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Editorial

Cu mai bine de ceva timp în urmă, mica 
comunitate a rezerviştilor din urbea de pe Jiu era încă 
străbătută de fiorul stării de nelinişte de la graniţa 
Ucrainei. Se discuta cu oarecare îngrijorare despre 
tensiunile politice şi militare nou apărute, dezbăteam 
oportunitatea implicării noastre, ca militari sau 
ca simpli cetăţeni preocupaţi de situaţia gravă şi 
imprevizibilă din ţară. Stăteam cu ochii pe ştiri şi pe 
telefon, neştiind dacă am putea fi chemaţi. Eram în 
blocstart, neştiind dacă va urma o cursă şi în ce direcţie 
ar trebui să privim. Era suficient să vizionăm puzderia 
ştirilor, care mai de care mai apocaliptice. Si era 
suficient să rămânem îngrijoraţi. Noroc cu dialogurile 
procedurale în garnizoană, altfel rămâneam pradă 
fake-urilor media. Peste grozăviile conflictului, s-au 
suprapus şi câteva crize. Suficient cât să rămânem 
îngrijoraţi. 

Apăruse mai de mult – când nu erau fonduri 
financiare pentru militari – principiul suficientei... 
în apărare. În fapt, tot un fel de manevră, o criză de 
suficienţă. Şi ce dacă e rău!? E suficient să identificam 
ce este şi cum i-am bătut echipaţi doar în izmene pe 
unii, aşa ne mobilizăm şi îi bătem pe toţi... si goi! Sună 
cunoscut! Sau parcă e suficient să ştim ca e suficienta 
echipare. Suficient de mult ne vorbesc despre 

eliminarea inechităţilor. Suficienţa 
în ascultare se întrerupe când să 
primim un răspuns... nu este de 
competenţa speakerului, alţii sunt 
îndrituiţi pentru ca milităria e 
un domeniu aşa, de parcă  nu e a 
ţării... Suficient. 

Ehei, iată că Ziua 
Rezervistului Militar vine, în 
acest an, după o încetare a unei 
stări de urgenţă. Şi după măsuri 
de relaxare care au permis o 
intrare într-o aşa-zisă normalitate. 
O  normalitate asupra căreia, 
iată,  planează incertitudinea 
unui război declanşat nu departe 
de graniţele României, într-o 

perioadă în care unii dintre noi, rezervişti proveniţi 
din sistemul de apărare,  au sperat că pot fi chemaţi 
la datorie. Dar nouă ne trebuie rezervişti voluntari. 
Suficient de clar. O nouă concepţie, un rol nou, cel mai 
mare angajator, etc.. Pare că am auzit din nou  opinia 
cum că daca suntem sub umbrela NATO, e suficient. 

Am urmărit la televizor acţiunile altor ţări, unde 
rezerviştii au avut de jucat un rol, pe măsura pregătirii 
lor. Şi ne-am dorit ca şi la  noi să se reia pregătirea cât 
mai curând, ca să putem acţiona aplicat  într-o situaţie 
de criză. Poate că, în anii viitori, Ziua Rezervistului 
va avea o altă încărcătură. Poate că nu va mai fi o 
sărbătoare doar a militarilor şi, mai ales, a celor retraşi 
din viaţa activă. E suficient!?

Nu! Pentru că a fi rezervist înseamnă, în primul 
rând, a fi disponibil ca să îi ajuţi pe alţii, indiferent de 
vârstă şi de pregătire. Avem nevoie să participăm, 
în această calitate, la viaţa societăţii. Avem nevoie să 
fim instruiţi, puşi la treabă şi înţeleşi ca o categorie 
conectată la mediul civil şi la cel militar, în egală 
măsură. 

Astăzi este ziua Rezervistului Militar... 
Când trecem în rezervă privim câteva zile înapoi, 
ne amintim cum am început, ne amintim cele mai 

Gânduri de Ziua Rezervistului Militar
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frumoase momente şi fiecare coleg.  Apoi privim spre 
viitor. Ce ne aşteaptă de acum? Punem uniforma pe 
umeraş, călcată şi pregătită, ca-ntotdeauna.  Punem 
fotografia îmbrăcat în militar la vedere şi... Ce vom 
face cu timpul ce-l avem de acum doar pentru noi? 
Nu am mai avut niciodată atâta linişte, nu mai sună 
telefoanele. Nu ne mai setăm nicio alarmă dar ne 
îmbrăcăm tot la cămaşă şi sacou, pentru că aşa ne-am 
obişnuit.

Şi acum, ce? Am trăit agitaţi toată cariera şi 
acum avem toată pacea din lume. Nu putem să ne 
deconectăm, aşa că citim în continuare ziarele militare, 
urmărim emisiunile cu militari, tot. Nu putem rămâne 
în urmă. Mergem bucuroşi şi emoţionaţi la toate 

ceremoniile militare la care suntem invitaţi,  ne trezim 
la aceeaşi oră şi ne grăbim să ne facem patul, să ne 
bărbierim. 

Vorbim cu tinerii care continuă misiunea 
cândva a noastră. Plecăm încet - încet acasă dar gândul 
ne rămâne la ei. Sunt frumoşi şi demni, Doamne dă-le 
putere! E suficient! Această zi nu trebuie să treacă fără 
să le mulţumim celor care au slujit sub drapel înaintea 
noastră, în vremuri mai grele. Ei nu au zi în care să nu 
se gândească la noi!

Recunoştinţă şi respect!

Col rez. EMANUEL  BĂRBULESCU,
preşedintele Filialei  ANCMRR Gorj

Comunicat
Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza" 

condamnă cu hotărâre invadarea de către Federaţia Rusă a teritoriului Ucrainei, care reprezintă un 
act ilegal de agresiune, contrar principiilor dreptului internaţional consacrate de Carta ONU, Actul 
Final de la Helsinki, Carta de la Paris pentru o Nouă Europă, Carta Securităţii Europene şi celelalte 
documente care definesc actuala arhitectură europeană de securitate. 

În calitatea noastră de oameni aflaţi sub arme şi sub jurământul militar ştim foarte bine că 
recurgerea la forţă nu poate fi justificată în nicio altă circumstanţă decât cele explicit şi limitativ 
menţionate în Carta ONU. 

Suntem alături de Guvernul României şi al celorlalte instituţii ale statului Român şi îl vom 
sprijini, în măsura posibilităţilor noastre, ca să poată fi pregătit, să ia toate măsurile care se impun ca 
reacţie la această agresiune armată, pentru protejarea securităţii ţării noastre. 

Susţinem şi recunoaştem că, pe calea dialogului niciodată nu este însă prea târziu ca vocea 
raţiunii să învingă. Singura soluţie de a depăşi cu bine această gravă criză este cea diplomatică. 

Stimaţi cetăţeni şi rezervişti militari,
Oricât de mult rău ar încerca să facă, ultimii revizionişti ai istoriei trebuie să ştie că lumea pe 

care vor să o reînvie a apus demult.  Trebuie să dovedim încă o dată că suntem uniţi, suntem fără teamă 
şi rămânem neclintiţi, împreună, în faţa unui agresor care ameninţă, prin acţiunile sale, pacea întregii 
planete! 

În aceste momente tragice, gândurile noastre se îndreaptă către poporul ucrainean, către toate 
femeile, bărbaţii şi copiii ucraineni, obligaţi să trăiască în teroare, victime inocente şi colaterale ale unui 
război pe care nu îl înţeleg şi nu şi l-au dorit. 

Suntem alături de impresionanta mobilizare a românilor şi implicarea voluntarilor pentru a-i 
ajuta pe cei care sunt nevoiţi să caute refugiu din zonele de război. 

Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
PATRIE, ONOARE, DEMNITATE 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militar 
în Rezervă şi în Retragere "Alexandru Ioan Cuza"

General-locotenent (rtr) Neculai BĂHNĂREANU



Rezerva oştirii gorjene Nr 5-6 - 2022   5

La propunerea Fran-
ţei de a prelua rolul de 
naţiune-cadru, batalionul 
francez dislocat în România, 
considerat vârful de lance 
(„Spearhead") al Forţei cu 
Nivel de Reacţie Foarte Ridicat 
al NATO (VJTF), va forma 
BGFP pe teritoriul naţional, 
integrând, rotaţional, efective 
ale Belgiei şi Ţărilor de Jos.

Forţele armate franceze 
sunt prezente în România 
din 26 februarie 2022. Franţa 
deţinea comanda batalionului 
de alertă al Forţei de reacţie 
rapidă a NATO dislocat 
în regim de urgenţă după 
atacarea Ucrainei de către Rusia, în cadrul consolidării 
prezenţei de descurajare şi apărare a NATO pe flancul 
de est al Europei. Din acest batalion face parte şi o 
companie de infanterie belgiană.

Forţele principale ale BGFP vor fi dispuse în 
Centrul Naţional de Instruire Întrunită din Cincu, 
unde vor executa misiuni şi activităţi de instrucţie 
alături de structuri ale Armatei României.Totodată, 
Franţa va disloca un detaşament de apărare 
antiaeriană în Centrul Naţional de Instruire pentru 
Apărare Antiaeriană de la Capu Midia, conform unui 
comunicat al MApN.

Constituirea grupurilor de luptă  din Bulgaria, 
România, Slovacia şi Ungaria se înscrie în setul mai 
larg de măsuri adoptate de NATO pentru consolidarea 
posturii de descurajare şi apărare pe termen mediu 
şi lung, ca urmare a conflictului militar declanşat de 
Federaţia Rusă în Ucraina, reaminteşte MApN.

La rândul său, Franţa a anunţat că a desfăşurat  
în România un sistem de apărare antiaeriană sol-aer 
de ultimă generaţie, sistemul MAMBA, care are ca 

interceptor rachetele Aster 30.Sistemul SAMP/T este 
practic un echivalent al sistemului Patriot, cu o rază 
de acţiune de circa 100 de km pentru interceptori. 
Sistemul a fost propus şi României de către MBDA, 
înainte ca ţara noastră să se orienteze către un acord 
guvern-la-guvern cu SUA pentru sistemele Patriot.

Crearea grupului de luptă din România a fost 
agreată la scurt timp după începerea războiului din 
Ucraina. Grupurile de luptă ale NATO sunt forţe 
de reacţie rapidă, puternic dotate tehnic, care au la 
comandă câte una dintre marile puteri ale Alianţei şi 
care sunt compuse din trupele integrate ale mai multor 
ţări aliate (multinaţional), totalizând, în general, între 
1.000 şi 1.500 de militari, aflate în ţările din zona cea 
mai aproape de Rusia.

Până la invadarea Ucrainei, în Estul Eu-
ropei au existat numai patru astfel de grupuri, 
formate în 2016 – în Estonia (grup condus de Ma-
rea Britanie), Letonia (grup condus de Ca na-
da), Lituania (grup condus de Germania) şi Po lo-
nia (grup condus de Statele Unite) – adică ţările din 
NATO care au frontieră comună cu Rusia sau cu aliata 

Grupul de Luptă NATO din România

Grupul de Luptă al NATO (Battle Group Forward Presence - BGFP) din 
România, care are Franţa drept naţiune-cadru, se constituie, începând cu luna mai, prin 
transformarea elementelor multinaţionale aliate din cadrul Forţei de Răspuns a NATO, 
dislocate în ţara noastră, anunţă Ministerul Apărării Naţionale.
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acesteia, Belarus şi care au fost considerate cele mai 
vulnerabile din această perspectivă. Prezentate 
iniţial ca batalioane multinaţionale, aceste forţe 
aveau caracter rotaţional, deoarece Actul Fondator 
Rusia-Nato din 1997 prevedea că „Alianţa îşi va 
îndeplini misiunile de apărare colectivă şi alte 
misiuni prin asigurarea interoperabilităţii, integrării 

şi capacităţii necesare pentru întărire, mai degrabă 
decât prin staţionarea permanentă suplimentară a 
unor forţe de luptă substanţiale” (acest document 
nu este un element de drept internaţional, ci o 
declaraţie politică între NATO şi Rusia, prin care s-a 
încercat crearea încrederii între Alianţă şi Moscova).

Pe 30.06.2022, la Madrid a avut loc un summit 
istoric al celor 30 de state NATO, la care a fost revizuit 
noul concept strategic al Alianţei Nord-Atlantice, 
pentru prima oară din 2010 încoace, astfel că acesta 
prevede clar că Rusia devine, din partener strategic, 
o ameninţare directă. Totodată, pentru prima oară în 
conceptul NATO, China este menţionată ca provocare 
pentru valorile occidentale.

Noul concept strategic asigură direcţiile majore 
de acţiune ale NATO pentru cel puţin următoarea 
decadă. Astfel, în contextul evoluţiilor dramatice de 
securitate generate de războiul din Ucraina, aliaţii au 
decis să consolideze pe termen lung postura aliată de 
descurajare şi apărare pe flancul estic.

La momentul summit-ului, pe flancul estic erau 
mobilizaţi 40.000 de soldaţi sub comanda directă a 

NATO şi 100.000 de soldaţi americani.
Ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina, NATO 

şi-a crescut prezenţa defensivă pe flancul de est, 
inclusiv în România, cu mai multe trupe, avioane şi 
nave.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, 
a declarat: "Ne vom întări avanposturile de apărare. 
Vom mări grupurile de luptă din flancul estic la 
nivelul a două brigăzi. Vom transforma Forţa NATO 
de reacţie şi vom creşte numărul forţelor de recaţie 
rapidă la peste 300 de mii."

La rândul său, preşedintele american Joe Biden 
a declarat: "Aliaţii, împreună, ne asigurăm că NATO 
este gata să înfrunte ameninţări din toate direcţiile: 
sol, aer şi mare. Acum, când Putin a spulberat pacea 
în Europa şi a atacat toate principiile ordinii bazate pe 

Harta trupelor NATO mobilizate pe flancul 
estic, după invazia Rusiei în Ucraina



Rezerva oştirii gorjene Nr 5-6 - 2022   7

reguli, SUA şi Aliaţii iau măsuri rapide. Demonstrăm 
că NATO este mai necesară şi mai importantă ca 
niciodată."

Pentru România, summitul NATO înseamnă 
creşterea prezenţei americane în ţara noastră şi, 
implicit, în regiune. Preşedintele Klaus Iohannis a 
avut o scurtă discuţie cu preşedintele american Joe 
Biden, care a  anunţat că Statele Unite vor trimite încă 
5 mii de militari în România, ca parte a planului de 
descurajare la adresa Rusiei.

Summitul NATO de la Madrid va rămâne 
în istorie ca reuniunea unde s-a decis ca Suedia şi 

Finlanda să se alăture aliaţilor, o decizie posibilă 
datorită unui memorandum încheiat între Turcia, 
Suedia şi Finlanda. De asemenea, liderii aliaţi au 
stabilit la Madrid să consolideze sprijinul acordat 
Ucrainei printr-un pachet de asistenţă.

Surse: https://www.hotnews.ro/stiri-interna-
tional-25651707-harta-trupelor-nato-mobilizate-flancul-
estic-inclusiv-romania-dupa-invazia-rusiei-ucraina.htm  

http://stiri.tvr.ro/decizii-la-summitul-istoric-
de-la-madrid--inca-5000-de-militari-americani-vin-in-
romania--finlanda-si-suedia-sunt-invitate-oficial-sa-
devina-membre-nato_908491.html#view
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Cele 227 de transportoare blindate Piranha V vor 
fi construite în România în baza unui acord de tip 
joint-venture între Uzina Mecanică București (UMB) și 
gigantul american General Dynamics European Land 
Systems Romania (GDELS Romania).

România a demarat pro gra mul esenţial de 
înzestrare ”Transportor blindat 
pentru trupe 8x8”, în urma căruia 
marele câștigător a fost Piranha 
V. Programul a fost iniţiat în 
noiembrie 2017, prin Hotărâre a 
Guvernului României, prin care 
erau aprobate circumstanţele şi 
procedura specifică unui acord-
cadru de furnizare a 227 de 
transportoare blindate şi derivate 
pe platforma Piranha V şi a 
suportului logistic iniţial către 
General Dynamics European 
Land Systems - Mowag GmbH.

Informaţii despre blindatul 
Piranha 5:

- vehicul asigură o 

mobilitate sporită şi o protecţie 
corespunzătoare personalului 
îmbarcat pe timpul executării 
misiunilor specifice, în orice 
zonă de relief, indiferent de 
timp, anotimp sau condiţii 
meteorologice;

- dispune de un blindaj 
la standardul STANAG 4569, 
Nivelul 4 / 4b) care protejează 
militarii împotriva muniţiei 
perforante;

 - oferă o protecție totală 
în cazul în care o masivă mină 
antitanc de 10 kilograme explo-
dează sub podeaua blindatului;

- variante de echipare: 6
- capacitatea transpor ta to-

rului: 3 membri ai echipajului + 8 soldați;
- informații despre turelă: tun de cal. 30 mm și o 

mitralieră cal.12,7 mm;
- puterea motorului: 600 CP, cutie de viteză 

automată;

Înzestrarea fortelor armate române 
cu transportoare blindate Piranha V
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- autonomie: peste 500 de km;
- viteza maximă: 100 de km/h.
În alte configurații transportoarele pot deservi 

ca blindate ambulanță, recuperare, comandă, dar 
în dotarea Armatei noastre Piranha V sunt și în 
configurația în care sunt echipate cu turelă Elbit cu 
tun de 30 mm.

Următorul lot de transportoare blindate de tip 

Piranha V, care vor intra 
în dotarea forțelor armate 
române, va fi echipat cu 
aruncătoare autonome 
de tip Cardom Spear, de 
calibrul 120 mm.  

Cardom este un 
aruncător (mortier) de 120 
mm, dezvoltat de Elbit 
Systems, care poate lovi 
ținte la peste 7 kilometri.

Sistemul este pro-
dus complet în Ro-
mâ nia (Bacău) și va 
echipa  următorul lot 
de 26 de transportoare 
Piranha. Acestea vor avea 

aruncătoarele Cardom de 120 mm montate direct pe 
podeaua vehiculului.

Potrivit specialiștilor firmei producătoare, prin 
modificarea softului, aruncătorul de 120 mm poate 
utiliza inclusiv muniție inteligentă, ghidată prin GPS.

Col.(r) Emanuel Bărbulescu
Sursa: DefenseRomania team

Ultima decadă a lunii aprilie a constituit o 
perioada aprinsă în care rezerviştii gorjeni au omagiat  
sărbătorirea Zilei Forţelor Terestre Române – al căror 
patron spiritual este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 
– Purtătorul de Biruinţă, ziua 
Infanteriei şi Ziua Veteranilor 
de Război, evenimente marcante 
cuprinse în Calendar Oştirii 
Armatei României. 

În această perioadă, Filiala 
Judeţeană Gorj ”Gl. Ioan Culcer" 
a ANCMRR ”A.I Cuza” şi 
Asociaţia Arca Lex, partener în 
cadrul proiectelor educaţionale 
întreprinse, au organizat 
împreună cu autorităţile publice 
locale, Cercul Militar din 

municipiu şi instituţii de învăţământ, programe şi 
manifestări cultural-educative cu caracter evocator,  
expoziţii de carte şi vizionare de filme documentare.

Repere în luna lui prier
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Una din valorile fundamentale ale omenirii o 
constituie dreptul la viaţă şi sănătate. Programele 
preventive şi educative de promovare a sănătăţii şi-au 
dovedit, în timp, eficienţa în multe ţări din întreaga 
lume. Pentru aceasta, fiecare individ trebuie să fie 
informat în legătură cu prevenirea şi combaterea 
factorilor de risc pentru sănătate, precum şi cu 
privire la obligaţia de a respecta dreptul la sănătate 
al celorlalţi. Parteneriatul încheiat şi semnat de către 
Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi 
Retragere, Filiala Gorj – ”Gl. Ioan Culcer”, reprezentată 
de dl. col.(r) Emanuel Băr bulescu (preşedinte), şi 
Societatea Naţională de 
Cruce Roşie România, 
Filiala Gorj, reprezentată de 
dl. dr. ing. Marius Vlaicu 
(preşedinte), valorizează 
teoria şi pune în practică 
preceptele umanismului 
şi ale respectului pentru 
sănătate.

Pe aceste considerente, 
structurile de conducere ale 
celor doua filiale, ca părţi 
semnatare, au convenit 
să colaboreze pe bază de 
parteneriat activ pe multiple planuri de interes, în 
domeniul educaţiei pentru sănătate.

Preşedintele filialei judeţene ”Crucea Roşie” 
a avut amabilitatea de a ne oferi, succint, câteva 
aspecte cuprinse în parteneriatul încheiat, pe care le 
prezentăm în cele ce urmează.

D-le preşedinte Marius Vlaicu care este 
principalul obiectiv al parteneriatului încheiat astăzi? 

 Obiectivul cuprins în acest parteneriat îl 
reprezintă cooperarea inter-instituţională între filialele 
menţionate, în sensul derulării de activităţi comune 
de promovare a educaţiei pentru sănătate. Am 
discutat în prealabil despre domeniile de activitate 
ale filialei rezerviştilor şi urmare a dialogurilor 
purtate cu conducerea acestei filiale, am identificat 
puncte comune, domenii de sprijin reciproc pentru 
susţinerea camarazilor dumnealor care se identifică 
într-o situaţie de limită a vulnerabilităţii, transport şi 

suport logistic, etc. 
Care ar putea să fie direcţiile de efort, sau, pe ce 

paliere de colaborare vă veţi situa?
O să enumăr câteva din direcţiile sau palierele 

pe care o să colaborăm cu rezerviştii filialei gorjene a 
cadrelor militare provenite din ministerul Apărării:                                                                                                   
- conştientizarea importanţei educaţiei pentru 
sănătate în rândul membrilor  comunităţii şi al celor 
două organizaţii, prin proiecte comune;                            

- promovarea educaţiei pentru sănătate în 
societate, în special în rândul tinerilor şi al categoriilor 
vulnerabile (vârstnici, persoane cu posibilităţi 

materiale reduse etc.). 
Aveţi în vedere şi o 

popu larizare activităţilor, 
să relataţi despre acţiunile 
comune derulate? 

Pentru aceasta, am 
convenit că rolul părţilor 
semnatare este de a 
concepe şi implementa 
proiectele circumscrise 
prezentului parte neriat-
cadru (prelegeri, expoziţii, 
seminarii de profil, ateliere 
etc.), de a asigura, în 

funcţie de resursele disponibile, spaţiile, personalul 
şi logistica necesare activităţilor ce vor fi realizate în 
comun.

Avem în vedere faptul că ambele filiale colaborează 
cu specialişti, experţi, personalităţi recunoscute în 
domeniile de interes, şi asigură participarea acestora 
pentru susţinerea activităţilor parteneriale. Sigur că 
o să avem  feedback şi cu siguranţă, împreună cu 
preşedintele filialei militarilor rezervişti, urmărim 
impactul pe care activităţile desfăşurate îl au asupra 
grupurilor-ţintă şi promovăm proiectele şi activităţile 
derulate pe paginile de socializare proprii.  

Pe ce interval de timp v-aţi gândit să conlucraţi?
Parteneriatul are valabilitatea de 1 an, de la 

data semnării sale, cu prelungirea automată, pentru 
noi perioade de câte 1 an, dacă nici una din părţi nu 
notifică celeilalte decizia de încetare a valabilităţii sale. 

Redacția

Parteneriat educaţional între Crucea 
Roşie Filiala Gorj şi  A.N.C.M.R.R. 

Filiala Gorj – ”Gl. Ioan Culcer”
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Vocile cetăţii

Rezerviştii filia-
lei judeţene ,,Gl. Ioan 
Culcer" au luat par te la 
evenimentele care au avut 
loc în Pia ţa Prefecturii din 
Târgu-Jiu, alături de 
oficialităţile locale şi 
judeţene, precum şi a 
personalului militar. La 
finalul acestor activităţi, 
a avut loc depunerea 
de coroane, defilarea 
Gărzii de Onoare şi un 
minispectacol susţinut de 
Doina Gorjului. 

Seria evenimentelor 
evocatoare derulate de 
către rezerviştii filialei au continuat şi în după amiaza zilei, la Şcoala 

Gimnazială ”Sf. Nicolae”. În cadrul 
parteneriatului educaţional organizat în 
comun cu Asociaţia Arca Lex, au avut loc 
prezentări şi expuneri ale evenimentelor 
zilei. Temele prezentate de către dl Ion-
Viorel Vîlceanu şi dl. col.(r) Emanuel 
Bărbulescu au fost bogat  ilustrate 
cu imagini de epoca si documente 
revelatoare ale evenimentelor expuse. 

Ca de fiecare dată, elevii pregătiţi 
de către dna prof. Roxana Marcoci 
au încheiat seria de activităţi cu un 
spectacol dedicat şi o expoziţie de 
grafică şi desene reprezentând cele trei 
evenimente.

