciți.

Învățatul, cărturarul, umanistul și domnul 
Moldovei s-a stins din viață în ziua de 21 august 
1723, în Rusia, la Moscova, fiind înmormântat cu 
mari onoruri în biserica grecească „Sf. Nicolski”. 
După o foarte lungă perioadă de timp, osemintele 
lui aveau să fie aduse în țară, la Iași și depuse, cu 
fastul cuvenit, în incinta mănăstirii „Trei Ierarhi”, 
pe latura din dreapta a strălucitului locaș de cult. 
Au fost așezate aici în anul 1935, adică la mai bine 
de două veacuri de la dispariția sa. Pe locul său 
de veci s-a așezat o piatră funerară, din marmură 
neagră, frumos modelată cu sculpturi florale 
și pe care s-a gravat vechea stemă a Moldovei, 
anii trecerii prin viață a ilustrului domn român 
și următoarea inscripție: „Aici, întors acasă din 
lunga și greaua pribegie, înfruntată pentru 
libertatea Țării sale, odihnește Dimitrie Cantemir, 
domnul Moldovei, învățat, cercetător al trecutului 
românesc. 17 iulie 1935”. Ulterior, în memoria 
sa, în mai multe localități din spațiul românesc, 
printre care se numără Iași, Huși, Cernăuți și 
București s-au înălțat monumente și alte însemne 
memoriale. Pe soclul bustului dedicat Domnului 
Moldovei, care se află așezat în curtea Muzeului 
Militar Național din București, este gravată 
această inscripție dedicativă: „Dimitrie Cantemir 
(1693; 1710 – 1711) «Filozof între regi și rege între 
f ilozof i« (text reprodus din diploma de membru 

al Academiei din Berlin). În același timp, ca o 
recunoaștere a meritelor pe care le-a avut în viață 
ilustrul bărbat de stat al românilor, remarcabilul om 
de cultură și de știință, numele său se află înscris 
pe frontispiciul multor instituții civile și militare 
de învățământ din România. Chipul său, redat în 
imgini foto sau modelat în piatră și bronz, poate 
fi văzut la loc de cinste în mai toate muzeele mari 
ale țării. În sfârșit, întru amintirea sa au fost bătute 
mai multe medalii jubiliare sau comemorative.

�v�
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La 13 mai 1977 Comisia de 
examen a Facultății de Istorie, 
aparținând Universității din Bucu-
rești, atribuia titlul de „doctor în 
istorie” domnului colonel Cristache 
Gheorghe, în urma susținerii tezei 
de doctorat cu tema „Pandurul 
Colonel Ioan Solomon”, având 
conducător științific pe academician 
Constantin C. Giurescu.

Au trecut de atunci 45 de ani în 
care domnul colonel dr. Cristache 
Gheorghe nu și-a precupețit efor-
turile pentru a da publicului iubitor de istorie noi 
și noi nestemate, care de care mai interesante, din 
domeniul istoriei și îndeosebi al istoriei militare.

O bună perioadă de timp de la obținerea titlului 
de doctor a conferențiat sau a predat interesante 
teme de istorie în instituții de învățământ militar, 
fiind deosebit de apreciat. Și nu-i de mirare că o 
parte dintre cei care i-au fost elevi s-au apropiat 
de istorie și în special de istoria militară. Până 
a fi titular al acestor cursuri a îndeplinit, cu 
rezultate foarte bune, funcții de comandă și stat 
major. A fost cooptat mai apoi în numeroase 
instituții științifice, distingându-se prin efortul 
făcut în bunul mers al acestora. Dintre acestea 
aducem în prim-plan următoarele: Asociația 
Oamenilor de Știință din România (căreia o bună 
perioadă i-a fost purtător de cuvânt); Societatea 
Numismatică Română (membru în Comitetul 
de conducere și apoi Secretar al Comitetului); 
Asociaţia de Istorie Comparativă a Instituţiilor 
şi Dreptului din România; Comisia Română de 
Istorie Militară; Societatea de Ştiinţe Istorice din 
România; Gazeta „Națiunea” (corespondent de 
presă); Asociația Națională a Cadrelor Militare 
în Rezervă și în Retragere (membru în Consiliul 
Director); Asociația Diplomaților Militari în 
Rezervă și în Retragere ș.a.

Este autor și coautor al unei însemnate și 
variate opere științifice în domeniile istoric, știință 
militară și cultură. Și-a pus semnătura astfel pe un 

Colonel (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE
45 de ani de la confirmarea ca „doctor în istorie“

Gl. bg. (r) dr. GHEORGHE CREȚU

număr însemnat de cărți (lucrări) 
cu o încărcătură științifică deosebită 
după cum urmează: Formaţiuni 
populare militare româneşti, Editura 
Militară, Bucureşti; Viaţa şi opera 
istoricului Ilie Minea, Editura Sport-
Turism, Bucureşti; Bibliografie 
numismatică românească, Editura 
Ştiin ţifică şi Enciclopedică, Bucu-
reşti; Ansamblul monumental de 
la Valea Mare Mateiaş, Editura 
Militară, Bucureşti; Revoluţia 
română de la 1848 reflectată în 

documente de metal, Edi tura Militară, Bucureşti; 
Triunghiul de foc Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, Editura 
Sylvi, Bucureşti; Judeţul Argeş. Mileniul III, anul 
1. Mică enciclopedie, Editura Sylvi, Bucureşti; 
Lirica românească a războiului din anii 1941-1945, 
Editura Sylvi, Bucureşti; Românii în războiul 
pentru neatârnare 1877-1878. O cronică inedită a 
vitejiei româneşti, Editura Sylvi, Bucureşti; Altarele 
eroilor neamului. Monumente şi însemne memoriale 
în aria de trăire românească. Mic dicţionar, Editura 
Europa Nova, Bucureşti; Oameni care au fost. 
C. Dobrescu – Argeş, Editura Sylvi, Bucureşti; 
Simbolurile naționale ale României, Editura Sylvi, 
Bucureşti; Români în Europa și în lume. Mărturii 
pentru eternitate, Editura Europa Nova, Bucureşti; 
Voievozi, domnitori, principi, regi, preşedinţi şi alţi 
şef i de stat din spaţiul românesc. Dicţionar, Editura 
D.P. Promotion, Bucureşti; Nicolae Grigorescu 
– Pictor de război, Editura U.N.Ap. „Carol I”; 
Cuza Vodă – făuritor al Statului Național Român 
Modern, Editura Dinasty Books Proeditura și 
Tipografie SRL; Un domnitor, o epocă, Cuza Vodă 
în conștiința Românilor, Editura Dinasty Books 
Proeditura și Tipografie SRL, București; Neagoe 
Basarab. Necropole Voievodale domnești și regale din 
Argeș și Muscel, Editura Dinasty Books Proeditura 
și Tipografie SRL, București; Fii ai Argeșiului 
și Muscelului – Membri ai Academiei Române, 
Editura Dinasty Books Proeditura și Tipografie 
SRL, București; Monumente și însemne memoriale 
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dedicate eroilor luptei pentru întregirea națională, 
Editura Academiei Oamenilor de Știință  
din România;

A colaborat la realizarea următoarelor lucrări: 
2000 de ani de statalitate, creştinism şi cultură în 
spaţiul românesc. Repere cronologice, 2 vol. Editura 
Sylvi, Bucureşti; Milenii de statalitate, creştinism 
şi cultură în spaţiul românesc. Cronologie, 3 vol. 
Editura Sylvi. A coordonat volumul Dezvoltarea 
în pragul mileniului III, Editura Europa Nova, 
Bucureşti, care cuprinde 86 de comunicări 
ştiinţifice prezentate la Congresul Academiei 
Oamenilor de Știință din România.

Este autorul a peste 4000 de articole, studii, 
comunicări ştiinţifice, evocări istorice, recenzii 
etc., pe teme de istorie şi teorie militară, cultură, 
numismatică, religie ş.a. publicate în reviste 
de specialitate, în presa centrală şi locală, sau 
prezentate la numeroasele manifestări științifice la 

care a participat de multe ori ca invitat de onoare. 
A fost distins cu premiul „Dimitrie Cantemir” al 
Academiei Oamenilor de Știință din România  
pe anul 2005. Este „Cetățean de onoare” al 
municipiului Curtea de Argeș și al comunei sale 
natale Mihăești de Muscel.

De 20 de ani este colaborator, iar în ultimii 5 ani 
și redactor al Revistei „Rezerva Oștirii Române”, 
organul de presă al ANCMRR „Alexandru Ioan 
Cuza”, revistă în care a semnat materiale deosebit 
de interesante la rubricile „File de istorie” și „Valori 
ale culturii, civilizației și spiritualității românești”.

Aducem, în numărul de față al revistei, la 
rubrica „Valori ale culturii, civilizației și spiritualității 
românești”, chiar pe cel care a susținut-o ani buni de 
zile, respectiv pe domnul colonel (r) dr. Cristache 
Gheorghe cu prilejul împlinirii a 45 de ani de când 
i-a fost conferit titlul de doctor în istorie.

La mulți ani!
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SEMNAL

O lucrare care aduce în prim-plan cea mai mare 
filială a ANCMRR din București, respectiv cea a 
Sectorului 6. După ce au fost punctate câteva repere 
din evoluția organizatorică a c.m.r.r., din perioada de 
după Războiul de Independență și cea interbelică, 
autorii dau curs demersurilor ce au avut loc, în prima 
parte a anului 1990, pe linia reînnodării tradițiilor 
asociative ale c.m.r.r.

Astfel, prin înființarea la nivel central a Ligii 
Naționale a Ofițerilor în Rezervă și în Retragere la  
31 mai 1990, azi Asociația Națională a Cadrelor 
Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan 
Cuza”, ale cărei baze au fost puse de către un comitet 
de inițiativă, s-a trecut la constituirea, la nivelul 
județelor și Municipiului București, a unor structuri 
ce urmau să facă parte din această Ligă, legiferată 
mai apoi printr-o hotărâre aprobată în final de către 
Conferința Națională a acesteia. Structura asociativă a  
Sectorului 6 a funcționat ca subfilială a Filialei 
Municipiului București, până în 1994 când devine 
Filială, tot subordonată structurii organizatorice 
a Capitalei, respectiv Organizației Municipiului 
București. Conferința Națională Extraordinară a 
ANCMRR din mai 2007, pe baza Hotărârii sale, a 

CĂRŢI.. .
MONOGRAFIA FILIALEI SECTOR 6 

BUCUREȘTI A ANCMRR 
„ALEXANDRU IOAN CUZA”

UN SECOL DE ELECTRONICĂ  
ÎN ROMÂNIA

statuat ca Filialele de 
Sector să funcționeze 
ca și Filialele Județene, 
fiind subordonate direct 
conducerii centrale a 
ANCMRR și când, struc-
tura de sine stătătoare a 
Municipiului București 
dispare.

Spre cinstea celor ce au realizat Monografia, aceasta 
nu aduce în prim plan doar probleme organizatorice, 
probleme care dau esența și eșafodajul unor astfel de 
structuri. Aceata abordează și o serie de probleme ce 
privesc și alte laturi ale activității, respectiv cele social-
culturale, multe dintre acestea fiind posibile datorită 
sprijinului Primăriei S. 6, dar și altor instituții.

Coordonarea lucrării a fost realizată de către  
gl. bg. (r) MARIAN CHIOȚEA, președintele 
filialei în exercițiu, cdor (r) TITUS VOICU și col. (r)  
IUSTINIAN BOANCĂ. Aceasta a văzut lumina 
tiparului în Editura Dacoromânia, operațiune dato-
rată sprijinului oferit de col. (r) dr. GHEORGHE  
STROE, membru în BP al filialei.

Felicitări!

La sfârșitul anului 2021 a a pă  -
rut în Editura Academiei Române 
volumul „Un secol de electronică 
în România”, coor donatori dr. 
ing. Nona Millea și dr. ing. Ion 
Constantinescu, coautori Muraru 
Anton, Mărâi Gheorghe ș.a. Cartea 
se înca drează în contextul mai larg al 
ela borării „Istoriei domeniului tehnic 
în Ro mâ nia”, sub egida Academiei 
Române. 

În lucrare su nt prezentate rea-
lizări și personalități care s-au 
afirmat în domeniul electronicii, 
cu subramurile sale, unii dintre 

specialiști fiind creatori de școală 
românească de electronică.

Volumul are 10 capitole, unul 
din ele (cap. 6) fiind dedicat 
telecomunicațiilor militare, cu 
două subdomenii – tehnică de 
transmisiuni și tehnică de radio-
locație, având drept autori pe 
col. (r.) dr. ing. Anton Muraru și 
regretatul dr. ing. Gheorghe Mărâi, 
dar și mulți alți colaboratori.

Drumul parcurs de arma 
transmisiunilor a fost sinuos, 
cu spectaculoase ascensiuni, dar  
și cu inexplicabile căderi sau stag-
nări. Totuși, la sfârșitul anilor 
1980, industria de apărare a 
reușit să realizeze tipurile de 
echipamente de transmisiuni 
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OMAGIU EROILOR  
ȘI VETERANILOR DE RĂZBOI 

PRAHOVENI
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Prefațată de mesajele doam-
nelor prof. dr. Maria Mariana 
Gheorghe – inspector școlar 
județean Prahova, Rodica Paras-
chiv – deputat Parlamentul 
României, Ludmila Sfîrloagă –  
vicepreședinte Consiliul Județean 
Prahova și Mihaela Radu – 
manager Biblioteca Județeană 
„Nicolae Iorga”, cartea de față 
ce poartă semnătura istoricului 
militar colonel (r) Constantin 
Chiper, membru al ANCMRR 
„Alexandru Ioan Cuza” Fili-
ala Județeană Prahova și vice-
președinte al ANCE „Regina 
Maria” Filiala Prahova aduce în 
prim-plan faptele de arme ale 
eroilor prahoveni prezenți în toate 
cele 3 războaie la care România și 
armata sa au luat parte. Este vorba 
de Războiul de Independență  
1877 – 1878; Primul Răzdoi 
Mondial 1916 – 1919; Al Doilea 
Război Mondial 1941 – 1945. 
Eroismul prahovenilor este ilustrat 

prin jertfa sutelor de eroi, prezenți 
în paginile cărții pentru fiecare 
război la care ne-am referit. Mulți 
dintre aceștia apar doar cu numele, 
alții însă cu adevărate biografii. 
Prezentarea biografiilor unor 
eroi, precum și prin prezentarea 
portretelor unor veterani de 
război, avem clar imaginea celor 
care la vreme de război au pus mai 
presus de orice Patria, îmbrăcând 
fără ezitare „Cămașa Morții”. 
Interesant este faptul că fiecare 
comună prahoveană și-a dat, prin 
eroii săi, tributul de sânge pentru 
propășirea neamului românesc și 
a țării.

Așa cum a făcut-o în toate 
cele 20 de cărți scrise despre eroii 
neamului românesc, istoricul mili-  
tar, colonel (r) Constantin Chiper, 
a reușit să creioneze magistral 
eroismul măriei sale SOLDATUL 
ROMÂN, căruia trebuie să-i 
aducem permanent mulțumire 
pentru contribuția sa la afir-

marea identității național-statale 
a României. Tipărirea lucrării 
s-a făcut prin contribuția unor 
instituții cu statut juridic, aproape 
douăzeci de persoane din societatea 
civilă și treizeci de persoane din 
comunitatea militară prahoveană.

Această valoroasă lucrare 
istorică a fost distribuită la școlile 
din județul Prahova. Cartea a 
văzut lumina tiparului la Editura 
KARTA-GRAFIC Ploiești, sub 
îngrijirea doamnei Mihaela Radu. 
Felicitări!

necesare înzestrării armatei: apa-
ratură pentru legături „cu fir” 
(telefoane, centrale, multiplexoare 
telefonice și telegrafice), aparatură 
radio, aparatură radioreleu (stații și 
autostații), puncte de comandă fixe 
și mobile, aparatură de secretizare, 
aparatură de comunicații cu laser, 
sisteme informaționale pentru 
categorii de forțe ale Armatei ș.a. 

Începând cu anul 1994, Armata 
Română a implementat un sistem 
de transmisiuni digitale, compatibil 
atât cu sistemele moderne de 
transmisiuni civile, cât și cu 
sistemele de transmisiuni NATO. 
Infrastructura de bază a noului 

sistem este realizată prin conexiuni 
radio, pe microunde, conexiuni pe 
fibră optică și conexiuni oferite de 
sateliții de telecomunicații.

Cercetarea, proiectarea și pro-
ducția tehnicii de transmisiuni și 
de radar s-au realizat într-un mare 
număr de instituții și întreprinderi 
de profil, românești, dar și prin 
cooperare internațională, cu firme 
de renume. 

Lucrarea se dorește a fi un 
omagiu adus miilor de electroniști 
români, civili și militari – univer-
sitari, cercetători, proiectanți și  
executanți -, cu contribuții însem-
nate la edificarea ramurii celei 

mai de vârf a secolului XX, 
ELECTRONICA, și un îndemn 
către generațiile tinere de a le 
aprofunda și dezvolta. Capitolul 6  
„Telecomunicații militare” se adre-
sează specialiștilor români care și-
au desfășurat activitatea în acest 
domeniu dar și publicului larg, și 
întinde un arc peste timp de 50 de 
ani (1968-2018). 
Col. (r.) dr. ing. Anton MURARU 

(distins cu Premiul „Petre 
Sergescu” al Academiei Române 

la 8 decembrie 2021)
Președintele Filialei sectorului 3 

„Eremia Grigorescu” 
a ANCMRR „Al. I. Cuza” 
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MONUMENTELE EROILOR DÂMBOVIȚENI
– MEMORII ETERNE ALE NEAMULUI ROMÂNESC –

Ediția a 3-a

REPER AL DESTINELOR
Promoția 1972 de ofițeri activi de transmisiuni după o jumătate de secol 

– amintiri, mărturii, reflecții – 
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Editarea acestei lucrări are 
la bază inițiativa Asociației 
Naționale Cultul Eroilor „Regina 
Maria” Filiala Dâmbovița „Mihai 
Viteazul”, sprijinul neprecupețit al 
Consiliului Județean Dâmbovița 
și parteneriatul Arhiepiscopiei 
Târgoviște.

Toți cei implicați în realizarea 
acestui album monografic soco-
tesc că nu și-au făcut decât datoria 
patriotică față de memoria eroilor 
de pe tot cuprinsul județului 
Dâmbovița, care prin suprema lor 
jertfă au făcut alături de alții de 
pe tot cuprinsul țării, ca neamul și 
vatra străbună să dăinue.

Volumul de față cuprinde 
monumentele și însemnele me-
mo riale din cele 7 municipii și 
orașe ale județului Dâmbovița 
și din cele 82 de comune ale acestuia, precum și din 
satele aparținătoare celor din urmă. Din municipiile 
și orașele județului sunt aduse în prim-plan 39 de 
monumente și însemne memoriale, iar din cele 82 de 
comune și satele aparținătoare acestora 278.

Interesant este că lucrarea de față înscrie separat 
miile de eroi din județ pe localități, căzuți în Războiul 
de Independență 1877 – 1878, în Primul Război 
Mondial, Al Doilea Război Mondial, Deținuții 
Politici, Eroii Revoluției din Decembrie ‘89 etc. 

O interesantă și emoționantă monografie-album,  
pe parcursul a 420 pagini, avându-l coordonator, 
redactor și tehnoredactor pe colonelul (r) dr.  
Constantin MONAC, năpădită de amintirile, 
mărturiile, reflecțiile și destinele celor 98 de absolvenți 
ai Promoției 1972 de ofițeri activi de transmisiuni, la 
jubileul unei jumătăți de secol.

Cartea debutează cu mesajele a patru distinse 
personalități ale României de astăzi: Academicianul 
general-maior (r) Victor Voicu, vicepreședinte al 

Unele monumente le aflăm în 
locurile publice ale localităților, 
în unitățile militare, în perimetrul 
bisericilor ortodoxe și chiar în 
interiorul acestora. Mulți dintre 
eroii înscriși în paginile cărții sunt 
trecuți cu gradele ce le purtau, 
unitățile și subunitățile în care 
au luptat. În parte din biserici se 
păstrează însemne memoriale, 
adevărate pomelnice ale eroilor 
localității respective.

După înscrierile care însoțesc 
fiecare monument sau însemn 
memorial aflăm când a fost ridicat, 
prin contribuția cui și ce reprezintă 
acesta (numele monumentului sau 
însemnului memorial).

Lucrarea a fost coordonată 
de col. (r) Gheorghe Ștefan –  

președintele Filialei „Mihai 
Viteazul” Dâm bovița a ANCE „Regina Maria”. Au 
contribuit la scrierea ei: prof.honor.univ.dr. George 
Coandă, prof.dr. Marian Curculescu, col.(r) Dumitru 
Iov, col.(r) Emil Cornel Petrescu, ing. Nicolae Posta, 
prof. Constantin Voicu, Pc.pr.dr. Ionuț Ghibanu (vicar 
arhiepiscopal), Pc.pr.prof.dr. Mihai Iulian Stan, lector 
univ.dr. Adrian Ignat. Foto: plt.adj.pr.(r) Adrian Robu.

Cartea a văzut lumina tiparului la Editura 
Bibliotheca Târgoviște.

Felicitări 

Academiei Române, scriitorul Dinu Săraru, generalul-
maior aviator (r) veteran de război Radu Theodoru, 
Ion I. Brătianu care, la unison, apreciază, demersul 
distinșilor absolvenți de acum o jumătate de veac, și 
le transmit elogioase „aprecieri ostășești, gânduri bune și 
prietenești, urări de bine, pace sufletească și sănătate”.

Alături de ei sunt, cu slovele lor jubiliare, și  
doi dintre comandanții care au instruit, educat și format 
pentru carieră și viață pe cei 98 de absolvenți: căpitanul 
de atunci Marcel Pumnea și locotenentul de atunci 



Rezerva Oştirii Române 39

Aurel Albu, în prezent colonei  
în retragere.

 Pornind de la cele trăite, multe 
probate pe baza documentelor 
din arhivele militare și a celor 
personale, prima parte a cărții 
face o interesantă și documentată 
prezentare monografică a Pro-
moției 1972, ca reper în istoria 
învațământului militar de trans-
misiuni. Se prezintă mai întâi 
contextul social-politic intern și 
internațional, cel geopolitic în 
care Promoția a fost pregătită și 
și-a desfășurat ulterior activitatea, 
continuând cu elemente și date 
concrete privind situația școlii 
militare de transmisiuni a vremii, 
curricula școlară, comandanții, 
profesorii, organizarea catedrelor 
și a subunităților, rezultatele școlare, transformările 
profunde și dinamice ale învățământului militar de 
specialitate din Arma transmisiuni, Armată, în deplin 
consens cu doctrina militară națională din acel timp. 
Cursul cronologic al prezentării este urmat de faptele 
de carieră și de viață ale Promoției 1972 de ofițeri activi 
de transmisiuni – „Tabloul de onoare”. 

 Spațiul cel mai generos din lucrare este acordat 
autoprezentării/prezentării celor 98 de absolvenți 
ai Promoției cu amintirile, mărturiile, reflecțiile și 
destinele lor, întruchipate în vieți, cariere cu muncă, 
eforturi și sacrificii, succese și eșecuri, bucurii și tristeți. 
Din scrierile absolvenților sau despre absolvenții de 

acum 50 de ani reiese pregnant 
în evidență personalitatea și 
individualitatea fiecăruia, dar și 
abilitatea și determinarea lor de 
a se întoarce în timp cu gândul 
înapoi, prin meandrele vieții, a se 
opri undeva la peste o jumătate de 
secol în urmă, a scormoni amintiri, 
fapte, evenimente, întâmplări, a 
reflecta asupra lor, a le decela, a le 
evalua acum, cu forța maturității 
depline și a le pune pe coala de 
hârtie, lucru pe care cei mai mulți 
dintre ei l-au făcut foarte bine. 

Din prezentarea succintă a 
parcursului profesional al fiecăruia, 
rezultă, fără dubii, faptul că 
Promoția 1972 și-a creat propria 
ei identitate, se poate mândri cu 
împlinirea unor cariere frumoase, 

a făcut multe lucruri bune și folositoare în Arma 
transmisiuni, în Armata României cât și în alte domenii. 
Ea se constituie într-un reper semnificativ peste timp în 
istoria învățământului militar cu profil de comunicații, 
tehnologia informației și apărare cibernetică. N-am 
uitat nici de cei plecați dintre noi, aduși în paginile cărții 
prin soții, copii, nepoți etc.

Prin condeiul scriitorului Nicolae Rotaru, care 
și el aparține acestei promoții, fiecare din cei 98  
beneficiază de câte o frumoasă prezentare ludică 
personală în versuri. 

Editura Militară, București, și-a luat responsabili-
tatea editării acestei interesante monografii.
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Autorul cărții, Conflicte 
postbelice, analizează Princi-
palele momente ale Războiului 
Rece, condițiile premergătoare 
începutului acestui război, 
momentul zero al declanșării 
lui și modul cum a început era 
atomică, arătând care au fost 
influențele acesteia asupra 
relațiilor internaționale.

Apoi autorul tratează Con -
flictele arabo-israeliene gene-
rate de înființarea statului 
Israel, analizând principalele 
aspecte ale conflictelor, cau-

zele care le-au generat, modul 
de desfășurare al aces tora, 
apariția problemei pales-
tiniene și politica israeliană 
după războiul de șase zile.

