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DESFIINȚAREA „ȘCOLII MILITARE DE ARTILERIE” 
 
 

Temerile exprimate într-un articol publicat relativ recent în Revista „Artileria Modernă 
Română”, cu prilejul celebrării a 141 ani de existență a învățământului de artilerie s-au adeverit. 
Prin ordinul șefului Statului Major al Apărării, Centrul de Perfecționare Artilerie Terestră și 
Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă” din Sibiu – instituție denumită generic de-a lungul timpului 
Școala Militară de Artilerie – și-a încetat activitatea la 1 august 2022.  

Această măsură, parte a transformării învățământului militar din Forțele Terestre, este în 
ceea ce mă privește rezultatul unei decizii insuficient fundamentată, bizară, hazardată, a unor 
decidenți lipsiți total de expertiză în ceea ce privește învățământul militar autohton, nepersuasiv 
consiliați sau poate reticenți la consiliere...  

Paradoxal, în contextul conflictului militar din Ucraina, ce relevă o dată în plus rolul 
artileriei clasice și reactive în lupta armată, ca mijloc fundamental de lovire a adversarului la 
mare distanță, decidenții autohtoni, în loc să asigure evoluția învățământului acestei arme, iau 
măsuri bizare cu efect contrar. Pe scurt, dispare singura instituție de învățământ militar de 
artilerie, destinată formării profesionale în armă, urmând ca învățământul de artilerie să se 
regăsească într-o formă compilată, fantezistă, alături de cel al altor arme de sprijin (deși artileria 
nu este o armă de sprijin, așa cum am susținut de nenumărate ori și cum viața o demonstrează o 
dată în plus în Ucraina, ci o armă de luptă).  

Conform „viziunii” gânditorilor militari reformatori, în Forțele Terestre va exista o Școală 
de Aplicații (cu sediul la Pitești) ce va avea în subordine un Centru de Instruire pentru Forțe de 
Manevră (la Făgăraș) și un Centru de Instruire pentru Forțe de Sprijin (la Râmnicu Vâlcea). Cele 
două centre de instruire vor asigura pregătirea ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor din 
Forțele Terestre pentru cursurile de carieră, în timp ce cursurile de specializare în armă, de 
cunoaștere a tehnicii militare, se vor desfășura în baze ce se vor înființa pe lângă mari unități 
operative. Pe scurt, se constituie o structură ierarhică (excesiv de piramidală) și implicit 
birocratică prin verigile sale (școală de aplicație-centru de instruire-bază de instruire), se 
amalgamează aiurea învățământul mai multor arme în același centru și se separă, în același timp, 
învățământul de armă în cel desfășurat în centru de cel din baza de instruire. Artileriștii se vor 
pregăti, prin urmare, la centrul din Râmnicu Vâlcea și la Brigada 8 ROT din Focșani. Transferul 
unei părți a procesului de învățământ către o mare unitate operativă este o uriaşă eroare. 
Probabil că s-a păstrat nostalgia școlilor de gradați de odinioară... 

1 august 2022 a marcat sfârșitul existenței Școlii Militare de Artilerie, cea de-a doua 
instituție de învățământ militar românesc și, totodată, prima instituție de învățământ tehnic 
militar românesc! Această dată va marca încheierea eforturilor admirabile ale înaintașilor 
artileriști de a avea o instituție de învățământ de sine stătătoare, temeinic creuzet de specialiști, 
formatoare de servanți ai artileriei, Oștirii și națiunii. Va marca, totodată, încheierea istoriei de 
62 de ani de învățământ sibian de artilerie și de 52 de ani de funcționare a „Școlii Militare de 
Artilerie” în cazarma din strada Avrig nr. 2-4. Își va încheia activitatea această ilustră instituție 
de învățământ înființată de Carol I (artilerist școlit la Berlin) la 7 aprilie 1881, anul încoronării 
sale ca rege. De ce? Vreau să cred că nu doar din dorința de a asigura spații de cartiruire pentru 
structuri militare partenere... 
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De remarcat că structura viitoare a învățământului militar din Forțele Terestre va diferi de 
cel al celorlalte categorie de forțe. Învățământul de artilerie nu se va desfășura într-o entitate 
distinctă precum cea de logistică, comunicații și informatică, de artilerie antiaeriană etc. (școli 
de aplicații), ci pe un palier ierarhic inferior (într-un centru, comasat cu cel al armelor geniu şi 
CBRN, respectiv într-o bază improvizată). 

De regulă, în orice transformare autohtonă se invocă nevoia de raportare la modelul 
occidental. De astă dată însă, această raportare lipsește... În Occidentul partener, școlile/centrele 
de instruire pentru artilerie sunt instituții entități distincte de armă, unele cu tradiție de zeci și 
sute de ani, precum cea de la For Sill (armata SUA), Segovia (Spania) etc... 

Între multele consecințe nebenefice ale desființării instituției de învățământ de artilerie din 
Sibiu, menționez câteva: 

● încetarea existenței unei instituții de învățământ solide, temeinice, cu experiență de zeci 
de ani, rezultată în urma eforturilor a multor generații de tunari, ca urmare a viziunilor fanteziste 
de rearticulare a învățământului într-o structură nouă; 

● pierderea experienței în învățământ (planificare și proces didactic) a celor ce desfășoară 
astăzi această activitate, prin îndreptarea lor către alte structuri sau chiar trecerea în rezervă; 
înlocuirea lor cu „instructori militari asociați” fiind total nerealistă și nebenefică (o autentică 
glumă ostășească); 

● renunțarea la o logistică didactică de specialitate solidă (laboratoare, săli de specialitate, 
poligon redus, remize pentru piesele de artilerie) și dezafectarea unor facilități didactice realizate 
cu mult efort şi dăruire; 

● renunțarea la Complexul de poligoane din imediata vecinătate a Sibiului, adecvate 
instruirii artileristice (cercetare de artilerie, topogeodezie, serviciu la material); 

● îndepărtarea costisitoare (prin dislocarea la Râmnicu Vâlcea și Focșani) de poligoanele 
de tragere tradiționale de la Cârțișoara și Cincu; ține cineva în mod special să suplimenteze 
periodic aglomerația de pe Valea Oltului cu coloane de mașini ce tractează tunuri înspre și 
dinspre cele două poligoane mai sus menționate? 

● afectarea învățământului maiștrilor militari prin nedesfășurarea ca până acum a unei 
părți din învățământ în baza (centrul) de mentenanță de profil din Sibiu; 

● se distruge excelenta sală a tradițiilor instituției și al doilea muzeu de piese de artilerie 
după cel de la Muzeul Militar Național „Ferdinand I”;  

● se disipă cel mai valoros și consistent fond de carte de specialitate artileristică din țară, 
inclusiv de carte veche; 

● separarea cercetării în armă de experimentarea rezultatelor acesteia prin învățământ; se 
pune întrebare, unde și de către cine se vor face cercetarea, dezvoltarea și reglementările 
(elaborarea manualelor, regulamentelor, instrucțiunilor) în armă? Ce structură va asigura 
dezvoltarea armei? 

● se pune punct apariției sub egida „școlii de artilerie” a Revistei Artileria Română 
Modernă, una dintre cele mai vechi publicații românești, înființată și condusă pentru o vreme de 
bravul artilerist Alexandru Tell, fiul marelui revoluționar pașoptist. 

Și, nu în ultimul rând, se distruge un reper profesional sacru în conștiința afectivă a 
tunarilor. Se distruge fieful artileriei, locul unde anual se reîntorc cu respect și dragoste promoții 
de artileriști ce sărbătoresc un număr de ani de la dobândirea calității de servant al Oștirii... 

Desigur, sunt multe de spus... Amărăciunea subsemnatului, fost absolvent al acestei 
instituții, este uriașă, cu atât mai mult cu cât într-o vreme i-am fost comandant, iar într-o alta am 
fost implicat timp de mai bine de 7 ani în coordonarea învățământului din Forțele Terestre, în 
calitatea de locțiitor al Șefului Instrucției și Doctrinei.  

Nu e bine. Nu este deloc bine...  
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Col.(rtr) Ioan Lăpădat 
Președinte Filiala Județeană Sibiu a A.N.C.M.R.R. 
Redactor-șef al Revistei „Rezervistul Sibian” 

 
 
 

Monumentele eroilor din comuna 
Alma – jud.Sibiu 

 
 

După nici două decenii de pace, a izbucnit cel de-Al Doilea 
Război Mondial. În acest ultim război, s-au jertfit pentru patrie 34 dintre fiii comunei Alma, în 
marea lor majoritate pe frontul sovietic: Cotul Donului, Stalingrad sau Crimeea sunt nume 
blestemate de către părinţii şi bunicii noştri care şi-au pierdut în acele locuri fraţii şi copiii lor 
dragi. Au căzut dintre feciorii satului şi pe frontul de vest. În ziua de 9 mai 1945, Germania a 
capitulat în faţa forţelor aliate. 

Ideea de a înălța un monument în localitatea Alma s-a născut încă din anul 1984, când 
părintele preot paroh Augustin Lepădat păstorea în parohia Boian. 

Înainte de a se ridica acest monument, exista unul din perioada 1940-1944 care era 
amplasat în apropierea casei parohiale. Inițiativa de a construi acel monument al eroilor aparţine 
vrednicului preot Terente Radu care a păstorit comuna Alma timp de 19 ani, în perioada 1930-
1949. Viaţa acestui monument a fost scurtă, pe locul menţionat mai sus, întrucât vremurile erau 
tulburi şi coincideau cu aşa-numita perioadă a legionarilor. 

Noua conducere populară, instalată după 1945, a hotărât ca monumentul să fie demontat şi 
mutat la intrarea în cimitirul vechi, în partea stângă. Ideea realizării unui monument nou al 
eroilor a apărut la propunerea epitropului Ilarie Lăpădat şi a unui alt om de nădejde, fiu al 
satului, Ioan Bertea. Monumentul a fost amplasat la intrarea în biserica ortodoxă. Sfinţirea 
monumentului a avut loc în anul 1998, la Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului. 
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Printre participanţi la marea sărbătoare s-au numărat părintele protopop I. Găban, preoţii 
din Şmig, Pavel Ţurcaş din Giacăș, Nicolae Cismaș, Dumitru Itu, părintele Zosim Oancea, fiu al 
comunei, preot în Sibiel, col. Ioan Lăpădat, fiu al comunei, primarul comunei Ațel, reprezentanți 
ai școlii, profesor Ioan Șerban din Cluj, fiu al satului și preotul iconom stavrofor Augustin 
Lăpădat – preotul comunei. 

În finalul acestui articol, doresc să redau un epitaf consemnat la rugămintea preotului 
Zosim Oancea, scris de profesorul universitar Ioan Șerban pe monumentul eroilor din Alma:   

V-am așteptat să reveniți,/ Alături de noi să trăiți, 
De dorul vostru au răposat / Și frații și părinții. 

 Pe frontispiciul monumentului se află următorul înscris: „Eroii satului Alma căzuți la 
datorie în cele două războaie mondiale”. 
 
 

Monumentul eroilor din Giacaș – comuna Alma 
 

Crucea comemorativă este amplasată pe 
str.Avram Iancu, în fața bisericii ortodoxe din 
localitatea Giacaș și a fost ridicată în anul 2008, din 
inițiativa preotului paroh Cismaș Nicolae Lucian, cu 
sprijinul primăriei comunei Alma. 
 Monumentul este realizat din beton mozaicat, 
fiind împrejmuit cu un gard din metal. Crucea 
comemorativa are o înălțime de 3 m, iar pe 
frontispiciu se află următorul înscris: „Glorie 
tuturor eroilor”. Mai jos se află lista cu numele a 
21 de eroi români căzuți în Primul Război Mondial 
și Al Doilea Război Mondial. 
 
 

Monumentul eroilor din Șmig 
 
Crucea comemorativă este 

amplasată pe strada Principală, în fața 
bisericii ortodoxe, și a fost ridicată în 
1981 în memoria eroilor români din cele 
două războaie mondiale, din inițiativa 
sătenilor: Curcean Ilarie, Bucur Toader, 
Boian Emilian, Boian Ștefan și Istrate 
Bucur. 

Monumentul este realizat din 
beton mozaicat și împrejmuit cu gard 
metalic. Crucea are o înălțime de 3 m, 
iar pe frontispiciu se află următorul 
înscris: „Întru slava eroilor neamului”. 

Mai jos se află scris în două liste 
numele a 24 de eroi români și maghiari 
căzuți în Primul Război Mondial și 27 de eroi români și maghiari din Al Doilea Război Mondial. 
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Gl. bg. (rtr) prof.univ.dr. Cristian Troncotă 
„Universitatea Lucian Blaga” Sibiu 
 
 
 

Autenticitatea dezvăluirilor lăsate  
de generalul Titus Gârbea 

 
 

 Dialogurile și/sau interviurile dintre istorici și cei care s-au implicat direct în evenimente 
importante ce aveau să schimbe fundamental hărțile geopolitice, relațiile dintre marile puteri, 
redesenarea granițelor ori trasarea sferelor de influență prin aranjamente diplomatice au ca 
rezultat producerea unor izvoare istorico-memorialistice de primă mână pentru istoriografie. Și, 
este normal să fie așa, pentru că cei intervievați sau cu care se conversează sunt provocați să-și 
depene amintirile, de fapt, să nareze acele amănunte care de regulă nu se întâlnesc în 
documentele de cancelarie sau în cele elaborate de comandamentele militare în caz de 
conflagrație. Se pune accentul pe inedit, adică acele amănunte care pot explica mai bine 
derularea unor evenimente importante și care ajută analiștii să desprindă acele concluzii mai 
apropiate de adevărul istoric, ori să schițeze cu mai multă credibilitate ceea ce istoricii, 
deopotrivă cu politicienii și militarii numesc „lecția învățată”. Dar, pentru deplina autenticitate 
și credibilitate a izvorului istoric rezultat, mai trebuie precizat momentul în care s-a realizat 
interviul. A fost un interviu fulger, luat imediat după consumarea evenimentelor, ori la un 
anumit interval de timp, câteva decenii chiar, foarte posibil, răstimp în care literatura de 
specialitate istoriografică să fi reușit publicarea a numeroase documente. În astfel de cazuri, 
memorialiștii, pasionați la rândul lor de adevăr, de regulă, sunt tentați să parcurgă cât mai mult 
posibil din toate aceste publicații. Problema care se pune în astfel de cazuri este în ce măsură 
toate informațiile acumulate în acest fel l-au influențat pe memorialist în depănarea amintirilor 
sale. Deci, impactul cu noutățile pe care nu le știa. Iar dacă interviurile au fost realizate la 
distanțe mari de timp, aproximativ patru decenii, de exemplu, atunci este clar că rezultatul, adică 
produsul, ca valoare istoriografică, poate fi pus la îndoială, în sensul că este bănuit de 
subiectivism și/sau împrumuturi, deci ceva alterat. De ce acest lucru? Pentru că poate să 
împrumute, voit sau nevoit anume concluzii, evaluări sau chiar teorii formulate de alți analiști în 
baza unor alte izvoare istorice. Iată și motivul pentru care mulți istorici evită să ia în considerare 
astfel de lucrări memorialistice, susținând, și nu fără temei, că relatările nu reprezintă adevărul și 
doar un efort din partea memorialistului de a se justifica pentru anumite acțiuni, fapte, acuzații 
etc., în care a fost implicat, în deplin acord cu ceea ce rezultă din narativele convenabile. Se 
procedează în acest fel mai ales atunci când evenimentele sunt ample, controversate, iar 
adevărul este văzut și interpretat din mai multe unghiuri, în funcție de un anumit interes politic 
sau ideologic. Dar, există și reversul medaliei. Prin urmare, evaluările făcute de memorialist în 
astfel de circumstanțe pot deveni mai consistente și credibile. Opinie care la rândul ei este 
împărtășită de mulți istorici. Și, cum îndoiala reprezintă o condiție esențială a oricărui demers 
științific, ne permitem să afirmăm cu convingere că și dialogurile realizate în astfel de condiții, 
adică la intervale mari de timp, după producerea evenimentelor pot avea originalitate, valoare și 
mai ales, pot stârni interesul pentru istoriografie. 
 Toate aceste aspecte le întâlnim în lucrarea pe care o analizăm spre recomandare: O viață 
în slujba țării: convorbiri cu generalul Titus Gârbea, apărută la prestigioasa Editură a 
Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, sub egida Academiei Române, în 2022.   



 
 

 
 
6 

 Toți cei trei autori, care au realizat interviurile cu venerabilul general, Gheorghe 
Anghelescu, Octavian Roske și Ion Constantin sunt istorici care s-au remarcat prin lucrări și 
teme de cercetare, finalizate în condiții de bună calitate și care au contribuit la aducerea unui 
plus de informații în literatura istoriografică din țara noastră. 

 În schimb, memorialistul, generalul Titus Gârbea (1893-
1998), personalitate remarcabilă a vieții militare românești, 
este cel care a deținut funcții dintre cele mai dificile în 
perioada participării armatei române în Al Doilea Război 
Mondial, pe ambele fronturi, atât în est cât și în vest. A fost 
atașat militar la Berlin, apoi ofițer de legătură între 
Comandamentul german OKW și OKH de la Berlin și 
Comandamentul român de pe frontul de est, ca apoi să 
participe cu armata română pe frontul de vest, în campania 
pentru eliberarea unor teritorii și orașe din Cehoslovacia. În 
ceea ce privește actul de la 23 august, care nu numai că a 
schimbat orientarea politico-militară și strategică a României, 
dar a reprezentat și un punct esențial în evoluția țării pentru 
următoarea jumătate de veac, memorialistul a fost implicat, 
printr-o conduită ireproșabilă și care a pus înainte de toate 
interesele țării și armatei. Iată de ce, dialogurile, cu un astfel 
de veritabil erou al armatei române, reprezintă nu numai un 

interes de primă mână pentru cei ce studiază istoria contemporană a României, ci mai ales o 
garanție că destăinuirile sale sunt veridice, echilibrate și valoroase. Iar cei de azi și din viitor să 
ia aminte. 
 Multe din concluziile formulate de general poate că multora nu o să convină, dar ele 
reprezintă un adevăr bine argumentat și de necontestat. Participant la ambele războaie mondiale 
din secolul trecut, Titus Gârbea ne spune cu claritate că România nu a fost pregătită de război, 
nici ca instruire a cadrelor de comandă, nici ca dotare cu armament modern, ca să nu mai 
spunem de pregătirea teritoriului, ori a capabilităților economice. De aici și o aserțiune valoroasă 
pentru teoria militară: pregătirile pentru război se fac în timp de pace de către factorul politic 
conștient de interesele naționale, în raport cu riscurile de securitate din interiorul și exteriorul 
țării. Concluzia este perfect valabilă pentru actualul context al relațiilor internaționale, în care 
România, stat membru NATO, are de îndurat un război la granițele sale, iar evoluția lui poate 
lua cele mai diferite direcții, una mai îngrijorătoare decât alta. 
 Alte evaluări remarcabile ale generalului se referă la moralul trupelor, care joacă un rolul 
extrem de important, poate chiar hotărâtor în război. Dacă, în Primul Război Mondial, armata 
română, formată în proporție de aproape 90% din țărani luați de la coarnele plugurilor, a avut un 
moral ridicat, având în vedere obiectivele strategice (unirea tuturor teritoriilor locuite 
preponderent de români și reforma agrară), în Al Doilea Război Mondial, moralul a fost la 
început ridicat (readucerea la trupul țării a teritoriilor ocupate samavolnic de Armata sovietică), 
dar, ulterior, a scăzut aproape de zero pe frontul de est întrucât armata a fost obligată să lupte pe 
teritorii vaste și total neprielnice la peste 2000 de kilometri de țară și pentru idealuri care nu 
aparțineau românilor (p.113). Pe frontul de vest, moralul trupelor a revenit la cote ridicate pentru 
că s-a luptat cu gândul recuperării sectorului nord-estic al Transilvaniei, intrat vremelnic sub 
ocupație străină (a Ungariei), la 30 august 1940. 
 Generalul Gârbea ne mai spune și un alt adevăr, valabil și astăzi, anume că „armele noi și 
moderne, oricât de perfecționate ar fi, nu pot învinge greșelile politice și strategice” (p. 171). 
Dacă ne aruncăm doar o privire, fie și sumară, asupra războaielor care s-au desfășurat în lume 
după 1990 și până în prezent, va trebui să-i dăm dreptate memorialistului.  
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 De asemenea, ni se oferă date și informații extrem de interesante despre mulți dintre 
ofițerii, generalii și mareșalii germani cu care Titus Gârbea a lucrat ori pe care i-a cunoscut de-a 
lungul carierei sale militare, mai ales din perioada celui de al Doilea Război Mondial. La fel și 
despre o serie de generali, mareșali și ofițeri sovietici, japonezi și finlandezi. Dar, ceea ce 
dezvăluie despre mareșalul Jukov taie respirația oricărui cititor. Jukov, prin ordin de zi pe 
armată, în timpul operațiilor militare pe Oder, în Germania, a permis militarilor sovietici să se 
dedea la tot soiul de sălbăticii, care i-a dezgustat și pe aliații anglo-americani. „El [Jukov n.n.] a 
dat ordin soldaților sovietici ca să ucidă fără milă pe oricine ar întâlni în cale, să batjocorească 
orice femeie, tânără, bătrână sau chiar fată cât de mică” [...] „fapte nedemne pentru o armată 
civilizată” (p. 202). Spre deosebire de armata germană aflată în România, armata sovietică, 
odată intrată pe teritoriul românesc, s-a dedat la o serie de „jafuri și crime”. Și, dacă e să facem 
un arc peste timp, vedem cu ochii noștri, fără să ascultăm propaganda de război, fastidioasă de 
ambele părți, că ceea ce se întâmplă acum în Ucraina, adică crime contra umanității în adevărata 
lor dimensiune, întrece orice imaginație și ne amintește de „ordinul” de tristă amintire al 
mareșalului Jukov. Pe de altă parte, nu putem trece cu vederea stăruința, demnă de o cauză mai 
bună a „holocaustologilor” din România, de la Institutul Eli Wiezel, de a-l gratula pe mareșalul 
Ion Antonescu cu sintagma „criminal de război”, deși acesta nu a dat niciodată un astfel de ordin 
pentru armata română care a luptat pe frontul de Est, omițând cu bună știință pe criminalul de 
război, cu acte în regulă, adică pe mareșalul sovietic Gheorghi Constantinovici Jukov, 
„mareșalul lui Stalin”. 

 Pentru o scurtă perioadă de timp, i s-a 
încredințat, după 23 august 1944, o misiune extrem de 
dificilă, și anume de a păzi un mic teritoriu din 
Oltenia, acolo unde se aflau grotele de lângă 
mănăstirea Tismana, loc în care era ascuns tezaurul 
Băncii Naționale a României. Și s-a achitat cu brio de 
această sarcină, chiar dacă în zonă s-au perindat tot 
felul de oameni certați cu legea, haimanale, dezertori 
ca să nu mai vorbim de activiștii comuniști, care erau 
însoțiți de „turiști sovietici cu mitraliere”. Dar, au fost 
vizitați și de un grup militar mai bine organizat care 
dorea cu tot dinadinsul să ajungă la tezaur. Dar n-a 
fost chip. Titus Gârbea s-a dovedit o mână de fier. 
Totuși, memorialistul face și o mică eroare, 
neîndreptată de editorialiștii textului. El spune că, 
după ce a plecat și i s-a încredințat o altă misiune, 
participarea la campania din Cehoslovacia, nu mai știe 
ce s-a întâmplat până la urmă cu tezaurul. Credea că a 
fost ridicat de sovietici. Nu. Tezaurul a fost bine păzit 
și după plecarea lui Titus Gârbea, iar cu câțiva ani în 
urmă, mai precis în ziua de 26 iunie 2016, Banca 
Națională a României a deschis un muzeu la 

Mănăstirea Tismana, în acele grote, care funcționează și astăzi, loc de pelerinaj pentru adevărații 
patrioți români. 

Titus Gârbea a făcut parte din delegația română care a participat, în zilele de 5-6 august 
1944, la întrevederea dintre Hitler și mareșalul Antonescu. Lectura acestor pagini memorialistice 
(p.218-225) te țin cu sufletul la gură. După mai multe ore de dezbateri, cei doi dictatori nu s-au 
înțeles sub nici o formă. Dar, ce l-a impresionat pe memorialist a fost ținuta impecabilă, 
argumentele și patriotismul mareșalului Antonescu, care, la cerința cancelarului german, a 
refuzat să se sinucidă cu armata și poporul român prin continuarea luptei alături de Germania. 
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Hitler ceruse războiul total și pregătirea teritoriului României pentru o astfel de confruntare cu 
sovieticii, ceea ce conducătorul statului român nu a acceptat. Într-o atmosferă extrem de 
tensionată, mareșalul Antonescu i-a răspuns interlocutorului cu întrebări: „Îmi cereți să mă 
sinucid împreună cu poporul și armata mea, cum este cu putință?” (p.220). O atitudine care l-a 
impresionat și pe Hitler, ceea ce explică faptul că a avut, și în continuare, încredere în 
conducătorul statului român, deși serviciile secrete germane îl informau că Antonescu este 
înconjurat de elemente dubioase și trădătoare. Este și motivul pentru care, așa cum explică 
generalul Titus Gârbea, Hitler nu a aplicat planul „Margareta II”, care însemna ocuparea militară 
a României, așa cum procedase în martie 1944 cu ocuparea Ungariei și demiterea lui Horthy. Și, 
tot memorialistul mai consemnează că actul de la 23 august 1944 a reușit din două motive 
fundamentale: a realizat pe deplin o cerință a artei militare, respectiv surprinderea strategică, și 
în al doilea rând, disciplina armatei, care nu a opus nici un fel de rezistență pentru că militarii 
armatei române nu-și mai doreau să lupte pentru o cauză ce nu era a lor, ci să-și îndrepte 
acțiunile spre eliberarea Transilvaniei, „pământul sfânt al românilor”, cum îl denumește Titus 
Gârbea. 

