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C a în fiecare an, la început de aprilie, Jandarmeria Română aduce un omagiu 
istoriei şi înaintaşilor săi, sărbătorind un moment cu semnificaţii aparte de la 
mijlocul secolului XIX: 3 aprilie 1850, ziua în care Domnitorul Grigore 
Alexandru Ghica a semnat Ofisul de constituire a Jandarmeriei moderne, 

organizată după un model de inspiraţie europeană. 
Deşi la asemenea  evenimente aniversare se trec în revistă principalele etape din 

evoluţia socială a instituţiei, anul acesta aş dori să acord mai multă atenţie prezentului şi 
viitorului Jandarmeriei. 

Prezentul este provocarea cea mai mare. Problemele sociale generate de dificultăţile 
economice resimţite în ultimii ani în lume şi, implicit, în societatea românească, impun 
intensificarea eforturilor noastre pentru creşterea  siguranţei  cetăţenilor şi întărirea 
nivelului general de ordine publică. Aportul din ce în ce mai consistent al jandarmilor la 
combaterea micii criminalităţi, la asigurarea desfăşurării în normalitate a adunărilor 
publice, a manifestărilor revendicative, sportive, culturale sau de orice altă natură, sporirea 
competenţelor în unele domenii de activitate, dezvoltarea jandarmeriei montane, atenţia 
specială acordată persoanelor vulnerabile, acestea sunt doar câteva dintre premisele ce ne 
confirmă complexitatea problemelor pe care trebuie să le rezolvăm în perioada imediat 
următoare. 

În plan extern, Jandarmeria s-a înscris pe un drum ascendent, iar pasul înapoi nu mai 
este posibil. Aderarea la Forţa de Jandarmerie Europeană, care va fi statuată prin lege, 
odată cu ratificarea Tratatului FJE de către Parlamentul României, va însemna o participare 
mai activă la misiunile încredinţate de Uniunea Europeană acestei structuri, concomitent cu 
implicarea noastră în Afghanistan, sub egida NTM-A. 

Se poate concluziona că şi anul 2013 va fi presărat cu provocări diverse, iar noi va 
trebui să dovedim că suntem foarte bine pregătiţi, devotaţi legii şi comunităţii, loiali 
valorilor fundamentale ale Armei şi ataşaţi spiritului lăsat moştenire de bravii veterani, pe 
care azi îi avem lângă noi.  

 
Dragi camarazi, 
Avem nevoie, ca întotdeauna, de oameni cu integritate profesională şi morală, capabili 

să-şi îndeplinescă atribuţiile la nivelul standardelor consacrate, pentru ca Jandarmeria, în 
ansamblu, să-şi exercite cu succes misiunea principală – aceea de forţă de poliţie cu statut 
militar, sigură, stabilă şi credibilă, echidistantă politic, aflată permanent în serviciul public, 
aptă oricând să contribuie la îndeplinirea rolului de furnizor de securitate pe care România 
îl are în calitate de membru al Uniunii Europene şi al NATO.  

Îmi exprim speranţa, pe această cale, că vom confirma încrederea societăţii pe care o 
slujim, că drumul Jandarmeriei este ireversibil, iar greutăţile anului 2013 vor fi doar etape 
de călire a voinţei, care nu ne vor abate de la îndeplinirea obiectivelor propuse! 

   
 

La mulţi ani cu ocazia Zilei Armei  
şi Dumnezeu să binecuvânteze Jandarmeria Română! 

 

M E S A J UL 
inspectorului general, colonel dr. Mircea Olaru, 
adresat jandarmilor cu ocazia Zilei de 3 Aprilie 
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P oate să trăiască un om fără 
educaţie? Unii zic că da, alţii 
zic că nu. Indiferent de ce zic 
unii sau alţii vizavi de 

educaţia lor sau a celor cu care intră în 
contact sunt păreri personale. Faptul că 
fiecare individ are un anumit tip de 
educaţie, la un moment dat, îi permite să 
se claseze sau să fie clasat pe scara 
valorilor la un anumit nivel. 

Ideea este că începem să fim educaţi 
de când ne naştem: cum să mâncăm, cum 
să vorbim, cum să ne comportăm, cum să-
i învăţăm pe alţii, cum să fim un bun 
exemplu sau un bun conducător. Ce ne 
facem atunci când ceea ce gândim noi 
despre educaţie—cum să facem acest 
lucru, cum să beneficiem de aceasta şi la 
ce nivel calitativ să ne situăm prin 
comportamentul şi exprimările noastre— 

intră în conflict cu ceea ce gândesc 
ceilalţi? 

Suntem mulțumiți de nivelul nostru 
educaţional? Ar trebui să zicem: „Gata, 
suntem destul de pregătiţi, nu mai am 
nevoie de nimic? Dacă suntem mulţumiţi 
de noi, ar trebui să fim şi de ceilalţi? Dacă 
ceilalţi sunt mulţumiţi de ei, ar trebui să 
fie şi de noi?” Eu cred că nu. Mereu 
trebuie să spunem: este loc de mai mult, 

atât pentru noi, cât şi pentru 
ceilalţi, altfel societatea şi-ar 
stopa evoluţia. 
Educaţia ţine atât de noi, cât şi 
de cei din jurul nostru. 
Bineînţeles cel mai mare rol îl 
are şcoala, prin oamenii care 
sunt angajaţi în această 
instituţie. Din păcate, 
societatea actuală ne 
demonstrează că recunoaşterea 
rolului şcolii în educarea 
noastră a căzut în desuetudine: 
mereu vedem exemple în 
mass-media cu 
comportamentul deviant sau 

RECUNOAŞTEREA UNEI  
EDUCAŢII DE CALITATE 
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violent al elevilor sau al dascălilor 
din şcoli şi nimic concludent nu se 
întreprinde. Foarte mulţi dintre cei 
care au trecut prin şcoală uită de 
rolul ei în completarea bagajului de 
cunoştinţe care ne creşte valoarea 
educaţională. Oare de ce? Pentru 
că este prea multă materie? Pentru 
că majorităţii elevilor, după 
terminarea studiilor, statul şi 
societatea nu le oferă un loc în care 
să-şi demonstreze calitatea 
cunoştinţelor? Pentru că munca şi 
efortul dascălilor nu sunt 
recunoscute la adevărata valoare şi 
nu sunt remuneraţi corespunzător. 

Din fericire pentru instituţia 
noastră, deşi au fost momente când 
elevii au avut temeri vizavi de 
încadrare, aceste probleme au fost 
rezolvate şi au soluţii. 

Pentru a cunoaşte calitatea 
educaţiei dintr-o instituţie de 
învăţământ şi a o clasifica pe o scară a 
valorilor a trebuit ca toţi educatorii – 
înţelegând prin aceasta pe toţi cei care se 
dedică procesului educativ în instituţii de 
învăţământ de diferite niveluri – să 
elaboreze norme, să le aplice pentru a 
constata dacă sunt viabile, să le propună 
pentru legiferare, să urmărească aplicarea 
lor, să se constituie în organisme care să 
controleze, să evalueze şi să acorde un 
calificativ. De acest lucru am beneficiat şi 
noi ca instituţie în sistemul militar de 
învăţământ. 

 După aproape cinci ani de funcţionare, 
în care unii dintre noi a trebuit să ne 
schimbăm modul de gândire, să 
descoperim sau să aprofundăm tainele 
profesoratului, să aducem la un nivel înalt 
toate activităţile pentru desfăşurarea unui 
învăţământ de calitate care să fie agreat de 
educabili şi acceptat de societate, a sosit 
ceasul să dăm examenul cel mare – 
acreditarea şcolii ca o instituţie de 
învăţământ “egală în drepturi” cu celelalte 
din sistemul de învăţământ postliceal 
militar şi civil. 

Pregătirea spaţiilor, a documentelor, a 
cunoştinţelor, a activităţilor. Emoţii şi 

speranţe. Oare am făcut tot? Oare avem 
tot? Hai să mai verificăm odată.  

Au sosit cei care evaluează – experţi în 
domeniu, care vor verifica şi aprecia 
dovezile existente pentru fiecare indicator.  

Au vizitat, 
au discutat, 
au chestionat, 
au citit, au 
asistat la 
activităţi, au 
cerut 
răspunsuri şi 
explicaţii. 
Două zile de 
foc şi efort. 
Completarea 
documentelor 
finale – 
concluzia: 
„Toţi 
indicatorii 
sunt 
îndepliniţi, 
sunteţi îndreptăţiţi să primiţi acreditarea. 
Mai aveţi de aşteptat decizia ARACIP – 
forul superior care verifică documentele”. 
Însă cele mai frumoase au fost cuvintele 

care au 
recunoscut 
munca 
colectivului: 
„Aţi desfăşurat 
o activitate 
foarte bună, 
ceea ce ajută 
foarte mult în 
recunoaşterea 
calităţii 
educaţiei”. 
„Sunt şcoli din 
sistemul de 
învăţământ 

civil în care sunt probleme. Tuturor celor 
cu care m-am întâlnit le-am dat exemplu 
cum se desfăşoară activităţile în instituţia 
dumneavoastră. Dacă s-ar desfăşura 
activităţile măcar jumătate cum este la 

dumneavoastră am fi departe”. 
Această activitate a trecut. Ar trebui să 

ne culcăm pe o ureche şi să ne mulţumim 
cu nivelul la care suntem? Nu, pentru că 
celor care ne vor monitoriza, reprezentanţi 
ai eşaloanelor superioare şi ai societăţii 
civile, va trebui să le demonstrăm că am 
evoluat şi aceştia să admită public 
calitatea educaţiei din şcoala noastră.  

Totul depinde de noi ca societatea să-şi 
trimită tinerii să se pregătească pentru a 
deveni subofiţeri jandarmi, iar eşaloanele 
superioare să recunoască actul educaţional 
al şcolii prin încadrarea tinerilor în 
structurile operative. 

 
colonel Mihai MUNTEANU 

şeful Biroului Planificare, Metodică 
şi Informare Documentare 
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L es gendarmeries française et 
roumaine entretiennent depuis plus 
de dix ans des liens privilégiés qui 
se traduisent par des transferts et 

des échanges dans des domaines de compétence 
similaires, les écoles de sous-officiers sont un 
bon exemple de cette volonté de mettre en 
commun une base de formation, on la retrouve 
sur trois domaines d'importance : le maintien et 
rétablissement de l'ordre, l'intervention 
professionnelle et l'enseignement du français. 
C'est dans ces deux derniers domaines que le 
détachement de coopération soutient la 
formation dans les écoles de sous-officiers. 

L'intervention professionnelle constitue un 
domaine d'échange privilégié et très productif. 
Depuis plusieurs années, nous partageons des 
techniques qui conditionnent les bonnes 
réactions du gendarme opérationnel sur le 
terrain, avec une utilisation de la force toujours 
proportionnée et graduée, conforme au respect 
de la déontologie militaire. Nos deux 
institutions ont ainsi une base de formation 
initiale commune qui nous permet de nous 
comprendre sur le terrain et de savoir comment 
agit le partenaire, nous les avons pratiquées 
ensemble au Kosovo et plus encore en 
Afghanistan dernièrement. 

Le soutien à l'enseignement du français est 
également un élément primordial. En effet, la 
Roumanie est un pays résolument francophone, 
certainement le plus francophone d'Europe de 
l'Est et l'apprentissage du français dans les 
institutions militaires et en particulier dans les 
écoles de sous-officiers, nous permet de nous 
comprendre mutuellement. Gendarmes français 
et roumains parlent bien évidemment anglais, 
mais il n'est pas rare de communiquer, en 
langue française, sur des théâtres d'opérations 
extérieures ou au sein d'institutions de 
partenariat (FGE, FIEP). Depuis trois ans, le 
soutien à l'enseignement du français fait l'objet 
d'un suivi particulier : soutien ponctuel d'un 
professeur de français et soutien à l'examen du 
Diplôme d’Études en Langue Française pour 
certains candidats. 

Les actions qui sont menées par le 
détachement de coopération gendarmerie en 
Roumanie vers les écoles de sous-officiers 
visent donc bien un objectif simple : développer 
les échanges pour être toujours plus 
« interopérables », c'est à dire être capables de 
se comprendre d'un point de vue linguistique 
mais surtout opérationnel. Car sur le terrain, 
surtout à l'étranger, la couleur de l'uniforme 
importe peu, c'est surtout la manière d'être et de 
se comporter qui a toute l'attention de la 
population. 

maior Etienne PELTIER 

Interopérabilité  
des sous-officiers des 
Gendarmeries Européennes  
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D e peste zece ani, jandarmeria  
franceză și jandarmeria română 
au relații privilegiate, 
concretizate prin transferuri și 

schimburi de experienţă în domenii de 
competență similare,  şcolile de subofiţeri  fiind 
un bun exemplu al dorinţei de a avea o bază de 
formare comună. Parteneriatul dintre cele două 
instituţii vizează trei domenii importante: 
menținerea și restabilirea ordinii publice,  
intervenție profesională și predarea limbii 
franceze. În ultimele două domenii, 
detașamentul de cooperare sprijină formarea din 
școlile de subofițeri. 

Intervenția profesională este un domeniu de 
schimb privilegiat şi foarte productiv. De mai 
mulți ani avem în comun tehnici care 
condiţionează reacțiile bune ale jandarmului din 
strucuturile operative, utilizând forța 
întotdeauna proporțional și gradual, cu 
respectarea deontologiei militare. Cele două 
instituții au astfel o bază de formare iniţială 
comună, care ne permite să ne înțelegem în 
teren și să cunoaştem modul de acţiune al 
partenerului, lucruri  practicate împreună în 
Kosovo și, mai recent, în Afganistan. 

Sprijinirea predării limbii franceze este, de 
asemenea, un element primordial. De fapt, 
România este o țară francofonă, cu siguranță 
cea mai francofonă din Europa de Est, iar 
învățarea limbii franceze în instituțiile militare, 
și în special în școlile de subofițeri, ne permite 
să ne înțelegem reciproc. Jandarmii francezi şi 
români sunt evident buni vorbitori de engleză, 
dar  comunicăm frecvent şi în franceză, în 
teatrele de operații din străinătate  sau în cadrul 
instituțiilor partenere (FGE, FIEP). Timp de trei 
ani, sprijinul acordat predării limbii franceze 
vizează două obiective principale: susţinerea 
punctuală a unui profesor de franceză și 
obţinerea Diplomei de Studii în limbă franceză 
(D.E.L.F) de către candidaţi. 