Emanuel Bărbulescu

9 mai, o zi a păcii şi unităţii
Evenimentele de la 9 mai 1877 şi 9 mai 1945, precum şi Ziua Europei, se 

înscriu ca momente glorioase ale luptei românilor pentru libertate, unitate 
şi independenţă. 

Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei - 1945 şi  Ziua 
Europei au fost marcate si la Târgu Jiu.
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A apărut recent lucrarea ”Domnitor fără 
coroană – Tudor Vladimirescu în conştiinţa şi 
memoria gorjenilor”, o nouă apariţie editorială  
aparţinând istoricului Gheorghe Nichifor, preşedinte 
al filialei Gorj al Societăţii de Ştiinţe Istorice din 
România. Lansată anul trecut, cu ocazia marcării 
”Bicentenarului Tudor Vladimirescu”, complex de 
manifestări născut la iniţiativa autorului încă din 
2019, cartea vine să completeze o lipsă de informaţie 
a cetăţeanului contemporan privind pe eroul din 
Vladimir în memoria publică  românească din 
ultimele două secole. 

Orice comentariu despre cartea  
prof. dr. Gheorghe Nichifor poate 
începe de la două explicaţii  absolut 
necesare. Astfel, încă din toamna 
anului 2019, Gheorghe Nichifor a 
propus Consiliului Judeţean Gorj ca 
2021 să fie ”Anul Tudor Vladimirescu” 
şi  tot istoricul gorjean ne-a dovedit 
în acest an că printre multiplele 
sale preocupări istoriografice s-a 
aflat şi eroul deschizător de epocă 
modernă în spaţiul românesc. Despre 
Tudor Vladimirescu, ”domnitor fără 
Coroană”, aflăm din cartea recent 
apărută că metafora nu aparţine 
autorului decât în formă, ideea  fiind 
preluată de la Ştefan Tătărescu, fratele 
mult mai puţin celebru al premierului nepereche al 
Gorjului, Gheorghe Tătărescu, şi datând din 1931. 
Cei care vor deschide cartea vor găsi atât explicaţia 
respectivă cât şi sursa modestiei autorului. 

Cititorii care se aşteaptă la un nou volum 
dedicat evenimentului şi care să treacă în revistă 
doar izvoarele clasice şi controversele cunoscute 
vor suferi o dezamăgire: rodul unei bibliografii 
uriaşe, cartea vine să umple goluri imense şi la 200 
de ani de la evenimente. Întreprinderea istoriografică 
a profesorului Gheorghe Nichifor se adresează în 
primul rând publicului gorjean dar vine să ofere cu 
titlul de exemplu celorlalţi români, cât de multe sau de 
puţine au făcut locuitorii acestei zone pentru memoria 
unui erou plecat din rândurile lor. Aflăm astfel cum 
se face că Vladimirescu ocupă un loc  de onoare în 
cartea de istorie deşi nu a fost domn încoronat dar, cu 
atât mai important, a fost omul deciziilor importante 
la început de secol XIX.  Încă din deschiderea cărţii, 
autorul ne lămureşte despre obiectivul acestei apariţii 
editoriale. ”Din veacul al XIX-lea, gorjenii i-au ridicat 

monumente, acasă ori în altă parte, au dat numele 
său unor instituţii de cultură, învăţământ, militare, 
străzi, întreprinderi, stadioane, spitale, etc. Tablouri, 
sculpturi, medalii, poezii, cântece, filme, piese de 
teatru, dar şi o bogată istoriografie autohtonă l-au 
înfăţişat în diferite ipostaze”, scrie Gheorghe Nichifor 
în ”Cuvânt introductiv”. Şi de fapt asta reuşeşte cartea 
în primul rând, să ni-l redea pe Tudor Vladimirescu 
din punct de vedere istoriografic, un demers consistent 
şi bine venit, dar şi pe alte planuri ale memoriei 
colective, de la nomenclatura locală la medalii, filme, 
piese de teatru, picturi, şi până la  monumente, case 

memoriale, alte locuri şi aşezăminte 
cu aceste legături.  Vorbim aici de 
un demers istoriografic consistent 
şi în acelaşi timp provocator, ne 
dăm seama că gorjenii nu au fost 
insensibili la exemplul  Marelui 
Pandur, denumire preluată în carte, 
dar că  eforturile trebuie să meargă 
mai departe şi, eventual, să le 
adăugăm noi direcţii. 

Analizând cu atenţie reperele 
bibliografice, realizăm  că nu a 
fost deloc întâmplătoare alegerea 
lui Tudor Vladimirescu pentru a 
conduce evenimentele din 1821, 
acesta conducea singurul detaşament 
militar din ţară şi era deopotrivă 

apreciat de boierii pământeni,  ruşi şi eterişti. Cu 
toate acestea, s-a dorit suprimarea lui fizică încă din 
debutul Revoluţiei. Profesorul Gheorghe Nichifor ne 
vorbeşte despre încercarea de suprimare fizică a lui 
Tudor Vladimirescu  de către Hagi Prodan, susţinut 
de fanariotul C. Samurcaş şi consulul rus Alexandru 
Pini. Evenimentul plasat la finele lui februarie 
1821 ne arată de ce Tudor Vladimirescu îmbrăcase 
”cămaşa morţii” dar spulberă şi alte mituri despre 
personalitatea eroului gorjean. Pentru  mai puţin de 
două luni, Tudor Vladimirescu a fost domnul Ţării 
Româneşti chiar dacă acest titlu nu l-a avut oficial. 
Pe 21 martie 1821, Tudor intră în Bucureşti ţinând în 
mână o pâine mare, semn al păcii şi belşugului, dar 
şi cu celebra căciulă care purta însemnele măririi 
vremelnice. Întâlnirea cu Alexandru Ipsilanti din 30 
martie, în casele de la cişmeaua Mavrogheni, dincolo 
de capul Podului Mogoşoaiei, nu va lămuri lucrurile. 
Mai mult, eteriştii vor ajunge la concluzia că românul 
îi încurcă şi trebuie lichidat, lucru întâmplat peste 
două luni. Tudor Vladimirescu avea o recunoaştere 

 Semnal editorial
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semi-oficială, mitropolitul ţării, episcopii de Argeşşi 
Buzău, împreună cu alţi 53 de dregători, îi dăduseră 
o „carte de adeverire”, în care afirmă că: „pornirea 
dumnealui slugerului Teodor Vladimirescu nu este 
rea şi vătămătoare, nici în parte fiecăruia, nici patriei, 
ci folositoare şi izbăvitoare”. La rândul său, Tudor 
dăduse un „jurământ” scris prin care se angajase să 
recunoască ca reprezentant legal al ţării „vremelnica 
ocârmuire”. 

Autorul ne prezintă şi sfârşitul lui Tudor 
Vladimirescu dar şi controversele apărute după 
moartea oficială. În mai 1821, când sub presiunea 
turcilor Tudor va părăsi Bucureştiul, conducătorul 
Revoluţiei făcând  o promisiune de care nu s-a putut 
ţine:„Eu trec peste Olt cu toată Adunarea norodului ca să 

mă întăresc în mânăstirile ce le-am umplut cu zaherele şi cu 
panduri; şi nădăjduiesc, cu ajutorul lui Dumnezeu, să mă 
ţin acolo multă vreme, ca în nişte cetăţi, până când voi sili 
pe turci să dea ţării drepturile şi privilegiile ce norodul le-a 
cerut prin mine de la Înalta Poartă”. 

Cei care vor citi această carte, cu siguranţă 
vor fi mulţi şi datorită stilului accesibil de exprimare 
al autorului, vor putea afla amănunte despre cum 
s-a construit monumentul de la Padeş şi eforturile 
făcute de comunitatea din zonă, despre alte obiective 
care păstrează memoria pandurului. Semnalăm şi 
interesanta incursiune în derularea sărbătorilor  din 
trecut dedicate evenimentelor din 1821.

Marius Becherete

Semnalăm apariţia unui nou număr al 
revistei ”Dincolo de Orizonturi”, editată de 
Asociaţia Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în 
Retragere, publicaţie bianuală care conţine analize de 
geopolitică, opinii politico-militare 
şi prezentare de tehnică militară, 
fondată de Asociaţia Diplomaţilor 
Militari în Rezervă şi în Retragere 
”Alexandru Ioan Cuza”.

Revista  îşi propune în 
principal să valorifice experienţa şi 
cunoştinţele dobândite de militarii 
români care au lucrat în domeniul 
diplomaţiei militare. 

Aflată la cel de-al şaselea an 
de existenţă, revista are un număr 
considerabil de pagini, care – 
parcurgându-le cu plăcerea unui 
lucru nou şi bine făcut – te captivează. 

Lecturând-o cu acea plăcere cu 
care întâlneşti ceva nou în domeniu, 
nu poţi să nu remarci calitatea fiecărui text, 
bibliografia fiecărui material, diversitatea tematicii 
şi subiectele abordate.

De bună seamă sunt şi alte motive pentru care 
considerăm că această revistă trebuie să apară şi să 
aibă o viaţă cât mai lungă cum ar fi: deteriorarea 
constantă a mediului de securitate globală dar, mai 
ales, al celui din proximitatea României; nevoia de a 
sprijini efortul analitic prin elaborarea unor analize 
alternative şi, nu în ultimul rând, dintr-o anumită 
nemulţumire pentru modul în care sunt explicate 
publicului larg  realităţile lumii contemporane, în 
principal de către formatorii de opinie din mass-
media românească, dar şi străini. Pentru aceasta, 

colectivul redacţional, alcătuit din cei mai buni 
specialişti în domeniul diplomaţiei militare, şi-a 
propus şi a reuşit pe deplin să nu facă niciun 
rabat asupra imparţialităţii, analizei echilibrate 

şi echidistante, decenţei în 
exprimare şi corectitudinii, fără 
însă a uita că, nici noi, nici alţii, 
nu avem un glob de cristal prin 
care să prezicem viitorul. Din 
acest punct de vedere, noi cei 
din colectivul redacţional – toţi 
militari rezervişti – avem un 
avantaj faţă de colegii noştri 
activi: acela de a da mai mult 
frâu liber imaginaţiei,  speculaţiei 
educate şi creativităţii  deoarece 
nu avem pe umerii noştri 
povara elaborării unei analize 
greşite  care să ducă la luarea de 
hotărâri eronate de către factorii 
de decizie politică sau militari 

ai ţării. Şi dacă am vorbit de colectivul redacţional 
al acestui adevărat manual de diplomaţie militară 
românească (nu uitaţi, revista are 129 de pagini!!!), e 
momentul să-i amintim pe redactorul şef: dl. general 
de brigadă (rez) Dan Niculescu, redactor: dl. col. 
(rez.) Antonio  Marinescu, secretarul de redacţie: 
col. (rez.) Ioan Toader, alături de care trudesc o 
seamă de seniori editori, foşti militari şi civili, între 
care i-am remarcat pe fostul ministru al Apărării, 
prof.dr. Ioan Mircea Paşcu, generalul în retragere dr. 
Decebal Ilina – şi el fost ministru al Forţelor Armate 
ale României –, asta ca să dăm doar două exemple 
de diplomaţi militari de la care diplomaţa noastră 
tânără are ce învăţa.  

Col.(r) Emanuel BĂRBULESCU
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TUR DE ORIZONT

Şedinţa a fost structurată pe două părţi: 

PARTEA I-a - marcarea Zilei Rezervistului Militar 
şi  a aniversării a 32 de ani de la înfiinţarea  Asociaţiei 
Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere 
„Alexandru Ioan Cuza”, cu următoarele activităţi:

– Informare privind desfăşurarea evenimentelor 
din Ucraina,prezentată de reprezentantul DIM – lt.col. 
Dumitriu Alexandru;

– Alocuţiune cu ocazia aniversării Zilei 

Rezervistului Militar şi a Zilei ANCMRR – prezentată 
de gl.mr.(rtr.) dr. Bantaş Adrian Leonard   - 
vicepreşedinte;

–  Citirea Ordinului ministrului apărării naţionale 
referitor la înaintarea în gradul următora unor 
cadre militare în retragere – membriai Asociaţiei 
– şi înmânarea unor distincţii ale MApN şi ale 
ANCMRR,diplome de merit şi aniversare, prezentate 
de col.(rtr.) Belgiu Nicolae - şef departament.

În data de 26 mai 2022, la Complexul de Pregătire 
Fizică al M.Ap.N.din Bucureşti, s-a desfăşurat Şedinţa 
Consiliului Director al ANCMRR.

La Şedinţă au participatmembrii Consiliului Director titulari 
şi, ca invitaţi, membrii  comisiilor statutare, precum şi, din partea 

M.Ap.N., domnul colonel dr. Claudiu Vicenţiu  Toma - şeful 
Direcţiei pentru Relaţia cu Parlamentul şi domnul colonel   

Romică Stoica - şeful Direcţiei Calitatea Vieţii Personalului.
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În finalul primei părţi, 
preşedintele Asociaţiei, 
domnul gl.lt.(rtr.) Neculai 
Băhnăreanu, l-a invitat pe 
domnul col. dr. Claudiu 
Vicenţiu  Toma să ia 
cuvântul. În cuvântul său, 
domnul colonel a mulţumit 
pentru invitaţie şi a dat 
citire răspunsului la o 
petiţie privind condiţia de 
„cadru militar în rezervă 
sau în retragere” adresată 
ministrului Apărării Naţionale, dar semnat de 
secretarul de stat Marius Bălu (de acum „fost”). Pe 
marginea subiectului au urmat comentarii şi întrebări, 
fără a se lămuri ceva.

PARTEA a II-a - Prezentarea, discutarea şi 
aprobarea documentelor înscrise pe ordinea de zi a 
Şedinţei Consiliului Director:

– Informarea privind  principalele activităţi 
ale Biroului Permanent Central şi ale filialelor din 
compunerea ANCMRR, în perioada noiembrie 2021 
– 15 mai 2022 – prezentată de gl.lt.(rtr.) Neculai 
Băhnăreanu;

– Raportul de activitate al  Comisiei de Cenzori 
pe anul 2021 şi trimestrul I/2022, inclusiv sinteza 
Raportului Auditorului extern pe anul 2021 şi măsuri 
pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile 
şi de gestiune a patrimoniului 
aparatului central de lucru – 
prezentat de col. (rtr.) Gheorghe 
Ştefan – preşedintele Comisiei;

– Prezentarea şi aprobarea 
NOTEI DE FUNDAMENTARE 
a Proiectului de modificare şi 
completare a unor articole din 
Statutul ANCMRR, ediţie 2019, 
prezentată de gl.lt.(rtr.) Neculai 
Băh năreanu. 

– Validarea preşedinţilor 
aleşi, în anul 2022, de adunările 
generale anuale ale  filialelor 

judeţene Galaţi şi Brăila;
– Împuternicirea prim-vicepreşedinţilor Filialelor 

judeţene Satu Mare  şi Vrancea, pentru îndeplinirea 
atribuţiilor de  Preşedinte al filialei, până la alegerea 
titularului  .

– Prezentarea Proiectului de Hotărâre a şedinţei 
Consiliului Director – prezentate de gl.bg. (rtr.) Joldea 
Ion - vicepreşedinte.

După dezbateri şi discuţii, materialele prezentate 
au fost supuse votului Consiliului Director. Rezultatele 
Şedinţei vor fi consemnate în Hotărârea ce va fi 
prezentată tuturor membrilor Consiliului Director.

În încheierea Şedinţei, domnul gl.lt.(rtr.) Neculai 
Băhnăreanu a prezentat MESAJUL adresat tuturor 
membrilor ANCMRR cu ocazia Zilei Rezervistului 
Militar şi a Zilei Asociaţiei.
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Începând din anul 2009, Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii 
personalului din M.Ap.N. desfăşoară, în preajma Zilei internaţionale a copilului-1 iunie, diverse 
activităţi pentru copiii militarilor decedaţi, răniţi sau invalizi în urma participării la acţiuni militare. 
Scopul acestor activităţi este de a empatiza cu familiile aflate în astfel de situaţii şi în special cu copiii 
care înţeleg cel mai bine că ne gândim la ei şi le suntem aproape. 

Astfel, le reamintim copiilor că părinţii lor, militari remarcabili, şi-au îndeplinit datoria faţă 
de ţară, respectându-şi jurământul dat, iar ei sunt copii de eroi. Asociaţia Naţională a Cadrelor 
Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, unul dintre organizatori şi sponsori 
ai evenimentului intitulat „Mândru de părinţii mei”, a participat la 31 mai a.c., la KIDDO PLAY 
ACADEMY, din cadrul Mall Băneasa.
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În data de 25 mai 2022 a avut loc 
cea de-a IV-a ediţie a cooperării dintre 
structura asociativă a rezerviştilor 
hunedoreni şi clerul Episcopiei Devei 
şi Hunedoarei, intitulată “Biserica şi 
Armata – demersuri frăţeşti pe pământ 
hunedorean”.

Evenimentul s-a desfăşurat la 
Monumentul Eroilor din incinta 
Episcopiei Devei şi Hunedoarei, în 
prezenţa Înalt Preasfinţiei Sale Nestor 

Vornicescu şi a Prefectului judeţului Hunedoara, 
domnul Călin Petre Marian. Cu acest prilej s-a desfăşurat 
un ceremonial de depuneri de coroane şi a fost oficiată 
o slujbă de pomenire a Eroilor Neamului Românesc şi 
a cadrelor militare în rezervă şi în retragere din judeţul 
Hunedoara, trecute la cele veşnice. O delegaţie a cadrelor  
Filialei Judeţene Hunedoara “SARMIZEGETUSA” 
şi delegaţia ANCMRR Filiala Judeţeană “ŢEBEA” a 
M.A.I. au depus o coroană de flori la Monumentul 
Eroilor.  Coroane şi jerbe de flori au mai fost depuse de 
către delegaţia care a reprezentat  Asociaţia Naţională 

Cultul Eroilor şi cea a Asociaţiei  Veteranilor 
de Război, filiala judeţului Hunedoara.  După 
ceremonial  activitatea s-a mutat în interiorul 
Catedralei, unde s-a ţinut o scurtă slujbă pentru 
colegii din cadrul filialelor.  În continuare, 
preşedintele Filialei,  col.(rtg) Constantinescu 
Mircea, a rostit un scurt cuvânt de mulţumire, 
făcând referire şi la Ziua Eroilor şi Ziua 
Rezervistului. Acesta a înmânat plachetă şi 
o diplomă 
prin care 
s-au conferit 
titlul de 
"Membru de 

onoare" al Filialei 
Judeţului Hunedoara 
”SARMIZEGETUSA" a 
ANCMRR ”Al. I Cuza”  
Înalt Preasfinţitului 
Nestor, precum şi 
Prefectului judeţului. 
Totodată, s-au înmânat 
insigne cu sigla filialei 
fiecărui participant la 
eveniment. 

Filiala Hunedoara ,,Sarmizegetusa"

A relatat, colonel (rtr) Mircea Constantinescu
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Repere în calendarul oştirii

Mesajul adresat tuturor membrilor ANCMRR cu ocazia  
Zilei Rezervistului Militar şi a Zilei Asociaţiei

Suntem în apropierea datei de 31 Mai, zi în care, 
în  fiecare an, sărbătorim Ziua Rezervistului Militar, 
dar şi Ziua Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în 
Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”. 

Actuala structură asociativă a cadrelor militare 
în rezervă şi în retragere provenite din Ministerul 
Apărării Naţionale este continuatoarea de drept a 
Societăţii Ofiţerilor în Rezervă Proveniţi din Activitate 
(SORPA), înfiinţată în anul 1925, pe ale cărei tradiţii, 
valori şi identitate, la 31 Mai 1990, a fost înfiinţată 
Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă 
şi în Retragere, zi care a devenit Ziua ANCMRR. 
Sub denumiri diferite, la început Liga Naţională a 
Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere, ulterior Uniunea 
Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în 
Retragere, în cei 32 de ani de existenţă ANCMRR ”Al. 
I. Cuza” s-a afirmat ca o structură asociativă viabilă, 
reprezentativă, de utilitate şi notorietate publică. Cu 
acest prilej să aducem un prinos de recunoştinţă şi 
un pios omagiu predecesorilor şi în special celor trei 
preşedinţi – generalii Popescu Stelian, Topliceanu 
Iulian şi Mihai Iliescu – Dumnezeu să-i odihnească în 
pace, în împărăţia Lui.

Stimaţi membri, stimaţi invitaţi,

În luna mai 2010, când ANCMRR a aniversat 
85 de ani de legitimitate istorică şi 20 de ani de la 
reluarea tradiţiei asociative, prin H.G. nr. 467, semnată 
de Primul-ministru şi contrasemnată de miniştrii 
Apărării Naţionale şi cel al Administraţiei şi Internelor 
şi de directorii SRI, SIE, STS, SPP, Guvernul României 
a instituit „Ziua Rezervistului Militar”. La vremea 
respectivă se arăta că „rezerviştii militari reprezintă 
o categorie socio-profesională diferită, au un statut 
definit în cadrul societăţii româneşti contemporane” 
iar instituirea unei zile a rezerviştilor militari constituie 
o recunoaştere a rolului acestora, de-a lungul istoriei, 
în cadrul societăţii româneşti. Astăzi se impune să 
reamintim toate acestea şi dată fiind importanţa 

acestei zile pentru 
rezerviştii militari, 
noi cei din ANCMRR, 
să facem din această 
sărbătoare un moment 
de apreciere a activităţii 
des făşurate pentru 
cultivarea şi păstrarea 
tradiţiilor oştirii române şi cinstirea eroilor nea mului, 
pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime 
ale membrilor, ale tuturor rezerviştilor militari şi ale 
familiilor acestora.

Stimat auditoriu, ANCMRR reprezintă o 
structură asociativă viabilă care, prin promovarea 
celor mai autentice valori, reuşeşte să sporească tăria şi 
eficienţa activităţilor pe care le desfăşoară, conlucrând 
în  acest sens, prin intermediul Acordului - Cadru 
şi al  Forumului, cu celelalte structuri asociative 
din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică 
şi Securitate Naţională, atât la nivel central, cât şi în 
teritoriu.

Renunţând la „promisiuni” şi cu sentimente 
contradictorii datorate neîmplinirilor acestor ani 
greu încercaţi, fideli neamului şi ţării şi în spiritul 
valorilor devizei PATRIE-ONOARE-DEMNITATE, 
în numele Biroului Permanent Central vă asigurăm, 
stimaţi ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri în rezervă 
sau în retragere, de întregul nostru respect şi vă urăm 
sănătate, noroc, prosperitate şi viaţă frumoasă alături 
de cei dragi! 

Felicitări tuturor membrilor Asociaţiei Naţionale 
a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere 
„Alexandru Ioan Cuza” cu ocazia Zilei Rezervistului 
Militar şi a Zilei Asociaţiei!

        LA  MULŢI ANI !”

PREŞEDINTELE ANCMRR ”Al. I. Cuza”
Gl.lt.(rtr.) Neculai BĂHNĂREANU

”Stimaţi membri ai Consiliului Director,
  Stimaţi invitaţi,
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Membrii filialei gorjene "Gl. 
Ioan Culcer" a ANCMRR "A.I Cuza" 
s-au reîntâlnit la Cercul Militar din 
municipiul Târgu Jiu, pentru a sărbători 
”Ziua Rezervistului Militar”. O zi care, 
dincolo de faptul că ne aduce din 
nou împreună, ne oferă şi ocazia de a 
reflecta, încă o dată, la ce înseamnă 
demnitatea de rezervist militar şi, mai 
mult, la contribuţiile pe care fiecare 
dintre noi şi armata în întregul ei, le-a 
adus, prin activitatea ei cotidiană la 
ceea ce reprezintă.

Pios omagiu
La Biserica Garnizoanei, camarazii filialei au 

luat parte la desfăşurarea serviciului religios săvârşit 
pentru comemorarea camarazilor înălţaţi la veşnicie. 
Serviciul religios a fost oficiat de către preotul 
garnizoanei, Iconom stravoforul Constantin Măgdoiu, 
cu participarea unui numeros grup de membrii ai 
filialei.

Şedinţă aniversară, mesaje de 
apreciere

Cercul Militar din garnizoană a fost gazda 

generoasă a şedinţei solemne. Cu acest prilej a fost 
săvârşită o rugăciune şi sfinţirea noilor spaţii de lucru 
ale filialei gorjene. Activităţile cuprinse în program s-au 
purtat în prezenţa dlor Nicolae Muja şi Mihai Istrate, 
subprefecţi ai judeţului, a preşedinţilor unor structuri 
asociative din cadrul SNAOPS, a preşedintelui filialei 
judeţene Crucea Roşie,  preşedintele ANVR, filiala 
Gorj, cei ai structurilor judeţene de pensionari care 
au dat curs invitaţiilor. În cuvântul său, preşedintele 
filialei, dl col.(r) Emanuel Bărbulescu a prezentat 
principalele repere ale evoluţiei ANCMRR ”A.I Cuza" 
şi ale filialei gorjene.