Sunt conștient că nu am reușit să surprind, în acest scurt articol, mai mult cu caracter de 
recomandare pentru o lectură fascinantă, decât o mică parte din bogatul material de date și 
informații cu o valoare istoriografică de excepție, oferite de memorialistul Titus Gârbea. Prin 
urmare mă simt dator să recomand cartea autorilor Gheorghe F. Anghelescu, Octavian Roske, 
Ion Constantin, O viață în slujba țării: convorbiri cu generalul Titus Gârbea, ca fiind o realizare 
de bună calitate științifică, demnă a fi parcursă, chiar cu creionul în mână, de acei români cu 
suflet mare, patrioți, echilibrați și cu dragoste nemărginită față de pământul sfânt pe care 
străbunii l-au păstrat, alteori l-au mărit cu sudoare și sânge și pe care noi, cei de astăzi, îl 
moștenim. Așa să ne ajute Dumnezeu! 
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Aspecte privind problematica urmărilor actului de la 23 august 1944. 
Instalarea guvernului condus de Petru Groza  

(II) 
 

Nicolae Rădescu a demisionat. Pentru a nu răspunde penal pentru morții de la manifestația 
din noaptea de 24/25 februarie 1945, Nicolae Rădescu s-a refugiat o vreme în sediul Ambasadei 
Marii Britanii din București,  până când autoritățile române i-au garantat imunitatea. Nicolae 
Rădescu a părăsit România clandestin, cu sprijin britanic, în 15 iunie 1946, împreună cu soția sa 
evreică (Gizela Ettinger) și cu secretarul său, Barbu Niculescu. Timp de nouă luni, autoritățile 
britanice l-au ținut pe Nicolae Rădescu în Cipru, nepermițându-i să ajungă la Londra, pentru ca 
britanicii să nu-i ofenseze pe sovietici. Din Cipru, Nicolae Rădescu a plecat în SUA, devenind 
un lider important al diasporei românești. Activitatea sa în diaspora a fost umbrită de acuzațiile 
de corupție în legătură cu fondurile pe care le-a gestionat în calitate de lider al Comitetului 
Național Român din SUA.1 În momentul refugiului său în sediul Ambasadei Marii Britanii din 
București, aceasta a cerut acordul guvernului de la Londra pentru ca militarii britanici de la 
ambasadă să deschidă focul, în cazul în care s-ar fi încercat o acțiune în forță de capturare a 
fostului prim-ministru român.2 

În legătură cu instalarea guvernului Petru Groza3, la 6 martie 1945, s-a scris mult și s-au făcut 
unele speculații, inclusiv de către fostul rege Mihai și anturajul său. Există o declarație verbală 
făcută de fostul rege Mihai, preluată apoi și repetată și de alți memorialiști din anturajul regal, 
potrivit cărora guvernul Petru Groza ar fi fost impus cu forța de sovietici, respectiv de către 
prim-adjunctul ministrului sovietic al Afacerilor Externe, Andrei I. Vîșinski, care ar fi bătut cu 
pumnul în masă în cabinetul regelui Mihai, cerând imperativ numirea lui Petru Groza. Declarația 
regelui sugera faptul că el nu ar fi dorit să schimbe guvernul și să-l numească prim-ministru pe 
dr. Petru Groza. Această declarație a regelui și a anturajului său nu este confirmată de 
documentele existente până la această dată în circuitul istoriografic. Există și cărți care susțin 
această teză, dar care nu aduc probe evidente, ci se bazează tot pe spusele fostului rege Mihai.4 

                                                 
1 Vezi și Gheorghe Buzatu (coordonator), România cu şi fără Antonescu. Documente, studii, relatări şi comentarii, 
Editura Moldova, Iaşi, 1991, pp. 343-346. 
2 Mihai Vlădia, Sovietizarea României 1945-1948: cauze și consecințe politice, Editura Hoffman, p. 27. 
3 Petru Groza s-a născut la Băcia (jud. Hunedoara), ca fiu de preot și a fost bursier Gojdu, urmând facultatea de 
științe juridice și economice a Universității din Budapesta. Apoi a studiat la Berlin și Leipzig, obținând doctoratul 
cu distincția magna cum laude, care se acorda greu străinilor. A fost un avocat de mare succes și a strâns o avere 
remarcabilă. Mare patriot, a militat alături de liderii mișcării naționale a românilor din Ardeal, pentru unirea 
Transilvaniei cu România. La 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, a fost printre delegații care au semnat documentul 
unirii Transilvaniei cu România. În cadrul Partidului Național Român a fost deputat în Parlament. A părăsit PNR 
împreună cu gruparea lui Octavian Goga și a continuat activitatea politică în cadrul Partidului Poporului, condus de 
generalul Alexandru Averescu, devenind ministru, în două guverne. În ianuarie 1933 a fondat Frontul Plugarilor, 
formațiune politică de stânga, care a colaborat cu întregul eșichier de stânga, inclusiv cu Partidul Comunist, care se 
afla în ilegalitate. În anul 1935 Frontul Plugarilor a încheiat o alianță cu MADOSZ, militând pentru buna înțelegere 
între români și unguri. În anul 1943, a participat la crearea Frontului Patriotic Antihitlerist, intrând în dizgrația 
regimului antonescian. În 4 noiembrie 1944, regele Mihai și prim-ministrul desemnat, Constantin Sănătescu, l-au 
numit pe Petru Groza vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. La 6 decembrie 1944, când Constantin Sănătescu a 
demisionat și generalul Nicolae Rădescu a fost numit prim-ministru, Petru Groza a fost menținut în funcția de 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. 
4 De exemplu cartea Nicolette Franck, O înfrângere în victorie (1944 – 1947), Editura Humanitas, București, 1992, 
pp. 143-153, dar și altele. 
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O analiză bazată pe logica momentului istoric nu validează nici această teză, lansată de regele 
Mihai și susținută de adversarii politici ai noului regim de orientare comunistă/socialistă. Regele 
Mihai era în grațiile lui Stalin și a conducerii URSS, care l-au decorat cu cel mai important ordin 
sovietic. Stalin i-a făcut o serie de cadouri regelui Mihai, inclusiv două avioane. Generalii 
sovietici din București se comportau plini de respect și condescendență față de rege. Vîșinski era 
un diplomat dintr-o școală diplomatică recunoscută pentru valoarea ei. Este foarte greu de 
prevăzut că el s-ar fi comportat ca un mitocan cu regele care acționase în concordanță perfectă 
cu interesele URSS în România. Apoi, relațiile sovieticilor din București, cu deosebire ale 
ofițerilor și generalilor din Comisia Aliată de Control, cu regele, erau foarte bune. Regele 
participa la protocoale alături de sovietici și coopera cu ei în bună înțelegere. Nimic nu indică să 
fi fost nevoie ca sovieticii să-l impună pe Groza ca prim-ministru cu forța, cu bătăi cu pumnul în 
masă și cu trântitul ușilor Palatului Regal, până la căderea tencuielii. Nu există explicație logică 
pentru această afirmație. Regele eșuase în formarea unor guverne având în frunte pe favoriții săi, 
Iuliu Maniu și Barbu Știrbei. Apoi, când a investit al doilea guvern Sănătescu și când a investit 
guvernul Rădescu, regele nu a avut nici un fel de obiecție ca vicepremier să fie numit Petru 
Groza. După doar trei luni de zile, în care Petru Groza n-a deranjat pe nimeni, regele susține că 
nu l-ar fi mai vrut. Afirmația regelui nu este credibilă, în ciuda faptului că a fost preluată și 
susținută fără probe de multe lucrări de istorie. 

Nemulțumirile regelui Mihai au existat față de generalul Rădescu. Astfel, în ziua de 23 
februarie 1945, Lucrețiu Pătrășcanu a fost în audiență la regele Mihai. S-a discutat problema 
unui nou guvern de coaliție, pe care îl dorea FPD-ul. Regele i-a declarat lui Pătrășcanu că se 
teme de un război civil și că acceptă orice, în afară de un război civil. Regele a afirmat: „Cu 
Rădescu ceva nu merge bine, trebuie să ne mai gândim. Să veniți la mine, săptămâna viitoare, să 
mai discutăm.” De asemenea, regele Mihai i-a spus răspicat lui Pătrășcanu: „Dați-mi formula 
guvernului.”5 

Teza potrivit căreia regele Mihai nu l-ar fi dorit ca prim-ministru pe dr. Petru Groza este 
infirmată și de alte fapte evidente care dovedesc că regele Mihai l-a apreciat în mod deosebit pe 
Petru Groza. Poate cea mai sugestivă dovadă este Decretul Regal privind decorarea dr. Petru 
Groza, președintele Consiliului de Miniștri cu „Ordinul Serviciu Credincios” în grad de Colan, 
din 26 mai 1946. În acest decret, regele Mihai aprecia în mod deosebit activitatea guvernului 
condus de Petru Groza, făcând referire specială la ușurarea situației grele creată ca urmare a 
războiului mondial, reușitele operei de reconstrucție în toate domeniile vieții economice, 
consolidarea prestigiului internațional al României și obținerea reconsfințirii granițelor 
Transilvaniei întregite. 6 Această înaltă apreciere regală a venit după un an și două luni de 
guvernare a lui Petru Groza și a guvernului pe care îl conducea. 

A doua zi, când era programat mitingul FND și se prefigurau violențe în capitală, regele 
Mihai a părăsit Bucureștiul, retrăgându-se la Sinaia, unde a rămas până în 26 februarie, când l-a 
primit în audiență pe Nicolae Rădescu, iar pe 28 februarie prim-ministrul și-a depus demisia. Pe 
27 februarie a sosit la București prim-locțiitorul comisarului sovietic pentru Afaceri Străine, 
Andrei Vîșinski. 

În data de 26 februarie, un grup de 60 de savanți, academicieni și profesori universitari de la 
universitățile din București, Iași și Cluj, aceasta din urmă aflată încă în refugiu la Sibiu, au 
semnat o declarație publică, care a fost transmisă și regelui Mihai, prin care arătau situația foarte 
grea în care se afla România și solicitau aducerea unui alt guvern la conducere. Printre 
semnatarii declarației se aflau Constantin I. Parhon, Simion Stoilov, Mihail Ralea, Dumitru 
                                                 
5 Telefonogramă trimisă de la București la Moscova, de către biroul sovietic de pe lângă Comisia Aliată de Control 
din România, adresată lui I.V. Stalin, V. Molotov, L. Beria, G. Malenkov și V. Dekanozov, în Radu Ciuceanu 
(responsabil), Ioan Chiper, Florin Constantiniu, Vitalie Văratec, op. cit., doc. nr. 34, p. 126. 
6 Mihai Vlădia, op. cit., pp. 48-49, apud Ioan Scurtu, Viața politică în documente 1946, Arhivele Statului din 
România, București, 1996, p. 226. 
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Bagdasar, Mihail Sadoveanu, Traian Săvulescu, Nicolae Gh. Lupu, Andrei Oțetea, Petre 
Constantinescu-Iași, Iorgu Iordan.7 

Andrei Vîșinski nu l-a vizitat pe regele Mihai, decât după demisia generalului Rădescu, în 
data de 1 martie 1945, la ora 22. Ca urmare, putem concluziona că Andrei Vîșinski nu a 
influențat în nici un fel demisia în sine a prim-ministrului Rădescu.  

Cu ocazia vizitei la rege, Andrei Vîșinski a insistat să i se dea mandatul lui Petru Groza, 
personalitatea care întrunea toate condițiile prevăzute de directivele Moscovei privitoare la 
România, ca și spațiu din spatele frontului Armatei Roșii și viitoare sferă de influență a URSS, 
negociată și stabilită inclusiv prin procentul de 90% influență acordată Uniunii Sovietice. Regele 
Mihai a dat asigurări că dorește să respecte indicațiile guvernului sovietic și a promis că va da 
răspuns în data de 2 martie, după ce va urma procedurile constituționale. Regele Mihai a repetat 
de câteva ori că dorește să păstreze cele mai bune relații cu guvernul sovietic. 

În zilele de 2 și 3 martie 1945, nici Vîșinski și nici Petru Groza nu l-au abordat pe rege, iar 
acesta nu a dat la termenul promis răspunsul așteptat de Vîșinski privitor la numirea noului 
prim-ministru. Cauza poate fi, pe de o parte, opoziția consilierilor regali Barbu Știrbei, Ionel 
Mociony-Stîrcea și a colonelului Octav Ulea, șeful Casei Regale. Acest fapt reiese dintr-un 
raport al trimișilor NKGB la București către președintele NKGB, Lavrenti Beria. 8  Această 
opoziție a unor consilieri regali este și ea un argument care-l contrazice pe rege. Dacă regele s-ar 
fi opus numirii lui Petru Groza, consilierii săi nu s-ar mai fi manifestat în nici un fel. Or, ei se 
opuneau numirii lui Groza, pentru că regele nu se opunea. În toată perioada 1944-1947, regele 
Mihai a susținut cererile sovieticilor.  

Pe de altă parte, este cert că Petru Groza a înţeles că regimul va fi stabilit de Moscova şi de 
Partidul Comunist şi că el, în postul de prim-ministru, va fi doar o interfață a acestui regim, dar a 
înţeles şi că această situație are o valoare importantă în acel moment, chiar dacă va fi dominat de 
comuniști. Petru Groza a spus că acceptă postul de prim-ministru al României, doar dacă Stalin 
îi spune personal că Transilvania va fi atribuită României. Dar, nu venea telefonul de la Stalin. 
Vreo două zile, Groza a stat în casă şi nu a discutat cu nimeni, spunând că aşteaptă telefonul de 
la Stalin. Secretarul lui Petru Groza, Pamfil Ripoșanu, a susținut că a sunat secretarul lui Stalin 
care i-a spus la telefon lui Groza că este însărcinat să-i comunice următoarele: „Vă asigură că 
poziţia oficială a URSS este ca Ardealul să revină în întregime României şi că va spune acest 
lucru la momentul potrivit”.Petru Groza a acceptat numirea și s-a dus la Iuliu Maniu, spunându-i 
că se face un nou guvern pe care îl va conduce el și i-a cerut să facă parte din guvern, ca 
reprezentant al țărăniștilor. Maniu i-a răspuns că nu-l poate urma, pentru că nu dorește ca 
generațiile viitoare să-l condamne pentru că i-a susținut pe comuniști. Petru Groza, supărat de 
refuz, i-a răspuns că dacă el poate să obțină întregul Ardeal pentru România, nu-l mai 
interesează dacă generațiile viitoare îl vor blestema.9 

Totuși, chiar dacă regele nu s-a opus numirii lui Petru Groza, trebuie menționat că el a 
încercat o variantă de numire a lui Barbu Știrbei ca prim-ministru, cu susținerea PNȚ și a PNL-
Dinu Brătianu, variantă care a căzut. 10 Această variantă nu era agreată, în primul rând, de 
Gheorghe Tătărăscu,  care era aliatul comuniștilor și social-democraților lui Lothar Rădăceanu, 
dar nici de sovietici, care îl susțineau pe Petru Groza. Prin această propunere care nu avea șanse 
de reușită, regele a dat satisfacție consilierului său Barbu Știrbei și unor susținători ai săi și ai 
partidelor istorice. 

                                                 
7 „Scânteia”, 27 februarie 1945. Vezi și Mihai Vlădia, op. cit., p. 32. 
8 Radu Ciuceanu (responsabil), Ioan Chiper, Florin Constantiniu, Vitalie Văratec, Misiunile lui A.I. Vâșinski în 
România-Documente secrete, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, București, 1997, doc. nr. 42 și 46, 
pp. 130-133, 135 și 141-143. 
9 Laurenţiu Ungureanu, Mircea Maliţa, diplomatul român care i-a sfidat pe ruşi, la ONU, în 1963: „Petru Groza 
ne-a dat înapoi Ardealul”, în „Adevărul – Week-end”, 20 aprilie 2013.  
10 Vezi și Mihai Vlădia, op. cit., pp. 27-28. 
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Abia în 4 martie, orele 12.45, vice-prim-ministrul Petru Groza s-a adresat regelui și a cerut să 
nu se mai tergiverseze numirea unui prim-ministru. Petru Groza nu a cerut să fie el numit, dar a 
insistat că țara avea nevoie de prim-ministru, fiind în plin război, cu foarte numeroase și grele 
probleme executive de rezolvat. Principala problemă urgentă și de importanță istorică a 
guvernanților, pe care Petru Groza o cunoștea foarte bine, era nevoia de a acționa, prin toate 
mijloacele, diplomatice, administrative și militare, pentru recuperarea întregii Transilvanii. 
Acest obiectiv istoric nu putea fi îndeplinit decât de un guvern care era agreat la Moscova și care 
putea obține bunăvoință de la Kremlin. Regele i-a cerut lui Petru Groza să nu ocolească 
„partidele istorice” și să discute el cu Iuliu Maniu și cu Dinu Brătianu posibilitatea participării 
lor la guvern. Dar, în acest sens, regele i-a lăsat lui Petru Groza doar câteva ore pentru 
consultații, solicitând o revedere în după amiaza aceleiași zile, la orele 17.00. 

În paralel cu sovieticii și comuniștii din România, pentru răsturnarea guvernului Rădescu, a 
militat și experimentatul politician Gheorghe Tătărescu, fost prim-ministru și lider al grupării 
național-liberale dizidente, aflată în coaliție cu comuniștii și social-democrații grupați în jurul lui 
Lothar Rădăceanu. El juca un rol însemnat în cadrul Frontului Partidelor Democratice. Sub 
acoperirea lui se asigura participarea liberalilor la guvernare, semn de democrație, de 
multipartitism și argumente în fața celorlalte două puteri din Comisia Aliată de Control11 pentru 
România, respectiv Marea Britanie și SUA.  

Prin Acordul de procentaj, semnat de Stalin și Churchill, în octombrie 1944, 90% din 
influența din România aparținea URSS și doar 10% Marii Britanii, dar această situație era 
valabilă pentru perioada de după încheierea războiului și a păcii. La nivelul lunii februarie 1945, 
toate cele trei mari puteri ale lumii decideau împreună asupra situației din România, chiar dacă 
rolul Uniunii Sovietice era preponderent. Gheorghe Tătărăscu s-a opus categoric includerii în 
guvern a lui Iuliu Maniu și a lui Dinu Brătianu, sau a unor membri ai partidelor lor.  

Poziția lui Gheorghe Tătărăscu față de Iuliu Maniu și față de liberalii lui Dinu Brătianu este 
ilustrată de un document sovietic emis sub forma unei telefonograme trimise de la București la 
Moscova de către A.P. Pavlov, consilier politic în cadrul Comisiei Aliate de Control din 
România. În document se relatează că, în ziua de 14 februarie 1945, A.P. Pavlov l-a primit la 
cerere pe Gheorghe Tătărăscu, cu care a purtat o lungă discuție. Printre altele, Gheorghe 
Tătărăscu a declarat că i se opune lui Iuliu Maniu și speră că în curând îl va putea demasca pe 
acesta ca fiind un dușman al Uniunii Sovietice și îi va slăbi definitiv influența politică.   Pavlov 
l-a întrebat pe Tătărăscu cum vede el problema democratizării României și epurării aparatului de 
stat al țării de elementele fasciste. Tătărăscu i-a răspuns că această problemă poate fi rezolvată 
în două ore: „O parte dintre ei îi vom băga în pușcărie, pe unii îi lichidăm, pe alții îi deportăm.” 
În încheierea convorbirii cu A.P. Pavlov, Gheorghe Tătărăscu a declarat despre el și partidul său: 
„Suntem gata să colaborăm cu orice guvern care va îndeplini energic condițiile de armistițiu, va 
promova o politică de bună vecinătate cu URSS și va continua războiul contra Germaniei 
hitleriste până la sfârșitul victorios, va duce lupta împotriva elementelor fasciste din țară și din 
aparatul de stat și împotriva sabotorilor și va contribui la democratizarea țării”.12 

Credem că această convorbire a lui Gheorghe Tătărăscu cu A.P. Pavlov, al cărei conținut a 
fost comunicat lui Viaceslav Molotov și unuia dintre adjuncții săi, Vladimir Georgievich 
Dekanozov (Dekanozishvili), a contribuit la numirea sa în funcția de adjunct al viitorului prim-

                                                 
11 A existat o tendință de minimalizare a rolului britanic și american în cadrul Comisiei Aliate de Control și de 
asimilare a ei cu o comisie sovietică de control. Desigur că sovieticii aveau cel mai important cuvânt în România, 
ca urmare a înțelegerilor sovieto-britanice cu care SUA a fost de acord. Dar Comisia Aliată de Control era a tuturor 
celor trei mari învingători în război, iar SUA și Marea Britanie nu se pot deroba de măsurile pe care comisia le-a 
luat în conformitate cu voința sovietică. Măsurile comisiei sunt în seama tuturor celor trei state participante, iar 
documentele ei sunt semnate de reprezentanții tuturor celor trei state. Vezi și Mihai Vlădia, op. cit., pp.  
12 Radu Ciuceanu (responsabil), Ioan Chiper, Florin Constantiniu, Vitalie Văratec, op. cit., doc. nr. 45 și 30, pp. 140 
și 120-121. 
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ministru Petru Groza. Pentru moment, comuniștii treceau cu vederea faptul că, în anii în care 
Gheorghe Tătărăscu a fost prim-ministru, ei au înfundat pușcăriile, iar în 1924, în calitate de 
subsecretar de stat la Ministerul de Interne, a fost principalul reprimator al revoltei comuniste de 
la Tatar-Bunar.13 

Prin demisia lui Nicolae Rădescu, cel mai îndreptățit să preia conducerea guvernului era vice-
prim-ministrul  Petru Groza, atât prin poziția pe care o deținea în executiv, cât și pentru faptul că 
nu era compromis în ochii puterii sovietice care ocupase România și, implicit, nici în ochii 
Partidului Comunist din România, cu care întreținuse relații bune de colaborare.  

În ziua de 6 martie, FND a mobilizat 800.000 de oameni în București, mulți dintre ei veniți 
din zonele învecinate, pentru a demonstra în favoarea aducerii la guvernare a unui guvern al 
F.ND.14 Se prefigura o nouă zi a violențelor și mari dificultăți pentru regele Mihai și organele de 
ordine publică. Mulțimea pe care se baza FND impresiona neplăcut pe cei care contaseră în 
trecut pe lipsa atașamentului popular pentru comuniști și aliații lor. Realitatea a contrazis 
aprecierile potrivit cărora noul regim care se prefigura nu ar fi avut susținători. 

În ziua de 6 martie 1945, la orele 12.30, regele l-a chemat pe Petru Groza și l-a numit în 
funcția de prim-ministru, avându-l ca vice-prim-ministru și ministru al Afacerilor Străine pe 
Gheorghe Tătărăscu. În seara aceleiași zile, guvernul a depus jurământul în fața regelui.  

Istoriografia înregimentată politic din Occident și din România și din exilul românesc 
abordează chestiunea instaurării guvernării Petru Groza  ca și când ar fi trebuit numit un guvern 
potrivnic Uniunii Sovietice, potrivnic comuniștilor din România, susținător al fostelor regimuri 
politice dinainte de 23 august 1944 și favorabil inamicilor URSS. Mass-media a preluat și ea 
aceste inepții și condamnă instaurarea guvernului Petru Groza, ca și când politicienii din 
România, învinsă în război și ocupată militar, ar fi fost în stare și ar fi trebuit să se opună 
sferelor de influență stabilite de marile puteri învingătoare în Al Doilea Război Mondial, pentru 
a promova interesele occidentale și ale slujitorilor acestuia din România. Era absolut evident că 
interesele României de a ieși din situația dramatică în care s-a aflat după înfrângerile de pe front, 
după actul de la 23 august, după ocupația militară sovietică, ar fi putut fi atinse cu un guvern 
anticomunist și antisovietic. 

O analiză obiectivă ne face să tragem concluzia că regele Mihai și partea de clasă politică 
susținătoare a guvernului Petru Groza au decis corect, în conformitate cu necesitatea creării 
premizelor obținerii unei oarecari încrederi a sovieticilor față de guvernul României și în 
conformitate cu interesul național de a ușura cât posibil de mult situația economico-socială a 
României, inclusiv prin obținerea de ajutor tehnologic, consultanță științifică și asistență 
financiară din partea URSS. Aceste obiective aveau să fie atinse, unele mai devreme, altele ceva 
mai târziu. Cât despre Occident, politicienii realiști din România și opinia publică orientată 
politic au înțeles că trebuie ignorat pentru o perioadă de timp. 

România era într-o situație foarte grea. Clasa politică anticomunistă și opinia publică din 
România nu știa de faptul că liderul de la Kremlin era decis să acorde Transilvania României 

                                                 
13 Academicianul Florin Constantiniu consideră că în perioada premergătoare loviturii de stat de la 23 august 1944, 
Gheorghe Tătărăscu a fost singurul om politic din rândul diriguitorilor României interbelice și din perioada 
războiului mondial care a avut o viziune corectă asupra perspectivelor României, respectiv asupra rolului decisiv pe 
care urma să îl joace URSS în lume. „Ceilalți îi așteptau pe anglo-americani!”- spune Florin Constantiniu. Între 
1950-1955 a fost întemnițat, sănătatea fiindu-i zdruncinată. O dovadă că a fost pedepsit pentru intransigența față de 
comuniști, din anul 1924 și ulterior, este faptul că în documentele Securității indicativul secret al deținutului 
Gheorghe Tătărăscu a fost „Tatarbunar”. În anul 1955, Gheorghe Tătărăscu a acceptat din nou să colaboreze cu 
comuniștii și a fost eliberat din închisoare. A decedat în 1957. Vezi Florin Constantiniu, După faptă și răsplată, în 
„Dosarele istoriei”, anul VIII, nr. 8 (84)/2003, p. 10. 
14 Mircea Mușat, Ion Ardeleanu, Unitate, continuitate și ascensiune în mișcarea muncitorească din România. 1821-
1948, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1981, p. 308. 
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încă din anul 1941.15 Puterile occidentale, SUA, Marea Britanie și Franța, susțineau apartenența 
Transilvaniei la Ungaria. Era nevoie de un prim-ministru cu personalitate și competent. Era 
nevoie de un prim-ministru care să poată coopera și cu ungurii. Petru Groza era o personalitate 
remarcabilă, care impunea respect. Iuliu Maniu, prima personalitate pe care regele și Lucrețiu 
Pătrășcanu l-au vrut prim-ministru refuzase să preia conducerea guvernului, imediat după 23 
august, iar ulterior a devenit evident că este un adversar al regimului sovietic din România și că 
nu va coopera cu comuniștii. El a devenit principalul adversar politic al regimului instaurat în 
România. Cu toate că a refuzat funcția de prim-ministru și trecerea alături de noua putere, sub 
cupola regală, Iuliu Maniu a protestat, alături de Constantin (Dinu) Brătianu, împotriva numirii 
lui Petru Groza ca prim-ministru. Considerăm aceste proteste ca fiind politicianiste. În același 
timp, considerăm că, în acest caz, regele a procedat corect, România fiind obligată să se supună 
sferei de influență căreia i-a fost arondată de către marile puteri ale lumii și, alături de noii 
stăpâni, să înceapă o lungă cale de conservare a valorilor naționale care mai puteau fi salvate, 
apoi de recuperare a valorilor pierdute, de dezvoltare și de trecere la obținerea de cât mai multă 
suveranitate posibilă, singura situație în care conducerea României putea să promoveze 
interesele României profunde.  

Primul pas era acela de a armoniza pe cât posibil raporturile cu puterea suzerană, URSS, țara 
cu care fusesem în război. Din acest punct de vedere, activitatea guvernelor României Socialiste, 
începând cu Petru Groza și continuând cu Gheorghe Gheorghiu-Dej, s-a înscris pe această linie. 
Analizele politice făcute din punctul de vedere al intereselor occidentale în România și din 
punctul de vedere al celor care nu acceptau realitatea istorică, care critică măsurile regelui Mihai 
și a unei părți a clasei politice românești în direcția apropierii României de Uniunea Sovietică și 
de regimul politic pe care aceasta l-a impus peste tot unde a ajuns Armata Roșie, sunt neavenite 
și nu sunt în conformitate cu interesele din acel moment istoric ale României.  

 
 
 

  

                                                 
15 Corvin Lupu, România sub presiunea războiului rece și a dorinței de integrare euro-atlantică, vol. I, Editura 
„Alma Mater”, Sibiu, 2000, pp. 122-123, apud URSS și problema germană. Documente din Arhiva de politică 
externă a Federației Ruse, ediție pregătită de Departamentul politico-documentar al MAE al Rusiei, cu participarea 
Centrului de studiere a istoriei contemporane din Potsdam, Moscova și Potsdam, 1996, p. 95. 
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Col. (r.) dr. Alexandru Bucur 

 
 

O CĂLĂTORIE LA ATHOS 
 
 

Muntele Athos sau Sfântul Munte este dispus în nord-estul Greciei, în regiunea 
Macedonia Centrală. Este format dintr-o peninsulă (cu lungimea de 60 km și o lățime ce variază 
între 8 și 12 km, aria totală fiind de 360 km pătrați) care are, spre sud, un munte, Athon (2.033 
m). Acolo sunt şase categorii de aşezăminte monastice: mănăstiri, schituri, chilii, bordeie şi 
sihăstrii. Mănăstirile sunt în număr de 20 (Marea Lavră, Vatopedu, Iviru, Hilandaru, Dionisiu, 
Cutlumuş, Pantocrator, Xiropotamu, Zografu, Dochiaru, Caracalu, Filoteiu, Simonos Petras, 
Sfântul Pavel, Stavronichita, Xenofont, Grigoriu, Esfigmenu, Sfântul Pantelimon, 
Constamonitu), număr care nu poate fi sporit sau micşorat. Dintre acestea, 17 sunt greceşti, una 
e rusească, una sârbească şi alta bulgărească. Mai sunt 12 schituri (din care trei româneşti: 
Prodromu, Lacu şi Colciu, construite în partea răsăriteană a peninsulei, fie cu ajutorul 
voievozilor români, care au fost ctitori şi donatori ai mai multor mănăstiri de pe Munte) și o 
multitudine de chilii călugărești ortodoxe, în care trăiesc aproximativ 2.000 de monahi. 
Comunitatea monastică de la Muntele Athos se împarte în două tipuri de mănăstiri: mănăstiri 
cenobite – numite și „cu viață de obște”, proprietatea tuturor obiectelor fiind comună, și 
mănăstiri idioritmice – numite și „cu viață de sine”, unde proprietatea personală asupra unor 
obiecte este permisă. Regiunea este autonomă, din punct de vedere administrativ, alcătuind un 
stat monastic cu capitala la Kareia. 