Un capitolul important al 
cărții tratează Războiul de 100 
de zile, din 1973, dintre Israel 
și țările arabe, care a avut rolul 
unui poligon de experimentare 
a numeroase tipuri de arme.

Teatrul unor înfruntări pri-
mejdioase în Orientul Mijlociu, 
este capitolul dedicat invaziei 
militare a Israelului în sudul 

CONFLICTE POSTBELICE
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Libanului, din 6 iunie 1982, care tratează modul  
de desfășurare a ostilităților, caracteristicile 
principale ale acestora, precum și modul de 
încheiere a procesului de pace.

Capitolul intitulat Războiul dintre cele două 
sisteme din Coreea este unul din capitolele cele 
mai ample și bine documentate ale lucrării. 
Aces război este unul reprezentativ din istoria 
conflictelor postbelice și este expresia confruntării 
dintre Vest și Est, dintre regimul comunist de la 
Phenian, încurajat de Moscova și ajutat de Beijing 
și democrația liberal occidental reprezentată de 
SUA. Sunt tratate aspect privitoare la concepția 
generală a celor două grupări beligerante, 
detaliind: structurile militare angajate în conflict; 
principalele caracteristici ale acțiunilor militare și 
operațiile din desfășurarea războiului; modalitățile 
de sprijinire și implicare a URSS-ului și Chinei 
în conflict de partea Coreei de Nord și, în 
special, învățămintele rezultate din desfășurarea 
războiului.

Războiul orgoliilor din Vietnam este un alt 
capitol al cărții în care autorul face dovada unei 
analize edificatoare asupra unui război ce a 
suscitat mult interesul analiștilor politico-militari 
și suscită și astăzi.

Capitolul șapte, intitulat Conflictele militare 
din America Latină în anii ’80, tratează războiul  
din Insulele Malvine (Falkland), din 1982, și 
tensiunile din Nicaragua și Granada.

Autorul lucrării acordă o atenție aparte 
războiului din insulele Malvine, deoarece aceste 
insule, care au constituit și constituie punctul 
culminant al unei controverse de 150 de ani între 
cele două țări în ceea ce privește suveranitatea 
lor, au pe plan strategic o importanță în măsura  
în care ele reprezintă o cheie a apărării 
Atlanticului de Sud, o cale de navigație care ar 
putea devein vitală în cazul închiderii Canalului 
de Suez sau a Canalului Panama, continuând cu 
Situație conflictuală militară din America Centrală, 
în central căreia se află confruntarea armată din 
Republica Nicaragua și Granada și care nu este 
altceva decât o încercare militară directă care 

vizează înlăturarea guvernelor acestor state, 
lichidarea cuceririlor democratice și restaurarea 
unor regimuri dictatoriale.

Capitolul intitulat Războiul dintre Irak și Iran 
(1980 - 1988), sau războiul de 8 ani, este unul 
din conflictele cu cea mai lungă durată în timp, 
prin continuitatea sa și cel mai sângeros dintre 
conflictele armate postbelice, cu excepția celui 
din Indochina. Cauzele acestuia au fost de ordin 
politic, religios, social, economic-financiar și a  
fost influențat serios de factorul extern.

În capitolul intitulat Războiul din Golf (1991 și cel 
din 2003), sunt tratate: realitățile istorice din zona 
Golfului; unele aspecte ale dinamicii intereselor 
marilor puteri în zonă; cele mai relevante aspecte 
ale agresiunii Irakului asupra Kuweitului; poziția 
principalelor state și organizații internaționale 
față de criza și conflictul armat din Golf; acțiuni 
politico-diplomatice pentru soluționarea crizei 
Golfului; forța multinațională adusă din afara 
zonei; Operația Furtună în deșert și cronologia 
principalelor evenimente; acțiunile terestre desfă-
șurate de beligeranți. Criza din Golf a făcut ca 
ONU să cunoască un moment deosebit de critic 
din istoria sa, cu unele implicații asupra rolului 
său în viitor. Cu toate că, Consiliul de Securitate 
a autorizat folosirea forței în vederea restabilirii 
independenței și suveranității Kuweitului, niciun 
drapel al ONU nu a fluturat deasupra trupelor 
coaliției multinaționale - Secretarul General al 
ONU, Javier Perez de Cuellar a declarat că „ acest 
război nu este al Organizației Națiunilor Unite ” – și 
mai mult nu s-a mai făcut în numele ONU, ci în 
numele unei coaliții, conduse de Statele Unite ale 
Americii.

Autorul lucrării se întreabă dacă războiul este 
o soluție posibilă pentru rezolvarea problemelor 
cu care se confruntă zona Golfului și tot el aduce 
argument că, tensiunile specifice din această zonă, 
aflată în centrul islamului nu vor putea fi depășite 
dacă comunitatea internațională nu va promova, în 
relațiile cu statele aflate în această zonă, o politică 
de cooperare credibilă bazată pe avantaj reciproc 
și încredere.
Col. (r) prof. univ. dr. BENONI ANDRONIC
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. . .ŞI REVISTE
VIAȚA MILITARĂ

Nr. 1-4 (69-72) / 2021 Serie nouă

CARIERA MILITARĂ
Revista candidaților la cariera militară Nr. 2, Serie nouă.

 Publicație a Trustului de presă 
al Ministerului Apărării Naționale, 
revista „Viața Militară” pe care 
o prezentăm în rândurile de față 
aduce în paginile ei, respectiv în cele 
nouă rubrici ale sale (Aniversare, 
Instrucție, Alma-Mater, Istorie, 
In Memoriam, Sport, Portret, 
Ochii lui Argus, Dezbatere OM) 
subiecte deosebit de interesante, 
începând cu expoziția „Dumitru 
Prunariu – primul român în 
Cosmos”, deschisă la Muzeul 
Militar Național „Ferdinand I”, 
la împlinirea a 40 de ani de la 
memorabilul zbor al acestuia în 
cosmos și încheind cu reabilitarea 
Crucii de pe Caraiman. Dată fiind 
bogăția de fapte și idei a acestei reviste, prezentăm 
în continuare întregul ei conținut: Privind fascinați 
către Cosmos (Dorin LUCA); România va opera 
cea mai nouă versiune a Sistemului Patriot (Marius 
BÂTCĂ); Vânătorii de Munte, instruire în comun cu 
partenerii americani, la 1400 m altitudine (plt.maj. 
Cătălin ITU); Devotament și coeziune (plt. adj. pr. 
Lucian IRIMIA); Himars a intrat în dotarea armatei 
(Dorin LUCA); Cooperare pentru garanția securității 
aeriene a NATO la Marea Neagră (Cristian FRISK); 
Borcea, o altă poveste de succes (plt.adj.pr. Lucian 

Revista cu titlul de mai sus, 
editată de MApN- DGMRU, 
conține informații deosebit de 
utile care au ca scop să trezească 
interesul celor care optează pentru 
cariera militară. 

Editorialul din acest număr 
intitulat „Liceul Militar – Alegerea  
care m-a ajutat să ies din tipare” 
semnat de colonel Ionel Anghelina, 
directorul Direcției Generale Mana-  
gement Resurse Umane, scoate 
în evidență locul și rolul pe care 
l-a ocupat, în devenirea sa, Liceul 

IRIMIA); IAR-330 Puma Naval, un proiect reușit 
(cdor.av. Tudorel DUȚĂ); Când se întețește vântul, 
învață să ajustezi velele (Cristina SÂMBETEANU); 
Experiență inedită (Cristina SÂMBETEANU); 
Fregata „Regina Maria”, trei săptămâni în misiune 

NATO (col. Corneliu PAVEL); 
Instrucție întrunită la Marea Neagră 
(Dorin LUCA); Elevă de la Colegiul 
Național Militar Ștefan cel Mare, 
cadet în SUA (Georgiana LUPU); 
Cadet la Colorado Springs (Ioana 
POPA); Performanța se asortează 
cu uniforma militară (Grațiela 
MIHĂESCU); 140 de ani de 
tradiție a învățămân tului militar de 
artilerie (Dorin LUCA); Pacepa a 
murit. Erou sau trădător? (col. Florin 
ȘPERLEA); Ivan Patzaichin –  
Militarii trebuie să aibă pregătire 
fizică și mentală! Sportul le are pe 
amândouă! (Interviu – col.Cristian 
DUMITRAȘCU); Fot balul, Armă  
în al Doilea Război Mondial 
(Cristian FRISK); Primul gol din 

istoria naționalei (Cristian FRISK); Șoimul din Rarău 
(Dorin LUCA); Cum oprim răspândirea știrilor false? 
(Dorin LUCA); Răduț BÎLBÎIE – Mediul digital, 
acest ocean planetar al noii comunicări (Interviu – 
Ion PETRESCU); Frontiera din Sufragerie (Liviu 
ANGHEL); Cu o Cruce pe Caraiman – reabilitată, 
eram datori (col. Florin ȘPERLEA).

Au realizat imaginile: Eugen Mihai, plt.maj. 
Cătălin Itu, plt. adj. pr. Lucian Irimia, Marius Lupu, 
Cristian Vlăsceanu, Laurențiu Sbiera, ș.a.

FELICITĂRI!

Militar „Tudor Vladimirescu” din 
Craiova. Un îndemn pentru toți cei 
care încă nu s-au gândit ce vor face 
în viitor...

Revista înscrie apoi drumul de 
parcurs pentru toți cei care optează 
pentru cariera militară dându-se  
răspuns la întrebări precum: Cum 
poți deveni militar; Etape de 
parcurs; Modalități de înscriere și 
transmitere a documentelor din 
dosarul de candidat; Condiții și 
criterii de recrutare; Necesitatea 
evaluării psihologice; Rolul testă-
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rii nivelului capacității motrice; 
Admi terea în învățământul militar 
superior, postliceal militar și liceal 
militar.

Având în vedere faptul că 
România face parte din NATO, în 
întreg învățământul militar limba 
engleză a devenit obligatorie, înce-

La sfârșitul anului trecut domnul 
ing. Gheorghe Chioaru, președintele 
Federației Naționale „Omenia” 
a CARP-urilor din România a 
transmis conducerii ANCMRR 
prezenta revistă, publicație care 
aduce în prim-plan o serie de 
materiale care privesc calitatea vieții 
pensionarilor și mai ales activitatea 
Caselor de Ajutor Reciproc ale 
acestora și care au aderat la Federația 
Națională „Omenia”. Respectând 
o tradiție, ultimul număr al revistei 
din fiecare an publică un interviu 
cu un invitat de seamă al presei 
românești. În numărul pe care-l 
aducem în prim-plan, invitat este 
ziaristul Ion Cristoiu. Dintre 
materialele publicate remar căm: 

pând de la admitere și până la 
absolvire. În paginile revistei sunt 
prezentate modele de evaluare a 
competenței: citit și scris.

Revista pune la dispoziția 
candi daților unitățile și instituțiile 
de învățământ militar indicând 
pentru fiecare adresa, telefonul și 

fax-ul. În finalul revistei, candidații 
iau cunoștință de principalele 
sărbători militare, precum și de 
adresele și telefoanele Birourilor de 
informare-recrutare din toată țara 
și programele de lucru ale acestora.

Viitorul începe cu alegerea 
profesiei!

„Platforma Europeană AGE-20 
de ani pentru o Europă a tuturor 
vârstelor”; „Și totuși trebuie să ne 
vaccinăm”; „Proiecte ERASMUS + 
în beneficiul persoanelor vârstnice”; 
„Super Lingo” și „AppforDem”.

Parte dintre materialele publi-
cate în revistă aduc în prim-plan 
aspecte din activitatea culturală a 
CARP precum este cea din Galați, 
care în cea de a treia decadă a 
lunii septembrie 2021 a organi-
zat expoziția „Autorii Gălățeni și  
Cărțile lor”.

Sunt aduse, de asemenea, în 
prim-plan, o parte din publicațiile 
CARP-urilor printre care „Viața  
noastră” (Bârlad), „Casa Speranței” 
(Brăila), „Armonii de toamnă” 
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OMENIA
Revistă trimestrială a Federației Naționale 

„Omenia” a Caselor de Ajutor Reciproc  
ale Pensionarilor din România;

Anul 13, Nr. 4(52) / Decembrie 2021

(Galați), „Înserare lirică” (Hune-
doara).

O rubrică interesantă a revistei 
este și cea intitulată „Răspun-
dem întrebărilor dumneavoastră”. 
Revista publică și alte materiale 
care au, mai ales, rol de informare 
și atenționare pentru cei cărora li se 
adresează.
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Rubrică realizată de Gl. bg. (r) dr. GHEORGHE CREȚU
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31 MAI – ZIUA ANCMRR  
ȘI ZIUA REZERVISTULUI MILITAR.  

SĂRBĂTORI CU IMPACT ÎN RÂNDURILE CADRELOR  
MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE

Colonel (r) ing. MARIN ANDREI

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

Ziua ANCMRR marchează ziua în care s-au 
pus bazele înființării unei structuri asociative, la 
nivel național, prin reînnodarea tradițiilor istorice 
existente. Acea zi a fost 31 mai 1990, zi în care un 
Comitet de Inițiativă, format din 24 de membri, 
respectiv un general și 23 de colonei, au pus 
temelia a ceea ce astăzi este Asociația Națională a  
Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere 
„Alexandru Ioan Cuza“.

Dintre membrii Comitetului de iniţiativă a fost 
ales un Birou Executiv, format din nouă ofițeri 
în rezervă și în retragere, care a fost împuternicit 
să organizeze activitatea pentru punerea bazelor 
organizatorice ale noii structuri asociative: 
întocmirea proiectului de statut şi a documentelor 
necesare legalizării; obţinerea avizului Ministerului 
Apărării Naţionale; alcătuirea dosarului cu actele 
necesare înscrierii noii structuri asociative în 
registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi depunerea lui la 
Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Este de reţinut 
că, în conformitate cu legislaţia privind asociaţiile 
şi fundaţiile din 1990, solicitarea înaintată instanţei 
pentru acordarea calităţii de persoană juridică 

trebuia însoţită, pe lângă alte documente, de avizul 
ministerului de resort.

Biroul Executiv al Comitetului de iniţiativă 
a solicitat acest aviz printr-un raport adresat 
Ministrului Apărării Naţionale. În respectivul 
raport, între altele, se specificau următoarele: „ca 
militari de profesie ne considerăm legaţi de apărarea 
militară a ţării, în care scop menţinerea legăturii cu 
armata şi sprijinirea acţiunilor acesteia constituie 
scopul nostru fundamental; toate acţiunile ce le vom 
desfăşura trebuie să contribuie la refacerea demnităţii 
şi onoarei pe care ofiţerii activi şi în rezervă au avut-o 
în societate: activitatea lor, marea lor răspundere, starea 
lor de gata de luptă permanent trebuie recunoscute şi 
apreciate de către societate. Întrucât Liga nu-şi poate 
desfăşura activitatea fără o largă şi deplină colaborare 
cu Ministerul Apărării Naţionale, rugăm ca aceasta 
să fie patronată de către ministerul ce cu onoare îl 
conduceţi”.

Au trecut 32 de ani de atunci, timp în care 
Structura Asociativă s-a afirmat în societatea 
românească ca una viabilă, reprezentativă, de 
utilitate și notorietate publică. ANCMRR a 

Însemnul heraldic al ANCMRR Insigna ANCMRR Fanion ANCMRR
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dobândit pe merit recunoaşterea repre zentati-  
vităţii, utilităţii şi notorietăţii publice. În acest 
sens sunt dovezi indubitabile precum: Ordinul 
General al ministrului Apărării Naţionale nr. 
42/1991 privind recunoaşterea şi sprijinul asociaţiei 
şi a cadrelor militare în rezervă şi în retragere;  
Hotărârea Guvernului României nr. 20/2004 
privind utilitatea publică; Ordinul nr. 5498/2008 
al MApN prin care Asociaţia a fost îndrituită să 
se identifice ca toate structurile semnificative cu 
Însemn heraldic şi Steag de identificare proprii, 
iar prin Hotărârea nr. H 3762 din acelaşi an, la 
propunerea Comisiei de Heraldică şi Denumiri, i 
s-a confirmat denumirea onorifică de „Alexandru 
Ioan Cuza”, domnitor al Principatelor Unite şi prim 
ctitor al Armatei Române moderne.

În contextul mai sus menţionat, este demn de 
subliniat că la iniţiativa Biroului Permanent 
Central şi cu sprijinul MApN, în luna mai 2010, 
când ANCMRR a aniversat 85 de ani de la 
constituirea Societăţii Ofiţerilor în Rezervă şi 
în Retragere Proveniţi din Activitate, structura 
asociativă de la care îşi revendică legitimitatea 
istorică şi 20 de ani de la reluarea tradiţiei 
asociative, prin H.G. nr. 467/mai 2010, semnată 
de Primul Ministru, contrasemnată de Miniştrii 
Apărării Naţionale şi cel al Administraţiei şi 
Internelor, de Directorii Serviciilor Român 
de Informaţii, de Informaţii Externe, de 
Telecomunicaţii Speciale, de Protecţie şi Pază, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr. 333/2010, Guvernul României a 
instituit „Ziua Rezervistului Militar”.

În nota de fundamentare a hotărârii de guvern, 
prin care a fost instituită Ziua Rezervistului 
Militar, se arată că „rezerviştii militari reprezintă 
o categorie socio-profesională diferită, au un statut 
definit în cadrul societăţii româneşti contemporane”. 
Instituirea unei Zile a rezerviştilor militari 
constituie o recunoaştere a rolului acestora de-a 
lungul istoriei, în cadrul societăţii româneşti. 
Având în vedere faptul că în anul 1990, la 31 mai – 
se spune în nota de fundamentare – a fost înfiinţată 
prima asociaţie formată din personal de rezervă şi 
în retragere, reluând o tradiţie datând din 1925, 
întreruptă abuziv în 1948, se propunea această dată 
ca Zi a Rezervistului Militar.

Hotărârea mai sus amintită menționează: 
„Se institue Ziua Rezervistului Militar care se 
aniversează, în fiecare an, pe data de 31 mai.” 

Potrivit acestui H.G. „prin rezervist militar se 
înțelege orice persoană care deține grad militar în 
rezervă sau retragere”. Dată fiind importanța 
acestei zile pentru rezerviștii militari, Hotărârea 
subliniază că „instituțiile publice din cadrul MApN 
pot sprijini, în condițiile legi, manifestări prilejuite de 
acest 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. Ziua Rezervistului 
Militar reprezintă pentru toate cadrele militare în 
rezervă și în retragere și nu numai, o mare cinste 
de a fi omagiate pentru activitatea pe care au 
desfășurat-o și o desfășoară pe altarul propășirii 
patriei.

Astfel, 31 mai a devenit o dublă sărbă-
toare „Ziua ANCMRR” şi „Ziua Rezervistului 
Militar”, înscrisă în capitolul „Sărbători Militare” 
din „Calendarul Tradiţiilor Militare”, periodic 
de Istorie şi Cultură, editat de Statul Major al 
Apărării.

Actul realizat cu acordul tuturor structurilor 
care compun Sistemul de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, reprezintă încă o recunoaştere a 
îndelungatei legitimităţi istorice, reprezentativităţii, 
utilităţii şi notorietăţii publice a ANCMRR.

Recunoaşterea reprezentativităţii este impusă 
şi dovedită prin prevederile Statutului acesteia, 
referitoare la faptul că ANCMRR nu este angajată 
partinic, nu desfăşoară activităţi în favoarea sau 
defavoarea vreunui partid sau organizaţie politică, 
acţionează permanent cu sprijinul moral, material 
şi logistic al MApN, relaţionează cu toate forţele 
politice care-i împărtăşesc dezideratele, cu celelalte 
autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale pentru 
îmbunătăţirea protecţiei sociale a cadrelor militare 
în rezervă şi în retragere, precum şi familiilor 
acestora, realizând în spiritul devizei asumate 
„PATRIE, ONOARE, DEMNITATE”, cerinţele 
cultivării şi promovării valorilor fundamentale ale 
democraţiei, interesele şi simbolurile naţionale ale 
României, cultivarea trecutului glorios naţional şi 
militar ale poporului român, pentru promovarea 
imaginii armatei în societatea românească, 
contribuind la dezvoltarea ştiinţei şi artei militare 
româneşti atunci când este solicitată de către 
structurile organizatorice ale MApN.

Faptul că ANCMRR este cooptată în Consiliul 
Naţional al Persoanelor Vârstnice, acceptată şi 
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Cuvântul veteran își are originea în limba latină 
și a rămas la noi de pe timpul ocupației romane, 
folosit apoi odată cu înființarea armatei permanente 
(1830), consfințit de prima Constituție scrisă - 
Regulamentul Organic, introdus în Muntenia la 
1 iulie 1831, iar în Moldova la 1ianuarie 1832, a 
revenit după Războiul de Independență din 1877-
1878, semnificația acestuia nemaifiind legată de 
cuvântul ,,bătrân” și nici de efectuarea unui stagiu 
îndelungat în armată, ci de participarea la un 
război.

Oficializarea și decernarea calității de veteran de 
război s-a făcut prin Înalt Decret Regal, semnat de 
Regele Carol I, la 29 aprilie 1902. Această calitate 
a fost atribuită, conform Convenției de la Geneva, 
din 1870 a statelor europene, ostașilor intrați sub 
arme în ziua de 29 aprilie 1877, exact la 25 de ani de 
la decretarea mobilizării Armatei Române pentru 
cucerirea independenței de stat. Înaltul Decret 
Regal este primul act normativ al veteranilor de 
război din România. Prin prevederile acestei legi se 
stabilea obligativitatea statului român față de acești 
eroi ai neamului, de „a le asigura liniștea și ocupația 
pentru tot restul vieții, punându-le la dispoziție cele 
necesare în acest scop“. Prevederile legii de mai sus 
nu s-au realizat atunci ci abia, într-o oarecare 
măsură, în zilele noastre.

Deși începând cu anul 1885 au luat naștere 
diferite grupări de tip asociativ ale veteranilor de 

29 APRILIE - ZIUA VETERANILOR DE RĂZBOI
Gl. bg. (r) dr. GHEORGHE CREȚU

război, respectiv a celor ce luaseră parte la Războiul 
de Independență, 1877-1878, majoritatea memo-
riilor și petițiilor înaintate de către aceștia 
oficialităților au rămas fără niciun rezultat. După 
Primul Război Mondial și apariția Constituției 
din 1923, în România încep să apară asociații ale 
ofițerilor în rezervă și în retragere, structuri în 
care sunt cuprinși și veteranii de război, ofițeri 
proveniți dintre cei care au luat parte la Războiul 
de Independență.

Abia la 4 iunie 1945 s-a semnat Decretul-Lege 
Nr. 440, pentru acordarea calității de veteran de 
război, foștilor luptători din războaiele din 1913, 
1916-1919 și 1941-1945. În Decret se stabileau 
condițiile ce trebuiau îndeplinite: să aibă vârsta de 
60 de ani împliniți, să fi luat parte ca mobilizați, în 
armata de operații, la războaiele menționate, ori să 

invitată sistematic la dialog cu unele Comisii ale 
Parlamentului şi Guvernului României, constituie 
de asemenea dovezi ale recunoaşterii reprezenta-
tivităţii şi prestigiului ei, dezvoltând concomitent 
şi relaţii internaţionale cu structuri similare din 
NATO și UE.

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

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

Ziua Rezervistului și Ziua ANCMRR, aduse 
în prim-plan la sfârșitul lunii mai și în acest an, 
au darul amplificării locului și rolului pe care 
ANCMRR îl ocupă în societatea românească, 
prin reafirmarea permanentă a devizei sale 
„PATRIE, ONOARE, DEMNITATE”.

La mulți ani!
Bibliografie: Statutul ANCMRR; Monografia 

ANCMRR
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fi fost răniți de mijloacele de luptă în timp ce erau 
mobilizați în serviciul armatei, în zona interioară, 
să nu fie în activitate, să nu fi fost condamnați 
pentru infracțiuni grave, prevăzute de Codul 
Justiției Militare.

Conditiile istorice prin care a trecut România 
după încheierea celui de Al Doilea Război 
Mondial, au adus celor mai vrednici fii ai țării, 
îndeosebi celor care au participat la campania 
din Est, multe suferințe și prigoniri, unii dintre ei 
sfârșindu-și zilele în celulele inchisorilor.

La 23 octombrie 1963, printr-o Hotărâre a 
Consiliului de Miniștri, s-a constituit Consiliul 
Național al Veteranilor din Războiul Antifascist, 
din care nu aveau voie să facă parte foștii 
participanți la Campania din Est (22 iunie 1941 –  
23 august 1944). Din ianuarie 1980, structura 
existentă a devenit Comitetul Foștilor Luptători 
și Veteranilor de Război împotriva Fascismului, 
incluzând și foștii luptători antifasciști, adică pe 
ilegaliștii comuniști.

După Revoluția din 1989, din inițiativa unor 
veterani din ambele campanii, vechea structură, 
anacronică, discriminatorie și ineficientă a fost 
desființată, constituindu-se Asociația Națională 
a Veteranilor de Război, structură asociativă 
a foștilor luptători în război, independentă, 
nonguvernamentală, nepatrimonială și apolitică.