Au participat membrii ai filialei judeţene Gorj  
a Asociaţiei Cultul Eroilor ”Regina Maria", 
conducerea CMJ Gorj, lt.col. Eduard Dinuţă, 
personal didactic, membrii ai familiilor 
militarilor în rezervă şi în retragere.

Ședinţa solemnă s-a încheiat cu 
premierea seniorilor filialei, acordarea 
de diplome aniversare reprezentanţilor 
instituţiilor autorităţilor adminis traţiei 
locale şi  partenerilor cuprinşi în activităţile 
curente ale filialei. Totodată a avut loc şi 
premierea competitorilor la concursul de 
tenis de masă- individual şi dublu, echipe.

A consemnat, 
Col.(r) Emanuel Bărbulescu

Ziua Rezervistului  
Militar la Târgu-Jiu
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Ziua Eroilor, celebrată 
în fiecare an de Înălţarea 
Domnului, a fost marcată 
şi în municipiul Târgu Jiu, 
ceremonia având loc în 
Cimitirul Internaţional al 
Eroilor.

În semn de recunoştinţă 
faţă de ostaşii care s-au jertfit pe 
altarul Patriei, s-a organizat un 
ceremonial militar şi religios. 
Totodată, au fost depuse 
coroane de flori. 

Ziua Eroilor

Ziua Drapelului a fost sărbătorită în 
Piaţa Prefecturii din municipiul Târgu Jiu. 
Ceremonialul militar şi religios organizat cu acest 
prilej s-a derulat în prezenţa reprezentanţilor 
autorităţilor judeţene şi locale, a conducerii 
militare a garnizoanei şi a reprezentanţilor 

structurilor asociative ale cadrelor militare în 
rezervă şi în retragere, ale veteranilor de război 
şi reprezentanţilor filialei judetene Gorj ”Cultul 
Eroilor”.

La eveniment a participat şi secretarul de 
stat al Ministerului Afacerilor Externe, dl. Andrei 

Novac.

Ceremonia a cuprins serviciul 
religios de sfinţire a Drapelului şi a fost 
oficiată de către un sobor de preoţi, 
împreuna cu preotul garnizoanei 
Târgu Jiu, iconom stavroforul C-tin 
Măgdoiu.

Mesajul primului ministru a fost 
transmis de prefectul de Gorj, Marcel 
Iacobescu.

Ziua Drapelului a fost marcată de 
către rezerviştii filialei "General Ioan 
Culcer" prin organizarea la Cercul 
Militar a unui program evocator şi 
expoziţie de carte cu tema ”Drapelul 
naţional - simbol al identităţii”.

Ziua Drapelului omagiată la Târgu Jiu
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Sărbătoare cu repetiţie
Stăruitori în demersurile asumate, odată cu 

eliminarea restricţiilor sanitare, o  delegaţie numită 
de către preşedintele filialei, dl. col.(r) Emanuel 
BĂRBULESCU, a fost alături de familia dlui col.(rtr) 
C-tin TRANDAFIR la aniversarea a nouă decenii de 
viaţa. Membrii delegaţiei, col.(rtr) Vasile CALOTĂ, col.
(r) Viorel VÎLCEANU, col.(rtr) Spiridon FOANENE şi 
m.m.(rtr) Alexandru SCAFARU au înmânat diploma 
şi simbolurile filialei în semn de preţuire. În jurul 
măsuţei pe care tronau ceştile cu cafea aburindă oferite 
cu generozitate de gazdă, s-au depănat amintiri, s-au 
ascultat sfaturi despre cumpătare pentru păstrarea 
sănătăţii, glume şi s-au ciocnit câte o cupă de şampanie. 

Un moment surpriză a fost şi dialogul telefonic, 
legătura realizată prin intermediul telefoniei mobilă, 
cu preşedintele de Onoare al filialei, dl grl.bg.(rtr) 
Ion BĂRBULESCU. Prietenia care îi leagă pe cei doi 
seniori a depăşit parcursul activităţilor ca ofiţeri activi 
şi a continuat apoi, ambii situându-se printre membrii 
fondatori ai  filialei. 

La aniversarea zilei de naştere  ne-am bucurat 
să fim printre cei care am  adresat cu onoare şi 
deosebită plăcere, calde felicitări, multă sănătate, viaţă 

îndelungată plină de bucurii 
alături de familie şi toţi cei pe 
care domnia sa îi preţuieşte.
La mulţi ani!

Seniorilor noştri, 
respect !

Pentru frumuseţea 
anilor care au trecut peste 
d-voastră şi pentru anii  care 
înseamnă sărbătoarea vieţii, 
permiteţi-ne să vă adresăm 
dragi seniori, tradiţionalul La 
Mulţi Ani, asigurându-vă de 

constanta noastră consideraţie şi preţuire! 
Colonel(r) Emanuel BĂRBULESCU

Membrii filialei judeţene Gorj ”General Ioan Culcer”  
îşi sărbătoresc seniorii

Cuprinsă în planul principalelor activităţi aprobat în adunarea generală, sărbătorirea grupei 
seniorilor a surprins  plăcut audienţa participantă la Ziua Rezervistului Militar.  Atunci au răspuns 
”prezent”  numai doi seniori, a căror stare de sănătate a permis participarea la eveniment: col.(rtr) 
Ion NIMARĂ şi col.(rtr) Ion TRAŞCĂ. 

Au primit, nu fără emoţii, onorul din partea camarazilor şi respectul membrilor filialei. Micile 
simboluri de recunoştinţă acordate seniorilor au venit să întărească aprecierea de care bucură în 
cadrul filialei.

Din păcate, dl. col. (rtr) Trandafir Constantin 
(90 ani), a trecut la cele veșnice în timp ce revista era 
la tipar. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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RANIȚA CU AMINTIRI

Instruirea forţelor a constituit şi rămâne o activitate esenţială a procesului de 
realizare a capacităţii operaţionale a Armatei, având relaţii strânse de determinare 
cu toate celelalte elemente ce concură la realizarea acesteia.

Instrucţia este dură. Viaţa militarilor este aspră, misiunea lor foarte 
complexă, iar istoria a demonstrate că ostaşii Armatei României au confirmat 
nivelul pregătirii, devenind parte a Alianţei.

Continuăm să prezentăm aspecte din pregătire a militarilor în poligoane, 
povestiri din perioade de timp diferite. Instruirea este perenă şi ei, militarii, sunt ai 
ţării. Ei materializează respectul faţă de spaţiu şi faţă de om, fără încrâncenare, cu 
o mare dorinţă de a fi cel mai bun, de a atinge performanţa.

Aliniamentele de foc ale înălţimilor
Tinerii ofiţeri repartizaţi la conducerea unor 

subunităţi din B.21 V.M. au intrat repede în 
ritmul alert al instrucţiei. Febra activităţilor, arşiţa 
rezultatelor şi dorinţa de afirmare i-au cuprins 
în sarabanda exerciţiilor de evaluare cu trupe 
şi trageri de luptă la nivelurile subunităţilor. 
Gazdă generoasă le-a fost muntele. În ceea ce 
priveşte resursa umană - participanţii la evaluare 
- concluzia reieşită s-a pliat perfect pe zicala că 
„Toamna se numără bobocii”.

Confirmări în anotimpul bobocilor
Liniştită şi senină, toamna a dat din plin de 

lucru vânătorilor de munte din Predeal. Înhămaţi, 
la propriu, la corvoada obţinerii satisfacţiilor 
profesionale, chiar din debutul carierei ofiţereşti, au 
fost sublocotenenţii.

Tinerii comandanţi, sublo cotenenţii, au fost 
repartizaţi la conducerea unor subunităţi din B.21 
V.M. au intrat repede în ritmul alert al instrucţiei. 
Febra activităţilor, arşiţa rezultatelor şi dorinţa de 
afirmare i-au cuprins în sarabanda exerciţiilor de 
evaluare cu trupe şi trageri de luptă la nivelurile 
subunităţilor. Gazdă generoasă le-a fost muntele. 
Mai precis, pantele abrupte şi terenul accidentat ale 
Muntelui Grohotiş. De la comandantul batalionului, 
locotenent-colonelul Florin Stan am aflat că 
subordonaţii săi vor profita în continuare de blândeţea 

vremii. Aceştia vor continua 
pregătirea de specialitate şi, 
totodată, vor evolua în cadrul 
unor exerciţii tactice de marcă 
până spre luna noiembrie. 
Atunci, cununile de lauri le vor 
înnobila existenţa. Ca în fiecare 
an, pe 3 noiembrie, valoarea şi 
măiestria profesională au devenit 
medalia luptătorilor de cremene.

În dialogul purtat, am 
„contabilizat” datele cuprinse în 
documentele întocmite pentru 
activitatea de evaluare.
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Căpitanul Doru Marinescu a raportat stadiul 
pregătirii subunităţii pentru deplasarea în raionul 
planificat.

Despre căpitanul Marinescu, un tip robust, 
echilibrat şi ferm, mi s-a spus că este un ofiţer cu multă 
experienţă. Argumentele au fost expuse rapid prin 
seria rezultatelor meritorii obţinute în ţară, la care s-au 
adăugat aprecierile unanime primite de la şefii săi şi 
reprezentanţi ai ONU, pe timpul îndeplinirii misiunii 
UNAMI-IV, în Bashra, Irak. Peste toate acestea, se află 
onoarea de a fi primit Ordinul „Virtutea Militară în 
grad de Cavaler” cu însemn pentru război, ianuarie 
2007 fiind momentul avansării şi al decorării. 

Am privit pe geam forfota îmbarcării în 
autocamioane. Comandanţii de plutoane şi şoferii 
aşteptau semnalul de începere a deplasării. Scurtele 
precizări privind deplasarea în siguranţă pe drumurile 
publice şi un instructaj făcut de către poliţiştii militari 
au figurat, de asemenea, pe graficul activităţilor 
întocmite de către planificatorii statului major al 
batalionului. 

Lumina zorilor încă nu dădea semne că ar avea 
de gând să ne desfete, luna întârziind să coboare 
peste crestele Munţilor Bucegi. Împreună cu colegii 
EOD-işti, maiorul Gheorghe Popescu şi m.m Cristian 
Vizireanu, cu trusele lor numite în glumă „hocus-
pocus” ne-am urcat într-un ARO şi ne-am ocupat 
locul precizat în coloana de autovehicule. 

Semnalul pentru începerea deplasării a fost 
transmis prin staţiile radio. Motoarele maşinilor au 
trecut repede dintr-un „alto” răguşit într-un registru 

de „tempo” susţinut cu impresii de 
„allegro ma non tropo”. Rând pe 
rând, maşinile s-au pus în mişcare. 
Am lăsat în urmă clădirile, semne 
de civilizaţie şi ne-am avântat către 
obiectiv.

Coloana autocamioanelor, 
mată şi compactă rula uşor pe 
şosea. Din când în când, se lansa în 
sinusoidele ample sau strânse ale 
serpentinelor. 

Ca o viperă neagră, coloana 
vânătorilor de munte se strecura 
inteligent în şerpuiri precise către 
ţinta planificată. Maşinile pilotate cu 
atenţie au răspuns bine comenzilor 

impuse de drumurile grele de munte. Pătrunderea 
în zona montană solicită la maximum priceperile 
şoferilor, iar în cazul nostru au demonstrat că 
au aptitudinile şi deprinderile unor foarte buni 
„navigatori” pe drumurile de rocadă acoperite cu 
macadam. 

După câteva ore, pregătirea lor și buna 
reputaţie s-au confirmat din nou. Toată tehnica auto 
a ajuns în raionul precizat - la timp şi fără incidente.

Detaliile unei “insule” de priceperi
Exerciţiile tactice cu trupe, cu trageri de luptă, 

la nivelurile şi specificul subunităţilor precum şi cele 
de evaluare şi apreciere sunt aproape „derby”-uri 
profesionale pentru vânătorii de munte. Pe cât de 
temeinic pregătite, pe atât de dorite. 

Aşteptate cu emoţia gândului că mereu mai este 
ceva de spus , ceva de adăugat la „fineţea” acţiunilor, 
Locotenent-colonelul Florin Stan mi-a spus că fiecare 
comandant de subunitate îşi adaugă cu acest prilej, 
în palmares, încă o împlinire. Am spus, nu o dată, 
că vigoarea fizică şi curajul nu ar fi suficiente unui 
vânător de munte fără ca în el să ardă flacăra pasiunii 
profesionale. Şi acest fapt mi s-a confirmat.

Ajunşi în raionul acţiunilor, lucrurile au început 
să prindă contur. Când vine vorba despre aplicarea 
măsurilor de protecţie a forţelor, subordonaţii 
locotenent colonelului Stan Florin sunt adevăraţi 
maeştri. Adaptaţi mai bine la situaţiile de supravieţuire 
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şi la traiul aspru al muntelui ei au învăţat ce înseamnă 
mascarea eficientă a dispozitivului de luptă realizat, a 
tehnicii şi armamentului din înzestrare. 

Tehnica rulantă a „dispărut” înapoia unor 
acoperiri din teren, protejată de măşti naturale 
confecţionate rapid. Plasele de mascare întinse ca 
un supliment al toamnei în continuarea lizierei au 
acoperit obiectivele ridicate în Poiana lui Loghin. 
Până să ne inunde soarele, corturile ridicate de către 
militarii plutoanelor conduse de subordonaţii Stan 
Marin şi Ciprian Tomica au conturat, într-o geometrie 
a deprinderilor, un perimetru. O insulă de competenţe 
sau chiar un bastion de foc pentru că am luat în calcul 
gurile de foc ale aruncătoarelor cal. 82 mm. 

La rândul lor, subordonaţii 
sublocotenenţilor Ovidiu Cismaru, 
Ana-Maria Rotaru şi Marius 
Ilie şi-au intrat repede în roluri. 
Pregătirea şi-a spus cuvântul. Pe 
rând, plutoanele de aruncătoare cal. 
82 mm s-au deplasat în teren până 
pe poziţiile stabilite orientându-se 
după hartă şi cu ajutorul busolei. 
Topografia este o categorie de 
pregătire pe care luptătorii montani 
o stăpânesc bine. 

Sublocotenenţii s-au aflat 
mereu în postura de navigatori 
şi, de fiecare dată, cronometrele 
evaluatorilor, mr. Florin Bană, cpt. 
Florin Cornea, mr. Florin Pietrariu 
şi mr. Ionuţ Dimian s-au oprit înaintea limitei de timp 
a baremelor. Servanţii nu au simţit efectele urcatului 
pe pantele abrupte. Pentru ei, efortul de a ajunge la 
timp în poziţia de tragere, străbaterea traseului pe 
potecile înguste ale muntelui înseamnă mai mult 
decât bărbăţie. 

Echipamentul obosit şi decolorat abia mai face 
faţă sub greutatea suplimentară a preselor grele ale 
aruncătoarelor. Curelele hamurilor, de la afet şi cele 
ale plăcii de bază se imprimaseră adânc în umerii 
servanţilor pe care i-am apreciat pentru dăruirea de 
a-şi îndeplini misiunea primită. 

Locurile pentru piesele de 82 mm au fost 
stabilite după toate regulile. Pregătirea poziţiilor de 
tragere a durat ceva timp din cauza terenului stâncos, 

fără, însă, a fi depăşită limita normelor prescrise. 
La piesa 1, sub comanda sergentului Iulian Oneci, 
servanţii se străduiau la fel ca şi colegii celorlalte piese, 
să pregătească muniţiile. Fiecare bombă verificată, 
era după cum am aflat „asezonată” potrivit misiunii 
şi datelor cuprinse în tablele de trageri apoi aşezată 
în apropierea aruncătorului de 82 mm. În jur, toate 
aruncătoarele erau îndreptate pe direcţia de bază şi 
jalonate. Punctele de ochire de bază au fost indicate.

Am părăsit în linişte poziţiile plutoanelor şi 
am urcat pantele abrupte către punctul de comandă-
observare amenajat extrem de discret într-un ochi de 
verdeaţă sub sprânceana pensată a unei linii de fagi 
seculari, deasupra unor grumazuri ferme de brazi 
viguroşi de pe vârful botezat, Cioara.

Înălţimea obiectivelor
Într-o ambianţă robinsoniană, ineditul 

zilei, tragerile indirecte cu Ar.82 mm, agitaseră 
puţin registrele de cunoştinţe ale comandanţilor 
companiilor. Nu suficient de mult pentru a creşte şi 
intensitatea emoţiilor. 

Cunoştinţele teoretice solide, dar, mai ales, 
priceperea căpătată la comandă aveau să-şi spună 
cuvântul. Evaluatorii au planificat mai multe probleme 
de rezolvat. Multe obiective grupate sau aliniamente 
de ţinte au fost dispuse pe pantele muntelui situat 
în faţa noastră. Situaţiile pe care comandanţii de 
companii le aveau de rezolvat au fost desprinse 
din scenariul tactic, riguros articulat pe realitatea 
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câmpului de luptă modern. 
De pe mediana versantului Valea Neagră şi 

până la creasta muntelui, la altitudinea de aproximativ 
1700 metri, toate aliniamentele de ţinte şi obiectivele 
grupate aşteptau să-şi măsoare forţele. Căpitanii 
Ionuţ Ilinca, Doru Marinescu şi locotenentul Ciprian 
Vlad au fost primii care şi-au pus în practică, rapid 
şi eficient competenţele. Prin exerciţiul minţii agere 
aveau să planifice ca să acopere cu foc aliniamentele şi 
obiectivele descoperite în teren. 

Tablele de trageri, hărţile, cronometrele şi 
binoclurile puternice tronau pe mesele de lucru. 
Discuţiile evaluatorilor stopau pentru puţin elanul 
unor calcule. Privirile şefilor tăiau în careurile hărţilor 
şi, peste documentele întocmite, lungi linii de viză şi 
aprobare. 

Spectacolul putea începe. Siajul unui cartuş 
de semnalizare ne-a atenţionat despre începerea 
misiunilor de foc. Transmisioniştii au înroşit 
firele cablurilor întinse; eterul dintre antenele 
corespondenţilor s-a compactat parcă de comunicaţiile 
şi comenzile date. 

Jos, în poziţii, servanţii şi tinerii comandanţi 
sunt gata de luptă. Plutonul slt. Ciprian Tomica a 
intrat imediat în dinamica problemelor de evaluare. 
Comandantul companiei, lt. Ciprian Vlad a studiat pe 
hartă coordonatele obiectivelor care trebuiau nimicite. 
Au fost alese un punct de comandă şi poziţiile unui 
pluton de aruncătoare de bombe. Calculele rapide au 
demonstrat exerciţiul locotenentului. 

Executarea rapidă şi corectă a reperajului 
terenului a uşurat lucrul în punctul de comandă. 
„Nu a fost dificil să localizez obiectivul şi să determin 
elementele de tragere pentru a-l încadra cu foc”, a spus 
lt. Vlad. „Antrenamentele serioase şi exerciţiul de voinţă, 
dublate de cunoştinţele acumulate sunt sursele certe de 
succes. Problemele exerciţiului au fost complexe. Au 
presupus calcule precise şi rapiditate. Spiritul de echipă 
a dominat atmosfera. Performanţa de azi ne onorează 
şi este meritul subordonaţilor care au ştiut cum să 
acţioneze. Rezultatele de astăzi sunt premisele reuşitelor 
pe viitor. Ne aşteaptă multe etape pe care trebuie să le 
parcurgem cu maximul de responsabilitate. Să fim mereu 
la  verticală!”.

Ca o confirmare a relatării comandantului de 
companie, după stabilirea reglajului, precizia tragerii 
pe obiectivul precizat a demonstrat că militarii 
subunităţilor au înţeles pe deplin misiunile, logica 
operaţiilor şi faptul că stăpânesc prin cunoaştere arta 
traiectoriilor precise.

Rezultatele confirmă pregătirea
Aprecierile făcute de către comandantul 

Batalionului 21 Vânători de Munte au produs zâmbet 
şi satisfacţie tuturor participanţilor. Mulţumirile au 
fost transmise, nu doar în Poiana lui Loghin, la bilanţul 
activităţii, ci şi în cazarmă, laolaltă cu toate subunităţile 
batalionului. „Obiectivul evaluării a fost îndeplinit,” a 
conchis lt.col. Florin STAN. ,,Tinereţea dumneavoastră 
şi ambiţia profesională, corelată cu elementul conducerii 
unitare, al misiunilor realizate cu rapiditate şi precizie au 
asigurat succesul misiunii”. 

I-am lăsat pe vânătorii de munte predeleni, 
supranumiţi „Viperele Negre” să se bucure de 
reuşitele profesionale. Inteligenţa conceptuală pe care 
au dovedit-o mereu nu înseamnă altceva decât că „A 
trăi, înseamnă a lupta”.

Col.(r) Emanuel Bărbulescu
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„Virusul nu există”. 
„Vaccinurile provoacă autism, 
modifică ADN-ul, ne transformă în 
maimuţe, răspândesc boala, etc.” 
Am auzit cu toţii astfel de idei şi 
încă multe altele pe care nu credem 
că are vreun rost să le cităm aici. 
Altele sunt întrebările pe care dorim 
să ni le adresăm, fie şi implicit. Cine 
răspândeşte cu atâta eficienţă astfel 
de elucubraţii? De ce au ele atât de 
mult succes? Ce interese servesc şi 
cum pot fi combătute? Principalul 
răspuns la toate aceste întrebări se 
leagă, într-un fel sau altul, de dezinformare, de cauzele 
şi efectele acesteia. Din acest motiv şi ţinând cont de 
faptul că perioada pe care o traversăm reprezintă 
un exemplu aproape de manual de campanie 
de dezinformare, în studiul de faţă vom aborda 
problematica dezinformării, pornind de la definiţia sa, 
trecând prin modalităţile ei de manifestare şi în final, 
propunând câteva soluţii pentru limitarea efectelor 
sale în România.

Dezinformarea: scurtă analiză conceptual
Desigur, un concept susceptibil de o 

multitudine de variante de înţelegere, cum este cel de 
dezinformare, nu poate fi cu uşurintă circumscris unei 
definiţii exhaustiv formulate. Cu toate acestea, însă, a 
nu defini conceptul cu care dorim să operăm nu poate 
fi, nici pe departe, o opţiune viabilă. Din acest motiv 

vom încerca să cuprindem, în rândurile următoare, 
câteva dintre posibilele accepţiuni ale conceptului de 
dezinformare.

O primă variantă de înţelegere a acestui termen 
poate fi regăsită prin simpla consultare a Dicţionarului 
Explicativ al Limbii Române. În paginile acestuia, prin 
verbul a dezinforma se înţelege „a informa greşit, în 
mod intenţionat, tendenţios; a induce în eroare”. Ceea 
ce remarcăm, la o primă vedere, în această definiţie 
este elementul de intenţie presupus de acţiunea de 
dezinformare. Deşi acelaşi rezultat se poate obţine în 
suficient de multe situaţii (şi probabil cu toţii ne facem 
„vinovaţi” de aşa ceva în diferite momente ale vieţii 
noastre cotidiene), pentru a ne afla în prezenţa acţiunii 
de dezinformare este necesară prezenţa intenţiei.

Într-o încercare mai completă de a defini dezin-
formarea, Henri-Pierre Cathala, autorul unei lucrări 
de referinţă în domeniu, consideră că „dezinformarea 
reprezintă ansamblul procedeelor dialectice puse în joc 
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în mod intenţionat pentru a reuşi manipularea perfidă 
a persoanelor, grupurilor sau a unei întregi societăţi, în 
scopul de a le devia conduitele politice, de a le domina 
gândurile sau chiar de a le subjuga”. Remarcăm, şi aici, 
aceleaşi elemente esenţiale: un ansamblu de acţiuni 
realizate cu intenţie, de către unul sau mai mulţi 
actori în vederea îndeplinirii unui obiectiv care, după 
cum vom constata pe parcursul acestui studiu, are în 
vedere susţinerea intereselor actorilor ce realizează 
dezinformarea, în general în dauna intereselor celor 
dezinformaţi. În continuare, autorul citat adaugă o 
altă serie de elemente considerate drept componente 
definitorii ale acţiunilor de dezinformare. În opinia sa, 
acestea presupun „disimularea surselor şi scopurilor 
reale, precum şi intenţia de a face rău, printr-o 
reprezentare deformată sau printr-o reprezentare 
tendenţioasă a realităţii. Este o formă a agresiunii 
care caută să treacă neobservată. Se înscrie în rândul 
acţiunilor psihologice subversive”.