Intrarea pe Sfântul Munte se face, de regulă, cu feribotul, fie din portul de la Ouranopoli, 
aflat lângă Turnul Bizantin (pentru țărmul apusean), fie de la Ierrisos (pentru țărmul răsăritean). 
Înainte de îmbarcare, toți vizitatorii trebuie să obțină un diamonitirion, o formă de viză bizantină 
redactată în limba greacă și datată folosind calendarul iulian, fiind semnată de către patru 
secretari ai unor mănăstiri importante. Acest document atestă permisiunea de acces pe Sfântul 
Munte și de cazare în mănăstirile de acolo, pe durata pelerinajului. Femeilor le este interzis 
accesul. Interdicția a fost instituită în secolul al XI-lea, după ce unii călugări tineri au fost seduși 
de femei cochete, și probabil cu tendințe histrionice, care se dădeau ciobani pentru a intra în 
contact cu aceștia, corupându-i să întrețină relații sexuale. 

Am plecat din Sibiu, cu un autoturism proprietate privată, condus de liderul şi sponsorul 
grupului, Cristi Plantos, dis-de-dimineaţă. După ajungerea la graniţa cu Serbia şi formalităţile de 
rigoare, ne-am deplasat spre Nis. În drum, am oprit la un restaurant pescăresc (Sneki, din 
localitatea Kajtasovo), unde am servit o ţuică locală, ciorbă de peşte delicioasă şi un crap la 
grătar. Am plătit în lei. Ne-am continuat drumul şi, la ora 18.00, am păşit în Niš, un oraș aflat în 
partea de sud a Serbiei, în districtul Nišava, traversat de râul omonim. În perioada romană s-a 
numit Naissus, iar aici s-a născut împăratul Constantin cel Mare (306-337), în anul 274. Ne-am 
cazat la hotelul Niš City View şi apoi am străbătut câteva zone importante din oraş, am admirat 
curăţenia şi câteva clădiri reprezentative şi am servit cina. A doua zi, am plecat spre Volos. 
Acest orășel de provincie, situat pe marginea golfului Pagastic, este centru industrial și port 
comercial cu activități îndreptate în special spre industrii și comerțul cu fructe, dar și o stațiune 
balneară agreabilă. Ne-am cazat la hotel, am vizitat cochetul orăşel (plimbare pe malul mării, 
expoziţie de autoturisme de epocă ş.a.) apoi ne-am odihnit. A doua zi, am mers la mănăstirea de 
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călugăriţe Tahiarches (Agios Vlasios, foto 1) unde am participat la o slujbă înălţătoare, 
acompaniată de corul superb al măicuţelor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Foto 1                                                                       Foto 2 
Ne-am deplasat apoi în localitatea Sesklo, am poposit la manufactura de dulciuri a 

vlahului Costa, unde ne-a întâmpinat chiar patronul, cu un „Ghine aţi venit!”. Am discutat cu 
vlahul şi l-am întrebat câţi ani are. Răspunsul m-a surprins, prin optimismul celui din faţa mea: 
„Peste 15 fac suta!” Din fotocopia unui articol dintr-un ziar grecesc, afişată pe un perete al 
cofetăriei, înţelegem că însuşi Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, a mâncat bomboane de 
ciocolată preparate la Sesklo. Dulciurile lui Nicu, unul dintre fiii lui Costa (proprietarul 
laboratorului), ajung, prin comandă, şi în diverse locuri din România, în Statele Unite ale 
Americii şi alte ţări europene. „Şi din Rumania o vinit de ia dulceni de la Nicu”, ne spune 
mândru nea Costa (foto 2), care, ca o gazdă bună, ne ademeneşte să gustăm din toate tipurile de 
bomboane gustoase. Ne mai dezvăluie că, atunci când nu vrea ca cineva să ştie despre ce 
vorbeşte, ca să nu „aduchească” (înţeleagă, n.n.), atunci foloseşte limba vlahă. „Dacă vrem ca 
cineva să nu ştie ce zburăm (vorbim, n.n.), zicem: fă asta, fă ailaltă, fă aceea, ca să nu 
aduchească nimică”, spune bărbatul. Am vizitat şi importantul centru neolitic de lângă localitate, 
care a fost activ în perioada 7.000-3.200 î.Hr., compus din aşezarea fortificată şi cea civilă (foto 

alăturat). Deplasarea a continuat spre 
Ouranopolis, oraşul de acces spre Sfântul 
Munte. Ne-am cazat la aceeaşi pensiune la 
care am poposit şi anul trecut, la doamna 
Evdokia, o gazdă excelentă. După o cină pe 
malul mării, cu produse pescăreşti 
delicioase, am trecut la odihnă. A doua zi, la 
ora 06.00, am făcut testul COVID, am plătit 
25 euro şi am ridicat diamonitirionul, apoi 
am purces spre port, pentru îmbarcare. La 
debarcare ne-a întâmpinat un călugăr 
(recomandat şi anunţat de Evdokia) care, 
contra sumei de 100 euro/persoană ne-a 
plimbat prin Sfântul Munte toată ziua, pe la: 

Vatopedu (foto 4, 5), Pantokrator (foto 6), schitul Profet Ilie, Careia, Stavronikita Sfântul 
Nicolae, Iviron, Filoteu, Caracalu (foto 7), Sfântul Atanasie, Marea Lavră (vizitabilă doar în 
exterior), Prodromu (capăt de drum). La Kareia am făcut o pauză pentru a servi prânzul.  
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                   Foto 4                                                                    Foto 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Foto 6                                                                     Foto 7 
În Kareia se află clădirea Sfintei Chinotite, organismul central de conducere al Sfântului 

Munte, alcătuit din 20 de monahi, câte un reprezentant de la fiecare mănăstire. Aceşti monahi 
sunt aleşi anual, între 1 şi 10 ianuarie, fiecare mănăstire alegându-şi propriul său reprezentant. 
Pe lângă Chinotită, la Kareia există şi un guvernator civil, numit de către Ministerul elen al 
Afacerilor Externe. Acesta veghează ca să nu existe nicio încălcare a Cartei Constituţionale a 
Sfântului Munte şi să fie păstrate ordinea şi siguranţa publică. Tot în Kereia se află şi birourile 
tuturor administratorilor civili, al Poliţiei, al Poştei, al Spitalului. Lângă clădirea Sfintei 
Comunităţi se află cea mai importantă biserică din Sfântul Munte, Protaton (construită în anul 
965), în formă de „bazilică”, unică în Sfântul Munte (foto 8). Ctitorită de împăratul Constantin 
cel Mare, biserica Protaton este închinată Adormirii Maicii Domnului. Pictura în frescă a fost 
realizată la începutul secolului al XIV-lea, de către marele zugrav Manuel Panselinos, şi este 
încă foarte bine păstrată. Catapeteasma este din marmură şi aparţine secolului al X-lea. Pe tronul 
din Sfântul Altar se află cea mai renumită icoană din Sfântul Munte, Maica Domnului 
„Karyotissa”, cunoscută mai ales sub numele de „Axion Estin” (foto 9).  

În partea de miazănoapte, se află o scară care duce la Paraclisul Sfântului Ioan 
Botezătorul. Deosebit de valoroase sunt catapeteasma sculptată şi pictura din Sfântul Altar, 
executată între anii 1525-1526. În Biserica Protaton se păstrează cu mare evlavie mormintele 
sfinţilor martiri ucişi de împăratul Ioan Vecos în anul 1204, când cei ucişi s-au opus latinizării 
Sfântului Munte, adică unirii cu Roma. Mormintele călugărilor ce au mărturisit dreapta credinţă 
se află în tinda bisericii, deasupra mormântului acestora arzând tot timpul patru candele mari. 
Am fost ghidat prin biserică, la altar şi icoana făcătoare de minuni, de către un călugăr român. 
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                Foto 8                                                                     Foto 9 
Am admirat arhitectura specifică fiecărui lăcaş de cult, la fel şi picturile în frescă. Din 

fericire, la unele dintre mănăstiri ni s-a dat voie să fotografiem, lucru interzis anul trecut. 
Impresionante opere de artă, realizate de meşteri specializaţi în pictura bizantină! Am savurat şi 
modul în care au fost realizate odoarele din mănăstiri, icoanele îmbrăcate în argint şi aur (unele 
făcătoare de minuni) dar şi multe moaşte, păstrate cu evlavie şi recunoştinţă de călugări. Am 
trecut şi pe la peştera şi izvorul Sfântului Atanasie unde ne-am ostoit setea cu apă curată şi rece 
(foto 10). Un fapt demn de scos în evidenţă a fost întâlnirea, la Pantokrator, cu un arheolog grec, 
Phaidon Hadjiantoniou, care a efectuat cercetări şi săpături la capela mănăstirii, unde a 
descoperit lucruri foarte interesante legate de prezenţa românilor acolo. Pe lângă o schiţă a unei 
corăbii, realizată pe partea superioară a unui perete, a dezvelit mormintele unor importanţi 
donatori moldoveni din secolul al XVI-lea, Barbul şi Stana. Aceştia au făcut importante donaţii 
pentru fortificarea mănăstirii. Barbul s-a şi călugărit (împreună cu unul dintre cei trei băieţi ai 
săi) şi a vieţuit la mănăstire. Soţia sa, Stana, a decedat în Moldova şi, caz unic la Athos, 
osemintele sale au fost aduse la Pantokrator şi înhumate alături de ale soţului. Seara, am ajuns la 
locul de cazare pentru două nopţi, schitul românesc Prodromu (foto 11). Am fost primiţi cu 
drag, ca şi multitudinea de pelerini români veniţi aici din diverse colţuri ale ţării. Ne-am cazat, 
apoi am mers la peştera Sfântului Atanasie. La aceasta se ajunge destul de anevoios, printr-o 
coborâre abruptă, pe o mulţime de scări. Dar a meritat! Peisajele văzute de pe diverse 
promontorii îţi taie respiraţia. Se simte aerul curat, atmosfera încărcată de linişte şi credinţă, 
pace şi dragoste. Am participat la slujbă, apoi am servit masa de seară, alături de monahi şi 
pelerini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Foto 10                                                                  Foto 11 
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A doua zi a fost una cu nori şi puţină ploaie. Am urcat spre fortificaţiile din jurul 
schitului, apoi am plecat spre chilia Sfântului Mina. Ploaia nu ne-a mai permis să ajungem 
acolo, aşa că ne-am întors la bază. Drumeţia prin pădure, printre vegetaţia virgină, stânci, 
izvoraşe şi ferigi, a fost una de liniştire şi încărcare a bateriilor, mulţumire sufletească şi 
acumulare de imagini splendide. Spre seară, după slujbă, am observat un fenomen holografic 
ceresc care se manifestă şi la noi, pe Ceahlău. Soarele, la apus, a creionat o umbră interesantă pe 
cer şi nori (foto 12). În dimineaţa următoare, am plecat spre capitală, Kareia (Karyes), unde ne-
am cazat, ca şi anul trecut, la mănăstirea Cutlumuş (Koutloumousi, foto 13).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Foto 12                                                                  Foto 13 
De aici am mers spre Panagouda, la casa în care a vieţuit Sfântul Paisie Aghioritul 

(1924-1994). Locul era plin de pelerini, cei mai mulţi fiind români. Am revenit la mănăstire, am 
participat la slujbă, am cinat şi ne-am odihnit. Era ultima noapte în care ni s-a permis accesul în 
Sfântul Munte. După o noapte de relativă odihnă, ne-am trezit, ne-am luat rămas bun de la gazde 
şi am coborât în port, pentru a ne îmbarca spre Ouranopolis. Am luat barca rapidă, locurile fiind 
rezervate de Evdokia. Am ajuns la destinaţie, am mulţumit Evdokiei şi ne-am luat „La 
revedere!”. Drumul nostru se deschidea spre Salonic. Am ajuns la destinaţie spre seară, ne-am 
cazat la hotelul Mandrino, apoi am mers la biserica Sfântul Dumitru. Aceasta adăposteşte 
moaştele Sfântului Dumitru, ale Sfântului Grigorie Kallidis şi ale Sfintei Anisia. Prima biserică 
a fost construită în secolul al IV-lea şi a fost modificată până în secolul al VIII-lea. Pe pereţi se 
mai păstrează un set de şase mozaicuri dar şi mai multe picturi murale.  

În dimineaţa următoare, am plecat spre Vergina, la renumitul sit arheologic şi muzeu 
Aigai. Aici şi-a avut reşedinţa Filip al II-lea (382-336 î.Hr.) şi tot aici a fost descoperit 
mormântul tumular unde au fost 
înmormântaţi: Filip, una dintre soţiile sale şi 
fiul lui Alexandru cel Mare, Alexandru IV 
Macedon. Impresionant, totul! De la tumulul 
funerar, la cele patru morminte şi artefactele 
descoperite în interiorul acestuia (foto 14). 
Podoabe din aur, veselă din argint, bijuterii 
din bronz, ceramică pictată, arme, armuri, 
coifuri, cnemide, urne funerare etc. După 
masă, am vizitat şi Muzeul de Arheologie 
din Salonic, care ne-a încântat prin 
varietatea, frumuseţea şi unicitatea 
exponatelor. A doua zi am plecat spre casă, 
încântaţi de vizitele efectuate şi încărcaţi 
sufleteşte cu amintiri de neuitat.                                                          Foto 14  
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col. (rtr) Laurențiu Domnișoru 
Filiala Județeană „Posada” Curtea de Argeș a ANCMRR 
 
 
 

MARIA, REGINA ROMÂNIEI 
 

Acum 147 de ani , la 29 octombrie 1875, s-a născut în Eastwell Park, în 
comitatul Kent din Marea Britanie, fiind nepoată a Reginei Victoria și a Țarului Alexandru al II-
lea al Rusiei, Maria Alexandra Victoria de Saxa  Coburg și Gotha, fiind fiica cea mare a 
părinților ei Alfred Ernest Albert de Saxa Coburg și Gotha, duce de Edinburg și Maria 
Alexandrovna Romanov, mare ducesă a Rusiei, unica fiică a Țarului Alexandru al II-lea al 
Rusiei. 

Despre Maria, sau Missy, Dan C. Mihăilescu a spus „că a reprezentat o făptură unică, 
supremă, de o covârșitoare splendoare, din istoria poporului român”. Maria și-a petrecut 
copilăria și adolescența la Eastwell Park, reședința familiei din comitatul Kent. Adolescența sa a 
fost scurtă! Despre copilărie, Regina Maria a scris în jurnalul său „Povestea vieții mele”, că a 
fost foarte importantă în formarea caracterului ei, a fost una fericită la care permanent i-a plăcut 
să se gândească. „Încă de la vârsta de cinci ani, eram o adevărată fiică a Evei. Iubeam hainele 
frumoase; de fapt frumusețea, în toate manifestările ei, avea în mine o adoratoare pasionată, o 
veneram aproape păgânește. 

Orice manifestare a frumuseții, fie o femeie atrăgătoare, o floare, o casă, un cal, fie un 
peisaj sau un tablou maiestuos, de fiecare dată când frumusețea mă întâmpina, simțeam că e o 
plăcere trimisă de Dumnezeu, un dar cu care El mă înzestrase în mod special, ca să îl pot 
percepe măcar cu ochii, dacă nu cu mâinile. Splendoarea unei priveliști imense a mării sau a 
munților nu mă împiedica să observ și să iubesc cea mai modestă floricică dintr-un șanț. 

Însușirea de a mă putea bucura de frumusețe, ca întreg și în detaliu, m-a însoțit toată 
viața. Linia, culoarea, forma, sunetele și mirosurile care însoțesc fiecare imagine mi-au 
îmbogățit extraordinar de mult viața.” 

Anii au trec și Maria, care a devenit una dintre cele mai frumoase și titrate prințese din 
Europa, s-a măritat la 29 decembrie 1892, cu Ferdinand I, Principele moștenitor al tronului 
României, încercând încă de la început și reușind să se integreze națiunii care o adoptase ca 
Principesă și, începând din1914, ca Regină.  

Doresc să mai prezint o sinteză, în câteva cuvinte, scrisă de Constantin Argetoianu, unul 
din criticii Reginei Maria, despre rolul Reginei Maria pe care-l merită în Istoria României: 

„Oricâte greșeli va fi comis regina Maria, înainte și după război, războiul rămâne 
pagina ei, pagină cu care se poate făli, pagină care se va așeza în istorie la loc de cinste. O 
găsim în tranșee printre combatanți în rândurile înaintate, o găsim în spitale și în toate 
posturile sanitare printre răniți și bolnavi. O găsim de față la toate adunările care încercau să 
facă puțin bine. Nu a cunoscut frica de gloanțe și de bombe, cum nu a cunoscut teama și scârba 
de molimă sau nerăbdarea față de eforturile așa de des inutile, provocate de dorința ei de mai 
bine. Regina Maria și-a îndeplinit datoria pe toate fronturile activităților sale, dar mai presus 
de toate pe acela al încurajării și ridicării moralului acelora care o înconjurau și care au 
trebuit să decidă, în cele mai tragice momente, soarta țării și a poporului său. Se poate afirma 
că, în răstimpul pribegiei noastre în Moldova, Regina Maria a întrupat aspirațiile cele mai 
înalte ale conștiinței românești. Prin modul cum a influențat în 1916 intrarea României în 
război și din nou în 1918, când aproape numai datorită ei, regele Ferdinand nu a ratificat 
dezastruoasa pace de la București, regina s-a așezat ca ctitoriță a României întregite și ca una 
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din cele mai mari figuri ale istoriei noastre naționale.” Citat din „Pentru cei de mâine: Amintiri 
din vremea celor de ieri.” 

Regina Maria a urmărit constant întărirea legăturilor dintre 
România și Marea Britanie, dovedind reale calități diplomatice în 
susținerea și apărarea intereselor României. S-a opus intrării 
României în Primul Război Mondial de partea Puterilor Centrale, și 
a susținut alianța cu Antanta, în vederea susținerii de către aceasta a 
realizării statului național român. 

După moartea Regelui Ferdinand I și venirea la putere a 
fiului său, Carol al II-lea (1930), acesta a reușit îndepărtarea 
Reginei Maria din viața politică, obligând-o practic să trăiască într-
un soi de exil intern la reședințele sale de la Balcic și Bran. 

În ultimii doi ani de viață, bolnavă fiind, s-a tratat la diferite 
sanatorii din Europa. A revenit în țară în vara lui 1938 și a murit la 
reședința sa de la Pelișor.  

A cerut, prin testament, ca trupul să-i fie înhumat în biserica 
episcopală de la Curtea de Argeș, iar inima să fie păstrată într-o raclă, la Capela Stella Maris a 
reședinței din Balcic. După cedarea Cadrilaterului în1940, inima Reginei a fost mutată la Bran.  

Regina Maria a fost o iubitoare și o colecționară de artă, susținând o serie de personalități 
artistice și literare cu burse și bani. Este autoarea unor interesante scrieri memorialistice, precum 
și a unor povești și versuri pentru copii.  

Personalitate complexă și puternică, Regina Maria a fost supusă unor campanii 
denigratoare sistematice, cele mai cunoscute fiind cele orchestrate de Puterile Centrale, în 
Primul Război Mondial, și autoritățile comuniste, în primii ani după Al Doilea Război Mondial, 
campanii ale căror reminiscențe mai pot fi întâlnite, uneori, și astăzi.  

Coroana confecționată pentru încoronarea de la Alba lulia a Reginei României, a fost 
realizată de casa de bijuterii „Falize”, din Paris, pe baza proiectului întocmit de pictorul Costin 
Petrescu, cel care a conceput și mantiile purtate de familia regală la ceremonia de încoronare. 
Coroana a fost realizată în stil Art Nouveau, din aur transilvănean, având ca model coroana 
doamnei Despina – Milița, soția lui Neagoe Basarab. Simbolurile regalității apar pe cele două 
pandantive laterale, de inspirație bizantină: pe unul este gravată în aur stema mică a României, 
iar pe celălalt stema Casei de Edinburgh, din care provenea Regina Maria. Coroana a costat 
circa 65 000 de franci, asigurați de la bugetul de stat printr-o lege specială. 

„Nu există nimic din România pe care să nu-l fi iubit. Mai profund decât majoritatea 
celor născuți aici, m-am simțit una cu întinsele ei câmpii, cu nesfârșitele sale drumuri, cu 
apusurile, cu răsăriturile ei acoperite de rouă, cu pădurile întunecate și cu lanurile aurii de grâu/ 
Am iubit până și mărăcinii deșirați care-și împrăștie prin bolovănișuri frumusețea inutilă a 
ramurilor lor spinoase. 

Am ajuns, în timpul rătăcirilor mele, în locuri atât de singuratice, încât îmi păreau la 
capătul lumii, și acolo mă opream, contemplând ultima strălucire a soarelui, înainte ca acesta să 
se scufunde în odihnă. Mi-au plăcut culorile strălucitoare ale cerului; melancolia stranie a nopții 
care se așternea; aburul parfumat de rouă ce se înălța din pământ, vălul de colb ce plutea peste 
lume... Am iubit România întru totul, am iubit-o profund... am iubit-o mult! 

Niciun foc nu purifică mai tare ca focul suferinței, nicio flacără nu se înalță mai drept 
spre inima lui Dumnezeu. Prin urmare, țara mea, nu contează prin câte necazuri ai trecut până 
acum și nici prin câte o să mai treci! Prin flacără trebuie să treacă oțelul înainte să devină o sabie 
tăioasă. Păstrează-ți credința neclintită și speră în continuare; ești cu atât mai măreață din 
cauza necazurilor tale și a felului în care le-ai înfruntat și ești cu atât mai vrednică să câștigi!” 
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REVEDEREA PROMOȚIEI „MĂRĂȘEȘTI 75” – 1992, OFIȚERI DE ARTILERIE ȘI 

RACHETE - 30 de ani de la absolvire – (29 iulie 2022) 
 

DISCURSUL COMANDANTULUI DE DIVIZION 
Colonel (rtr) DUMITRU COHAL 

 
Mult stimate doamne, 
Domnilor ofițeri comandanți, 
Dragi foști elevi, 
În primul rând, doresc să vă spun BINE AȚI VENIT în 

Școala Militară de Ofițeri Activi de Artilerie „Ioan Vodă” 
Sibiu, cum se numea pe vremea când erați elevi. Școală care v-a 
format în special ca cetățeni români demni, cu dragoste de neam 
și țară. Școală care v-a format, în al doilea rând, ca oameni 
corecți și cinstiți, convinși că singura valoare,care dă sens vieții 
și cu care puteți reuși în viață, este munca.  

Bine ați revenit în școala care v-a format, nu în ultimul 
rând, ca ofițeri destoinici, ca bravi artileriști, capabili să 

îndepliniți funcții de mare răspundere, nu numai în artilerie sau în M.Ap.N., dar și în alte 
ministere și în alte domenii ale vieții sociale din România. 

În al doilea rând, vreau SĂ VĂ MULȚUMESC pentru invitația de a participa la acest 
frumos eveniment. Frumos și unic, deoarece el nu se va mai repeta niciodată.  

Doresc să vă mulțumesc, atât în numele meu, cât și în numele colegilor mei prezenți la 
acest eveniment. În al treilea rând, vă rog să-mi permiteți SĂ VĂ FELICIT pentru felul cum v-
ați mobilizat pentru a participa la această frumoasă aniversare: 30 de ani de la absolvirea Școlii 
Militare de Ofițeri de Artilerie. Privesc în sală. Sunteți destul de mulți și cu siguranță sunteți cei 
mai inimoși și cei mai sufletiști din întreaga promoție. Voi sunteți adevărații absolvenți ai 
Promoției 1992. O să le pară foarte rău colegilor voștri care astăzi nu sunt prezenți la întâlnire. 
Sunteți cei mai buni! Întotdeauna calitatea face diferența. De aceea, v-am spus, vă felicit. 

În același timp, doresc să-i felicit pe organizatori pentru efortul depus în organizarea 
acestui eveniment, pentru că nu este deloc ușor să organizezi așa ceva.  Cred că cel mai greu v-a 
fost să obțineți aprobarea de la Șeful Statului Major al Forțelor Terestre..., de la colegul vostru 
Iulian BERDILĂ, care poartă cu mândrie pe umăr două stele aurite de general și care a avut 
marea onoare, atunci când era elev, să îndeplinească nobila funcție de cancelar, la cancelaria 
divizionului pe care l-am comandat.  

Domnilor ofițeri,  
În aceste momente festive pentru domniile voastre, vreau să vă spun că eu mă simt 

COPLEȘIT, mă simt chiar FERICIT și mă simt și foarte ONORAT. Mă simt copleșit, dar nu de 
bătrânețe. Pentru că abia aștept să fiu și eu bătrân, ca să văd cum este să fii... înțelept. Numai că, 
bătrânețea vine întotdeauna într-un moment nepotrivit și mai ceva ca iarna, mereu te ia pe 
nepregătite. Când crezi că devii înțelept și începi să știi totul... începi să uiți totul. Întâi, uiți 
numele persoanelor, apoi figurile lor, uiți să te închei la șliț, iar în final... să te deschei.  

Da, să știți că există un principiu unanim recunoscut, din care rezultă că înțelepciunea 
vine o dată cu vârsta, dar să știți că de multe ori, vârsta vine singură. Mă simt copleșit, domnilor 
ofițeri, dar nici măcar de numărul anilor..., pentru că anii, mulți sau puțini, să ne rugăm să-i 
trăim în liniște și pace și cu mulțumire în suflet.  

Doamnelor, mă adresez domniilor voastre, Să știți că în viață, întotdeauna este mai bine 
ca să ai liniște și pace, decât să ai... dreptate. Iar mulțumirea din suflet, numim noi suflet inima 
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inimii... deci, ca să ai mulțumire în suflet, aceasta nu înseamnă că trebuie să te mulțumești în 
permanență cu puțin, ci atunci când nu mai poți avea multe, să ai capacitatea să te mulțumești cu 
mai puține, ca să poți trăi frumos. 

Domnilor, acum mă adresez dumneavoastră, O viață dacă nu este trăită frumos, este 
trăită degeaba. Iar mulțumirea din suflet nu se hrănește cu căldura primită, ci cu căldura oferită. 
Însuși Albert Einstein declara: „Valoarea unui om constă în ceea ce oferă, nu în ceea ce e 
capabil să primească”.  

Dacă a primi nu este o virtute, a cere este o tragedie. Când ceri, te bagi slugă cu simbrie. 
De aceea, cel mai fericit nu este omul care primește, ci acela care dăruiește... și, în special, acela 
care are capacitatea să dăruiască, dar să o facă și cu inima curată. Exact așa cum ne învață 
Cartea Sfântă: „Fericiți cei curați cu inima”. Și încă ceva: japonezii, recunoscuți pentru gândirea 
lor profundă, au un proverb care îndeamnă la o adâncă meditație: „Nimic nu este mai scump, 
decât un lucru primit pe gratis”. Dar, să revenim.  

Domnilor ofițeri,  
Într-adevăr. să știți că eu chiar sunt copleșit. Sunt copleșit de prezența dumneavoastră în 

această sală. Sunt copleșit de evoluția dumneavoastră, pentru că: Dacă v-aș vedea din nou copii, 
cum v-am cunoscut eu acum 33 de ani când ați intrat plini de emoții pe poarta școlii, dacă ați fi 
din nou tineri ca acum 30 de ani, altfel m-aș simți eu acum, altfel m-aș adresa și alte cuvinte aș 
folosi, nu aș mai avea atâtea emoții.. dar așa... ați evoluat atât de mult... încât mă simt pur și 
simplu copleșit și vă felicit din toată inima. V-am mai spus că mă simt și fericit. Mă simt fericit 
pentru că am participat și eu puțin la pregătirea dumneavoastră profesională, intelectuală, 
culturală, morală... și chiar la pregătirea fizică și psihică. 