Din Asociație erau în drept să facă parte, pe bază 
de adeziune liberă, cetățenii români, fără deosebire 
de naționalitate, convingeri politice, religie, sex și 
vârstă, participanți la Primul și al Doilea Război 
Mondial. Pornind cu un număr de 900.000 de 
veterani în rândurile sale, constituindu-și filiale 
în toate județele țării și în sectoarele Capitalei, 
ANVR a acționat neabătut pentru adoptarea unor 
legi, hotărâri de guvern, ordonanțe și alte acte 
normative având ca scop ameliorarea condițiilor 
de viață ale veteranilor de război. S-a avut în vedere 
și ceea ce scria marele gânditor francez Charles 
Mauras, în lucrarea sa ,,Drepturile luptătorilor”, 
apărută după Primul Război Mondial „că nu vede 
nebunul care ar cuteza să se împotrivească acelora care 
au scris cu sângele lor istoria țării, că cei care au făcut 
războiul au dreptul la întâietate în statele lor, față de 
cei care nu au luptat, așa cum l-au avut și pe front”.

La structurile ANVR au aderat: Asociația 
Cavalerilor Ordinului „Mihai Viteazul”, Asociația 
Invalizilor de Război, Asociația „Tradiția 
Cavalerilor”, Liga Navală Română, Asociația 
Cavalerilor Ordinului „Virtutea Aeronautică”, 
Secțiunea ,,Detașamentul Păuliș, Liga „Virtus 
Daco-Romană Rediviva” ș.a.

Ca urmare a activității desfășurate de ANVR, 
au fost votate și promulgate o serie de acte 
normative, apreciate ca bune, drepte și generoase, 
prin care s-au obținut o seamă de drepturi și 
facilități. Un număr însemnat de veterani de 
război au fost decorați cu ordine și medalii ale 
Statului Român. Totodată, în mai multe rânduri, 
prin ordine generale ale ministrului Apărării 
Naționale și Administrației și Internelor au fost 
avansați onorific, la gradul următor. Prin decrete 
prezidențiale au fost avansați onorific, la gradul de 
general, un însemnat număr de colonei.

În foarte multe dintre localitățile țării, vete-
ranilor de război li s-a atribuit titlul de „Cetățean 
de onoare”. Din păcate însă, odată cu înaintarea în 
vârstă, dar și ca efect al rănilor suferite în război 
și bolilor specifice vârstei, rândurile veteranilor de 
război din România s-au subțiat foarte mult. La 
nivel central cât și local unele structuri ale ANVR 
sunt conduse de cadre militare în rezervă și în 
retragere, mare parte provenite din ANCMRR. 
Membrii filialelor județene ale ANCMRR se 
implică constant în ajutorarea veteranilor de 
război.

Manifestările din acest an, care au avut loc la 
29 aprilie, în cinstea veteranilor de război, au scos 
încă o dată la vedere respectul pe care îl datorează 
țara acestor făclii nestinse ale neamului.
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IGHETEUL DIN REVISTA „REZERVA 
OȘTIRII ROMÂNE” ȘI DIN CĂRȚILE SCRISE, 

M-A AJUTAT ÎN VIAȚĂ
Colonel (r) ION GHEORGHE TOMA

ECOURI

Din august 1993, când m-am pensionat și mai 
ales, în ultimii douăzeci de ani, aproape număr de 
număr am colaborat cu Revista „Rezerva Oștirii 
Române”. Această publicație, ca și cărțile pe care 
le-am scris, au avut o contribuție importantă asupra 
stării mele de sănătate. În ultimii opt, nouă ani, am 
făcut patru operații. Două de cancer, una ocluzie 
intestinală (anul acesta, în ianuarie), cealaltă, 
gonartroză la genunchiul piciorului stâng. Am 
stat, în total, la vremea respectivă, șase săptămâni 
fără posibilitatea de a mă deplasa, ceea ce a fost 
pentru mine o mare greutate. Erau zile, săptămâni 
când nu puteam să mă dau jos din pat, să pun 
picioarele pe pământ. Ce este mai greu decât să 
nu poți merge? Uneori, amețeam așa de tare, că 
aveam impresia că se mișcă toată casa cu mine. 
Sufeream și iar sufeream. Credeam că se termină 
zilele cu mine. Îmi venea să mă dau cu capul de 
pereți. Când apărea noaptea, durerile se amplificau 
și-mi tremura corpul. Simțeam că am ajuns la 
capătul puterilor. Și totuși în corp mai rămânea o 
picătură de energie. Dar, Igheteul (cuvântul vine 
de la inițialele semnăturii mele, I.GHE.T.) din 
mine mă ajuta ca această picătură să se transforme 
într-un șuvoi care îmi dădea putere. Această 
ultimă picătură de energie vine de la Igheteul 
din revistă și cărțile pe care le-am scris. La un 
moment dat, urma să vină doctorul de familie 
acasă, ca să mă consulte. Eu, așa cum am putut, 
am luat colecția revistei de pe masa de lucru și am 
dus-o în cealaltă cameră, ca să fie ordine. Atunci 
durerile mi-au secat inima. Nu mai puteam nici 
respira. Și n-am avut încotro. Am adus revistele 
înapoi. Nici nu le-am pus bine pe masă că durerile 
au dispărut. Acum, parcă eram și eu om. Judecam 
normal. După ce m-am simțit mai bine, am zis 
să repet experiența. Am luat colecția în brațe, am 

făcut doi-trei pași și durerile au revenit. Atunci, 
m-am potolit. Mi-am dat seama că Igheteurile 
din revistă și din cărțile scrise, s-au supărat și 
s-au răzbunat că le îndepărtez de mine. Doamne, 
m-am mirat, ce putere au avut Igheteurile asupra 
mea. Știam, doream să trăiesc, să nu las viața să 
mă părăsească. Dorința de a mai scrie ani buni 
în revistă m-a copleșit, m-a transformat într-un 
mare luptător, Igheteul din mine a mânuit cu 
măiestrie lăncile și a distrus, a nimicit, a omorât 
semințele morții din mine, le-a aruncat pe apa 
sâmbetei, le-a dat afară din organism. Igheteul 
care a apărut în revistă și pe cărțile pe care le-am 
publicat, m-a întărit, m-a încurajat tot timpul, ca 
un alter ego mereu prezent și credincios, mi-a spus 
că voi învinge totul. Mă lumina, mă fascina, mă 
înălța, nu-mi scurta drumul, mă îndemna să caut 
mereu, să descopăr și să redescopăr frumusețea din 
viața camarazilor și să o redau revistei și cititorilor 
ei. Igheteul îmi încălzea inima, mă năștea din nou. 
Dacă eu am împlinit optzeci și cinci de ani, să nu 
credeți că Igheteul din mine a îmbătrânit, s-a ofilit, 
s-a veștejit, s-a tocit, s-a ruinat, sau că am luat-o 
razna, cum se întâmplă la unii bătrâni. Dimpotrivă,  
mă ajută să urc mereu în viață, să trăiesc în 
înfrățire cu arta scrisului. Igheteule, Igheteule, ești 
îngerul, ești pentru mine Luceafărul vieții, pomul 
care nu se usucă niciodată și dă permanent fructe. 
Ești roua care mă ții în viață. Și pentru că trăim 
împreună, vreau să-ți spun când ai venit în viața 
mea și cine te-a adus. Lucram la ziarul „Apărarea 
Patriei”. Am scris un reportaj „Mâini de aur”  
despre viața tanchiștilor. Vestitul, inegalabilul, 
colonel Gheorghe Bejancu, unul dintre cei mai 
valoroși ziariști din armată și din țară, fiind 
cap limpede la numărul în care apărea acest 
reportaj, când am venit dimineața la program 
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întâmpinându-mă cu zâmbetul pe buze, mi-a 
spus:

- Te felicit Igheteule, pentru reportajul pe care l-ai 
scris! Igheteule, ai suflet de ziarist!

Deoarece eram doar de câteva luni în colectivul 
de redacție al acestei publicații, felicitarea m-a 
bucurat și emoționat pentru că venea de la un om 
cu state vechi în conducerea acestei publicații. Și 
nu se juca niciodată cu vorbele. Când era cazul 
le spunea fără sfială. Fiind alături mulți colegi, 
auzind cum m-a botezat distinsul ziarist, numele 
s-a perpetuat până în zilele de astăzi. Din ce în ce 
mai puțin mi se mai spune, astfel, deoarece dintre 
cei care cunoșteau povestea, foarte puțini colegi 
mai sunt în viață. Așadar Igheteul are o istorie 
deosebit de frumoasă, m-a ajutat să înving atâtea 
și atâtea greutăți. Dintr-o întâmplare tragică, însă 
fără să fiu vinovat cu ceva, am fost mutat într-o 
MU din economia națională, unde am lucrat 
zece ani. Mi-a fost foarte greu, pentru că trebuia 
să intru în abatajele miniere, să merg la sonde, în 
sistemele hidroenergetice și de irigații... Igheteul 
din mine mi-a dat cel mai mare ajutor, a fost un 
adevărat frate al meu. Trudeam, uneori, douăzeci 
și patru de ore, din douăzeci și patru. În timpul 
„liber” pe care-l aveam, scriam în toată presa 
militară despre faptele eroice pe care le săvârșeau 
militarii pe frontul muncii. Igheteul a fost în 
linia întâi. Mă îndemna să scriu, mă încuraja, îmi 
alunga orice sentiment de greutate, de neputință. 
M-a ținut în linia întâi a datoriei pentru că scriam 
pagini întregi despre soldați. 

Acum lucrez la cartea „Scumpa de ea, drăguța 
de ea, bătrânețea”. Bineînțeles că voi continua 
să colaborez și la revistă. Nu m-a sărit niciun 
număr. Nu vreau să termin cartea într-un an, 
doi, dimpotrivă, las timpul să curgă, ca Igheteul 
din mine să mă ajute să trăiesc mai mult, în arta 
scrisului. Cât de minunat este să scrii. Să pătrunzi 
în viața oamenilor, să scoți la lumină faptele lor, 
puterea de a se realiza și împlini, să pui pe hârtie 
gândurile lor, care sorb viața, suferă enorm de mult 
pentru a realiza binele. În această luptă eroică a lor 
pentru a depăși orice greutate, participi și tu cel 
care le scrii, te faci bine și tu odată cu ei, alungi 
suferința ca și ei. Igheteule din mine, te rog să mă 
faci sănătos ca să apari mult timp în revistă și în 

cărți! Și atunci, Igheteule, când mângâi revistele 
la care am colaborat și cărțile pe care le scriu cu 
sudoare, cu muncă titanică, mă bucuri, uneori, 
ca pe un copil. De multe ori am sărutat lucrările 
ca să-ți meargă la inimă munca mea. Și ești tare 
bucuros, nu poți dormi zile și nopți întregi când 
critica literară te laudă, când cititorii tăi fideli îți 
mulțumesc și te roagă să nu abandonezi scrisul, 
învingând astfel suferința. Să trăiești Igheteule, te 
prețuiesc foarte mult, că mă ajuți să nu abandonez 
să scriu. Igheteul din mine a fost de neprețuit în 
învingerea, biruirea greutăților prin care am trecut, 
dar să nu uit și pe cei care mi-au dat viață din viața 
lor. Este vorba de minunații, celebrii doctori ai 
Spitalului Universitar de Urgență Militar Central 
care mi-au dat putere să mă mențin în viață. Ei și 
dorința mea de a scrie! Tu Igheteule m-ai ajutat să 
nu cedez și să rămân în viață. Fără tine n-aș fi putut 
trăi. Am avut un coleg de liceu, pe colonelul ing. 
Dascălu Nicolae. A fost diagnosticat ca și mine: 
cancer la colon. L-a operat un doctor cunoscut în 
lumea științifică și medicală, profesor academician. 
Când Dascălu a aflat că eu am fost operat la 
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central, 
având același diagnostic ca și al lui, m-a certat rău 
de tot, că nu am luat legătura cu el. Să fi fost operat 
de aceeași doctori ca și el. I-am spus că eu am mai 
mare încredere în doctorii militari. „Încrederea 
asta o să te coste”, mi-a reproșat el. Timp de șapte 
luni, n-am mai vorbit cu el. De anul nou, i-am dat 
totuși un telefon să-i urez la mulți ani. Cu mare 
durere, am aflat că el, deși a fost operat de un vârf 
al științei medicale, plecase pe lumea cealaltă. Și 
atunci, cum să nu am încredere în doctorii militari? 
La ortopedie, în 2006, am fost operat de distinsul 
doctor colonel Codorean Bogdan, șeful secției. 
Când m-am externat am vrut să-i dau două sute 
de euro pentru modul exemplar cum m-a operat 
și tratat. Renumitul doctor s-a uitat în ochii mei 
stăruitor, să mii străpungă. Și mi-a zis cu furie: 

- Este urât Domnule Toma, ce vreți să faceți! 
Dacă un om de litere vrea să procedeze așa s-a dus cu 
onoarea, cu demnitatea!

Am pus capul în pământ și n-am mai scos o 
vorbă. Moral, fusesem distrus, făcut praf. Acest 
doctor celebru, cu toți pacienții proceda la fel, 
nu numai cu mine. Colonelul Codorean este în 
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rezervă și are un cabinet particular. Merg la dânsul 
destui pacienți, atât din țară cât și din străinătate. 
De șase ani îmi fac și eu prezența la cabinetul 
doctorului Codorean. Uneori, merg și de două ori 
pe an. Prețul unei consultații este între 100-300 
de lei, depinde de situația bolnavului respectiv. 
Mie niciodată doctorul Codorean nu a vrut să-mi 
ia un leu. În fiecare an îmi face infiltrație cu acid 
hialuronic. Și parcă îmi este jenă că nu mă lasă 
deloc să-l răsplătesc. Este adevărat că trec printr-o 
situație critică, nu numai datorită bolii mele, soția 
este bolnavă de Alzheimer și este internată la un 
cămin de bătrâni unde plătesc lunar cinci mii de 
lei. Când am văzut că nu vrea să-mi ia niciun leu,  
mi-am pierdut echilibrul și mi-au dat lacrimile 
pentru bunătatea, omenia, amabilitatea, înțelep-
ciunea sa. Ce inimă mare, bogată în respect pentru 
oameni, darnică, sufletistă are acest doctor. Pentru 
Domnia Sa, nu banii contează, ci important este 
să-l facă pe om sănătos. Adevărat doctor militar! 
Sentimentul datoriei îi este sfânt, iubește pacienții, 
ține la ei, ca și la cei din familia sa. În fond și armata 
este tot o familie, cea mai luminată, toți cei care fac 
parte din ea au sufletele încărcate de dragoste, de 
înțelepciune față de frumoasa vatră românească. În 
minunata, marea galerie a medicilor, colonelul (r) 
Codorean Bogdan, se situează în loja principală a 
medicinei românești. Un alt medic militar căruia îi 
port un respect deosebit este colonelul (r) Dănăilă 
Liviu, fost șef al Secției Oncologie, care m-a tratat 
dumnezeiește, deși am avut cancer gradul patru, 
foarte grav, foarte periculos. Colonelul Dănăilă 
întinerea, se bucura enorm de mult când vedea 
că-i respect medicamentația prescrisă, și încet, 

încet încep să prind viață. Viața pe care o primeam 
era din viața dânsului, care o dădea cu dragoste, 
cu prețuire, la toți bolnavii. Are doi, parcă trei 
ani, de când s-a pensionat. L-am căutat, dar încă 
nu l-am găsit. Să-i dea Dumnezeu sănătate! Mă 
rog de sănătatea dânsului mai mult ca de a mea 
pentru binele pe care mi l-a făcut. Mi-a dat o 
nouă viață. M-am născut a doua oară. Și vreau 
să fiu foarte sincer. În această muncă grea pe care 
a dus-o cu mine, niciodată nu i-am dat nici cea 
mai mică „atenție”. Era foarte bucuros că m-a 
făcut sănătos. Asta este adevărata sa avere. Nu-l 
uit și nu-l voi uita, de asemenea, pe colonelul dr. 
Duțu, din Secția Chirurgie II, care a făcut multe 
minuni, salvând viața multor pacienți printre care 
și a mea. Orice om se bucură când face un lucru 
bun, cât de mic ar fi acesta. Dar, un doctor chirurg, 
așa cum este cazul colonelului Duțu, care a salvat 
oameni din chinuri groaznice, la ce intensitate 
o trăi aceste evenimente deosebite? Dânsul m-a 
operat de cancer și mi-a extirpat zece centimetri 
din colon, făcând prin aceasta o adevărată minune. 
Pentru dânsul aceste reușite, adevărate minuni, au  
devenit o obișnuință, și le consideră ca ceva normal.

 Ce normalitate extraordinară, fabuloasă, 
formidabilă, gigantică, miraculoasă a devenit  
viața doctorilor din Spitalul Universitar de  
Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”! Cinste 
lor și acestui spital, că are asemenea doctori! 

Ține-te bine IGHETEULE. Și continuă 
să trăiești în lumea literelor care au devenit un 
adevărat balsam de viață pentru mine alături de 
cei care m-au ridicat ori de câte ori a fost nevoie! 
Toate sunt adevărate minuni!

�v�
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FILE DE ISTORIE

O VIAȚĂ DE OM DEDICATĂ  
SLUJIRII PATRIEI ȘI POPORULUI SĂU  

– ALEXANDRU IOAN CUZA (1820 – 1873) –
Col. (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE

Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România 

Alexandru Ioan Cuza a văzut lumina zilei la 
20 martie 1820 în orașul Bârlad. Provine dintr-o 
familie cu rezonanță în istoria Moldovei. Tatăl 
său, postelnicul Ioan Cuza, a ocupat funcții de 
ispravnic în ținuturile Fălciu, Tutova și Vaslui, iar 
o perioadă pârcălab de Galați. Potrivit obiceiului, 
tinerii din familiile înstărite își făceau studiile la 
pensioane străine.

După pregătirea făcută la un pension francez 
din Iași, Alexandru Ioan Cuza este trimis la Paris 
pentru a-și lua bacalaureatul. La sfârșitul anului 
1835 își trece examenul de bacalaureat în litere 
la Sorbona, obținând calificative lăudabile, după 
care se înscrie la Facultatea de Drept. Se întoarce 
în țară și își continuă studiile la Academia 
Mihăileană. Este angajat temporar în miliția țării 
cu gradul de cadet.

Pentru învățătura superioară pleacă din nou la 
Paris. În capitala Franței face cunoștință cu tinerii 
români care au constituit Cercul revoluționar 

din Paris, tineri pe care 
îi vom întâlni ulterior ca 
participanți la cele mai 
importante evenimente isto-
rice românești.

Un asemenea eveniment 
l-a constituit Revoluția 
Română din 1848 - 1849. 
Alexandru Ioan Cuza a 
fost prezent la Adunarea 
de la hotelul Petersburg din  
Iași, la 27 martie 1848. 
Cuza a semnat Petiția pro-
gram cu cele 35 de articole. 
Cu tot caracterul moderat, 
Mihail Sturdza nu a accep-

tat programul de reforme. 
Alexandru Ioan Cuza a pre conizat înarmarea 
grupului de revoluționari, strânși în casa 
Mavrocordat, care dorea să impună domnitorului 
realizarea reformelor. Mihail Sturdza îi arestează 
pe cei mai mulți dintre fruntașii mișcării și, printre 
ei și pe Alexandru Ioan Cuza. Grupul celor 
treisprezece arestați a fost dus la Galați și trimis 
peste hotare, în Turcia. După multe peripeții de 
la Iași la Galați, de aici pe Dunăre la Măcin, șase 
revoluționari reușesc să scape și se refugiază la 
Brăila. Printre ei se afla și Alexandru Ioan Cuza. 
De aici unii exilați au ajuns în Transilvania. În 
viața lui Cuza se petrece alt moment important. 
Participă la Adunarea de la Blaj, din 3/15 mai 
1848, alături de Alecu Russo.

Programul revoluției, lozincile celor 40.000 
de participanți: „Noi vrem să ne unim cu țara”, 
au stimulat lupta pentru unire a revoluționarilor 
moldoveni. De la Blaj, Cuza pleacă în Bucovina 

La 20 martie 2022 aniversăm 
202 ani de la nașterea lui Alexandru 
Ioan Cuza. Așa cum se întâmplă, 
de obicei, cu marile personalități 
istorice, Cuza a fost lăudat de 
prieteni și atacat de adversari. 
Indiferent de controversele iscate 
în jurul său, Cuza rămâne o f igură 
luminoasă în istoria românilor. 
Locul lui în istoria neamului este 
unic. El este domnul Unirii și al 
reformelor, de numele căruia se leagă 
nașterea statului român modern. 
Alexandru Ioan Cuza rămâne 
pentru eternitate creator de istorie, 
ziditor al României moderne.
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unde a făcut parte, împreună cu Costache Negri 
și Vasile Alecsandri, din Comitetul revoluționar 
moldovean. Din însărcinarea Comitetului, Mihail 
Kogălniceanu a publicat la Cernăuți documentul 
„Dorințele partidei naționale în Moldova”. 
Prevederile sale au fost dezvoltate în „Proiectul 
de Constituție pentru Moldova”. Erau schițate 
aici elementele de bază ale viitorului stat român 
modern. În mod magistral este definită Unirea, ca 
fiind „Cheia de boltă fără de care s-ar prăbuși întregul 
edif iciu național”.

După înfrângerea Revoluției de la 1848 - 1949, 
Alexandru Ioan Cuza se reîntoarce în țară. Ocupă 
o serie de funcții publice importante: președinte al 
Judecătoriei Covurluiului, director în Ministerul 
de Interne, pârcălab de Galați. Este reintegrat în 
armată cu gradul de sublocotenent. Avansează 
rapid la gradul de căpitan, maior și apoi colonel. 
O activitate laborioasă a desfășurat ca pârcălab de 
Galați și a ținutului Covurluiului. Alexandru Ioan 
Cuza a acordat un ajutor extrem de important 
unioniștilor. Le-a înlesnit primirea corespondenței 
politice și a publicațiilor, necenzurate de autorități. 
Manifestările pentru unire nu i-au fost străine 
lui Nicolae Vogoride. Acesta a decis ca în timpul 
alegerilor pentru Adunările ad-hoc, Cuza să fie 
trimis într-o misiune specială în afara Galațiului.

Alexandru Ioan Cuza își dă demisia în semn 
de protest pentru falsificarea listelor electorale de 
către antiunioniști. Demisia a avut efect în țară și 
peste hotare. Problema românească putea provoca 
un conflict european. Cazul s-a rezolvat prin 
Compromisul de la Osborne dintre Napoleon al 
III-lea și regina Victoria a Angliei. Franța renunță 
să sprijine unirea deplină, iar Anglia consimțea 
anularea alegerilor falsificate.

Puterile garante au anulat alegerile falsificate. 
În noua listă pentru Adunările ad-hoc, unioniști 
obțin o victorie zdrobitoare. Din 82 de deputați 
numai doi se pronunță contra unirii. Alexandru 
Ioan Cuza a fost ales deputatul orașului Galați. În 
Adunarea electivă, Cuza este ales vicepreședinte. În 
această calitate, alături de alți unioniști a contribuit 
substanțial la înfăptuirea unirii. Demisia sa din 
postul de pârcălab, într-un moment hotărâtor, îl 
făcuse cunoscut în întreaga țară și atrăsese asupra 
sa și atenția cercurilor diplomatice.

Luptător pentru unire, un bun cunoscător 
al problemelor administrative, legislative, jude-
cătorești și militare îl recomandau să fie domn. La 
5/17 ianuarie 1859, Adunarea electivă a Moldovei 
alege în unanimitate ca domn pe colonelul 
Alexandru Ioan Cuza. Alegerea nu a fost o 
întâmplare, a fost o recunoaștere incontestabilă 
a personalității lui Alexandru Ioan Cuza. Așa 
se explică de ce, chiar și conservatorii au votat 
alegerea lui Alexandru Ioan Cuza. Cu ocazia 
depunerii jurământului, Mihail Kogălniceanu 
a rostit un impresionant cuvânt de felicitare:  
„...Alegându-te pe tine domn... am voit să arătăm 
lumii întregi ceea ce țara dorește: la legi noi, om 
nou. Fii dar omul epocii; fă ca legea să înlocuiască 
arbitrarul; fă ca legea să f ie tare, iar tu, Măria ta, 
ca Domn fii bun, f ii blând; f ii bun mai ales cu acei 
pentru care mai toţi Domnii trecuţi au fost nepăsători 
sau răi… (...) împacă patimile şi urile dintre noi 
şi reintrodu în mijlocul nostru strămoşeasca frăţie! 
Fii simplu, Măria ta, f ii bun, f ii Domn cetăţean; 
urechea ta f ie pururea deschisă la adevăr şi închisă 
la minciuni şi la linguşire!” Câtă dreptate a avut 
Kogălniceanu. Ce rezonanță au cuvintele lui și 
în zilele noastre. Alegerea din 5 ianuarie 1859 a 
constituit doar primul pas spre realizarea Statului 
Național Unitar Român.