Odată prezentate definiţiile de mai sus 
(reprezentând, la rândul său, doar o primă variantă de 
definire a conceptului de dezinformare) şi trăsăturile 
dezinformării, să încercăm să le vizualizăm, cu ochii 
minţii, într-un colţ al memoriei noastre şi să analizăm 
fiecare dintre caracteristicile enunţate prin raportare 
la campania de dezinformare pe care o trăim în 
momentele de faţă, referitoare la diferitele elemente 
ale pandemiei de COVID-19 şi ale campaniei de 
vaccinare împotriva acestei maladii.

Prima dintre trăsăturile în cauză este 
reprezentată de disimularea surselor. 

La o simplă privire asupra unora dintre 

platformele utilizate, în multitudinea de posibilităţi 
oferite de către Internet, observăm că identitatea 
reală a acestora nu poate fi aflată decât cu mijloacele 
şi procedeele specifice structurilor de informaţii. De 
fapt una dintre caracteristicile comportamentale ale 
agenţilor responsabili cu operarea acestor pagini este 
tocmai schimbarea periodică a identităţii lor, astfel 
încât să nu poată fi urmărită întreaga traiectorie a 
conţinutului articolelor postate şi să inducă, totodată 
impresia unei multitudini de surse care converg asupra 
aceloraşi opinii. Ofer în continuare câteva exemple de 
astfel de adrese implicate în acţiuni de dezinformare: 
www.trenduri.blogspot.ro, www.3dots.ro, www.
efemeride.ro, www.cocoon.ro şi alte denumiri care 
nu indică nici o provenienţă, impresie completată de 
lipsa oricărei descrieri privitoare la istoricul platformei 
respective, la persoanele care o gestionează, etc. 
Alături de asemenea exemple regăsim şi o sumedenie 
de pagini purtând, în aparenţă, numele unor persoane 
despre care nu se poate identifica în mediul online 
niciun alt element cu ajutorul căruia să le putem 
detecta identitatea reală, care utilizează fotografii 
preluate, cel mai probabil de pe Internet şi elemente 
de descriere intenţionat vagi sau chiar inventate.

Dezinformatorii întotdeauna îşi prezintă 
activitatea ca un act nobil, dezinteresat de salvare a 
unei comunităţi pretins a fi ameninţate de interesele 
altor actori, de obicei străini şi aparţinând unor pretinse 
grupuri de interese oculte (Oculta Mondială, Grupul 
Bilderberg, Masoneria, Big pharma, etc). Referirile sau 
aluziile la o conspiraţie mondială este garanţia unui 
impact major asupra ţintelor vizate fiindcă această 

temă a fost atât de mediatizată şi de 
la nivele foarte înalte, încât puţini se 
mai îndoiesc de realitatea ei.

Intenţia de a face rău se 
regăseşte din plin, însă, pentru 
deplina şi corecta înţelegere a acestei 
formulări sunt necesare anumite 
precizări suplimentare. Deşi nu este 
detectabilă la prima vedere, intenţia 
în cauză poate fi desluşită la o analiză 
atentă a consecinţelor reale, complexe 
şi pe termen lung ale acţiunilor de 
dezinformare. Să abordăm, spre 
exemplu, actualul bombardament 
informaţional referitor la pandemia 
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de COVID-19 şi, în special, la campania de vaccinare. 
O modalitate relativ simplă de a ne da seama cine ar 
putea fi în spatele acesteia ar fi aceea de a observa 
efectele sale şi de a ne întreba cui folosesc acestea. 
Ulterior, de la aceste constatări până la plasarea 
acestora în contextul obiectivelor reale ale agenţilor 
de dezinformare nu mai este decât un singur pas,pe 
care îl vom şi efectua.

Am făcut, aşadar, referire la consecinţele 
acţiunilor de dezinformare, acum să vedem care ar 
putea fi acestea în situaţia pe care o traversăm. Dacă ne 
referim la consecinţele ce le pot avea acţiunile prin care 
sunt atacate, sistematic, toate măsurile de prevenire 
şi limitare a răspândirii virusului SARS-COV-2 în 
rândul populaţiei nu 
ne trebuie prea multă 
pregătire pentru a înţelege 
că ridicarea intempestivă 
a tuturor restricţiilor 
ar duce la o adevărată 
explozie a cazurilor de 
COVID-19 (excludem 
excesele interesate sau 
neinteresate şi implicarea 
excesivă a politicului în 
treaba specialiştilor).

Ar putea avea o 
astfel de explozie consecinţe pozitive pentru societatea 
românească? Nicidecum! Aparent, relansarea 
activităţilor specifice HORECA, spre exemplu, ar fi 
aproape imediat copleşită de avalanşa de cazuri grave 
de COVID-19, care ar sufoca sistemul medical, la 
care s-ar adăuga un val de infectări care, chiar dacă 
ar conduce doar la forme medii sau uşoare ale bolii, 
prin efecte secundare, prin sechelele cu care ar rămâne 
pe termen lung persoanele afectate ar lăsa viitorului 
o populaţie cu o sănătate fragilă, dependentă de 
sistemele de sănătate, cu o capacitate de muncă mult 
redusă şi cu o speranţă de viaţă mai scurtă decât ar 
fi de aşteptat în condiţiile evoluţiei actuale a ştiinţei 
medicale. Nici o societate, oricât de puternică ar 
părea, nu ar putea continua să prospere sau măcar să 
funcţioneze normal cu o asemenea povară economico-
socială. Aceleaşi constatări sunt valabile şi în cazul 
campaniei de vaccinare. Logica elementară ar indica 
faptul că, dacă un factor de influenţă doreşte ridicarea 
restricţiilor aplicate pentru prevenirea şi combaterea 

răspândirii virusului SARS-COV-2, ar trebui să 
susţină din toate puterile campania de vaccinare. 
O rată ridicată de vaccinare nu înseamnă altceva 
decât sfârşitul epidemiei şi, implicit, al restricţiilor. 
În aceste condiţii, pentru observatorul care a crezut 
sau încă mai crede în puritatea intenţiilor agenţilor 
de dezinformare împotriva restricţiilor, o campanie 
simultană împotriva vaccinării ar apărea drept 
totalmente lipsită de logică.

Şi totuşi, din perspectiva acestor agenţi, 
campania în cauză este perfect justificată pentru că, 
aşa cum afirmă şi autorul citat, intenţia lor este de a 
face rău, sau, altfel spus, de a aduce atingere valorilor 
şi coordonatelor generale pe care se structurează 

societatea atacată, cu 
scopul de a o submina, de 
a-i afecta prosperitatea, 
bunăstarea, interesele şi a 
propaga starea de confuzie 
şi de neîncredere.

Pentru a devoala 
aceste intenţii, să utilizăm, 
din nou, acea logică 
elementară, acel bun simţ 
la care am făcut referire 
mai sus. La ce ar conduce, 
ne putem întreba, ridicarea 

intempestivă şi nemotivată a restricţiilor împreună cu 
suspendarea sau reducerea ritmului campaniei de 
vaccinare? Exemplul Indiei, Braziliei, chiar al Marii 
Britanii este poate cel mai elocvent în acest sens. Pe 
vastul teritoriu al Indiei locuiesc peste 1 miliard de 
locuitori, numărul persoanelor vaccinate, la începutul 
lunii mai 2021 se situa în jurul a 150 milioane, nu 
toate fiind vaccinate cu ambele doze. În această 
situaţie, sistemul de sănătate al ţării, fragil şi înainte 
de pandemie, a fost cu totul depăşit, nereuşind să facă 
faţă avalanşei de cazuri.

Dacă acestea sunt consecinţele evidente ale 
eventualei aplicări a soluţiilor propuse de către autorii 
articolelor neasumate de pe platformele de tipul celor 
menţionate, pentru a ne încadra în definiţia propusă 
de Henri-Pierre Cathala, trebuie doar să apreciem 
existenţa (sau, din contră, inexistenţa) intenţiei de a 
face rău. Deşi, în lipsa unor informaţii care nu se pot 
identifica în surse deschise, nu putem furniza dovezi 
palpabile în sprijinul acestei afirmaţii, tot logica 
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elementară, la care se adaugă experienţa, ne indică 
faptul că o asemenea campanie este practic imposibil 
să se desfăşoare în lipsa unui sprijin profesionist. Or 
un asemenea sprijin nu este şi nu poate fi acordat de 
către persoane fără o pregătire adecvată în domeniu. 
Tocmai acest nivel inerent de pregătire, observabil 
pe baza amploarei campaniei, face imposibilă ne-
cunoaşterea con se cinţelor sale. Cu alte cuvinte, nivelul 
de pregătire în cauză este, pur şi simplu, incompatibil 
cu prostia. Or acest fapt nu poate să ne conducă decât 
la concluzia unei campanii desfăşurate cu bună ştiinţă, 
cu intenţia de a face rău.

Desigur, existenţa acestei intenţii nu o exclude 
pe cea a „convinşilor”, a acelor persoane care, 
crezând în presupusul adevăr al celor afirmate în 
articolele amintite, le repetă din propria convingere 
contribuind, astfel, la atingerea obiectivelor actorilor 
responsabili de acţiunea de dezinformare. Totuşi, 
buna credinţă a acestora, 
provenită din naivitate sau 
credulitate nu reprezintă, 
pentru autorii dezinformării, 
decât o economie de 
mijloace, un ajutor nesperat 
sau, din contră, anticipat în 
propagarea mesajelor lor.

Următoarea compo-
nentă a definiţiei, şi cea finală 
este legată de obiectivul 
campaniilor de dezinformare, 
respectiv, în viziunea lui 
Henri-Pierre Cathala, acela 
de „a reuşi manipularea perfidă a persoanelor, 
grupurilor sau a unei întregi societăţi, în scopul de a 
le devia conduitele politice, de a le domina gândurile 
sau chiar de a le subjuga”.

Cărui obiectiv îi poate corespunde această 
manipulare? Pentru a ne răspunde la această întrebare 
este util să ne amintim de unul dintre elementele 
comune ale diferitelor definiţii ale puterii. Ce este, cu 
alte cuvinte, puterea? Este capacitatea de a influenţa 
un actor (care poate fi un stat, un grup, un individ, etc.) 
să facă ceva ce altfel, din proprie iniţiativă, nu ar face. 
O altă definiţie este cea oferită de către teoreticianul 
francez, de origine rusă, Vladimir Volkoff. Conform 
acestuia, dezinformarea reprezintă o „tehnică ce 
permite furnizarea de informaţii generale eronate 

unor terţi, determinându-i să comită acte colective 
sau să difuzeze judecăţi dorite de dezinformatori”. 
După modelul de mai sus, vom analiza, în continuare, 
elementele definiţiei oferite de către doctrinarul 
Vladimir Volkoff, pentru a evidenţia familiaritatea 
elementelor acesteia, observabile în mod facil şi direct 
şi în cadrul actualei crize generate de virusul SARS-
COV-2.

Astfel, în primul rând, aceasta reprezintă o 
tehnică. Fiind o tehnică, dezinformarea nu poate fi 
văzută ca o acţiune izolată, ci trebuie considerată un 
„ansamblu de procedee şi deprinderi folosite într-un 
anumit domeniu de activitate”, procedee utilizate, cu 
alte cuvinte, în mod conştient şi profesionist, pentru 
aducerea la îndeplinire a unui scop anume.

Care este scopul imediat al utilizării acestei 
tehnici? Acela de a furniza informaţii generale 
eronate unor terţi, ne spune definiţia de mai sus. La 

ce se poate referi aceasta 
prin informaţii generale 
eronate? În opinia noastră, 
caracterul general eronat 
al informaţiilor în cauză 
poate să se refere la faptul 
că, dacă le analizăm 
separat, este posibil să 
constatăm că nu toate 
informaţiile prezentate în 
cadrul unei campanii de 
dezinformare sunt false, 
însă, chiar dacă printre 
ele se găsesc şi informaţii 

adevărate, combinarea şi/sau interpretarea lor în mod 
intenţionat eronată generează concluzii care, deşi 
prezintă aparenţa unei conformităţi cu realitatea, nu 
întrunesc acest caracter. Pentru succesul campaniei, 
informaţiile reale trebuie să convingă ţinta că toate 
datele prezentate sunt reale.

Cel de-al doilea element esenţial al definiţiei 
este legat de scopul inducerii în eroare şi acesta este 
de a determina entitatea vizată să adopte un anumit 
comportament indus de dezinformare, să emită opinii 
conforme cu aceasta. Întrucât considerăm că această 
a doua parte a definiţiei prezintă, la rândul său, 
două componente distincte, le vom analiza separat, 
începând cu ultima, despre care considerăm că poate 
fi tratată mai rapid şi mai facil, urmând a reveni, apoi, 
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la prima dintre componentele menţionate.
Difuzarea, răspândirea de către dezinformaţi 

a informaţiilor dorite de dezinformatori ne arată 
pe de o parte, cum capacitatea de influenţare nu 
este suficientă prin ea însăşi (în special în situaţiile 
contemporane în care dezinformarea vizează mase 
extinse de indivizi, de ordinul milioanelor sau chiar 
miliardelor, la nivel global) şi pe de altă parte, cum 
dezinformarea este preluată şi răspândită chiar de 
victimele dezinformatorului, devenind inconştient 
agenţii acestuia. A doua componentă analizată este şi 
cea mai importantă, întrucât se referă exact la obiectivul 
fundamental al actului de dezinformare, anume aceea 
de a determina destinatarii dezinformării să comită 
anumite acte, să săvârşească anumite acţiuni. 

Din definiţia oferită de Volkoff înţelegem că 
este vorba de acte sau acţiuni pe care nu le-ar comite 
în lipsa dezinformării. Dar ce altceva reprezintă faptul 
de a-l determina pe un terţ să comită o faptă, o acţiune 
sau o inacţiune decât o manifestare de putere asupra 
sa? Ajungem, pe această cale, la subiectul următor al 
demersului nostru, adică la dezinformare ca mijloc de 
proiectare a puterii.

Dezinformarea ca mijloc de proiectare a 
puterii în Europa contemporană

Încă de la începuturile lor, societăţile umane, fie 
că au fost sau nu organizate în state, au resimţit nevoia 
de a determina alte societăţi să adopte o conduită 
diferită de cea conformă cu interesele proprii. Cum 
se realiza acest lucru? Prin utilizarea forţei proprii 
(de obicei, a forţei armate) care, în acest scop, trebuia 
proiectată la distanţă mai mare sau mai mică de centrul 
propriu de putere. Desigur, dezinformarea însoţea şi 
atunci acţiunile militare (îmbrăcând forme mai simple, 
cum ar fi lansarea de zvonuri), însă, cu timpul, sfera 
de aplicabilitate a acesteia a depăşit cu mult zona 
operaţiilor militare. Într-o epocă în care statele îşi 
pot atinge obiectivele şi prin alte mijloace decât forţa 
militară (de cele mai multe ori fiind consecinţele 
complexe ale unei acţiuni militare) şi în care cele mai 
multe regimuri politice sunt de natură democratică 
(opinia publică fiind un factor important în adoptarea 
deciziilor politice), dezinformarea devine unul dintre 
cele mai eficiente forme de manifestare a puterii. 
Apariţia Internetului, cu precădere a reţelelor sociale, 

includerea în arsenalul dezinformării a tehnologiilor 
moderne din domeniul inteligenţei artificiale, 
comunicaţiilor, ciberneticii, etc. i-au amplificat puterea 
de persuasiune. În plus, rezultatele obţinute prin 
campaniile de dezinformare pot duce la realizarea 
scopurilor propuse cu un consum de forţe şi mijloace 
infim în comparaţie cu războiul.

Spre exemplu, într-o comunicare a Comisiei 
Europene din anul 2018 se evidenţiază faptul că, 
„în 2016, agregatoarele de ştiri de pe platformele de 
comunicare socială şi motoarele de căutare au fost 
principalele modalităţi de consultare online a ştirilor 
pentru 57% dintre utilizatorii din UE . În ceea ce 
priveşte tinerii, o treime dintre persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 18 şi 24 de ani afirmă că platformele de 
comunicare socială sunt principala lor sursă de ştiri”.

În acest context, „80% dintre europeni au întâlnit 
informaţii pe care le consideră false sau înşelătoare, de 
cel puţin câteva ori pe lună” iar „85% dintre respondenţi 
percep aceasta ca reprezentând o problemă în ţara 
lor”. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că Internetul 
şi reţelele sociale au anulat, practic, distanţele, au făcut 
ca proiectarea puterii să devină o realitate permanentă 
oricând, oricât şi oriunde, nu prin acţiuni armate, ci 
prin dezinformare.

În actuala conjunctură internaţională se pare că 
F. Rusă este cea mai dinamică în domeniul realizării 
campaniilor de dezinformare, fără a exclude alţi 
jucători precum China, SUA, Iran, Coreea de Nord, 
Israel, etc.

Desigur atribuirea dezinformării este greu de 
realizat şi aceasta este un alt avantaj major fiindcă 
rezultatele obţinute, unele severe la adresa suveranităţii 
naţionale, nu pot fi considerate agresiune. Aceasta nu 
înseamnă că nu putem aplica procedeul moştenit de la 
romani întrebându-ne quid prodest, cui foloseşte?

Întâlnim diferite tipuri de mesaje care pretind, 
între altele, că Uniunea Europeană sau diferite state 
membre ale acesteia promovează valori sau idei 
străine identităţii noastre, ori că doreşte să ne şteargă 
identitatea? Altele accentuează disensiunile dintre 
SUA şi UE, sau divergenţele de opinii din interiorul UE. 
Multe induc ideea că Rusia este victima expansiunii 
Occidentului sau că Ucraina nu este un stat, ea fiind 
un tot cu Rusia şi altele. Nici România nu este în afara 
jocurilor de dezinformare şi un exemplu excelent 
pentru a demonstra perfidia tehnicilor de dezinformare 
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este ştirea potrivit căreia Armata României s-ar fi 
unit cu cea a Ucrainei. Într-adevăr, subtilă şi otrăvită 
minciună, dar care cu siguranţă a găsit oameni de bună 
credinţă care au crezut-o şi transmis-o mai departe. 
Citind aceste dezinformaţii ce poate fi mai firesc 
decât să ne întrebăm cine utilizează fricile noastre 
pentru a ne induce sentimentul euroscepticismului, 
cui îi poate folosi slăbirea coeziunii dintre popoarele 
statelor membre UE şi NATO sau erodarea încrederii 
în aceasta? Nu în ultimul rând, întâlnim la tot pasul 
mesaje care discreditează campaniile de vaccinare, 
încearcă să inducă ideea ineficienţei sau chiar a 
periculozităţii acesteia. Este suficient să ne întrebăm, 
şi în acest caz, cui i-ar folosi scăderea încrederii 
cetăţenilor în vaccinare? Interesele cui le-ar servi 
perpetuarea pandemiei sau creşterea presiunii politice 
în favoarea acceptării vaccinului Sputnik V?

Răspunsul la toate aceste întrebări nu poate fi 
decât unul singur şi pentru a-l afla nu trebuie să facem 
decât să aruncăm o simplă privire spre Răsărit!

În loc de concluzii: cum putem combate 
dezinformarea?

 Cu siguranţă că la această întrebare nu poate 
exista un răspuns simplu, însă pot fi distinse câteva linii 
de acţiune, la nivel individual şi la nivel colectiv. La 
nivel individual, Serviciul Cercetare al Parlamentului 
European ne propune 5 paşi de urmat. Iată trei dintre 
aceştia, citaţi de către publicaţia Europuls:

a. Verificaţi sursa şi autorul: după cum bine 
ştim, există o multitudine de pagini sau de persoane 
cunoscute drept autori de dezinformări. Într-un Raport 
recent privind dezinformarea în România, exemplele 
citate îi includ pe Gheorghe Piperea, Daniel Roxin, 
dar şi numeroase pagini cărora nu le-am face decât un 
serviciu enumerându-le. Prin contrast, există suficiente 
publicaţii, atât în România, cât şi în străinătate care, prin 
calitatea informaţiilor oferite de-a lungul timpului s-au 
dovedit demne de încredere. Ţine de fiecare dintre noi 
să facem diferenţa. Deşi nu este o garanţie a succesului, 
credibilitatea sursei ne oferă, de cele mai multe ori, 
suficiente indicii privind calitatea informaţiei. 

b. Verificaţi informaţia! Ce poate fi mai uşor 
decât să verificăm o informaţie în era motoarelor de 
căutare? De asemeni, instituţiile europene şi naţionale, 
dar şi o serie de operatori privaţi au lansat în ultima 

vreme, ca urmare a scandalurilor în care au fost 
implicaţi (Facebook, Cambridge Analitica, etc.), o serie 
de pagini destinate evidenţierii şi combaterii celor mai 
cunoscute campanii de dezinformare. Câteva exemple 
includ „EuvsDinsinfo”, „StopFake”, „VerificaSursa”, 
extensia „DeNecrezut” pentru Google Chrome şi 
nu numai. De asemenea, fiecare dintre noi avem o 
bibliotecă personală pe care o putem utiliza pentru a 
verifica informaţiile întâlnite pe Internet.

c. Utilizaţi-vă propria logică, propriul 
discernământ. Multe dintre informaţiile false conţin 
erori de logică, nu neapărat evidente dar care pot fi 
remarcate la o analiză atentă sau chiar evidenţiază 
necunoaştere limbii ţării ţintă. La nivelul statelor 
şi organizaţiilor internaţionale, contracararea 
dezinformării este mai dificilă şi o asemenea acţiune 
nu poate oferi rezultate decât pe termen lung. O 
primă opţiune, pe care o considerăm necesară, este 
ridicarea dezinformării la rang de ameninţare la 
adresa siguranţei naţionale, includerea ei în strategiile 
de securitate naţională şi documentele subsecvente, 
elaborate pe baza acestora, urmată de combaterea ei 
cu mijloacele specifice structurilor de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională. În lipsa codificării 
arsenalului de contramăsuri statele nu vor putea 
exercita acţiuni concrete împotriva dezinformării, 
care implică în mod inerent restrângeri de drepturi 
şi libertăţi.  Însă opţiunea care, deşi oferă rezultate în 
timp, este cea mai eficientă şi durabilă, este investiţia 
în educaţie.

Campaniile de dezinformare îşi ating obiectivele 
atunci când o parte semnificativă din populaţia 
unui stat este suficient de susceptibilă la acestea, ori 
reducerea susceptibilităţii nu se poate realiza decât prin 
creşterea nivelului de educaţie. Practic, o populaţie 
puţin educată reprezintă o adevărată vulnerabilitate la 
adresa securităţii unui stat, o poartă de intrare pentru 
interesele puterilor cu obiective contrare. De aceea, 
după cum s-a afirmat şi în doctrina de specialitate, 
„societatea românească trebuie să accepte educaţia 
ca pe o prioritate şi să investească în acest domeniu şi 
rezultatele vor apărea, chiar dacă nu pe termen scurt. 
Pentru ca rezultatele investiţiilor în educaţie să devină 
palpabile este nevoie de maturizarea generaţiilor care 
s-au bucurat de ele”.

Gl. mr. (ret) dr. Adrian-Leonard BANTAŞ
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Începând cu anii ΄60, România 
a început să-şi deschidă porţile pentru 
studenţii străini. Între aceştia, cei din ţările 
africane şi palestinienii, care aveau un 
regim preferenţial, beneficiind de oarecare 
toleranţă şi de burse, reuşesc să se integreze 
rapid în societatea românescă. Nu peste mult 
timp, bursierii descoperă unele căi mai puţin 
licite, pentru a-şi majora în mod substanţial 
veniturile. Astfel înfloresc afacerile de mică 
contrabandă cu ţigări, băuturi străine, cafea, 
cosmetice şi mai ales traficul ilegal de valută. 
Unii bursieri încep să se lăfăie în limuzine second-
hand aduse din vest şi devin „partidele” căutate de 
midinetele Bucureştiului. Se poate spune că viaţa 
capitalei se înviora. Se formează grupări de afaceri, 
unele rivale, iar vestita cafenea de pe bulevardul 
Magheru, rebotezată în jargonul bucureştean 
„Katanga”, devine locul unde se fac şi se desfac 
afacerile „bursierilor”. Unii dintre ei, prinzând gustul 
câştigurilor uşoare, nu mai dădeau pe la facultăţi decât 
în ziua examenelor, fiind convinşi că un bax de whisky 
sau câteva „cartuşe” de Kent îi puteau catapulta 
automat în anul următor. Majoritatea acestora şi-au 
greşit socotelile, fiind nevoiţi să repete anul o dată sau 
chiar de două ori.

Între timp, relaţiile dintre statul Israel şi 
palestinieni devin tot mai încordate iar organizaţia 
„Al Fatah ajunge exponentul celor mai radicale soluţii 
de luptă împotriva Israelului şi a „imperialismului 
american. Pe fondul acestor evenimente, la începutul 
decadei '70, îndeletnicirilor afaceriste ale unor studenţi 
străini încep să li se adauge preocupări periculoase 
care vizau să creeze în ţara noastră ramificaţii active 
ale unor organizaţii extremiste.