Mă simt fericit pentru că am investit și eu în devenirea dumneavoastră a ceea ce sunteți 
astăzi... și am încercat să le fac pe toate acestea, la vremea respectivă, cu simț de răspundere. Iar 
dacă nu am reușit pe deplin, mă mulțumesc și eu cu cuvintele marelui Nicolae Titulescu: „Și 
dacă nu am fost un far ci numai o candelă, ajunge. Și dacă nu am fost nici candelă, tot ajunge. 
Pentru că am încercat să aprind lumina”.  

V-am mai spus, domnilor ofițeri, că mă simt onorat. Să știți că mă simt chiar foarte 
onorat, pentru că am făcut și eu parte din colectivul de cadre al Școlii Militare de Ofițeri Activi 
de Artilerie „Ioan Vodă” Sibiu, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din 
Armata României”. 

Domnilor ofițeri,  
Cuvintele pe care le voi spune în continuare vor căpăta valențe mari peste 3 zile. Peste 

numai 3 zile, la 01 august 2022, școala se va desființa. Cu amărăciune și mare durere în suflet vă 
spun că Școala de Artilerie va fi ștearsă de pe harta țării. Noi am avut marea șansă de a fi ultimii 
ofițeri de artilerie care au mai pășit pe poarta Școlii Militare de Artilerie din Armata României. 
 Așadar, pentru că toți cei prezenți în această sală am absolvit această instituție de 
învățământ, putem spune că Școala Militară de Ofițeri Activi de Artilerie „Ioan Vodă” Sibiu ne-
a format cu generozitate o linie de conduită specifică profilului artileristic: sobrietate, rigoare, 
profunzime.  

În această școală, cu toții am învățat că pentru a face lucruri mari, pentru a fi un bun 
comandant, pentru a fi om, nu trebuie să fii un geniu, nu trebuie să fii deasupra oamenilor, ci 
alături de ei. Aici, am învățat că Armata are un singur scop, victoria, și o singură credință, 
disciplina, iar pe lângă elementele de tragerile artileriei, tactică, topogeodezie, conducerea 
focului artileriei, pe lângă cunoașterea tuturor categoriilor de armament și muniții, pe lângă 
complicatele formule ale principiilor construcțiilor gurilor de foc, pe lângă elementele de 
balistică, matematică aplicată sau probabilități, pe care mulți și multe le-am uitat, Școala de 
Artilerie ne-a învățat că la om, totul trebuie să fie frumos: hainele, ținuta, poziția corpului, 
comportarea, atitudinea, obrazul, dar și inima și sufletul și cuvântul dat. Ca să poți avea onoare, 
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ca să poți spune în fiecare zi: „Am onoarea să vă salut”. Domnilor, pentru un militar, pentru un 
ofițer, valoarea fundamentală care îl definește este onoarea. 

În această școală, care se va desființa peste 3 zile, am învățat că niciodată nu vom ajunge 
pe culmile perfecțiunii. Niciodată nu vom atinge perfecțiunea, exact cum spunea Petre Țuțea: 
„Ființa umană se raportează asimptotic la perfecțiune”, dar eforturile și dorința de a o atinge, să 
ne fie caracteristica vieții.  

Școala de Ofițeri de Artilerie ne-a ajutat pe toți să pătrundem în esența dictonului „Mens 
sana in corpore sano”, ...și ne-a educat ca antrenamentele la pregătire fizică să le planificăm și să 
le executăm în fiecare zi, fie iarnă, fie vară, fie ploaie, fie soare... și să ținem minte cu toții: nu 
ne oprim de la mișcare și sport atunci când îmbătrânim, ci îmbătrânim atunci când ne oprim de 
la mișcare și sport. 

Acest principiu fundamental de viață ne-a fost inoculat în genele noastre, de Școala de 
Ofițeri de Artilerie, căreia numai și pentru atât se cuvine să-i păstrăm o veșnică recunoștință.  
Iar pentru condițiile vitrege, extreme ale câmpului de luptă, Școala de Artilerie ne-a învățat ce 
înseamnă a fi militar. A fi militar înseamnă când ți-e foame să nu mănânci, când ți-e sete să nu 
bei, când ți-e somn să nu te culci și încă un adevăr, mai puțin vehiculat: Armata este o instituție 
în care înveți să omori oameni. Că doar nu te instruiești să tragi cu pușca și cu tunul ca să mergi 
la paradă. Odată, undeva, cândva va trebui să ochești un individ, un vrăjmaș și să ai capacitatea, 
puterea psihică și pregătirea fizică să tragi primul. De aceea v-am spus că mă simt onorat. 

Domnilor ofițeri,  
Toate acestea și multe altele ca acestea le-a transmis Școala de Ofițeri de Artilerie tuturor 

generațiilor de ofițeri pe care le-a pregătit și toate împreună au sădit în sufletele noastre sămânța 
celei mai mari, mai rare și mai nobile calități umane, smerenia... și care de data aceasta, la unii a 
încolțit, iar la alții nu. Dar mai este timp. Se spune că, înțelept este omul care împletește în 
sufletul său, în cugetul său și în conștiința sa, știința cu smerenia.  

Doresc să mai știți că, ÎNTREAGA MEA CARIERĂ MILITARĂ, s-a desfășurat numai 
în această instituție de învățământ. Am absolvit școala în anul 1974, când am fost oprit în școală 
comandant de pluton elevi și am trecut în rezervă în anul 2002, când iar am fost oprit în școală 
pentru încă 3 ani de zile ca redactor civil la Secția Cercetare, redactare regulamente în armă. 

Domnilor ofițeri, 
Doresc să vă mai spun că MĂ BUCUR DE VIAȚĂ, mă bucur de SĂNĂTATE și de tot 

ceea ce este FRUMOS. Să știți că sănătatea este cea mai mare bogăție pe care o putem avea. 
După o zicală egipteană: „Sănătatea este o coroană pe capul unui om, dar numai bolnavii o pot 
vedea”. Sănătatea este cel mai mare dar al omului, cel mai mare, dar după mântuire, dacă privim 
viața din perspectiva veșniciei, mântuirea fiind scopul vieții pe pământ. Pentru sănătatea pe care 
o am, eu mulțumesc numai Bunului Dumnezeu pentru că numai de la El o am, iar când afirm 
aceasta îmi vine în minte o mică istorioară: În anul 1940, în urma Dictatului de la Viena, ținut în 
Hotelul Belvedere, Universitatea din Cluj-Napoca a trebuit să se mute la Sibiu. În localul Școlii 
de Artilerie, în cazarma unde ne aflăm noi astăzi, s-a mutat Facultatea de Medicină, care avea la 
vremea respectivă doi mari profesori doctori, doi corifei ai medicinei românești: Victor Papilian 
și Iuliu Hațieganu. Profesorul Hațieganu, supranumit și Hipocrate al românilor, născut la Dârza 
pe Someș, era căutat pentru sănătate de foarte mulți țărani din satul natal, care veneau la el cu 
căruțele de la peste 45 km. O dată, un țăran îi aduce drept mulțumire un caș de brânză, la care 
profesorul Hațieganu îi zice: „Nu eu te-am vindecat. Eu doar te-am îngrijit. Dumnezeu ți-a dat 
sănătate”. Și acum mai circulă acest dicton pe holurile Facultății de Medicină din Cluj-Napoca, 
care astăzi îi poartă numele.  

LA FINAL, domnilor ofițeri, VĂ DORESC la toți să aveți, în continuare, întrevedere 
plăcută. Vă doresc să vă simțiți bine și să vă distrați bine. Doresc să retrăiți din nou emoțiile 
tinereții. Astăzi, lepădați grijile vieții, pentru că aveți multe pe cap. Vă doresc să redeveniți 
pentru o clipă din nou copii. Se spune într-o carte: „când eram copil, vorbeam ca un copil, 
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simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut mare, am lepădat ce era 
copilăresc”. De aceea, ne-am simțit cel mai bine când eram copii. Vă doresc să redeveniți pentru 
o clipă din nou tineri,așa cum erați acum 30 de ani și cum nu o să mai fiți niciodată. Doresc ca în 
această după-amiază să vă aduceți aminte de toate năzdrăvăniile și de toate năstrușniciile pe care 
le-ați făcut în cei 3 ani de școală și chiar de actele de indisciplină pe care comandanții prezenți 
aici nu le-au văzut, ori s-au făcut că nu le văd.  

Vă doresc la toți multă sănătate și să vă bucurați de viață și de tot ceea ce este frumos, 
pentru că niciodată nu este prea târziu pentru a-ți atinge visul, iar viața este un șir nesfârșit de 
urcușuri și coborâșuri, de zâmbete și lacrimi, de împliniri și dezamăgiri... dar e frumoasă și 
merită trăită. De noi depinde cum alegem să o trăim.  

Acum, pentru toți cei prezenți, am o mare RUGĂMINTE: Să ne rugăm în cugetele 
noastre ca DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE ROMÂNIA ȘI POPORUL ROMÂN, ca să 
știe toți cei interesați de aceste frumoase meleaguri, toți cei interesați – într-un mod viclean – de 
această frumoasă țară, pe care, în anul 1999, Papa Ioan Paul al II-lea a denumit-o „GRĂDINA 
MAICII DOMNULUI” și pe al cărei pământ a îngenunchiat și l-a sărutat, așa cum nu a mai 
făcut în altă parte... și știa Sanctitatea Sa de ce... Deci, să știe toți cei interesați de acest pământ 
sfânt... mai ales în actuala conjunctură internațională cu acest nenorocit de război de la granițele 
noastre, CĂ NU MOR CAII, CÂND VOR CÂINII. Închei, domnilor ofițeri, cu un citat din cea 
mai răspândită Carte din lume, care se potrivește de minune cu întrevederea și petrecerea 
dumneavoastră: „Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri”. Vă mulțumesc! 
 
Colonel (rtr) Dumitru Cohal 

 
UN OM VERTICAL 

Generalul locotenent (r) CONSTANTIN CROITORU 
ȘEFUL STATULUI MAJOR AL FORȚELOR AERIENE ROMÂNE 

 
Sunt pe lume oameni ale căror fapte merită a fi cunoscute. 

Oameni cu suflete mari, cu fapte pe măsură și de cele mai multe ori, 
calitatea care îi definește este modestia. Un asemenea om este 
Constantin „Nae” Croitoru, general de aviație cu 3 stele, fostul șef al 
Aviației Militare din România, cu care am fost coleg de clasă la 
Liceul Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, promoția 
1971. 

Mi-a venit ideea să scriu câteva rânduri despre omul Constantin 
CROITORU, în urma unei discuții cu cineva, care nu are nimic în 
comun cu organismul militar. Acum câțiva ani, mă pregăteam să 
particip la o întrevedere cu foștii colegi din Liceul Militar și fiind în 
compania cumnatului meu Marius Martin din Arad, cunoscător ca 
nimeni altul a vieții politice din România, i-am zis printre altele că 

mă bucur mult, pentru că la întâlnire va fi prezent și colegul nostru Constantin CROITORU, cel 
care a fost Șeful Aviației Militare. 

La auzul vorbelor mele, îmi zice: „Ai fost coleg cu generalul Croitoru, aviatorul? Am citit 
despre el. A avut curajul să se opună celor care doreau să achiziționeze armament și avioane de 
luptă second hand, depășite tehnic și moral, la prețuri foarte mari și le-a stricat planurile. Mare 
om, mare patriot, român adevărat. Rar mai întâlnești azi așa ceva. Cinste lui!” 

Momentul de-a mă apuca de lucru a venit atunci când am aflat că Doamna Evelyne Croitoru, 
dorește să-l surprindă pe soțul Domniei Sale cu o carte aniversară la împlinirea vârstei de 70 de 
ani, cu amintiri din partea foștilor colegi. Atunci, pentru prima dată am simțit un fior în sufletul 



 
 

 
 
26 

meu… cum adică, noi am ajuns deja la 70 de ani? Doamne ce-a mai trecut timpul și mi-am 
amintit pe loc ce mi-a zis tatăl meu, când a împlinit vârsta de 85 de ani: “măi băiete, când eram 
eu mic și vedeam un om de vreo 60 de ani, așa cu mustăți și plete albe ziceam, uite ce moșneag, 
dar eu acum nu mă simt deloc bătrân” și râdea cu ochii strălucind de bucurie. A trecut tata 
Năstasă la cele veșnice pe la 91 de ani, într-o frumoasă zi de vară. 

Acum, eu având o părere foarte bună despre el, ca să nu greșesc, fiind subiectiv, deoarece 
am fost colegi de clasă, înainte de-a pune mâna pe condei, am cerut părerea unui om în care am 
mare încredere, pentru că întotdeauna este sincer și principial. L-am sunat pe general maior (r) 
Iordache OLARU, un alt mare patriot român, ofițer de artilerie, șeful promoției 1975, care mi-a 
răspuns prompt și sigur pe el: „Despre generalul Croitoru se pot scrie numai lucruri bune …este 
UN OM VERTICAL”. 

Nu mă voi referi la cariera de excepție a generalului Constantin CROITORU. Ar fi prea 
multe de spus, iar faptele sale sunt trecute în documentele oficiale păstrate în Arhivele militare 
și nu acesta este scopul meu.  Am să punctez câteva date despre sufletului tânărului licean și 
despre omul de onoare și de mare omenie, dincolo de stelele de pe epoleți. 

Voi trece totuși în revistă, doar câteva din 
funcțiile de mare răspundere pe care le-a 
îndeplinit în Armata României: Comandant de 
divizie de aviație, Șef al Direcției Operații și 
Director adjunct al Statului Major General – 
primul ofițer care nu provenea din arma 
infanterie pe o asemenea funcție de la al doilea 
război mondial până azi, Director al Direcției 
Informații a Apărării și în final, Șef al Statului 
Major al Forțelor Aeriene Române. 

Referitor la acest moment, generalul Croitoru 
nota în amintirile sale din cartea „NOI ȘI 

AMINTIRILE NOASTRE” pe care absolvenții Liceului Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung 
Moldovenesc au editat-o în anul 2021, cu ocazia aniversării a 50 de ani de la absolvire: „Cred că 
acum am pășit pe treapta carierei profesionale care se cheamă împlinire. Am plecat pe acest 
drum, cu o mare dorință, să zbor. Nici visul nu a abordat vreodată ierarhia funcțiilor, dar ea a 
venit, nu oricum, ci cu multe sacrificii pe care le-a cerut în schimb”. 

L-am cunoscut foarte bine pe Constantin CROITORU, „Nae” cum îl alintam noi, doar în 
perioada celor 3 ani de zile cât am fost colegi la Liceul Militar, când am trăit cu siguranță cei 
mai frumoși ani din viața noastră. Pot spune cu certitudine că atunci a fost o bucurie, sau mai 
bine zis un privilegiu să avem un asemenea coleg, iar acum când dau timpul înapoi, simt o mare 
satisfacție că am fost colegi. 

Din cele opt clase ale promoției 1971, clasa a XII-a B, din care făceam parte, avându-l ca 
diriginte pe domnul profesor Nicolae Iacoban, un ilustru profesor de matematică care ne-a 
insuflat de la prima întâlnire dorința de a performa pe timpul școlii, a fost una dintre cele mai 
bune și mai omogene. Spre exemplu, numai la matematică, mulți dintre colegii noștri de multe 
ori nici nu mai erau scoși la tablă. Se prezentau la domnul diriginte cu Gazeta matematică, cu 
numele apărut la rubrica „Rezolvitorilor de probleme” și primeau nota 10. Țin minte că elevul 
Constantin Croitoru făcea parte dintre ei. 

Unii pot spune, acum, că nu este ceva ieșit din comun să-ți apară numele în Gazeta 
matematică. Da, dar să fii în același timp și pivotul de bază al echipei de baschet a Liceului 
Militar, să renunți zilnic la o parte din studiul individual ca să te antrenezi ore în șir, zi de zi și să 
promovezi cu echipa în „divizia B” de baschet, nu este la îndemâna oricui. 

Noi am făcut trei ani de liceu militar, fiind recrutați pe vremea aceea din cei mai buni 
absolvenți ai claselor a IX-a, de la cele mai bine cotate licee din jumătate de țară. Absolvenții 
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din cealaltă jumătate plecau la Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza. În vara anului 
1968, la admiterea în Liceul Militar „Ștefan cel Mare” am susținut încă trei probe, toate 
eliminatorii, la pregătire fizică, examen medical și capacitate psihologică. Zestrea noastră era 
lecția bine învățată a celor șapte ani de acasă, un bun  nivel al pregătirii școlare și dorința de a 
deveni elevi cât mai buni ai Liceului Militar. Având însă, caractere diferite și provenind din 
zone și medii sociale diferite, fiecare ne manifestam diferit. 

Dintre toți, Croitoru Constantin a câștigat de la început încrederea tuturor colegilor, 
devenind în timp, liderul de necontestat al clasei. Avea în permanență un șarm personal, care îl 
punea în lumina. Suflet nobil, deschis și curat, era un bun povățuitor dar și un bun ascultător. 
Mereu avea o vorbă plină de duh pentru fiecare. Odată, el fiind mult mai înalt decât mine s-a 
aplecat asupra mea și mi-a zis: „Mitruț, ce-mi place mie de tine!” Sigur a fost un gest comun, 
lipsit de importanță, dar eu știu că, din acel moment am căpătat mai multă încredere în mine și 
am devenit mai puternic. Poate și această amintire, m-a determinat să scriu aceste câteva rânduri. 

Mai aveam colegi în clasă, foarte bine pregătiți și dotați intelectual, dar care afișau în 
permanență o atitudine de superioritate, iar mândria care se citea pe chipul lor, făcea ca ei să 
piardă din respectul și stima celorlalți. 

Constantin Croitoru era cu totul alt om. Era mereu optimist, vedea în permanență jumătatea 
plină a paharului, era iubit și stimat de toți. Tot timpul cu zâmbetul pe buze, păstra în jurul lui în 
permanență o atmosferă de armonie. Un om principial, frumos la suflet și la chip, bine făcut, 
înalt, sportiv desăvârșit, atletic, avea o prezență impunătoare. Era și un foarte bun orator, calitate 
care nu este la îndemâna oricui. Avea cum se spune în permanență, vorbele la el acasă. De aceea, 
chiar dacă nu se pregătea intens la o disciplină, din vasta lui cultură generală, tot reușea să 
obțină o notă mare. 

Elegant ca ținută, dar și în atitudine și în comportare, educat și cu mult bun simț, avea cei 
șapte ani de acasă. Apropiat de toți, el nu era în stare să jignească pe nimeni. Chiar dacă ar fi 
avut multe motive, lui Nae îi era străină aroganța, acea trăsătură de comportament care relevă 
impertinență, obrăznicie, înfumurare, tupeu și uneori agresivitate în conduită. Niciodată, elevul 
Constantin Croitoru nu a dat dovadă de mândrie, marele păcat al omului, care afișează o vanitate 
disprețuitoare și un orgoliu nemăsurat. Marea calitate a lui Nae era modestia, virtutea omului 
decent, lipsit de sfidare și infatuare.  

Cunoaștem că modestia este asociată atât omului simplu, cât și celui intelectual, inteligent, 
cultivat, bine realizat profesional, dar care nu dorește să iasă în evidență. Dacă cineva vrea să 
înțeleagă cu adevărat dictonul “a fi om e lucru mare, a fi domn e o întâmplare”, să-l descopere 
pe generalul Constantin Croitoru. 

Dotat cu o inteligență emoțională deosebită, avea mereu capacitatea de a rezolva problemele 
și de a găsi soluții, capabil în același timp să relaționeze în bune condiții cu colegii și profesorii 
în diferite contexte. Când era cazul, accepta criticile constructive, fără a găsi scuze sau a-i blama 
pe ceilalți. Știa când să vorbească și când să tacă, având capacitatea de a-și stăpâni emoțiile. Nu-
i era teamă și nici rușine să-și recunoască greșelile. Știa când să ridice capul și când să plece 
privirea. Cei ce nu știu să accepte și să fie supuși, nu vor știi niciodată să-i conducă pe alții, iar 
Croitoru Constantin prin întreaga sa carieră a demonstrat cu prisosință acest lucru. Pentru noi, 
colegii din clasa a XII-a B, a fost un camarad de încredere și un tovarăș de nădejde la bine, dar 
mai ales la greu. 

După terminarea liceului militar, timp de 45 de ani nu ne-am mai văzut. Am plecat fiecare 
pe drumul lui, el a ales aviația ajungând general locotenent (trei stele), Șeful Forțelor Aeriene 
Române, clasificându-se pe cea mai înaltă treaptă a ierarhiei militare din întreaga promoție. 

Eu am ales artileria terestră, întreaga mea carieră desfășurându-se în Școala Militară de 
Ofițeri de Artilerie Sibiu, de la comandant pluton elevi la locțiitor al Comandantului. 

Aș dori să mai adaug câteva amintiri, care scot în evidență personalitatea omului Constantin 
Croitoru. Țin minte că odată, Comandantul Școlii de Aplicație pentru Artilerie și Rachete, 
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generalul maior Eugen Popescu a participat, din partea artileriei, la Reuniunea Ministrului 
Apărării Naționale cu șefii categoriilor de forțe și comandanții din teritoriu cu funcții relevante. 
La întoarcere ne-a chemat pe locțiitori, ne-a făcut o informare și printre altele ne-a spus: „…au 
luat cuvântul mai mulți generali și nu numai, dar a vorbit din partea aviației generalul Croitoru. 
Am văzut și eu un om deștept. A fost singurul care a spus lucrurilor pe nume și a avut curajul să 
spună adevărul”. A fost prima dată, când am auzit ceva despre colegul meu și am trăit un 
sentiment de bine. 

În vara anului 2016, a avut loc întâlnirea promoției noastre din Liceul Militar, după 45 de 
ani de la absolvire. Eu am participat pentru prima dată. Mă aflam la mine la țară, în Cristinești-
Botoșani, și, pregătindu-mă de plecare, le povesteam rudelor ce bucurie simțeam că-mi voi 
revedea colegii după atâția ani, inclusiv pe Constantin Croitoru, care a ajuns Comandantul 
Aviației Române. Auzindu-mă, verișoara Ilenuța Streteanu, îmi zice: – Ofițer de aviație zici și-l 
cheamă Croitoru, nu cumva este din Moinești? – Da, din Moinești, dar de unde știi? – Înseamnă 
că pe colegul tău l-am văzut și eu o dată… și a continuat: „În tinerețe, eu am lucrat o perioadă la 
Spitalul din Moinești și acolo am fost colegă cu o doamnă, pe care o chema Croitoru și care ne-a 
spus că băiatul ei este ofițer de aviație. Era o femeie înaltă, frumoasă, care în fiecare zi venea la 
serviciu foarte îngrijită, cochetă și care avea o eleganță aparte, dar în același timp era foarte 
vrednică, corectă și care era foarte respectată de toată lumea. Noi, fiind mai tinere și cu mai 
puțină experiență, ne-a luat sub aripa ei protectoare ca și cum am fi fost fiicele ei. Țin minte că 
era foarte mândră de băiatul ei, pe care ni-l arata mereu în poze, iar uneori când vorbea despre el, 
își ștergea cu discreție o lacrimă. Când fiul ei a venit o data la Moinești, l-am văzut în oraș cu 
Doamna Croitoru și atunci mi-am dat seama câtă dreptate avea. Am avut imaginea că văd un 
actor american.... Acum să știți că am și eu copii, am multe prietene cu  copii și știu cum este, 
dar așa cum vorbea Doamna Croitoru despre băiatul ei, felul în care dintr-o dată i se lumina 
chipul, rar poți vedea. Dacă omul acela a fost iubit de cineva, aceea a fost mama lui, care l-a 
divinizat.” 

Întâlnirea cu colegii a fost emoționantă. La final am plecat cu toții către mașini pentru a ne 
reîntoarce la hotelul unde seara, urma să aibă loc „Balul promoției”. Pe aleea care ducea către 
parcare, am rugat-o pe soția mea Mariana să ne reîntoarcem, să mai privesc o data liceul în care 
am pășit cu emoție pentru prima dată, când eram copil… Aveam în mine o neliniște, un fior pe 
care nu-l recunoșteam. Cu toții am călătorit prin lume, mai mult sau mai puțin, dar eu am simțit 
atunci, că nicăieri nu am văzut munții mai falnici, iarba mai verde, florile mai colorate, cerul 
mai albastru ca la Câmpulung Moldovenesc și nici aerul mai curat și mai frumos mirositor… 
pentru că așa s-au impregnat toate acestea în creierul și sufletul meu de copil, când le-am văzut 
prima dată și au zăcut acolo nealterate. Trecând din nou pe sub arcada de piatră, mi-am dat 
seama că acum eu nu mai căutam liceul, ci doream să-mi redescopăr copilăria… și ca niciodată, 
chiar am simțit că sunt din nou copil. Pentru o clipă m-am privit și m-am întrebat unde îmi este 
uniforma albastră cu lampas roșu … și ca prin vis am revăzut-o pe mama, în ziua când am plecat 
la Liceul Militar în anul I. S-a dus tătuța Năstasă în acea zi la C.A.P. și s-a rugat să-i împrumute 
calul, pe care l-a avut și care-i fusese confiscat cu 6 ani în urmă, averea lui… și a avut dorința să 
mă ducă el cu căruța lui la gară în Dorohoi. Înainte de plecare, mama Leana m-a luat deoparte și 
mi-a zis: „Băiatul mamei, tu pleci acum în lume. Noi suntem oameni simpli și nu avem putere, 
singura noastră avere este cinstea. Să nu ne faci de râs”. S-a uitat cum am sărit în căruță cu 
valijoara de carton în mână, și tăcută ne-a condus până la poartă, unde a rămas sprijinindu-se cu 
mâna stângă de stâlpul porții, iar cu dreapta ținea colțul basmalei pe obraz și privea tăcută și 
nemișcată cum dispăream, la colțul drumului… Trezit din visare, ridic capul și privesc platoul 
impunător devenit acum pustiu… și pe cine văd pe treptele care duceau către Sala de mese? Era 
Nae care se plimba agale ținând-o de mână pe soția sa, Evelyne. Amândoi foarte eleganți, 
distinși, făcuți unul pentru altul. Mi-am închipuit că poate și el retrăia același fior al copilăriei, 
că poate și gândurile lui zburau cu ani și ani în urmă, undeva la Moinești, către mama lui despre 
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care aflasem cât de mult l-a iubit și din respect aș fi dorit să nu-i tulbur liniștea, să nu stric 
momentul, că doar aveam întreaga seară la dispoziție pentru povești. Dar, ca din senin, numai ce 
ne ajunge din spate, dintr-o dată un alt foarte bun coleg și prieten, Mitică Năstase din Sărata 
Monteoru, matematicianul de necontestat al clasei și așa am revenit la realitate, ne-am adunat 
toți trei și am început să depănăm câteva amintiri. 

Ne-am mai revăzut cu aceeași plăcere în anul 2019, când un alt coleg deosebit, Mitică 
Andronachi din Ștefănești, satul în care a văzut lumina zilei poetul plastic al florilor, Ștefan 
Luchian, a organizat la Sadova o întâlnire numai cu clasa noastră, unde a avut loc una dintre cele 
mai frumoase întâlniri. Îmi aduc aminte când a venit Adam Tudorel din Timișoara, cel cu 
sufletul de aur, romanticul clasei, care dorind să-i  ofere domnului diriginte Iacoban o sticlă de 
palincă, în care se chinuise să crească o pară, când i-a întins-o, de emoție a scăpat-o și praf s-a 
făcut… în amuzamentul tuturor. Câțiva am venit în costume populare și atâta am mai jucat, ca la 
20 de ani…, dar, să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului. Noi dansam care cum știam. Dar au ieșit 
pe ring Nae cu Evelyne și s-a văzut diferența: figuri studiate, exersate, ritm, sincronizare, cu 
adevărat doi maeștri. În asentimentul tuturor au fost declarați campionii noștri la dans. 

