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CCooll..((rr))  CCoonnssttaannttiinn  CCHHIIRRIILL||,,
„„PPrroommoo]]iiaa  11997722““,,
mmeemmbbrruu  `̀nn  BBiirroouull  PPeerrmmaanneenntt  aall

FFiilliiaalleeii  JJuuddee]]eennee  „„HHeennrrii  CCooaanndd\\““  IIaa[[ii

Din ini]iativa [efului „Promo]iei
1972“ a {colii Militare Superi-
oare de Ofi]eri Activi „NICO-

LAE  B|LCESCU“ din Sibiu -  Arma in-
fanterie, col.(r) Anton Iancu, `n ziua de 5
august anul acesta, a avut loc, `n Garni-
zoan\ Sibiu, s\rb\torirea Semicente-
narului evenimentului care a `nsemnat
`nceputul carierei de ofi]eri de infanterie
(5 plutoane), plus cele  de cercetare [i de
vân\tori de munte, ultimile dou\  fiind
constituite `n anul III de `nv\]\mânt. 

Am fost prezen]i vreo 40 de colegi,
de[i `[i manifestaser\ dorin]a mai mul]i
s\ participe.

M\ num\r, [i eu [i colegul meu ie[ean,
col. {tefan Cozma,  printre „privilegia]ii“
care au prins aceast\ aniversare. Spun
„privilegiat“ pentru c\ mul]i dintre noi n-
au mai apucat s\ prind\ aceast\ cifr\
rotund\. Numai din Ia[i `i pot aminti  pe
Col. Viorel Amalc\i [i pe Lt. col Mihai
Molocea (trecu]i la Domnul). Pentru cei
care nu mai sunt printre noi, din Promo]ia
1972, Dumnezeu s\-i odihneasc\ ̀ n pace [i
s\ le fie ]\rân\ u[oar\! La aniversarea
noastr\ a  fost prezent [i Generalul de
brigad\ (r) Gheorghe Oni[oru, coman-
dantul nostru de batalion din anul I,
ulterior al Regimentului de Gard\. 

A mai fost prezent Gl.lt.(r) Neculai
B\hn\reanu, Promo]ia de ofi]eri 1972,
tot la „Nicolae B\lcescu“, dar la Arma
gr\niceri, care ne-a transmis un salut
din partea ANCMRR „Alexandru Ioan
Cuza“, al c\rei pre[edinte este.

Un singur comandant de pluton din
anii de [coal\  a fost prezent. Mai sunt
`n via]\  vreo 4, dar majoritatea, inclu-
siv fo[tii comandan]i de companie, nu
mai sunt printre  noi.  Afurisitul factor
pertubator sau chiar de anulare a
evenimentelor publice din 2020 p`n\ `n
prezent (Covit-19)  i-a `mpiedicat pe u-
nii colegi s\ participe. La al]ii au inter-
venit al]i factori neprev\zu]i. Cam 50%
dintre cei prezen]i au venit cu so]iile.  

Festivitatea  a `nceput cu intonarea
Imnului Na]ional; a urmat un TE DEUM
pentru pomenirea [i odihna ve[nic\ a
celor disp\ru]i (mai mult de o treime).  

Din ceea ce am `n]eles eu, suntem
prima promo]ie de ofi]eri de infanterie
care reu[e[te „performan]a“  de a se `n-
tâlni, la Sibiu, dup\ 50 de ani. S\ spe-
r\m c\ nu va fi [i ultima!

Fosta {coal\ Militar\ Superioar\ de
Ofi]eri Activi „Nicolae B\lcescu“ din Si-
biu, dup\ 1991, a purtat o perioad\ de-
numirea de „Academia trupelor de us-
cat“. ~n prezent se nume[te „Academia
For]elor Terestre“ din România. Din
conducerea Academiei au participat [i
loc]iitorul comandantului, [i temporar,
chiar comandantul Academiei..

Din cuvântul [efului promo]iei noas-
tre, col. (r) Anton Iancu, am re]inut c\
to]i cei aproape 150 de locotenen]i din
1972 [i pân\ la trecerea `n rezerv\ au
f\cut cinste [colii `n care ne-am format
[i Armatei române.  Majoritatea au con-
tribuit la formarea  a câtorva zeci de
contingente de osta[i ai României [i,
chiar dac\ pân\ `n 1990  am fost [i
agricultori, [i mineri, [i santieri[ti, ne-
am dus unde am primit ordin. 

Nu noi am deprofesionalizat Armata ̀ n
ultimii ani, dar am pus hot\râtor um\rul
pentru reprofesionalizarea ei  [i pentru
preg\tirea `n vederea ader\rii la NATO.  