La nivelul contraspionajului românesc, supra-
vegherea studenţilor străini fusese organizată 
plecând de la ideea că unii dintre aceştia ar putea 

fi folosiţi de diverse servicii de informaţii străine 
pentru desfăşurarea de activităţi de spionaj – ceea ce 
s-a şi întâmplat în câteva cazuri – dar urmărirea şi 
împiedicarea unor acţiuni teroriste pe teritoriul ţării 
noastre implica deja o altă strategie. Rapoartele pe 
care le prezentam conducerii Direcţii de Contraspionaj 
reflectau tocmai aceste schimbări ale situaţiei operative. 
În faţa acestui pericol, şeful de atunci al Direcţiei de 
Contraspionaj, regretatul general Cosma Neagu, 
hotărăşte crearea unui colectiv care să se ocupe 
exclusiv şi intens de problema studenţilor străini, 
şi mai ales de cei palestinieni. Deoarece pe atunci 
coordonam activitatea biroului de contraspionaj 
„Orient”, am primit ordin ca în 24 de ore să prezint 
schema colectivului şi planul de acţiune. A trebuit 
ca, din colectivul pe care îl coordonam, să „rup” trei 
ofiţeri, care aveau deja în responsabilitate, pe lângă 
alte sarcini, controlul general al studenţilor străini. 
Noaptea târziu, după ce am terminat împreună cu 
cei trei ofiţeri întocmirea planului de măsuri, ne-am 
gândit să dăm şi un nume acestei micro-subunităţi 
şi am botezat-o „ARTE” (prescurtarea de la Arab- 
Terorism), denumire care, după câteva zile, s-a 
transformat pe nesimţite în „ARTA”.

Generalul Cosma Neagu, după ce a făcut unele 
completări, a aprobat în principiu planul nostru de 
acţiune şi a fost de acord, amuzat, cu denumirea găsită 

Scurtă istorie de la începuturile antiterorismului în România
Articol preluat din revista ”Vitralii – Lumini și umbre”, nr. 1 / decembrie 2009

CUM S-A NĂSCUT „ARTA”
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pentru grupul de lucru. Prin urmare, aveam un plan 
bun şi un nume (ARTA), dar ne lipsea esenţialul: ochii şi 
urechile în proximitatea obiectivelor, respectiv a celor 
care cochetau cu ideea sau aprobau acţiunile extremiste 
din străinătate. Cele câteva cadre didactice universitare 
şi cei câţiva studenţi români cu care colaboram nu 
puteau să ne ofere decât informaţii de suprafaţă 
despre activitatea studenţilor străini. Se impunea 
prin urmare crearea de urgenţă a unor posibilităţi 
informative chiar din mijlocul celor vizaţi, adică 
recrutarea unor studenţi străini.

Pentru început, am pus ochii pe „Mustafa”, 
unul dintre cei mai activi afacerişti - student bursier, 
care concentra în jurul său pe mulţi dintre conaţionalii 
săi şi, cel puţin teoretic, dispunea de bune posibilităţi 
informative. Învăţase binişor româneşte, era simpatic, 
şmecheraş, cu trecere la femei, foarte sigur pe el şi, 
după cum ne informaseră cadrele didactice, foarte 
inteligent. Nu dădea prea mare atenţie agitaţiilor 
naţionaliste ale colegilor săi şi chiar mai mult, unul 
dintre studenţii cu care făcea afaceri ilegale era 
israelian get-beget. 

Am analizat mai multe variante de a-l contacta 
discret, fără a-l face să intre în panică şi să-şi alerteze 
conaţionalii. După ce am pus la punct, împreună 
cu cei trei ofiţeri, varianta pe care am considerat-o 
optimă, am supus-o spre aprobare generalului 
Cosma. Acesta a apreciat planul ca fiind realist şi a 
cerut să fie informat zilnic cu stadiul operaţiunii. A 
recomandat să procedăm cu 
mult tact şi prudenţă, pentru 
a evita un posibil scandal cu 
ambasada respectivă sau cu 
Asociaţia Studenţilor Străini 
din România. După cum îl 
studiasem pe „Mustafa”, 
eram convins că nu vom avea 
surprize neplăcute dar, ştiind 
că generalului nu-i plăceau 
anticipările infatuate, mi-am 
păstrat această convingere 
pentru mine şi am trecut la 
acţiune. 

O colaboratoare a 
noastră, studentă româncă, 
despre care ştiam că se bucura 
de oarecare atenţie din partea 

lui „Mustafa”, i-a spus acestuia că vărul ei, care 
lucrează în Ministerul Învăţământului, a văzut-o într-o 
zi cu el la un bar şi s-a arătat interesat să-l cunoască, 
pentru a discuta despre problemele studenţilor 
străini din România. Colaboratoarea l-a întrebat pe 
„Mustafa” dacă este de acord să-i facă cunoştinţă 
cu vărul ei. Fără să stea prea mult pe gânduri, el s-a 
arătat încântat să-l cunoască, exprimându-şi speranţa 
că, dacă vărul respectiv este tânăr, ar putea fi chiar 
prieteni, afirmând în glumă că o relaţie la minister, nu 
strică. 

După două zile, într-o discretă cafenea din 
Cotroceni a avut loc întâlnirea cu „Mustafa”, iar după 
ce a făcut prezentările, colaboratoarea şi-a cerut scuze 
că trebuie să plece având cursuri. Rămaşi numai noi 
doi, după puţin timp „gheaţa” s-a spart şi am început 
să discutăm prieteneşte despre viaţa studenţească, 
despre familia lui, despre ceilalţi studenţi străini şi 
despre faptul că unii au uitat de ce au venit aici şi se 
ţin numai de afaceri, petreceri şi alte prostii. Râzând, 
„Mustafa” a recunoscut că şi el mai face câte o mică 
afacere, dar se ţine şi de carte. Prinzând momentul, 
l-am întrebat glumind, care sunt acele „alte prostii” de 
care se ocupă unii dintre colegii lui: „aiureli politice, 
noi am venit aici să ne ajutăm poporul învăţând, ca 
după absolvire să mergem acasă şi să facem ceva util. 
Politică are cine să facă, nu-i treaba noastră”.

Era clar că inteligentul meu interlocutor intuise 
ceva şi venea în întâmpinarea problemelor ce credea 
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că m-ar interesa. Nu am plusat şi am mai continuat 
discuţia pe generalităţi. În final, deoarece ne plăcusem 
reciproc, am hotărât să ne revedem în acelaşi loc peste 
câteva zile, fără s-o mai deranjăm pe „verişoara”.

După puţin timp m-am întâlnit cu generalul 
Cosma, care, dintr-o maşină parcată în apropiere, 
ascultase toată discuţia cu „Mustafa”, datorită 
emiţătorului ce-l aveam asupra mea. Era mulţumit şi 
a considerat că întâlnirea s-a desfăşurat bine şi erau 
şanse pentru o finalizare pozitivă. Poate cineva o să 
se întrebe de ce nu am înregistrat discuţia pentru ca 
ulterior generalul s-o asculte de pe bandă, dar acesta 
era stilul de muncă al generalului Cosma, care prefera 
în majoritatea cazurilor să fie direct pe fază.

Au urmat multe întâlniri cu „Mustafa”, care 
a început să ofere cu promptitudine informaţiile 
solicitate, înţelegând ideea pe care i-o explicasem, în 
sensul că mulţi români agreează dorinţa palestinienilor 
de a avea ţara lor, iar statul acordă ajutoare materiale, 
dar nu acceptă ideea terorismului şi cu atât mai puţin 
pe teritoriul ţării noastre. Relaţia noastră a rămas 
una de prietenie dintre student şi un funcţionar de 
la Ministerul Învăţământului, aceasta fiind soluţia 
cea mai convenabilă pentru „Mustafa”, care dorea să 
salveze aparenţele, deşi înţelesese foarte bine că este 
colaborator al organelor de informaţii şi respecta cu 
stricteţe regulile de conspirare a întâlnirilor. Datele 
furnizate de acest prim colaborator străin au fost 
destul de utile şi ne-au permis să cunoaştem mai 
bine elementele potenţial periculoase pentru vederile 
lor extremiste, dar, cum „Mustafa” evita implicarea 
directă în activitatea acestor grupări, informaţiile sale 
nu aveau profunzimea dorită de noi.

După ce făcusem primul pas pentru penetrarea 
în rândul studenţilor străini, experienţa acumulată 
şi informaţiile obţinute ne-au permis să mărim 
numărul colaboratorilor din rândul lor, folosind cele 
mai variate metode, pornind de la atragerea treptată, 
organizarea de flagrante în afacerile lor ilicite, 
sub acoperirea organelor de miliţie, cointeresarea 
(evitarea unei exmatriculări, obţinerea aprobării de 
căsătorie cu românce, rezolvarea favorabilă a unor 
dosare de accidente de circulaţie fără urmări grave 
etc.,etc.). Fiecare din aceste recrutări îşi avea specificul 
ei şi a necesitat un mare volum de muncă, dar nu este 
acum locul şi nu avem nici spaţiul necesar să scriem 
despre ele. Puteam spune că, după o activitate intensă 

de aproximativ doi ani, aveam un control destul de 
bun asupra grupărilor cu tendinţe extremiste. Aşa 
au putut fi împiedicate o serie de manifestaţii ostile 
în faţa unor ambasade, care conform pregătirilor, ar fi 
urmat să degenereze în violenţe cu sticle incendiare, 
pietre, devastarea sediilor şi incendierea maşinilor 
diplomaţilor.

Dintre cei atraşi la colaborare din rândul 
studenţilor străini se evidenţia prin devotament, 
ataşament faţă de noi, spirit de iniţiativă şi inteligenţă, 
cel căruia îi dădusem numele conspirativ „Fane”. La 
câteva întâlniri cu el a participat şi generalul Cosma, 
care era impresionat de calităţile acestuia. Căpitanul 
Dumitru, care-l avea în legătură, a reuşit, cu mult 
tact, să şi-l apropie sufleteşte, astfel încât „Fane” ne 
considera familia lui din România: pe mine mă numise 
„unchiul” iar căpitanul Dumitru era „fratele” lui.

Într-o seară, „Fane” i-a telefonat „fratelui”: era 
foarte agitat şi l-a chemat urgent la o întâlnire. Adusese 
cu el o valiză în care se găseau obiecte personale, 
dar „Fane”, cu mâinile tremurând de încordare, a 
desprins fundul valizei, scoţând la iveală partea în 
care erau aşezate, în lăcaşuri de poliester expandat, un 
pistol automat, câteva încărcătoare pline cu cartuşe, 
două grenade, un steag palestinian împăturit şi câteva 
exemplare ale unei declaraţii în limba engleză prin 
care explicau de ce au atacat Ambasada Israelului 
din Bucureşti. Ce se întâmplase? În seara respectivă, 
”Fane” a primit un telefon de la o rudă din Israel - 
teritoriul palestinian, care l-a informat că se află la 
aeroportul Otopeni şi vine la el acasă. Deşi mirat, 
totuşi colaboratorul i-a făcut o primire călduroasă 
rudei. După scurt timp, ruda a deschis valiza cu care 
venise şi i-a arătat armele din compartimentul mascat, 
destăinuindu-i că era şeful unui comando palestinian 
format din trei persoane, care aveau misiunea de 
a ataca Ambasada Israelului din Bucureşti şi de a-l 
executa pe ambasador, considerat un vechi duşman al 
poporului palestinian. 

Ceilalţi membri ai comandoului urmau să 
sosescă separat, tot cu avionul, urmând ca ruda lui 
„Fane” să-i preia de la aeroport.

Acum ni se pare o imposibilitate să poţi trece 
cu o valiză plină de arme prin numeroasele filtre 
de pe aeroporturi, dar în acele vremuri când nu se 
„încetăţenise” obiceiul criminal de a deturna sau de a 
dinamita în aer avioanele, întregul control se rezuma 
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la cel vamal, adică în cel mai bun caz o mică răscolire 
a conţinutului valizei.

Ruda lui „Fane” i-a mărturisit că a acceptat 
această misiune fiindu-i teamă să refuze. „Fane” l-a 
asigurat că va găsi o formulă pentru a-l ajuta să n-o 
ducă la îndeplinire şi, în acelaşi timp, să nu suscite 
bănuieli acasă. I-a spus că are un prieten, fiul unui şef 
de la poliţia română, şi-l va contacta imediat pentru a 
se consulta cu el. „Fane” şi-a lăsat ruda acasă, a luat 
valiza şi s-a întâlnit cu ofiţerul nostru, iar acesta, nu 
mai puţin emoţionat, mi-a telefonat informându-mă 
asupra celor ce se petreceau. Am fugit la întâlnire cu 
„Fane” şi cu căpitanul Dumitru, care mă aşteptau şi, în 
timp ce verificam şi eu armele din valiză, colaboratorul 
mi-a spus că ruda lui este dispusă la orice aranjament 
„numai să scape cu faţa curată”.

I-am lăsat pe cei doi să aştepte în casa 
conspirativă şi am fugit la un telefon public. Deşi 
orele erau destul de înaintate, i-am telefonat acasă 
generalului Cosma, căruia i-am raportat întreaga 
situaţie. Mi-a spus să-l aşteptăm că vine şi el imediat. 
După ce a venit şi s-a convins de exactitatea celor 
raportate, i-a cerut lui „Fane” să-şi convingă ruda să 
vină la o discuţie cu noi şi i s-a dat adresa unei alte case 
conspirative, unde trebuia să se prezinte peste două ore 
cu ruda. S-ar fi impus o echipă de filaj care să asigure 
supravegherea permanentă a lui „Fane” şi a 
periculoasei sale rude, dar la acea oră nu am putut 
forma cu operativitate o echipă.

Şeful comandoului, convins de „Fane”, a 
acceptat să se întâlnească cu noi şi, la ora stabilită, 
cei doi au coborât din maşină la adresa indicată. Eu 
şi căpitanul Dumitru îi aşteptam la intrare. „Fane” a 
făcut prezentările: temutul personaj era un omuleţ 
grăsuţ, cu o faţă de bonom, negricios, doar ochii aveau 
o sclipire care spuneau că nu trebuie să ne lăsăm 
înşelaţi de aparenţe. Dând mâna cu mine, s-a aplecat 
foarte reverenţios, bolmojind ceva pe englezeşte, 
din care am înţeles că mă considera „comandantul” 
cu care trebuia să se întâlnească. „Fane”, care era şi 
translator, i-a explicat că noi eram doar prietenii lui şi 
că abia acum mergeam la „comandant”.

Era pentru prima oară, de când lucram în 
aparatul contraspionaj, când, la ordinul generalului, 
eu şi căpitanul Dumitru luasem asupra noastră 
pistoalele din dotare, băgând şi cartuşul pe ţeavă. Era 
o măsură de precauţie absolut necesară, din vreme ce 

noi nu ştiam despre „invitatul” din acea noapte decât 
că era şeful unei echipe de terorişti înarmaţi şi puşi 
pe fapte mari. Căpitanul Dumitru a rămas afară, să 
asigure supravegherea perimetrului, iar subsemnatul, 
împreună cu „Fane” şi ruda lui, am intrat la general.

Discuţia purtată prin intermediul lui „Fane” 
a fost cordială. Generalul şi-a exprimat admiraţia 
pentru lupta poporului palestinian, dar a subliniat 
că nu putea fi de acord cu producerea de evenimente 
sângeroase pe teritoriul nostru, ceea ce ar crea 
mari probleme politicii internaţionale a României. 
”Oaspetele” asculta atent şi dădea mereu din cap 
afirmativ, iar când i s-a expus planul nostru pentru 
neutralizarea celorlalţi membri ai comandoului, nu a 
ridicat absolut nici o obiecţie. La despărţire a rămas 
stabilit să ţinem legătura cu el şi să-i transmitem 
instrucţiunile prin „Fane”.

Membrii comandoului, fiecare cu valiza 
lui cu arme, s-au cazat la hotelul ”Tranzit”, iar tot 
armamentul l-au ascuns sub cada de la baie. A doua 
zi dimineaţa au plecat pentru a face recunoaşterea 
terenului din perimetrul ambasadei Israelului şi au 
servit masa la un restaurant, oferind timp echipei 
noastre de tehnicieni să pătrundă în camera de la 
hotel şi să neutralizeze tot armamentul (percutoarele 
de la automate au fost tăiate, cartuşele au fost golite de 
pulbere iar grenadele desamorsate).

Mai departe este cunoscut filmul acţiunii, 
descrisă de generalul Cosma în cartea sa „Cupola” 
(care, fiind scrisă pe baza amintirilor, conţine unele 
mici inexactităţi) şi de dr. Cristian Troncotă în cartea 
„Duplicitarii”, unde descrie şi anihilarea celui de al 
doilea comando, care viza asasinarea premierului 
israelian Golda Meir. Toţi membrii comandourilor 
au fost reţinuţi, li s-a confiscat întregul armament 
şi, în mod elegant, după ce li s-a vorbit de simpatia 
şi ataşamentul nostru faţă de cauza poporului 
palestinian, au fost obligaţi să părăsească ţara.

După aceste episoade, conducerea direcţiei 
a considerat oportună trimiterea lui „Fane” să-şi 
viziteze familia din teritoriile ocupate şi, în acelaşi 
timp, să încerce să stabilească dacă se mai puneau la 
cale acţiuni teroriste care să vizeze obiective evreieşti 
din România sau ambasada Israelului din Bucureşti. 
În conformitate cu reglementările de atunci, înainte 
de a pleca în ţările calde, era obligatorie administrarea 
unui vaccin a cărui eficacitate era de aproximativ o 
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lună. „Fane” şi-a făcut vaccinul şi a plecat. Deoarece 
sejurul la familia sa s-a prelungit cu mult peste o lună, 
la întoarcere trebuia să rămână în carantină câteva zile. 

În Palestina, activitatea colaboratorului nostru, 
care vizita numeroase persoane, multe dintre ele 
suspecte de apartenenţă la organizaţii teroriste, a 
intrat, cum era şi firesc, în atenţia Shin-Bet (serviciul 
de contraspionaj al Israelului) care, probabil, şi-a 
propus să stabilească – în argou – 
„pe ce parte dansează”. Cunoscând 
că „Fane” depăşise termenul de 
valabilitate al vaccinului şi că la 
reîntoarcerea în România va trebui să 
stea în carantină, Shin-Bet a trimis, cu 
avionul cu care pleca acesta, un agent 
care „întâmplător” nu avea vaccinul 
făcut. După raţionamentul celor de 
la Shin-Bet, dacă „Fane” era agentul 
nostru, atunci imediat l-am fi scos 
din carantină pentru a-şi goli sacul 
cu informaţii. Probabil că aşa s-ar fi 
petrecut lucrurile, dacă „Fane” nu ne-
ar fi telefonat din carantină cerându-
ne să nu-l scoatem. Solicita doar să-i 
trimitem o fată care să se dea drept prietena lui, iar 
el avea să-i relateze ei despre ce era vorba. Pentru 
acoperire, a cerut ca „prietena” să-i aducă ţigări şi 
portocale. Aşa am aflat că în carantină împreună cu 
el mai era un cetăţean israelian, care încă din avion 
se arătase foarte prietenos faţă de el. Se înţelege că 
cetăţeanul israelian era tocmai agentul care trebuia 
să stabilească dacă „Fane” va dispărea din carantină. 
Graţie intuiţiei sale, „Fane” l-a lăsat mofluz pe agent, 
care, după ce a expirat perioada de izolare, a plecat 
direct la agenţia „El-Al” şi şi-a luat bilet de întoarcere, 
confirmând suspiciunea colaboratorului nostru. 
Trebuie precizat că imediat după anihilarea primului 
grup de comando, ambasadorul Israelului la Bucureşti 
a fost informat de către conducerea noastră despre 
pericolul prin care a trecut ambasada, iar pe cale 
diplomatică au fost primite felicitările şi mulţumirile 
de rigoare. Prin urmare, Israelul aflase că autorităţile 
române nu tolerează acţiunile teroriste, de aceea 
nici până în ziua de azi, nu înţeleg de ce a trebuit ca 
organele de contraspionaj israeliene să se deranjeze 
atât pentru a stabili care este statutul lui „Fane”, când 
ar fi putut foarte simplu, ca semn de recunoştinţă, 

să ne transmită că „Fane” a avut un comportament 
suspect prin intrarea în legătură cu diferite persoane 
cunoscute ca fiind potenţial terorişti, iar de rest ne 
ocupam noi. Probabil că au şi ei cadre care lucrează 
uneori în virtutea inerţiei sau, poate a fost vorba de o 
simplă curiozitate, explicabilă în cazul deformaţiilor 
profesionale. Multe şi neştiute sunt căile serviciilor de 
informaţii!

La aproximativ un an şi jumătate după aceste 
evenimente, „Fane”, la volanul maşinii sale, se 
deplasa cu viteză spre Ploieşti. La un moment dat, 
autoturismul a derapat şi s-a răsturnat, lovindu-se 
violent de un copac. Acul kilometrajului se oprise la 
130 km pe oră. Trupul fără viaţă al lui „Fane” a fost 
scos cu mare greutate dintre fiarele contorsionate. 
Organele miliţiei rutiere, la cererea noastră, au 
făcut o verificare minuţioasă, dar concluzia a fost: 
„accidentul s-a produs din cauza neadaptării vitezei 
la condiţiile carosabilului”. După cum se ştie, 
fenomenul acţiunilor teroriste a luat amploare pe 
plan internaţional, iar în locul micului grup „ARTA” 
s-a înfiinţat mai întâi un serviciu „ARTA”, care, mai 
apoi, şi-a schimbat numele, devenind U.M.0625/R.P., 
iar în decembrie 1977 a fost creată Unitatea Specială 
de Luptă Antiteroristă – USLA. Trebuie să recunosc 
că mă încearcă un sentiment de nostalgie amestecată 
cu ceva mândrie, când mă gândesc că acest puternic 
aparat antiterorist de azi s-a dezvoltat din modestul 
dar harnicul nucleu botezat, într-o noapte, acum 40 de 
ani, ”ARTA”.

 
Col (r) Hagop Hairabetian
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Locotenentul Anghelescu N. Alexandru Ni colae 
s-a născut la 24 februarie 1911, în Târgu-Jiu, judeţul 
Gorj.

Treizeci de ani mai târziu, îl regăsim ca ofiţer 
(lo  cotenent) al Divizionului 57 Artilerie Grea – 
Independent, propus spre decorare cu Ordinul ”Mihai 
Viteazul”, clasa a III-a, pentru faptele de eroism în 
luptele de eliberare a Basarabiei de sub ocupaţia 
sovietică.

Rezoluţia scrisă pe raportul nr. 2545 din 
29.11.1941, prin care Divizionului 57 a propus 
decorarea, este elocventă: ”Un brav ofiţer de artilerie. 
S-a distins în mod excepţional prin modul său 
de a-şi conduce firul bateriei sale şi de a face faţă 
greutăţilor situaţiilor în care a fost pus. A ştiut să 
se facă înţeles şi iubit prin exemplul personal şi mai 
ales prin sentimentul tonifiant al datoriei împlinite.”, 
iar raportul în sine este o oglindă a faptelor de 
vitejie ale eroului gorjean: ”Am onoare a propune 
la decorare cu Ordinul “Mihai Viteazul” clasa a 
III-a pe locotenentul ANGHELESCU NICOLAE din 
acest corp, pentru faptele sale excepţionale de arme 
săvârşite pe câmpul de luptă, după cum urmează: 
În luptele de la Măneuţi-Fântâna Albă, prin focul 
bateriei sale, precis şi la timp dat, a contribuit la 
sfărâmarea contraatacurilor inamice dinspre satul 
Luzaşi Cerepoăuţi, precum şi la contrabaterea cu 
efecte dezastruoase a fortificaţiilor şi bateriilor de 
artilerie inamice din acea zonă.

În luptele date pentru forţarea Nistrului a 
fost detaşat la Corpul de Cavalerie, unde s-a achitat 
minunat de toate însărcinările avute.

De la Nistru şi până la Nipru a sprijinit cu tărie 

înaintarea Vânătorilor 
Brigadei 2 V. Munte, 
remarcându-se în 
mod excepţional în 
luptele de la Capustieni, Bu di, Cozinţi şi Vier bowka, 
unde a sfă râmat numeroase con traatacuri inamice 
şi a contribuit în bună parte la reducerea la tăcere a 
artileriei inamice din acele zone.

În bătălia de la Marea Azovului din faţa satului 
Timoşahewka, a condus tirul bateriei sale asupra 
puhoiului inamic ce înainta în masă, din primele linii 
ale Vânătorilor de Munte germani, cu care ocazie au 
fost doborâţi de gloanţele mitralierelor inamice, doi 
oameni din ajutoarele sale.