Acum câțiva ani am participat la ziua onomastică a colegului meu col.(r) Valeriu Toma, fost 
locțiitor al Școlii de Aplicație pentru Artilerie Rachete și s-a nimerit să stau la masă lângă fratele 
său, generalul de flotilă aeriană (r) Dumitru Toma, șeful promoției Școlii de Ofițeri de Aviație 
din 1974, coleg și bun prieten cu Nae Croitoru, care printre altele mi-a povestit: „…la trecerea în 
rezervă a lui Nae, sala de festivități a Statului Major al Forțelor Aeriene a fost neîncăpătoare, iar 
colegii l-au aplaudat în picioare, minute în șir. Acolo nu mai erau interese, a fost un gest de 
solidaritate și apreciere pentru un om pe care cu toții l-am iubit și respectat”. 

În anul 2022, am participat la Aniversarea a 30 de ani de la absolvirea Școlii Militare de 
Ofițeri de Artilerie a promoției 1992, la care le-am fost comandant de divizion. La masa festivă, 
vine la mine unul dintre absolvenți și zice: „Domnule colonel, sunt elevul plutonier major 
Vișinescu Lucian…”. Mi l-am amintit imediat, era unul dintre cei mai buni absolvenți din 
promoție. Din vorbă în vorbă îmi zice ceva, care mi-a umplut sufletul de bucurie: „…când a 
trebuit să-mi iau doctoratul în S.U.A. ne-am prezentat 103 candidați din mai multe țări pe 3 
locuri. Eu am ocupat unul din cele 3 locuri. Mai târziu, Texas State University a scos la concurs 
un post de profesor. Pe acest post am concurat 64 de doctori în Științe. Eu am fost declarat 
câștigător”. După ce l-am felicitat, i-am zis: „Dacă nu mi-ai fi spus întâmplător tot ce ai realizat, 
ar fi trecut întâlnirea și nimeni nu ar fi știut nimic. Eu te felicit, în primul rând pentru modestia 
care te caracterizează și să știi că mai cunosc pe cineva ca tine, …colegul meu din liceul militar, 
Constantin Croitoru, Șeful Aviației Militare…, la care îmi ia vorba din gură și zice: „Îl cunosc 
foarte bine pe domnul general Croitoru, am fost colegi la un curs de limba engleză în Canada. 
Este un om de toată isprava. Înlătură orice barieră de grad, dar știe să scoată tot ce este mai bun 
din oameni. Chiar dacă era mai mare decât mine, a fost cel mai bun prieten al meu”. Normal 
Luciane, i-am zis, cine se aseamănă se adună. 

Iubit de soartă, cu o carieră impresionantă, Constantin Croitoru a fost binecuvântat de Bunul 
Dumnezeu cu o soție superbă, demnă de valoarea lui, iar ca să fiu drept pot zice și invers.  

Foarte frumoasă și elegantă, sensibilă și cerebrală, cu un farmec irezistibil, poet și eseist, 
autoare a mai multor volume de poezii, membră a Uniunii 
Scriitorilor din România, realizatoare de emisiuni culturale de 
televiziune, cadru didactic universitar, nominalizată la „Gala 
Celebrităților – Femei de Succes” pentru promovarea culturii în 
România, doamna Evelyne Croitoru a impresionat întreaga noastră 
promoție la întâlnirea de 50 de ani de la absolvire, când ne-a recitat 
poezia proprie „O cafea cu tine”. Despre domnia sa se pot spune 
multe lucruri frumoase, dar ne-a rămas în memorie o mica 
mărturisire pe care a făcut-o celorlalte neveste, pe când noi colegii 
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povesteam amintiri din cătănie: „Când nu eram căsătoriți, eu fiind elevă la Liceul din Bacău, 
Nae venea de multe ori să mă aștepte după ore, dar niciodată nu l-am lăsat să vină în fața 
liceului, că îmi era teamă de colegele mele să nu mi-l fure, că erau foarte frumoase și în stare de 
orice”. 

Pentru că aceste rânduri, se doresc a fi un dar sau mai bine zis un omagiu pentru generalul și 
omul Constantin Croitoru, la cei 70 de ani, după o viață de muncă asiduă, trăită cu onoare și 
demnitate s-ar mai impune în final câteva gânduri. 

Niciodată nu am avut timp până acum să facem pentru noi, tot ce ne-am dorit și cum ne-am 
dorit. Dar a venit vremea. Avem acum șansa de a savura timpul pe care nu l-am prețuit 
niciodată… pentru că niciodată nu ne-am gândit până acum, că timpul are prostul obicei de-a fi 
ireversibil. Ocupându-ne mereu de activități urgente, având mereu urgențe și priorități peste 
urgențe, a venit timpul sau mai bine zis nu este prea târziu să ne îndreptăm și către cele esențiale. 
Să nu mai lăsăm sufletul să se risipească, trăind doar biologic de pe o zi pe alta. Când vom pleca 
în marea călătorie, dintre toate comorile acestei lumi vom lua cu  noi doar ce păstrăm în suflet. 

Aceasta nu înseamnă că de acum va trebui să nu ne mai distrăm, să nu ne mai simțim bine, 
să nu mai facem mișcare și sport pentru că îmbătrânim, ci îmbătrânim dacă nu mai facem 
mișcare și sport. 

Iar dacă nu am dat importanță până acum, a venit vremea ca în fiecare dimineață să-i 
mulțumim Domnului, pentru că ne-a mai dăruit încă o zi cu sănătate, iar în CALEA pe care o 
avem de urmat, ADEVĂRUL să ne călăuzească pașii, ca să ne trăim VIAȚA frumos, iar 
sufletele noastre să fie scăldate în LUMINĂ. 
 
 
 
 
Col.(rtr).prof.univ.dr.ing. Burlacu Ștefan 

 
 
 

COLONEL PUMNEA MINODOR MARCEL 
20.12.1937-09.01.2022 

 
Un om, o viață, o profesie, o familie, un destin… 
S-a născut și a copilărit într-un ținut românesc 

pitoresc și rustic, în comuna Ungra, județul Brașov, din 
părinți dascăli, cu dragoste de școala și învățătură, tatăl 
fiind inspector școlar, mama învățătoare. 

Atmosfera intelectuală din familie, cu iubire și 
respect față de școală, l-a marcat toată viața, dovadă fiind 
nenumăratele abilități intelectuale dovedite pe tot 
parcursul formării și dezvoltării profesionale. 
Intuiesc că putea fi, tot așa de bine, un priceput inginer, un 
medic destoinic, un dascăl capabil să pregătească generații 
de elevi dar, dragostea de țară și de carieră militară l-au 
determinat să urmeze cursurile Liceului Militar „Dimitrie 
Cantemir” pe care l-a absolvit în anul 1954 și Școala 

Militară de Ofițeri, arma transmisiuni, din Sibiu, între anii 1954-1957, cu rezultate notabile și 
clasări de top în promoție. 
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Prima garnizoană în care și-a desfășurat activitatea a fost Caracal, între anii 1957-1965, 
comandant de pluton și de companie transmisiuni. Rezultatele obținute în conducerea 
subunităților l-au recomandat pentru a fi acceptat să funcționeze în Școala Militară Superioară 
de Ofițeri „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, pe funcțiile de comandant pluton elevi, 1965-1967 și 
comandant companie elevi, 1967-1970. A muncit cu multă pasiune, abnegație și respect față de 
elevi, fiind cotat ca unul din cei mai respectați ofițeri! 

În perioada 1970-1975 a fost avansat ca instructor cu activitatea de personal în aceeași 
instituție. 

În urma susținerii examenului de admitere, urmează, între anii 1975-1977, cursurile 
Academiei de Înalte Studii Militare, absolvită cu media generala 8,96, una din cele mai bune 
medii din promoție! 

Este repartizat în garnizoana Sibiu, la Școala Militara de Ofițeri Activi „Nicolae 
Bălcescu” unde, între 1977-1985, funcționează ca șef de transmisiuni și lector-șef, cu rezultate 
notabile în activitatea de învățământ militar de transmisiuni și în organizarea, evidența și 
mentenanța tehnicii militare. 

Între anii 1985-1987, este numit șef stat major la Școala Militară de Maiștri și Subofițeri 
„Gheorghe Lazar”, unde depune mult efort și pasiune, având rezultate deosebite în activitățile de 
stat major și pregătire de luptă.  

În perioada 1987-1989, a îndeplinit funcții de conducere în Școala Militară de 
Transmisiuni „Decebal”, iar între anii 1989-1991 a funcționat ca șef de stat major (primul 
locțiitor al comandantului). 

În acest interval de timp, decembrie 1989-februarie 1990, s-au produs evenimente cu 
mare încărcătură politică și militară și pentru că am trăit și eu (și-mi amintesc și acum), cu mari 
emoții, desfășurarea crudelor și incertelor evenimente, o să descriu, pe scurt, modul în care col. 
Pumnea Minodor Marcel a condus instituția. 

Pe data de 17.12.1989, după primirea indicativului de luptă surprinzător, ne-a așteptat în 
curtea școlii, ne-a dat câteva ordine clare și scurte (și-a ascuns cu abilitate emoțiile firești!) și am 
trecut cu toții la executarea lor. În comandament erau chemați doar cei care aveau de desfășurat 
activități în acele momente, iar fiecare comandant cunoștea misiunea de îndeplinit și acționa în 
consecință! 

Excesele unora s-au datorat faptului că erau persoane nepotrivite la momente nepotrivite! 
Cazuri rare, cu consecințe grave! 

În toată perioada, din 17.12.1989 și până la jumătatea lunii februarie 1990, a condus cu 
realism, fermitate și corectitudine toate evenimentele petrecute! în intervalul de timp 1991-1994, 
an în care s-a pensionat, a desfășurat activitățile specifice șefului de stat major (primul locțiitor 
al comandantului), la Institutul Militar de Transmisiuni din Sibiu. Astfel, și-a pus în valoare 
întreaga experiență didactică, tehnică și militară pentru formarea studenților ca militari 
destoinici și pricepuți, capabili să cunoască și să folosească viitoarea tehnică din dotarea 
subunităților și unităților militare. 

Pe parcursul carierei militare a obținut rezultate notabile la examenele de maior și 
colonel, precum și la cele două cursuri de pregătire militară și, respectiv, didactică. 

Viața unui militar cuprinde, cu adevărat și viața sa familială, cea care îl împlinește ca om, 
părinte și bunic. A fost un soț iubitor, tandru, respectuos, sensibil, dedicat familiei! A avut trei 
băieți, Sorin-Doru, Florin-Cătălin și Ioan-Silviu (Sorin-Doru a urmat cariera tatălui lui, cadru 
activ în aceeași școala de renume) și doi nepoți, Raul-Mihai și Antonia-Maria. 

Este greu să cuprinzi, într-un spațiu mărginit, viața unui om împlinit, cu enorm de multe 
realizări profesionale și familiale! 

Este o onoare și o datorie să-l prezint, pe cel care a fost colonel Pumnea Minodor Marcel, 
în mod obiectiv și realist, pentru că reprezintă, cu adevărat, un model demn de urmat! 
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Col.(rtr.) Dănuț Alexandru Humeniuc 
 
 

COL.(rtr.) OCTAVIAN ONIGA (TAVI) 
 
 
Anul 1946 părea să facă uitat războiul mondial. 

Rănile începeau să se închidă cu trecerea timpului. Orașele începeau 
să se curețe treptat de ruinele provocate de bombardamente. 
Magazinele și bodegile erau deschise. Seceta din anul anterior părea 
să fie de domeniul trecutului. Mai rămânea Armata roșie, ca un 
coșmar ideologic, dar ar fi trebuit să se ducă peste graniță, așa cum 
dispăruseră în timp și alte oștiri invadatoare. Cartofii, mâncarea 
săracului, ajunseră un lux. Ziua de 6 martie a adus marcarea unui an 
de la ajungerea la putere a guvernului Petru Groza și, pentru prima 
data în istorie s-a dat ordin ca 70% din efectivele armatei să participe 
la manifestațiile procomuniste. Armata nu mai era instituția menită să 
apere un popor de o agresiune externă, ci devenea un instrument 
politic pentru preluarea puterii. Atenția opiniei publice a fost 
orientată spre procesul mareșalului Antonescu, executat la 1 iunie 
1946. Sosirea verii promitea o recoltă bună și uitarea lipsurilor din 
iarnă și primăvară. Ghinion, însă! Seceta a revenit prin căldurile 
tropicale și recolta era compromisă de la 31 iulie. Guvernul Groza n-
a luat seceta în serios și a rezultat un genocid prin înfometare. 
Românii au pierit pe capete de foame, mai ales cei din categoriile cele mai sărace. Puterea 
executivă era interesată numai de propagandă în vederea alegerilor, care aveau să fie falsificate 
la 19 noiembrie 1946. 

Aceasta era situația în țara când, la 3 octombrie 1946, s-a născut, la Sibiu viitorul ofițer 
al Armatei Romane, OCTAVIAN ONIGA, într-o familie de intelectuali cu stare socială destul 
de bună. Tatăl său, Octavian, era judecător la Curtea de Casație Alba Iulia, iar mama sa era o 
merituoasă profesoară de limba română. În scurt timp, însă, rămâne orfan de tată, acesta 
stingându-se din viață foarte de timpuriu și, de la vârsta de 7 ani, copilul va fi crescut și educat 
mai departe doar de mama sa. 

Începe învățătura la Școala Generală nr. 5 din Sibiu, actuala Școală Gimnazială „Regina 
Maria” (înființată în 1929, purtând denumirea de Școala primara de fete „Regina Maria”, fiind 
primul local de școala primară românească construit în Sibiu, după Marea Unire din 1918. 

Din 1961 urmează cursurile Școlii Medii nr. 3, fostul (până în 1948) Liceu de fete 
„Domnița Ileana” cu sediul pe b-dul. Victoriei nr. 3-5. Începând cu 1970, Școala Medie nr. 3 
primește denumirea de Liceul Teoretic „Octavian Goga” și este mutat în actualul local.  

Pe întreg parcursul școlii Octavian Oniga s-a dovedit a fi un elev silitor, conștiincios, cu 
înclinare către disciplinele exacte, bun coleg, sociabil și respectuos. Educația primită în familie, 
disciplina și rigurozitatea care i-au influențat caracterul l-au determinat ca, la terminarea liceului, 
să se îndrepte către o carieră militară. Așa se face că în anul 1964 reușește să treacă examenul de 
admitere în Școala Militară Superioară de ofițeri „Nicolae Bălcescu” la arma Transmisiuni. 

Pe timpul celor patru ani de studii se dovedește a fi un elev receptiv, bun executant al 
ordinelor primite, silitor și dornic să pătrundă tainele viitoarei cariere, mereu curios și tenace în 
a învăța să lucreze cu aparatele și echipamentele de transmisiuni. În același timp, dovedește o 
mare ușurință în parcurgerea disciplinelor fundamentale predate de cadrele universitare. 
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Termină școala în august 1968, fiind avansat la primul grad de ofițer, gradul de 
locotenent și este repartizat la Regimentul 55 Transmisiuni din Someșeni, Cluj-Napoca, actualul 
Batalion 55 Comunicații si Informatică. Acesta este continuatorul tradițiilor de luptă ale 
Regimentului 2 Transmisiuni, înființat la 1 aprilie 1932, în localitatea Câmpina, prin Decretul 
Regal nr. 47/22 februarie 1932. În 1959, a devenit Regimentul 55 Transmisiuni, iar în 1990 a 
primit denumirea onorifică „Napoca”. Actuala denumire datează din 1 iulie 2006 și face parte 
din Divizia 4 Infanterie „Gemina”. 

După un an de zile, în 1969, datorită bunelor rezultate obținute la instrucție și a aprecierii 
de care s-a bucurat pe timpul școlarizării, este mutat în Școala Militară de Maiștri Militari și 
Subofițeri „Gheorghe Lazar” din Sibiu, pe funcția de comandant pluton elevi subofițeri de 
transmisiuni. În anul 1973, în urma rezultatelor deosebite obținute cu promoțiile de elevi 
subofițeri pe care i-a instruit, este promovat pe funcția de comandant companie elevi subofițeri 
de transmisiuni, funcție pe care o ocupă până în anul 1979. Începând cu anul 1979, datorită 
tactului și spiritului organizatoric și pedagogic dovedit, a experienței acumulate în instruirea și 
formarea viitorilor subofițeri de transmisiuni este promovat Șef de stat major Batalion elevi 
subofițeri de transmisiuni, iar din 1982, comandant Batalion elevi subofițeri de transmisiuni în 
cadrul aceleiași instituții. În anul 1987, prin ordinul nr. 42/14.08.1987 al ministrului Apărării 
Naționale s-a dispus reorganizarea, la pace, prin preluarea pregătirii maiștrilor militari și 
subofițeri de transmisiuni și a maiștrilor militari tehnică de calcul de către Școala Militară de 
Ofițeri Activi de Transmisiuni, începând cu 15 septembrie 1987. 

Ofițerul de transmisiuni OCTAVIAN ONIGA, care a acumulat o vastă experiență 
didactică și pedagogică este încadrat din acest an, 1987, ca lector la catedra de specialitate din 
cadrul Școlii Militare de Ofițeri Activi de Transmisiuni din Sibiu, ocupându-se de pregătirea 
subofițerilor de transmisiuni.  

După evenimentele din 1989, învățământul militar trece printr-o perioadă de schimbări 
materializate prin schimbarea cadrului legislativ, a programelor școlare, prin dispariția unor 
discipline de învățământ și apariția altora noi, prin finalizarea studiilor. În 1990, denumirea 
școlii a fost schimbată în Școala Militară de Transmisiuni „Decebal”, iar în 1991 s-a transformat 
în instituție militară de învățământ superior cu denumirea „Institutul Militar de Transmisiuni 
„Decebal”. Această nouă structură de învățământ militar avea misiunea să pregătească ofițeri 
activi de transmisiuni cu durata de 4 ani, maiștri militari de transmisiuni și maiștri militari de 
tehnică de calcul cu durata școlarizării de 3 ani și subofițeri de transmisiuni, cu durata de 
școlarizare de 2 ani. 

Ofițerul ONIGA reușește să se adapteze cu brio tuturor acestor modificări și, datorită 
abnegației și seriozității dovedite este avansat lector șef în cadrul aceleiași catedre de specialitate, 
având în continuare responsabilitate în pregătirea subofițerilor de transmisiuni. În anul 1997, 
decide ca, după 35 de ani petrecuți în cadrul Armatei Române, de slujire a poporului cu dăruire 
și abnegație, la cursuri, în aplicații, la clasă, în teren și poligoane, pe frig, pe ploaie, prin zăpadă 
sau în arșița soarelui, în autospeciale sau pe jos, este timpul să se retragă, fapt care se petrece pe 
25 iulie, când primește decizia de trecere în rezervă cu drept de pensie și gradul de colonel. 

Trebuie menționat faptul că pe timpul carierei de ofițer de transmisiuni a urmat mai 
multe cursuri de perfecționare profesională și de studiere a limbilor străine, fiind decorat cu 
Ordinul Militar clasa III-a, clasa II-a și clasa I-a. 

S-a căsătorit în anul 1980, în urma unei minunate povești de dragoste, cu Maria 
Spineanu, devenită Oniga, căsnicia lor dovedindu-se a fi trainică pe parcursul a 40 de ani. 

După trecerea în rezervă se angajează, cu aceeași energie avută pe timpul carierei de 
ofițer, în activitatea A.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, filiala județeană Sibiu ,„General Ilie 
Șteflea”, unde participă cu entuziasm la adunările și activitățile desfășurate în Sibiu, dar și în 
excursiile și evenimentele organizate de asociație în diferite alte locații din țară și străinătate. 
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De altfel, atât în cariera sa de ofițer activ de transmisiuni, cât și ca ofițer în rezervă și 
apoi în retragere, OCTAVIAN ONIGA s-a dovedit a fi un bun coleg și prieten, un om energic, 
temperamental, dar cu suflet blând, un om harnic, de cuvânt, punctual, glumeț. TAVI, așa cum îl 
alintau colegii și prietenii a fost mereu omul pe care te puteai baza precum și „pata de culoare” a 
întâlnirilor amicale sau familiale. 

Dispariția sa prematură, în anul 2020, a fost regretată de toți cei care l-au cunoscut, care 
i-au fost colegi, prieteni, șefi, subordonați, elevi sau studenți. 
 
 
 Col. (rtr) Ioan Friciu 
 
 
 

PREOT DE RĂZBOI (III) 
- Jurnal - 

(urmare din Rezervistul Sibian nr.30 ) 
 

 
Frontul din Moldova, a II – campanie - 1944 

 
Activitatea pastorală la Ambulanța Diviziei 18 

Vânători de Munte este descrisă de fostul preot căpitan activ 
Friciu Octavian într-un scurt Jurnal de Război: 
 6 Aprilie. Orele 3 dimineaţa, am plecat cu trenul spre 
Sibiu. Până la Războieni, am călătorit împreună cu soţia şi 
Puiu. Când m-am despărţit Puiu a plâns. Ei au plecat spre 
Luduş. Eu am continuat drumul şi cu regret în suflet şi cu 
mare durere la despărţire am ajuns la Sibiu pe la orele 12. Am 
plecat direct la Turnişor unde este cantonată Ambulanţa 
Diviziei 18 Munte- bagajul l-am lăsat în gară. Am trimes 
ordonanţa de la adus în cantonamentul de la o familie de saşi. 
Am plecat la Stoica I., aicea m-am întâlnit şi cu Marian Ghe. 
şi am aflat că Ionaşcu s-a învârtit de a rămas acasă. Sunt 
deprimat ca nu mai este nici o şansă de salvare. 
 7 Aprilie. Mi-am luat efectele militare de la companie 
pe la orele 2 d.m., am vorbit la telefon cu Tenzica, care mi-a 
spus că mâine soseşte şi Valer la Sibiu. Azi m-am plimbat cu 

Manu-bătrânu prin Sibiu. Notez cât de făţarnice sunt unele persoane, care fac pe drepţii, pe 
sfinţii şi nu vreau să recunoască mişeleasca operă că m-au mutat de la Divizie 20, la 18 munte. 
 8 Aprilie. După o noapte de nesomn, seara a sosit Valer. M-am sculat şi am plecat la Sibiu 
şi am fost cu Valer pe la Clinică şi pe la Ursu. S-a aranjat în principiu. Valer a plecat acasă. Pe 
la orele 12 am îmbarcat în gara Sibiu, iar la orele 3 d.m. am plecat fiind instalaţi în vagonul 
cl.II.Nr.50063. Am plecat foarte supărat, fiindcă ştiu unde mă duc. M-am aşezat în acelaşi 
compartiment cu Pr. Buracu. Trenul aleargă şerpuind şi gâfâind, iar gândul meu zboară, pe aripi 
de gânduri acolo departe la soţioara mea scumpă şi la copilaşul meu drag. Am scris din gară 
acasă, am scris din Copşa Mică, unde m-am întâlnit cu Bat.III, Reg.83 Inf. Ce bucurie când mi-
am văzut cunoscuţii. Seara, pe la orele 7, am sosit la Dumbrăveni, unde am vorbit cu Teofil 
(n.n.fratele cel mare al autorului, fiind elev refugiat, la liceu în această localitate care nu a fost 
cedată Ungariei), iar noaptea ne-a prins pe drum spre Braşov şi am aţipit pe canapeaua ce îmi 
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este şi pat, iar gândul ca printr-un vis plăcut deapănă clipele fericite petrecute acasă, care acum 
au zburat, s-au sfârşit. 

9 Aprilie. În tic-tacul trenului, ce îmi aduce aminte de cântecul „Roţilor de tren”, m-am 
trezit când ne apropiam de Braşov. Aicea am scris iar o scrisoare acasă. M-am aprovizionat cu 
alimente şi, pe la orele 10, am părăsit Braşovul, spre Ungaria. Pe la orele 12, prin gara Prejmer 
am trecut frontiera în Ungaria. Ne-au întâmpinat jandarmii cu pene de cocoşi şi grănicerii. Aicea 
am observant următoarele: a) convoaie nesfârşite de refugiaţi din Moldova cu care şi căruţe, o ce 
mizerie, ce jale. Unde am ajuns! b) Frontiera cu sârmă ghimpată, cu şanţuri antitanc şi cazemate. 
Se vede că ungurii se aşteptau la un atac din partea românilor. Pe la orele 13, ajungem la Sfântul 
Gheorghe, unde am văzut o armată maghiară, multă mobilizare. Azi, la noi este Duminica 
Floriilor, iar la Unguri Paştile. Aicea am beut apă minerală „Vâlcele“. Este o regiune foarte 
frumoasă şi bogată. Am continuat drumul printr-o regiune asemănătoare Mureşului, de la 
Reghin în sus. Am trecut pe la Tuşnad Băi, apoi la Tuşnad Sat, unde am stat mai mult. Am 
observat că ungurii nu sunt prea mulţumiţi cu regimul unguresc, din discuţiile cu ei. Pe la orele 
10 seara am trecut prin Miercurea Ciuc, iar pe la 11 am ajuns la Ciceu (Petru Rareş). Toată 
noaptea am stat aicea în vagon şi ne-a fost foarte frig. 

10 Aprilie. În zorii zilei, când m-am sculat ţeapăn de frig, am observat că această regiune 
istorică este foarte frumoasă şi deschisă. Pe la orele 10 am plecat, dar numai cu jumătate de tren 
odată, fiindcă se începe urcuşul peste Carpaţi. La Mihăileni, unde am stat mai mult, am aflat de 
la populaţie ura ce o poartă faţă de germani. Două cazuri:1) Un soldat german a împuşcat pe un 
ungur pentru a lua furaje la cai, 2) 52 soldaţi germani au necinstit pe femeia unui picher. Este 
armata germană ce se retrage în debandadă. Am urcat mai departe în munte – regiuni minunate -  
trecând prin gara Nădejde (Ajanda) şi peste minunatul viaduct, ajungând la cea mai mare 
înălţime, la gara Ciumani (Lovesz). Aicea am stat mai mult şi am avut timp ca să privesc acest 
frumos platou, pe unde Oltul este doar un pârâiaş de munte. Aicea am aflat de la ceferiști că ei ar 
fi făcut revoluţie dacă nu îi ocupau germanii, de altfel îi urăsc, mai ales că duc lipsuri de multe 
lucruri, tutun, vin, chibrituri, alimente etc. De aici am trecut printr-un tunel lung şi am coborât la 
Lunca de Mijloc. Regiune frumoasă, port românesc, case româneşti, dar iar am dat de tranşee, 
sârmă ghimpată, cazemate etc… Seara am ajuns la Ghimeş- o gară foarte murdară. Aicea am 
rămas şi peste noapte- tot într-un vagon- casă destul de comodă. 

11 Aprilie. Încă nu ne-am trezit şi am trecut iar frontiera în România şi am ajuns în gara 
Palanca. Când ne-am trezit, soarele strălucea ca un glob de aur pe vârful muntelui românesc. 
Am plecat cu cântecul „Roţilor de tren“ mai departe, pe frumoasa Vale a Trotuşului, o regiune 
foarte frumoasă. În tot timpul călătoriei ne-am întâlnit cu nenumărate trenuri germane care se 
retrăgeau spre ţară. Am trecut prin gara Simbrea, apoi Comăneşti, aicea am luat de la Crucea 
Roşie lapte şi pâine. E foarte surprinzător că germanii se retrag cu trenul, cu maşini, cu căruţe şi 
călări şi în retragere devastează totul. Am ajuns la Tg. Ocna, un orăşel destul de frumos, de 
munte. Aici am văzut Penitenciarul deţinuţilor care lucrează în baia de sare, de alăturea. Apoi, 
Mănăstirea Măgura aşezată sus pe munte, într-o regiune foarte frumoasă unde se află şi un lac cu 
peşte, iar pe vale, pe lângă ea şerpuieşte drumul spre Slănicul Moldovei. De aicea am scris 
acasă. Lumea evacuează mereu, iar până în Adjud am văzut pe şosea coloane nesfârşite de 
premilitari, evacuaţi de prin Botoşani şi Dorohoi, care acum pleacă spre Oltenia. O jale de 
nedescris- halul în care se află şi dezordinea mare a lor, unii se mai acăţară de trenuri sau de 
căruţe, iar germanii care vin în sens invers, nu se mai termină. Adjud, sosind aicea pe la 5 
dimineaţa şi am plecat doar pe la ora 8 seara, dar cu mare tristeţe căci ni s-a schimbat destinaţia, 
trebuind să mergem spre Bârlad. Noaptea am sosit la Mărăşeşti, o gară mare şi un loc istoric, în 
faţa gării se vede Mausoleul Eroilor. 