Acțiunile efectuate de către detaşamentul de 
cooperare a jandarmeriei în România în şcolile 
de subofițeri, vizează, prin urmare, un obiectiv 
simplu: dezvoltarea schimburilor de experienţă 
pentru a fi întotdeauna mai ,,interoperabili", mai 
capabili să ne înțelegem din punct de vedere 
lingvistic, dar, mai ales, operativ. Pentru că pe 
teren, în special în străinătate, contează prea 
puţin culoarea uniformei, ci mai ales modul de a 
fi şi de a te comporta, lucru ce stă permanent în 
atenția cetăţenilor.  

maior Etienne PELTIER 
ofiţer în cadrul Jandarmeriei Franceze şi 

consilier al inspectorului general al 
Jandarmeriei Române  

 
(traducere realizată de căpitan Liliana Rusu) 

Interoperabilitatea 
subofițerilor din 

jandarmeriile europene  
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Î 
n perioada  07.01-15.02 2013,  elevii de anul II seria 2011-
2013, din cadrul Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi 
Fălticeni, au desfăşurat stagiul III de practică pe profil de 
ordine publică în cadrul inspectoratelor judeţene de jandarmi, 

acesta fiind ultimul din cele prevăzute în planul de învăţământ. 
Stagiul efectuat s-a dovedit a fi prilejul aplicării eficiente în 

activitatea practică a cunoştinţelor teoretice însuşite în şcoală, 
contribuind  astfel la formarea unei imagini complete a ceea ce 
reprezintă astăzi misiunile specifice pe care Jandarmeria Română le 
execută potrivit legii.  

Puşi sub comanda celor mai experimentaţi ofiţeri şi subofiţeri 
care i-au tutelat pe elevi, aceştia au acţionat în cadrul dispozitivelor 
specifice constituite pentru  menţinerea şi asigurarea ordinii şi liniştii 
publice, dovedind  că au formate deprinderi practice şi abilităţi în 
rezolvarea cu succes a situaţiilor cu care s-au confruntat. 

În cadrul stagiului de practică elevii au dovedit că respectă legea, 
aplică cu fermitate prevederile instrucţiunilor de linie, procedurile şi 
tacticile de intervenţie profesională, dispun de mobilitate în gândire, 
maturitate şi sunt rezistenţi la efort fizic prelungit. 

Printre activităţile desfăşurate de către elevi se menţionează 
îndeplinirea mandatelor de aducere pentru persoanele care fac 
obiectul activităţilor procesuale, participarea la acţiuni de constatare 
a faptelor de natură contravenţională şi penală, activităţi de patrulare 
în cadrul elementelor de dispozitiv constituite la nivelul structurilor 
de ordine şi siguranţă publică, participarea la activităţi de pregătire 
fizică şi trageri cu armamentul din dotare. 

Nu în ultimul rând,  se poate afirma cu tărie că, în relaţiile cu 
persoanele cu care au intrat în contact, elevii s-au comportat foarte 
bine, au dat dovadă de politeţe, respect şi prestanţă, ceea ce a 
determinat ca ei să se bucure de încrederea cetăţenilor.  

Toate aceste activităţi desfăşurate, au fost încununate de succes la 
terminarea stagiului de practică, când au fost evaluaţi de către tutore, 
toţi elevii şcolii obţinând rezultate bune şi foarte bune, rezultate 
concretizate în notele acordate  care au fost cuprinse între 9,00 şi 
10,00.    

Stagiul de practică s-a constituit a fi un veritabil examen al 

elevilor, nu peste mult timp viitori absolvenţi,  pentru activitatea 
ce o vor desfăşura în perioada următoare. Lor trebuie să le 
insuflăm speranţă şi încredere care să asigure premisa unei 
reuşite integrări şi afirmări în plan socio-profesional.   
În concluzie, se poate afirma că  acest ultim stagiu de practică a 
contribuit din plin la consolidarea cunoştinţelor teoretice 
acumulate în şcoală, a condus la dezvoltarea şi perfecţionarea 
deprinderilor practice şi nu în ultimul rând la familiarizarea 
elevilor cu misiunile şi atribuţiile pe care Jandarmeria Română le 
îndeplineşte în contextul actual. 
 
 

Locotenent colonel Florin MOLOCI  

,,În practică ai mai multe responsabilităţi. Tot timpul pot apărea 
situaţii neprevăzute, şi, uneori, în rezolvarea unor speţe, situaţia poate 
degenera. Nu este ca la şcoală când este doar un exerciţiu.” 

Elev sergent Maxim Radu, clasa 205 
I.J.J. Botoşani 

 
,,Stagiile de practică au însemnat ,,o întâlnire cu visele”, deoarece 

tot ceea ce trăiesc în prezent, în trecut erau vise…, care prin multă 
muncă şi nelipsita ambiţie au devenit realitate.” 

Elev Glodean Florina, clasa 202 
I.J.J. Maramureş 

 
,,Am avut ocazia de a întâlni nişte oameni extraordinari, capabili şi 

deosebit de buni în ceea ce fac în fiecare zi, adică, asigurarea liniştii şi 
ordinii publice şi restabilirea acesteia, dacă este cazul.” 

Elev Buguleţ Radu, clasa 203 
G.M.J. ,,Alexandru cel Bun” Bacău 

 
,,Au reuşit să-mi educe modul de a reacţiona la situaţiile 

neprevăzute şi încrederea în forţele şi abilităţile proprii. Pentru mine a 
fost o onoare să particip la defilarea ce s-a desfăşurat cu ocazia Zilei 
Drapelului.” 

Elev Constandache Mădălina, clasa 201 
I.J.J. Galaţi 

 
,,Am participat împreună cu subofiţerii operativi la diferite misiuni 

de menţinere şi asigurare a liniştii şi ordinii publice: meciuri de volei, 
handbal, fotbal, adunări publice cu ocazia sfinţirii unor biserici, 
comemorări, zile festive, la misiuni punctuale, unde din 
partea ,,viitorilor colegi” am recepţionat o disponibilitate deosebită, în 
a ne permite să acţionăm în mod real. Nu au făcut nici cea mai mică 
diferenţă, a faptului că sunt reprezentantă a sexului slab.” 

Elev Roman Andreea, clasa 205 
I.J.J. Suceava 

 
,,Mi-a plăcut foarte mult să defilez alături de subofiţerii jandarmi de 

Ziua Drapelului Naţional. Am reuşit să văd ce înseamnă meseria de 
jandarm prin această parte practică inclusă în cei doi ani de şcoală.” 

Elev caporal Sadagurschi Eusebiu, clasa 204 
      I.J.J. Botoşani 

Pe parcursul celor doi ani, elevii jandarmi desfăşoară stagii de practică în 
unităţile operative ale Jandarmeriei, atât pe linie de pază şi protecţie instituţională, 
cât şi pe linie de ordine şi siguranţă publică, aşa cum este prevăzut în Curriculum, 
calificarea subofiţer de jandarmi 

Evaluarea competenţelor şi a modului în care acestea sunt aplicate pe timpul 
stagiului de practică de către elevi se face prin note acordate de către diriginte, în 
baza evaluării realizate de către tutorii profesionali, la instituţia în care se 
desfăşoară activitatea. 

Impresii  despre stagiul de practică  
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Î 
n urma creşterii semnificative a 
numărului de autovehicule care 
circulă pe drumurile publice, 
cunoaşterea perfectă a legislaţiei 

rutiere şi practicarea conducerii 
autovehiculului conform literei legii, nu 
mai este suficientă pentru a stopa 
numărul mare de accidente rutiere. Din 
această cauză fiecare individ care 
participă la traficul rutier, are obligaţia să 
conştientizeze că este dator să adopte o 
conduită care îl protejează şi care îl ajută 
să prevină accidentarea celorlalţi 
participanţi la trafic. 

Conduita preventivă reprezintă 
comportamentul individului care duce la 
sporirea siguranţei circulaţiei, la salvarea 
de vieţi omeneşti, la prevenirea 
evenimentelor rutiere şi la atenuarea 
consecinţelor acestor evenimente rutiere 
în care pot fi implicate toate categoriile 
de participanţi la trafic. 

În condiţiile nivelului actual de 
dezvoltare a transporturilor auto 
problema siguranţei traficului rutier a 
impus apariţia de noi modificări 
legislative prin Legea 203 din 9 
noiembrie 2012 pentru modificarea şi 
completarea O.U.G. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, care  se 
completează după cum urmează: 

1. La articolul 6, punctele 6 şi 21 se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 

6. autovehicul – orice vehicul echipat, 
prin construcţie, cu un motor cu 
propulsie, în scopul deplasării pe drum. 
Mopedele, troleibuzele şi tractoarele 
rutiere sunt considerate autovehicule. 
Vehiculele care se deplasează pe şine, 
denumite tramvaie, tractoarele folosite 
exclusiv în exploatările agricole şi 
forestiere, precum şi vehiculele destinate 

pentru efectuarea de 
servicii sau lucrări, 
denumite maşini 
autopropulsate, care 
se deplasează numai 
ocazional pe drumul 
public, nu sunt considerate autovehicule;  
21. moped – vehicul, cu două sau trei 
roţi, a cărui viteză maximă prin 
construcţie este mai mare de 25 km/h, dar 
nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat 
cu un motor cu ardere internă, cu 
aprindere prin scânteie, cu o capacitate 
cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3 sau cu 
un alt motor cu ardere internă ori, după 
caz, electric, a cărui putere nominală 
continuă maximă nu depăşeşte 4kW, iar 
masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 
350 kg, neincluzând masa bateriilor în 
cazul vehiculului electric. Este asimilat 
mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum 
este definit la pct. 6 partea A din anexa 
nr. 1 la secţiunea 4 din Reglementările 
privind omologarea de tip şi eliberarea 
cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, 
precum şi omologarea de tip a produselor 
utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate 
prin Ordinul ministrului lucrărilor 
publice, transporturilor şi locuinţei nr. 
211/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 

2. La articolul 6, după punctul 32 se 
introduce un nou punct, punctul 32^1, cu 
următorul cuprins: 

„32^1 triciclu cu motor – autovehicul 
cu trei roţi dispuse simetric, a cărui viteză 
maximă prin construcţie depăşeşte 45 
km/h, care este echipat cu un motor 
având o cilindree de peste 50 cm3, în 
cazul unui motor cu ardere internă, sau 
un motor electric cu o putere nominală 
continuă ce depăşeşte 4 Kw.;”. 

5. Articolul 20 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 „Art. 20 (1) Pentru a conduce pe 
drumurile publice autovehicule, tramvaie, 
tractoare folosite exclusiv la exploatările 
agricole şi forestiere sau maşini 
autopropulsate, conducătorii acestora 
trebuie să posede permis de conducere 
corespunzător. 

 (2) Permisele de conducere se 
eliberează pentru următoarele categorii de 
autovehicule: AM, A1, A, B1, B, BE, C1, 
C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau 
Tv. 

(4) Vârsta minimă pentru obţinerea 
permisului de conducere este de: 

 a) 16 ani împliniţi, pentru categoriile 
de vehicule AM, A1 şi B1; 

 b) 18 ani împliniţi, pentru categoriile 
de vehicule A2, B, BE, C1, C1E şi Tr; 

 c) 20 de ani împliniţi, dacă persoana 
are o experienţă de cel puţin 2 ani de 
conducere a motocicletelor din categoria 
A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru 
motocicletele din categoria A; 

 d) 21 de ani pentru categoriile de 
vehicule C, CE, D1 si D1E, precum şi 
pentru triciclurile cu motor din categoria 
A; 

 e) 24 de ani pentru categoriile de 
vehicule D, DE, Tb şi Tv." 

 
maior Cătălin UNGUREANU 

 
(Continuarea în numărul următor) 

MODIFICĂRI LEGISLATIVE  
PRIVIND CIRCULAŢIA AUTOVEHICULELOR ŞI A 
VEHICULELOR PE DRUMURILE PUBLICE 
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E senţa tuturor definiţiilor 
comunicării interne o 
reprezintă „comunicarea 
şi interacţiunile dintre 

angajaţii sau membrii unei organizaţii”. 
 
Fie că o conştientizăm sau nu, 

comunicarea internă există cu sau fără 
voia noastră. Interacţionăm inevitabil 

cu şefii şi colegii noştri, însă pentru a 
asigura succesul activităţilor, nu este 
suficient doar un „bună dimineaţa” sau 
„la revedere” politicos. Trebuie avută 
în vedere comunicarea cât mai 
eficientă, la toate nivelurile 
instituţionale şi pe toate palierele 
relaţiilor publice. 

 
Este binecunoscut 
principiul 
„Relaţiile publice 
încep de acasă”.   
O instituţie va 
reflecta o imagine 
pozitivă mai ales 
dacă interiorul 
(personalul, 
atribuţiile, 
rezultatele) se 
ghidează după 
valori simple, de 
bun simţ, urmate 
de fiecare angajat. 
 
În consecinţă, din 
25 octombrie 2012, 
la nivelul 
Inspectoratului 
General al 
Jandarmeriei 
Române şi a 
unităţilor 
subordonate a fost 
demarată o 
campanie de 
comunicare internă 
intitulată „Fii 
Profesionist! 
Comunică şi 

acţionează eficient!”. Scopul acesteia îl 
constituie creşterea încrederii 
personalului militar şi civil în instituţia 
Jandarmeriei şi implicit în Şcoala 
Militară de Subofiţeri de Jandarmi 
Fălticeni, precum şi stabilizarea unui 
nivel optim de profesionalism în 
activităţile derulate. 

 
Alături de sondaje de opinii, 

întruniri, informări, activităţi 
extracurriculare, şcoala noastră a inclus 
în activităţile campaniei şi un concurs 
adresat elevilor din anul al II-lea care, 
în cadrul modulului de comunicare 
profesională parcurg teme specifice 
activităţii de relaţii publice. 