În crâncenele lupte de la Malaja Belosjarka, 
bateria sa a avut de suferit un atac cu care de luptă 
inamice, care reuşiseră a trece liniile noastre.

Cu toate că obuzierele noastre grele sunt foarte 
puţin maniabile, totuşi, locotenentul Anghelescu 
Nicolae, fiind în baterie, cu un calm excepţional 
a ordonat şi condus tragerea cu obuzierul asupra 
carelor de luptă inamice care pătrunseseră în poziţia 
bateriei şi deschiseseră focul asupra ei.

Graţie reacţiunii imediate, dată cu bărbăţie din 
partea tunarilor acestei baterii în cap cu locotenentul 
Anghelescu Nicolae, carele de luptă inamice s-au 
îndepărtat – unul din ele fiind avariat – salvându-
se astfel dintr-o situaţie critică o întreagă poziţie de 
artilerie, ce se alia în spatele şi dreapta acesteia. A 
contribuit apoi cu focul bateriei sale la sfărâmarea 
atacurilor inamice date în masă asupra unităţilor 
Brigadei 2 V.M. şi la contrabaterea artileriei inamice 
din acea zonă, cu efecte dezastruoase pentru inamic.

 Istorie, cultură, artă

Locotenent Anghelescu N. 
Alexandru Nicolae

Pe urmele Vitejilor Gorjului – Cavaleri ai Ordinului ,,Mihai Viteazul”

Continuăm prezentarea eroilor gorjeni, unii din ei ne cu nos
cuți publicului, care, prin eroismul, spiritul de sacrificiu și jertfa 
personală, au înscris pagini de aur în istoria poporului român, în 
lupta pentru independența și neatârnarea țării. Lor, acestor eroi, 
le datorăm ceea România este astăzi.
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În luptele grele şi continue din Istmul Crimeei a tras cu bateria sa până la ultimul proiectil, cu rezultate 
excelente asupra fortificaţiilor inamice şi asupra trupelor ruseşti mascate în zona Taub, Urschina şi Tarhan. A 
fost propus pentru a fi distins cu această ocaziune cu Ordinul german “Crucea de Fier” clasa a II-a. În tot timpul 
crâncenelor lupte la câte Divizionul a luat parte, alături, atât de vânătorii noştri de munte, cât şi cu vânătorii 
de munte germani şi acum în urmă cu infanteria germană din Crimeea, locotenentul Anghelescu Nicolae s-a 
distins în mod excepţional prin modul său de a-şi conduce tirul bateriei sale şi de a face faţă grelelor situaţii în 
care a fost pus.

Merită a fi decorat cu ordinul “Mihai Viteazul” clasa a III-a, pentru care îl propun.

COMANDANTUL DIVIZIONULUI 57 
 ARTILERIE GREA

Locotenent-colonel, Ion Codreanu”

Propunerea a fost avizată de Comandantul Armatei a 3-a, General de Corp de Armată Petre Dumitrescu, iar prin 
Înaltul Decret Regal nr. 3035 din 05.11.1942, locotenentul Anghelescu N. Alexandru Nicolae a fost decorat cu 
Ordinul ”Mihai Viteazul”, clasa a III-a pentru faptele de vitejie

General de divizie(r), Prof. universitar, 
veteran de război, grl. Constantin Ispas
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La 5 mai 1907, odată cu dezgroparea Cuviosului 
Irodion, făcută la 7 ani conform tradiţiei athonite, 
ieromonahul Iulian şi stareţul Teodosie au descoperit 
pentru prima dată trupul Sfântului Irodion, întreg şi 
neputrezit. Îngropat la loc, deoarece biserica nu avea 
osuar, trupul urma să fie redescoperit la 10 aprilie 2009 
de stareţul Mănăstirii Lainici, arhimandritul Ioachim.

Ieromonahul Iulian Drăghicioiu este unul dintre 
discipolii Cuviosului Irodion, supranumi „Luceafărul 
de la Lainici“, care a fost stareţul Mănăstirii Lainici 
între 1854-1900. 

„Acesta, locuind foarte aproape de mânăstire şi 
auzind de numele bun al Cuviosului Irodion, venea foarte 
des la el şi se spovedea. După ani de zile de ucenicie în 
lume, se hotărăşte să intre în mânăstire, pentru a se 
face monah. Astfel, în 1892, intră ca frate în Lainici, 
având numele de botez Ioan. Peste patru ani este tuns în 
monahism cu numele de Iulian. În 1898, cuviosul Irodion 
îi cere episcopului ca Iulian să fie hirotonit, invocând 
şi motivul lipsei de preoţi“, relatează arhimandritul 
Ioachim Pârvulescu, stareţul Mănăstirii Lainici.

Ieromonahul Iulian a fost o persoană foarte 
apropiată de egumenul Irodion în ultimii ani ai vieţii. 
Astfel, stareţul Irodion i-a dezvăluit discipolului său 
multe din tainele sale. Una dintre prezicerile acestuia 
s-a referit la viitorul sumbru al Mănăstirii Lainici.

Una dintre proorocirile lui a fost aceea că, la scurt 
timp de la mutarea întru cele veşnice, Mănăstirea 
Lainici se va pustii, fapt care s-a şi întâmplat: «Fiii 
mei, să ştiţi că puţin după ducerea mea, schitul acesta 
va rămâne mulţi ani pustiu. Voi, însă, îngropaţi lângă 
altar trupul meu şi nu uitaţi făgăduinţele călugăreşti 
ce le-aţi dat lui Hristos». 

”La 3 mai 1900, Cuviosul Irodion se mută la 
Domnul, iar în 1916 începe Primul Război Mondial. 
Valea Jiului a fost cuprinsă integral în acest război. 
Armatele germane au distrus toată mânăstirea, arhiva 
a fost arsă, clopotele au fost topite iar biserica a fost 
transformată în grajd. Unii călugări au fost deportaţi 
în Germania iar alţii au fugit pe unde au putut, ca să 
se salveze. Între 1916 şi 1919, mănăstirea a fost pustiită 
complet“, mai precizează stareţul de la Mănăstirea 
Lainici.

Printre călugării deportaţi în Germania se afla şi 
Iulian Drăghicioiu, care va muri în lagăr la fel ca un 
martir pentru Hristos.

În timpul Primului Război Mondial, Mănăstirea 
Lainici a fost transformată în grajd de trupele de 
ocupaţie. Prin tratatul de la Buftea, era ocupată (cu 
toate trecătorile Carpaţilor şi ţinutul Herţa!!) de 
austro-ungari. Ambele evenimente au fost anticipate 
de Sfântul Irodion.

Ieromonahul Iulian 
Drăghicioiu, un 

erou-martir gorjean, 
astăzi uitat

Părintele Iulian Drăghicioiu a fost 
printre ultimii apărători ai Sfintei Mănăstiri 
Lainici în calea trupelor germane, în timpul 
Primului Război Mondial. Avea să fie luat 
prizonier în noiembrie 1916, alături de alţi 
călugări, iar ulterior deportat într-un lagăr 
din Germania, unde a şi murit.

Originar din Bumbeşti, Gorj, părintele 
Iulian a fost unul din apropiaţii Sfântului 
Cuvios Irodion de la Lainici.
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Mănăstirea Lainici, de pe Defileul Jiului, din 
judeţul Gorj, a suferit mari distrugeri în timpul 
Primului Război Mondial.

”Din biserica acelui Sf. Schit, pe al cărui perete stă 
scris leatul 1817, n’a mai rămas decât zidurile, ba chiar şi 
acelea sgâriate. I s’au luat toate odoarele sfinte, şi s-a luat 
acoperământul de pe sf. masă lăsându’se numai pereţii, 
şi s’au luat candele, podoabe, vase importante atât din 
Naosul, cât şi din Pronaos, i s’au spart toate geamurile, şi 
s-au luat clopotele iar pe picturi ori Altar ş-au scris câteva 
nume de soldaţi germani“, se arată într-o adresă trimisă 
la data de 22 decembrie 1918 de către protoiereul D. 
Bardan episcopului Râmnicului, despre distrugerile 
suferite de sfântul lăcaş de cult.

Mobilierul vechi a dispărut în totalitate sau a fost 
distrus. Cele şase clădiri ale mănăstirii, care cuprindeau 
16 camere, au fost arse sau distruse. Din unele nu au 
mai rămas decât temelia, iar din altele doar pereţii. 
„Pagubele sunt destul de însemnate pentru aceia (…) şi 
sesizând pe Dl. pretor al ocolului respectiv cu care ne-am 
transportat la faţa locului şi-am mers cu Domnia Sa să-şi 
facă cuvenita formă dresându-şi actele trebuincioase şi să 
ceară cuvenitele despăgubiri“, se mai arată în documentul 
păstrat în Arhivele de la Târgu Jiu.

Revenind la preotul-martir Iulian Drăghicioiu, 
acesta l-a dezgropat pe Cuviosului Irodion la şapte 
ani de la moartea acestuia, în anul 1907, aşa cum 
era tradiţia în mănăstirile de la Athos, pentru a fi 
înmormântat din nou printr-o ceremonie religioasă.

”Dragostea pe care i-a purtat-o ieromonahul Iulian 
Drăghicioiu Cuviosului Irodion se regăseşte şi în cererea 
pe care a făcut-o stareţul Teodosie Popescu în 1907, la 7 
ani de la mutarea la Domnul a Cuviosului Irodion, pentru 
a-i dezgropa osemintele şi în care specifică cu insistenţă că 
ieromonahul Iulian este pregătit să dezgroape osemintele. 
Stareţul Irodion se mutase la Domnul pe data de 3 mai 

1900 şi fusese înmormântat pe 5 mai. La mormântul său 
se făceau minuni şi aveau evlavie atât monahii, cât şi 
credincioşii. Exista o tradiţie monahală athonită după care, 
la 7 ani de la moarte, se dezgropa trupul monahului, se 
spăla cu vin, se făcea slujba înmormântării din nou şi se 
punea în osuar, acolo unde exista“, precizează Ioachim 
Pârvulescu.

Surpriza de care a avut parte Iulian Drăghicioiu 
a fost aceea că a găsit moaştele Cuviosului Irodion 
neputrezite. ”Părintele ieromonah Iulian Drăghicioiu 
era într-o permanentă relaţie în duh cu stareţul său, 
îl pomenea permanent la rugăciunile sale personale 
şi din biserică. Nu putea să îl uite pentru că el îl 
învăţase alfabetul duhovnicesc isihast. Simţea vizibil 
ajutorul lui şi observa minunile ce se făceau la 
mormântul cuviosului cu oamenii care veneau cu 

credinţă şi mijloceau ajutorul lui. Deja se dusese 
vestea despre sfinţenia Cuviosului Irodion în 
împrejurimi. La 5 mai 1907, exact la 7 ani de la 
înmormântarea stareţului Irodion, părintele 
Iulian Drăghicioiu, cu multă evlavie, frică şi 
cutremur, dezgroapă osemintele. Dar tradiţia 
a consemnat că în momentul dezgropării s-ar 
fi găsit moaştele Cuviosului Irodion întregi 
şi neputrezite. A fost informat episcopul 
Râmnicului, Atanasie, despre acest fapt, iar 
acesta ar fi exclamat: «Aista mi-ai fost, Irodioane?», 
adică „Chiar aşa om sfânt mi-ai fost, Irodioane?”. 
Dar, cum aminteam, conform tradiţiei monahale 

a fost pus înapoi în groapă, deoarece în Mânăstirea 
Lainici nu exista osuar sau gropniţă. De atunci 
povestea moaştelor Cuviosului Irodion s-a închis 
într-un mare mister“, mai spune stareţul Mănăstirii 
Lainici, Ioachim Pârvulescu.

Prof. Andrei Popete Pătraşcu
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Primul război mondial i-a pus la lucru pe 
istorici. Marea conflagraţie (1914 – 1918) nu a fost 
o surpriză pentru Alexandru Dimitrie Xenopol, 
Nicolae Iorga, Vasile Pârvan sau Ioan Ursu. 

Între anii 1918 – 1920, istoriografia româ-
nească şi-a „rărit” rândurile. În anii 1918 - 1919 
istoriografia românească îi va pierde pe Constantin 
Giurescu, I. Bogdan şi pe marele scriitor şi om de 
cultură Barbu St. Delavrancea. Cu sau fără zeul 
războiului, moartea diminua considerabil tabăra 
istoricilor.

Cariera lui I. Ursu, acest mare istoric care se 
anunţa, avea să fie curând şi definitiv întreruptă, 
la numai 50 de ani! „Pourquoi la Românie a fait la 
guerre”, operă a lui I. Ursu (1918), reprezintă un 
elogiu dedicat soţiei sale, fiica generalului Eremia 
Grigorescu, învingătorul de la Oituz şi Marăşeşti, 
pentru credinţa ei nezdruncinată în triumful 
dreptăţii.

Marele istoric Constantin Giurescu, secretar 
la Ministerul Instrucţiunii în timpul primului 
război mondial, se stingea numai la 43 ani, epuizat 
de muncă şi răpus de „gripa spaniolă” care făcea 
ravagii în Bucureşti. Pe Constantin Giurescu l-a 
evocat marele istoric I. Bogdan, ce va muri şi el, 
peste câteva luni. 

La 27 februarie 1920 a murit A.D. Xenopol, 
dascălul lui Nicolae Iorga, iar două zile mai târziu 
i se făceau funeraliile naţionale.

Xenopol spunea: „Istoria trebuie asumată cu 
BĂRBĂŢIE!”; în acelaşi timp, însă, i se confesa 
marelui filozof francez Emile Boutroux: „Mi-am 
uzat viaţa abuzând de forţele mele”. Ca o ironie a 
sorţii, A.D. Xenopol murea când Parlamentul 
prezidat de N. Iorga îi acorda o pensie viageră. 

La 1 iulie 1917 a murit şi Titu Maiorescu, cel 
mai tânăr rector al Universităţii de la Iaşi.

În decembrie 1916 şi iulie 1917, două 
transporturi mari feroviare luau drumul 
Moscovei. Al. Lapedatu, care trăia din greu 
într-un colţ de sărăcie la Iaşi, a însoţit bunurile 
de patrimoniu în Rusia. Bunurile tezaurizate 
valorau aproximativ 10 miliarde de lei. La 21 
iunie 1935 erau aduse înapoi 1140 de lăzi, din care 

lipseau obiectele de preţ. Atunci sunt repatriate 
şi osemintele lui D. Cantemir, înhumate apoi cu 
pompă în biserica „Trei Ierarhi”. 

Dar Clio, în locul marilor dispăruţi îi aducea 
pe C-tin C.Giurescu şi pe Gh. I. Brătianu.

Fiul omonim al lui C-tin Giurescu se afla 
în pragul opţiunii ce avea să facă din el încă un 
istoric de seamă al ţării şi s-ar părea, după propia-i 
mărturisire, că la aceasta a contribuit şi moartea 
timpurie şi absurdă a tatălui său.

Gh. I. Brătianu, fiul lui Ion I.C. Brătianu, în 
„File rupte din istoria răzoiului” (1934), a consemnat: 
„Atât de mare este truda întemeierii neamului 
român!”, completând, astfel, ideea tatălui său: „O 
naţiune este o conştiinţă morală!”

La 1918, la 1 Decembrie, România avea 
aproape 300.000 Km2. Pierdusem mari istorici ca I. 
Ursu, Constantin Giurescu sau A.D. Xenopol, dar 
scrisesem pagini de aur, pentru istoria naţională.

Prof. Teodor Voicu

Clio şi războiul întregirii neamului
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În iunie 2018, membrii Asociaţiei ”Detecţii Gorj” 
au descoperit, în pădurile comunei Glogova, jud. Gorj, 
un depozit de unelte şi un vârf de lance, tipologia 
indicând că ar fi de origine dacică.Obiectele au fost 
predate Direcţiei Judeţene pentru Cultură Gorj, care 
le-a transmis, în custodie, Muzeului Judeţean Gorj.

În 2020, piesele au fost analizate de dl. Spânu 
Daniel, dr. habilitat, arheolog în cadrul Institutului 
Naţional de Arheologie din Bucureşti, care a publicat 
un amplu studiu în revista Materiale şi cercetări 
arheologice (Serie nouă, N°16 2020, pp. 87-117).

Redăm aici, cu permisiunea autorului, o 
parte din acest studiu, intitulat ”Practici depoziţionale 
non-funerare La Tène târziu în sud-vestul României. 
Descoperirile de la Glogova şi Desa”, cu menţiunea că 
lucrarea integrală poate fi accesată în format electronic 
(https://isidore.science/document/10.3406/
mcarh.2020.2126).

«Două descoperiri recente oferă indicii sugestive 
în privinţa diversităţii practicilor non-funerare din sudul 
României în perioada La Tène târziu: depozitul de unelte de 
la Glogova (jud. Gorj) şi depunerea de vârfuri de lance de la 
Desa (jud. Dolj). 

În partea superioară 
a unui deal cu pante 
abrupte de pe teritoriul 
satului Glogova, doi 
căutători de comori au 
descoperit un depozit de 
unelte din fier care conţine 
un fier de plug (tipul 
Henning B1), două furci 
pentru carne (gr. κρεάγρα) 
şi trei seceri (tipul Henning 
H6 / Babeş I). Aceste tipuri 
de unelte au avut o folosire 
îndelungată, dar la nord de 
Dunăre, astfel de obiecte 

sunt frecvente în contexte din secolele I a. Chr. – I p. Chr. 
Numărul relativ restrâns al obiectelor din inventar nu este 
specific seturilor de unelte agricole din epocă romană. Chiar 
dacă deocamdată nu poate fi pe deplin confirmată, ipoteza 
sincronizării depozitului de la Glogova cu descoperirile 
grupei Padea – Panagjurski Kolonii nu trebuie pierdută din 
vedere. 

Locul de depunere a depozitului de la Glogova 
pe o culme cu pante abrupte aminteşte de practicile pre-
romane de îngropare a unor depozite în zone montane 
(e. g. Cetăţeni, Grădiştea de Munte – Strâmbu, Râpa cu 
Galbeni ş. a.). Se poate pune întrebarea dacă aceste depozite 
au reprezentat ofrande votive îngropate în mediu natural 
şi dedicate divinităţilor naturii sălbatice aşa cum se 
poate argumenta în cazul tezaurelor dacice. În orice caz, 
depunerea de unelte şi ustensile nu reprezintă o practică 
izolată, restrânsă exclusiv în limitele Daciei preromane, 
ci trebuie înţeleasă în contextul depunerilor de unelte din 
regiunile central-şi est-europene în La Tène-ul mijlociu şi 
târziu. Inventarul descoperit la Glogova reflectă tendinţele 
de aculturaţie a unei lumi încă libere la tehnologia şi 
practicile mediteraneene mediate de sistemul economic şi 
politic al Romei republicane. 

Comorile Pământului - Depozitul de 
unelte de la Glogova

Notă: Spaţiul redus al revistei noastre nu ne-a permis publicarea întregului material; în plus, studiul se referă şi la 
o altă descoperire, din judeţul Dolj.

Poveştile pământului
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Depozitul de unelte de la Glogova – 
descoperirea şi recuperarea depozitului

Potrivit mărturiilor pasionaţilor căutători de 
antichităţi Ion-Viorel Vîlceanu şi Sorin-Doru Maria, 
aceştia au întreprins, în data de 24 iunie 2018, o periegeză 
pe un deal împădurit, cu pante abrupte de pe malul stâng 
al râului Motru. Potrivit unei prime relatări (septembrie 
2018), prospecţiunea s-ar fi desfăşurat între localităţile 
Negoeşti (sat integrat oraşului Baia de Aramă, jud. 
Mehedinţi) şi Cămuieşti (sat, comuna Glogova, jud. Gorj), 
dar pe teritoriul administrativ al celei din urmă localităţi. 
Potrivit unei a doua mărturii mai detaliate (noiembrie 
2019), prospecţiunea din 24 iunie 2018 s-ar fi desfăşurat, 
de fapt, pe un deal aflat la est de Biserica Sfântul Nicolae şi 
de Cula Glogovenilor din satul Glogova (altitudine maximă 
379 m). Cele două zone prospectate se află la aproximativ 
3 km distanţă una de cealaltă. Itinerariile periegezelor 
întreprinse au fost înregistrate prin cartarea unor date 
GPS. I. V. Vîlceanu insistă asupra veridicităţii celei din 
urmă mărturii. Periegheza menţionată iniţial (în zona 
Negoeşti – Cămuieşti) nu ar fi furnizat niciun rezultat. 

Pe dealul prospectat, într-o poiană în pantă aflată 
la cca 8 m de culme, I. V. Vîlceanu a descoperit un mic 
depozit de unelte din fier. Acestea au fost identificate în 
pământul înmuiat de ploile de primăvară, printre rădăcinile 
unui stejar. Cea dintâi piesă identificată a fost brăzdarul 
de plug, apoi au fost descoperite furcile şi secerile. Pentru 
recoltarea pieselor a fost necesară înlăturarea humusului de 
pădure pe o suprafaţă de cca 60 × 40 cm şi săparea până la 
o adâncime de 15–20 cm. Cu ocazia acestei săpături, nu au 
fost identificate alte materiale (ceramică, oase etc.). 

La cca 400 m de depozitul de unelte, S.D. Maria a 
identificat un vârf de lance din fier. Pentru recoltarea vârfului 
de lance a fost necesară săparea unei gropi puţin adânci 
(maximum 30 cm). Nu au fost observate oase incinerate. 
Lancea zăcea orizontal, cu vârful către sud-sud-vest. 

Cu prilejul aceleiaşi periegeze, dar în amplasamente 
separate, de-a lungul itinerarului parcurs de autorii 
descoperirilor, au mai fost identificate şi câteva fragmente 
ceramice inexpresive morfologic şi tipologic, două lame de 
cuţit extrem de deteriorate de oxizi, un vârf de săgeată şi un 
inel medieval. 

Toate materialele descoperite au fost predate 
Muzeului Judeţean Gorj din Târgu Jiu în cel mai scurt 
timp. Majoritatea pieselor depozitului au fost tratate 
împotriva oxidării şi corodării de către Georgiana Mureşan, 
în Laboratorul de restaurare metale al Institutului de 

Arheologie din Bucureşti, apoi au fost returnate muzeului 
din Târgu Jiu.

Din motive dificil de desluşit, conducerea Muzeului 
din Târgu Jiu a preluat în gestiune şi a inventariat selectiv 
piesele depozitului de la Glogova. Furca mică nu a fost 
inventariată şi a ajuns la Laboratorul de restaurare metale 
din Bucureşti numai în urma insistenţelor autorului acestor 
rânduri (5 octombrie 2018). Cu acelaşi prilej, la muzeul din 
Târgu Jiu nu am putut identificat mânerul de furcă mare 
din fier a cărui descoperire o atestau totuşi fotografiile in 
situ prezentate de I. V. Vîlceanu. Personalul muzeului 
ar fi oferit tija autorului descoperirii care însă a refuzat 
propunerea şi mânerul de furcă ar fi fost închis într-unul 
dintre dulapurile muzeului din Târgu Jiu. O nouă solicitare 
a piesei în vederea documentării ei grafice (noiembrie 
2019) a rămas fără rezultat. Astfel, această piesă nu a 
fost inventariată, nu a ajuns la Laboratorul de restaurare 
metale din Bucureşti şi nu a mai putut fi documentată după 
original. Am întreprins o reconstituire grafică a obiectului 
pe baza informaţiilor şi fotografiilor oferite cu amabilitate de 
către I. V. Vîlceanu. În acest fel, pasiunea pentru antichităţi 
şi bunăvoinţa individuală a domnului Vîlceanu au putut 
compensa parţial racilele sistemului patrimonial românesc. 

Obiectul cu funcţiunea – aparent – cea mai incertă 
este tija cu torsadă şi terminaţii plate. Incertitudinile ar 
putea fi cu atât mai mari cu cât identitatea obiectului nu 
a putut fi desluşită decât pe baza unor fotografii. Piesa 
se prezintă sub forma unei tije din fier cu plăci terminale 
unite printr-o torsadă. La una dintre extremităţi, placa 
se continuă cu un segment îndoit şi îngustat terminat cu 
excrescenţă aplatizată, ovală. Cealaltă extremitate, ruptă 
din vechime, nu prezintă aceeaşi îngustare şi îndoire, dar se 
termină tot cu o aplatizare ovală. Segmentul central al piesei 
are o secţiune poligonală (patrulateră sau hexagonală?) şi a 
fost răsucit la cald prin forjare. Cu ajutorul unui cleşte a 
fost rotită zona mediană a tijei. În prealabil, extremităţile 
cu aspect de placă ale piesei fuseseră fixate sau susţinute 
ferm. Astfel, a rezultat o torsadă simetrică faţă de mediana 
ei. Caracteristicile dimensionale şi morfologice ale acestui 
obiect sunt asemănătoare mai multor tipuri de „ustensile 
de vatră” sau „de bucătărie” din cea de-a Doua Epocă a 
Fierului. 