Majoritatea  camarazilor mei sunt
colonei cu studii superioare (militare
sau civile); au pornit `n carier\ militar\
de la func]ia de comandant de pluton [i
au ajuns `n state majore de Regimant,
Brigad\, Divizie, Corp de armat\ sau
Armat\. Unii dintre colegii no[tri au do-
bândit  gradul de general, dar `l voi
aminti doar pe Nicolae Mircovici, sena-
tor `n Parlamentul României, care s-a
zb\tut mult pentru drepturile  cadrelor
militare `n rezerv\ [i `n retragere.    

Dumnezeu s\-l odihneasc\ `n pace,
pentru c\ ne-a p\r\sit. 

Al]i colegi  au dobândit titlurile de doc-
tori `n [tiin]e militare sau `n istorie, sau
filozofie, ori alte domenii, dovedindu-[i
priceperea  `n cadrul institu]iilor  militare
de `nv\]\mânt sau `n forurile  de conduc-
ere ale armatei.  L-a[ aminti, `n acest
sens, pe colegul  meu, col.(r) dr.Petre Otu,
care face parte [i din consultan]ii [tiin]ifici
al publica]iei noastre trimestriale „REZ-
ERVISTUL“, al c\rei redactor [ef face
parte tot din „Promo]ia 1972“

Din cele prezentate, `n laconicul s\u
cuvânt, de Gl.bg.(r) Gheorghe Oni[oru
care, pe 24 august a `mplinit vârst\ de
90 de ani, am re]inut c\ ofi]erul român
([i nu numai ofi]erul),care a depus ju-
r\mântul de credin]\ pentru PATRIE,
nu este nici `n rezerv\ [i nici `n re-
tragere; el trebuie s\ fie activ pân\ tre-
ce `n alt\ dimensiune (sau alt t\râm). 

Sunt de cord cu dumnealui!
Cât ne ajut\ puterile, trebuie s\ mai

facem ce putem pentru Armata român\
[i pentru }AR|.

Urez colegilor mei de promo]ie [i
tuturor celorlal]i colegi, mai `n vârst\
sau mai tineri, mult\ s\n\tate [i „mul]i
ani“. {i, chiar dac\ nu-l ducem `n
m`inile noastre, s\ purt\m cu mândrie,
m\car imaginar, Tricolorul romanesc.
S\ nu permitem nim\nui s\ ne deni-
greze }ARA [i nici ARMATA ROMÂN|!

S-auzim numai de bine! ((ffoottoorreeppoorrttaa-
jjee  ddee  llaa  ss\\rrbb\\ttooaarree  `̀nn  ppaaggiinniillee  44  [[ii  55))

~n prezen]a [i cu participarea pre[edintelui ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza“ Gl.lt.(r) Neculai B\hn\reanu

S|RB|TORIREA SEMICENTENARULUI „PROMO}IEI 1972“ A {COLII MILITARE
SUPERIOARE DE OFI}ERI ACTIVI „NICOLAE B|LCESCU“  DIN SIBIU

Cu ocazia anivers\rii Zilei de  na[tere v\ rog s\-mi permiteti ca `n numele meu per-
sonal, dar [i al membrilor Filialei Jude]ene „Henri Coand\“, al Cadrelor Militare `n
Rezerv\ [i `n Retragere s\ v\ urez sincere felicit\ri [i s\ v\ doresc, Dumneavoastr\ [i
celor dragi, mult\ s\n\tate, prosperitate, putere de munc\ [i satisfac]ii depline `n
realizarea tuturor aspira]iilor pentru locuitorii municipiului Ia[i. 

LA MUL}I ANI!  

Militarilor moldoveni  [i VETERANILOR DE R|ZBOI care, `n urm\ cu
32 de ani, a]i scris istoria contemporan\ luptând cu arma `n mân\  pentru
Neamul românesc, pentru Credin]a str\mo[easc\, pentru Tricolor, Istoria
Patriei, Limba româneasc\ [i Tradi]iile nationale, ap\rând Moldova lui
{tefan cel Mare si Sfânt, noi, rezervi[tii militari din Filiala Jude]ean\
„Henri Coand\“ Ia[i, v\ aducem profunda noastr\ recuno[tin]\ pentru ero-
ismul dovedit `n b\t\liile purtate `n acea perioad\ grea.

Tuturor camarazilor no[tri basarabeni ur\ri de mai bine pentru
viitor [i un c\lduros „La mul]i ani!“

LA MUL}I ANI! DRAGI
CAMARAZI BASARABENI 

LA MUL}I {I FERICI}I ANI,
DOMNULE MIHAI CHIRICA,

PRIMAR AL IA{IULUI

Mesaje transmise de Col (r) Gheorghe Pancu, pre[edintele Filialei „Henri Coand\“