 
Astfel, participanţii au aşternut într-

un eseu de maxim două pagini, 
propriile păreri despre diferite aspecte 
din viaţa de elev jandarm: admitere, 
cursuri, stagii de practică, planuri de 
viitor. 

 
Premiul pentru acest concurs – 

publicarea celui mai bun eseu în 
paginile revistei! 

 
Deşi campania este planificată a se 

desfăşura pe o perioadă de şase luni, 
comunicarea internă nu se opreşte aici. 
Ca orice activitate, comunicarea internă 
poate fi îmbunătăţită dacă fiecare dintre 
cei implicaţi conştientizează şi acceptă 
că dincolo de a şti cum să facă, ştiu şi 
simt că fac parte dintr-un colectiv în 
care sunt apreciaţi pentru ceea ce sunt. 

 
căpitan Irina AIRINEI 

 
Campania de comunicare internă 

Fii Profesionist!  

Comunică şi acţionează eficient! 
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Îmi amintesc şi 
acum primii paşi 
făcuţi cu teamă pe 
p o a r t a  Ş c o l i i 
M i l i t a r e  d e 
S u b o f i ţ e r i  d e 
Jandarmi Fălticeni 
în august 2011. Nu 
ştiam spre ce culmi 

mă avântam, nici ce avea să mă aştepte, dar eram dornic 
să fiu unul dintre cei care respectă şi aplică legea, în 
uniforma bleu-jandarm. 

Admiterea nu a fost chiar atât de grea. Mă aşteptam 
la ceva mult mai dificil, iar candidaţi au fost destui 
pentru ca la final să rămână cei mai buni.  

După ce am fost declarat admis, şcoala a devenit o a 
doua casă pentru mine. Am cunoscut oameni din aproape 
toate regiunile ţării, unii devenindu-mi chiar buni 
prieteni. M-am adaptat cu greu noilor condiţii. Ca 
majoritatea colegilor, aveam o problemă cu trezitul 
dimineaţa, mi se părea că nu am timp să fac anumite 
lucruri. La ore eram mai mult obosit decât atent, 
informaţiile mi se păreau abstracte şi nu reuşeam să reţin 
nimic. 

De-a lungul timpului, cursurile au devenit din ce în ce 
mai interesante. Instructorii se comportau cu noi de 
parcă am fi fost nişte “învăţăcei” din clasa întâi, ştiind 
să ne mobilizeze, să trezească în noi dorinţa de a vrea 
mai mult şi să ne determine să aşteptăm cu nerăbdare 
orele ce aveau să urmeze. 

Entuziasmat şi din nou plin de emoţie, am plecat în 
primul stagiu de practică. Aici am întâlnit alţi oameni, 
alte caractere şi păreri împărţite despre Jandarmerie.  

Timpul s-a scurs şi ziua întoarcerii la şcoală a sosit. 
Fericit că mi-am văzut din nou colegii, m-am reacomodat 
şi am continuat ceea ce începusem în prima zi: formarea 
ca viitor subofiţer de jandarmi. În clasă am schimbat 
păreri legate de stagiul de practică, fiecare am avut ceva 
de povestit, în funcţie de aşteptări.  

După o bună perioadă de timp, presărată cu predări, 
seminarii şi şedinţe practice interesante, am plecat în cel 
de-al doilea stagiu de practică. Am cunoscut alţi 
jandarmi, dedicaţi profesiei lor, bine pregătiţi şi dornici 
de acţiune. Tristeţea provocată de terminarea stagiului 
de practică mi-a fost consolată  de sosirea vacanţei de 
vară.  

Nici nu mi-am dat seama cum timpul, acest vraci al 
sufletului, a trecut din nou foarte repede şi a trebuit să 
mă întorc din nou la şcoală. Trecuse primul an... 

Acum sunt elev jandarm în cel de-al doilea şi ultim an. 
Mă îndrept cu paşi repezi spre absolvire. Făcând o 
analiză asupra propriei mele persoane, realizez că ceva 
s-a schimbat… Neclarităţile din primul an au dispărut, 
iar lucrurile au început să se aşeze pe un făgaş normal. 
Ce sau cine să fi produs schimbarea? Să fi fost noii 
prieteni pe care mi i-am făcut? Sau diferitele momente 
din viaţa personală pe care, vrând nevrând, a trebuit să 
le depăşesc? Nu! Ceea ce m-a schimbat a fost această 
şcoală. Aici am învăţat ce înseamnă să lucrezi în ehipă, 
să îţi sprijini colegul, să am mai multă încredere în mine, 
să îi respect mai mult pe ceilalţi şi să îi accept aşa cum 
sunt. Accentuarea ideii de a fi un bun camarad şi un 
profesionist adevărat a determinat această 
“metamorfozare”.  

A fi jandarm, nu este o meserie uşoară, nu este doar o 
profesie, aşa cum ar crede poate cei mai mulţi, ci este 
acea stare de spirit în care lucrurile capătă sens, 
concretizîndu-se într-un zbor spre un infinit ce poate fi 
atins.  

Elev George MUNTEANU 
clasa 204 

CEL MAI BUN 
ESEU!!! 
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D upă eliberarea 
Basarabiei, armata 
română a declanşat în 
august 1941 

operaţiunea de cucerire a Odessei. 
Din cauza rezistenţei înverşunate a 
ruşilor, românii au trebuit să lupte trei 
luni ca să cucerească oraşul puternic 
fortificat (16 octombrie 1941). 

Operaţiunile militare de amploare 
s-au sprijinit în principal pe Armata a 
4-a din care făcea parte şi Regimentul 
16 Dorobanţi din Fălticeni. 

Din totalul celor aproximativ 
340.000 de militari angajaţi de 
România în bătălia Odessei, 
pierderile au fost extrem de mari: 
17.729 morţi, 63.345 răniţi şi 11.471 
dispăruţi. În această încleştare în care 
a fost testată la maxim întreaga 
capacitate operativă a armatei, fiecare 
militar român a trebuit să-şi aducă 
contribuţia pentru a se obţine victoria. 
Această implicare departe de ţară, în 
condiţii extreme, cu un adversar care 
lupta în apărare, şi puternic 

îndoctrinat, a dus în nenumărate 
cazuri la fapte eroice. O astfel de 
pagină de o sensibilitate aparte şi 
totodată de un dramatism deosebit a 
fost consemnată în scrisorile trimise 
către părinţi de plutonierul Ion Ilioaia 
din Regimentul 15 Dorobanţi Piatra-
Neamţ, care, la rândul său, cu toate că 
a scăpat cu viaţă la Odessa, a murit 
luptând în linia întâi la Cotul 
Donului, la 22 noiembrie 1941. 

Puţinele însemnări păstrate de la 
plutonierul Ion Ilioaia şi adunate în 
volumul În Războiul Sfânt cu 
Vânătorii de Munte de către Gr. 
Sturza şi publicate la Bacău în 1943, 
ne prezintă şi povestea cu sfârşit 
tragic al sublocotenentului Ionel 
Tescariu din Regimentul 16 
Dorobanţi din Fălticeni, pe care v-o 
redăm mai jos: 

„Sunt bine sănătos şi facem faţă 
cu cinste hoardelor bolşevice din faţa 
Odessei. Regimentul meu – 15 
Dorobanţi – Piatra Neamţ, e lângă 
16 Dorobanţi [din Fălticeni]. Nu ştiu 
dacă aţi auzit, dar despre Ionel 
Tescariu se vorbeşte pe aici ca de un 
Erou. E omul care face onoare 
Regimentului 16 „Baia”. 

E de-o îndrăzneală 
nemaipomenită; dă iureş prin 
bolşevici. A cucerit singur, cu 
plutonul, din proprie iniţiativă, un 
sat, mânuind personal puşca-
mitralieră, suit pe acoperişul unei 
case, capturând un ofiţer cu oamenii 
săi şi câteva căruţe cu alimente şi 
muniţii. De asemenea a pus mâna şi 
pe 80 de săpători bolşevici din acel 
sat. 

Altădată, a capturat nişte 
mitraliere care terorizau batalionul 
său, mitraliere pe care le-a adus la ai 
lui, trase chiar de bolşevicii servanţi, 
luaţi prizonieri. Vă închipuiţi cu ce 
urale au primit Românii pe ciolovecii 
ce-şi duceau mitralierele pe roţile, 
coborându-se la vale! 

Cu această ocazie, a fost rănit la 
şold, de-o schijă. Iată o parte din 
convorbirea lui cu dl. maior 
Nemţanu, Comandantul Batalionului 
său, atunci când încă avea o schijă în 
şold: 

-„Du-te la ambulanţă, 
Tescarule! 

- Nu mă duc, D-le Maior. 
- Îţi ordon! 
- Ordinul acesta nu-l ascult. 
- Du-te la Dracu”, i-a răspuns 

Maiorul cu drag, văzând că n-o 
scoate cu el. 

În sfârşit, mi-au spus cunoştinţele 
de la 16 că nu se iveşte ocazie, ca 
Ionel Tescariu, să nu facă vreo 
năzbâtie, de să rămână camarazii 
cruciţi! 

S-a vorbit la radio şi s-a scris în 
ziare despre el. 

Cu firea sa veselă, cu sufletul său 
de viteaz şi de-o bunătate rară, e 
cunoscut, iubit şi preţuit de întregul 
regiment. 

Iată lucrurile care pe mine mă fac 
să salt de mândrie şi să-mi fac una 
din cele Mai mari plăceri aducându-
vi-le la cunoştinţă”. 

(…) 
Neegalatul sublocotenent Ion 

Tescariu, din Regimentul 16 
Dorobanţi – strănepotul lui 

UN EROU FĂLTICENEAN  
LA ODESSA 
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Moldoveanu din Ardeal, fost Prefect în 
Legiunea lui [Avram] Iancu în 1848 – 
cum, viteazul Ionel Tescariu a căzut în 
uriaşa încleştare de la Cotul Donului 
la Ferma Frunza, lovit în inimă de un 
glonţ bolşevic. Acum doarme liniştit, în 
pământul Răsăritului îndepărtat, ca 
unul ce şi-a făcut datoria până la 
capăt; acolo, alături de camarazii pe 
care i-a comandat şi care l-au iubit cu 
tărie. 

„Când a căzut dl. sublocotenent 
Tescariu, spune sergentul Mucileniţa a 
trebuit să ne retragem, că era prăpăd. 
Camaradul Dăriuţă din Fălticeni şi cu 
alţii doi, au început să tragă de ofiţerul 
mort şi să strige că fără el nu pleacă. 

- Sunteţi nebuni? Nu vedeţi că vin 
tancurile? le-am spus. Haideţi că vă 
prind bolşevicii”. 
Şi oştenii au plecat plângând. 

Acolo, departe, de-acum neobosit va 
călători gândul încărcat de 
nemărginită dragoste, al celor care l-
au iubit şi-l vor iubi neîncetat, al celor 
ce le-a fost copil, frate şi prieten. 

Faptele sublocotenentului Tescariu, 
un militar care a plecat din cazarma 
Fălticeni pentru a apăra interesele 
drepte ale României în „Răsăritul 
îndepărtat”, precum şi sacrificiul său 
necondiţionat izvorât din dragoste de 
patrie, ne fac să ne plecăm astăzi în 
faţa acestor eroi adevăraţi ai neamului 
nostru şi să nutrim cu toţii speranţa că  
„tot ce-i românesc nu piere”. 

 
maior dr. Ilie NUŢU 

 
 

De unde şi de când această pasiune? 
Sunt colecţionar de monede, bancnote, monede romane, medalii şi decoraţii de 

război de nouă ani. Acum şapte ani am fost și eu decorat cu Medalia Bărbăţie şi Credinţă 
cl.3 a cu însemne pentru militari ca urmare a participării mele împreună cu subordonaţii 
din acea perioadă la limitarea calamităţilor naturale în judeţul Bacău. De atunci, m-am 
dedicat colecţionării de decoraţii, în simbolurile cărora mă regăsesc şi eu ca militar. 

 
Care piesă din colecţie vă este cea mai dragă şi de ce? 
Îmi îndrăgesc întreaga colecție, dar e adevărat că cea primită de mine în anul 2006 

este cea mai importantă, profesional vorbind. 
Mă mândresc cu o piesă în colecţie care are o istorie mai aparte: Ordinul Mihai 

Viteazul cl. 3 cu spade, model 1944. 
Ordinul Mihai Viteazul este o distincţie militară pe care Regele Ferdinand, prin 

Înaltul Decret nr.2968/26.09.1916 instituie Ordinul militar 
de război „Mihai Viteazul”, organizat pe trei clase, ordin 
care devenea astfel cea importantă distincţie care se putea 
conferi ofiţerilor combatanţi pentru fapte de bravură sau 
eroism pe câmpurile de luptă. 

Modelul 1944 a primit şi sintagma "cu spade". Aceasta 
se datora celor două săbii care au fost adăugate crucii. De 
asemenea, a fost încrustat anul 1944, în locul anului 1941. 

Modelul "cu spade" a fost adoptat pe 18 octombrie 
1944. Trebuia să înlocuiască modelul 1941, care fusese 
acordat aliaţilor germani, cât timp România a făcut parte 
din Axă şi trebuia făcută o diferenţă între noii şi vechii 
aliaţi. Au existat, în mai multe cazuri, ofiţeri care au primit 
clasa a III-a, atât a modelului 1941, cât şi a modelului 1944. 
Trei generali au primit clasa a III-a a modelului 1944 după 
ce primiseră deja clasa a II-a a modelului 1941. 

Acest ordin militar este deosebit între toate decoraţiile, 
are o formă de o simplitate specială, aproape de sobrietate, 
şi conferă purtătorului o bravură şi o aură aparte. 

 
Câte obiecte numără colecţia şi de unde aţi reuşit să le strângeţi? 
La ora actuală, colecția de medalii și ordine numără peste 150 de piese, colecția de 

bancnote românești din perioada 1877 până în prezent - peste 450 de piese. Am, de 
asemenea, peste 130 de monede romane și bizantine şi peste 250 monede românești 
medievale, până în zilele noastre. 