12 Aprilie. Încă de noapte eram trezi în gara Mărăşeşti fiindcă s-a dat alarma aeriană. Ne-
am împrăştiat prin gropile din dosul gării, dar nu a fost nimica. În zorii zilei am plecat mai 
departe şi am trecut prin Tecuci spre Bârlad. Ne-am întâlnit cu tancuri şi evacuaţi, şi ce mizerie, 
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o ţigănie mare. Ajungând la Bârlad am scris o scrisoare acasă. Dar ce oraş nenorocit, parcă n-ar 
cunoaşte veacul al XX-lea, este aşa de rămas şi murdar. În gară sunt numai trenuri cu evacuaţi şi 
cu armată, ce merg în sens invers. Noi însă călătorim înainte pe valea Bârladului, a apelor ce nu 
au albie şi mergem spre Vaslui. Cu fiecare metru ce ne apropiem de front, fiori reci trec prin 
mine, fiind că ştiu ce este războiul, şi mai ales când mă gândesc câte am suferit în I-a Campanie. 
Şi mai mult, numai la încercuire mă gândesc ca să nu o facă ruşii, care presează mereu. Dar 
trenul aleargă înainte, înainte  fără să ştie de starea mea sufletească şi poate a multora. În I-a 
Campanie am plecat cu elan, cu mare credinţă în victorie, însă acum nu. Seara când soarele se 
culcase deja, am sosit şi noi în gara Vaslui. Am stat până la orele 2 noaptea în tren, când am 
primit ordin de debarcare. 

13 Aprilie. Ajunşi în gara Vaslui, am debarcat, pachetându-ne toată sărăcia în căruţe, căci 
Ambulanţa are numai două maşini(camioane), din care una nu funcţionează. După ce am luat un 
lapte pe la orele 8 dimineaţa, am luat-o ţigăneşte prin Vaslui pe şoseaua ce merge spre Iaşi. Am 
trecut pe jos prin oraş, dar ce oraş nenorocit, nu este nici cum e comuna Breaza-Mureş, case 
mici, scunde, neîngrijite, nici o simetrie, şi când mi-aduc aminte de poezia lui Alecsandri „Peneş 
Curcanul“, mi-l închipuiam cu totul altfel. La ieșirea din oraş m-am urcat şi eu într-o căruţă, am 
văzut o clădire mai răsărită, Penitenciarul pentru minori. Cu maşina au plecat numai Maiorul 
Ticuşan şi cu prietenii- un gest nu prea frumos. Noi însă mergeam înainte prin praf şi hârtoape – 
drum foarte rău şi nenorocit şi trecem pe lângă  „movila lui Burcel”, până ce ajungem la orele 12 
în comuna Soleşti. Aicea am poposit, fiind obosiţi, am mâncat o bucată de pâine. Am văzut 
aicea Conacul lui Rosetti, unde este înmormântată Elena Doamna. Plecăm mai departe, dar totul 
este o jale, pământuri întinse nelucrate, neîngrijite, case nenorocite, văzându-le credeam că mă 
aflu în Stepa Calmucă. Acuma înţeleg de ce toţi pripăşiţii în Ardeal din Moldova nu vor să se 
mai întoarcă acasă. Nu înţeleg cum Ştefan cel Mare a putut face atâta istorie cu acest popor 
nenorocit? Noi mergem înainte prin praful ridicat de maşinile ce vin şi se reîntorc de la front şi 
abia noaptea, după o oboseală foarte mare ajungem la destinaţie în comuna Pocreaca. Am făcut 
azi pe jos şi cu căruţa 46 Km. Ajunşi aicea pe la orele 10 seara, am intrat în cantonament la 
Maiorul în pensie Duca. M-am şi culcat imediat, mort de obosit şi de foame, cu gândul la  Bunul 
Dumnezeu ce în multe biserici este acum lăudat prin cântări, fiind Joia Mare, lumea fiind la 
denie. 

14 Aprilie. E ziua sfântă - Vinerea mare. Mă scol aproape ţeapăn în urma marşului făcut. 
Deşi trebuia să ajunez n-am putut de slab şi am băut o cafea. Am plecat prin comună să o 
recunosc. O comună nenorocită, abia câteva case mai răsărite, oameni săraci ce se pregătesc de 
evacuare, iar în această comună de răzeşi au fost mai demult 7 preoţi. Observări:1) Germanii se 
retrag în debandadă ducând cu ei tot ce puteau devasta. Au şi femei în vagoane şi în căruţe- viaţă 
imorală. În comune pe unde au trecut sunt terorişti şi bestiali. 2)  Armata română, caută să apere 
cu orice preţ pământul românesc, dar nu ştiu cum va reuşi, fiindcă puhoiul este mare. Şi lumea 
militară nu cam vede bine pe cei care conduc ţara, căci sunt multe şi mari nedreptăţi. Mulţi s-au 
furişat cum au putut de la front. Iar situaţia noastră actuală cu frontul la Roman, Iaşi, Tighina şi 
malul Nistrului nu este prea fericită. 3) Populaţia română de pe aicea este foarte înapoiată şi 
săracă, nu cred decât în băutură. Lasă că nici conducătorii lor nu sunt mai breji! Preoţii şi 
bisericile lor lasă foarte mult de dorit. O, mult s-ar putea face aicea dacă ar avea cine… 
4)Războiul îşi continua drumul. Noi auzim încontinuu bubuitul tunurilor, iar avioanele zboară 
mereu pe deasupra noastră. Noi medităm mereu şi ne consfătuim ce este de făcut în situaţia grea 
în care ne aflăm. Azi am scris o scrisoare în plic, acasă, după ce am ajuns la destinaţie. Şi mă 
gândesc că oare ce face scumpa mea soţie şi copilaşul meu iubit. Sigur că poate îşi aduce aminte 
de momentele de supărare când zicea că mai bine să fiu pe front… Când soarele s-a dus la 
culcare, am plecat şi eu capul meu spre odihnă cu gândul la Bunul Dumnezeu. Seara am făcut 
Prohodul Domnului. 
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15 Aprilie. E Sâmbăta mare, zi frumoasă de primăvară. Azi, am început să cunosc mai 
bine comuna şi populaţia- comună sărăcăcioasă, cu populaţie nenorocită, lipsită de toate. Au un 
singur merit, ştiu să beie bine toţi - un vin din hibrizi şi ţuică de casă. Sunt în pregătire de 
evacuare şi îşi prădaseră totul. Azi am scris acasă un plic. M-am gândit şi acasă şi mai ales că m-
aduc aminte de scenele frumoase petrecute cu soţia, când spunea că mai bine aş fi pe front! Ce o 
fi gândind acuma? Azi am cunoscut şi familia preotului din sat, Topală. Ce mizerie şi delăsare, 
ce ruşine a preoţimii! Azi am mâncat foarte bine, mai ales după ce ne-am mai odihnit puţin şi 
noi şi ne-am aranjat ca de Paşti. Seara, după o conversaţie familiară cu domnul Caras şi 
Teodorescu, colegi de cameră am plecat capul pe pernă cu gândul la cei dragi de acasă. 

16 Aprilie. E Ziua mare a Învierii. Pe la orele 5 dimineaţa deja sunt la Biserică, cu toată 
armata din comună, precum şi populaţia  şi fac Învierea singur, căci Pr. Buracu este plecat la  
cartierul Diviziei. Am făcut Învierea şi Sfânta Liturghie, am predicat, am slujit Paştile etc. Toate 
au mers foarte bine şi au rămas foarte mulţumiţi atât ofiţerii cât şi credincioşii ceilalţi. Pe la 
orele 10 am terminat şi am luat o gustare la familia Duca. Apoi am făcut un duş şi m-am 
primenit. La masă am vorbit trupei, apoi am luat şi noi masa, destul de bogată. Mai mult, a fost 
azi o zi foarte frumoasă şi caldă. A trecut aşa de bine, numai un gând mă munceşte, cum şi-o fi 
petrecut această zi scumpa mea soţie şi drăgălaşul meu fecior. Seara a fost un fel de petrecere la 
familia Duca, în camera vecină, dar a tinerilor, eu însă m-am culcat şi am adormit în cântecul 
tineresc, cu gândul acolo departe la aceia dragi şi scumpi ai mei. 

17 Aprilie. M-am sculat mai târziu şi am plecat la biserică, unde a făcut Liturghie Pr. 
Buracu. Azi, am scris o carte poştală acasă şi a trecut ziua liniştit, doar tunurile se mai aud din 
când în când, iar noi facem pronosticuri când bune, când rele, când suntem trişti, când suntem 
veseli. La masă am avut oaspeţi de la Divizie, Medicul şef Lt.col. dr. Costea şi un maior medic 
veterinar. Când soarele a plecat la culcare şi noi ne-am retras în camerele noastre. Şi după o 
distracţie cu colegii de cameră în amintirile trecutului, am adormit, noi care nu ştim ce ne 
aşteaptă ziua de mâine. 

18 aprilie. E ziua de Marţi, a treia zi de Paşti. Pe la orele 7 dimineaţa, am plecat cu o 
căruţă – specific moldovenească, în comuna Trestiana la 2 Km. unde am făcut Sfânta Liturghie 
pentru armată şi populaţie, am mai fost pe la Poiana unde am îngrijit o bolnavă şi am slobozit 
din casă o femeie. Când m-am reîntors pe drum, un avion rus a lăsat o bombă, bineînţeles 
departe de mine - a fost o sperietoare. Azi a venit iar un ordin de evacuare a populaţiei- ba când 
eram în biserică îmi spune cantorul local că Ruşii ar fi rupt frontul şi ar fi intrat în Iaşi. A fost o 
groază pe mine ca nu cumva să vină şi eu să fiu în biserică. Noroc că nu a fost adevărat. A trecut 
şi această zi ca şi celelalte fără vreun eveniment mai important, dar gândul meu zboară acolo 
departe şi ori de câte ori văd un copil îmi curg lacrimile, văzându-l pe Puiu. 

19 Aprilie. Azi a fost o zi liniştită, numai avioanele noastre care plecau în valuri, mai 
tulburau văzduhul. Fiind o zi frumoasă m-am plimbat prin grădinile cu pomi. Azi a fost la noi 
Comandantul Diviziei, general Băldescu, care a rămas foarte mulţumit de toate. Seara am 
început să scriu iar acasă, deşi azi am mai trimis o carte poştală. Noaptea am adormit mai rău. 
Nu ştiu de ce? 

20 Aprilie. De dimineaţă, am terminat scrisoarea şi am şi trimis-o la poştă. Azi am 
ridicat 1000 de lei, alocaţie de munte. Până la masă, o căldură mare, am stat pe iarbă şi am cetit 
diferite schiţe. După masă am primit ordin să fim gata de plecare, dar a început să plouă, o 
ploaie ca vara cu fulgere şi tunete. Vestea ar fi bună că Ruşii sunt scoşi din Moldova, i-au 
respins ai noştri, cu regret căci a fost numai un banc. Pe la orele 5 după masă, am primit ordin de 
îmbarcare şi plecare. Mi-am adunat toate, dar nu plecăm azi, mai ales că a plouat toată seara şi 
noaptea. M-am culcat iar în patul meu, cu care mă obişnuisem, cu gândul la Bunul Dumnezeu ca 
să ne ajute la drumul pe care îl facem. 

(VA URMA) 
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Turda 1942 - în mijloc, cu pălărie, confesorul garnizoanei, cpt. Preot Octavian Friciu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Te Deum - Garnizoana Turda 1942 
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  ing. Ilie Hanzu 
    - Săliște - 
 
 
1919 - DIN OCUPAŢIA ROMÂNEASCĂ A UNGARIEI (V) 

(continuare din Rezervistul sibian nr.29) 
 
 

 (Jurnal de evenimente de război de acum peste 100 de ani, privite prin prisma 
documentelor originale, aflate în Jurnalul de Operaţii al Diviziei 16-a din Transilvania. În 
documentele citate, am păstrat vocabularul şi ortografia limbii române de acum un secol.) 

(continuare din Rezervistul sibian nr.29) 
 
 31 Maiu 1919. După bătălia victorioasă din ziua precedentă, în care toate numeroasele 
atacuri furioase duşmane au fost respinse producând mari pierderi duşmanului, la ora 1.35 se 
primeşte o adresă foarte urgentă de la Colonelul Ciaffi prin care anunţă Div 16-a că el retrage 
trupele cehoslovace şi rutene „31 Cescoslovenski plus Velitelstvi” la ordinele comandamentelor 
sale superioare.  
 La ora 1.40 s-a luat legătura, după multe aşteptări, cu comandamentul de Kaschau, când 
Hanzu după o convorbire energică, chiar violentă, prezentată detaliat în raportul Nr. 508, dar a 
reuşit la orele 3.10, trupele ceheşti să fie oprite pe loc cu comandă verbală şi le-a cerut ordinul 
scris care a sosit la 6.30. Cu toate că aceste trupele cehoslovace au fost vulnerabile şi s-au retras 
din faţa ungurilor, lăsând o porţiune din frontul Div.16 descoperit. Corespondenţa cu trupele de 
la Praga este în limba germană. Inamicul a atacat din nou după ora 3, cu artileria, la 3.08 cu 
infanteria la Tisza Lucz, la 3.30 cu o companie de mitraliere la Belso Bocs respinsă, 4.45-5.45 
cu trenul blindat la Hernand Nemeti. Frontul cehoslovac este spart din nou la 11.20 şi 
cehoslovacii se retrag pe tot frontul. Luptele s-au desfăşurat cu intensitate toată ziua şi pe întreg 
frontul. Div.16-a rezistă încă bine pe poziţii. Ungurii fac concentrări de forţe pentru atacurile de 
noapte sau pe mâine. Spre seară au sosit întăriri: trenul blindat şi 2 ecadroane ale R 5 Roşiori. 
Între orele 19.20-20 are loc o convorbire între Şeful de Stat Major al Grup Nord Lt. Col 
Negulescu şi Şefu Bir. Operaţii al Diviziei 16-a Maior Gh. Tătaru după care se primeşte ca 
prevenire ordinul de retragere Nr. 6286 al Comand. Tr. Tr. al trupelor române  la est de Tisa. 
Ordinul efectiv de retragere al trupelor noastre îl poate da numai comandantul Diviziei 16-a 
după ce studiază ordinul de prevenire al retragerii.   
 1 Iunie 1919. Iată ordinul de retragere de la Vest, la Est de Tisa, dat de generalul Hanzu 
pentru toate trupele române care în perioada 4 mai-3 iunie 1919 au luptat la vest de Tisza, 
respectiv ORDINUL Nr. 527 din 1 iunie 1919 ora 3.25; sosit la trupe la ora 4.15: „Retragerea a 
fost ordonată în capul de pod de la Tokay pe linia Tisza-Dada, Pthangy, Mezo-Zombor, Mad, 
Holos-Teto./531/ de comun acord cu trupele cehoslovace în etape. În prima etapă pe linia Tisa-
Lucz, Strazoghalom, Sachalom, Megyaszo. A doua etapă jumătatea distanţei dintre Tisza-Dob, 
Tisza Lucz, Takta-Harkany, Legyes Benye, vest de Monok, Hohe Perehal. MERG ÎNAPOI 
Grupa Diviziolli în zona Tisza-Stragsahalom, Tarka Harkany inclusiv. Grupa Colonel Dragu în 
zona de la nord de aceasta, până la zona Gesztely,- Szrencs exclusiv… Felul execuţiei retragerii: 
prin lăsarea înapoi de detaşamente puternice, cu puşti mitraliere, începe colonel Dragu în mici 
pachete, pentru a executa prima etapă. Grupa Diviziolli lasă Bat. 1/91, încă în gruparea actuală, 
lasă detaşament în prima linie şi ia poziţie în Tisza Lucz şi pe stânga Sachalom. Trenul blindat 
acoperă această mişcare, închizând la început între gara Tisza Lucz şi gara Hernand Nemety şi 
mai târziu pe distanţa dintre Szerencs-Tisa Lucz. Retragerea mai departe în linia etapei 2-a se va 
începe la W( oră secretă)”. Precizează pe ore ce face fiecare unitate luptătoare şi continuă: 
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„Ambele poduri de la Belso-Bocs se distrug. Ambele grupe din ziduri de apărare( drumuri) cu 
liniile telefonice să fie distruse radical în mai multe puncte, de asemenea şi linia ferată Întreg 
materialul rulant al căilor ferate se va evacua înapoi peste Tisza. Bat. 1/81 îngrijeşte ca după 
trecerea peste Tisza, ca toate vasele să fie pe malul stâng. De asemenea se trage şi sârma podului 
umblător. Se vor instrui trupele că retragerea este voită, iar nu forţată şi deci nu trebuie să aibă 
nici o influenţă asupra moralului, nici a disciplinei sau ordinei.  
 

COMANDANTUL DIVIZIEI 16-a GENERAL:/SS/HANZU 
 
 Generalul Moşoiu îl cheamă 
urgent la telefon pe Generalul 
Hanzu şi discută împreună o 
jumătate de oră de la 11 la 11.30 
„Cine este la aparat?- aici la aparat 
Generalul Moşoiu- Chemaţi la 
aparat pe Generalul Hanzu- 
imediat- aici Generalul Hanzu- aici 
Gen. Moşoiu. Salutare Hanzule- te-
am căutat să te întreb care este 
situaţiunea în momentul de faţă 
pentru ca comandamentul Trupelor 
de la Sibiu considerând că Dta îi 
cunoşti personal şi ai o strânsă 

legătură cu ceho-slovacii- care se menţin pe dreapta trupelor noastre în contact- ne-a dat în acest 
moment un ordin ca să oprim retragerea în special să stea pe loc aripa dreaptă care este în 
contact cu cehoslovacii rămânând ca numai aripa stângă a capului de pod să se retragă atâta cât 
este necesar spre a nu fi învăluită de inamic pe la nord- această dispoziţiune s-a luat cred din 
cauza fluctuaţiunilor prea dese şi din cauza ştirilor variate care s-au primit despre Ceho-Slovaci- 
Spune-mi dacă retragerea se poate opri şi dacă se poate executa acum dispoziţiunea cea nouă a 
Comand. Tr. Transilvania. Cehoslovacii au început retragerea la 5 ore ( de la ora 5)- Am avut o 
înţelegere cu ei că retragerea să se oprească în prima etapă în linia Tisza Lucz, Megyasza, 
Herand Keres.- ei însă nu s-au ţinut de vorbă şi au plecat întruna în a doua etapă.- Coloana 
Colonel Dragu era un timp oarecare descoperită în dreapta la Sachalom.- prin dispozițiunile date 
nu s-a întâmplat nimic coloanei Dragu- retragerea efectuată până acum în etapa doua e 
următoarea: Perehal aproape de Hernand 1km vest de Monok marginea vest Legyes Benye 2 km 
vest de Bekes marginea de est dela Takta Harkany şi de acolo în sud până la Tisza Veche- linia 
între noi şi Cehoslovaci s-au stabilit 2 km sud de Bekecs.- Regimentul 81 cu 3 batalioane se află 
acum între Bakecs şi Takta Harkany, Regt. 81 cu 2 bataloane se află de la Takta Harkany până 
la Tisza Veche.- 2 batalioane de vânători sunt la est de Szerencs un batalion vânători se află 
aproape la Harangud-Csillag şi se va retrage imediat după ce vor ocupa batalioanele noastre 
linia anumită.- al patrulea batalion de vânători e în mers între Bekecs şi Sterencs.- 3 escadroane 
cavalerie Roşiori se vor concentra în regiunea Monok şi după ce vor ocupa Cehoslovacii linia 
lor, au ordin să plece la Szerencs peste localitatea Onod. Cehoslovacilor le-am spus că rămân în 
etapa a doua până când ei vor putea ţine linia lor sau până voi primi alte ordine.- ei dispun 
pentru linia Perehal, Becs de 5 batalioane cu un efectiv total de 1 000 oameni.- o baterie au 
numai, aşa că le-am dat eu o baterie pentru a spijini frontul lor în regiunea Monok- dintre cele 5 
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batalioane spun ofiţerii francezi că 3 ar fi bune .- mai departe le-am comunicat că atunci când 
voi face a treia retragere de etapă sau că ei nu pot ţinea linia lor sau că primesc ordin pentru a 
mă retrage voi merge în linia Tisza Dada- Pthrugy-Mad- Holos Teto.-Ocuperea liniei din etapa 
2-a este intenţionată în dreapta regimentului 82 între Bekecs şi Tarka Hatkany având canalul 
Tarkta înainte Reg. 81 în stânga Reg. 82, batalionul de vânători2/3 va primi ordin să meargă de 
la Harangod Csillag peste Tarkta Szada-pardon de la începutul conversaţiei ţi-am pus în vedere 
dispoziţia Comand. Tr. din Transilvania de a ne opri şi a nu ne mai continua retragerea-văd că-
pardon , retragerea e deja oprită.-din etapa 2-a încă nu sa dat nici ordin ca să plece trupele 
înapoi-foarte bine – vă veţi opri definitiv pe terenul unde aţi ajuns cu etapa 2-a.-adică vest de 
Monok, vest Legyes Benye, Tarka Harkany- Tisza- veţi primi în această privinţă un ordin de 
operaţii mai detaliat, până atunci opriţi-vă şi rezistaţi cu orice preţ, pe terenul unde se găsesc 
acum trupele sosite după etapa 2-a. –luaţi contact strâns cu cehoslovacii şi controlaţi cu multă 
scrupulozitate ori ce ştiri relative la mişcările aliaţilor noştri cehoslovaci.- Cred că cele 3 
escadroane de cavalerie ar putea perfect acoperi dreapta capului de pod şi a menţine o strânsă 
legătură cu cehoslovacii.- Dvoastră de altfel întrebuinţaţi cavaleria după necesităţile locale şi 
situaţia militară.-Am înţeles Dle General dacă e aşa atunci va fi de lipsă să-i ajut nu numai cu o 
baterie şi 2 escadroane ci şi cu infanterie.-că ei singuri cum se află acum, cu cele 5 batalioane, 
nici nu cred că vor ţinea linia lor mult timp.- chiar capăt ştirea că cehii ar fi fost surprinşi la 
Hernand Kercs de 2 batalioane inamice şi 15 mitraliere susţinute de artilerie şi respinşi.- Se zice 
în raportul comandantului companiei 1 din 3 Vânători că cehii s-ar fi retras în mare neregulă 
părăsind armele. Spuneai că cehii dispun în sectorul lor de 5 batalioane cu un efectiv de 10 000 
de oameni.-Am spus că cehii dispun de 5 batalioane cu un efectiv de 1 000. oameni.- Atunci mi 
s-a comunicat greşit.- afară de aceasta îţi atrag atenţia că Generalul Hennocgue de la Kaschau 
acuza trupele române, adică Divizia 16-a că se retrag şi produc prin aceasta şi retragerea armatei 
Cehoslovace aruncând vina după cum vezi asupra trupelor noastre.- deja ce nu corespunde de 
loc cu rapoartele Dvoastă relative la rapoartele precipitate ale cehoslovacilor.- Prin urmare luaţi 
legătura strânsă cu Generalul Hennocgue şi profitaţi că colonelul Pârcălăbescu pe care la-ţi 
trimis Dvs din ordinul acestui comandament se găseşte deja la Kaschau la Comandamentul 
generalului Hennocgue. Chiar acum Lt. Colonelul Pârcălăbescu ne-a trimis plângerea 
Generalului Hannocgue de la Kaschau că trupele noastre retrăgându-se forţează frontul 
Cehoslovac să se retragă.- Ar fi bine ca imediat ce se produce vreo mişcare înapoi a trupelor 
cehe să îi comunicaţi generalului Hennocgue direct prin Pârcălăbescu. Îţi atrag atenţia ca să iei 
dispoziţia cu toate trenurile regimentale.-şi impedimentele care nu sunt absolut necesare trupelor 
în capul de pod să fie trimise pe stânga Tisei.- Mai aveţi ceva să mă întrebaţi?- nu mulţumesc 
Dle General- la revedere Hanzule şi şansă bună!- am onoarea să vă salut Dle General Moşoiu.- 
În urma celor discutate, că Generalul Hennocgue ne acuză că trupele române se retrag de pe 
front şi silesc şi armata Cehoslovacă să se retragă. Gen.Hanzu a dat ordin Lt Colonelului 
Pârcălăbescu ofiţerul român de legătură cu armata cehă, cel care informa fals atât pe Hennocgue 
şi tot fals raporta şi la Grupul de Nord, ca să vină imediat pe front la Szerencs la 
Comandamentul Div. 16-a cu şeful de Stat Major al Div. 6-a Cehoslovace pentru a se convinge 
de realitate”. 
 Imediat pe 1 iunie 1919 după ora 12 Generalul Hanzu dă ordine trupelor sale, că 
momentan se anulează etapa 2-a de retragere, să rămână pe loc şi să reziste pe poziţii până la noi 
ordine.  

(va urma) 
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Col (r) Rodica Nicolae 
ANCMRR  
Filiala „POSADA” Curtea de Argeș 
 
 

MERIT DEVENIT TRADIȚIE 
 
 

Un turist, sosit pentru prima oară în Curtea de Argeș, este fascinat de acest orășel cochet 
și primitor din Muntenia, de care a auzit poate din cărțile de istorie - ca fiind prima capitală a 
Țării Românești -, din mass-media sau din alte surse că aici se păstrează cele mai importante 
edificii bizantine de pe teritoriul României - printre care se numără Biserica Domnească, 
monument de secol XIV, aflat pe lista indicativă a UNESCO - sau, pur și simplu, din vorbele 
celor care l-au vizitat deja și l-au recomandat ca pe o zonă turistică ce nu poate fi ignorată.  

De ceva vreme, a devenit „regal”. Astfel că la sfârşitul lunii octombrie 2014, la Palatul 
Elisabeta avea loc un eveniment care ar fi trebuit să fie de maximă importanţă pentru 
municipiul Curtea de Argeş, cel căruia i-a fost conferit titlul de „Oraş Regal”. Titlul a fost 
acordat de regele Mihai I, prin intermediul principesei Margareta, „în semn de preţuire pentru 
legătura spirituală, identitară, culturală şi istorică dintre străvechea urbe şi Coroana Română”. 

După o perioadă de reală buimăcire, în care multe întreprinderi de succes au dispărut, 
locuitorii acestui oraș s-au orientat către preocupări care să le asigure traiul, dar și să genereze 
dezvoltarea economică, turistică și culturală a zonei, neignorând valoroasa sa importanță istorică.  

Se știe că punctul principal de atracție este Mănăstirea Curtea de Argeș, un lăcaș 
ortodox din România, situat în orașul Curtea de Argeș, construit între 1515-1517, de Neagoe 
Basarab, în stil bizantin, care reprezintă unul dintre cele mai celebre monumente arhitectonice 
medievale din Țara Românească. 

Dar, orașul se poate mândri cu multe alte lucruri: minunatul bulevard cu tei, casele 
muntenești, care păstrează stilul vechi argeșean, bisericile și clădirile frumoase - majoritatea 
monumente istorice -, dar și cu noi edificii ce se încadrează în peisajul de dealuri domoale.  

În acest peisaj minunat, activează Filiala Argeș „POSADA” a Asociației Naționale a 
Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „ALEXANDRU IOAN CUZA”, al cărei președinte 
este dl. col (rtr) Laurențiu Domnișoru, o personalitate energică a orașului regal și talentat 
grafician, ce reușește să atragă în rândul filialei foste cadre militare și nu numai, organizând tot 
felul de evenimente și activități care pun în valoare dragostea de țară și de tradițiile care definesc 
sufletul românesc. Membrii filialei sunt persoane remarcabile care s-au evidențiat în diferite 
domenii și care participă efectiv la înflorirea și dezvoltarea comunității. O astfel de personalitate 
este domnul Sandu Nichita, membru al filialei de mai mulți ani și al cărui nume este legat de o 
atracție deosebită pentru turiști și devenită deja marcă înregistrată: Fabrica lui Moș Crăciun.  