În Țara Românească conservatorii erau 
dominanți în Adunarea electivă. De aceea, partida 
națională a recurs la mobilizarea populației. Zilele 
de 22-24 ianuarie 1859, Bucureștiul a fost cuprins 
de freamătul mulțimii. Meșteșugari, negustori, 
tineretul studios și țăranii din județele Ilfov și 
Dâmbovița cereau alegerea lui Alexandru Ioan 
Cuza. Strigătul mulțimii era foarte clar: Cuza 
și Unirea. Sub presiunea populației, care capătă 
proporții, în 24 ianuarie 1859, Adunarea Electivă 
a votat în unanimitate ca domn pe Alexandru Ioan 
Cuza. Ecoul dublei alegeri s-a răspândit pe toată 
întinderea pământului românesc, de o parte și de 
alta a Carpaților. Vestea a avut un puternic ecou în 
întreaga Europă. Contele Walewsky, ministrul de 
Externe al Franței, aprecia că îndoita alegere a lui 
Cuza a fost „voința puternică de unire a românilor”. 
Într-adevăr, voința de unire a românilor, abilitatea 
oamenilor politici, au pus Marile Puteri în 
fața faptului împlinit. Prin aceasta s-a dovedit 
că românii înșiși au fost artizanii propriei lor 
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organizări naționale statale. „Unirea națiunea a 
făcut-o”, cum se exprima Mihail Kogălniceanu.

Abilitatea oamenilor politici s-a manifestat 
și în lupta pentru recunoașterea dublei alegeri. 
Turcia și Austria au considerat dubla alegere drept 
o încălcare a Convenției de la Paris. Alexandru 
Ioan Cuza a acționat rapid. Misiuni diplomatice 
au vizitat capitalele marilor puteri garante reușind 
să obțină sprijin pentru cauza românească.

Franța, Rusia, Sardinia, Prusia și Anglia au 
recunoscut dubla alegere. Sub presiunea puterilor 
garante, Austria și Turcia au recunoscut și ele 
dubla alegere (25 august/7 septembrie 1859).

Alexandru Ioan Cuza a trecut și la alte măsuri 
pentru unirea deplină. Rareori în trecutul unei 
domnii noi se puseseră probleme atât de numeroase 
și însemnate de rezolvat. Un obiectiv imediat 
a fost unificarea aparatului de stat. Au fost uni-
ficate misiunile diplomatice. La Constantinopol, 
Costache Negri a devenit reprezentant unic 
(martie 1859). Unificarea armatei s-a bucurat 
de atenția deosebită a lui Cuza. În cursul anului 
1860, statele majore, administrația și instrucția au 
fost așezate sub o singură autoritate – generalul 
Ioan Emanoil Florescu. 

Sistemul de administrație impus de Convenția 
de la Paris, cu două guverne, unul la Iași, altul 
la București, cu două camere, crea dificultăți. 
Proiectele de legi aprobate de Comisia Centrală 
de la Focșani, trebuiau votate de ambele camere, 
promulgate separat de domnitor. Domnul trebuia 
să facă naveta dintr-o capitală în cealaltă. Au 
existat și voci care cereau realizarea unirii depline, 

trecând peste hotărârile Convenției 
de la Paris. Cuza și-a dat seama 
de riscurile unui asemenea pas. A 
adoptat tactica lucrului pregătit 
metodic.

În luna septembrie 1860, Cuza a 
făcut o „vizită de curtuazie” sultanului 
la Constantinopol, unde a fost 
bine primit și tratat ca un adevărat 
suveran. Aceasta a contribuit la 
crearea unui climat internațional 
favorabil unirii depline. Domnitorul 
român a insistat pe lângă sultan să 
aprobe unirea completă și, în cele 
din urmă, izbutește s-o obțină la 

4 decembrie 1861. În aceeași lună, domnitorul 
aducea la cunoștința națiunii că „Unirea este 
deplină”. Se formează un singur guvern, un 
singur parlament, o singură capitală – București. 
Capitala țării adoptă ca stemă vulturul și zimbrul, 
simbolizând unitatea deplină. 

La 24 ianuarie 1862, Parlamentul unic își 
deschide lucrările. Pe actele interne începe să se 
scrie ROMÂNIA în loc de PRINCIPATELE 
UNITE. Unirea completă trebuia consolidată. 
Domnul a înțeles chemarea vremii. Așa cum 
i s-a urat: om nou la legi noi. Din înțelegerea 
realităților țării au izvorât marile reforme. Din 
simpla enumerare ne dăm seama de dimensiunea 
lor. Astfel au fost adoptate legile administrației, 
unificate serviciile de vamă și telegraf, legea 
secularizării averilor mănăstirești, legea de 
reorganizare a armatei, legea rurală din 1864. 
Foarte importante au fost legile privitoare la 
învățământul obligatoriu și gratuit, înființarea 
universităților moderne din Iași și București. S-a 
adoptat codul penal și cel civil.

Oarecum contrar cursului pe care viața 
poporului român îl luase, opoziția conservatoare a 
declanșat o campanie împotriva domnitorului. S-a 
profitat de unele greșeli săvârșite de Alexandru 
Ioan Cuza. Legăturile lui cu Maria Obrenovici 
au fost speculate de opoziție. Pe fondul unor 
acțiuni susținute de defăimare s-a organizat 
complotul detronării. Complotiștii au reușit să 
atragă de partea lor pe unii comandanți militari 
din București, inclusiv pe comandantul gărzii 
palatului domnesc Leca Dimitrie.
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Astfel, în noaptea de 11 februarie 1866, 
Alexandru Ioan Cuza a fost silit să semneze actul 
de abdicare. Este interesant de amintit modul 
scoaterii din palat. A fost trecut printre două 
rânduri de soldați întorși cu spatele spre a nu-l 
vedea pe domn, de teama unei reacții a ostașilor. 
Peste câteva zile Cuza a fost nevoit să părăsească 
țara, să-și urmeze destinul în exil. În momentul 
plecării din Cotroceni, domnitorul a avut tăria să 
rostească: „Să dea Dumnezeu să-i meargă țării mai 
bine decât cu mine. Să trăiască România!”

Domnul unirii și al marilor reforme a fost 
nevoit să-și petreacă restul vieții dincolo de hotare, 
la Viena, Paris, Florența și apoi la Heidelberg.  
Boala nemiloasă îi curmă zilele la 3/15 mai 1873, 
pe când se afla la Heidelberg în Germania. După 
mărturiile doamnei Elena Cuza care se afla lângă 
el, la unu și jumătate noaptea, inima sa obosită 
a încetat să mai bată. Se stingea departe de țară, 
unul dintre cei mai mari fii ai ei, unul dintre cei 
mai iubiți de popor. Trupul celui dispărut a fost 
adus la Ruginoasa. Eruditul istoric Constantin 

C. Giurescu, în lucrarea „Viața și opera lui Cuza”, 
descrie modul de primire al carului mortuar. 
„De-a lungul liniei ferate, de la intrarea în țară, 
se strânseseră zeci de mii de țărani, veniți unii de 
la mari depărtări să mai vadă odată pe cel care le 
dăruise pământ, făcându-i să se simtă oameni liberi 
și cetățeni”. Cuvântul de despărțire a fost rostit  
de Mihail Kogălniceanu, care a subliniat că 
Alexandru Ioan Cuza a simbolizat „renașterea 
României”. „Nu greșelile lui l-au răsturnat” pe 
Cuza „ci faptele lui cele mari”. Câtă substanță în 
aprecierile lui Kogălniceanu. Într-adevăr, faptele 
cele mari au intrat în legendă și istorie.

Privind peste arcul de timp, personalitatea lui 
Alexandru Ioan Cuza și opera sa, operă de mari 
dimensiuni, rămâne una dintre cele mai mari în 
istoria românilor. El și-a închinat întreaga viață 
slujirii poporului său, cu credință până la moarte. 
Numele lui va rămâne înscris cu litere de aur în 
cartea istoriei poporului nostru, alături de numele 
marilor voievozi și domni ai lui. Cuza este părintele 
României Moderne.

�v�
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SIBIU – FILE DIN ISTORIA MUZICII MILITARE
Colonel (r) VICTOR NEGHINĂ

Pentru a afla unele aspecte 
din istoria muzicii de fanfară 
din județul Sibiu și în mod 
deosebit a celei Militare, ne-am 
adresat, pentru un scurt interviu, 
domnului colonel (r) Ioan Ursu, membru al Uniunii 
Compozitorilor şi Muzicologilor din România, 
care timp de 30 de ani a fost Șeful Muzicii Militare 
a Școlii de Ofițeri activi „Nicolae Bălcescu (azi 
Academia Trupelor Terestre).

 y Care ar fi principalele repere din trecutul 
muzicii de fanfară din judeţul Sibiu?

 yDocumentele de epocă atestă că Sibiul şi 
localităţile din împrejurimile lui au reprezentat 
cel mai puternic centru al muzicii de fanfară 
din Transilvania, atât până la Marea Unire de la  
1 Decembrie 1918 cât şi în perioada interbelică, 
apoi în deceniile premergătoare Revoluţiei din 
decembrie 1989. Astfel, în zona Sibiului, datorită 
influenţei benefice a saşilor, descoperim formaţii 
de suflători încă de la începutul secolului al  
XIX-lea. În anul 1808, pastorul Martin Arz din 
Cristian consemna, în memoriile sale, existenţa  
unei fanfare în această localitate. Din cronica 
locali tăţii întocmită de Iosif Eckenreiter aflăm că 
în perioada anilor 1880-1887, în Cristian exista o 
fanfară particulară al cărei conducător era Mihael 
Konnerth, de meserie rotar, iar în 1887 i-a fiinţă o  
nouă fanfară pe lângă biserica condusă de Martin 
Krauss. Ziarul sibian „Hermannstadter Zeitung“ 
din 16 mai 1868 ne aduce ştirea că în Apoldu de 
Sus a existat o fanfară care a întâmpinat locţiitorul 
comitetului din Sibiu în vizita sa în această localitate. 
În aceeaşi perioadă de timp sunt semnalate muzicii 
de fanfară şi în alte localităţi precum Şelimbăr, 
Cisnădie, Mediaş, Turnişor şi Sibiu. Despre fanfara 
din Turnişor aflăm dintr-o notiţă prin care membrii 
acestei formaţii solicitau, la data de 19 octombrie 
1879, conducerii şcolii din localitate să li se permită 
a-şi desfăşura activitatea bisăptămânală în cadrul 
şcolii. Mergând mai departe în Mărginimea Sibiului 
aflăm din ziarul „Foaia poporului“ din 1937 despre 
aniversarea a 25 de ani de activitate a fanfarei din 
Poiana Sibiului: „Duminică 5 septembrie 1937 s-a 
desfăşurat în Poiana Sibiului o aleasă sărbătoare 
prilejuită de împlinirea unui sfert de veac de la 
întemeierea „Doinei“ – prima fanfară a românilor 

Motto: „Muzica este podoaba 
şi sufletul armatei”. 

TEODOR BURADA, 
compozitor muzică de fanfară

ardeleni care a luat fiinţă în 1912, 
la iniţiativa unui mănunchi de 
români poienari sub con ducerea 
lui Dimitrie Ghişe. (...) La ani-
versare au participat şi locuitori 

din satele vecine în frunte cu fanfarele gârbovenilor, 
răcenilor şi cărpinişenilor, conduse de învăţătorii 
Enea Bogdan şi Ion Jugăreanu“. În Săliştea Sibiului 
exista o fanfară, numită „Reuniunea pompierilor din 
Sălişte“ fondată la 10 octombrie 1876 de inimosul 
dirijor Iuliu Crişan.

Aceste formaţii instrumentale au fost prezente în 
viaţa localităţilor la toate evenimentele, contribuind 
la îmbogăţirea spiritualităţii româ neşti şi favorizând 
înfiinţarea altor formaţii în cadrul judeţului, 
ajungând la peste 37 de ansambluri instrumentale 
de suflători. Acest lucru a determinat organele 
culturale ale judeţului Sibiu ca în anul 1968 să ia 
fiinţă un concurs al fanfarelor de amatori care s-a 
perpetuat până în decembrie 1989, încercându-se 
şi în prezent revigorarea acestuia.

 y  Ce ne puteţi spune despre muzica militară 
din garnizoana Sibiu?

 y  Datorită faptului că în secolul al XVIII-lea, 
Sibiul a devenit a doua garnizoană militară după 
Viena, ca potenţial militar al Imperiului Austriac, 
muzica militară a constituit și ea o componentă 
permanentă a structurilor armatei austriece din Sibiu. 
Printre documentele de bază care atestă existenţa 
unei muzici militare în garnizoana Sibiu este şi un 
articol din ziarul „Der Siebenbürger Bote“ nr. 77-78 
din 30 septembrie 1842, unde se arată că la o mare 
festivitate muzicală ce a avut loc pe Hipodromul 
din Sibiu (cartierul Hipodrom de azi) în cadrul 
unei manevre de toamnă a trupelor austriece din 
Sibiu, au participat patru fanfare militare şi diletanţi 
(interpreţi amatori, n.n.) de muzică din diferite 
localităţi rurale din judeţul Sibiu. De menţionat că 
fanfarele militare austriece au proliferat în rândurile 
populaţiei muzica de fanfară prin concerte de 
promenadă ţinute în parcul Sub Arini (Erlenpark), 
și în pieţele oraşului, cu ocazia diferitelor sărbători 
mai ales în sezonul cald.

După Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, 
la Sibiu s-au pus bazele primelor unităţi militare 
româneşti din Transilvania, acestea devenind, prin 
numărul mare de indicative, a treia garnizoană 
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militară ca mărime din România, după Bucureşti 
şi Ploieşti. Astfel, la Sibiu i-a fiinţă în 1919 
Regimentul 90 Infanterie, în 1920 Şcoala de 
Ofiţeri „Principele Carol“, Centrul de instrucţie al 
Cavaleriei plus alte categorii de forţe: artilerie, căi 
ferate, comunicaţii, spital militar, depozite şi alte 
structuri. În cadrul acestor noi structuri militare 
au luat fiinţă şi muzici militare de fanfară care îşi 
desfăşurau pregătirea după un program întocmit 
de şeful muzicii şi aprobat de comandantul unităţii 
(şeful şcolii). Programul prevedea: pregătirea 
militară şi de specialitate a personalului muzicii, 
instrucţia de front specifică, activităţi cu caracter 
ostăşesc, pregătirea profesională, participarea la 
onoruri şi ceremonii militare, concerte, spectacole în 
unităţi şi garnizoană. Reamintim că în garnizoana 
Sibiu, în perioada interbelică şi-au desfăşurat 
activitatea două muzici militare, respectiv cea a 
Regimentului 90 Infanterie şi cea a Şcolii Militare 
de Ofiţeri „Principele Carol“ şi muzica Şcolii 
Speciale de Cavalerie nr. 2, comandată de lt. col. 
Ion Antonescu.Majoritatea suflătorilor proveneau 
din fostele muzici militare ale armatei austriece din 
Sibiu, aceştia fiind instrumentişti în majoritatea 
lor din Sibiu. Un moment interesant consemnat 
în documente s-a petrecut în anul 1920 când 
Regimentul 90 Infanterie îşi schimbă temporar 
reşedinţa în garnizoana Focşani, iar în locul 
său a venit Regimentul 10 Infanterie Putna. La 
festivităţile respective au participat şi muzicile celor 
două regimente, astfel la banchetul din sala Union 
(cadre şi familii) a cântat muzica Regimentului 
90 Infanterie iar la masa comună a trupei ţinută 
în cazarma Regimentului 90 Infanterie, a cântat 
muzica Regimentului 10 Infanterie Putna. Rezultă 
deci că muzica militară însoţea unitățile în toate 
deplasările susţinând moralul acestora chiar şi 
pe timpul Campaniei din 1941-1945. Muzica 
militară din garnizoana Sibiu concerta în parcul 

oraşului îndeosebi în parcul Sub Arini, executând 
piese muzicale din diverse genuri precum marşuri, 
polci, mazurci, valsuri, arii din opere şi operete, 
muzică populară şi distractivă etc. Efortul 
financiar era suportat de primăria oraşului. Iată o 
adresă a comandatului garnizoanei Sibiu din iulie 
1920 către primărie: „În conformitate cu adresa 
Regimentului 90 Infanterie numărul 4803 din  
23 iulie 1920 (...) am onoarea a vă ruga să binevoiţi 
a dispune ca din fondurile Primăriei să se aloce o 
sumă pentru muzica Regimentului 90 Infanterie 
care cântă în acest oraş de două ori pe săptămână“. 
De menţionat că şi după cel de-al Doilea Război 
Mondial muzica militară din Sibiu concerta vara şi 
în staţiunile balneoclimaterice din apropiere: Ocna 
Sibiului, Călimăneşti, Olăneşti şi altele.

La data de 15 iunie 1921 ia fiinţă orchestra şi 
fanfara Şcolii Militare de Infanterie „Principele 
Carol“, cu instrumente noi aduse din Cehoslovacia, 
iar în programa de învăţământ a elevilor apare 
muzica şi educaţia artistică a elevilor ca materii 
distincte. În acest scop în şcoală a existat şi un 
Cazinou al elevilor.

În perioada existenței concomitente a școlilor 
militare de infanterie, transmisiuni, artilerie şi de 
maiştri şi subofiţeri au funcționat patru fanfare 
militare. O dată pe săptămână aceste muzici făceau 
pregătirea comună pe garnizoană după un pro-
gram aprobat de comandantul garnizoanei. Aceste 
muzici au asigurat toate ceremonialele militare, 
precum şi cele ocazionate de sărbători omagiale. La 
conducerea acestor formaţii s-au perindat ofiţeri, 
şefi de muzică de prestigiu precum: Iosif Klein, 
Emanoil Dvorak, Ion Petrovici, Dumitru Eremia, 
Ion Totan, Tiberiu Baia, Dinu Stelian, Constantin 
Costoiu, Horia Ardeleanu, Niţă Buia, Ioan Ursu, 
Vasile Moldovan, Ion Şerbănuţ, Nicolae Frăţilă. 

În prezent, la Sibiu mai funcționează doar Fanfara 
Militară a Academiei Forțelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” condusă de maior Dumitru Stângaciu. 

1923, Sibiu – Fanfara Regimentului 90 Infanterie
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RĂZBOIUL HIBRID
- câteva reflecții -

General-maior (r) dr. ADRIAN-LEONARD BANTAȘ 

PROBLEME DE INTERES

Conceptul de război hibrid: o noțiune pe atât de 
des utilizată (în scrierile și intervențiile specialiștilor, 
dar mai frecvent în cele ale persoanelor ale căror 
legături cu științele militare pot fi considerate, în 
cel mai bun caz, timide sau vagi, în lucrările de 
specialitate dar mai ales în media sau în declarațiile 
politicienilor) pe cât este de frecvent folosit în 
practica relațiilor conflictuale dintre entitățile 
statale sau nonstatale. Și, totuși, ce este războiul 
hibrid? Cum l-am putea defini și ce categorii de 
acțiuni se încadrează sub umbrela acestei noțiuni 
devenită atât de permisivă chiar datorită faptului 
că include o mare varietate de procedee?

Într-un studiu recent am propus, pe baza 
definițiilor deja enunțate de către specialiștii 
domeniului, o definiție pe care am considerat-o 
atât suficient de cuprinzătoare cât să includă cea 
mai mare parte a fațetelor acestui concept fluid, 
cât și îndeajuns de restrânsă cât să poată diferenția 
războiul hibrid cel puțin de componentele sale și 
pe baza căreia să se poată face diferența dintre un 
conflict predominant clasic și unul în care sunt 
întrebuințate preponderent elemente de război 
hibrid.

Definiția în cauză considera războiul hibrid 
ca reprezentând în esență, o strategie militară care 
asociază mai multe tipuri de război, printre care cel 
politic, convențional, cibernetic sau economic, acțiuni 
ale forțelor iregulare etc. și metode de influențare a 
opiniei publice și nivelurilor de decizie, cum ar f i știrile 
false (inundarea unei societăți cu o multitudine de 
informații eronate, dar orientate spre un obiectiv care 
corespunde intereselor inițiatorilor acestei acțiuni), 
intervenția în procesul legislativ al altor state, dar și 

Motto:
„O minciună spusă o dată rămâne o minciună, iar o minciună repetată de o 

mie de ori devine adevăr.” ( Joseph Goebbels)
„O minciună spusă destul de des devine adevăr.” (Vladimir I. Lenin)
„Cu cât societatea se îndepărtează mai mult de adevăr, cu atât îi urăște mai 

mult pe cei care îl rostesc.” (George Orwell)

mijloace diplomatice și juridice, utilizate separat sau 
concomitent, în funcție de posibilitățile concrete de 
acțiune și de obiectivul urmărit. 

Pornind de la cele afirmate mai sus, în rândurile 
ce urmează ne propunem să realizăm un scurt 
excurs prin cele mai importante conflicte ale 
perioadei contemporane, în ideea de a identifica 
eventualele componente ale conceptului de război 
hibrid utilizate în cadrul acestora, opinând, pentru 
fiecare caz în parte, dacă paradigma hibridă sau 
cea clasică este sau a fost dominantă în cadrul 
respectivelor conflicte. Dincolo de aceasta, însă, 
vom încerca să identificăm eventualele elemente de 
agresiune hibridă pe care una sau alta dintre marile 
puteri le-au întrebuințat sau le întrebuințează 
împotriva unor state, între care și România, chiar 
în absența unui conflict militar.

Spre exemplu, cel mai recent conflict desfășurat 
într-un areal geografic relativ apropiat României 
este cel din regiunea Nagorno-Karabah, care a opus 
forțele armate azere (sprijinite de către Turcia) unei 
coaliții între forțele militare ale Republicii Armenia 
și Republicii Artsakh (entitate nerecunoscută 
internațional, cu capitala la Stepanakert/Khankendi 
și susținută de către Armenia). Cea din urmă 
susținută la rândul ei de către Rusia.

Deși conflictul în sine a prezentat o nuanță 
dominant clasică, fiind purtat mai mult sau mai 
puțin convențional, între forțe militare clasice ale 
părților beligerante, elementele de război hibrid 
nu au fost în totalitate absente.

În primul rând, între Armenia și Azerbaijan 
s-a desfășurat un veritabil „război juridic” încă de 
la ocuparea, de către Armenia, a provinciei azere 
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Nagorno-Karabah, în primul război din regiune, 
care a urmat destrămării Uniunii Sovietice. Pe acest 
„front”, însă, ilegalitatea și lipsa de legitimitate ale 
ocupației armene în Karabah nu au fost dificil de 
dovedit. Mai laborioasă s-a dovedit a fi „bătălia 
propagandistică” desfășurată în ambele state, 
atât pe plan intern, pentru menținerea spiritului 
combativ (și revanșard, în cazul Azerbaijanului) 
cât și extern, pentru captarea atenției mondiale, 
câștigarea simpatiei publicului din statele vizate 
(vestice și estice în egală măsură). De asemenea, 
foarte importante s-au dovedit a fi manevrele 
diplomatice, desfășurate de ambele părți și care au 
făcut ca Armenia să mențină sprijinul militar rusesc 
iar ca Azerbaijanul să îl câștige pe cel turcesc. Iarăși, 
deosebit de importantă a fost specularea, de către 
Azerbaijan, a schimbărilor politice din societatea 
armeană, a cărui electorat privește cu ochi din ce în 
ce mai critici apropierea de Rusia, și care au făcut 
ca Rusia să se considere avantajată de un posibil 
conflict militar între Armenia și Azerbaijan, inclusiv 
de eventualele pierderi teritoriale armene pe care 
le-ar fi putut aduce acesta, dată fiind superioritatea 
militară covârșitoare a Azerbaijanului, pentru ca, 
„salvând” Armenia în ultimul moment de la o 
înfrângere catastrofală în Karabah și de la pierderea 
completă a acestei provincii, să capete un nou 
ascendent asupra acestui stat. Având în vedere 
faptul că ostilitățile au condus la materializarea 
completă a acestui scenariu, dependența Armeniei 
de Rusia este, în acest moment, și mai accentuată 
decât în trecut.

Revenind la confruntarea propriu-zisă, deși 
aceasta, după cum spuneam, s-a desfășurat într-un  
mod predominant clasic, anumite elemente de 
război hibrid pot fi identificate. Unul dintre ele 
ar putea fi utilizarea, de către Azerbaijan, a așa-
numitelor drone-kamikaze, de fabricație israeliană 
și turcească, cu ajutorul cărora au fost distruse 
inclusiv sisteme anti-rachetă armene. Sistemele 
în cauză, deși de fabricație sovietică, datând din 
perioada Războiului Rece, prezentau, totuși, riscul 
de a cauza pierderi aviației azere. Or, fiind copleșite 
de numărul dronelor-kamikaze a căror pierdere 
era, oricum, asumată de către Azerbaijan, ele au 
putut fi eliminate la un cost uman și material mult 
inferior atacării lor prin mijloace convenționale.

De asemenea, ambele părți au beneficiat, în 
cadrul operațiilor militare ce au definit acest 

conflict, de sprijinul unor unități speciale ale 
armatelor turcă, respectiv rusă, ai căror membri 
nu au afișat însemne turceși sau rusești, ci azere/
armene, pentru a evita atribuirea acțiunilor lor 
statului în ale căror forțe armate erau, de fapt, 
înrolați. Mai mult, relatări extrase din surse deschise 
au semnalat și prezența unităților paramilitare, 
ceea ce reprezintă o trăsătură a războiului hibrid 
enunțată în definiția de mai sus.