Toate decoraţiile şi medaliile din colecţie provin din târguri cu profil numismatic 
organizate în toată ţara, de la colecţionari mai în vârstă care au dubluri, de la unii 
veterani în viață care nu vor ca odată cu ei să se stingă ideea de sacrificiu pentru neamul 
românesc sau să fie uitată în negura vremii. 

O altă modalitate prin care se poate procura o decoraţie, o monedă sau bancnotă o 
reprezintă site-urile de licitaţii pe internet, bani să ai. 

 
Aveţi sprijinul familiei? 
Bună întrebare. Dacă nu m-aş bucura de sprijinul soției și al băiatului de 16 ani, nu 

aș putea să fac achiziții în colecție. În acelaşi timp, sunt un om chibzuit care reuşeşte să 
renunţe la anumite lucruri în favoarea pasiunii sale. Mă bucur că am reuşit să-i 
molipsesc și pe ei de plăcerea de a colecționa şi în același timp de a studia istoria și 
povestea fiecărei medalii şi ordin obținute de bravii militari romani pe câmpurile de 
luptă. 

 
Există vreun membru al familiei care vă urmează în această pasiune? Poate fiul... 

Pasiune pentru numismatică 
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romanaţeni spre Kerci (jurnal 
personal), Bucureşti, 1942. 

Interviu realizat cu plutonier adjutant Nelu ALDEA 



 

 

Fiul meu, Iulian Constantin, de altfel 
singurul meu copil, îmi moşteneşte pasiunea 
şi mi-ar plăcea dacă m-ar urma şi în privinţa 
carierei militare în Jandarmeria Română. 

Pe lângă sport, calculatoare, istorie şi 
limba engleză unde participă la olimpiade, şi-
a făcut o pasiune şi pentru decoraţii de 
război, monede romane şi bizantine. 

De multe ori, renunţă la anumite lucruri, 
absolut normale pentru un copil obişnuit, 
doar pentru a adăuga în colecţie o piesă care-i 
lipseşte. 

Pentru că sunt militar, şi în sufletul 
oricărui militar există o latură adânc ascunsă 
a iubirii de neam, mă bucur că i-am transmis 
şi fiului meu acest sentiment. 

Copilul învaţă de la părinţi ce este frumos 
şi bine atât pentru el, cât şi pentru apropiaţii 
lui, îşi formează caracterul în funcţie de 

educaţia primită. 
Investiţia în copil se va reflecta în 

potenţialul lui peste ani şi sunt convins că 
bogăţia sufletească este de nepreţuit în 
comparaţie cu orice valoare materială. 

Ştiu că prin această colecţie de decoraţii 
am deschis în inima fiului meu o fereastră 
spre cunoaşterea istoriei neamului nostru, 

credinţa şi năzuinţa că oriunde 
am fi în lume nu trebuie şi nu 
putem să uităm că am fost şi 
suntem un popor unic prin 
istorie şi cultură. 
 
Dacă într-o zi ar veni cineva 
şi v-ar oferi o importantă 
sumă de bani pentru colecţie 
aţi fi dispus să o vindeţi? 
Dacă da, de ce? Dacă nu, de 
ce? 

Nu m-am gândit la acest lucru, nu cred că 
aș putea trăi cu gândul că am înstrăinat ceva 
ce, foarte interesat și pasionat, am construit 
împreună cu soţia şi copilul meu. 

Aş vrea ca fiul meu să mă poarte în 
gândurile lui pentru ce îi las moştenire și, la 
rândul lui, nepoţilor mei - paginile de istorie 
care se găsesc în fiecare ordin şi decoraţie. 

 
Piesele colecţionate de către 

dumneavoastră reprezintă o parte din 

istorie. Care este sentimentul care vă 
încearcă atunci când le priviţi şi ştiţi că vă 
aparţin? 

Studiind istoria ţării noastre şi 
evenimentele importante la care au 
participat militarii Armatei Române, în 
special faptele de arme la care au luat parte 
şi pentru care au fost decoraţi cu ordine şi 
medalii, chiar şi postmortem, tinerii de 
astăzi ar putea învăţa foarte mult şi ar putea 
lua ca modele pe bunicii şi străbunicii lor. 

Cred că nu este târziu să trezim în 
conştiinţa tinerilor sentimentul de mândrie 
naţională, sentimentul inspirat de sacrificiul 
înaintaşilor care şi-au jertfit propria viaţă 
considerând că aceasta este neînsemnată faţă 
de un ideal: „nemurirea neamului 
românesc”. 

De asemenea, cred că, deţinând şi 
transmiţând o mică parte din decoraţiile 
pentru care unii oameni s-au jertfit pentru 
pacea şi liniştea pe care o avem astăzi, 

contribui la păstrarea şi transmiterea unei 
mici părţi a istoriei acestei ţări. 

 
Vă amintiţi ziua în care v-aţi decis să vă 

dedicaţi acestei pasiuni? Ce v-a determinat 
să faceţi acest lucru? 

Aşa ceva nu se uită. Era în vara anului 
2005, când împreună cu soția și copilul 
participam la târgul organizat în Fălticeni de 
Sfântul Ilie și unde veneau oameni care 
vindeau obiecte din argint, monede şi alte 
obiecte mai mult sau mai puţin interesante. 
După o trecere în revistă a tarabelor, la o 
privire mai atentă, am observat printre alte 
obiecte o cruce care părea din argint, mai 
degrabă murdară de pământ uscat. Am 
insistat să văd ce este cu ea și mi s-a răspuns 
că provine de la o bătrână din zona judeţului 
Iaşi. 

Era vorba despre medalia Virtute Militară 
de război clasa a 2 a. 

De la această decoraţie a început totul, 
am început sa caut cataloage, sa mă 
documentez cu pasiune şi iată-mă unde sunt 

acum. 
 
Există o legătură între pasiune şi 

carieră? 
Consider că sunt strâns legate una de alta 

nu numai pentru că sunt militar jandarm de 
23 de ani; dacă ne gândim doar la decoraţii, 
și acum ca și în trecut, militarii erau 
răsplătiţi atât cu medalii, cât și cu alte 
recompense morale şi materiale pentru 
faptele lor de arme. După 15 ani de 
activitate am primit alături de colegii mei 
însemnul onorific în serviciul patriei 
acordat pentru activitatea desfăşurată. 
Momentul m-a făcut să retrăiesc 
solemnitatea evenimentelor din trecut în 
care erau decoraţi militarii. 

 
Cum vă vedeţi peste 10 ani? 
Îmi doresc să fiu sănătos, atât eu cât și 

familia mea, pentru a cultiva în continuare 
această pasiune, deşi în ultima vreme 
anumite piese de colecţie care îmi lipsesc 
sunt tot mai rare, mai greu de găsit și la 
prețuri tot mai mari. 

12 CUVÂNT ŞI FAPTĂ 
Trimestrul I 



 

 

al Bisericii Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni  

„Rugaţi-vă neîncetat” (I Tes. 5,17)  

CUVÂNT ŞI FAPTĂ 
Trimestrul I 13 

L a iniţiativa Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel, în 
şedinţa de lucru din 25 
octombrie 2011, Sfântul 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a 
aprobat ca anul 2013 să fie declarat Anul 
omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi 
Elena,  la împlinirea a 1700 de ani de la 
Edictul de toleranţă religioasă de la Milano 
(313).  „Proclamarea anului omagial al 
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena este 
în primul rând motivată de împlinirea a 
1700 de ani de când Sfântul Împărat 
Constantin a emis edictul de libertate 
religioasă de la Mediolan. Această libertate 
religioasă pentru toate religiile a făcut ca şi 
creştinii să nu mai fie persecutaţi. Anul 313 
este o piatră de hotar. Aproape 300 de ani 
creştinii au fost persecutaţi că nu se 
închinau împăratului şi zeilor păgâni greco-
romani, de aceea mulţi dintre ei au fost 
ucişi în chinuri deosebite, episcopii şi 
preoţii au fost duşi în închisori, mutilaţi şi 
ucişi, astfel calendarul nostru, din primele 
trei veacuri, este plin de sfinţi martiri sau 
mucenici ca urmare a politicii mai multor 
împăraţi romani de a persecuta pe creştini “ 
a spus P.F. Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, în cuvântul rostit la 
Catedrala Patriarhală, în data de 1 ianuarie 

2013, după citirea Actului oficial de 
proclamare.  

S-a format deja o tradiţie ca fiecare an, 
în Biserica Ortodoxă Română, să fie 
închinat unor personalităţi şi evenimente 
din viaţa Bisericii, Sfinte Taine sau ceva 
important din viaţa credinciosului sau a 
Bisericii. Astfel, anul 2008 a fost Anul 
jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei 
Liturghii, anul 2009 a fost Anul 
comemorativ al Sfântului Vasile cel Mare şi 
al celorlalţi părinţi capadocieni, anul 2010 a 
fost Anul omagial al Crezului ortodox şi al 
Autocefaliei româneşti, anul 2011 a fost 
Anul omagial al Sfântului Botez şi al 
Sfintei Cununii, anul 2012 a fost Anul 
omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii 
bolnavilor.   

2013, Anul omagial al Sfinţilor împăraţi 
Constantin şi Elena, are  următorul 
program-cadru pentru realizarea 
proiectului liturgic, cultural şi mediatic. 
I. În primul semestru al anului 2013 tema 
va fi tratată sub genericul „Sfinţii împăraţi 
Constantin şi Elena, promotori ai libertăţii 
religioase " şi prezentată astfel: 
1. Starea Imperiului Roman înaintea 
Edictului de la Milano (313): 
a) Criza politică, militară şi socială  şi criza 
religioasă şi moral; 

b) Persecutarea creştinilor şi suferinţa 
Bisericii creştine şi manifestări 
preconstantiniene de toleranţă relativă faţă 
de creştinism. 
2. Edictul de la Milano (313) - toleranţă 
şi libertate pentru Biserica creştină: 
a) Constantin cel Mare (306-337) - 
convertirea sa la creştinism ; 
b) Edictul de la Milano (313); 
c) Urmările Edictului de la Milano - Carta 
libertăţii creştine şi a toleranţei religioase.   

(continuare în pagina 12) 

preot militar Cătălin SIMION 

Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena 
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3. Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena, susţinători ai Bisericii: 
a) Politica socială şi religioasă a lui Constantin cel Mare şi relaţiile 
dintre stat şi Biserică; 
b) Viaţa bisericească în timpul lui Constantin cel Mare.  
II. În al doilea semestru al anului 2013, tema va fi tratată 
complementar sub genericul „Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena, 
sus ţ ină tor i  a i  Biser ic i i "  ş i  p rezen ta tă  a s t fe l : 
1. Importanţa Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena pentru 
viaţa şi activitatea Bisericii: 
a) Dezvoltarea vieţii liturgice, a artei şi 
arhitecturii creştine, mari ctitori de biserici pe 
î n t r e g  c u p r i n s u l  i m p e r i u l u i ; 
b) Educaţia şi familia creştină: virtuţile creştine 
ale Sfinţilor împăraţi Constantin şi 
Elena (cumpătarea, milostenia, evlavia, 
dreptatea faţă de supuşi, iubirea de familie; 
fidelitatea conjugală, postirea, rugăciunea 
etc); educaţia creştină a copiilor; cinstirea 
părinţilor (Constantin cel Mare preţuieşte pe 
împărăteasa Elena, prin emiterea unei monede 
cu chipul acesteia); sprijinirea Bisericii ca factor 
de educaţie creştină ; 
c) Apărarea demnităţii umane prin legi şi opere 
de caritate: interzicerea luptelor de gladiatori 
(325) şi a pedepselor contrare învăţăturii 
creştine (răstignirea, stigmatizarea, zdrobirea 
picioarelor); grija Sfinţilor împăraţi Constantin 
şi Elena faţă de cei nevoiaşi şi încurajarea 
Bisericii de a proteja şi ajuta pe săraci, orfani, 
b o l n a v i ,  v ă d u v e ;  î n c r e ş t i n a r e a 
legislaţiei privitoare la căsătorie, celibat, familii 
fară copii, adulter, avort, interzicerea vinderii copiilor din familiile 
sărace prin ajutorarea acestora; sprijinirea femeilor cu scopul de a 
se dedica familiei; uşurarea situaţiei sclavilor recunoscându-se şi 
clerului dreptul de a-i proclama liberi, în biserică; îmbunătăţirea 
tratamentului celor din închisori. 
2. Actualitatea politicii religioase, sociale, legislative şi social-
filantropice a Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena pentru 
viaţa lumii contemporane: 
a) Libertatea religioasă într-o lume secularizată şi laicizată. Rolul 
statului în recunoaşterea legislaţiei proprii a Bisericii (în lume, în 
Europa şi în România); 
b) Omul politic contemporan şi creştinismul (de la indiferentism la 
mărturie creştină şi implicare activă în viaţa Bisericii); 
c) Sărbătorirea duminicii şi a marilor sărbători bisericeşti (prilej de 
renaştere morală şi educaţie religioasă); 
d) Construirea de biserici (o necesitate liturgică, misionară-
pastorală şi cultural-educaţională în dezvoltarea şi viaţa 
comunităţilor creştine urbane şi rurale şi pentru cele ortodoxe 

româneşti din diaspora); 
e) Sprijinirea de către stat a activităţilor social-filantropice şi 
cultural-educaţionale ale Bisericii (punerea la dispoziţia Bisericii a 
unor imobile şi a altor bunuri); 
f) Restituirea către comunităţile creştine a bunurilor confiscate în 
timpul regimului comunist (un act de dreptate istorică şi de 
sprijinire a Bisericii în dezvoltarea propriilor activităţi social-
filantropice, cultural-educaţionale etc); 
g) Cercetarea şi valorificarea trecutului istoric al 
Bisericii (sprijinul statului pentru susţinerea şi protejarea 
monumentelor istorice, de artă şi arhitectură creştină). 
3. Evlavia şi cinstirea Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena de 
către Biserică: 
a) Din punct de vedere liturgic (cinstiţi ca Mari împăraţi, întocmai 
cu Apostolii, prin slujbă în minei, acatist, hramuri de biserici şi 
mănăstiri). Ocrotitorii Catedralei Patriarhale sunt Sfinţii împăraţi 
Constantin şi Elena.  
b) Din punct de vedere iconografic (Sfântul Constantin cel Mare 
reprezentat în rândul drepţilor în veşminte împărăteşti; Sfântul 
împărat Constantin stând pe tron în mijlocul adunării, la 
reprezentarea Sinodului I Ecumenic; Sfinţii împăraţi Constantin şi 
Elena reprezentaţi împreună cu Sfânta Cruce în registrul de jos al 
naosului, în stânga spre altar; Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena 
conducând ceata împărătească etc.); 
c) Alte forme de cinstire (topografie, onomastică, heraldică, 
numismatică, medalistică, folclor, tradiţii, obiceiuri etc.). Ca un 
amănunt, important pentru Biserica Şcolii Militare de Subofiţeri de 

Jandarmi Fălticeni şi pentru cei care o frecventează. S-a format 
deja o tradiţie ca ziua Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena să fie 
cinstită în mod deosebit, pentru că în această zi, în anul 2001, a 
fost sfinţită biserica şcolii.  