Torsade simetrice realizate prin rotirea zonei 
mediane a unei tije (cu extremităţile ei plate rămase fixe) 
pot fi recunoscute în cazul unor furci pentru carne din 
Italia şi din Europa centrală a Epocii Fierului. Furcile 
pentru carne au făcut parte din instrumentarul de banchet 
(symposium) de tradiţie mediteraneeană şi au fost folosite 
pentru manevrarea şi extragerea bucăţilor de carne fiartă 
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din cazanul de gătit. În perioada târzie a primei Epoci a 
Fierului, astfel de ustensile au fost adoptate în Etruria şi 
în regiunile circum-alpine. Valenţele simbolice ale acestor 
furci au determinat integrarea lor în inventarele funerare 
fastuoase din aceleaşi regiuni şi în cea de-a Doua Epocă a 
Fierului. La începutul La Tène-ului târziu, diferite forme 
de furci italice pentru carne au continuat să fie importate 
în regiunile alpine şi în oppida nord-alpine, de exemplu la 
Manching. Instrumente similare au fost descoperite şi la 
Răcătău, Costeşti sau Căpâlna. Alte furci pentru carne, 
de dimensiuni mai mici, cu mânerul cu torsadă (dar fără 
extremităţile aplatizate) provin din depozitul de pe Muntele 
Strâmbu şi din aşezarea de la Poiana. O torsadă similară 
mai poate fi recunoscută şi pe mânerul în formă de tijă 
al unui vătrai din depozitul de la Lozna sau al unei furci 
pentru carne de la Manching. 

Extremităţile acestor piese nu au însă aspectul 
unor plăci, aşa cum se poate observa în cazul piesei de 
la Glogova. Analogia cea mai apropiată pentru piesa din 
depozitul gorjean este oferită de furca de măcelărie masivă 
din depozitul de la Sanzeno, în Tirolul italian. Mai precis, 
piesa de la Glogova se 
aseamănă corpului central 
al acestei furci: veriga de 
ataşare, ţepuşele îndoite 
şi ornamentele cu volute 
lipsesc; în schimb, sunt 
similare torsada, extre-
mităţile plate şi îndoirea 
mânerului. Foarte probabil, 
orificiul vizibil pe una dintre 
extremităţile plate ale piesei 
de la Glogova putea folosi 
montării unui ornament cu 
volute similar exemplarului 
de la Sanzeno. Din păcate, 
această analogie nu este 
suficient de relevantă şi 
pentru cronologie. Furca 
mare pentru carne de la 
Sanzeno are analogii în 
descoperiri din nordul Italiei 
de la finele secolului al IV-lea. În literatura românească, 
furcile pentru carne au fost denumite „frigărui” cu mai 
multă sau mai puţină acurateţe. 

Majoritatea materialelor din depozitul tirolez pot 
fi datate în secolele V–II a.Chr., dar cele mai târzii piese 
datează din epocă imperială. Analogiile de la Lozna, Răcătău, 
Poiana şi Costeşti se încadrează toate în secolele care au 

premers cuceririi romane a Daciei. Fapt semnificativ, în 
descoperirile cu unelte şi ustensile din Dacia provincială, 
furcile de măcelărie similare celor de la Sanzeno sunt 
nesigur atestate. Această conjunctură ar putea pleda pentru 
interpretarea furcii de la Glogova ca un import anterior 
întemeierii provinciei Dacia. 

Kreágra cu tub de înmănuşare 
Un instrument cu morfologie diferită, dar cu o 

funcţiune asemănătoare faţă de piesa precedentă, este 
furca pentru carne („de măcelărie”) cu două vârfuri şi tub 
de înmănuşare pentru fixarea mânerului din lemn. Piese 
similare au fost descoperite în contexte târzii La Tène din 
Europa centrală şi în câteva aşezări locuite intens în secolele 
I a.Chr. – I p.Chr. din Dacia preromană. Aceste analogii nu 
permit o sincronizare cu descoperiri de epocă provincială. 

Brăzdarul de plug 
În literatura românească de specialitate, brăzdarul 

de plug din fier a fost perceput constant ca indicator al 
abilităţilor agricole ale grupei etnice „geto-dacice”. Ipoteza 
preluării brăzdarelor din lumea elenistică prin intermediul 

tracilor, în virtutea înrudirii 
etno-lingvistice dintre aceştia şi 
daci, a fost generos îmbrăţişată. 
Prea lesne şi prea frecvent s-a 
scris despre brăzdarul de tip 
„dacic”, cu toate că această 
formă a fost semnalată în lumea 
elenistică din Bosforul Cimerian 
până în Egipt. O scurtă siste-
matizare a subiectului este 
necesară. Brăzdarele proto-
istorice de pe teritoriul României 
pot fi clasificate în funcţie de 
sistemul lor de prindere la 
lemnul plugului: (1) cu manşon 
deschis (tipurile Henning A 
şi C); (2) cu tijă de prindere şi 
croşetă de fixare pe revers (tipul 
Henning B). În cadrul fiecărui 
tip, proporţiile exemplarelor 

diferitelor variante pot să varieze flagrant. 
Exemplarul de la Glo go va, cu tija asemeni unei plăci 

rectangulare prelungi, poate fi comparat unor exemplare ale 
variantelor B1-B2 din tipologia lui Henning (...). 

Prin urmare, doar pe baza analogiilor, brăzdarul de 
la Glogova nu poate fi datat cu certitudine exclusiv înaintea 
cuceririi romane a Daciei. 
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Secerile 
Secerile protoistorice şi antice din fier pot fi clasificate 

pe baza curburii lamei: (1) seceri cu lama sinuoasă, cu 
o curbură echilibrată de o parte şi de alta a mânerului 
(tipurile Henning H1–H5) şi (2) seceri cu lama curbată 
doar lateral faţă de mâner (tipul Henning H6). Exemplarele 
de la Glogova corespund celui din urmă tip. Variaţii 
morfologice suplimentare sunt determinate de sistemele 
mai simple sau mai complexe de montare a mânerului din 
lemn: (I) terminaţie simplă cu croşetă laterală (Babeş I); 
(II) terminaţie cu croşetă laterală şi orificii pentru nituri 
(Babeş II); (III) terminaţie cu croşetă laterală precedată de 
un manşon deschis (Babeş III). Toate cele trei variante se 
regăsesc în inventarul depozitului de la Lozna. Cele trei 
seceri de la Glogova corespund variantei Babeş I (...). 

Prin urmare, pe teritoriul României, incidenţa 
maximă a secerilor similare celor de la Glogova corespunde 
perioadei pre-romane. 

Structura, cronologia şi semnificaţia culturală a 
depozitului de la Glogova 

Depozitul de la 
Glogova reuneşte unelte 
de bucătărie (cele două 
furci de măcelărie) şi 
unelte agricole (...). 

Depozitul de la 
Glogova reuneşte un 
instrumentar individual 
sau al unei comunităţi 
restrânse (familiale). Prin 
structura sa nu foarte 
diversificată şi cantitativ 
modestă, inventarul de la 
Glogova diferă de marile 
depozite de la Lozna, Negri 
sau Oniceni, compuse 
din zeci sau chiar sute de 
unelte din fier de acelaşi tip. Totodată, tipologia diferită a 
brăzdarelor exclude o sincronizare cu aceste depozite din La 
Tène-ul mijlociu. Numărul secerilor de la Glogova (trei) este 
inferior numărului secerilor identificate într-o locuinţă de 
epocă târzie La Tène de la Kruglik (şapte). Totodată, micul 
depozit de la Glogova diferă şi faţă de depozitele de epocă 
provincială de la Lechinţa de Mureş, Dedrad şi Mărculeni 
care se disting printr-un inventar agricol complex, cu un 
număr sporit de obiecte, specific activităţilor multiple ale 
unei ferme provinciale romane. În schimb, prin numărul 
mic de obiecte, depozitul de la Glogova este comparabil 

celui de la Cetăţeni (un brăzdar, un cuţit de plug, un cleşte 
şi o nicovală). Din păcate, modul de recuperare a acestui 
inventar este învăluit în incertitudini, astfel că integritatea 
şi provenienţa lui contextuală nu sunt sigure. Totuşi, 
depozitul de la Cetăţeni provine dintr-un sit în care nu a 
fost încă semnalată o prezenţă romană de vreme provincială. 

Practic, pentru datarea descoperirii de la Glogova 
se pot avansa două ipoteze: depozitul este fie pre-traianic, 
fie post-traianic. În favoarea celei din urmă ipoteze ar 
putea fi invocată numai cronologia largă a brăzdarului. 
Pentru o datare anterioară cuceririi romane a Daciei 
pledează majoritatea analogiilor furcilor de măcelărie şi a 
secerilor. În favoarea aceleiaşi ipoteze mai poate fi invocată 
şi structura cantitativ restrânsă şi puţin diversificată a 
depozitului, diferită atât de marile depozite din La Tène-ul 
mijlociu, cât şi de cele de epocă provincială. Astfel, ipoteza 
datării micului depozit în perioada pretraianică (La 
Tène târziu şi epocă imperială timpurie) îşi vădeşte 
maxima plauzibilitate. 

Foarte probabil, 
îngroparea depozitului 
a fost deliberată, dar 
motivul depunerii 
celor şase instrumente 
– votiv sau nu – se lasă 
mai greu de desluşit. 

În mod surprin-
zător, în perioada pre-
romană, numeroase 
unelte agricole din 
fier se regăsesc în 
situri amplasate pe 
înălţimi montane. 
„Secerile” din depo-
zitul provincial de la 
Lechinţa de Mureş 
s-au conservat atât de 
precar încât nu pot fi 

încadrate tipologic şi ar putea fi omologate drept cosoare; 
mai pot fi adăugate şi instrumentarele variate de villa 
rustica unde cultivarea cerealelor nu putea fi practicată. 
O conexiune între instrumentele din fier şi centrele de 
putere montane pre-romane se conturează, deci, cu destulă 
claritate. 

Se poate pune întrebarea dacă posesorul inventarului 
de la Glogova era un membru al acelei categorii sociale 
care deţinea cunoştinţe tehnologice necesare ridicării unor 
edificii monumentale asemeni celor din Munţii Orăştiei. 
Depunerea de la Glogova a fost la rândul ei realizată pe un 
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deal cu pante abrupte acoperit de o pădure de stejari. Acest 
fapt reflectă intenţia protejării integrităţii inventarului, dar 
şi abandonarea lui departe de terenuri agricole. Piese relativ 
rare în epocă preromană, instrumentele de la Glogova 
puteau fi înzestrate cu o valoare simbolică deosebită care 
o întrecea pe cea practică funcţională. În contextul unei 
mitologii locale populate de divinităţi ale naturii sălbatice, 
ipoteza depunerii votive a depozitului de la Glogova nu 
trebuie exclusă. Fără să fi avut intensitatea îngropării de 
tezaure cu piese de port şi de podoabe, depunerile de unelte 
şi ustensile alcătuiesc o categorie distinctă de descoperiri de 

epocă La Tène târziu.
Depozitul de la Glogova se adaugă altor depozite 

de unelte şi ustensile din Dacia pre-romană, aşa cum sunt 
cele de Cetăţeni, Grădiştea de Munte – Muntele Strâmbu, 
Grădiştea de Munte – Dealul Arieşului/Râpa cu Galbeni, 
Munţii Orăştiei. Aceste depozite nu sunt manifestări 
izolate, ci pot fi înţelese în contextul depunerilor frecvente 
de unelte din Europa centrală în perioadele mijlocie şi târzie 
ale La Tène-ului. Uneltele din depozitul de la Glogova pot fi 
percepute ca indicii ale aculturaţiei unei lumi barbare încă 
libere la tehnologia mediteraneeană mediată de sistemul 
economic şi politic roman. Prin analogiile multiple ale 
obiectelor din inventar, unele chiar foarte îndepărtate, micul 
depozit de la Glogova poate fi considerat ca o reuniune de 
importuri care au pătruns la nord de Dunăre într-una 
dintre fazele La Tèneului târziu sau ale epocii imperiale 

timpurii. În stadiul actual al cercetării, o încadrare mai 
nuanţată nu poate fi stabilită. Ar fi fost interesant să putem 
preciza dacă depozitul a fost sincron înmormântărilor de tip 
Padea – Panagjurski Kolonii (LTD1–LTD2a) sau dacă este 
ulterior abandonării acestei tradiţii funerare (LTD2a / epocă 
imperială B1–B2a). Cronologia obiectelor din depozitul de 
la Glogova nu îngăduie o asemenea precizare. 

Descoperirea vârfului de lance pe acelaşi deal de 
lângă Glogova, la numai 400 m de locul de descoperire a 
depozitului, poate atesta însă o prezenţă umană în acest sit 
în perioada de manifestare a grupei Padea – Panagjurski 

Kolonii.

Menţiunea descoperitorului: La începutul 
anului 2022, Muzeul Judeţean Gorj i-a returnat 
descoperitorului Ion-Viorel Vîlceanu piesa lipsă din 
inventar, identificată în studiu ca fiind asemănătoare 
tipologiei furcii de măcelărie din Sanzeno (Tirolul 
italian). Conştientizând importanţa piesei, în urma 
discuţiilor avute la nivelul Direcţii Judeţene pentru 
Cultură Gorj, descoperitorul a donat-o aceluiaşi 
muzeu, a cărei conducere a promis că va face 
demersurile necesare restaurării ei. Nu cunoaştem 
situaţia actuală a piesei şi nici dacă depozitul de la 
Glogova a fost expus la Muzeul Judeţean Gorj.

A consemnat, Ion-Viorel Vîlceanu, 
descoperitor al depozitului de unelte
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”- Câţi sunt?
- Doi, domnule ofiţer.
- Daţi-le ceva de mâncare până vin eu!
În culorile unui octombrie care învelea creştetul 

munţilor, Hans îşi retrăia, rezemat de trunchiul unui 
copac, ultimele luni pe front. Sau cel puţin asta spera, în 
sufletul său. Plimbând o brichetă dintr-o palmă într-alta, 
îşi supraveghea de la distanţă tovarăşii de arme. Cu toţii 
fuseseră atraşi în vâltoarea unui război care, pentru unii, 
nu se va termina nici după ce ultimul obuz va fi explodat. 
Ignorând, pentru un moment, obiectul din mână, tânărul 
ofiţer german se ridică de la umbră şi merse în direcţia 
soldaţilor capturaţi.

Băieţii în uniforme gri din faţa sa nu aveau mai mult 
de douăzeci de ani şi totuşi erau atât de bătrâni. După un 
prim set de întrebări aflase că unul era Radu, celălalt Marin. 
Din piciorul celui de-al doilea şiroia sânge, semn că o rană 
mai veche i se redeschisese. În ochii ambilor soldaţi români 
se citea încruntarea. Îşi păstraseră spatele drept şi bărbia 
ridicată, într-un efort disperat de a-şi onora uniforma. Erau 
doar alţi doi băieţandrii ce sângerau pentru o patrie care, în 
numele unui ţel măreţ, îi aruncase direct în iad. Simţi cum 
lacrimi îi înceţoşau privirea, dar îşi înfipse unghiile adânc 
în carne, încercând, în zadar, să îşi limpezească mintea. Se 
vedea iar în mijlocul a sute de soldaţi ce zăceau fără viaţă, 
aşteptând să fie aşezaţi de camarazi în pământul pentru 
care îşi dăduseră ultima suflare. Vedea soldaţi fugind haotic 
în timpul unui atac pentru a-şi salva viaţa, vedea o schijă 
care pătrundea în stomacul unui nefericit... Nimeni nu-i 
putuse veni în ajutor în timpul focului. Fusese găsit după 
câteva ore bune. Îşi păstrase totuşi mintea limpede. Când îl 
văzuse pe Hans, se ridicase pe jumătate, în ciuda chinurilor 
provocate de rană. Îl apucase de veston şi îl trăsese în jos, 
zeflemitor. Doare mai puţin decât atunci când am căzut 
din mărul din spatele casei, spusese prăbuşindu-se pe 
pământ cu un icnet scurt. Câţi ani să fi trecut de-atunci?  
Doi prizonieri români înconjuraţi de germani ai Diviziei 
11 Infanterie Bavareză. Toţi pe pământul unei ţări al 
cărei conducător, deşi german, trimisese fiii ţării să lupte 
împotriva propriului său sânge. Toţi, proaspeţi şi tineri, 
aruncaţi în nămolul tranşeelor, înstrăinaţi de cei dragi şi 
de ei înşişi, ajunşi să tânjească după cele mai banale lucruri 

care să le reamintească cine au fost, cândva, înainte să li se fi 
pus raniţa în spate. O ţigară! şoptise printre dinţi, făcând-i 
semn spre pieptul vestonului. Într-un buzunar peticit, 
patru ţigări şi o brichetă... Odată ce i-a aprins-o, a dus-o la 
gură şi a inspirat cu toată fiinţa. Mai ştii, frăţioare? Tragi 
fumul, inspiri puternic până îl simţi în plămâni şi apoi îi 
dai drumul. Se ghemuise în hohote de râs. Aveai lacrimi în 
ochi şi faţa roşie, continuase el, transformând râsul într-un 
puseu de tuse. Deschise gura, gata să continue, dar, înainte 
să rostească vreun cuvânt, îi răsări în minte imaginea a doi 
băieţi blonzi care se jucau de-a prinselea prin grădină, aşa 
că, în loc să spună ce avusese în gând, rosti: Eram doar nişte 
copii... 

După două zile de agonie, Kurt murise. În ultimele 
clipe, fusese chinuit de febră, iar ochii îi erau împăienjeniţi. 
Mai dă-mi o ţigară! implorase Kurt, căutând privirea 
fratelui său, care, însă, nu mai avea puterea să se uite în 
ochii lui. Acum era el cel care se sprijinea de fratele rănit. 
Era el cel care avea nevoie de ajutor, căci durerea pe care o 
simţea îi invadase întreaga fiinţă. Pe faţa lui Kurt se citea, 
pentru prima dată, spaima. Cu un ultim icnet de durere, 
ochii săi albaştri uitaseră să se mai închidă, rămânând larg 
deschişi.  Acum îi era aproape imposibil să îi reconstituie 
chipul din memorie. În imagine îi apărea doar un pântece 
găurit şi mult sânge. 

Hans rupse o ţigară în două şi întinse câte o jumătate 
celor doi străini. După un schimb precaut de priviri de 
câteva secunde, românii se aplecară după ceea ce le întinsese 
ofiţerul din faţa lor. Pipăii prin stofa aspră a vestonului 
ceva ce trebuia să se afle în buzunarul stâng. Era gol, nici 
vorbă de brichetă. Se gândi la Kurt şi la pământul acesta 
străin care de la o vreme înghiţea tot, obiecte şi oameni. 
Involuntar, un rictus de suferinţă îi apăru pe figură. 

- Să le aprindă cineva ţigările acestor băieţi!”

Dana Ştefania Braşoavă

Poveşti şi obiecte din marele război (IV)

BRICHETA
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Vizita
Ajunşi pe raza comunei Ponoarele, apar 

indicatoarele către primele obiective: Biserica de 
lemn Sfântul Nicolae şi Moara Crăcucenilor. Virând 
la stânga, se parcurg aproximativ 500 m pe un drum 
neasfaltat, dar fără gropi, paralel cu Pârâul Morilor, 
până la Biserica de lemn cu hramul Sfântul Nicolae. 
Aceasta este situată pe un mic deal la baza căruia 
este un panou informativ pe care scrie că biserica a 
fost ridicată şi sfinţită în anul 1851 pe locul unei alte 
biserici construite de călugărul Nicodim. 

Biserica este construită din lemn de stejar, 
tip navă cu turlă clopotniţă. În interiorul acesteia 
este păstrată cea mai veche icoană din judeţul 
Mehedinţi, icoană care îl înfăţişează pe Sfântul 
Ioan Botezătorul ţinând în mână o cupă şi sub ea 
un papirus care datează din anul 1762, pe care este 

scris: ”Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor”. 
Pe faţadă poate fi văzută icoana de hram care îl 

reprezintă pe Sf. Pantelimon. 
Pridvorul bisericii este susţinut de patru stâlpi 

care s-au aplecat sub povara vremii. 
Revenind pe DN 67 D, nu după mult timp se 

ajunge la Podul Natural de la Ponoarele sau Podul lui 
Dumnezeu, numit aşa de către localnici pentru faptul 
că în decursul anilor aici au căzut în gol mai multe 
maşini dar nimeni nu şi-a pierdut viaţa. 

Există o parcare amenajată la aproximativ 10 m 
de pod, unde e amplasat un prim panou informativ 
referitor la Lacul Zătonul Mic sau Depresiunea 
Ponoarele. Depresiunea are o suprafaţă de 0,8 Kmp, 
lungimea de 1,8 km, o formă alungită, iar Zătonul Mic 
se formează în perioadele cu precipitaţii abundente, 
atunci când debitul Pârâului Morilor nu mai poate fi 
preluat de către sorb. Dimensiunile lacului Zătonul 
Mic sunt mult mai mici în comparaţie cu cele ale 
Zătonului Mare. 

Podul lui Dumnezeu este un pod natural, 
fiind cel mai mare de acest fel din România (25 m 
lungime şi 8 m lăţime), al doilea din Europa şi al 
treilea din lume, dar este singurul funcţional, acesta 
face legătura între Baia de Aramă şi Drobeta Turnu 

Severin. Podul s-a format prin prăbuşirea tavanului 
Peşterii Podului, fiind situat la o înălţime de 14 m 
deasupra viroagei peste care se arcuieşte. 

Foarte aproape de pod se găseşte una din cele 
două intrări în Peştera Podului sau Peştera Ponoare. 

 Călătorii și zâmbete

Frumuseţile Patriei:  PONOARELE
Complexul carstic de la Ponoarele se întinde pe o suprafaţă de 100 ha şi cuprinde 

cele mai diferite şi originale forme carsice întâlnite în ţara noastră: peşteri, văi 
oarbe, câmpuri de lapiezuri şi o arcadă naturală ce formează podul natural. 

Comuna Ponoarele este situată în judeţul Mehedinţi, la 4 km de oraşul Baia de 
Aramă. Din Târgu-Jiu se ajunge relativ uşor, având de parcurs o distanţă de 49 Km 
pe DN 67 D. Această distanţă se străbate în aproximativ 30 de minute, calitatea 
carosabilului fiind destul de bună, în sensul că mai sunt porţiuni peticite şi câteva 
care prezintă onduleuri, însă se circulă bine. 
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Aceasta are o lungime de 734 m şi 
este rezultatul străpungerii stâncii 
de apele care se strâng în Lacul 
Zăton. În peşteră trăieşte o populaţie 
numeroasă de lilieci, fapt menţionat 
pe panoul informativ, alături de 
rugămintea adresată turiştilor de 
a nu deranja aceşti ”locatari” ai 
peşterii. 

Urmeză Câmpurile de La pie-
zuri, cel mai mare câmp de lapiezuri 
din ţară, situat pe Dealul Peşterii, 
culmea care ”separă” Podul lui 
Dumnezeu de Lacul Zaton.

Lapiezurile sunt forme de relief formate prin 
şiroirea apei pe calcar, rezultând nişte şanţuri adânci 
care şerpuiesc pe stânci, cele mai mari dintre acestea 
ajungând la lungimi de 4-5 m şi adâncimi de 30 cm. 

Se urcă o porţiune de aproximativ 300 m, de 
unde pot fi admirate câmpurile de lapiezuri, albia 
lacului Zaton, pădurile de un verde crud, biserica 
din sat, vatra satului cu livezi de pomi înfloriţi, iar în 
depărtare culmile masivului Godeanu. 

Aici sunt două câmpuri de lapiezuri distincte, 
Câmpul Cleopatrei şi Câmpul Afroditei, denumite 
astfel după cele două frumuseţi ale antichităţii. 

În zona lapiezurilor trăiesc vipere. 

Dincolo de Câmpurile cu lapiezuri se găseşte 
Lacul Zătonul Mare, cel mai mare lac carstic din 
România, care în perioada ploioasă atinge dimensiuni 
impresionante: 2,5 km lungime, suprafaţă de 20 kmp şi 

20 m adâncime, iar în perioada secetoasă seacă. Acum 
se mai vedea doar un firicel de apă care se scurgea 
spre punctul cel mai adânc al lacului, fiind colectat un 
mic ochi de apă. 

De ici, vizitatorii pot merge pre Pădurea de 
Liliac şi Cheile Băluţei, la care se ajunge pe un drum 
forestier destul de îngust (pe unele porţiuni doar 
pentru o maşină).