Fabrica funcționează la Curtea de Argeș de ceva ani și mii de copii din toată țara i-au 
călcat pragul. Moșul, ajutat de spiriduși, realizează globulețele și apoi, print-o magie, sunt 
poleite cu praf argintiu sau auriu și chiar personalizate. Este un brand recunoscut internațional. 
ARGCOMS, denumire cu semnificaţie - Argeş, Ceramică, Ornamente, Mobilă, Servicii, 
produce și vinde en-gross către agenții economici din țară și străinătate, o gamă variată de 
ornamente din sticlă pentru pomul de Crăciun (globuri multicolore) și vârfuri metalizate, clare, 
lustre, într-o prezentare deosebită, figurine specifice sărbătorilor de iarnă, ceramică decorativă 
și utilitară, mic mobilier pentru casă și grădină, elemente de tâmplărie, artizanat textil.  

În anul 2019, ARGCOMS a participat la NATO Charity Bazaar, cea mai amplă acțiune 
caritabilă anuală găzduită de Organizația Atlanticului de Nord, care a reunit reprezentanți ai 47 
de state, dornici să colecteze cât mai multe fonduri financiare pentru sprijinirea unor importante 
proiecte caritabile.  
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Standul României, unul dintre cele mai apreciate, păstrează un renume prin originalitatea 

prezentării și diversitatea produselor oferite. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără sprijinul 
determinant pe care Reprezentanța Militară a României la NATO și UE l-a primit din partea 
ARGCOMS. Produsele companiei au evocat, armonios, nu numai calitățile antreprenoriale de 
excepție, dar și spiritul autentic și valorile tradiționale, ca mostră a României europene. 

Ca urmare a reușitei deosebite în cadrul activității caritabile de la Bruxelles, președintele 
Sandu Nichita a primit felicitări din partea Reprezentanței Militare a României la NATO și UE, 
transmise de general-locotenent dr. Dumitru Scarlat.  

Participarea cu succes a ARGCOMS la NATO Charity Bazaar a devenit o tradiție cu 
adevărat remarcabilă, astfel că produsele companiei sunt din nou solicitate la această activitate 
cu specific filantropic. Compania ARGCOMS este din nou invitată să contribuie cu produsele 
sale la NATO Charity Bazaar 2022, campanie ce se va desfășura în luna noiembrie 2022, la 
Cartierul General al NATO din Bruxelles, Belgia.  

Invitația a fost făcută de către reprezentantul Militar al României la NATO și UE, 
general-locotenent Vasile Toader.  

Prin ceea ce realizează, prin zelul și implicarea deosebită în perpetuarea tradițiilor 
românești și prin dorința de a face vizibile frumusețile și atracțiile minunate ale zonei, domnul 
Sandu Nichita face cinste cu succes orașului Curtea de Argeș și Filialei Județene Argeș 
„POSADA” a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere. 
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Col.(r) Vasile Duca 
redactor-șef adjunct al revistei 
„Rezervistul Sibian” 

 
15.09 2022 

- Prezentarea documentelor primite pe timpul vacanței de la conducerea  centrală a ANCMRR 
de către președintele asociației col.(rtr.) Ioan Lăpădat; 
- Păstrarea unui moment de reculegere în memoria camarazilor decedați pe timpul vacanței; 
- IN MEMORIAM – Avram Iancu (150 de ani de la trecerea la cele veșnice a CRĂIȘORULUI 
MUNȚILOR APUSENI) autor: prof.univ.dr.Lucian Giura - material prezentat de col.(rtr.) 
Vasile Duca; 
- Vizită la Biserica „Buna Vestire, unde s-a prezentat istoricul lăcașului de cult. 
 

13.10.2022 
- Prezentarea noilor modificări ale Statutului ANCMRR „ALEXANDRU IOAN CUZA” – 
Col.(rtr.) Ioan Lăpădat; 
- Organizarea „Parastasului de obște”, în amintirea camarazilor decedați de la parastasul din 
anul 2021 și a sărbătoririi ZILEI ARMATEI ROMÂNE; 
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- Organizarea mesei festive la Restaurantul ILEANA în ziua de 25 Octombrie – Col.(rtr.) 
Alexandru Petrescu; 
- Lansare de carte: „ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD - Francmason și om politic”- a 
prezentat autorul cărții Col.(rtr.) Prof.univ.dr. Gheorghe Bichicean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.11.2022 
- Comunicarea unor hotărâri ale Biroului Național ANCMRR ocazionate de ZIUA ARMATEI 
ROMÂNE: 
 - avansarea la gradul de comandor a D-lui căpitan-comandor MĂHĂREA VIOREL; 
 
 - acordarea DIPLOMELOR DE MERIT 

  următorilor membri ai asociației: 
  - Col.(r.)dr. Coman Raluca; 
  - G-ral (rtr.) Palada Victor; 
 
 
 
 - acordarea DIPLOMELOR DE EXCELENȚĂ 

  următorilor membri ai asociației: 
 
 - Col.(rtr.) Lăpădat Alexandru; 
 - Col.(rtr.) Oprișor Saia; 
 - Col.(rtr.) Duca Vasile. 
 
 
 
 

 - acordarea MEDALIEI DE ONOARE 
  următorilor membri ai asociației: 

  - Col.(rtr.) Bâscă Nicolae; 
  - Col.(rtr.) Crăciun Nicolae 
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 - acordarea EMBLEMEI DE ONOARE 

  următorilor membri ai asociației: 
  - Comandor (rtr.) Munteanu Nicolae; 
  - Col.(rtr.) Domide Aurel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- alocuțiuni legate de sărbătorirea zilei armelor: 
 
 - ZIUA ARTILERIEI 10 noiembrie – a prezentat col.(rtr.) prof.univ.dr.Gh. Bichicean; 
 - ZIUA VÂNĂTORILOR DE MUNTE 3 noiembrie – a prezentat col.(r.) Marius Popența 
 
 

EXCURSII 
1. CLISURA DUNARII 
- TRASEU: Sibiu, Sebeș, Petroșani, Târgu Jiu, Tismana, Băile Herculane, Drobeta Turnu 
Severin; OBIECTVE TURISTICE: 
Mănăstirea LAINICI, sculpturile lui Constantin Brâncuși din Parcul din Târgu Jiu, Mănăstirea 
Tismana; 
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PLIMBARE CU VAPORUL PE DUNARE  

(Cazanele Mari , Cazanele Mici); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. POIANA BRASOV 
-TRASEU: Sibiu, Rupea, Poiana Brașov, Bran; 
OBIECTVE TURISTICE:  
Cetatea Rupea,  
Biserica Neagră Brașov, 
Poiana Brașov, Castelul Bran; 

 
 
 
 
 

3. SEJUR GRECIA (PARALIA KATERINI 
- EXCURSII OPȚIONALE METEORA, SKIATOS; 
- SEARĂ GRECEASCĂ. 
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c-dor(r) Țiplea Mircia 
 

 
Mediaș - Monument dedicat 
savantului Hermann Oberth 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marți, 2 august 2022, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere 
Mediaș, în colaborare cu Primăria Municipiului Mediaș, a organizat un eveniment în memoria 
renumitului savant Hermann Oberth, părintele navigației spațiale, care a trăit, a creat și a muncit 
în orașul Mediaș, între anii 1925 și 1938. 

Manifestarea a constat în dezvelirea unei plăci comemorative și a avut loc la 
monumentul dedicat savantului Hermann Oberth, amplasat pe str. Brateiului (ieșirea spre 
Sighișoara) 

La eveniment au luat parte reprezentanți ai instituțiilor militare, dar și din administrația 
publică locală, instituții de cultură și organizații neguvernamentale. 
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Col. Ioan Părean 

 
 

ÎN IAD 
(continuare din nr.30/2022 

 
Alungat de la poarta Raiului, mă îndrept cu paşi şovăitori spre tărâmurile neguroase 

ale celeilalte Împărăţii. Acolo, sigur voi fi primit. Cu braţele deschise şi…cu focurile 
aprinse. Trist, dar adevărat. 

Drumul este bun, nesperat de bun, chiar mai bun decât cel care duce în Rai. Se vede 
că multă lume circulă în această direcţie. Sau, poate, ministrul Transporturilor, de aici, se 
ocupă personal de el?! Cine ştie?  

De cum ajung la porţile larg deschise ale Iadului, o gardă de onoare, compusă dintr-
o duzină de draci călare pe cai negri, perfect aliniaţi şi înarmaţi cu furci din fier, îmi 
prezintă onorul. Comandantul gărzii, unul măsliniu ce seamănă leit cu Obama, vine şi 
mă întâmpină zâmbind. 

- Bine-ai venit în Împărăţia noastră! De mult te aşteptam! Intră, intră, nu te sfii. Te 
duc direct la Preaîntunecatul nostru împărat. Te aşteaptă cu ţigările pe masă şi cafeaua 
caldă. 

- Mă, drace! În primul rând, eu nu fumez, iar în al doilea rând nu văd de ce-i atâta 
grabă? Io îs ardelean şi nu mă grăbesc niciodată, dar mai ales acum … şi aici. 

- Atunci, de ce conduceai maşina cu viteză atât de mare, când te-ai izbit de plopul 
acela? 

- O testam … să văd ce poate. Am prins şi eu o porţiune de drum bun şi drept, că în 
România drumurile-s …cum le ştii. 

- Tu crezi că eu umblu prin ţara aia, din Europa de est, care are capitala …la 
Budapesta … sau cam aşa ceva? 

- Mă drace, tu eşti ungur? Sau doar vrei să mă-nervezi?  
- Nu-s ungur, dar am c-am lipsit de la orele de geografie, iar cât priveşte ţările ălea 

de-acolo…tot un drac!  
- Ia, spune-mi repede cum te cheamă! Că eu am o bănuială… 
- Drăcescu, … Kuky Drăcescu! răspunse pe nerăsuflate încornoratul. 
- Eşti sigur? Nu te cheamă Dracfyi sau … cam aşa ceva? 
- Nu. Ţi-am spus că nu sunt ungur…şi apoi, aici nu mai avem naţionalitate.  
- Bine mă Kuky, te cred pe cuvânt. Drăculescu ori Dracfy…tot un drac. 
- Hai să mergem la Şefu’! 
- Înainte să-mi beau cafeaua cu Sarsailă, sau cum se numeşte Preaîntunecatul pe 

numele lui mic, aş vrea să dau o raită prin Iadul ăsta al vostru, să nu mă duc 
nedocumentat la audienţa drăcească. 
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- Preaîntunecatul nostru împărat are mai multe nume: Scaraoţchi, Împieliţatul, 
Diavolul, Tartorul, Încornoratul, Satana şi multe altele, dar el îl preferă pe cel de Lucifer. 

- Când am să-l întâlnesc, îi pot spune Luci? Nu de alta, dar să nu spună că nu vreau 
să fim amici.  

- Spune-i cum vrei…tot un drac. Şi tot acolo ajungi. 
- Unde, anume? 
- În cazanul cu smoală topită. Sau te gândeai că te pune, încă de la început, şef peste 

haremul Iadului. 
- Doar n-o fi dracu’ aşa de negru. 
- E chiar mai negru decât îţi închipui. E negru-antracit. 
- Asta mai vedem noi. Dar până una-alta, hai să dăm o raită prin Iad. Sau te grăbeşti? 

Hai să începem cu aleea din dreapta, că pare mai scurtă. 
- Eşti de dreapta? 
- Acum cred că da. Cea mai mare parte a vieţii am fost de stânga. Chiar am crezut 

în binefacerile comunismului. Apoi, după revoluţia din ’89 am sperat în binefacerile 
democraţiei originale, româneşti. Acum, văd că s-a ales praful din tot şi toate. Vai de ea 
Ţară! Mai rău ca pe vremea fanarioţilor. 

- Bine zici! Decât la voi, mai bine la noi. Avem de toate … nu ne lipseşte nimic. 
Dar hai să-ţi arăt o parte din Împărăţie. E mult mai întinsă decât Raiul. Aici sosesc peste 
85% dintre muritori. Pe toţi îi primim cu braţele deschise şi fiecăruia îi găsim de lucru. 
Noi nu avem şomeri. Unii lucrează, alţii sunt lucraţi. Nimeni nu stă degeaba. Nu facem 
deosebire de rasă, naţionalitate, sex sau credinţă.  

- Adevărat comunism este Iadul ăsta! Devine din ce în ce mai interesant. 
-  Mergem? întreabă şeful gărzilor drăceşti. 
-  No, hai! 
Şi, la braţ cu încornoratul meu amic, plecăm agale pe aleea din dreapta. Nu văd 

niciun fir de iarbă, nicio frunză în copacii ce străjuiesc aleea. Totul pare ars şi o 
uscăciune deşertică acoperă totul.  

- Voi daţi des cu ierbicid pe aici, de nu mai este nimic verde? 
- Noi suntem ecologişti şi nu folosim chimicale. Din când în când, dăm drumul 

flămânzilor, care în lumea voastră au fost graşi. Supraponderali, vreau să zic. Ei 
ciugulesc iarba şi frunzele. Apoi, îi trimitem înapoi, în sectorul „Foame de-a pururea” 
pentru încă o mie de ani. 

- Păi, ziceai că aici aveţi de toate. Că nu vă lipseşte nimic. De ce nu-i hrăniţi pe 
nenorociţii ăia?  

- De aia! Aici totul se plăteşte. În tot ce-ai depăşit măsura în Lumea voastră, aici 
pătimeşti …şi plăteşti. Suntem doar în Iad, …ce dracu’!  

- Dar ăştia care stau în picioare cu ţepuşa sub bărbie şi au gura cusută, cine sunt? 
Ce-au fost în viaţa lumească? 

- Parlamentari! Cei care, când nu dormeau în băncile parlamentului, vorbeau prostii. 
Dintr-o clădire imensă şi neagră, se auzeau cele mai groaznice ţipete pe care le-am 

auzit vreodată. 
- Măi drace! Adică, mă Kuky, ce mama dracului este în clădirea aia?  
- Acolo este sanatoriul special. Acolo se ispăşesc cele mai grele păcate. Cei de 

acolo pătimesc de zece ori mai mult decât ceilalţi internaţi.  
- Au fost doctori în viaţa lumească? 
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- Au fost şi doctori printre ei, dar majoritatea au fost preoţi. Preoţi de toate religiile 
şi confesiunile. Avem încheiat un protocol cu Dumnezeu. Cei care au păcătuit în viaţa 
lumească, au încălcat cele zece porunci, deşi erau primii care trebuiau să le respecte, au 
fost repartizaţi aici. Cei mai mulţi dintre ei au fost informatori ai Securităţii. Mai ale 
dracului cazne ca aici nu găseşti în întreg Iadul. Hai să intrăm, să vezi cu ochii tăi. Poate 
te gândeşti să rămâi şi tu aici. 

- Mulţumesc, nu. Mă Kuky, eu sunt milos din fire şi apoi, … am eu faţă de popă?  
- Faţă nu prea, dar burtă da. Poţi purta brâul roşu, ...că ai pe ce-l pune. Ai dus-o bine 

în viaţa lumească, după cât se vede. 
- Nu pe cât mi-aş fi dorit. 
- Hai să te duc în sectorul militar! Să vezi acolo cazne. Cazne cazone. 
- Nu, nu, nu! De trei ori nu. Nu ştiu cu cine mă-ntâlnesc dintre cunoscuţi şi dacă mă 

vede cu tine, va zice că am pile în Iad şi-mi cere protecţie. Iar de protecţie cred că am 
nevoie şi eu. 

- Dar unde mai vrei să te duc? 
- Du-mă la Lucifer. Mi s-a făcut lehamite de lumea asta drăcească.  
- Aşa devreme te-ai plictisit? Nu ţi-am arătat barurile, bordelurile, cazinourile … şi 

toate celelalte drăgălăşenii drăceşti … de care beneficiază cei conştiincioşi şi vrednici în 
ale răului, bineînţeles după un stagiu de cel puţin un mileniu în Iad. 

- Mai dă-le dracului de drăgălăşenii! Hai, du-mă la Lucifer! 
- Bine! Tu ai vrut-o. Vezi cum te porţi, că… dai de dracu’. 
- Cred c-am dat deja! Dacă e să te ia dracu’, te ia şi din uşa bisericii. 
 

*** 
După o perdea de ceaţă, văd o intrare ca o gură de peşteră din care ieşeau aburi şi 

fum. Din interior se auzeau ritmuri de manele. 
- Lu’ Şefu’ îi plac manelele? 
- Grozav. Toate îi plac, dar mai ales ale lu’ Guţă. 
- M-am lămurit şi cu voi! Vai de capul vostru! 
- Poate de-al tău! 
Kuky mă împinge în faţa unei arătări hidoase. 
- Ţi l-am adus, stăpâne! Ăsta-i, el este cel care l-a supărat pe Sfântu’ Pătru. L-am 

verificat. El este cel pe care-l aşteptai de atâta vreme. 
- Salut, Preaîntunecate Lucifer! Pot să-ţi spun Luci? Tu … poţi să-mi zici 

Neluţu’, … aşa îmi spun prietenii foarte apropiaţi, deşi am 1,85 şi de curând am 
împlinit …peste 100 de kilograme. Ce-ai rămas aşa blocat? Sau ţi-a paralizat nervul 
zâmbirii? 

- Mă, tu ai tupeu nu glumă! Sau nu ştii unde te afli şi cu cine stai de vorbă? 
- Da` tu ştii cine sunt eu? Dacă nu ştii …n-ai cultură generală! 
- Cum dracu’ să nu ştiu!? De cum te-ai prezentat la poarta Raiului, te-am luat în 

vizor. Drăculeţii noştri au pus microfoane şi camere de luat vederi peste tot în Rai. Nimic 
nu se mişcă acolo ca eu să nu ştiu. Am ascultat în direct toată convorbirea ta cu Sfântul 
Pătru. Mi-a plăcut. Eram sigur c-ai să ajungi la noi.  

- Curată Securitate! Sau ai o jumătate de normă la KGB? 
- Asta-i secretul nostru drăcesc! Mai departe. Ai şi alte întrebări? 
- Ai spus „drăculeţii noştri”. Voi aveţi mai multe categorii de încornoraţi? 
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- Da. Drăculeţii cei mici şi simpatici sunt de mărimea unei mâţe. Ăştia se pot 
strecura oriunde. Ei pun microfoane peste tot, până şi în Rai. Urmează dracii comuni, de 
mărimea unui om normal, cam de talia lui Putin, apoi superdracii de mărimea unui bivol 
african. Pe mâna lor am să te dau după ce pleci de la mine. 

- Nu poţi să mă ţii pe lângă tine? Un fel de ordonanţă. Îţi lustruiesc coarnele, îţi 
ţesăl smocul din coadă, îţi ung copitele cu cremă de ghete Am fost la vânătorii de munte 
şi acolo aveam şi cai. Nu mă ocupam eu direct de cai, dar mă pricep. 

- Mă, am eu faţă de cal?  
- Nu! Mai repede de măg…, de leu imperial, de leu… ca și cel de pe stema 

judeţului Sibiu. 
- Mă, tu mă compari cu mâţa aia de pe stema judeţului vostru? Este cel mai jalnic 

leu pe care l-am văzut în viaţa mea. Este chiar mai jalnic şi mai prăpădit decât moneda 
voastră naţională. Dacă vei căuta pe internet şi vei găsi un leu mai pocit şi mai jalnic, îţi 
dau o sută de euro. 

- Cred că aici ai dreptate, nicăieri în lume nu cred că pot găsi un leu mai răpciugos. 
Dar şi voi aţi trecut deja la moneda europeană, euro? 

- Nu! Noi avem aici tot felul de monede, din toate ţările. Le avem de la cei ca tine, 
care vin la noi cu buzunarele pline şi vor să ne mituiască. Să ocupe un loc mai călduţ, … 
mai aproape de cazan. Noi aici nu folosim monede, facem doar troc. Banii îi dăm 
dracilor care pleacă în misiune pe pământ. Nu ştii că banu-i ochiul dracului?  

- Dacă tu crezi că eu am venit aici cu buzunarele pline, te înşeli amarnic. Este 
adevărat că în viaţa pământeană, în ultimii ani, n-am dus lipsă de nimic, dar buzunarele 
pline nu le-am avut niciodată … nici măcar acum şi aici. Am venit pe nepregătite. Dacă 
nu-ţi place, trimite-mă înapoi pe Pământ, în România, ajută-mă să devin parlamentar 
vreo două-trei mandate şi apoi mă întorc cu buzunarele pline, cum îţi place ţie. 

- Cei care au păşit în Iad nu mai au nicio speranţă. Nu există cale de întoarcere. 
- Înseamnă că am dat de dracu’! 
- Şi încă cum! 
- Bine îmi spunea săraca bunică-mea: „Fă-ţi, nepoate, cruce mare că-i dracu’ 

bătrân!” 
- Dacă mai rosteşti o dată vorba aia, te trimit direct în cazanul cu smoală topită!  
- Nu se poate mai bine în frigiderul cu bere rece? Am alergie la căldură. Şi-apoi, 

dacă aveţi prea multă smoală sau bitum, cum îi spunem noi, faceţi o sponsorizare la cei 
care lucrează la autostrada Sibiu – Orăştie.. Că de vreo cinşpe ani o tot construiesc şi n-o 
mai termină. Precis şi-a băgat dracu’ coada în afacerea asta. Ce zici? Am dreptate? 

- Nu cerceta aceste legi, că eşti nebun de le-nţelegi! Cel mai tare ne-am băgat … 
coada în autostrada „Transilvania”, dar pe tine oricum nu te mai interesează. Nu mai pui 
tu mâna pe volanul vreunei maşini.  

- Şi voi sunteţi cu deviza „Crede şi nu cerceta!”? 
- Această deviză este valabilă oriunde. Şi în Rai, şi la noi. Ia spune-mi repede: ce 

păcate ai făcut? Să văd unde te repartizez, că mai am un interviu. 
- Toate, în afară de sodomie şi crimă. 
- Păcat,… mare păcat. Dacă le aveai şi pe astea îţi găseam un loc călduţ, …chiar 

foarte călduţ. 
- Nu-i târziu, mă Luci. Dacă te întorci şi te apleci niţel …cel puţin încă un păcat îl 

pot bifa chiar acum… sau poate pe amândouă. Ce zici? Încercăm figura?  
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- Ia-l, Kuky, şi zvârle-l în cazanul numărul 13! ...Şi pune zece draci să sufle în foc! 
Să fiarbă nemernicul! Încă aşa ceva nu mi s-a mai întâmplat. 

Doi super-draci apăruţi din senin, m-au înşfăcat de ceafă şi, cu şuturi în fund, m-au 
dus şi m-au scufundat în cazanul cu smoală topită. Cu o furcă mă înţepau şi mă ţineau 
lipit de fundul cazanului. 

*** 
Nu vă spun ce transpirat m-am trezit, când a sunat ceasul deşteptător, care m-a scos 

din acest coşmar. A fost oare doar un coşmar? Cine poate să ştie? 
 
 
 
 
 
Col.(rtr) Ștefan Vișan 
 
 
 

PESTE ANI  
 
 
 Păstrez, ca pe-o floare de mire, amintirea întâlnirii mele cu un om deosebit pe care l-am 
îndrăgit mult şi căruia îi port şi acum, peste ani, o vie amintire. Este vorba despre omul, 
scriitorul, militarul Paul Constant, care poate a sădit în sufletul meu prima picătură de cerneală 
pentru pana mea de gâscă. Iată cum s-au petrecut faptele: 
 O vizită ocazională în oraşul de pe malurile Cibinului m-a făcut să-mi doresc a reveni cât 
mai curând posibil, pentru a-l cunoaşte în amănunt, nu doar cele două, trei locuri văzute în fugă. 
Şi dorinţa mi s-a împlinit, nu peste mult timp. Iată-mă tânăr locotenent, sosit în Sibiu, bucuros 
nespus, cu ochii şi sufletul larg deschise spre a cuprinde cât mai mult din ceea ce avea să îmi 
ofere. Un schimb de locuinţă mi-a prilejuit şansa de-a avea, încă de la început, o cameră şi 
bucătărie situate într-un bloc de cazarmă în faţa rondoului ce întretaie Calea Dumbrăvii cu 
actualul bulevard Mihai Viteazu. Nu o dată, revenind de la serviciu, paşii mi s-au întretăiat cu ai 
unui domn boem, ca tras prin inel, elegant, distins, cu un zâmbet discret în colţul buzelor, atunci 
când nu erau ocupate de o pipă arar fumegândă. Un vecin amabil, Jean Grijenko, mi-a 
astâmpărat curiozitatea, spunându-mi că este scriitorul Paul Constant, fost colonel în armată. 
Sigur, aceasta explica în mare măsură figura lui distinsă, oarecum superioară, şi m-am mirat 
chiar a nu fi bănuit acest fapt fără ajutorul cuiva. Nu mult în timp, peste câteva zile doar, paşii 
ne-au adus faţă în faţă, iar privirile noastre s-au întâlnit. Au fost ca două mici fulgere pe care le-
am resimţit adânc în mine. Instinctiv l-am salutat regulamentar de la trei paşi aproape, oprindu-
mă în dreptul lui. La început, a zâmbit cine ştie căror aduceri aminte, pe urmă s-a oprit, iar 
curiozitatea din privire s-a materializat în cuvinte rostite cu o voce prietenească care, şi astăzi, 
după atâţia ani, îmi răsună cald în urechi: 
 - Am onoarea ! Ne cunoaştem? 