Programul cadru continuă cu referiri la activităţile Centrului de 
presă Basilica al Patriarhiei Române, la studiile şi comentariile cu 
referire la personalităţile omagiate, congrese, expoziţii, pelerinaje 
la Roma, Milano, Constantinopol, Ierusalim, Niş-Serbia (locul de 
naştere al împăratului), precum şi în alte locuri unde se află 
vestigii ale ctitoriilor Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena, 
albume, medalie jubiliară, conferinţe pastoral-misionare ş.a. 

Străduindu-ne să cunoaştem viaţa şi faptele Sfinţilor Împăraţi, 
vom găsi în ei  model de viaţă creştină, de ajutorare a Bisericii, de 
respectare a libertăţii religioase, dar şi a demnităţii umane, în ei 
având şi rugători în ceruri. Sfinţii Împăraţi sunt rugători pentru noi 
şi atunci când trebuie să dăm educaţie aleasă copiilor. Sfânta Elena 
este model de mamă care dăruieşte o educaţie luminată de credinţa 
în Hristos, care are ca temelie iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de 

(continuare din pagina 11) 



 

 

    Mănăstirea Dragomirna, cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, 
se află în comuna Mitocu Dragomirnei, judeţul Suceava. Este 
mănăstire cu aproximativ şaizeci de maici. A fost ctitorită de 
mitropolitul Anastasie Crimca. La Dragomirna s-a renunţat la 
pictura exterioară, dar turnul, din piatră, este în întregime 
împodobit cu sculpturi. Pictura murală, în frescă stil bizantin, se 
mai păstrează numai în naos și altar. Așezământul a trecut prin 
grele încercări, fiind jefuit în 1653 de oastea lui Timuș Hmelnițki, 
în 1758 de tătari, iar în 1863 a suferit transformări sub ocupația 
austriacă. Începând din 1961, mănăstirea a fost restaurată, dându-i-
se forma inițială. Aici a viețuit între anii 1763-1775, după 
întoarcerea de la muntele Athos, învățatul călugăr Paisie 
Velicikovski, care a statornicit un duh înnoitor în viața monahală a 
Moldovei. 
 
 Mihai Vlasie – Ghidul așezămintelor monahale din România, 
București, 2005 

Mănăstirea Dragomirna 

Peler in  în  Bucovina 

CUVÂNT DIN PROLOAGE 
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Cuvânt despre folosul pomenirii morţilor 
   Un oarecare om din Cipru a fost robit şi, ducându-l pe 
el în Persia, acolo l-au închis în temniţă. Iar, scăpând 
unii de acolo şi venind în Cipru, părinţii lui i-au întrebat 
dacă nu cumva acolo l-au văzut şi pe dânsul. Şi, 
răspunzând, le-au spus lor că a murit. Şi încă noi, au zis 
ei, cu mâinile noastre l-am îngropat pe el. Dar nu fusese 
acela de care l-au întrebat ei, ci altul care semăna cu el; 
încă le spusese lor ziua şi luna în care murise el. Deci, 
părinţii îi făceau lui ca pentru un mort, pomeniri, trei 
Liturghii pe an. Iar, după ce au trecut patru ani, omul 
acela robit, fugind de la perşi, a venit în Cipru. Şi i-au zis 
lui părinţii săi: „Noi auzisem că ai murit şi îţi făceam 
pomenire de trei ori pe an”. Şi, auzindu-i pe ei spunând 
acestea, i-a întrebat, în care lună şi în care zi făceau 
aceasta. Iar ei i-au spus: „La Sfânta Naştere a lui Hristos, 
la Sfintele Paşti şi la Sfânta zi a Cincizecimii”. Deci, el le-
a zis lor: „Întru aceste trei zile ale anului, venea la mine 
cineva în haine albe ca soarele şi mă slobozea pe mine din 
lanţ şi din temniţă şi umblam toată ziua şi nimeni nu mă 
cunoştea pe mine. Iar a doua zi, iarăşi mă aflam purtând 
lanţuri”.  
 

Cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre milostenie  
    Milostenia este meşteşugire înţeleaptă, folositoare celor 
ce o fac pe ea, şi prietenă de aproape cu Dumnezeu este, 
că de-a pururea stă înainte, aproape de El, şi cu lesnire 
aduce daruri pentru oricine voieşte, dacă nu este asuprită 
de noi. Iar asuprită este atunci când o facem din bunuri 
străine. Iar când este curată, multă îndrăzneală are, că ea 
dezleagă legăturile celor legaţi, strică întunericul, stinge 
focul, omoară viermii, izgoneşte scrâşnirea dinţilor şi cu 
multă bucurie deschide uşile cerului. Că împărăteasă este 
cu adevărat, asemenea cu Dumnezeu făcând pe oameni. 
Că zice: „Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru milostiv 
este” (Luca 6, 36).  

Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991, pag.242, 250 
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PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA  ROLULUI BISERICII PENTRU CEI AFLAŢI ÎN 
EXECUTAREA UNEI PEDEPSE PRIVATIVE DE LIBERTATE 

Comisar şef  Mihai HĂBĂLĂU 
Directorul Penitenciarului Tg.Mureş 
 
 Creştinismul este o religie a păcii, a 

dreptăţii faţă de adevăr şi faţă de om,  care este 
cea mai aleasă dintre fiinţele create de 
Dumnezeu. Prin raţiune, voinţă şi sentimente, 
omul are posibilitatea de a se ridica deasupra 
oricărei fiinţe vii, putând conlucra cu Dumnezeu 
la desăvârşirea sa şi a lumii în care trăieşte. În 
acest sens, omul poate fi împreună - creator cu 
Dumnezeu spre binele său şi al colectivităţii 
umane, cu o condiţie: să nu vrea să se substituie 
lui Dumnezeu, să se separe de El atunci când îşi 
pune capacitatea în lucru. Orice fiinţă umană 
creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu 
este fiu al lui Dumnezeu, iar de aici decurge 
demnitatea cu care Biserica îmbracă pe om, 
indiferent care ar fi locul său pe scara valorilor şi 
oricare ar fi starea în care el însuşi s-a plasat ca 
urmare a faptelor sale. Cel ridicat este susţinut să 
nu cadă, cel căzut este chemat să se ridice. 
Biserica crede că orice om poate să fie recuperat, 

pentru aceasta însă este nevoie de păstori 
devotaţi, care să plece în căutarea oilor pierdute. 

Toate aceste motivaţii teologice justifică, 
dacă mai este nevoie, prezenţa cuvântului 
Evangheliei adus de preoţii Bisericii Ortodoxe în 
mijlocul deţinutilor care îşi execută pedeapsa în 
penitenciarele din România.          

        Încă de la început, Biserica creştină a 
avut o grijă deosebită faţă de cei privaţi de 
libertate. Motivarea grijii pentru această 
categorie de oameni se află în învăţătura ei 
despre om, chiar şi atunci când chipul lui 
Dumnezeu, după care a fost creat omul, este 
umbrit de mulţimea păcatelor. Biserica este 
corabia care îi duce pe toţi fiii ei la limanul 
mântuirii, este „staulul” ce îi adăposteşte pe cei 
botezaţi în numele Sfintei Treimi şi-i fereşte pe 
aceştia de vrăjmaşul diavol, care, prin tot felul de 
ispite, caută cu orice preţ să-i îndepărteze de la 
adevăr şi astfel să-i lipsească de Împărăţia lui 
Dumnezeu. Ea, Biserica, întotdeauna şi-a arătat 
grija faţă de fiii ei, ocrotindu-i cu nespusă 
dragoste. Pe cei ce s-au depărtat de la 
adevărurile descoperite de Întemeietorul ei i-a 
chemat ca o Mamă iubitoare şi cu braţele 
deschise i-a primit, călăuzindu-le din nou paşii 
spre lumină. 

După cum se ştie, Biserica Ortodoxă 
Română este prezentă prin slujitorii ei şi în 
închisorile din România, în urma protocolului 
încheiat la 21 octombrie 1993 între Ministerul 
Justiţiei şi Patriarhia Română, protocol care 
prevede acordarea asistenţei religioase în 
unităţile subordonate Direcţiei Generale a 

Penitenciarelor din România, actualmente 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor. În 
penitenciarele din România există biserici sau 
capele amenajate  unde preotul oficiază slujbele 
religioase şi desfăşoară activităţi specifice.  

Nimeni nu are mai mare nevoie de sprijin 
moral decât această categorie de oameni care 
aşteaptă  sprijin şi îndrumare de la noi toţi, care 
suntem fraţii lor, şi trebuie să-i ajutăm pentru a 
ne bucura împreună de libertatea dăruită de 
Dumnezeu. 

Omul al cărui trup este bolnav necesită 
îngrijire medicală, ce i se poate da numai într-un 
spital, la fel se întâmplă şi cu sufletul omului, pe 
care păcatul l-a îmbolnăvit, aici însă fiind nevoie 
de îngrijirea duhovnicească, pe care o dă 
Biserica, care este asemănată cu un spital 
duhovnicesc. Prin Biserică acel om se vindecă, 
Biserica  fiind aceea care îi pune la dispoziţie 
„medicamentele” necesare.  

Medicamentele pe care Biserica le pune la 
dispoziţia celor privaţi de libertate sunt Sfânta 
Împărtăşanie şi toate celelalte Sfinte Taine prin 

care se dăruieşte harul, care este 
puntea de legătură dintre om şi 
Dumnezeu, har ce dă 
posibilitatea omului să 
depăşească greutăţile şi să 
lucreze pentru desăvârşire. La 
acestea se adaugă şi cuvântul 
care alină sufletul şi cuvântul 
care îmbogăţeşte mintea al 
slujitorului Bisericii. Iată deci că 
Biserica are un rol foarte 
important în viaţa societăţii, şi 
unul cu totul special în 
reintegrarea persoanelor private 
de libertate, rol important în 
viaţa fiecăruia şi care nu poate fi 

negat. 
Este bine cunoscut faptul că cei ce au trăit în 

afara Bisericii s-au degradat ca fiinţe umane, 
ajungând până la a săvârşi tot felul de fapte 
josnice ce nu sunt demne de o fiinţă creată după 
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Aşa se 
explică de ce în penitenciare, cei ce se află în 
detenţie, nu sunt alţii decât aceia care au trăit în 
afara Bisericii şi trăind în afara ei nu au avut 
cum să cunoască preceptele morale. Nefiind 
ajutat sufletul păcătosului paralizează sub 
greutatea păcatului, dar tămăduirea nu va apărea 
decât dacă sufletul cooperează cu trupul şi-şi va 
găsi locul unde se vor putea vindeca – în 
Biserică, pentru că aici, în Sfântul Altar, pe 
Sfânta Masă, se află Trupul şi Sângele 
Domnului, hrana cea duhovnicească pentru cele 
pe care păcatul le-a îmbolnăvit. Sfânta 
Împărtăşanie luată cu credinţă şi cu vrednicie va 
tămădui sufletul bolnav al celui aflat după gratii. 

O altă „doctorie” prin care sufletul poate fi 
tămăduit este Taina Sfântului Maslu, al cărui 
efect tămăduitor îl arată lămurit Sfântul Apostol 
Iacob care zice: „...este cineva bolnav între voi? 
Să cheme pe preoţii Bisericii şi să se roage 
pentru el...” (Iacob 5, 14). 

Ceea ce a fost şi este frumos înnobilează 
sufletul omului, dându-i puterea necesară de a se 
apropia de Dumnezeu, iar Biserica, cunoscând 
aceste lucruri, i-a dat acestuia mijloace solide, ca 
prin văz, auz şi celelalte simţuri, să se desprindă 
de această lume bântuită de invidie şi păcate şi 
să poată pentru o clipă să se înalţe către 
împărăţia luminii. Ca mijloc vizual, icoana 

încântă privirea celor aflaţi în detenţie, având 
reprezentări ale sfinţilor ce au fost plăcuţi lui 
Dumnezeu; iar din punct de vedere auditiv 
cântarea religioasă devine mijloc de netăgăduit 
de înălţare a gândului către Dumnezeu. Cântarea 
religioasă ajută pe penitent să-şi găsească liniştea 
lăuntrică, de care are atâta nevoie în mediul în 
care, temporar, se află. 

Ceea ce l-a ajutat pe om să fie mai puternic, 
atunci când era slab, şi să fie mai bun, atunci 
când era rău, a fost arta, iar muzica este o artă, şi 
cu atât mai mult cântarea religioasă, care îl ajută 
pe omul liber, cât şi pe cel aflat în închisoare  să-
şi găsească liniştea spirituală.  