Următorul conflict din proximitatea României, 
în ordine invers cronologică, este cel din Ucraina. 
Sigur, acest conflict poate părea dificil de plasat 
cronologic, întrucât se află în desfășurare și probabil 
că nu va lua sfârșit într-un viitor previzibil. Însă, 
dacă utilizăm drept criteriu data sa de început, 
respectiv anul 2014, îl putem plasa, într-adevăr, 
înaintea celui din Nagorno-Karabah. Conflictul 
din Ucraina prezintă aproape toate elementele pe 
care, în definiția de la începutul acestui studiu, le 
atribuiam războiului hibrid. Asociază acest conflict 
mai multe tipuri de război? În mod evident.

Putem observa elemente de confruntare 
politică? Încă de la destrămarea URSS, între 
cele două mari componente etnice ale societății 
ucrainene au fost sădite și cultivate disensiuni. 
Și nu este de mirare, dat fiind faptul că între 
populația din estul Ucrainei, rusofonă și rusofilă, 
de confesiune ortodoxă, și cea din partea 
central-vestică a acestui stat, vorbitoare de limbă 
ucraineană, cu o identitate ucraineană distinctă 
de cea a populației preponderent ruse din est, și 
de confesiune catolică nu era, iar acum cu atât 
mai mult nu este dificil de identificat aspecte 
conflictuale.

De aici până la susținerea, de către aceste două 
segmente de populație, a unor candidați diferiți 
în alegerile parlamentare și prezidențiale din 
Ucraina, cu agende politice radical diferite, nu a 
fost decât un pas, iar Rusia l-a făcut cu repeziciune 
și siguranță de sine. Astfel, platformele pro-
europene, pro-atlantice și anti-ruse susținute de 
candidații preferați de electoratul din centrul și 
vestul Ucrainei sunt diametral opuse platformelor 
anti-europene, anti-atlantice și pro-ruse ale celor 
preferați de electoratul estic. Problema a apărut 
atunci când, din jocul firesc al alternanțelor la 
putere decise în principal de electoratul nehotărât 
care înclină balanța voturilor când într-o parte, 
când în cealaltă, în fatidicul an 2014, când Rusia era 
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și hotărâtă, și capabilă să se implice inclusiv militar 
într-un posibil conflict în Ucraina, președinte al 
acestei țări să fie pro-rusul Victor Ianukovici, iar 
la putere să se afle Partidul Regiunilor, din care 
provenea acesta. 

De aceea, atunci când președintele în cauză a 
anunțat anularea semnării unui acord de asociere cu 
Uniunea Europeană, care ar fi putut plasa Ucraina 
spre cursul unei posibile aderări viitoare, populația din 
regiunile central-vestice ale țării să se revolte și, după 
celebrele proteste din Piața Maidan, să determine 
părăsirea țării de către președintele Ianukovici și 
demisia guvernului Partidului Regiunilor.

Aici intervin următoarele elemente ale 
războiului hibrid. Printr-o combinație abilă de 
metode de influențare a opiniei publice, cum ar fi 
inundarea populației receptive din estul Ucrainei cu 
o sumedenie de informații, în general false, legate 
de viitoarele politici ale partidelor pro-europene 
în legătură cu aceasta, dar și prin specularea unor 
acțiuni politice mai mult sau mai puțin inspirate 
ale coaliției naționaliste care a preluat puterea de 
la Kiev după schimbarea de regim determinată de 
proteste și care au stârnit nemulțumiri puternice din 
partea populației rusofone și, nu în ultimul rând, 
prin mijloacele specifice activității structurilor de 
informații, Rusia a reușit să determine izbucnirea 
de proteste de intensitate comparabilă, dar de sens 
contrar în principalele orașe ale estului Ucrainei.

După ce protestele respective au degenerat în 
ciocniri violente cu forțele de ordine, într-o serie de 
localități pornind din estul extrem al Ucrainei (cum 
ar fi Donețk, Slaviansk, Lugansk etc.) și ajungând 
până la Odessa (acestea din urmă neavând același 
succes și fiind înăbușite, într-un final, de forțele de 
ordine ucrainene și de protestatarii pro-Kiev), în 
regiunile apropiate de granița cu Rusia ale Ucrainei 
au început să-și facă apariția forțe paramilitare, un 
alt element al războiului hibrid.

În acest moment intervine o componentă 
a războiului hibrid la care am făcut referire și 
mai devreme, dar care acum își relevă în mod 
mai pregnant potențialul. Este vorba despre 
dezinformare, o dezinformare complexă, care 
vizează atât factorii de decizie a puterilor occidentale 
(statelor NATO), cât și societățile civile ale acestora. 
Vă aduceți, probabil, aminte cum, înaintea ocupării 
de către Rusia a Peninsulei Crimeea, o multitudine 
de publicații, analiși, think-tankuri etc. repetau, 
aproape obsesiv, scenariul unei invazii rusești 
asupra estului Ucrainei, care să conducă la ocuparea 

fostei provincii imperiale Malorusia și să realizeze 
o legătură terestră între Rusia și Transnistria. Deși, 
după cum spuneam, scenariul acesta a fost repetat 
obsesiv, fiind ajutat să se propage de agenții de 
influență conectați la serviciile de informații ruse 
și preluat, apoi, de nenumărate voci publice utile 
Moscovei inclusiv (sau mai cu seamă) prin naivitate, 
practic niciuna dintre componentele sale nu s-au 
dovedit adevărate. S-a întâmplat, în schimb, ceea 
ce se pare că lumea occidentală nu aștepta, deși, 
analizând interesele Rusiei, era clar că reprezintă 
adevărata țintă.

Mai precis, într-o dimineață moderat de 
răcoroasă a lui februarie 2014, Occidentul a aflat, 
cu stupoare, de la știri că trupe fără însemne, 
dar care își declarau simpatia față de Federația 
Rusă, au ocupat Crimeea. Am spus trupe fără 
însemne (celebrii omuleți verzi). Deși uniformele, 
echipamentele, armamentul și tehnica pe care le 
utilizau le legau în mod clar, indubitabil de Rusia, 
această legătură nu putea fi dovedită expres. Iar 
președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ales să ofere 
o explicație care, în simplitatea și nonșalanța ei, a 
jignit inteligența oricărui observator occidental, 
dar a transmis și semnalul că Rusia își permite 
să ironizeze Occidentul și să încalce orice normă 
de drept internațional dorește. Armamentul și 
echipamentul omuleților verzi, a spus Putin, pot fi 
cumpărate de la orice chioșc din Crimeea.

În afara situației în care chioșcurile din Crimeea 
beneficiază de un lanț special de aprovizionare 
(situație pe care nu o putem exclude pe de-
antregul), este limpede că asistăm la utilizarea unuia 
dintre elementele războiului hibrid, pe care le-am 
enumerat mai sus, anume folosirea forțelor militare/
paramilitare fără însemne (iregulare sau nu).

Desigur, agresiunile hibride împotriva Ucrainei 
nu au luat sfârșit nici după stabilizarea frontului din 
estul acestui stat (care, după o perioadă inițială în 
care sprijinul rusesc nu a fost foarte eficient, ceea ce 
a permis armatei ucrainene să recupereze o parte din 
terenul pierdut în fața separatiștilor, a cunoscut un 
puternic avans al forțelor pro-ruse, odată ce statul 
vecin a putut infiltra în teritoriul controlat de aceștia 
trupe speciale, mercenari și tehnică superioară celei 
de care beneficiază Ucraina) s-a stabilizat și au fost 
semnate acordurile de la Minsk. În fapt, agresiunile 
hibride ale Rusiei împotriva Ucrainei continuă 
până astăzi și vor continua în viitorul previzibil. Ele 
constau atât în acțiuni menite să ducă la perpetuarea 
acestui conflict înghețat, cât și într-o campanie 
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continuă de dezinformare, în acțiuni diplomatice 
care îmbină amenințările (inclusiv cu folosirea 
forței) cu negocierile și vizează izolarea Ucrainei 
prin zădărnicirea eforturilor acesteia de integrare 
euroatlantică, acțiuni de dezinformare îndreptate 
atât împotriva Ucrainei, cât și a restului societăților 
occidentale, în presiuni economice și șantaj legat de 
furnizarea resurselor energetice etc. 

Am asistat și asistăm, așadar, la un exemplu 
de manual de război hibrid, care nu neglijează 
acțiunile militare clasice, dar le completează într-un  
mod diabolic de eficient cu celelalte elemente 
ale conceptului, într-o viziune pe termen mediu, 
lung și probabil foarte lung destinată menținerii 
Ucrainei într-o așa-numită zonă gri care convine 
intereselor Rusiei. Desigur, elemente ale agresiunii 
hibride se pot întâlni în relațiile dintre două sau 
mai multe entități, fie ele statale sau nonstatale, și 
în lipsa unui conflict militar. Spre exemplu, Rusia 
a atacat infrastructura cibernetică a Georgiei cu 
ocazia războiului din 2008, dar hackeri a căror 
proveniență a fost indicată de către structurile de 
informații ale NATO ca fiind Rusia au executat o 
serie de atacuri asupra infrastructurii informatice a 
țărilor baltice, între acestea și Rusia neexistând vreo 
stare de război.

La fel, Rusia exercită agresiuni hibride, mani-
festate prin intermediul dezinformării, a sabotajului, 
a susținerii mișcărilor sociale etc. din practic toate 
statele UE și NATO, în scopul slăbirii coeziunii 
acestor construcții internaționale, a creării și 
întreținerii unui sentiment antioccidental în statele 
lor membre și, dacă este posibil, a determinării 
retragerii unor state din NATO și UE de o perioadă 
lungă de timp, practic, de la revenirea Rusiei în 
prim-planul agendei politice internaționale. La 
fel, Rusia exercită agresiuni hibride asupra statelor 
UE și NATO implicându-se în politica internă a 
acestora. Susținerea financiară, informațională și 
de alte naturi acordată forțelor politice britanice 
care militau pentru retragerea Marii Britanii din 
Uniune, partidelor naționaliste și extremiste din 
Franța (cum ar fi Frontul Național, condus de 
Marine Le Pen), Ungaria și nu numai se încadrează 
tot în categoria agresiunilor hibride.

Astfel de acțiuni pot preceda, pregăti și susține 
un viitor conflict militar (un viitor război hibrid), 
dar se pot desfășura și numai pentru atingerea unor 
obiective politice, fără utilizarea forței militare. 
Desigur, obiectivele lor pot fi adaptate pe parcurs, 
în funcție de evoluțiile de pe scena relațiilor 

internaționale, putându-se imagina situația în care 
agresiuni hibride despre care inițial nu se putea 
considera că pregătesc un război să ajungă, în fapt, 
la a fi premergătoare acestuia.

Au loc astfel de acțiuni și în România? Cu 
siguranță. Asistăm în primul rând la o consistentă 
dezinformare, acțiune intensificată cu ocazia 
pandemiei de COVID-19. De altfel, eficiența 
ei poate fi măsurată în gradul foarte scăzut de 
vaccinare împotriva acestei boli. De asemenea, 
elementele eurosceptice, anti-NATO etc. nu 
lipsesc nici ele din această campanie, chiar dacă 
deocamdată nu se poate considera că se regăsesc în 
prim-planul său. Acordă Rusia susținere financiară, 
informațională, umană etc. forțelor politice din 
România, implicându-se astfel în politica internă a 
țării? Desigur că, operând numai cu informații din 
surse deschise, nu vom putea dovedi niciodată acest 
lucru. Dar, observând cu atenție agenda politică a 
anumitor partide sau personalități și comparând-o 
cu interesele Rusiei, nu putem să nu observăm 
asemănări frapante. Or, în relațiile internaționale, 
coincidențele nu există.

Ce se poate face pentru a combate astfel de 
acțiuni? Soluțiile, oricare ar fi acestea, trebuie să 
pornească de la premisa că acțiunile ostile hibride 
nu vor înceta niciodată, cel puțin nu în viitorul 
previzibil și nu atâta timp cât Rusia consideră că, din 
punctul de vedere al raportului cost-beneficii, sunt 
cel mai eficient mijloc de a-și urmări obiectivele 
politice și de securitate. Singura modalitate de a le 
lipsi de eficiență este de a crește reziliența statului 
împotriva căruia sunt îndreptate, întrucât acțiunile 
hibride caută întotdeauna să profite de „anumite 
vulnerabilități din structura internă a statelor 
[întrucât] (...) nu vor putea acționa [cu eficiența 
dorită] acolo unde statul este suficient de puternic 
pentru (...) a-și asigura securitatea sau a impune 
respectarea legilor sale”3.

Note și bibliografie:
1. Războiul hibrid: considerații generale de 

actualitate, aflat, în momentul scrierii acestor 
rânduri, în curs de publicare în revista Dincolo 
de orizonturi, editată de Asociația Diplomaților 
Militari în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan 
Cuza”. 

2. Ortografiat și Xankendi.
3. Dragoș-Adrian Bantaș, Între frică și siguranță: 

societățile umane în căutarea securității, Editura 
CTEA, București, 2019, p. 192.
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Decalajele dintre state, coroborate cu neechi-
valența performanțelor dintre modelările de tip 
constructiv și cele de tip distructiv, favorizează 
acțiuni prin care se urmărește deliberat, obținerea 
unor avantaje în detrimentul altor state. În 
acest context centrând analiza pe problematica 
securității și apărării naționale, în condițiile actuale, 
facem apel la necesitatea unor intervenții lucide în 
gestionarea acestora pe de o parte, ținând seama 
de modificările ce s-au produs sau se produc în 
chiar sistemele securității și apărării statelor lumii 
în general, în ultima vreme.

În circuitul ideatic actual se operează cu acțiuni 
multiple ale conceptelor de securitate și apărare 
națională, caracterul controversat al acestora 
reieșind din plurivalența lui semantică, de la o epocă 
la alta și de la o țară la alta. Diversitatea aceasta este 
explicabilă nu prin diferențele majore existente 
între națiuni, preocupările lor fiind identice 
(apărare proprie, libertate, bunăstare economică 
și ordinea mondială favorabilă), ci prin rezultatul 
interacțiunii unor factori, cum sunt: dinamica 
sistemului internațional și evoluția modalităților 
de agresare a națiunilor; particularitățile situației 
interne specifice fiecărei națiuni; posibilitatea 
conceperii politicii de securitate și apărare, fie în 
modalități agresive, fie în modalități defensive; 
dimensiunea diferită a securității naționale pentru 
marile puteri și pentru statele mici ( pentru 
primele, securitatea națională capătă dimensiuni 
regionale și chiar globale; pentru cele din urmă, 
securitatea și apărarea se realizează pe fondul 
evoluției raporturilor dintre marile puteri și în 
funcție de dinamica relațiilor cu vecinii); diferențe 
de perspectivă teoretică în analiza, conceperea și 
transpunerea în practică a documentelor interne 
privind securitatea și apărarea națională.

Securitatea națională își propune ca obiective, 
printre altele, garantarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale cetățenilor, apărarea statului 

ÎNTĂRIREA SECURITĂȚII  
ȘI APĂRĂRII NAȚIONALE ÎN CONDIȚIILE 

ACTUALE – O NECESITATE
General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREȚU

național, suveran și independent, unitar și 
indivizibil, consolidarea permanentă a ordinii 
de drept și instituțiilor democratice, asigurarea 
unui sistem de trai decent populației, protejarea 
și promovarea intereselor naționale în lume. 
Obiectivele mai sus enumerate precum și altele 
se realizează prin mijloace specifice din care 
nu lipsesc cele politice, juridice, diplomatice, 
economice, sociale, militare, de informații etc. și 
printr-o strânsă cooperare internațională având la 
bază normele specifice la acest nivel. 

Garantarea securității de către NATO „a impus 
României reconsiderarea conceptului de securitate, care 
era sinonim cu cel al apărării naționale și înțelegerea 
acestuia ca o stare generală a societății, în care 
libertățile și drepturile fundamentale ale cetățenilor, 
democrația constituțională și interesele fundamentale 
ale statului sunt asigurate și garantate”.

În prezent este foarte dificil pentru orice stat, 
inclusiv România să definească o politică de 
securitate și de apărare națională, adaptată tuturor 
provocărilor prezentului care în general nu țin 
seama întotdeauna de frontiere.

Securitatea națională, reprezintă condiția funda-  
mentală a existenței națiunii și statului român. 
Inițial s-a rezumat la preocupări ce țineau strict 
de domeniul apărării naționale a teritoriului, 
prin folosirea mijloacelor convenționale, având 
în vedere că, pentru o perioadă îndelungată 
principalii factori generatori de insecuritate 
au fost conflictele militare. Treptat, conceptul 
a fost extins, globalizarea amenințărilor la 
adresa securității atrăgând de la sine căutarea de 
răspunsuri de același nivel, cel global, ca soluție 
în urma constatării faptului că, apărarea militară 
nu mai concordă cu problematica complexă 
a societății. Potrivit dicționarului, securitatea 
națională constituie „starea de liniște și incredere că 
existența unei națiuni este în afară de orice pericol”. 
Conceptul de securitate națională a fost introdus 
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în 1945, de către James Forrestal, secretar american 
al Apărării, ca principiu de bază al politicii externe 
a SUA. Lucrările de specialitate consacră securitate 
națională ca fiind starea în care trebuie să se afle 
statul pentru a fi capabil să se dezvolte liber și să 
contribuie nestingherit la promovarea intereselor 
sale fundamentale, în timp ce apărarea națională, 
rezidă într-un ansamblu de măsuri politico-
diplomatice, economice, militare, ecologice și de 
altă natură care asigură statului independența și 
suveranitatea națională, integritatea teritorială 
și propriul sistem de valori. Aceasta garantează 
suveranitatea statului în manifestările sale atât 
interne, cât și externe, și este cea mai expusă 
componentă a securității naționale în momentele 
în care riscurile, amenințările, pericolele la adresa 
acesteia din urmă cunosc o creștere alarmantă.

Parte integrantă a politicii generale a statului, 
politica de securitate și apărare națională este 
consacrată scopului promovării și apărării identității 
naționale, prezervării intereselor naționale. În acest 
scop, strategia de realizare a politicii de securitate și 
apărare națională a țării noastre a vizat integrarea 
în structurile europene și euroatlantice, acest fapt 
reprezentând modalitatea de a promova și de a 
apăra cel mai bine interesele naționale, mai ales 
datorită faptului că, din ce în ce mai mult, riscurile 
și amenințările la adresa securității și apărării 
naționale depășesc posibilitățile unui singur stat de 
a le preveni și contracara.

Obiectivul fundamental al apărării naționale 
consistă în însăși pachetul de misiuni conferite 
constituțional forțelor armate, acestea constând 
în „garantarea suveranității, a independenței și 
unității statului, a integrității teritoriale a țării 
și a democrației constituționale”. În dezvoltarea 
acestuia identificăm obiectivele care potențează 
starea și condiția manifestă a apărării naționale, 
astfel: îndeplinirea misiunilor care decurg din 
aplicarea Art.5 al Tratatului de la Washington, 
dar și a celor angajate în spiritul non-articolului 5; 
 operaționalizarea capabilităților necesare îndepli-
nirii de către România a obligațiilor asumate, dar  
și a celor posibile, în cadrul unor misiuni de 
menținere a păcii, de salvare, de răspuns la crize, de 
combatere a terorismului și de asistență umanitară 
la nivel regional și subregional; continuarea 
procesului de restructurare și de modernizare 

a Armatei și de integrare permanentă a acesteia 
în spectrul operațional al Alianței; adaptarea 
sistemului de mobilizare și de planificare inte-
grată a apărării la condițiile determinante ale 
mediului de securitate și relaționarea funcțională a 
concordanței dintre scopurile propuse și totalitatea 
resurselor disponibile; corelarea stării și a capacității 
naționale de apărare cu responsabilitățile asumate, 
dar și cu cele în edificare; misiunile de consiliere și 
de asistență; realizarea unui management eficient 
al resurselor umane, cu proiecție în orizontul 
dezirabil al dezvoltării durabile a Armatei 
României; dezvoltarea contribuției la procesul de 
transformare a NATO, concomitant cu accen-
tuarea contribuției la generarea forțelor etc.

Faza elaborării concepției relative la apărarea 
națională a României, dar, mai cu seamă, proiectele 
manifestării practice a acesteia în contextul 
apartenenței la Alianța Nord-Atlantică și la 
Uniunea Europeană au relevat noutăți evidente 
în natura mecanismelor interne de funcționare a 
apărării naționale atât ca instituție, cât și ca practică 
și sistem. Este motivul pentru care evidențiem 
în continuare principalele caracteristici ale apărării 
naționale. Considerăm că apărării naționale îi sunt 
proprii, în principal, următoarele caracteristici: 
este, în temeiul principiului indivizibilității apă-
rării colective, parte a apărării colective a Alianței 
și își  poate dezvolta capacitatea până la atingerea 
nivelului de certitudine în prezervarea ef icientă a 
intereselor naționale; are caracter constituțional și este 
aplicată în concordanță cu prevederile și principiile 
dreptului internațional, exercitarea sub comandament 
colectiv f iind legitimată de Carta ONU; este 
susținută, potențată și protejată moral de principiul 
solidarității necondiționate; în eforturile de protejare 
și de potențare a intereselor naționale concentrează 
integralitatea resurselor disponibile la un moment 
dat; în situație de criză sau de război, în economia 
factorilor care potențează apărarea națională, instru-
mentul militar are o importanță decisivă; ca practică 
strategică și concepție, apărarea națională, ca parte 
a apărării colective, constituie un factor esențial de 
integrare, incredere colectivă și coeziune la nivelul 
Alianței; apărarea națională se realizează, în cele 
din urmă, prin toate domeniile prin care se afirmă la 
modul manifest promovarea și protejarea intereselor 
naționale; în situații de criză și de război, apărarea 
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națională este domeniul cel mai important al securității 
naționale, după cum, în aceste situații, devine spațiul 
de salvgardare al intereselor naționale; asumându-și  
paternitatea continentală, apărarea națională concre-
tizează la nivelul propriilor responsabilități în 
politica complementarităților indispensabile; în orice 
abordare a intereselor naționale securitatea națională 
și apărarea națională sunt inseparabile.

Ce denotă acestea? Răspunsul este simplu, dau 
măsura interdependențelor conceptuale și acționale 
care se manifestă între starea și condiția apărării 
naționale și starea și condiția apărării colective, 
din și în perspectiva construcției europene și 
euroatlantice. Referirile la securitatea și apărarea 
națională ne conferă destule elemente privind 
inseparabilitatea acestora dar și inseparibilitatea 
lor față de sistemul de Securitate și apărare 
European, respectiv euroatlantic. 

Este astfel de la sine înțeles că securitatea și 
apărarea națională sunt deopotrivă parte și valoare 
a securității și apărării colective în NATO și UE.

Toate acestea ne confirmă posibilitatea mani-
festă a capacității militare nu numai de a asigura 
productiv și eficient securitatea statelor membre, 
ci și de a furniza Securitate în plan subregional, 
regional și global; imposibilitatea prezervării inte-
grale, exclusive prin eforturi proprii, a apărării 
naționale, în sensul asigurării securității intereselor 
fundamentale naționale; necesitatea dezvoltării 
capacității naționale de apărare a statelor membre; 
caracterul pronunțat evolutiv al interdependențelor 
care se afirmă hotărâtor interesele naționale sau 
colective.

Într-o lume complexă, dinamică și conflictuală 
încă, înțelegerea profundă a tendințelor majore de 
evoluție a securității naționale și internaționale 
și a modului în care fiecare are șansa să devină 

parte activă a acestui process constituie o 
condiție esențială a asigurării păcii, progresului și 
prosperității.

Invazia armatei Ruse în Ucraina a creat o breșă 
majoră în sistemul de stabilitate în zonă, ceea ce 
a obligat România să ia toate măsurile cu privire 
la întărirea securității și apărării sale. Aceasta a 
fost ajutată în demersurile sale de partenerii din 
NATO conștienți de faptul că granița de est a 
acestei puternice alianțe politico-militare este în 
pericol. Așa dar în temeiul clauzei de solidaritate 
și al principiului indivizibilității apărării colective, 
România are certitudinea protejării eficiente a 
intereselor la nivel de certitudine în care un rol 
însemnat îl are afirmarea oportună a solidarității 
europene și euroatlantice.

Suntem astfel conștienți de faptul că în aceste 
condiții, contribuția noastră la întărirea securității 
și apărării naționale trebuie să fie majoră și de 
strictă actualitate. 
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ACTIVITĂÞI CU IMPACT SOCIAL ªI MEDICAL

PROIECTUL 
„Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare 

precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale - 
ROCCAS II – București – Ilfov – POCU/757/4/9/136824

1. Introducere
1.1. Informații despre proiect

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar 
Central „Dr. Carol Davila” în calitate de Lider, în 
parteneriat cu Coaliția Organizațiilor Pacienților 
cu Afecțiuni Cronice din România -COPAC, 
a demarat, începând cu data de 22.07.2020, 
proiectul „Furnizarea serviciilor de 
sănătate din programele de prevenţie, 
depistare precoce, diagnostic şi 
tratament precoce al leziunilor 
precanceroase colorectale -  
ROCCAS II București - 
Ilfov”, proiect cofinanțat 
din Programul Operațional 
Capital Uman 2014–2020, în 
valoare totală de 23.917.666, 
36 lei, din care valoarea 
nerambursabilă din FSE 
este de 19.134.133,08 lei, 
iar asistența financiară 
nerambursabilă, din bugetul național, este de 
4.406.417,05 lei. Proiectul se derulează pe o perioadă 
de aproximativ 4 ani (iulie 2020 – decembrie 2023) 
și are ca obiectiv general promovarea incluziunii 
sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare, prin creșterea accesului la servicii 
accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv 
asistență medicală și servicii sociale de interes 
general, prin organizarea de programe de sănătate și 
servicii orientate către prevenție, depistare precoce 
(screening), diagnostic și tratament precoce al 
cancerului colorectal pentru 50.001 de persoane din 
regiunea București-Ilfov, dintre care minim 53% 
aparțin grupurilor vulnerabile.