Un pitic părea că mă strânge de gât să-mi oprească cuvintele. 
 - Eu ştiu cine sunteţi... aş fi onorat... sunt locotenentul Vişan – şi mai departe nu am mai 
putut rosti un cuvânt, roşindu-mă. 
 Mi-a întins mâna, strângând-o bărbăteşte. 
 - Şi eu sunt... onorat. Dacă ştiţi cine sunt, atunci nu mai e cazul să mă prezint. De unde 
sunteţi de loc? – zâmbind – dacă nu deranjează. 
 - Clujean, Bonţida. Una din reşedinţele Grofului Banffy. 
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 - Da, știu. Am vizitat mai demult castelul. Păcat, a ajuns o ruină! Studiile le-aţi făcut la 
Cluj, bănui. Buni profesori! 
 - Da. Am absolvit Liceul Clasic. Referitor la dascăli: foarte buni. Unul mai bun ca celălalt, 
într-o continuă competiţie. 
 Scriitorul din el probabil era curios. 
 - Vă place literatura? Citiţi? 
 - Nu pe cât mi-aş dori, sau cât o făceam în timpul liceului. Mai rup însă din altele. Păcat că 
atât de greu se găsesc cărţile bune. 
 - Avem biblioteci dotate în Sibiu. Nu le ocoliţi. Iar... dacă doriţi să întâlniţi şi oameni care 
nu doar citesc şi scriu avem şi un cenaclu literar... valoros, aş spune eu. 
 - Nu am cunoscut încă nici un scriitor. Aş fi curios şi... onorat părându-mi-se o lume 
aparte. 
 Râse ca de o glumă bună.  
 - Ce tânăr sunteţi! Ei, nici chiar aşa! Sunt oameni obişnuiţi. Poate puţin mai – şi se opri 
graţie unui gând – dar ştiţi ceva? Ce-ar fi să veniţi la una din adunările noastre, să îi cunoaşteţi 
personal, în carne şi oase, cum se spune? Vă fac o invitaţie ca unul care iubeşte Clujul şi 
oamenii de acolo. Ce ziceţi? 
 Ascultându-l, simţeam cum mă emoţionez mai tare, aproape nevenindu-mi a crede cele 
auzite. Abia am reuşit să spun un „mulţumesc”. 
 Şi iată-mă-s, la data notată în inimă, cu zece minute mai repede, ca nu cumva să întârzii, la 
casa maestrului situată la nici două sute de metri, încărcat cu nişte emoţii cărora mi-ar fi greu să 
le găsesc o măsură exactă. Înăuntru, puţin mai mult de zece persoane discutau pe grupuri, semn 
că şedinţa nu începuse încă. 
 Văzându-mă, o parte din ei s-au oprit surprinşi de uniformă, întrebându-se cu siguranţă ce 
aş căuta eu acolo, sau dacă am nimerit din greşeală. Ca o paranteză, încă ţinuta cazonă era 
obligatorie. Dintr-un grup se ridică maestrul Paul Constant, zâmbindu-mi ca de încurajare. 
Ceilalţi au tăcut subit. 
 - E invitatul meu – şi mă prezintă. După expresia domniei sale vrea să vadă specia celor 
care nu doar citesc, ci şi scriu, ne mai aflându-se în această postură până acum. Daţi-mi voie să 
fac prezentările. 
 Începu să rostească rar şi cu distincţie numele celor prezenţi, deşi bănuia că nu îmi era 
cunoscut niciunul. Acum, peste ani, mă înfior însă amintindu-mi de fiecare dintre cei prezentaţi 
acolo, ce şi cât au dat ei culturii. 
 După câteva secunde care mi s-au părut nesfârşite, vocea caldă a maestrului născu pace: 
 - Ar avea cineva o întrebare pentru musafirul nostru? Aşa, de „bun venit” 
 Se auzi o voce inconfundabilă: 
 - Dacă tânărul ori soţia iubesc teatrul, ori a vizionat vreo piesă de când a sosit la Sibiu? 
 M-am ridicat în picioare ca un „şcoler” cuminte, uitând că sunt cu totul în altă parte, iar 
întrebarea îmi fusese adresată de jos, aprobare tacită de-a proceda la fel. 
 - Desigur, iubesc mult teatrul, iar opereta, opera, de asemenea. Gazda la care am locuit în 
Cluj era angajată acolo şi deseori mă lua cu ea pe motiv de ajutor, în realitate să pot viziona 
superbele spectacole cu Pisso ori Angela Moldovan. 
 - Asta îmi place – veni răspunsul – dar la a doua întrebare? 
 M-am înroşit impunându-mi că m-am lăsat aşa uşor luat de val. 
 - Am avut plăcerea să vizionez, chiar nu demult, piesa – şi spun titlul ei - în care aţi jucat 
dvs. şi soţia dvs. Cât mi-a plăcut nu pot defini! Mult, mult!  
 Fusese maestrul Costel Rădulescu pe care l-am iubit toată viaţa şi îl mai iubesc încă, deşi 
au trecut de atunci poate 60 de ani. 
 De la o măsuţă, o altă voce se auzi puţin mai liniştită: (ulterior, am aflat ca fiind a lui 
Mircea Avram). 
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- Ne-ar putea oferi un material tânărul locotenent? Poezie,  proză, ori e o vizită doar de 
contact? 

 Îmi salvă corabia maestrul Paul Constant, nu înainte de a pufăi de trei ori din pipa de care 
nu se despărţea niciodată: 
 - L-am invitat doar să-l zgândăr puţin. Nu ştiu de ce, dar am avut un presentiment faţă de 
persoana sa. Cândva, cred că va iubi... scrisul. Dar, deocamdată, să ne vedem de ale noastre. Ce 
avem în plan pentru astăzi? 
 - Am să citesc două poeme, dar să nu mă „clătăriţi”, că... fac mărgele! Era poetul Radu 
Stanca. 
 Sigur era o glumă pe care nu prea am înţeles-o, dar nici nu m-am omorât din acest motiv. 
Poemele, în schimb, „le-am sorbit” atât erau de pline, perfect lucrate, încât din acel moment am 
fost un admirator al său, al scrisului său. 
 - Da - se auzi vocea lui Aurel Călinescu cred (deşi nu sunt sută la sută, veţi afla mai târziu 
de ce) – sunt frumoase, bune, dar cam scurte mi se par mie. 
 - Esenţele de parfum sunt totdeauna mai scumpe – replică o voce subţire pe care abia 
acum am remarcat-o, sigur din pricina emoţiilor. Era a prietenei de familie de mai târziu, 
studenta Natalia Pătărău, frumoasă ca un trandafir căreia, ulterior, într-un roman intitulat 
„Glasul sângelui” i-am dat numele de Natalia Petală. 
  - Sunt bune, mi-au plăcut – le aprecie şi preşedintele cenaclului, deşi pe atunci nu i se 
spunea astfel, distinsul Paul Constant, pe numele adevărat Paul Constantinescu – chiar mi-au 
plăcut - şi amintindu-şi de gluma autorului – aşa că n-am să te... „clătăresc” prea tare. Mai 
doreşte cineva să citească ori să completeze?  
  S-a mai citit ceva, probabil un fragment dintr-o nuvelă, dar nu ţin minte a cui, şi două 
poezii ale Nataliei, pentru care a primit nu puţine aplauze, din cauza cărora s-a roşit ca un boboc 
de trandafir.  
 - Vom trece acum în partea a doua a momentului literar – şi accentuă cuvântul - dădu ca 
un verdict „omul cu pipa în gură” vis-a-vis la celebrul „Bufet Răşinari” (mulţi ştiţi desigur 
despre care este vorba), fiind anunţat că acei cârnăciori de capră de la Ion Radu de la Bradu 
tocmai au sosit şi ne aşteaptă să le cântăm o odă în metru antic. 
 M-am scuzat, pretextând o treabă şi am plecat, luând cu mine bucuria unei după amiezi în 
care am întâlnit asemenea oameni deosebiţi cum nu mai cunoscusem până atunci. Întâmplarea 
m-a urmărit multe zile cântărind-o şi răsucind-o pe toate feţele, obsedându-mă chiar, încât soţia 
(profesor de limba şi literatură română) începu să mă tachineze: 
 - N-ar trebui să te simţi foarte mic printre ei, deoarece şi ei au fost cândva începători. 
 - De acord cu tine, dar păreau atât de siguri în ce afirmau, încât cred că mi-ar trebui mulţi 
ani să-mi formez certitudinile lor. 
 - Doar tu singur vei putea aprecia aceasta la timpul potrivit. 
 Am mai mers la o adunare, peste o lună sau două, tot fără nici un material, cum se spune, 
şi tot cu sentimentul de inferioritate simţit în faţa lor deşi îmi făcusem curaj în ultimele trei, 
patru zile. Dorind puţin ajutor din partea maestrului, am sosit cu o jumătate de oră mai devreme, 
sperând să-l găsesc singur şi poate dispus să mi-l acorde. Aşa a fost. Am avut noroc şi, de la 
început, discuţia noastră a pornit bine. 
 - Bănui de ce-ai venit mai repede. Ai încă multe neclarităţi rămase de la adunarea noastră. 
Aşa-i? 
 - Aţi intuit exact. Mi-am satisfăcut curiozitatea de-a şti cum arată... scriitorii, dar au rămas 
celelalte, o mulţime de întrebări legate de scris, creaţia propriu zisă, talent şi altele. 
 - Înţeleg. Sigur, acum ţi se pare foarte complicat dar în realitate este mult mai simplu. 
Scrisul, talentul sunt ca o... emanaţie. Vine de undeva din interiorul omului şi cere cale liberă. 
Restul e muncă, multă muncă şi... dragoste. 
 - Ce fel de dragoste ? – îl întreb nedumerit. 



 
 

 
 
56 

 - Dragoste pentru tot, tot ce este în jurul nostru, trece apoi prin filtrul inimii şi se 
transformă în imagini, cuvinte, poezii, povestiri, schiţe, romane şi altele. 
 - Şi când ştim, ne dăm seama de valoarea a ceea ce am scris? 
 - Când eşti mulţumit de cum a ieşit şi simţi că nu mai ai de adăugat la ce ai scris nimic, 
nimic. 
 - Am o nedumerire, totuşi… 
 - Aştept. 
 - Înaintaşii noştri au fost atât de buni, Eminescu, Sadoveanu, Caragiale, Minulescu, 
Topîrceanu şi alţii, încât au atins cote la care ar fi greu de ajuns, ca să nu spun imposibil de 
depăşit. Care ar fi atunci logica zdroabei celor de azi când sunt conştienţi de acest fapt? „Ce-i 
mână pe ei în luptă” ? Poate doriţi…? 
  Râse maestrul ca de o glumă. Pe urmă, serios: 
 - Este în firea omului să dorească mai mult, mai bine. Altfel, am rămâne cu ce avem şi nu 
ar mai exista progres. Ceea ce s-a scris, făcut, este folositor tocmai pentru a putea înainta. Unii 
chiar reuşesc. E ca în viaţă: şi munţii se sfarmă. Dar, uite, au început să sosească... robii! 

 Ridic nedumerit din sprâncene. Auzi cum au fost catalogaţi aceşti oameni de seamă! Întreb: 
 - Robii... cui, maestre ? 
 Zâmbi, înţelegându-mi frustrarea. 
  - Robii scrisului, tinere! E o meserie cu multă, multă trudă şi devii robul ei pentru întreaga 
viaţă. 
 Mi-am zis că-i doar aşa o vorbă aruncată, dar, peste ani, m-am convins pe propria-mi piele 
cât de multă dreptate a avut, când am început, la rându-mi, să scriu şi nu ştiu dacă mă voi opri 
vreodată. Mulţumesc pentru tot… maestre!  
 
 

Nota redacției: Paul Constant (1895-1981) 
 

Militar de profesie, pensionat colonel de intendenţă, Paul 
Constant, pseudonimul lui Paul Constantinescu (Craiova, 
29.01.1895 - 09.11.1981, Sibiu), a fost un prozator cunoscut şi 
apreciat în perioada interbelică, dar şi după aceea. S-a poziţionat în 
peisajul literar românesc, atât prin romanele sale de factură istorică, 
cât şi prin genul umoristic pe care l-a cultivat cu vervă, fiind un fin 
observator al vieţii, în toate ipostazele ei. A cochetat şi cu poezia: 
Litanii pentru cei uitaţi (1926), volum ce cuprinde şi grupaje din 
creaţiile fraţilor, săi Eugen şi Savin, apoi Ceasuri ostenite (1930). 
Romanele istorice se citesc cu plăcere, prozatorul are o frază caldă, 
cu parfum de epocă, personajele puse în pagină evoluează frumos, 
iar lexicul este specific Olteniei, judeţului Romanaţi, acolo unde a 
vieţuit, câţiva ani, ca învăţător în comuna Gârcov, lângă Corabia, 
doi ani, apoi încă patru la Regimentul 2 Călăraşi-Caracal, căpitan administrator. Am fost în 
relaţii foarte bune, în biblioteca mea stau la loc de cinste aproape toate volumele lui, între care: 
Iancu Jianu (1940), Haiducii (1957), Tudor Vladimirescu (1960), Stâlpi de foc (1967), 
Primăvară, focuri, gloanţe (1973), Volburi peste veacuri (1973), dar şi câteva din literatura sa 
umoristică: În litera legii (1933), Oameni cu cioc (1935), Mărturisirile unui inculpat (1935), 
romanul Râia (1936) - premiat de Academia Română, Colivia cu sticleţi (1977). Din Caracal 
pleacă în 1930, stabilindu-se la Sibiu (unde şi decedează la 09.11.1981), aici desfăşurând o 
activitate literară bogată în cadrul grupării THESIS, editând şi revista PROVINCIA LITERARĂ, 
al cărei director a fost între 1932-1934.   
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C-dor av. (rtr) Nicolae Munteanu  
Membru al Filialei județene Sibiu 
„Gl.Ilie Șteflea” a ANCMRR 
 
 

URARE 
DE ZIUA PENSIONARULUI MILITAR 

 
Stimați prieteni pensionari, 
Cu grade mici și grade mari, 
Voi maiștri și subofițeri 
Tehnicieni și pontonieri 
Infanteriști, viteji ostași 
Coborâtori din pedestrași 
Artileriști cu brațe tari 
Urmași bunicilor tunari 
Și rachetiștii cu rachete 
Stăpânitorii de… comete 
Tanchiști cu zale de oțel 
Adevărații portdrapel 
Aviatori ai țării noastre 
Stăpâni ai zărilor albastre 
Parașutiști, în aer plutitori 
Sfidând furtunile din nori 

Voi ageri transmisioniști 
Pasionați electroniști 
Isteții vânători de munte 
Și șoimi ai crestelor cărunte. 
Să nu-i uităm pe-auxiliari 
Și nelipsiții-utilitari 
Păcat că n-avem cel puțin  
Un marinar de pe Cibin… 
 
Acum, mai mult ca orișicând 
Să ne-ndreptăm piosul gând 
Spre cei care s-au străduit, 
Au educat și instruit 
Armate-ntregi de ofițeri 
De maiștri și subofițeri 
Instructori, lectori, profesori 

Prieteni și sfătuitori 
Ai tinerilor militari 
Ca să devină temerari. 
 
Ca-n orice zi de sărbătoare, 
Din suflet, sincera urare 
De sănătate, bucurii 
Să aveți parte zi de zi 
Iar voia bună să vă fie 
Izvorul cel de apă vie! 
 
Vă rog permiteți ca favor 
Să vă salute cu onor 
(Și să sperăm că și la anu`) 
Nicolae Munteanu… 
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PURCELUL 
 
 
Purcel de lapte inocent  
Din neam porcesc impertinent,  
Cu corpul tău cel durduliu 
Și cu şoric trandafiriu,  
Privindu-te, mă înfior 
La gândul că vei fi major. 
Vei crește poate cu lături 
Și alte câte-o să înduri, 
Iar baie o să faci apoi 
Doar în mocirlă şi-n noroi, 
Te vor blama neobrăzaţii 
Şi ocărî toţi nespălaţii. 
Azi, vreau ca să-ţi înlătur chinul 
Şi să îţi schimb acum destinul. 
Întâi, te voi cresta uşor 
La cel mai falnic abator, 
De păr şi alte curăţat, 
Cu mirodenii-mbălsămat, 
Luându-mi o figură gravă, 
Te-oi aranja frumos în tavă. 
Cu multă grijă şi uşor  

Te voi închide în cuptor. 
De unde fost-ai sidefiu, 
Ieși-vei rumen, auriu, 
Înzorzonat cu mare fală, 
Cu panglicuţe şi beteală, 
O fundă roşie la gât. 
Un măr în gură, iar pe rât 
Ceva lucios, ca de topaz, 
Să moară porcii de necaz, 
Şi, aşezat pe masa mare, 
La locul cel mai de onoare, 
Vedetă a vedetelor, 
Un rege al bucatelor. 
Şi îţi mai spun, şi ia aminte, 
O să ajungi să te alinte 
Femei, bărbaţii cu blazon, 
La masa de Revelion. 
O lacrimă nu vreau să-ţi storc,  
De nu m-asculţi, ajungi un porc! 
 

 
 

SĂRBĂTORI FERICITE... 
 

Prag de sărbători. Eram în autobuz. Pe bancheta de alături, o doamnă cam de vârsta mea. Să nu stau 
ca un mototol, zic: 

- Vin sărbătorile. 
- Vin. 
- Forfotă, cumpărături de Crăciun, petrecerea din familie... 
- Pentru cine are, răspunde ca pentru sine. 
- Dumneavoastră nu aveţi? 
- Nu. Sunt singură. 
- Îmi pare rău, doamnă. Ştiu cum e, că şi eu sunt singur. 
Pentru prima oară, m-a învrednicit cu o privire piezişă de sub căciula din blană de vulpe... 

carpatină. După câteva clipe, reiau:  
- Dacă suntem singuri ce-ar fi să... vreau să spun, ce-ar fi să ne unim singurătăţile şl să petrecem 

sărbătorile împreună? 
 Îmi trimite a doua privire, însoţită de un zâmbet discret. 
- Dar nici nu ne cunoaştem. 
- Îmi daţi voie, mă numesc Vasile. 
- Elisabeta. 
- Îmi pare bine. Acum, că... ne cunoaştem, să înţeleg că sunteţi de acord? 
- Ar fi o idee. 
- Deci sunteţi de acord. 
- Da. 
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- Cum credeţi că ar fi mai bine, la mine sau la dumneavoastră? Unde locuiţi? 
- În Valea Aurie. Dumneavoastră? 
- În Vasile Aaron. De Crăciun, aş propune la mine, am locuinţă spaţioasă, pregătirile sunt aproape 

gata, am cumpărat şl un brăduleţ... 
- Cred că e bine aşa. Cum facem? 
- În Ajun, după-amiază, vă aştept. 
- Ce să aduc? 
- Nimic. O să avem tot ce ne trebuie. Vom împodobi bradul, împreună. 
- Voi fi la dumneata. 
- Vă aştept. Iată, am ajuns în staţie, sărut mâna! Să nu uitaţi, vă aştept. 
- La revedere. 
În Ajun, ultimele pregătiri: anumite retuşuri la curăţenie, la prepararea bucatelor, apoi aranjarea pe 

masă, de unde nu putea să lipsească sfeşnicul de alamă de la buna, cu două lumânări din ceară de albine 
(pentru aromă). 

Apoi, am început să aştept, fericit că am cu cine să-mi petrec sărbătorile. Am aşteptat până seara 
târziu, apoi până au trecut şi ultimii colindători pe la vecini, Doamna „mea”, nu… Poate o să vină a doua zi, 
mi-am zis. Dar, nici a doua zi. Poate de Anul Nou, dar nici... Poate la anul... 

Acuma, că au trecut sărbătorile, stau şi mă tot întreb: oare i-am spus adresa? 
 

 
 
 
 
Rondelul dimineții 
 
Fiecare dimineață, 
Chiar de la debut, 
E un început 
Pentru-o nouă zi de viață. 
 
De e soare ori e ceață, 
Faptu-i cunoscut, 
Fiecare dimineață 
E un început. 
 
Poate fi o zi măreață, 
Vezi ce-i de făcut! 
Nu privi-n trecut, 
Optimist privește-n față 
 
Fiecare dimineață! 
 

Rondelul optimistului 
 
Optimismul e un leac, 
Îți menține sănătatea, 
Stimulează-activitatea, 
Nu te lasă-a fi posac. 
 
Când umorul, bunătatea, 
Împreună casă fac, 
Optimismul e un leac 
Și-ți menține sănătatea. 
 
Nu te-ncrede-n zodiac,  
Să ignori fatalitatea 
Și privește realitatea; 
Mai ales în noul veac, 
 
Optimismul e un leac. 
 

Rondel-urare de Anul Nou 
 
Noul An cu bucurie 
Poposească-vă în casă, 
Roade să aveți pe masă 
Și în lume, omenie. 
 
În deplină armonie, 
C-o viață sănătoasă, 
Noul An cu bucurie 
Poposească-vă în casă. 
 
Chiar de-i tâmpla argintie, 
Să uităm de „cea geroasă” 
Ori că grijile ne-apasă; 
Să primim cu vrednicie, 
 
Noul An cu bucurie. 
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Elena Olaru Miron 
 
 

DECEMBRIE 1989 
 

 Acum, după 33 de ani de la revoluția din decembrie 1989, pe care unii o etichetează ca 
fiind lovitură de stat, alții revoluție pentru îndepărtarea regimului comunist oprimator, alții 

acceptând ambele idei, dar și aceea de a ajunge la cârmă, 
astăzi, oricare ar fi fost variantele de mai sus, regretele, 
durerile celor ce și-au pierdut copii, soți, rude și prieteni a 
rămas să dăinuie. Acei eroi care s-au săvârșit, plecând la 
ceruri au lăsat ca alții să rămână și să se bucure de așa 
numita libertate. Dintre aceștia, mulți din cei săraci, 
rămași în viață, iată că au intrat în această nedorită 
capcană a globalizării, care pare mult mai aspră și mai 
cinică decât tot ce fusese înainte. Alții au fost cei ce s-au 
cățărat pe sacrificiile celor care crezuseră într-o reală 
libertate, echitate și dreptate, profitând de tot ce ar putea 
fi folosit pentru propria lor îndestulare. Atunci, când chiar 
răzmerița se mai domolise, când morții fuseseră îngropați 
în inima capitalei, maldăre de flori erau depuse pe 
mormintele eroilor. 

 
 Un prieten, impresionat de următoarele versuri afișate pe una din lespezi de un părinte 
îndurerat, și le notase. Titlul era „Scrisoare împușcată”: 
 
„Mă iartă, mamă, dacă mor sub cruce 
Și visele îmi odihnesc sub armă 
Azi, aș fi vrut colinde a-ți aduce 
Dar țara este, mamă, în alarmă 
 
Tu, mamă, spune-i tatei să nu plângă 
Și să fii mândră că am fost bărbat 
Eu sunt al patriei și-n partea stângă 
Aud mereu cum clopotele bat 
 
Nu am putut să stau deoparte, tată 
Dac-o făceam, n-aș mai fi fost român 
Și în pământ când stau, iubite tată, 
Sunt tot român și tot așa rămân 

 
Să fiți mereu puternici cum vă știu 
Căci nu e încă timp de parastase 
Chiar dac-am încetat să mai fiu viu 
Ea, inima tot vie a rămas 
 
Încă o dată vă mai cer: Nu plângeți! 
Nu este loc de plânsete acum 
Pentru noi toți românii tineri tată 
Într-o colindă plânge Moș Crăciun.” 
 
București, Piața Romană 29 I 1990 
 

 
 
 Versuri scrise cu lacrimi amare de către ființa care și-a pierdut pe cineva apropiat și drag. 
A scris așa cum a simțit și cum l-a ajutat capacitatea sa de a-și striga durerea. 
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           Rubrică de Lt.col.(rtr) Ioan Augustin Roman  
 
Soluțiile jocurilor apărute în nr. 30 al revistei:   
 
CAREUL FLORI PENTRU SOȚIILE NOASTRE  - Soluția:  
PIERSIC – DALII – ARIEL – AL – NEON  - ROMA - FLORINI – ANA – 
FLORENTIN – SS – FLORIN – A – A – T – FLORINEL – LR – APETREI – GALIC 
– SAR – AN – MALINI – MOARTE – TEPOS – CAST – IREALE – E – RN – AGNES 
– EAR, ITALIA – CA – LAC – N – LAN – GAROAFE. 

 

Aritmogrif-Orașe din România: Sibiu, Azuga, Bacău, Herculane, Miercurea 
Ciuc, Pitești, Timișoara, Constanța, Craiova. 

Aritmogrif-Sporturi olimpice: Ciclism, canotaj, tenis, handbal, floretă, natație 
Asigură liniile (biverb anagramat : 9= 3, 6 Răspuns: cafetieră (căi ferate) 
La timonă (monoverb: 3,2,2=7    Răspuns: marinar (măr înar) 

 
 

           NUME CU RENUME 
 

ORIZONTAL: 1) MICUL PARIS... 2) 
Localitate în nord-estul CHINEI (prov. Hei 
Long Jian) - Relativitatea lui EINSTEIN 
(pl.). 3) Capitala IRLANDEI - Caraş-
Severin. 4) De la o anume gimnastică... 5) 
Debut la... PUTERE! - LUNTREA DE 
AUR (Rabindranath). 6) Vine pe la gene... - 
Care ţine mult. 7) Aproape de sol! - Moneda 
şahilor... IVAN CEL GROAZNIC. 8) Ce 
folos... (pop.). 9) Arhitectură (abr.) - Nichel - 
Săli la facultate. 10) Iubita din deşert - 
CAVALERII APOCALIPSEI (Albrecht). 
11) ...YORK - EXCESIV de senzuale. 
VERTICAL: 1) Capitala UNGARIEI. 2) 
Om politic birmanez (2 cuv.) - RAI... 
televizat!? Lac în Scoţia. 3) Ultima vizită a 
Papei... - DISCIPOLUL DIAVOLULUI 

(Bernard). 4) Ţipăt de durere - Rece! 5) Număr algebric 6) Studiază viaţa popoarelor lumii (pl.) 7) Case! - Icter - 
DÂMBOVIŢA (abr.). 8) Roaderi... la talpă - Pe capul învingătorilor (sg.). 9) Ieşire! - Fiinţă fabuloasă (mit. pl.). 10) Pe 
loc... la SLAVICI! - ROMÂNIA... în finală! - 1/2... lecţie! 11) Emisiune TV color, pe timpul nopţii - ROMAN (nu e 
PETRE!).    Dicţionar: UNUR, ROE, LEC. 
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Mondialul din QATAR... 
 
Orizontal: 1) ... (vezi...Cr. RONALDO) 2) ... (Țările de Jos) – Gazda Mondialului din anul 2022. 3) 
Teren bine stropit, capcană pentru adversari... - Femeia-arbitru, noua modă în fotbal ...la Damasc; 
uneori...face tușa! 4) Măsura (măsluită) aplicată în localitate! (găsită...gratis și la Moca!) - Ultimele 
lucrări...la meciurile finale! - Provocat de o înfrângere la scor. 5) ... - Măsuri luate în teren. 6) Plantă 
tehnică folosită de lotul... Argentinei! (și la marginile... Iranului!) - Pentru lotul ANGLIEI, echipa 
tunarilor londonezi (în prezent, pe locul I în Premier League) i-a dat pe B.Saka și Ben White. 7) Carie 
(Irlanda 21...) plasată la ATENA! - Vasile TÂRȘOLEA. 8) Luat la 11 m.! - Au fost tunși, în finală! - 
Intră fanfara...pe teren! 9) Devansa...fără să dea! - Celebre în fotbalul cu tiki-taka. 10) O latură de teren, 
plin cu apă, pentru echipa Greciei – Lotul campion mondial, unde evoluează celebrul Benzema. 11) Fost 
fundaș dreapta din lotul ROMÂNIEI (Răzvan) – Element de iluminare la nocturna de la stadion – 
Posedă...arena! 12) Emblemele echipelor partcipante (fig.sg.) - Indispensabil...la cafele (vezi lotul 
TURCIEI) 13) Printre marcatorii ROMÂNIEI, în teribila grupă de la Guadalajara (Mexic), în meciul cu 
Cehoslovacia (2 - !)– Loturi fără prea multe mijloace de exprimare...materiale și fotbalistice (fig.) 
 
Vertical: 1) ... (vezi Lewa!) - LUSAIL Stadium (gazda finalei C.M. de fotbal) sau Khalifa Internațional 
Stadium din DOHA (finala mică) 2) Aproape...gol, la debutul OLANDEI! - Actualul antrenor al echipei 
engleze Tottenham (Antonio);– 
Greșeli impardonabile în joc. 3) Îi 
face pe unii să rămână tablou - ... 4) 
ETNO! – E prezent, din anul 2013, 
în lotul FRANȚEI (Raphael), ca și 
în Qatar, pe post de fundaș central - 
GIGI, fără vocale! 5) Procedură de 
întreținere a gazonului – 
FOTBALIST – Literă grecească. 6) 
Fundaș înalt, bine făcut...pe teren 
(pop.) - Agenția de Furnizare a 
Energiei Electrice (siglă) 7) ... - 
Debut... ROMÂNIA! 8) 
Luxemburg-Qatar, în meci 
amical...– Becali. pentru F.C.S.B.! 
(fig.) - .... 9) Căprițele lui Eliade! 
(var.) - Apă minerală pentru 
FRANȚA, în proviziile lotului din 
HEXAGON – BERE... la librărie!! 
10) LEWANDOWSKI... la 
polonezi – Topul clasării celor mai 
bune echipe (fig.) 11) Gustul 
înfrângerii (fem.) - Spectacolul de 
deschidere a C.M. din Qatar. 12) ... 
(multiplă campioană, vezi Pele, 
Neymar...) - Numărul preferat de 
marele Leo MESSI, în lotul 
ARGENTINEI (dar Gică al nostru, 
ce avea!?)   
Dicționar: NSI, VNSA, TNO, 
AFEE,  

 
N.A. - La o dezlegare corectă, veți descoperi 9 dintre țările participantele la C.M. 
de fotbal ce are loc, în aceste zile, în QATAR. Vă dorim SUCCES! (evident, 
punctele negre sunt înlocuite de mingile de fotbal!...)   


	1919 - DIN OCUPAŢIA ROMÂNEASCĂ A UNGARIEI (V)
	Mediaș - Monument dedicat savantului Hermann Oberth
	PURCELUL
	Purcel de lapte inocent