O adevărată hrană spirituală pentru sufletele 
celor privaţi de libertate mai este şi Sfânta 
Scriptură, care, fiind insuflată de Dumnezeu, 
luminează mintea pe care păcatul a întunecat-o. 
Citind Sfânta Scriptură se poate intra în dialog 
cu Cel al cărui glas se face auzit prin paginile ei. 
Spune Fericitul Augustin: „în rugăciune noi stăm 
de vorbă cu Dumnezeu, iar în Sfânta Scriptură 
Dumnezeu stă de vorbă cu noi” - şi aşa este 
pentru că numai cel ce o citeşte cu credinţă simte 
cum un glas tainic îi dă sfaturi bune, pe care el 
trebuie să le urmeze. În Sfânta Scriptură, pe 
lângă viaţa Mântuitorului mai este relatată şi 
viaţa altor persoane, care, renunţând la viaţa lor 
departe de Dumnezeu şi de Hristos, din păcătoşii 
de atunci au ajuns sfinţii de astăzi (ex. Sfântul 
Apostol Pavel). Preotul are grijă să insufle 
dragoste pentru literatura de specialitate, chiar 
dacă se izbeşte de unele probleme mai mici sau 
mai mari, el punând la dispoziţie cărţi cu un 
bogat conţinut moral-religios care zidesc 
sufleteşte pe cei ce le citesc cu evlavie. Preotul 
se apropie cu mult tact şi de cei ce resping cu 
desăvârşire apropierea de Dumnezeu, citindu-le 
pasaje din Scriptură, explicându-le lucruri 
anevoios de înţeles, pentru ca cei care sunt 
interesaţi să-şi poată însuşi mai bine învăţătura 
Bisericii, iar ceilalţi, mai puţin interesaţi, să-şi 
formeze cât de cât o idee despre Dumnezeu şi 
rolul Lui în lume. După exemplul Mântuitorului 
Hristos, preotul de penitenciar îşi pune în valoare 
puterea sa educativă, recomandând penitenţilor 
spre lectură cărţi din care se pot desprinde 
lucruri de real folos, cum ar fi operele unor mari 
Sfinţi Părinţi (Sf.Ioan Gură de Aur, Sf. Vasile 
cel Mare, Sf. Ioan Scărarul, Sf. Grigorie de Nissa 
ş.a.), unde se găsesc învăţături despre diferite 
păcate pe care ei le-au săvârşit, cât şi despre ceea 
ce trebuie făcut pentru a putea scăpa de ele.  

Iată că Biserica pune la îndemâna 
păcătoşilor toate mijloacele necesare pentru  
însănătoşire grabnică, ea ajutând pe toţi cei ce au 
pornit pe căi greşite să vadă drumul drept pe care 
se poate întoarce din întunericul pierzaniei la 
calea luminoasă a binelui, de la un trecut umbrit 
cu fărădelegi, la  prezentul cu fapte plăcute lui 
Dumnezeu, dar şi oamenilor. 

Ceea ce trebuie bine ştiut, atât de către cei 
privaţi de libertate cât şi de către cei ce nu sunt 
privaţi de libertate, pentru că şi unii şi alţii nu 
sunt străini de cele neplăcute lui Dumnezeu, este 
că: ,,Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să se 
mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să 
vină” (1 Timotei 2, 4). Şi pentru aceasta ne 
încurajează şi ne garantează: ,, iată Eu stau la uşă 
şi bat; de-Mi va auzi cineva glasul şi va deschide 
voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu 
Mine” (Apocalipsa 3, 20). 
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Jocul patologic de noroc 

Rubrică realizată de 
locotenent Adriana TIMOFTE 

ofiţer psiholog 

N e vom ocupa în acest număr de 
tratarea unui subiect sensibil, de 
actualitate şi dureros, care poate 
să apară, contrar aparenţelor, la 

ambele sexe, la toate vârstele şi indiferent de 
profesie: dependenţa de jocurile de noroc. 

Deşi specialiştii (psihologi şi psihiatri) trag 
semnale de alarmă asupra dezvoltării unor 
tendinţe psihopatologice de personalitate, cu 
repercursiuni negative majore asupra 
comportamentului uman şi asupra societăţii în 
general, industria norocului se bucură de un mare 
succes şi tinde să se extindă. Factorii biologici, 
de mediu, dar şi individuali, ce ţin de 
personalitatea jucătorului sunt prioritari în 
instalarea dependenţei.  

Faptul că această tulburare evoluează 
asemănător cu tulburările rezultate din 
dependenţa de substanţă (alcool, droguri), 
riscurile sociale şi profesionale sunt 
asemănătoare: pierderea locului de muncă, 
creşterea infracţionalităţii, pierderea familiei, 
suicid. Statisticile arată că fenomenul tinde să se 
extindă şi asupra copiilor şi adolescenţilor care 
încep de regulă cu jocurile de noroc video. 
Apelul la specialişti se face atunci când 
tulburarea este cronică, iar împreună cu metodele 
şi tehnicile de recuperare este necesară multă 
răbdare şi voinţă din partea pacienţilor. 

Confruntaţi cu nevoi materiale (lipsa unei 
locuinţe, credite bancare, insuficiente fonduri 
pentru susţinerea nevoilor existenţiale de bază), 
cu surse de stres profesional, cu o multitudine de 
aşteptări din partea celorlalţi sau cu neputinţa 
rezolvării unor probleme de viaţă, persoana caută 
modalităţi uşoare de suplimentare a veniturilor 
sau modalităţi de distracţie, de producere a 
plăcerii, astfel încât să uite de problemele care îl 
frământă. Ce-i determină însă pe unii indivizi să-
şi piardă controlul? Care sunt cauzele trecerii de 
la o simplă distracţie la patologie? Care sunt 
riscurile sociale şi profesionale?  

În tratatele de psihiatrie dependenţa de jocuri 
de noroc este situată în categoria „tulburărilor 
controlului impulsurilor”, alături de piromanie, 
cleptomanie, şi nu în categoria „tulburărilor 
produse de o substanţă”. Cu toate acestea, s-au 
observat multe asemănări între dependenţa de 
jocuri şi dependenţele de substanţe. 

Tulburările care ţin de controlul impulsurilor 
sunt caracterizate prin „acte repetate care nu au o 
motivaţie raţională clară şi în general dăunează 
propriilor interese ale pacientului, precum şi 
altora. Pacientul descrie un comportament 

asociat cu impulsuri spre acţiune care nu pot 
fi controlate”. 

Tulburarea numită joc patologic de noroc 
sau joc de noroc compulsiv, constă în 
frecvente şi repetate episoade de jocuri de 
noroc ce domină viaţa subiectului, în 
detrimentul valorilor şi obligaţiilor sociale, 
ocupaţionale, materiale şi familiale. Aceşti 
indivizi îşi riscă serviciul, fac mari datorii şi 
mint sau încalcă legea pentru a obţine bani 
sau pentru a scăpa de plata datoriilor. 
Persoana descrie o dorinţă intensă de a juca 
jocuri de noroc, care e greu de controlat, 
împreună cu preocupări, idei şi imagini ale 
actului de a juca. Aceste preocupări şi imbolduri 
cresc adesea în momentele de stres cotidian. În 
diagnosticare se ţine cont de faptul că trăsătura 
esenţială este persistenţa de a juca, ce creşte în 
timp în ciuda consecinţelor sociale adverse, cum 
ar fi sărăcirea, afectarea relaţiilor familiale, 
deteriorarea vieţii personale. 

Jocul de noroc patologic trebuie diferenţiat 
de jocul de noroc (situaţie în care indivizii se 
retrag atunci când conştientizează că au pierdut o 
sumă mare de bani). 

Apariţia jocului de noroc patologic este 
progresivă, insidioasă, putând fi situată ani în şir 
în limite "acceptabile". 

Evoluţia jocului de noroc patologic ar putea 
fi rezumată în patru faze: 

Faza 1 - a „câştigului" - Permanentizarea 
comportamentului este determinată de câteva 
câştiguri iniţiale. Persoana are iluzia controlului, 
sentimentul de încredere şi omnipotenţă. 

Faza 2 - a „pierderii" - Încep să apară 
pierderile. Jucătorul începe să dezvolte strategii 
sau ritualuri pentru a "aduce norocul înapoi". 

Faza 3 - a „disperării" - Continuă să piardă. 
În această fază pot apărea comportamente ilegale 
legate de procurarea de bani. Tot acum încep să 
se deterioreze relaţiile şi pot apărea episoade 
depresive, idei şi tentative de suicid. 

Faza 4 - a „deznădejdii" - Acceptarea 
realităţii tuturor pierderilor şi stoparea com-
portamentului determinată de limita extremă a 
dezastrelor financiare. Ceea ce poate încă 
perpetua comportamentul este încercarea de a 
retrăi starea de excitaţie iniţială. 

Atunci când este patologică, dependenţa 
invadează existenţa subiectului, în detrimentul 
oricăror altor investiţii afective şi sociale. 

Din punct de vedere social, jocul excesiv 
acţionează ca un drog (pierderea controlului, 
mult timp acordat gândurilor legate de joc, 

dorinţă obsedantă de a juca, imposibilitatea 
întreruperii comportamentului, în ciuda 
consecinţelor negative). Din punct de vedere 
clinic, jocul excesiv se apropie de toxicomanie. 
La început există o căutare a plăcerii, apoi 
plăcerea antrenează consecinţe negative. Trebuie 
să reîncepi pentru a simţi din nou plăcere şi a 
atenua suferinţa. Astfel, devii dependent. 

Studiile efectuate de unii cercetători 
americani ce au vizat analiza comportamentului 
jucătorilor de noroc, indică faptul că jucătorii şi 
toxicomanii obţin scorurile cele mai ridicate la 
testele ce măsoară impulsivitatea şi căutarea de 
senzaţii. Aceste trăsături sunt asociate cu nevoia 
de evadare din realitatea prezentă, pe care 
subiectul o consideră, conştient sau nu, dificil de 
abordat. Acest lucru presupune că persoana 
refuză să-şi accepte rolul, să se adapteze la 
cerinţe, la solicitările cărora trebuie să le facă 
faţă. Persoana are dificultăţi în anumite sarcini 
ale vieţii şi compensează neputinţa prin acest 
comportament care o face să uite o perioadă de 
greutăţi. Ea îşi găseşte neconştient o scuză pentru 
faptul că nu face faţă vieţii aşa cum şi-ar dori 
(poate fi şi excesiv de rigid în crearea 
expectanţelor) şi se lasă pradă comportamentului 
adictiv. 

Cunoscând pericolul angajării în aceste 
comportamente, considerăm esenţială solicitarea 
sprijinului de specialitate care are ca scop 
clarificarea persoanei asupra cauzelor care 
declanşează sau întreţin problema şi asupra 
resurselor personale pe care le poate utiliza în 
vederea depăşirii situaţiei şi ieşirii din cercul 
vicios. 
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A fganistan - ,,Perla Coroanei” pentru orice 
militar. Primul pas pentru a ajunge în 
Afganistan a fost luarea deciziei de a 
participa la selecţia pentru constituirea 

contingentului de jandarmi români, decizie care nu a 
fost deloc uşoară. Am cântărit foarte bine avantajele 
participării la o astfel de misiune, dar mai ales 
riscurile la care ne expuneam mergând în cel mai 
„fierbinte” loc de pe pământ din punct de vedere 
socio-politic şi militar. Curajul ne-a făcut să luăm 
decizia. Am participat la examene şi am obţinut 
rezultate foarte bune, fapt care ne-a permis să ne 
alegem locaţia unde aveam să ne desfăşurăm 
misiunea în Afganistan. Împreună cu colegul şi 
prietenul Ovidiu Grigoraş am ales Regional Training 
Center Kandahar, o Bază Operaţională Înaintată, în 
apropierea oraşului Kandahar, al doilea ca mărime 
din Afganistan.  
Apelul solemn de dinaintea plecării în teatrul de 
operaţii, a fost un moment emoţionant, fiecare dintre 
noi gândindu-ne că plecăm în Afganistan să 
reprezentăm România, Jandarmeria Română şi nu în 
ultimul rând Şcoala Militară de Subofiţeri de 
Jandarmi Fălticeni. Pe data de 4 mai 2012 am ajuns 
pe Aeroportul ,,Mihail Kogălniceanu”, unde ne 
aştepta aeronava cu care aveam să zburăm spre 

Fălticeni – Kandahar – Fălticeni  

,,Chiar aerul acestei ţări are o poveste de spus despre război. E posibil aici să ridici o bucată de pâine de pe 
farfurie şi, mergând înapoi la originile sale, să aduni o duzină de poveşti legate de război - cum a afectat mâna 
care a frământat aluatul, cum a afectat războiul pământul unde a crescut grâul.”   
 

Nadeem Aslam – The Wasted Vigil (Veghea Irosită). 

Misiune în Afganistan 
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Afganistan, un Hercules C-130. Zborul a fost 
destul de lung, unii dintre noi urcând pentru 
prima dată într-un avion, dar a fost o experienţă 
extraodinară să traversăm două mări şi masive 
muntoase spectaculoase. Odată cu lăsarea serii 
am aterizat în Kabul. 

Prima impresie a fost cu totul deosebită. Ne 
încerca un sentiment de nesiguranţă, de 
nelinişte, cu toate că eram conştienţi de faptul că 
eram protejaţi în tot acest timp de ,,El”. După 
două zile petrecute în Kabul, ne-am îmbarcat din 
nou într-o aeronavă Hercules şi am zburat spre 
Kandahar, în sudul Afganistanului. De abia 
acum urma să ajungem efectiv în zona de 
război.  În aproximativ două ore am aterizat pe 
Aeroportul din Kandahar. 

Am fost cazaţi în baza militară a 
Ministerului Apărării Naţionale al României, 
militarii români de aici ajutându-ne foarte mult 
cu bagajele şi cu transportul. A fost momentul 
când am luat contactul cu ce avea să însemne 
„frumuseţea” Afganistanului. Am fost cazaţi la 
corturi, iar spre seară am auzit pentru prima oară 
prin sistemul de amplificare, semnalul : „Rocket 
attack !!!, Rocket attack !!!, Rocket attack !!!”. 
Ne-am luat ,,picioarele la spinare” şi ne-am 
adăpostit în buncăr. Numai după semnalul ,,All 
clear !!!” am ieşit din buncăr uşuraţi că nu am 
fost noi în raza de acţiune a rachetei sau 
mortierei. Aici, în Aeroportul din Kandahar, am 
făcut un program de pregătire obligatoriu pentru 
toţi militarii ce participă la misiuni în 
Afganistan. Exemplu: instruire în domeniul 
Dispozitivelor Explozive Improvizate (DEI), 
modul de acţiune în cazul răsturnării 
autovehiculului blindat în urma atacului direct 
sau în urma exploziei unui DEI.  