Dintre rezultatele previzionate în urma 
derulării proiectului în parteneriat enumerăm: 
identificarea și mobilizarea pentru screening 
a 50.001 persoane cu vârsta cuprinsă între 50 
și 74 ani ce vor beneficia gratuit de programul 

de screening pentru identificarea cancerului 
colorectal, tri miterea la specialist pentru investigații 
și realizarea a minimum 2104 de endoscopii; 
înființarea unui Centru de prevenție, depistare 
precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului 
colorectal, pentru regiunea București-Ilfov, în cadrul 
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central 
„Dr. Carol Davila”, derularea unei campanii de 
informare, educare și conștientizare a populației cu 

privire la serviciile de screening oferite 
prin proiect cu scopul de a descoperi 
o boală latentă, de a detecta o boală 

în stadiile incipiente și de a 
permite tratarea ei adecvată 
înainte de a reprezenta o 

amenințare pentru individ și/
sau comunitate. Necesitatea 

elaborării acestui proiect a fost 
impusă de analiza sta-
tisticilor furnizate de 
GLOBOCAN privind 
incidența cancerului colo-  

rectal (CCR), acesta reprezentând, la acest 
moment, o problemă majoră de sănătate publică 
la nivel mondial și implicit, la nivelul Uniunii 
Europene - cu 1.8 milioane de cazuri noi (10,2% 
din totalul neoplaziilor noi), fiind a doua cauză 
de mortalitate din cadrul patologiilor oncologice 
(881.000 decese înregistrate anual, adică 9,2% 
din totalul deceselor prin cancer). Prevenția și 
diagnosticul precoce sunt etape esențiale în cadrul 
programelor de luptă împotriva acestei maladii, iar 
screeningul s-a dovedit a f i singura măsură ef icientă 
în scăderea mortalității din patologia oncologică cu 
localizare colorectală.

1.2. Context
Starea de sănătate a populației este influențată 

fundamental de stilul de viață, de nivelul de 
educație (inclusiv educație pentru sănătate) și de 
accesul la servicii de sănătate, în special la cele 
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preventive, din această perspectivă prevenirea 
bolilor și menținerea stării de sănătate fiind 
deziderate cu eficacitate superioară tratării bolilor. 

Totodată, persoanele care locuiesc în zonele 
rurale și grupurile vulnerabile au acces limitat la 
servicii de asistență medicală, ceea ce are un impact 
negativ asupra stării de sănătate a populației. Mai 
mult decât atât, indicatorii care măsoară starea de 
sănătate arată o stare de sanatate a populației rome 
precară, comparativ cu restul populației. Cancerul 
colorectal (CCR) reprezintă o problemă majoră 
de sănătate publică la nivel mondial, la nivelul 
Uniunii Europene al carui stat membru suntem 
și implicit la nivelul României, fiind a doua cauză 
de incidență și mortalitate prin cancer. Conform 
statisticilor furnizate de GLOBOCAN privind 
incidența cancerului colorectal (CCR), acesta 
reprezenă,la acest moment, o problemă majoră 
de sănătate publică la nivel mondial și implicit, 
la nivelul Uniunii Europene - cu 1.8 milioane de 
cazuri noi (10,2% din totalul neoplaziilor noi), fiind 
a doua cauză de mortalitate din cadrul patologiilor 
oncologice (881.000 decese înregistrate anual, 
adică 9,2% din totalul deceselor prin cancer).

La nivelul regiunii București – Ilfov, în ce 
privește distribuția teritorială a deceselor prin 
cancer colorectal, conform datelor Centrului 
Național de Statistică Medicală disponibile 
in 2010, numărul decese /%ooo loc, la nivelul 
Municipiului Bucucurești numărul de decese 
înregistrate era de < 25%000, în timp ce la nivelul 
județului Ilfov era de > 27%000.

Prevenția și diagnosticul precoce sunt esențiale 
în programul de luptă împotriva acestei maladii, 
iar screeningul s-a dovedit eficient în scăderea 
mortalității în cazul localizării colorectale. 
Populația eligibilă pentru screeningul de Cancer 
Colorectal în regiunea București-Ilfov cu vârsta 
între 50 și 74 ani este în total 733.951, din care 
56.749 în mediul rural și 677.202 în mediul urban. 

Astfel, prin implemementarea prezentului 
program regional de screening în regiune în rândul 
a 50.001 de persoane eligibile, proiectul acoperă 
cca 6,8% din pop eligibilă din această regiunea.

2. Scopul Proiectului pe componenta 
educației pentru sănătate -  

informare, educare și conștientizare 
Scopul Proiectului este acela de a crea un 

sistem/cadru de comunicare eficient în vederea 
transmiterii informațiilor relevante pentru grupul 

țintă vizat, a creșterii vizibilității și a transparenței 
informațiilor, precum și a diseminării proiectului 
și implicit a derulării programului de screening și 
a rezultatelor sale la nivelul întregului public țintă 
identificat în cadrul proiectului.

Componenta educației pentru sănătate are 
rolul de:

 9 informare și educare a grupului țintă și a 
populației în general, cu privire la riscul cancerului 
colorectal și la nevoile legate de sănătate;

 9 atragere a grupului țintă și participarea 
la screeningul pentru depistarea cancerului 
colorectal;

 9 asigurarea unui cadru de diseminare a 
informațiilor cu privire la activitățile și rezultatele 
realizate în proiect.

Astfel, ne propunem derularea unei campanii 
de informare, educare și conștientizare a populației 
din regiunea București –Ilfov, dar nu numai, 
cu privire la derularea programului regional de 
screening în rândul populației ce are ca scop 
prevenția, depistarea precoce, diagnostic și 
tratament al cancerului colorectal, precum și a 
diseminării proiectului și rezultatelor atinse și 
multiplicării acestora.

3. Obiective Proiect

3.1. Obiectiv general 
Promovarea incluziunii sociale, combaterea 

sărăciei și a oricărei forme de discriminare, prin 
creșterea accesului la servicii accesibile, durabile 
și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și 
servicii sociale de interes general, prin organizarea 
de programe de sănătate și servicii orientate 
către prevenție, depistare precoce (screening), 
diagnostic și tratament precoce al cancerului 
colorectal pentru 50.001 de persoane din regiunea 
București-Ilfov, dintre care minimum 53% aparțin 
grupurilor vulnerabile. 

3.2. Obiective specifice
OS1 Îmbunătățirea stării de sănătate a 

populației prin derularea unui program complex 
de prevenție, depistare precoce (screening), 
diagnostic și tratament precoce al cancerului 
colorectal pentru 50.001 persoane din regiunea 
București-Ilfov, localizate în județul Ilfov și cele 
6 sectoare ale Bucureștiului, identificate în cadrul 
proiectului, provenind în special din grupuri 
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vulnerabile, trimiterea la medicul specialist a 2104 
persoane, prin asigurarea de servicii și mijloace de 
suport care să crească accesul la servicii medicale 
specializate și tratament, prin reevaluarea peri-
odică a pacienților și elaborarea de rapoarte,  
studii și propuneri de politici publice pe baza 
datelor obținute în urma screening-ului;

OS2 Conștientizarea și promovarea necesitații 
derulării programului complex de prevenție, 
depistare precoce (screening), diagnostic și trata-
ment precoce al cancerului colorectal pentru 
50.001 persoane din regiunea București-Ilfov;

OS3 Crearea unui sistem concret de asigurare 
a protecției datelor cu caracter personal în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare 
și întreprinderea tuturor măsurilor necesare 
pentru procesarea acestora în condiții optime de 
securitate, pe parcursul derulării proiectului; 

OS4 Promovarea incluziunii sociale, comba-
terea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, 
având ca prioritate creșterea accesului la servicii 
durabile și de înaltă calitate, prin utilizarea 
de metode și instrumente de inovare socială, 
precum și prin realizarea unui program de 
screening de cancer colorectal, la nivel regional, 
nediscriminatoriu și adaptat grupului țintă  
pentru 50.001 persoane, respectiv facilitarea 
accesului la servicii de specialitate și tratament 
pentru 2104 persoane;

OS5 Asigurarea funcționalității unui centru 
de prevenție, depistare precoce, diagnostic și 
tratament precoce al cancerului colorectal în 
cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar 
Central „Dr Carol Davila” în vederea depistării 
constante a cancerului colorectal, inclusiv după 
finalizarea intervenției. 

3.3. Obiectivele campaniei de informare, 
educare și conștientizare sunt de:

 9 a oferi servicii de screening pentru 
cancerul colorectal pentru 50.001 persoane din 
această regiune;

 9 a mări gradul de informare și înțelegere 
a manifestărilor afecțiunilor gastroenterologice și 
avantajele efectuării controalelor medicale regulate;

 9 a stimula curiozitatea și îngrijorarea 
în ceea ce privește riscurile cancerului colorectal 
pentru ca societatea, familia, prietenii să încurajeze 
persoanele din categoriile de vârstă incluse în 

programul regional de screening să efectueze 
controale medicale periodice; să influențeze 
percepțiile și atitudinea societății pentru a schimba 
obiceiurile membrilor săi; să combată diversele 
mituri și credințe false;

 9 a arăta avantajele schimbării obiceiurilor 
legate de consultarea medicilor și controalele 
periodice;

 9 a motiva grupul-țintă să adopte un 
comportament mai sănătos, preventiv și să meargă 
la medicul de familie în vederea includerii în 
programul de screening;

 9 a mări numărul de persoane care 
se duc regulat la controale medicale și care 
conștientizează importanța depistării precoce a 
cancerului - atrage atenția autorităților publice 
asupra importanței derulării unui screening de 
cancer colorectal la nivel național (în zone urbane 
și rurale, în egală măsură) însoțit de o campanie 
de comunicare eficientă la toate nivelurile: local/
regional/național.

4. Grup țintă
 y 50.000 persoane ce vor beneficia de servicii 

medicale prevenție – screening 
 y Vârsta: 50-74 ani 
 yGrupuri vulnerabile: cel puțin 53% din 

grupul țintă
DESCRIERE 

1. Persoane sărace;
2. Lucrători pe cont propriu în agricultură; 
3. Persoane din mediul rural; 
4. Persoane din centre de plasament sau 

anterior instituționalizate; 
5. Persoane care au părăsit sistemul de 

protecție a copilului; 
6. Persoane fără adăpost; 
7. Cetățeni români aparținând minorității 

rome; 
8. Persoane cu dizabilități, inclusiv persoane 

invalide și cu nevoi complexe; 
9. Femei care au copii cu dizabilități; 
10. Persoane care suferă de dependență de 

alcool și alte substanțe toxice; 
11. Victime ale traficului de ființe umane;
12. Persoane care nu au documente de 

identitate;
13. Persoane din familii monoparentale;
14. Persoane victime ale violenței domestice;
15. Persoane lipsite de libertate sau aflate 

sub control judiciar; 
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16. Persoane aflate în evidențele serviciilor 
de probațiune; 

17. Inclusiv persoanele neasigurate din 
comunitate constituie grup țintă eligibil pentru 
screening. 

 yDomiciliul/reședința: Regiune București – 
Ilfov, mediul rural și urban 

5. Grup țintă al Campaniei de informare, 
educare și conștientizare 

a) Publicul larg: populaţia regiunii București-
Ilfov (vizată prin eforturile de informare/
comunicare, educare și promovare la nivel 
regional);

b) Viitorii beneficiari ai serviciilor medicale 
de screening oferite prin intermediul implementării 
proiectului: 50.001 de persoane cu domiciliul/
reședina în regiunea București – Ilfov, din mediul 
rural și urban, din care minimum 53% aparținând 
grupurilor vulnerabile;

c) Actori implicaţi (persoane şi autorităţi cu 
obiective similare celor definite la nivelul proiectului): 
Medici de familie, autorităţi ale administraţiei 
publice locale (primăria/consiliul local/dispensarul), 
Direcții de sănătate publică etc.

d) Mass-media: 
 y Audio-vizual (Internet, social media);
 y Print (la nivel regional, local).

 Pentru mai multe informații cu privire la 
proiectul ROCCAS II București-Ilfov sau cu 
privire la cancerul colorectal, screening și test 
FIT, vă invităm să vizitați pagina web www.

screeningroccas2-bif.ro. Dorim ca acest site să fie 
util atât pentru medici cât şi pentru pacienţi, nu 
numai prin datele informative legate de proiect, ci 
şi prin informaţiile ştiinţifice actualizate periodic; 
considerăm că educaţia continuă a medicilor 
şi creşterea gradului de informare a pacienţilor 
în cadrul acestor proiecte complexe constituie 
premisa succesului acestor proiecte, de a reduce 
rata cancerului colorectal, în beneficiul populaţiei 
generale din România.

Contact medici de familie:
Coordonator medical ROCCAS II: Dr. 

Daciana Toma
Coordonator medici de familie: Dr. ȘTEFANI 

Constantin
Coordonator medici de familie: Dr. BERBEC 

Sorin 
E-mail: roccas2-mf@scumc.ro 
Autori
General-maior medic Conferenţiar universitar 

dr. Florentina Ioniţă-Radu, Directorul ştiinţific 
al proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate 
din programele de prevenţie, depistare precoce, 
diagnostic şi tratament precoce a leziunilor 
precanceroase colaterale ROCCAS II – Bucureşti 
-Ilfov”

Col. Ciobanu Oana Magdalena, Expert 
comunicare ROCCAS II – Bucureşti -Ilfov

Pentru conformitate: 
Gl. mr. (r) dr. CONSTANTIN MIHĂLCIOIU

Gl. mr. (r) medic ION DRĂGUȘIN
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General NICULAE SPIROIU
REMEMBER

Ne-a părăsit, în ultima zi a lunii martie 
a.c., Generalul NICULAE SPIROIU 
ultimul ministru militar al Apărării 
Naționale. A plecat din această lume, 
intrând în veșnicie, un om care 
și-a pus întreaga sa ființă slujirii 
armatei și poporului român. A lăsat 
în urmă o moștenire impresionantă 
de acte și fapte durabile, atât pentru 
cei de azi cât și pentru cei de mâine, 
făurite în întreaga sa carieră militară și 
nu numai, fiind permanent un strălucit 
exemplu de competență, profesionalism și 
bun patriot.

Drumul său în viață a început la 6 iulie 1936, 
la București, unde s-a și încheiat la vârsta de 85 
de ani, la 31 martie 2022. O viață de om! O viață 
împlinită, ale cărei repere de excelență profesionlă 
și umană sunt mult prea numeroase pentru a le 
putea enumera aici!

Ofițer inginer, cercetător științific, secretar de 
stat, ministru al apărării, diplomat, consultant 
militar, autor al unor cărți și articole de specialitate, 
membru fondator al unor prestigioase organizații 
non-guvernamentale, sunt tot atâtea dimensiuni 
ale biografiei generalului SPIROIU. Acestea 
atestă personalitatea complexă a unui om de 
mare valoare, care a reușit să influențeze pozitiv 
procesele de modernizare și transformare a 
Armatei Române, prin fapte, atitudini și decizii. 

Atras de cariera militară, Niculae SPIROIU 
a urmat cursurile Școlii de Ofițeri de Tancuri 
și Auto, din Pitești, pe care a absolvit-o în anul 
1960, cu gradul de locotenent. 

Până în anul 1965 își desfășoară activitatea în 
calitate de comandant de pluton, instructor și 
lector la Școala Militară de Subofițeri și Maiștri 
Militari de Tancuri și Auto, din Pitești. 

Pentru a-și desăvârși pregătirea militară, între 
anii 1965 - 1971 urmează cursurile Academiei 
Tehnice Militare, pe care o absolvă cu gradul de 
căpitan inginer de tancuri și auto. Activitatea 
sa va continua până în anul 1981 în mai multe 
structuri ale Comandamentului Infanteriei și 
Tancurilor, printre care cercetător științific și 

coordonator al programelor de dezvoltare 
a tehnicii de blindate și autovehicule 

militare, ș.a. 
În perioada 1981 - 1986 s-a aflat 

la conducerea Secției Dezvoltare 
din Comandamentul Infanteriei 
și Tancurilor. În această perioadă, 
în 1984, absolvă Colegiul 
Superior de Stat Major, studii 

post-academice, în Strategie, Arta 
Operativă și Doctrine Militare. În 

1986 încadrează funcția de locțiitor al 
șefului Direcției Tehnice Tancuri-Auto 

din Comandamentul Infanteriei și Tancurilor.
A fost avansat la gradul de general-maior (cu 

o stea) la 28 decembrie 1989.
În mai 1990 devine șef al Direcției Tehnice 

Tancuri-Auto și, ulterior, în același an, șef al 
Departamentului Înzestrării Armatei, secretar 
de stat la Ministerul Apărării Naționale. 
Ca inginer și specialist în tehnică militară a 
publicat numeroase lucrări și studii referitoare 
la dezvoltarea tehnicii de blindate, având o 
contribuție importantă în acest domeniu. Aceste 
lucrări alcătuiesc o riguroasă operă științifică aflată 
astăzi la dispoziția celor interesați.

Mandatul său de ministru al apărării naționale 
a început la 30 aprilie 1991 și s-a încheiat la 6 
martie 1994, generalul NICULAE SPIROIU 
fiind ultimul care a încadrat această funcție de 
demnitate publică în calitate de militar activ, 
ulterior aceasta devenind o funcție politică 
pentru îndeplinirea cerințelor de transformare și 
modernizare a Armatei României prin adoptarea 
și implementarea principiilor și standardelor 
Alianței Nord-Atlantice. 

Remarcăm faptul că în perioada mandatului 
său de ministru al apărării, la 26 ianuarie 1994, 
România devenea prima țară din fostul lagăr 
socialist care se alătura Parteneriatului pentru 
Pace, propus de NATO.

Privind retrospectiv, această decizie se dove-
dește a fi cu adevărat de importanță istorică, 
deoarece a condus la restructurarea, reorga-
nizarea, modernizarea și profesionalizarea 



Rezerva Oştirii Române68

�v�

Armatei Române, inclusiv prin participarea la 
misiuni și exerciții aliate, condiții esențiale pentru 
aderarea României la Tratatul Organizației 
Atlanticului de Nord, la 29 martie 2004.

Detaliile operaționale ale participării Armatei 
Române cu detașamente de nivel batalion, cu 
spitale de campanie și cu observatori militari în 
zone greu încercate de conflicte din Africa, Angola 
și Somalia, Congo, Sudan, Etiopia și Eritreea 
i-au fost familiare generalului Spiroiu, care a 
continuat să reprezinte țara cu cinste, demnitate 
și profesionalism, în perioada 1995 - 2000, la 
New York, în calitate de ministru-consilier la 
Misiunea Permanentă a României pe lângă 
Organizația Națiunilor Unite. 

A fost trecut în rezervă la 30 noiembrie 1997, 
cu gradul de general de divizie (general cu două 
stele), prin Decretul nr. 620 din 28 noiembrie 
1997. Ulterior, a fost înaintat la gradul de general 
de corp de armată (general cu trei stele) prin 
Decretul nr. 398, din 29 noiembrie 1999, și la 
gradul de general de armată (general cu patru 
stele) prin Decretul nr. 506, din 30 noiembrie 
2000.

Generalul Niculae Spiroiu a continuat să își 
pună în valoare expertiza, pe diferite funcții, 
în calitate de Director de Proiect pentru 
combaterea traficului de arme ușoare “SALW”, 
la Fundația EURISC (2000-2001) și, ulterior, în 
calitate de consilier principal al ministrului Apelor 
și Protecției Mediului, contribuind la organi-
zarea Gărzii Naționale de Mediu (iunie 2001 -  
aprilie 2002).

Ca fondator, pe funcții de conducere sau ca  
simplu membru, valoarea aportului de idei 
inspiraționale al generalului Spiroiu este recu-
noscută și apreciată și în sfera de activități civice 
și sociale desfășurate de numeroase organizații 
non-guvernamentale, dintre care amintim 
Eurodefence-România, Casa NATO, Fundația 
Colegiului Național de Apărare, Fundația 
Pro Patria, Organizația pentru Apărarea 

Drepturilor Omului (OADO), Fundația „Ștefan 
Gușă” și Asociația Națională a Cadrelor Militare 
în Rezervă și în Retragere (ANCMRR).

Cei care au avut privilegiul de a-l cunoaște 
personal pe generalul Nicolae Spiroiu și-l vor 
aminti mereu ca pe un om demn și luminos! Un 
om atașat de oameni! Un om înțelegător chiar și 
în epoca neînțelegătoare încheiată în 1989! Un 
om care a știut să ințieze și să conducă atent și 
riguros transformarea Armatei Române într-o 
armată respectată a unui stat membru NATO – 
România! Poate că nu este o întâmplare că am 
prezentat, alături de Garda de Onoare, un ultim 
onor generalului Spiroiu chiar de Ziua NATO, 
sărbătorită în România, începând cu anul 2005, în 
prima duminică a lunii aprilie.

L-au codus pe ultimul drum, în Cimitirul 
Militar Ghencea, familia sa, rudele, prietenii, 
reprezentanți din MApN, Statul Major al 
Apărării, și a altor structuri militare, cadre militare 
active, în rezervă și în retragere. Cu lacrimi în ochi 
ne-am luat rămas bun de la Generalul NICULAE 
SPIROIU, ultimul ministru militar al apărării și 
unul dintre primii atlantiști ai țării noastre, ale 
cărui acțiuni au contribuit la așezarea Românei 
într-o nouă configurație geopolitică, sub umbrela 
de securitate a Alianței Nord-Atlantice, ale 
cărei garanții de securitate colectivă își dovedesc 
valoarea în vremurile tulburi pe care le trăim, 
marcate de invazia rusă din Ucraina.

Totodată, avem convingerea că rezultatele 
activității sale vor continua să producă efecte 
pozitive, să ne inspire și să ne ofere noi perspective 
privind modernizarea și transformarea Armatei 
Române în Forța de care avem nevoie pentru 
apărarea României, în serviciul căreia Generalul 
NICULAE SPIROIU s-a aflat întreaga viață!

O viață în slujba Țării!
Avem onoarea să vă salutăm, domnule general!
Dumnezeu să dea pace şi linişte sufletului său 

nobil şi distins și să-l așeze în rândul drepților !
General-locotenent IULIAN BERDILĂ
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General  de  brigadă dr. FLORIEAN  TUCĂ
A plecat din această lume în ziua de 

10 aprilie 2022 cel care a fost general 
de brigadă dr. TUCĂ FLORIEAN, 
istoric militar cu o bogată contribuție 
la scrierea istoriei neamului românesc 
și a armatei sale. A lăsat posterității 
mărturii elocvente despre eroismul 
ostașului român prin aducerea 
în prim-plan a monumentelor și 
însemnelor închinate acestuia.

S-a născut la Curtea de Argeş pe 
12 august 1928, unde a absolvit Liceul 
Industrial în1948. După terminarea Școlii 
de Ofițeri Activi în 1949, de-a lungul carierei 
sale militare a ocupat funcțiile: ofiţer instructor şi 
profesor în cadrul ciclului de ştiinţe sociale la Şcoala 
de Ofiţeri de Artilerie (1950-1951); corespondent 
voluntar la ziarul Glasul Armatei (1950); şef de 
club la Şcoala Militară de Ofiţeri de Artilerie nr. 
2 (1953); şef de catedră la ciclul social-politic al 
Universităţii Serale a Armatei (1953); şef al Secţiei 
de Cultură la revista Viaţa militară (1958); şef de 
secţie redacţională la Editura Militară (1968); 
şef al Redacţiei de istorie şi tradiţii de luptă la 
Editura Militară (1973); redactor-şef şi locţiitor 
al directorului Editurii Militare (1983); membru 
în colegiul de redacţie al revistei Cultul eroilor şi al 
ziarului Observatorul militar; membru al Comisiei 
Române de Istorie Militară; membru corespondent 
al Academiei Oamenilor de Știință din România 
(1999); membru de onoare al Societății de Științe 
Istorice din România (2006). 

Pentru a ocupa aceste funcții a urmat și a 
absolvit: Facultatea de Filosofie, Universitatea din 
Bucureşti (1960); Facultatea de Istorie şi Filosofie, 
Universitatea Bucureşti; curs post universitar 
(1971); Curs post-academic, arme întrunite, 
Academia Militară. În 1976 devine Doctor în 
istorie, la Universitatea Bucureşti, cu teza „Factorii 
care au asigurat participarea victorioasă a României la 
războiul antihitlerist”.