Drumul este comun pentru ambele obiective 
pe o distanţă de aproximativ 1,5 km, după care se 

ramifică: spre stânga către pădurea 
de liliac (este indicator), iar în faţă se 
merge spre Cheile Băluţei. Drumul 
din stânga este la fel de îngust şi după 
numai 500 se ajunge la Pădurea de 
Liliac. De fapt este o vale, ale cărei 
culmi sunt populate cu diferite specii 
de copaci, în timp ce la bază sunt tufe 
de liliac.  

Revenind la intersecţie, se 
continuă spre Băluţa, un sat de munte 
izolat în care drumul este destul de 
prost. Imediat după ieşirea din sat 
încep cheile. 

Cheile Băluţei au o lungime 
de un km şi oferă peisaje frumoase, 

deşi nu se poate spune că impresionează. După 
parcurgerea a aproximativ 400 m, pe partea stângă 
poate fi observată Peştera Băluţa. 

Sursa: https://amfostacolo.ro/impresii9.
php?iid=69115&d=o-zi-in-baia-de-arama-

si-imprejurimi--baia-de-arama
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  În ziua de 21.10.22, ANCMRR 
„Alexandru Ioan Cuza” CENTRAL a organi-
zat un Simpozion consacrat zilei de 25 
Octombrie, ZIUA ARMATEI ROMÂNE.

Reuniunea s-a desfășurat în Sala de festi-
vități/spectacole din incinta Cercului Militar 
Național București. 

Au participat aproximativ 150 persoane, 
între care: 

- membrii ANCMRR-CENTRAL, ai 
Sectoarelor Municipiului București și  județul 
Ilfov.

- membrii grupului de Consilieri Seniori 
ai Asociației;

- invitați din cadrul Administrației 
Prezidențiale, Academiei Oamenilor de 
Știința, M.Ap.N, A.N.V.R.,U.N.V.R., 
Asociațiilor C.M.R.R. din Sistemul de Apărare 
Ordine Publică și Siguranță Națională, Asociațiilor 
de rezerviști militari afiliate ANCMRR;

- reprezentanți ai structurilor care participă la 
,,FORUMUL" rezerviștilor militari; 

- reprezentanți ai Consiliului Național al 
Persoanelor Vârstnice;

- invitați din cadrul instituțiilor de învățământ 
superior militar cu care ANCMRR a încheiat proto-
coale de colaborare (A.T.M., U.N.Ap. și altele).

     Lucrările au fost conduse de Președintele 
ANCMRR ,,Alexandru Ioan Cuza" - Gl.lt.(rtr.) 
Neculai BĂHNĂREANU. Acesta a rostit un cuvânt 
de deschidere, urmat de alocuțiuni susținute de:

- reprezentantul M.Ap.N., Col. Vasile Dragoș, 
Director al Departamentului pentru Relația cu 
Parlamentul și calitatea vieții personalului.;

- Col. Alexandru Dumitriu – Direcția Informații 
a M.Ap.N.;

- Reprezentantul Institutului pentru Studii Politice 
de Apărare și Istorie Militară – Dl.dr. Sorin Cristescu 
- Cercetător gr. III;

Au fost prezentate,  mesaje de ZIUA ARMATEI 
și felicitări din partea unor invitați

 - Gl.bg.(r.) Ioan CRĂCIUN -- A N.C.M.R.R din 
M.A.I.;

- Gl.bg. (r.) Filip ROTARU/ A.N.C.M.R.R. din 
S.P.P.

- Col.(r.) Ovidiu BÂRLĂ / A.N.C.M.R.R din 
D.G.I.P.I.;

         - Gl mr.(r.) Eugeniu MUȘAT / A C M.R.R. 
/ S.T.S.;

- GL mr. (r.) Ghe. BĂRBULESCU / A.C.M.R.R. 
din S.I.E.

În continuare, Domnul Gl.lt. (rtr.) Neculai 
BĂHNĂREANU a facut o informare privind mem-
brii ANCMRR care au fost înaintați în grad și care 
au primit distincții militare și onorifice, cu ocazia 
zilei de 25 Octombrie, după care, a adresat un cuvânt 
de încheiere.

 În partea a doua a întâlnirii s-a desfășurat un 
spectacol artistic susținut de reprezentanți ai 
Ansamblului ,,Doina" al Armatei. 

Manifestarea a luat sfârșit printr-o scurtă întâlni-
re de socializare între participanți.

A consemnat  Gl.mr.(rtr) dr. Adrian-Leonard  BANTAȘ, 
vicepreședinte ANCMRR -Departament comunicare.

ZIUA  ARMATEI ROMÂNE - 25 OCTOMBRIE 2022
BUCUREȘTI
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Au fost prezentate de către re-
prezentanţii Centrului Militar 
Județean o selecție de acte norma-
tive interne care privesc persona-
lul militar în rezervă şi retragere, 
informări şi răspunsuri la proble-
mele ridicate de membrii filia-
lei. În cadrul pregătirii activități-
lor omagiale organizate cu prilejul 
zilei Armatei României, rezerviș-
tii filialei organizează pentru pri-
ma dată stand propriu cu expona-
te. De asemenea, aceștia au 
participat și la acțiuni comemorative alături de ca-
marazii hunedoreni.

Activitati integrate
Rezultatele parteneriatelor educaționale derulate 

în anii trecuți și în prezent au condus la implicarea 
rezerviștilor în cadrul acțiunilor prin care se omagi-
ază ziua Armatei României. 

Evenimentul „Armata României în școli" derulat 
în Gorj a avut ca loc de desfășurare Colegiul 
Național „Tudor Vladimirescu" din Târgu Jiu. Și-au 
dat concursul militarii profesioniști din unitatea de 
garnizoană, camarazii din cadrul Biroului de 
Informare Recrutare al CMJ Gorj și rezerviștii filia-
lei județene a ANCMRR „A.I Cuza”. Activitatea 

derulată în perimetrul colegiului a cuprins elemente 
de tradiții militare, exponate și piese de vestimenta-
ție, uniforme, planșe și artefacte descoperite în zo-
nele din împrejurimi, modele de echipament  și ma-
chete de armament. La acestea s-au adăugat 
prezentările realizate de către camarazii din cadrul 
CMJ Gorj despre cariera militara, instituțiile milita-
re de învătământ, profesia militară. 

Imaginile surprise de obiectivul fotografic sunt 
edificatoare, iar interesul manifestat de tinerii liceeni 
pentru instituția armatei  au surprins plăcut pe orga-
nizatorii evenimentului. Tinerii elevi au fost intere-
sati în egală masură de exponatele prezentate, de 
tradiții și uniformele expuse, piesele descoperite si 
istoricul acestora, modele de armament modern și 
tehnica intrată de curând în înzestrare. 

Alături de specialiștii în activitate și-au adus 
aportul rezerviștii filialei județului Gorj ,,General 
Ioan Culcer". 

Din rândul acestora, actorii evenimentului au 
fost,  col.(r) Emanuel BĂRBULESCU, col.(r) TIȚA 
Dumitru Petre, col.(r) Ion-Viorel VÎLCEANU- pre-
ședinte Asociația Arca Lex, m.m  Alexandru 
SCAFARU.

Acțiunile educaționale în parteneriat și de pre-
zentare a insemnătății zilei Armatei României au 
continuat și la Scoala Sf. Nicolae, și Liceul Teologic 
„Sf. Nicodim" din Târgu Jiu. 

Colonel ( r.) Emanuel BĂRBULESCU

Activităti prilejuite de sărbătorirea zilei  Armatei României

La Târgu-Jiu, activitățile planificate de rezerviștii gorjeni să fie desfăsurate în luna 
octombrie au prins și de această dată contur. Astfel, în cadrul ședințelor procedurale de 
întâlnire cu conducerea Centrului Militar Județean Gorj și conducerea Garnizoanei 
Tg- Jiu au fost qnalizate problemele cu care se confruntă pe plan local rezerviștii și au 
primit soluționari pozitive în măsura competențelor. 
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”Viaţa printre deşeuri” nu este un eufemism. Este 
o realitate, e o stare de fapt.

Deşeurile au intrat în viaţa noastră. Au devenit 
indispensabile. Putem spune, fără teama de a greşi, 
că deşeurile ne caracterizează, au devenit parte din 
cultura societăţii româneşti. A face slalom printre 
gunoaie este la fel de normal cu a merge la piaţă sau 
la magazin. Dacă mergi 10 metri şi nu dai măcar de 
un chiştoc de ţigară, rămâi surprins. Aproape că nu te 
simţi bine.

”VIAŢA PRINTRE DEŞEURI” este numele unui 
proiect circumscris educaţiei civice, cofinanţat din 
fondurile bugetului judeţului Gorj 
pe anul 2022 şi implementat de 
Asociaţia Arca Lex din Târgu-Jiu.

Voluntarii Asociaţiei au 
cutreierat cîteva luni pădurile din 
Gorj, minunându-se de cantitatea 
şi diversitatea de gunoaie care 
”ornamentează” natura.

Pădurea este o parte a naturii iar 
frumuseţea ei şi aerul curat atrag 
atât gorjenii, la un grătar, la cules 
de ciuperci sau, poate, vreascuri de 
foc, cât şi turişti veniţi de prin alte 
judeţe, care uneori poposesc pentru 
a se răcori de zoarele arzător sau a servi o gustare.

De câteva decenii, însă, pădurile noastre nu mai 
sunt ce ar trebui să fie. Sticlele, cutiile de conserve, 
PET-urile de plastic, sunt deja ceva obişnuit. Nu ne-
am fi închipuit că semenii noştri vor găsi de cuviinţă 
să transporte şi să arunce în creierii pădurilor 
canapele, saltele, scaune de toaletă, sobe de teracotă 
sau cauciucuri de camion! Şi iată câteva exemple:

Chiar pe marginea drumului naţional care iese 

din Târgu-Jiu spre Arcani – Baia de Aramă, găsim 
numeroase deşeuri aruncate de 
bunii noştri concetăţeni. Nu am 
priceput în ruptul capului cum a 
putut ajunge un indicator rutier 
din Târgu-Cărbuneşti tocmai la 
marginea pădurii Leleştiului dar na!, 
necunoscute sunt căile Domnului!

Nici pădurea propriu-zisă nu a 
scăpat de gunoaie: de la recipiente de 
tablă până la şasiuri de televizoare, 
de toate găseşti! Cireaşa de pe tort 
ni s-a părut a fi un scaun de toaletă 
aruncat în mijlocul pădurii!

În pădurea Arcaniului, chiar 
la intrarea în pădure, pe marginea DN67D, vedem 
poşete atârnate într-un tufăriş, care, în plină vară, s-a 
trezit împodobit precum bradul de Crăciun. Câţiva 
metri mai încolo, o saltea şi o anvelopă de cauciuc 
şi-au făcut loc printre copaci. Chiar şi lângă tăbliţele 
amplasate de Primărie şi Direcţia Silvică, care interzic 
aruncarea gunoaielor, găsim cărămizi, moluz, resturi 
de la o sobă de teracotă, alături de o piscină de 
cauciuc, saci plini cu sticle şi cu ce-o mai fi prin ei... 
La marginea pădurii, lângă câmpul în care ciobanii 
îşi pasc oile, două canapele sunt aruncate lângă un 
morman de gunoaie.

Cine nu a auzit de Tismana? Este oraşul în care 
există cea mai veche mănăstire din Ţara Românească.

În anul 1406, mănăstirea Tismana a găzduit 
întâlnirea lui Mircea cel Bătrân cu regele austro-ungar 
Sigismund de Luxemburg, în încercarea unei alianţe 
împotriva turcilor, prezent fiind şi Cuviinciosul 
Nicodim, ctitorul străvechiului aşezământ monahal. 

”VIAŢA PRINTRE DEŞEURI”
NATURA ȘI MEDIU
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50 de ani mai târziu, aici s-a adăpostit Vlad Ţepeş. 
Mănăstirea Tismana a fost locul unde Tudor 
Vladimirescu a organizat revolta antifanariotă şi 
tot aici, în schitul devenit ulterior muzeu al Băncii 
Naţionale Române, a fost adăpostit tezaurul României.

Istoria, însă, se opreşte când dăm cu ochii de 
prezent. Chiar lângă centrul oraşului, la doar câţiva 
kilometri de sfânta mănăstire, sunt lacul Tismana şi 
parcul cu acelaşi nume. O zonă superbă, care ar atrage 
mii de turişti dacă ar fi pusă în valoare. Din păcate, 
ieşind din centrul oraşului, spre Sohodol, turiştii văd 
gunoaie. Ironia este că doar la câţiva metri, chiar pe 
marginea drumului, e amplasată o pubelă de gunoi. 
Goală, bineînţeles...

Nu a scăpat nici muntele de poluare. Geografic, 
Pasul Vâlcan se situează la confluenţa judeţelor Gorj şi 
Hunedoara. Ca atare, ambele judeţe au responsabilităţi 
pentru păstrarea ansamblului monumental ridicat 

acolo într-o stare de curăţenie ireproşabilă, atât pentru 
a cinsti memoria eroilor care s-au jertfit pentru idealul 
de libertate şi unitate naţională, cât şi pentru a atrage 
turiştii într-o zonă de vis. Din păcate, realitatea e alta: 
deşeuri împrăştiate peste tot. 

Defileul Jiului e la fel de poluat. Lângă monumentul 
Generalului Dragalina, autorităţile au luat o măsură 
lăudabilă: au amplasat o pubelă de gunoi. Din 
nefericire, educaţia concetăţenilor noştri face ca 
gunoaiele să fie omniprezente în jurul monumentului. 
Hârtii, sticle şi cutii de bere, articole de îmbrăcăminte 
(chiar şi lenjerie intimă), aruncă o pată peste obrazul 
nostru, al tuturor. Iar pubela de gunoi e goală...

Dar nu doar pădurile din mediul rural sunt 
poluate. Frumosul nostru Târgu-Jiu nu e nici el scutit 
de prezenţa deşeurilor.

La barajul de pe râul Jiu, bunăoară, tronează, 

impunătoare, o tablă pe care scrie, vizibil, că zona este 
proprietatea S.C. Hidroelectrica S.A. iar aruncarea 
deşeurilor este strict interzisă. Frumos! Numai că, doi 
metri mai încolo, începe aventura. O aventură printre 
gunoaie înşirate pe lângă baraj, care urcă pe Dealul 
Târgului şi continuă în pădure. De la haine, veselă de 
bucătărie, sticle şi cutii de tot felul, până la un bord de 
autoturism, găsim de toate acolo. Cireaşa de pe tort ni 
s-a părut a fi o pălărie aşezată, parcă la parada modei, 
pe un pilon al barajului. 

Cu siguranţă unele gunoaie au fost lăsate în urmă 
de pescarii pe care-i întâlnim aproape zilnic pe lacul 
barajului. Le înţelegem dorinţa de a-şi diversifica 
meniul culinar cu ceva proaspăt, oferit de natura (încă) 
generoasă, dar nu înţelegem de ce poluează, conştient, 
zona în care tot ei îşi petrec timpul aruncând undiţele 
în apă!

Târgu-Jiul s-a extins mult în ultimele decenii şi 
continuă să o facă. La fel şi gunoaiele.

La ieşirea din cartierul Preajba Mare, bunăoară, 
imediat ce intrăm pe drumul forestier spre Curtişoara, 
dăm ochii cu realitatea: deşeuri aruncate peste tot, atât 
pe marginea drumului, cât şi în pădure.

Pe partea stângă a drumului, resturile unei 
canapele ne îmbie, parcă, să poposim la umbra unui 
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tufiş. Cîţiva metri mai încolo ne întîmpină doze de 
bere şi PET-uri de plastic, de zici că acolo a poposit un 
bar ambulant. La intrarea în pădurea Preajba, intrăm 
în normalitate: pe ambele părţi ale drumului forestier, 
găsim un adevărat supermarket: plastice de tot felul, 
sticle şi borcane sparte, moluz, plăci de ţiglă şi faianţă, 
ţiglă, încălţăminte, o sită spartă şi câţiva saci. N-am 
avut curajul să-i deschidem... Toate sunt în siguranţă 
deplină, păzite de haita de câini ciobăneşti a cuiva 
care-şi paşte turma de capre pe imaşul alăturat…

Autorităţile, sau poate vreun ONG, au pus chiar şi 
un ”indicator” (cam şubred acum, căci e rezemat de 
un gard): ”Traseu  de drumeţie Preajba – Curtişoara 
2 Km”. Au uitat să specifice că, de fapt, e un traseu 
printre gunoaie.

*****
Evident, ne-am pus întrebarea: DE CE? De ce apele 

şi pădurile noastre sunt atât de poluate? Răspunsul nu 
e greu de găsit.

Autorităţile fac şi ele ce pot: au pus anunţuri care 
avertizează că accesul şi aruncarea gunoaielor în 
pădure sunt interzise. Evident, au şi o parte din vină: 
nu îşi exercită corespunzător atribuţiile de control 
şi sancţionare a celor care aruncă gunoaie în natură 
iar în multe locuri în care gorjenii vin să-şi petreacă 
timpul liber, pubelele de gunoi lipsesc cu desăvârşire. 

Vina principală, însă, nu e a autorităţilor, ci a 
cetăţenilor. A noastră, a tuturor.

Când a fost iniţiat proiectul ”Viaţa printre deşeuri”, 
Asociaţia Arca Lex a făcut un apel public pe reţelele 
de socializare, gorjenii fiind îndemnaţi să trimită 
fotografii cu locurile poluate pe care le descoperă. 
Apelul a ajuns la peste 3000 de persoane. Aveţi idee de 
la câte am primit imagini? Nu veţi ghici, aşa că vă vom 
spune noi: Două! Două persoane din 3000! Concluzia 
o puteţi trage dumneavoastră.

Lipsa de educaţie şi cultură determină oamenii să 
arunce deşeurile oriunde. Cetăţeanul nu e interesat 
de ce lasă în urmă. El se concentrează pe prezent. E 
fericit că scapă de gunoiul din buzunar, din casă sau 
din curte. I se pare normal să arunce orice, oriunde. 
Dacă-l întrebi de ce, va răspunde, dezinvolt, că toată 
lumea face la fel. 

Cetăţeanul refuză să gândească la viitor. Nu 
realizează, că, de fapt, a început să trăiască viitorul 
pe care el şi l-a creat. Schimbările climatice pe care le 
trăim sunt urmarea poluării. Toată lumea e conştientă 
de asta. Toată lumea ştie şi că pădurile sunt ”plămânii” 
Planetei. Şi cu toate acestea, cetăţeanul continuă să 
sufoce în mod conştient aceşti ”plămâni”. 

Paradoxul este că tot el, cetăţeanul, e frustrat 
de efecte: seceta prelungită, inundaţiile abundente, 
alunecările de teren, incendiile de vegetaţie şi, mai 
nou, tornadele. Toate acestea îl deranjează. Cetăţeanul 
e furios şi, bineânţeles, dă vina pe alaţii. Guvernul e 
de vină! Soroş e de vină! Dumnezeu e de vină! Toată 
lumea e vinovată, numai el, cetăţeanul, nu e vinovat 
cu nimic. El e imaculat.

Din păcate pentru cetăţean, lucrurile nu stau deloc 
aşa. Dacă s-ar fi gândit (şi dacă s-ar gândi) la ce lasă în 
urma lui, la viitorul copiilor şi nepoţilor săi, lucrurile 
ar fi stat altfel....

Vom încheia acest articol cu o relatare a unuia din 
voluntarii Asociaţiei Arca Lex:

”În timp ce fotografiam deşeuri în pădurea 
Arcaniului, o frumoasă veveriţă mă privea uimită. 
Probabil se minuna cum de nu arunc şi eu ceva 
prin pădurea care, de fapt, reprezintă locuinţa ei. 
Dumirindu-se că nu am astfel de apucături, a pornit, 
linistită, printre copaci, parcă pentru a-mi arăta şi alte 
locuri pline cu gunoaie...”

Ion-Viorel Vîlceanu,  
preşedintele Asociaţiei Arca Lex
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Reprezentanţii celor două 
asociaţii le-au prezentat elevilor 
evoluţia şi rolul armatei române 
de-a lungul istoriei, replici după 
uniforme militare şi obiecte vechi 
din timpul Primului Război 
Mondial. În final, au fost prezentate 
instituţiile de învăţământ militare, 
au anunţat reprezentanţii şcolii.

În toată ţara, Ministerul 
Apărării Naţionale a organizat o 
nouă ediţie a evenimentului „Ziua 

Armatei României în şcoli”. Echipe 
formate din militari de la toate 
categoriile de forţe, elevi şi studenţi 
ai instituţiilor de învăţământ 
militar şi reprezentanţi ai 
birourilor informare – recrutare, le-
au prezentat elevilor importanţa 
Zilei Armatei României, misiunile 
desfăşurate de militari în ţară şi 
în teatrele de operaţii, precum şi 
informaţii pentru cei interesaţi de 
o carieră militară.

Ziua Armatei, sărbătorită în şcoli
Şcoala Gimnazială 

„Sfântul Nicolae” din 
Târgu Jiu a sărbătorit 
în avans Ziua Armatei 
Române, alături de 
Asociaţia Naţională 
a Cadrelor Militare în 
Rezervă şi Retragere 
Filiala Gorj „General Ioan 
Culcer” şi Asociaţia „Arca 
Lex”. 
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Joi 20 octombrie 2022,  în cadrul proiectului  ,,Ziua 
Armatei României în şcoli" reprezentanţii biroului 
informare recrutare ai Centrului militar judeţean 
Gorj în colaborare cu militari ai Garnizoanei 
Târgu-Jiu, alături de elevi ai Colegiului Naţional 
Militar "Tudor Vladimirescu" Craiova şi studenţi ai 

Academiei Tehnice Militare "Ferdinand I" Bucureşti 
şi ai Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bâlcescu" 
Sibiu au fost prezenţi la Colegiului Naţional Tudor 
Vladimirescu din Târgu-Jiu şi Colegiul Economic 
Virgil Madgearu Târgu-Jiu pentru a împărtăşi valori 
comune.

ZIUA ARMATEI ROMÂNE A fost marcată şi la 
Târgu Jiu. Manifestările au debutat la ora 10.00, în 
Piaţa Prefecturii. Ceremonialul a cuprins intonarea 
imnului de stat, o slujbă religioasa în memoria 
ostaşilor căzuţi pe fronturile de luptă, alocuţiuni 
evocatoare şi depuneri de coroane.Au participat, 
printre alţii, reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi 
locale, dar şi ai structurilor din sistemul de apărare. 
 Festivitatea s-a  încheiat cu defilarea Gărzii de 
Onoare.
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Franţa îşi va consolida prezenţa militară în 
cadrul NATO în România.

O companie de vehicule blindate și una de 
tancuri Leclerc ale Armatei Franței vor sosi în 
România, până la sfârșitul lunii noiembrie pent-
ru a completa mijloacele tehnice ale Grupului de 
luptă al NATO (Battle Group Forward Presence 
- BGFP) dislocat în Cincu.  precizează Ministerul 
Apărării Naţionale într-un comunicat de presă.

Grupul de luptă al NATO (BGFP) din 
România s-a constituit, începând cu luna mai, 
prin transformarea elementelor multinaționale 
aliate din cadrul Forței de Răspuns a NATO, 

dislocate în țara noastră.
 BGFP contribuie la creşterea cooperării mil-

itare a României cu Franţa, şi, implicit, la 
consolidarea securităţii spaţiului euro-at-
lantic pe Flancul Estic, anunţă MApN.

Blindatul AMX56 Leclerc este un 
tanc greu de lupta al armatei franceze 
și a intrat în dotarea trupelor încă din 
anul 1993. Este echipat cu un motor 
diesel V8X cu o capacitate de 1500 CP. 
Transmisia este automatică, iar suspensia 
hidropneumatică. Viteza maxima a tancu-
lui este de 71 km/h iar autonomia de  450 
km. Echipajul tancului este format din 3 
militari. Tancul dispune de un tun calibru 

120mm și 40 proiectile unitate foc, o mitraliera 
coaxiala 7,62 mm și o mitralieră calibru 12, 6 
mm pentru protecție antiaeriana. Tunul are un 

sistem de încărcare automată 
a proiectilelor care permite 
o cadenţă de tragere de 12 
lovituri(proiectile )pe minut. 
Blindajul este tip compozit 
titan wolfram și straturi sem-
ireactive. Tancurile Leclerc 
sunt echipate cu sisteme de 
management al luptei, cu 
sistem de comunicaţii digital, 
care integrează date de la alte 
tancuri şi datele de la niveluri 
superioare de comandă.

Poate să tragă din mers la o 
viteză de 50 km/h asupra unei 

ținte aflate la 4.000 de metri.

NATO își întărește prezența militară în România

Franţa trimite tancuri  Leclerc şi 
vehicule blindate
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