După câteva zile de pregătire şi iniţiere în 
problemele cotidiene ale militarilor ce 
acţionează în Afganistan, ne-am deplasat, de 
data aceasta, cu un convoi de blindate, spre FOB 
Scorpion, baza în care aveam să ne desfăşurăm 
activitatea pentru următoarele şase luni de zile. 
O bază mică pe care am învăţat-o centimetru cu 
centimetru. 

 Misiunea jandarmilor români a fost cea de 
instruire - mentorat. Pentru noi toţi a fost o 
provocare, nu numai datorită elementului de 
noutate, dar şi a barierei de limbă şi a nivelului 
de pregătire al poliţiştilor afgani. Dar cum 
românul se descurcă de minune peste tot unde 
merge, nici noi, jandarmii români, nu am facut 
notă discordantă, şi în cel mai scurt timp ne-am 
obişnuit cu specificul misiunii, cu specificul 
zonei şi obiceiurile locale. Tot în scurt timp ne-
am făcut prieteni noi, atât din rândul forţelor de 
coaliţie, dar şi din rândul personalului afgan care 
lucra în bază, fie că era vorba de instructori sau 
translatori. 

 
Am găsit acolo oameni minunaţi. Ne-a 

surprins plăcut ospitalitatea afganilor şi modul 
în care ne-au tratat de-a lungul şederii noastre 
acolo. Misiunea noastră era continuă. În fiecare 
zi participam la procesul de instruire al 
poliţiştilor afgani, alături de instructorii afgani 
care conduceau nemijlocit activităţile de 
pregătire. Am făcut tot ce am putut mai bine 
pentru a transmite cunoştinţele noastre viitorilor 
poliţişti afgani, iar răspunsul din partea 
oficialilor afgani şi a conducerii bazei nu a 
întârziat să apară. 

Jandarmii români au fost apreciaţi la cel mai 
înalt nivel ca fiind buni profesionişti şi dispuşi 

oricând la efort necondiţionat. În afara timpului 
alocat pregătirii studenţilor afgani, am reuşit să 
descoperim o parte a culturii afgane, un crâmpei 
din pashtu şi dari, cele două limbi oficiale 
vorbite în Afganistan. Ofiţerii afgani erau 
încântaţi de faptul că ne adresam în dari când 
aveam nevoie de o informaţie, sau pur şi simplu. 
La finalul misiunii, un coleg de-al nostru a reuşit 
să susţină un discurs întreg în limba pashtu. Cu 
trecerea timpului, am început să ne obişnuim cu 
alarmele de atac cu rachetă, şi spre norocul 
nostru toate rachetele şi mortierele lansate de 
insurgenţi, ne-au ocolit.  

Zilele treceau, şi se apropia întoarcerea 
acasă, mult şi îndelung aşteptata întoarcere 
acasă. Fiecare dintre noi ne-am pregătit cu mici 
suveniruri pe post de cadouri pentru cei dragi de 
acasă, cu o grămadă de întâmplări şi povestioare  
gata să fie spuse. La întoarcere am facut escală 
în Kyrgyzstan, şi am avut ocazia să zburăm cu 
un colos de aeronavă, una dintre cele mai mari 
pe care le are în dotare armata americană, o 
aeronavă C17- Globemaster III, construită de 
McDonnell Douglas.  

Ne-am întors cu bine acasă. Reîntâlnirea cu 
cei dragi a fost plină de emoţii şi lacrimi de 
bucurie.  

Pe final aş dori să le multumim tuturor celor 
care au fost alături de noi şi ne-au susţinut, 
familiilor noastre, prietenilor, colegilor şi celor 
care au ştiut de noi în tot timpul cât am fost 
plecaţi în Afganistan.  

 
plutonier major Ionuţ AGAVRILOAEI  

plutonier major Ovidiu GRIGORAȘ  
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Î 
n perioada 31.01-03.02.2013 la 
iniţiativa comandantului şcolii, 
domnul colonel HOPU COSTEL 
LAURENŢIU, un număr de 38 de 

elevi, însoţiţi de către maiorul Avram 
Costel - comandantul batalionului şi 
căpitanul Ciubotariu Eduard - 
comandantul companiei, au efectuat o 
excursie de  documentare în municipiul 
Bucureşti, având ca scop vizitarea mai 
multor obiective. 

Dar, să o luăm cu începutul. După un 
drum lung, dar deloc plictisitor, presărat 
cu cântece interpretate de către „artistul 
batalionului”, elevul Lăcătuş Nicolae, am 
ajuns la Şcoala de Aplicaţie pentru 
Ofiţeri „Mihai Viteazu”, unde ne-am 
cazat în condiţii foarte bune. 

Prima zi, vineri 01.02.2013, a început 
cu prezentarea Şcolii de Aplicaţie de 
către doamna colonel Traşcă Liliana - 
locţiitor al comandantului - care ne-a 

explicat care este misiunea acestei şcoli 
de elită a Jandarmeriei Române. După 
aceasta ne-am deplasat la Banca 
Naţională a României unde am vizitat 
impresionantul muzeu al acestei instituţii, 
iar elevii au putut vedea dispozitivul de 
pază şi autospecialele blindate pentru 
transport valori asigurate de către efective 
ale U.Sp. 76 Bucureşti. Comandantul 
unităţii a organizat pentru noi un 
exerciţiu demonstrativ: gardarea unui 
transport de valori şi rezolvarea unor 
diferite situaţii care se pot ivi pe timpul 
misiunii. Am fost impresionaţi de 
pregătirea, dotarea şi profesionalismul 
jandarmilor care execută astfel de misiuni 
complexe şi riscante. 

Următoarea oprire a fost la I.G.J.R. 
unde am vizitat muzeul, biserica şi 
Centrul Operaţional, după care am servit 
masa la popotă. 

Seara ne-am delectat cu o savuroasă 
comedie „Când dragostea poartă pâslari” 
la Teatrul Masca. 

Sâmbătă, 02.02.2013, după micul 
dejun servit la popota Şcolii de Aplicaţie 
ne-am deplasat la Muzeul Militar 

EXCURSIE DE DOCUMENTARE 
BATALIONUL 1 ELEVI - SERIA 2012-2014  



 

 

Naţional unde elevii au putut afla lucruri 
noi despre istoria militară a poporului 
român din neolitic şi până la revoluţia din 
1989, precum şi despre misiunile 
internaţionale la care a participat România 
după 1990. 

Apoi am vizitat Palatul Parlamentului. 
Aici elevilor li s-a prezentat de către 
comandantul de detaşament dispozitivul de 

pază executat de către jandarmi din cadrul 
U.Sp. 70 şi controlul accesului  executat de 
către S.P.P.. 

Ziua s-a încheiat cu vizionarea 
spectacolului „Comedie pe Titanic” la 
Teatrul de comedie Constantin Tănase 
unde am putut admira actori renumiţi ca 
Adriana Trandafir, Nae Lăzărescu, Vasile 
Muraru şi  Cristina Stamate. 

Ultima zi duminică, 03.02.2013, după 
micul dejun, în drum spre Fălticeni, am 
vizitat unul dintre monumentele dedicate 
cinstea eroilor căzuţi în prima conflagraţie 
mondială - Mausoleul de la Mărăşeşti. 

Vizita a avut un puternic impact pozitiv 
asupra elevilor, deoarece au putut vedea 
„pe viu” o parte din misiunile jandarmeriei 
şi să viziteze obiective de referinţă  a 
istoriei şi culturii poporului român.  
Această  excursie s-a înscris în rândul 
activităţilor extracurriculare organizate de 
şcoală care este un factor important ce 
contribuie la dezvoltarea personalităţii 
umane şi ne formează nu doar ca buni 
profesionişti ci şi ca oameni cu o bogată 
cultură generală. 

 
maior Costel AVRAM 

căpitan Eduard CIUBOTARIU 
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Am început anul calendaristic 2013 cu o veste bună. Vom merge 
în excursie la Bucureşti. Din tot ce ni s-a prezentat, urma să vizităm 
obiective de importanţă deosebită pentru întreaga ţară: Banca 
Naţională a României, Inspectoratul General al Jandarmeriei 
Române, Muzeul Naţional Militar, Palatul Parlamentului, Mausoleul,  
de la Mărăşeşti. 

Am combinat utilul cu plăcutul atunci când am vizionat două piese 
de teatru. La teatrul “Masca” am fost spectatorii piesei “Când 
dragostea poartă pâslari” - piesă spumoasă cu replica smulse din 
cotidianul românesc, o piesă ce ne-a făcut să ne simţim comfortabil şi 
să ne regăsim în comicul de situaţie. De la iubiri prea bătrâne pentru 
domniţe în floarea vârstei, la iubiri idealiste, cu iz romantic italienesc. 

Replica piesei ce se potriveşte societăţii noastre a fost: “Ne 
imaginăm că avem casă, dar n-avem.” “Asta e magia 
teatrului.” (Dottore). Şi alte replici ne-au stârnit râsul: “Izabellei mele i-
ar fi mai bine cu un bătrân bogat decât cu o mănăstire săracă.”, “Nu 
fug, mă retrag strategic.”, “Uşa încuiată, onoare nepătată.” Pe scurt, 
un mix fabulos de replici misogine despre femei şi ironii fine la adresa 
bărbaţilor. 

Piesa “Comedie pe Titanic” ne-a iluminat sufletul cu zâmbete largi. 
Nae Lăzărescu şi Vasile Muraru, actori de comedie care au încântat 
generaţii întregi cu momente umoristice de excepţie, nu mai au nevoie 
de nicio prezentare. Când sunt acompaniaţi de alţi actori precum 
Cristina Stamate, Adriana Trandafir, George Enache sau Raluca 
Guslicov, succesul nu are cum sa fie decât garantat. Momentele 
comice au alternat cu cele muzicale, iar Ansamblul de balet al 
Teatrului de Revistă “Constantin Tănase” a fost, ca de obicei, la 
înălţime. Am avut parte de o seară deosebită. 

Ne-am făcut timp şi pentru o “discuţie” cu Domnul. Am avut ocazia 
să intrăm în biserica din curtea inspectoratului general, construcţie 
ridicată şi finalizată prin bunăvoinţa şi ajutorul cadrelor de acolo. 
Preotul militar al lăcaşului sfânt ne-a ţinut şi o scurtă cuvântare. Ne-a 
amintit că Dumnezeu este mereu cu noi, gata să ne ajute, indiferent 
de situaţie. Dintre multele învăţături una s-a sădit în sufletul meu: “Voi 
sunteţi erorii vremurilor de pace, nu vă sacrificaţi viaţa instantaneu, ci 
în timp.” 

Această excursie a fost o experienţă plăcută şi vrem să le 
mulţumim celor care au contribuit la realizarea acestui vis. 

elev Simona Onodi, clasa 101 
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ianuarie — martie 2013 

“Fi lmul”  evenimentelor  

 
Seara muzeală dedicată lui Mihai Eminescu,  

Fălticeni, 15 ianuarie 
20 de elevi jandarmi au participat la seara muzeală intitulată „Dor de 

Eminescu”, prilejuită de sărbătorirea a 163 de ani de la naşterea poetului, 
organizată de către Muzeul de Artă „Ion Irimescu” şi Asociaţia Fălticeni 
Cultural în Sala „Pictor Aurel Băeşu”. 

 
“Titanic vals”, 24 ianuarie  

Elevi jandarmi au vizionat filmul Titanic Vals în cadrul retrospectivei 
Filmele lui Birlic, eveniment organizat de Asociaţia Fălticeni Cultural 

Manifestări dedicate Zilei 
Unirii  
Iași, 24 ianuarie  

 
Elevii anului I conduși de 

cadre ale Școlii Militare de 
Subofiţeri de Jandarmi 

Fălticeni au participat la 
ceremonia militară și 

religioasă organizată în Piaţa 
Unirii din municipiul Iași cu  
ocazia sărbătoririi Zilei Unirii 

Principatelor Române. 

 
În primul trimestru al acestui an, au sprijinit activitatea didactică 
prin informări pe teme cuprinse în curiculum, următorii ofiţeri din 
cadrul unităţilor Jandarmeriei: 
 
 25 ianuarie— colonel Ovidiu Bodnar (Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Suceava)   
 31 ianuarie—căpitan Lucian Grigoraş (I.J.J. Suceava) 
 7 februarie—căpitan Iulian Macoveiciuc (I.J.J. Suceava) 
 5 martie—maior Dorin Cîrdei (I.J.J. Suceava) 
 22 martie—colonel Constantin Ştefan (şeful Direcţiei 

Secretariat, Analiză şi Informare din cadrul Inspectoratului 
General al Jandarmeriei Române) 
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Echipa de fotbal a şcolii  a început returul campionatului de fotbal 
judeţean, în Liga a IV-a, ediţia 2012-2013.  

Echipa face parte din Asociaţia Clubul Sportiv Şomuz Fălticeni şi 
este susţinută de către Consiliul local şi Primăria municipiului Fălticeni. 

Predare-primire comandă 
 

Începând cu data de 15 februarie a.c., colonelul Liviu Marian, şef Catedră 
Pregătire Socio-Umană şi Limbi Străine va conduce pentru o perioadă de şase luni Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni, fiind 
împuternicit în funcţie prin ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române. 

Împuternicirea în funcţie a survenit promovării şi împuternicirii colonelului Laurenţiu Hopu ca şef Serviciu Formare Profesională şi 
Documentare din cadrul Direcţiei Resurse Umane a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. 

Joi, 21 februarie a.c., a avut loc festivitatea de predare-primire a comenzii unităţii, în prezenţa unei comisii din Inspectoratul General al 
Jandarmeriei Române.  

 
 
În perioada 31.01-03.02.2013, 
elevii anului I, coordonaţi de 
comandantul şcolii, colonel 
Laurenţiu Hopu, au efectuat o 
vizită de documentare în unităţi 
ale Jandarmeriei şi obiective 
turistice din municipiul Bucureşti. 
Detalii în paginile 20,21 ale 
revistei. 