Ca istoric a avut preocupări multiple legate de 
trecutul militar național, cu referire specială la 
Războiul de Independență (1877-1878), Războiul 
de Întregire Națională (1916-1918), al Doilea 
Război Mondial. A desfășurat o activitate laborioasă 
în domeniul evoluției cultului eroilor în România 
(monumente istorice, eroi ai neamului românesc, 
sfinți militari, personalități militare și civile etc.). Este 
autor al unui număr de peste 2000 de comunicări 
ştiinţifice, studii, articole, evocări istorice, prezentări 
de cărţi etc., publicate în reviste de specialitate sau 

în presa centrală şi locală. Dintre lucrări 
remarcăm: În amintirea eroilor, Editura 

Militară, Bucureşti, 1960; Câmpul istoric 
de la Mărăşti. Istoricul mausoleului 
de la Mărăşti, Editura Militară, 
Bucureşti, 1973; Locuri şi monumente 
paşoptiste, Editura Sport-Turism, 
Bucureşti, 1978; Monumentele 
anilor de luptă. Dicţionar, Editura 

Militară, Bucureşti, 1983; O flacără 
străbate veacurile. Revoluţia română de 

la 1848-1849, Editura Sylvi, Bucureşti, 
1998; Poezii şi cântece paşoptiste, Editura 

Sylvi, Bucureşti, 1998; Cronici în piatră ale 
independenţei: Eroii de la Griviţa...şi de la Smârdan, 
Editura Sylvi, Bucureşti, 1977; Craiul moţilor, 
Avram Iancu, Editura Militară, Bucureşti, 1993; 
Testamentul lui Armand Călinescu, Editura Militară, 
Bucureşti, 1994; Eliberarea ultimei brazde de pământ 
românesc – Careii Mari, Editura Militară, Bucureşti, 
1994; Ceea ce nu se poate uita: cinci decenii de la 
luptele armatei române pentru eliberarea Budapestei, 
Editura Militară, Bucureşti, 1995; Soarta tragică 
a monumentelor româneşti din Bucovina, Editura 
Militară, Bucureşti, 1995; Eternul pământ românesc 
al Basarabiei, Editura Militară, Bucureşti, 1996; De 
ce s-au răsculat ţăranii în anul 1907, Editura Militară, 
Bucureşti, 1997; Răscoala ţăranilor din 1907, Editura 
Militară, Bucureşti, 1997; Monumentele dedicate 
răscoalei ţărăneşti din 1907, Documente istorice în 
piatră, Editura Militară, Bucureşti, 1997. Legenda 
Mănăstirii Argeşului, Editura Sylvi, Bucureşti, 2002; 
Zilele şi nopţile unui oştean. Repere autobiografice, 
Editura Scriitorilor Militari, Bucureşti, 2004; 
Lirica românească a războiului din anii 1941-1944, 
Bucureti, 2001; Milenii de statalitate, cultură și 
creștinism în spațiul românesc. Oameni, date, fapte și 
evenimente. Cronologie, vol. I-III București, 2003; 
Oameni care au fost. C. Dobrescu-Argeș, evocare 
istorică la centenar, București, 2003; Biserica din 
Gruiu la vârsta centenară, București, 2006; Comuna 
Gruiu de Ilfov. File de istorie, București, 2008; Neagoe 
Basarab. Necropole voievodale, domnești și regale din 
Argeș și Muscel, Curtea de Argeș, 2009; Cultul eroilor. 
Dicționar explicativ de termeni.

A primit Premiul Nicolae Bălcescu al Academiei 
Române pe anul 1980 şi Premiul Dimitrie Cantemir 
al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România  
pe anul 2006, unde a fost membru corespondent.  
A fost decorat cu Medalia Meritul Militar cls. 
a II-a și cls. I; Medalia Virtutea Ostăşească cls. 
I (1959); Ordinul Meritul Militar cls. a III-a,  
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cls. a II-a și cls. I; Ordinul Steaua Republicii clasa 
a V-a (1970); Medalia 25 de ani de la proclamarea 
Republicii (1972); Medalia 30 de ani de la eliberarea 
României de sub dominaţia fascistă (1974); Medalia 
Meritul Sanitar (1976); Medalia 500 de ani de la 
trecerea în veşnicie a drept credinciosului voievod 
Ştefan cel Mare şi Sfânt (2004). Este cetăţean de 
onoare al municipiului Curtea de Argeş, al oraşului 
Bechet (judeţul Dolj) şi al comunelor Muşăteşti 

(judeţul Argeş) şi Gruiu (judeţul Ilfov). A fost 
condus pe ultimul drum și înmormântat cu onoruri 
militare, în Cimitirul „Sfânta Vineri” din București, 
de familie, rude, prieteni și colegi din locurile în care 
și-a desfășurat activitatea, aducându-i astfel un ultim 
omagiu celui care a fost general de brigadă dr. TUCĂ 
FLORIEAN.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
Colonel (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE

�v� �v� �v�

General de brigadă COSTICĂ BUGA
A plecat din această lume la 18 martie 

2022, după o grea suferință, la vârsta de 
83 de ani, General de brigadă BUGA 
COSTICĂ, un militar desăvârșit, 
cu înaltă ținută morală și o solidă 
pregătire în domeniul logisticii mili-
tare, care și-au pus amprenta asupra 
rezultatelor de excepție obținute de  
structurile pe care le-a condus în timp.

S-a născut la 27 noiembrie 1939 
în Vaslui. Între timp familia se mută la 
Brăila, oraș pe care l-a îndrăgit foarte mult. 
A fost de mic educat în cultul muncii și în 
spiritul respectului față de valorile morale, sociale și 
culturale ale societății. După terminarea cursurilor 
gimnaziale devine, după promovarea examenului 
de admitere, elev al Liceului Militar din Galați, 
pe care îl absolvă în 1959, numărându-se printre 
fruntașii acestuia. Este repartizat, după examenul 
de maturitate (bacalaureat) la Școala Militară de 
Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu” din Sibiu la arma 
intendență, pe care o urmează în perioada 1959 – 
1962. La terminarea acesteia, cu rezultate bune și 
foarte bune, este înălțat la gradul de locotenent și 
repartizat la Regimentul 5 Tancuri de la Turda – 
în funcția de șef serviciu alimente. După un an și 
jumătate este mutat pe aceeași funcție la Batalionul 
de Vânători de Munte din Predeal, unde rămâne 
până în anul 1970. 

Punându-și în practică cunoștințele acumulate 
în școala militară și învățând de la ofițerii mai în 
vârstă din aceeași armă, obține în ambele unități 
la care ne-am referit, rezultate foarte bune, ceea 
ce îl face propozabil pentru a urma Cursurile 
Academiei Militare. Astfel în perioada 1970 – 1972 
îl aflăm ofițer elev în cadrul acestei înalte instituții 
de învățământ superior militar. După absolvirea 
Academiei Militare este repartizat Șef de Stat 

Major la B.405 Aprovizionare-Transport 
al Diviziei Mecanizate de la Dej. Mai 

târziu primește aprobarea de a se 
muta pe aceeași funcție la Batalionul 
Aprovizionare-Transport aparținând 
Diviziei de la Brăila. Funcțiile 
ocupate atât la Dej cât și la Brăila 
îi dau posibilitatea, datorită folosirii 
judicioase a timpului, urmării unor 

studii de profil care-i facilitează posi-
bilitatea de a-și construi, pas cu pas, o 

prestigioasă carieră în domeniul logistic. 
Dovada cea mai bună fiind aprecierile de  

foarte bine din notările anuale de serviciu.
Datorită competenței sale în domeniul mana-

geriatului, dar și înaltei pregătiri de specialitate, 
începând mai ales cu anul 1990, ocupă funcții al căror 
grad de complexitate îi solicită din plin experiența 
acumulată în timp. Este încadrat astfel Șef al 
Pregătirii Pentru Luptă al Serviciilor la A.1, iar nu 
după mult timp devine locțiitorul Comandantului 
pentru Logistică la același eșalon. Remarcat 
fiind de organele în drept, este numit locțiitor al 
Comandantului pentru Logistică la Statul Major al 
Trupelor de Uscat, care în acea perioadă se confrunta 
cu foarte multe probleme în chiar acest domeniu. 
Modul în care și-a îndeplinit sarcinile, deloc ușoare 
în această funcție, îl fac propozabil mai apoi pentru 
cea de Șef de Stat Major la Comandamentul 
Logistic al Armatei, iar mai apoi Comandant al 
Comandamentului Logistic și locțiitor al Șefului 
Direcției Generale a Înzestrării.

După funcțiile de răspundere mai sus enumerate, 
în 1996 a fost onorat cu avansarea la gradul de 
general de brigadă, iar în 1997 este numit Șeful 
Direcției Logistice a Statului Major General, 
funcție pe care o ocupă până în anul 2000 când este 
trecut în rezervă. În decursul anilor a fost distins cu 
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numeroase ordine și medalii care i-au susținut, prin 
semnificația lor, eforturile depuse. După trecerea în 
rezervă își valorifică cunoștințele prin consultațiile 
oferite celor care i se adresează în acest sens.

Din căsătoria cu doamna Ecaterina, decedată în 
urmă cu aproape 20 de ani, au rezultat două fiice, 
Arina și Oana, astăzi amândouă cu frumoase cariere.

A fost înmormântat cu onoruri militare în 
Cimitirul Ghencea 3, alături de soția sa. L-au 
condus pe ultimul drum ficele sale, rudele, colegii 
din promoția 1962 de Școală Militară, prietenii, 

foștii subordonați și reprezentanți ai Statului  
Major al Apărării, Statului Major al Trupelor de 
Uscat, Comandamentului Logistic Întrunit. 

Și cu această ocazie s-a scos în evidență că 
generalul maior Buga Costică și-a servit cu cinste 
Țara sub Drapel, și-a onorat prin rezultate de excepție 
Jurământul Militar, îndeplinindu-și în mod exemplar 
sarcinile de mare răspundere ce i-au fost încredințate. 
A lăsat impresii și amintiri de neuitat pentru toți cei 
cu care a lucrat sau l-au cunoscut.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Gl. mr. (r.) POPA GHEORGHE

S-a născut la data de 03 Mai 1957 
în municipiul Craiova, într-o familie 
de intelectuali, familie în care 
munca cinstită și respectul față de 
semeni au reprezentat coordonate 
fundamentale. A îmbrățișat cariera 
militară pe care a început-o în anul 
1972 ca elev al Liceului Militar 
,,Dimitrie Cantemir” din Breaza, iar 
ulterior ca elev al Școlii Militare de 
Ofițeri de Geniu, Construcții și Căi 
Ferate ,,Panait Donici” din Rm. Vâlcea. 

Înălțat la gradul de locotenent, în toamna 
anului 1979 și-a început cariera militară în funcția 
de comandant pluton la Regimentul 2 Pontonieri/ 
Turnu Măgurele. După absolvirea primelor cursuri 
de perfecționare a pregătirii de specialitate, a 
îndeplinit cu competență și responsabilitate funcții 
de comandă la nivel companie - batalion și de 
execuție în cadrul Serviciului Tehnic și Statului 
Major al Regimentului 2 Pontonieri.

Făcând dovada unor capabilități intelectuale 
și profesionale remarcabile, căpitan fiind, în 
urma unei evaluări riguroase a fost promovat 
în funcția de Ofițer 2 (geniu) în Secția 
Planificare din Comandamentul Infanteriei și  
Tancurilor. Concomitent, și-a desăvâr șit pregătirea 
tehnico-inginerească absolvind și Facultatea 
de Inginerie și Managementul Sistemelor  
Teh nologice/Institutul Politehnic București. 

După absolvirea facultății a înde plinit diverse 
funcții, pe măsura pregătirii sale profesionale, în 
structuri importante din Statul Major al Trupelor de 
Uscat, Arhivele Militare Naționale, Direcția Personal 
și Resurse/Statul Major General, activitatea sa fiind 
apreciată anual la nivelul „foarte bun”. 

Și-a încheiat cariera militară în anul 2002 
cu gradul de colonel, devenind în scurt 

timp unul dintre cei mai activi membri 
al Asociației Cadrelor Militare în 
Rezervă și Retragere din Arma 
Geniu. 

Remarcându-se prin implicarea 
responsabilă în pregătirea și desfă-
șurarea multor activități come mo-

rative, cultural-educative, de agrement 
și socializare, precum și în gestionarea 

legală și eficientă a resurselor financiare, 
începând cu anul 2013 a făcut parte din 

structura centrală de conducere a Asociației, 
aducându-și o contribuție semnificativă în derularea 
unor proiecte importante care au avut ca finalitate:

- realizarea și intrarea în patrimoniul 
Asociației a însemnelor heraldice specifice: Steagul 
de Identificare, Fanionul de reprezentare și Insigna 
de membru al Asociației; 

- studierea sistematică a multor documente cu 
privire la istoria și tradițiile Armei Geniu, existente 
în fondurile de arhivă ale Serviciului Istoric al 
Armatei, în baza cărora a fost editată lucrarea ,,Sub 
însemnele Geniului”;

- organizarea și desfășurarea anuală a Memo-
rialului ,,Panait Donici”- întemeietorul Armei 
Geniu în Armata României; 

- ridicarea lucrării statuare de for public, 
reprezentând bustul generalului Constantin N. 
Hârjeu - patronul spiritual al Asociației noastre, pe 
bd. Unirii din București;

- editarea catalogului promoțiilor de ofițeri 
din Arma Geniu în perioada 1859 - 2019 etc.

Col. Julea Cornel a fost unul dintre acei geniști 
care a manifestat un înalt spirit de sacrificiu 
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și identificare deplină cu profesia aleasă, un  
coechipier solidar și generos, responsabil al faptelor 
și deciziilor proprii. În conștiința și memoria celor 
care l-au cunoscut a rămas acel camarad onest, 
manierat și cumpătat în toate, demn față de statutul 
său, săritor la nevoie pentru oricine, cu un spirit 
voluntar de excepție, deosebit de sociabil, capabil 
pentru acțiuni caritabile notabile. Niciodată nu a 
cerut nimănui, nimic, chiar și atunci când poate era 
îndreptățit s-o facă. 

A fost un familist convins, mândru de realizările 
fiului său. Trepida de bucurie la aflarea veștii ca va 
fi bunic. Însă, viața i-a jucat festa fatală. S-a stins 
fulgerător din viață în ziua de 06 Martie 2021, 

curmându-i-se cea mai mare bucurie ce i se cuvenea, 
aceea de a fi în preajma unicului nepot născut cu 
puțin timp în urmă.

A fost condus pe ultimul drum, la Cimitirul 
Militar Ghencea III din București unde, în contextul 
restricţiilor impuse de epidemia „COVID-19” a 
fost înhumat cu onoruri militare, numai de către 
familie și un număr restrâns de foști colaboratori ai 
săi. Și în prezent membrii Asociației și camarazii 
din structurile militare în care col. Julea Cornel și-a 
desfășurat activitatea deplâng trecerea fulgerătoare a 
acestuia în lumea celor de apoi.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Colonel (rtr.) MARIAN GARGAZ
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Colonel ing. EDUARD DORIN ENE
S-a născut în data de 03.08.1955, așa cum 

expunea pe scurt în una din cărțile sale, 
scrisă în perioada foarte fructuoasă 
de după ieșirea la pensie „,Eu, cel 
ce astăzi, transformat într-o trestie 
gânditoare, născut și crescut pe un mal 
de apă tulbure, dar lin curgătoare, am 
fost educat pentru poziția de alfa a 
unei familii de intelectuali dintr-un 
cartier, cândva mărginaș al Iașiului, azi 
devenit central. Alaltăieri, la jumătatea 
ultimului secol din mileniul trecut, într-o zi 
de marți, ploioasă, la începutul lunii august, 
scoteam primele scâncete spre bucuria nețărmurită 
a mamei care scăpa de cumplitele dureri ale nașterii, 
dureri f irești dar și pricinuite de dimensiunile mele mai 
puțin obișnuite, pe care nu ezita să mi le reamintească 
oricând se supară pe mine.”

A absolvit Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”- 
Iași, actualul Colegiu Național „Mihail Sadoveanu”, 
apoi Școala Militară de Ofițeri Activi de Tancuri 
și Auto „Mihai Viteazul”, Pitești, arma auto. După 
absolvirea Școlii Militare a ocupat diferite funcții 
începând cu cea de comandant de pluton și ajungând  
la cea de ofițer 2 cu asigurarea CL în cadrul fostului 
CAAT. După anul 1989 îl regăsim în Statul 
Major al Forțelor Aeriene unde lucrează în cadrul 
compartimentului logistic, mai exact biroul CL. În 
anul 2000 este mutat la Statul Major General unde 
desfășoară activități în Biroul CL timp de 3 ani, 
după care este numit la Direcția Informații Militare 
în funcția de locțiitor pentru logistică de unde iese la 
pensie în anul 2011.

În decursul anilor a absolvit cu rezultate 
bune și foarte bune: Universitatea Politeh-

nica Bucureşti, Facultatea de Inginerie 
Mecanică, specializarea Mașini și 
Echipamente Tehnice; Curs Postuni - 
versitar de Management Logistic; 
Curs Postuniversitar Unic de Con-
ducere pentru Ofițeri Ingineri, 
Academia Tehnică Militară; Univer-

sitatea Spiru Haret, Facultatea de 
Drept. A obținut titlul de doctor 

în Științe Inginerești, domeniul 
electronică şi telecomunicaţii, speci alizarea 

Mecatronică cu teza: „Contribuții la modelarea 
asistată pe calculator a sistemului de răcire la motoarele 
termice”. A fost membru al Asociației Generale 
a Inginerilor din România, membru al Societăţii 
Scriitorilor Români, membru al Societăţii Culturale 
Apollon, membru în Liga Scriitorilor din România.

După trecerea în rezervă devine membru al 
ANCMRR, fiind ales în Biroul Filialei Sector 2 
București ca vicepreședinte. Prodigioasa activitate 
a omului, inginerului, cercetătorului, soldatului 
osârdnic în slujba patriei, a scriitorului din ultima 
perioadă a vieții s-a concretizat prin publicarea a 
numeroase cărți printre care enumărăm: ,,Îngerul 
a strigat, In memoriam Veron”, epigrame, catrene, 
poezii, Editura Arvin Press, București, 2007; ,,Mică 
ești eternitate - In memoriam Veron”, epigrame, 
poezii, Editura Inspirescu, Satu Mare, 2019; 
,,Pădurea se-nchină” – poezii, Editura Inspirescu –  
București, 2019; ,,Totul curge”, poezii, Editura 
Inspirescu, București, 2019; Simptom de sentiment, 
poezii, Editura Betta, București, 2020; „Vid fără 
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număr”, poezii, Editura Betta, București, 2020; 
„Viață și etrnitate”, poezii, Editura Betta, București, 
2021.

A fost publicat în antologiile: „Lecția de poezie 
2019”, „Lacrimi pentru nemurire”, „Toamna la 
Apollon”, „Vis cu Nichita” – Societatea Cultu-
rală Apollon; A publicat în revistele literare: 
Independența Română-Independența prin cultură, 
Revista Română de Versuri și Proză, Bogdania, 
Convorbiri literar-artistice ș.a. 

Activitatea sa literară a fost recompensată 
prin numeroase premii și mențiuni: Premiul „Ion  
Vătămanu” la Festivalul-Concurs de creație lite-
rară (poezie) Vis de toamnă”, ediția a VIII-a, 
2020, organizat de Societatea Culturală Apollon- 

România şi Academia Internațională de Lite ratură și 
Artă; Mențiune la ediția a IV-a/2020, a Concursului 
Național De Proză Scurtă Nicolae Velea, desfășurat 
în perioada 15 august – 30 septembrie, având ca 
tematică Pandemia; Mențiune la Festivalul Concurs 
de creație literară (poezie) Vis de toamnă, ediția a 
VII-a, 10 octombrie - 25 noiembrie 2019, organizat 
de Societatea Culturală Apollon – România şi 
Academia Internațională de Literatură și Artă.

S-a stins din viață pe 23 octombrie 2021,  
fiind înmormântat în condițiile impuse de pandemie, 
la Cimitirul Militar Ghencea 3.

Fie-i memoria binecuvântată! Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! 

Col. (r) ing. ANDREI MARIN

A plecat pe drumul fără întoarcere, în 
ziua de 10 mai 2022, colonelul Mircea 
Aurel Blideran, președinte al Filialei 
Județene Satu Mare „Careii Mari” a 
ANCMRR.

S-a născut la 15 februarie 1953 în 
municipiul Carei, județul Satu Mare. 
în copilărie a primit de la părinții 
săi o sănătoasă educație în spiritul 
dragostei de neam și țară și în cultul 
venerării celor care în anul 1944 au 
eliberat ultima brazdă din trupul țării și 
care cuprindea și orașul în care s-a născut. 
Urmează școala primară și liceul în orașul natal. 
îmbrățișează cariera militară, înscriindu-se în 1972 
la Școala Militară de Geniu pe care o absolvă cu 
rezultate foarte bune în 1975, fiind înaintat la gradul 
de locotenent și repartizat pe funcția de comandant 
pluton la o unitate de geniu. Rezultatele obținute în 
primii ani de activitate au făcut ca în anul 1981 să 
intre în Academia Militară Generală, Facultatea de 
Arme – Secția Geniu, pe care o absolvă în 1983.

După terminarea Academiei Militare Gene-
rale a ocupat următoarele funcții: Șef de stat 
major al Batalionului independent de geniu, 
Comandant Batalion independent de geniu,  
Ofițer 2 în Comandamentul Armatei 1 și Șef Stat 
Major la Centrul Militar Județean Satu Mare. 
Între timp, respectiv după 6 ani de la absolvirea 
Academiei, a urmat Cursul post-academic Coman-
danți de regimente profil unic. A fost decorat 
cu semnul onorific în Serviciul armatei pentru  

15 ani de activitate în 1990, pentru 20 de ani 
în 1995 și pentru 25 de ani de activitate în  

anul 2000.
După trecerea în rezervă în 2002, 

s-a înscris ca membru în Filiala 
Județeană Satu Mare a ANCMRR, 
unde după scurt timp a fost ales 
președinte al acesteia. Paralel a 
îndeplinit și funcția de vicepreședinte 

al ANCE „Regina Maria” Filiala 
Județeană Satu Mare.
Colonelul Mircea BLIDERAN, arma  

geniu, a slujit Armata României cu devo-
tament, a fost un camarad care s-a dedicat cu 
demnitate valorilor și obiectivelor Asociației 
Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în 
Retragere „Alexandru Ioan Cuza“, reușind în condiții 
destul de dificile, să țină aprinsă flacăra spiritului 
asociativ timp de un deceniu, aici, la ultima brazdă 
din granița României, precum și a respectului 
reciproc și prieteniei dincolo de aceasta.

Ceremonialul militar, conform Regulamentului 
în vigoare, organizat de comandantul Garnizoanei 
Satu Mare și în executarea Batalionului 52 Geniu, 
precum și cel religios de înhumare a fostului  
nostru camarad au avut loc la Cimitirul Municipal, 
în data de 12 mai 2022.

A fost condus pe ultimul drum de familie, rude, 
prieteni, oficialități locale, de membrii ai ANCMRR 
„Alexandru Ioan Cuza”, de reprezentanți ai 
structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă 
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și în retragere MAI și SRI din Județul Satu Mare, 
precum și de delegația condusă de Președintele 
Filialei Locale similare din Nyiregyhaza a  
Federației Rezerviștilor Militari din R. Ungaria, 
col. (r) Istvan KAROLY, cu care Filiala Satu Mare 
are relații de colaborare și care a depus o coroană  
de flori și a tarnsmis condoleanțe familiei. Îi  

aducem un pios omagiu camaradului nostru și 
transmitem condoleanțele noastre familiei. ADIO 
BUNULE CAMARAD!

DUMEZEU SĂ TE ODIHNEASCĂ ÎN 
PACE!

Gl. mr. (r) MARIAN BUCIUMAN  
Primvicepreședinte ANCMRR

�v� �v� �v�

PICTORUL AUREL NEDEL
Întâmplarea a făcut să fac cunoștință 

relativ târziu în viața mea cu pictura 
lui Aurel Nedel. Totul s-a întâmplat 
cu prilejul vizitării Galeriei de Artă 
Contemporană Românească a Cer-
cului Militar Național, o galerie pe 
care pictorul a îmbunătățit-o generos 
cu câteva lucrări reprezentative dintre 
cele pe care le-a semnat. Tot târziu 
aveam să aflu că donațiile pictorului 
avuseseră loc în urma unui șir de trei 
expoziții avute de acesta la Galeria 
Artelor a aceleiași instituții, fiecare dintre ele 
bucurându-se de un succes răsunător în critica de 
specialitate a anilor 2000.

Plasată, nu întâmplător poate, chiar aproape de 
intrarea în circuitul vizitei, lucrarea sa „Primăvara la 
Vaidei”, vibrantul peisaj cu pomi înfloriți, introduce 
privitorul într-o lume a bucuriei de a trăi, a liniștii 
și păcii ancestrale a satului românesc. Aveam să 
aflu curând că satul Vaidei din județul Hunedoara 
îi fusese atât loc de naștere, în anul 1930, cât și  
locul unde și-a trăit și ultimii ani ai vieții până la 
regretata sa dispariție, în anul 2014.

Aurel Nedel a absolvit Institutul de 
Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, 
București, în anul 1956, la clasa de 
pictură a profesorului Alexandru 
Ciucurencu. De-a lungul timpului, 
a avut ocazia să își desăvârșească 
pregătirea artistică prin călătorii de 
studii în importante orașe europene 
din Franța, Suedia, Danemarca, 
Germania. În 1958 devine membru 
al Uniunii Artiștilor Plastici, fiind 
astfel unul dintre membrii fondatori.

Considerat deopotrivă pictor 
clasic, cât și modern, biografia 
artistică a pictorului Aurel Nedel 
este marcată, am putea spune, de trei  

figuri importante: cea a lui Alexandru 
Ciucurencu (ilus trul profesor), Traian 

Brădean (valoros pictor, coleg și  
prieten) și de aceea a fiului său  
Vladimir Nedel, cel care i-a continuat 
cu succes drumul în pictură.

Dincolo de orice, Aurel Nedel 
râmâne în istoria artei contemporane 
românești drept unul dintre artiștii 

care stabilește una dintre cele mai 
sincere, directe și lipsite de emfază 

comunicări cu privitorii operei sale. O 
comunicare pe cât de directă, pe atât de 

complexă, o comunicare întinsă pe variate paliere 
emoționale și una mediată de culoare. Pictura 
lui Aurel Nedel reușește atât să farmece, cât și să 
îndemne la meditație, la căutarea liniștii interioare. 
Este o pictură care pare izvorâtă din dorința de 
regenerare sufletească a naturii și care îndeamnă 
la același lucru în om. Semnificația acesteia în 
vremurile tulburi pe care din păcate le trăim este de 
aceea încă și mai mare.

VLAD CIOBĂNEL
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IN MEMORIAM

NICOLAE TITULESCU –
DE LA DEPUTAT DE ROMANAȚI  

LA MAREA DIPLOMAȚIE EUROPEANĂ
Dr. DANA ROXANA NICULA

muzeograf, Muzeul Romanațiului, Caracal

Personalitate proeminentă a diplomației 
românești, Nicolae Titulescu, Marele 
European, cum l-a numit Clemenceau, 
s-a născut la 4 martie 1882 în 
Craiova, fiind fiul magistratului Ion 
Titulescu (prefect al județului Dolj 
și președinte al Curții de Apel din 
Craiova) și al Mariei Titulescu 
(născută Urdăreanu). 

Pe linie maternă, Titulescu se 
înrudea cu familia Urdăreanu, veche 
familie de boieri din Oltenia și cu 
familia Aman. Maria, mama sa, era 
fiica lui Ghiță Urdăreanu și a Luxandrei 
Aman. Pe linie paternă, Nicolae Titulescu își 
are originea în satul Titulești, județul Olt. Bunicul 
după tată era protopopul Nicolae Iconomu, numele 
de Titulescu fiind luat de la satul de obârșie.

 Nicolae Titulescu a absolvit Liceul Carol I din 
Craiova, în anul 1900, urmând apoi Facultatea de 
Drept la Sorbona. Reîntors în țară, în anul 1905, la 
numai 22 de ani, a fost numit profesor suplinitor 
la Facultatea de Drept din Iași, iar din 1910 a fost 
numit profesor la Facultatea de Drept a Universității 
din București. În anul 1907 s-a căsătorit cu Ecaterina 
Burcă (prietenă din copilărie). 

La vârsta de 30 de ani a intrat în politică, devenind 
membru al Parlamentului în 1912, ca reprezentant 
al județului Romanați. Lansarea pe scena politică 
a tânărului avocat, Nicolae Titulescu, s-a făcut în 
condițiile în care contextul politic a favorizat venirea 
la putere a Partidului Conservator Democrat, condus 
de Take Ionescu, grupare politică care încerca să 
graviteze între cele două doctrine fundamentale care 
dominau politica românească: conservatorismul și 
liberalismul. 

Pentru Nicolae Titulescu, județul Romanați a fost 
o rampă de lansare pe scena politică, fiind sprijinit 
aici de mentorul său Pavel Brătășanu, președintele 
Partidului Conservator Democrat din Romanați.

La 14 octombrie 1912, guvernul prezidat 
de Titu Maiorescu a demisionat și s-a 

constituit un guvern conservator de 
colaborare cu Partidul Conservator 
Democrat, condus de Take Ionescu, 
care a preluat și portofoliul 
Ministerului de Interne. 

În acest timp, în Romanați 
se destramă alianța dintre Pavel 
Brătășanu și liderul liberalilor 

romanațeni, Mihail Demetrian. 
Mihail Chintescu, șeful opoziției 

locale (conservator), saluta alianța cu 
Takiștii, sperând astfel să domine scena 

politică locală, deoarece liderii conservatori 
locali, cu excepția lui Radu Ivănescu aveau puțini 
adepți în rândul alegătorilor de la colegiile electorale 
din județ. Din cauza acestei crize s-a hotărât, ca 
pe listele electorale pentru locurile din Parlament, 
rezervate județului Romanați, din partea cartelului 
conservator să candideze reprezentanți ai Takiștilor.

La Colegiul I, pentru Senat, locurile au fost 
împărțite între Pavel Brătășanu, care candida la 
Colegiul I de Cameră și Mihail Demetrian, șeful 
liberalilor. În acest context, șeful Takiștilor locali, 
Pavel Brătășanu cu acordul lui Take Ionescu a 
sprijinit candidatura la Colegiul I de Cameră a lui 
Nicolae Titulescu.

Pe lista candidaților la Colegiul I de Cameră, 
figura la 5 noiembrie 1912, Pavel Brătășanu și 
Nicolae Titulescu din partea Partidului Conservator 
Democrat, iar din partea Partidului Național 
Liberal, Dimitrie Șuculescu și Theodor Popescu. 
La 8 noiembrie 1912, Nicolae Titulescu a fost ales 
deputat în Parlament. 

Noul Parlament nu a avut o viață prea lungă, 
guvernul conservator de colaborare a demisionat, 
iar regele a dispus formarea unui nou guvern de 
orientare liberală la 4 ianuarie 1914. Corpurile 
legiuitoare au fost dizolvate și s-au fixat noi alegeri 
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pentru perioada 2 - 12 februarie 1914. Alegerile  
care au urmat nu au adus schimbări majore pe lista 
candidaților. Nicolae Titulescu, ales cu 375 de voturi, 
și-a păstrat locul în Adunarea Deputaților.

La 24 februarie 1914, s-a propus modificarea 
Constituției, în vederea realizării celor două reforme 
esențiale, electorală și agrară. Cele două corpuri 
legiuitoare au votat la 27 februarie propunerea de 
modificare a Constituției, decizându-se alegerea 
constituantei care avea rolul revizuirii Constituției. 
După dizolvarea Parlamentului s-au fixat datele 
noilor alegeri, între 18 și 26 mai 1914.

În județul Romanați s-a accentuat rivalitatea în 
interiorul partidelor, Mihail Demetrian și Dimitrie 
Șuculescu în Partidul Liberal, afecta șansele de 
reușită în alegeri. În Partidul Conservator Democrat 
disensiunile erau și mai mari. Sprijinul acordat lui 
Nicolae Titulescu i-a adus lui Pavel Brătășanu 
dușmani în propria tabără, frații Oroveanu, care 
fuseseră favoriții lui Brătășanu. Orovenii nu priveau 
cu ochi buni sprijinul acordat tânărului politician, 
apărut de scurt timp pe scena politică din Romanați, 
văzând în asta excluderea lor de pe listele electorale. 
Conservatorul din Romanați, organul de presă al 
conservatorilor, făcea unele speculații pe această 
temă. Conform ziarului, Pavel Brătășanu, aflat  
într-un cerc de prieteni, la Slatina, vorbind 
despre politica Takistă din Romanați ar fi afirmat 
următoarele: „Tudor Oroveanu, în comitetul executiv 
al partidului a fost contra lui Titulescu, susținând că 
nu merită să f ie ales la Romanați, deoarece n-a făcut 
nimica pentru județ...(...). Ca să-i dau o lecție, îl voi 
face pe Tudor Oroveanu să ne iasă la gară în frac, să-l 
primească pe Titulescu ca pe o excelență...”

Disensiunile dintre cele două fracțiuni erau 
alimentate de aversiunea grupării Oroveanu pentru 
înfăptuirea expropierii marilor proprietari și a 
realizării colegiului unic, reforme inițiate de liberali 
și sprijinite de Take Ionescu. 

În scrutinul din 18 mai 1914, Nicolae Titulescu 
a ieșit primul pe lista candidaților la Colegiul I de 
Cameră, cu 386 de voturi, în ciuda atacurilor din 
afară dar și din interiorul partidului. A fost urmat de 
președintele conservatorilor, Principele Constantin 
Basarab Brâncoveanu.

Declanșarea Primului Război Mondial nu i-a 
dat ocazia marelui diplomat să susțină reformele 
preconizate. Prin această nouă alegere „romanațenii, 
pecetluiau pe vecie legătura sufletească cu acest mare 
bărbat al istoriei noastre”.

Nicolae Titulescu este cel care a susținut candidatura 
poetului ardelean Octavian Goga, propus de Federația 

Unionistă, pentru locul rămas vacant la Colegiul II de 
Cameră (titularul postului, Jan Popescu, fiind numit 
prefect al județului). În discursul ținut la Corabia pe 
10 decembrie 1915, pentru susținerea candidaturii 
lui Goga, Nicolae Titulescu sublinia semnificația 
deosebită a candidaturii: „Octavian Goga nu este 
candidatul vreunui partid, el nu e nici democrat, nici 
conservator, nici liberal! Triumful lui nu va fi triumful 
vreunui partid, nici a tuturor la un loc, ci triumful 
românismului care trebuie să plutească senin peste luptele 
meschine de toate zilele! Către Ardealul însângerat, până 
la ceasul răzbunării care nu iartă, România liberă are o 
îndoită datorie: să-i trimeată o rază de speranță, care să 
ușureze așteptarea și să vestească ziua cea mare, aducând 
mângâierea sufletească până la victoria militară; să 
dovedească sub toate formele, și mai ales în cadrul legilor, 
voința ei nestrămutată de a se alipi în veci de Ardeal. 
Alegerea lui Goga va fi semnul că România liberă și-a 
priceput datoria...”.

În urma alegerilor din 3 ianuarie 1916, niciun  
candidat n-a întrunit majoritatea, ceea ce a provo-
cat trimiterea în balotaj a trei candidați: Vasile 
Oroveanu, Octavian Goga și Radu Ivănescu, însă 
nu a mai participat decât Vasile Oroveanu, deoarece 
Ion I.C. Brătianu a făcut presiuni ca reprezentantul 
unioniștilor să se retragă.

După intrarea României în război, Titulescu 
a rupt legăturile cu județul Romanați, chiar dacă 
declarase în apelurile sale către alegătorii romanațeni: 
„...nu există pentru mine plăcere mai mare decât aceea 
când reușesc să mulțumesc pe unul din membrii familiei 
noastre romanățene”.

În iulie 1917, Nicolae Titulescu ocupă prima 
funcție înaltă pe linie de stat, aceea de ministru al 
finanțelor, funcție pe care o deține până în ianuarie 
1918. După terminarea războiului, Titulescu a 
făcut parte din delegația română care a participat 
la Conferința de Pace de la Paris (1919-1920), iar 
după revenirea în țară a preluat din nou conducerea 
Ministerului de Finanțe, din iunie 1920 până în 
octombrie 1921. Ca ministru de finanțe, Nicolae 
Titulescu a inițiat reforme financiare care prevedeau, 
printre altele, introducerea impozitului progresiv pe 
avere și alte măsuri cu caracter progresiv menite 
să ducă la modernizarea și democratizarea statului 
român. Timp de mai bine de două decenii, Titulescu 
a ocupat posturi importante în diplomație, devenind 
pentru o mare perioadă de timp și ministrul de 
externe al României. 

În politica externă, Nicolae Titulescu a urmărit 
menținerea vechilor relații cu țările vecine și 
dezvoltarea colaborării cu ele. Prima misiune 
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diplomatică a lui Titulescu a fost cea de plenipotențiar 
la Londra, în anul 1919 și reprezentant permanent 
la Societatea Națiunilor începând cu anul 1920. De 
la această dată, cu excepția perioadei 1920-1921, 
când a fost ministru de finanțe, nu a mai părăsit 
diplomația până la sfârșitul carierei sale diplomatice, 
în 1936. Între 1922 și 1927 a fost din nou ministru 
plenipotențiar la Londra, iar ca reprezentant al 
României la Societatea Națiunilor, până în 1936, 
a fost unul dintre cei mai activi diplomați la toate 
conferințele internaționale, la toate sesiunile și 
dezbaterile organizate de acest for internațional. 

În anul 1927, Nicolae Titulescu a preluat 
conducerea Ministerului Afacerilor Externe. 
Imediat după preluarea funcției de ministru de 
externe, Titulescu a întreprins un turneu diplomatic 
în Franța, Italia, Germania și Iugoslavia, în timpul 
căruia declara: „Politica externă a României tinde spre 
menținerea păcii europene în cadrul tratatelor de pace în 
vigoare. Pentru a atinge acest scop, mergem de acord în 
toate problemele cu marii noștri aliați: Franța, Anglia 
și Italia, precum și cu statele din Mica Înțelegere. Facem 
tot ce ne stă în putință pentru menținerea rapoartelor 
noastre amicale cu străinătatea și observăm conștienți ca 
tratatele de pace să nu f ie în niciun caz puse la îndoială 
iar clauzele lor să f ie respectate cu bună credință”.

În acest spirit va acționa Nicolae Titulescu în 
întreaga sa activitate diplomatică. La 4 septembrie 
1928, România va adera la Pactul Briand-Kellogg, 
cu privire la punerea definitivă a războiului în afara 
legii, inițiat de Ministrul de Externe al Franței, 
Aristide Briand și de Secretarul de Stat al SUA 
Frank B. Kellogg.

La 6 mai 1929, Titulescu a rostit la Berlin, 
în Reichstag, discursul „Dinamica Păcii”, care 
în concepția sa însemna realizarea unui progres 
continuu în viața internațională, pe etape, de la 
național prin regional la universal, cu excluderea 
războiului și accentuarea posibilității gândirii 
politice în rezolvarea diferendelor existente. 

După aproape un deceniu de activitate în 
cadrul Societății Națiunilor, Adunarea acesteia 
l-a ales pe Nicolae Titulescu, la 10 aprilie 1930, 
președinte al celei de a XI-a sesiuni. În sesiunea 
respectivă, Adunarea Societății Națiunilor a abordat 
probleme deosebite, printre care și pe cea a pregătirii 
viitoarei conferințe pentru reducerea și limitarea 
înarmărilor. Bucurându-se de un prestigiu deosebit 
pe plan internațional, la 7 septembrie 1931, Nicolae 
Titulescu a fost reales în unanimitate președinte 
și al celei de a XII-a sesiuni a Adunării Societății 
Națiunilor. Această realegere nu a avut precedent 

în procedura forumului genevez, nicio persoană  
nu mai fusese chemată să prezideze de două ori 
consecutiv sesiunile organizației mondiale. 

La 20 octombrie 1932, Nicolae Titulescu a fost 
invitat să intre în guvern, având asigurat un loc pe 
perioadă mai îndelungată în pofida frecventelor 
remanieri guvernamentale. Dorința lui era să rămână 
în afara disputelor dintre liderii partidelor politice 
și să se dedice problemelor dificile ale situației 
internaționale. 

Începutul anului 1933 aduce la putere în 
Germania un guvern de extremă dreaptă, care își va 
orienta întreaga activitate în vederea declanșării unui 
alt război în scopuri revanșarde. În aceste condiții, 
din inițiativa lui Nicolae Titulescu s-a încheiat la 
Geneva, la 16 februarie 1933, un pact de reorganizare 
a Micii Înțelegeri. În preambulul actului încheiat cu 
acest prilej și semnat de Titulescu, Beneș și Jevtic 
sunt subliniate țelurile principale ale Micii Înțelegeri: 
menținerea păcii, intensificarea relațiilor economice 
cu toate statele (mai ales cu cele din Europa Centrală), 
stabilitatea politică definitivă, menținerea statu-quo-
ului, respectarea și promovarea intereselor comune și 
colaborarea pe plan politic.

Prima împuternicire pe care o primește Titulescu 
din partea Micii Înțelegeri este cea de reprezentant 
la Londra și Paris, pentru a determina guvernele 
respective să limiteze înțelegerea cu Germania și 
Italia, referitoare la revizuirea tratatelor, numai 
la cele patru țări semnatare. Succesul diplomatic 
al ministrului de externe român este umbrit de 
neîncrederea în aliații clasici, care a fost determinată 
de acțiunile premergătoare semnării „Pactului celor 
patru”, la 16 iulie 1933, la Roma. Această înțelegere 
diplomatică nu a intrat niciodată în vigoare. 

Nicolae Titulescu contribuie la definirea agresiunii 
și semnează pentru România convențiile încheiate la 
3 și 4 iulie 1933 la Londra, odată cu URSS, Estonia, 
Letonia, Polonia, Afganistan, Persia și Turcia și a 
doua oară cu Cehoslovacia, Iugoslavia, Turcia și 
URSS. Prin semnarea acestor convenții de către 
statele Micii Înțelegeri și URSS s-au creat pârghiile 
pentru dezvoltarea relațiilor pe diverse planuri, 
în condițiile în care nu existau relații diplomatice 
normale. Următorul pas diplomatic realizat de 
Nicolae Titulescu a fost semnarea la Ankara, 
la 17 octombrie1933, a Tratatului de prietenie, 
neagresiune, arbitraj și conciliere între România și 
Turcia, iar în luna următoare, 5-11 noiembrie, la 
Salonic s-a desfășurat a IV-a Conferință Balcanică, 
la care s-a adoptat textul Pactului Balcanic. Pentru 
realizarea acestui tratat a fost necesar acordul Micii 
Înțelegeri, care a fost dat la 22 ianuarie 1934 și 
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s-a stabilit ca țările balcanice să stabilească relații 
diplomatice normale cu URSS.

La 4 februarie 1934 a fost parafat la Belgrad și 
la 9 februarie la Atena actul Înțelegerii Balcanice 
de către Nicolae Titulescu, Rustii Aras - Turcia, 
Maximos - Grecia și Jevtic -Iugoslavia. Cu acest 
prilej, Nicolae Titulescu spunea: „Ideea care ne-a 
călăuzit pe noi, făuritorii Înțelegerii Balcanice, este 
simplă. Noi suntem dornici de pace. Dar știu că pacea 
reală își are izvorul în încredere și încrederea își are 
izvorul în stabilitate. Prima stabilitate pe care un stat o 
acuză nu în interesul său egoist, ci în interesul general, 
este stabilitatea frontierelor sale.”

Următoarea acțiune diplomatică importantă 
ce s-a realizat, conform celor stabilite la Zagreb în 
1934, a fost reluarea relațiilor diplomatice normale 
între România și URSS. La 9 iunie 1934, Nicolae 
Titulescu și Maxim Litvinov au schimbat la Geneva 
scrisori privind restabilirea relațiilor diplomatice 
între țările lor. Ca ministru român de externe, 
Titulescu a făcut, în luna iulie 1935, demersuri către 
Litvinov în vederea încheierii unui pact de asistență 
mutuală româno-sovietic. 

La 17 septembrie 1935, România este aleasă ca 
membru permanent în Consiliul Ligii Națiunilor, cu 
50 de voturi din 52. Rolul diplomatic al lui Nicolae 
Titulescu devine foarte important în 1936, când 
vasta lui experiență diplomatică este folosită pentru 
reconcilierea dintre Franța și Anglia în problema 
sancțiunilor ce se impuneau față de violarea de către 
Germania a acordurilor de la Londra. Deși Titulescu 
s-a pronunțat ferm pentru sancțiune- pentru a nu 
se crea un precedent - marile puteri nu au fost de 
acord cu sancționarea Germaniei, ceea ce a deschis 
acestui stat posibilitatea reînarmării și, mai târziu, 
declanșării celui de-al Doilea Război Mondial.

În aceste condiții, Titulescu a încercat punerea 
de acord a statelor din Mica Înțelegere printr-o 
întâlnire la nivel înalt, ce a avut loc la București între 
6 - 8 iunie 1936, în sensul încheierii unei alianțe 
unice între această organizație și Franța, în scopul 
salvării Europei de război. Scopul întrunirii nu a 
fost atins deoarece Iugoslavia s-a opus. Consecvent 
principiilor sale, Titulescu a încheiat la Montreux, 
la 21 iulie 1936, un protocol cu Maxim Litvinov, 
comisarul pentru afaceri externe ale URSS în care 
era stipulat acordul de principii asupra conținutului 
unui pact de asistență mutuală, bazat pe respectarea 
reciprocă a independenței și suveranității naționale 
(Pactul nu a mai fost semnat).

Întreaga activitate diplomatică a lui Nicolae 
Titulescu a deranjat puterile europene revizioniste, 

Germania și Italia, precum și organizațiile de extremă 
dreaptă din țară. Acestea au exercitat presiuni asupra 
conducătorilor României pentru înlăturarea lui 
Nicolae Titulescu din guvern, ceea ce s-a întâmplat 
la 29 august 1936. 

Istoricul grec Yannis Tzannetakos scria despre 
Titulescu, astfel: „Nicolae Titulescu a fost o personalitate 
complexă care poate să apară numai la lungi intervale 
în istoria unei nații(...); înzestrat cu o inteligență 
și o sensibilitate rară, format la școala umanismului 
român și francez, Nicolae Titulescu a dominat în mod 
strălucitor și prestigios scena politică internațională 
dintre cele două războaie mondiale”.

Marele diplomat s-a retras în Franța, la Cannes, 
unde a și murit în anul 1941, însă nu și-a uitat nici 
o clipă țara, pecizând în testamentul său dorința ca 
osemintele sale să fie reînhumate în pământul țării, 
la Brașov. Dorința testamentară a marelui diplomat 
a fost îndeplinită la 14 martie 1992, când trupul său 
a fost adus în țară și înmormântat în curtea Bisericii 
Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului.
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 VALUES OF THE ROMANIAN CULTURE, CIVILISATION AND SPIRITUALITY:
o Dimitrie Cantemir: Romanian ruling prince and European scholar;
o Col (r) Cristache Gheorghe – 45 years since his confirmation as Philosophy Doctor on history.

 SIGNAL: Books.
o Monography of the Sector 6 Bucharest ANCMRR Branch;
o ACentury of Electronics in Romania;
o Tribute to the Heroes and War Veterans from Prahova County:
o Monuments in the Dâmbovița County;
o Landmarks of Destinies. Magazines: „Military Life”, 1-4issues; Military Carrier; Humanity.

 ANNIVERSARIES...ANNIVERSARIES:
o ANCMRR Day as well as the Reservist Day, celebrations of great impact over the Association members;
o 29th April - the Reservist Day.

 ECOES:
o The „IGHETEʼS”of the „Romanian Armed Forces Reserve” magazine.

 PAGES OF HISTORY:
o A lifetime dedicated to serving his peopleand motherland: Alexandrru Ioan Cuza (1820-1873);
o Sibiu – pages of the military music history.

 ISSUES OF INTEREST: 
o The hybrid war – few thoughts;
o Strengthening security and national defense under the present conditions – a necessity.

 ACTIVITIES WITH SOCIAL AND MEDICAL IMPACT:
o „ROCCAS-II” project – Bucharest-Ilfov County.

 REMEMBER: Major-general, eng. Niculae Spiroiu; Brigadier General, Ph.D. Tucă Floriean; Brigadier 
general Buga Costică; Colonel Julea Constantin Cornel; Colonel Ene Eduard Dorin,Colonel Blideran Mircea, 
Aurel Nedel.
 IN MEMORIAM: Nicolae Titulescu – from the deputy of Romanați-County to the great European diplomacy.
 THEME: „Romanian Armed Forces Reserve”, issue 2(47)/2022
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Operațiile tehnice, editoriale și tiparul au fost executate  
la Centrul tehnic-editorial al armatei, sub comanda 2031/2022



Filiala Jude�eană Cluj

Filiala Jude�eană Alba

Filiala Jude�eană Dolj

Filiala Jude�eană Maramureș

Filiala Jude�eană Botoșani

Filiala Jude�eană Buzău

Filiala Jude�eană Cluj

Filiala Jude�eană Gala�i

Filiala Jude�eană Gorj

Filiala Jude�eană Arad

Aspecte de la Adunările Generale
ale Filialelor ANCMRR din martie-aprilie 2022



Monumentul Infanteriei ISSN 1582-2222

Monumentul Infanteriei Române, creaţia sculptorului Ion Bolborea, situat în dreptul
Rondului I al Şoselei Kiseleff. Monumentul se află la capătul unei alei pietruite. În anul 2000,
cu prilejul împlinirii a 170 de ani de la înfiinţarea infanteriei române, a fost inaugurat la
27 aprilie. Este o lucrare impozantă. O coloană robustă din bronz, traforată, cu înălţimea de
10,5 m, diametrul de 3 m şi greutatea de 50 tone se înal�ă străjuită de ostași. Eroii Primului
Război Mondial și Celui De-al Doilea Război Mondial se înal�ă către cer sprijinindu-și
trupurile frânte de coloană.
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