Joi, 28 februarie, elevii din anul al II-lea au 
participat la o şedinţă practic-aplicativă de instruire 
militară desfăşurată cu sprijinul Detaşamentului de 
Pompieri Fălticeni din cadrul Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă „Bucovina” Suceava.  
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Pentru mine, acest examen a fost un prilej în a-mi perfecţiona abilităţile în deprinderile lingvistice. Obţinerea unui atestat în acest domeniu 
îmi confirmă faptul că sunt în măsură să reacţionez la un nivel performant într-o limbă străină. Încurajez şi colegii din generaţiile următoare 
să participe la aceste activităţi, sunt experienţe utile şi totodată unice.  

elev  Condriuc Laurenţiu, clasa 202 
 

A fost o experienţă plăcută din care fiecare am învăţat câte ceva. Ne-am dezvoltat abilităţile de a comunica într-o limbă străină, o deprindere 
ce se va dovedi utilă în activităţile pe care le vom desfăşura în cadrul jandarmeriei. 

elev Palancanu Cristi, clasa 202 
 

Consider că a fost o experienţă foarte plăcută şi interesantă şi că am avut multe de învăţat. Îmi doresc să mai particip la astfel de activităţi. 
elev Ghenu Vlad, clasa 201 

 
Examenele au fost de la simplu la complex, iar cel mai greu mi s-a părut a fost testul de audiţie. Încercând să îmbinăm utilul cu plăcutul, am 
făcut un tur al capitalei şi am vizitat împreună cu ceilalţi colegi Muzeul de Istorie, Casa Poporului şi Universitatea Politehnică. Acest examen 
a însemnat pentru mine un pas în plus pentru viitoarea mea carieră şi totodată o experienţă plăcută, un timp petrecut cu folos.  

elev  Czimbalmos Szilveszter, clasa 203 
 
Pe parcursul examenului am avut multe emoţii, deoarece nu am ştiut la ce să mă aştept, nici nivelul de dificultate nu îmi era cunoscut. Însă am 
trecut toate aceste impedimente datorită ofiţerilor din instituţia gazdă şi a doamnei căpitan. 

elev Buguleţ Radu-Codrin, clasa 203 

Elevi jandarmi la evaluare 
STANAG 

Î 
n zilele de 25 şi 26 februarie 2013, 24 de elevi din anul 
al II-lea al şcolii, însoţiţi de cpt. Rusu Liliana, au 
susţinut testele de competenţă lingvistică la limba 
engleză, conform criteriilor stabilite prin Acordul de 

standardizare NATO, respectiv STANAG 6001.     
Sesiunea de evaluare a celor patru competenţe specifice 

unei limbi străine (scris, vorbit, citit şi ascultat) a avut loc la 
Direcţia Management Resurse Umane a MApN din Bucureşti, 
după ce elevii au susţinut un test preliminar de plasament, pe 
care l-au trecut cu punctaje bune şi foarte bune. Este de 
menţionat faptul că formatul testului de competenţă lingvistică 
folosit în Ministerul Apărării Naţionale este de tip multinivel, 
iar aria tematică vizează atât terminologie generală, cât şi  
militară, echilibrul fiind stabilit în funcţie de structurarea pe 
cele trei nivele de competenţă lingvistică: 

Nivelul 1 (Supravieţuire) : Capacitatea de a înţelege 
formulările concrete, întrebările, răspunsurile şi conversaţiile 
simple; 

Nivelul 2 (Funcţional) : Înţelegerea unor tematici 
concrete variate, cum ar fi: informaţii personale sau legate 
de familie, precum şi probleme de serviciu uzuale; 

Nivelul 3 (Profesional) : Deprinderea de a înţelege 
majoritatea discursurilor aparţinând registrului formal şi 
informal, pe tematici practice, sociale şi profesionale, 
inclusiv domeniile de interes particular şi cele de 
competenţă specială. 
În conformitate cu cerinţele descriptorilor STANAG 6001,  

a fost evaluată capacitatea elevilor jandarmi de a funcţiona din 
punct de vedere lingvistic într-un mediu internaţional unde 
comunicarea se efectuează în limba engleză, iar rezultatele 
finale vor fi comunicate în termen de o lună de la susţinerea 
sesiunii de evaluare. 
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În perioada 18-29 martie a.c., 
Şcoala Militară de Subofiţeri de 
Jandarmi Fălticeni a beneficiat de 
prezenţa doamnei Sarah Soler, 
pentru a sprijini activităţile 
desfăşurate în cadrul modulului de 
comunicare profesională într-o 
limbă străină.  
 
Activităţile desfăşurate de elevii 
jandarmi cu prilejul Zilelor 
Francofoniei au fost sprijinite de 
către doamna profesor Sarah Soler, 
detaşată la Detaşamentul de 
Cooperare al Jandarmeriei din 
cadrul Ambasadei Franţei la 
Bucureşti. 
 
Astfel, marţi 19 martie, elevii 
jandarmi din anul I şi anul al II-lea 
au participat la activităţi didactice 
interactive cu ocazia împlinirii a 20 
de ani de când România este 
membru al Organizaţiei 
Internaţionale a Francofoniei. A 
fost explicată semnificaţia acestei 
zile şi s-au vizionat prezentări şi 
filme didactice referitoare la 
obiectivele comune statelor 
membre ale spaţiului francofon. De 
asemenea, elevii au fost antrenaţi 
în dezbateri şi au realizat afişe 
sugestive pentru evenimentul în 
discuţie. 
 
Activitatea a avut un puternic 
impact pozitiv, elevii au comunicat 
fluent în limba franceză şi au 
împărtăşit valori ale spaţiului 
francofon, căruia aparţine şi ţara 
noastră: diversitate culturală, 
toleranţă, respectarea drepturilor 
omului, 
fraternitate şi 
libertate.  

Profesor francez la 
Zilele Francofoniei  

Pagini realizate de căpitan Liliana Rusu şi 
căpitan Irina Airinei 
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Ceva nu este în regulă cu poza... 

Nicio problemă! Acolo 
eram îmbrăcat altfel... 

Cine-i? 

Primiţi cu colindaaaaaaaaaa? 

Caricaturi realizate de sergent major Cosmin Vătavu,  
Inspectoratul de Jandarmi judeţean Timiş, 
absolvent al şcolii, seria 2009-2011 

Paintball 

Caricatură  

Pasiuni în  
timpul liber 

Zece elevi jandarmi au participat la o partidă de paintball 
organizată la periferia oraşului Fălticeni. 

“Misiunea” stabilită: punerea în practică a tehnicilor şi 
procedeelor de tactica intervenţiei, deprinse în cadrul lecţiilor de 
intervenţie profesională, neutralizarea adversarului şi eliberarea 
ostaticilor.  

 
Au participat:  

elev fruntaş Munteanu George, elev Mereuţă Dănuţ, elev Neagu 
Alina, elev Bologa Mădălin, elev Vădan Călin, elev Achirecesei 

Valentin, elev Truţa Marius, elev Sabdu Dragoş, elev Sârbu 

Cântec  

Nicolae Lăcătuş, 23 de ani din Focşani este elev în anul I şi a impresionat cu 
vocea sa audienţa la Balul Bobocilor organizat în noiembrie 2012, unde a şi 
câştigat titlul de Mister. 

Interpretează melodii din diverse stiluri, însă preferă muzica uşoară. 
Împreună cu elevul Sorin Gabriel Grigore va participa la secţiunea muzică 

uşoară din cadrul Festivalului cultural-artistic al elevilor şi studenţilor organizat 
de Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne la Şcoala de Agenţi de 
Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj Napoca în perioada 22-25 aprilie a.c. 
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E
levii se prezintă 

1 Elev AXINTE Vasile CĂTĂLIN-ALEXANDRU 
2 Elev BALINT Gheorghe ROMEO - CIPRIAN 
3 Elev BOGHEAN Marcel-Ştefan ALEXANDRU ŞTEFAN 
4 Elev CACIUC Silviu BOGDAN-GABRIEL 
5 Elev CURELIUC Viorel IOAN 
6 Elev DEMETER Imre ANDA - ANDREEA 
7 Elev DOROFTEI Radu ALEXANDRU-VLAD 
8 Elev HRINCĂ Nelu-Dorin FLORIN-CRISTIAN 
9 Elev LUPU Mirel PETRICĂ-ALEXANDRU 

10 
Elev 
frt. 

MARE Ioan RADU-IOAN 

11 Elev MORAR Teodor FLORIN-SILVIU 
12 Elev OLARI Toader CONSTANTIN-CORNEL 
13 Elev ONODI Iojă SIMONA 
14 Elev POPESCU Vasile ILIUŢĂ MARIAN 
15 Elev RUDEI Constantin RAREŞ-ALEXANDRU 
16 Elev TĂTĂRĂŞANU Ilie ILIE BOGDAN 
17 Elev ŢURCANU Dorel ROBERT-DUMITRU 

Anul I, seria 2012-2014  

Am 27 de ani, locuiesc în municipiul Suceava, 
sunt căsătorit, am un copil şi am absolvit 
facultatea de drept. 

Am ales să urmez cursurile acestei şcoli, din 
dorinţa de a acumula un bagaj cât mai mare de 
cunoştinţe care să mă ajute în dezvoltarea mea 
profesională. 

În această şcoală am avut ocazia să învăţ de 
la instructori bine pregătiţi, care au dat dovadă 
de devotament şi profesionalism, dornici să ne 
cultive sentimentul demnităţii şi onoarei militare. 

Pe viitor aspir la o carieră şi o evoluţie de 
succes în instituţia Jandarmeriei. 

Elev Fedorov Alexandru 
clasa 204 

Clasa 101, diriginte lt.col. Florin Moloci 

Mă numesc Ilaş Alina 
Mădălina. Am 20 de ani şi 
sunt din oraşul Săveni, 
judeţul Botoşani. 

În anul 2011 am 
absolvit Grupul Şcolar ,,Dr. Mihai Ciucă” Săveni, 
profilul matematică-informatică, iar în acelaşi an am fost 
admisă la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi 
Fălticeni. 

Mi-am ales această carieră, deoarece consider 
meseria de jandarm ca fiind una sigură, cu un salariu 
acceptabil şi care implică multă seriozitate, încredere şi 
siguranţă. 

Păşind pe poarta unităţii am început să înţeleg ce 
înseamnă această meserie. Aici, am găsit oameni serioşi, 
pregătiţi, dar mai ales dornici de a fi alături de noi, de a 
ne îndruma în carieră. 

Nu ne-a spus nimeni că va fi uşor, dar va fi frumos. 
Acest lucru a fost confirmat în aceşti doi ani. 

Consider că pot progresa în această carieră şi îmi 
doresc să urmez o facultate care să mă ajute să urc câteva 
trepte mai sus. 

Sunt mândră că sunt elev al acestei şcoli şi dacă ar fi 
să mai aleg o dată, decizia ar fi aceeaşi. Aici am învăţat 
ce înseamnă să ajuţi şi să fii ajutat. Acum nu mă mai 
gândesc doar la mine şi la siguranţa mea ci şi a celor de 
lângă mine. Acum înţeleg ce înseamnă cu adevărat 
cuvântul ,,echipă”. 

Închei prin a mulţumi, atât instructorilor cât şi 
colegilor, pentru faptul că au fost alături de mine, m-au 
îndrumat şi mi-au întins o mână de ajutor la nevoie. 

Anul II, seria 2011-2013 



 

 

Hrană pentru... 

...minte, 

Bucătarul nostru vă recomandă... 

SARAMURĂ DE CRAP 

 
Trei negustori texani de animale s-au întâlnit pe autostradă 

și au început să se tocmească după cum urmează: 
Kank i-a spus lui Jim: 
 
Îți dau șase porci pentru un cal; în felul acesta, o să ai de 

două ori mai multe animale ca mine. 
 
Duke i-a spus lui Jank: 

 
Îți dau paisprezece oi pentru un cal; în felul acesta, o să 

ai de trei ori mai multe animale decât mine. 
 
Şi Jim i-a spus lui Duke: 
 
Îți dau patru vaci pentru un cal; în felul acesta, o să ai de 

trei ori mai multe animale decât mine. 

24 CUVÂNT ŞI FAPTĂ 
Trimestrul I 

Mod de preparare 
       
Se spală şi se curăţă peştele, după care se filetează. Bucăţile de 

peşte se sărează şi se pun pe grătarul încins. 
 
Saramura: 
ardeii şi roşiile se coc pe grătar după care se curăţă de coajă şi 

se taie cubuleţe; 
într-o cratiţă se pune 1 litru de apă, roşiile, ardeii, cimbru, sare 

şi se fierb, aproximativ, 15 min. 
Bucăţile de peşte, de pe grătar, se pun intr-o tavă, după care se 

toarnă saramura peste ele. 
 
Se serveşte cu mămăliguţă  
POFTĂ BUNĂ!     
 

Rubrică realizată de  
Plutonier Florin ROȘU  

                        Ingrediente: 
 

 Crap 2 kg 

 Roşii 4 buc 

 Ardei gras 2 buc 

Un explorator, un om alb, nerăbdător să ajungă la 
destinaţia sa din inima Africii, promise hamalilor o plată 
suplimentară dacă menţin un ritm mai alert. Pentru câteva zile 
merseră mai repede. Într-o zi, însă, pe neaşteptate, puseră jos 
bagajele şi se aşezară pe pămînt. Nu avea importanţă câţi bani 
le erau oferiţi, refuzau să mai meargă. 

Când, într-un final, exploratorul întrebă de ce se comportă 
astfel, îi dădură următorul răspuns: “Ne mişcăm atât de repede 
încât nu mai ştim ce facem. Acum trebuie să aşteptăm ca 
sufletele noastre să ne ajungă din urmă.” 

Un om se plimbă într-un sătuc pe o ploaie torențială și 
vede o casă arzând. În timp ce se apropie, vede un om 
înconjurat de flăcări așezat în camera de zi. “Hei, casa ta e în 
flăcări!” strigă călătorul. “Știu,” răspunse omul. “Atunci de ce 
nu ieși?” “Pentru că plouă,” spuse. “ Mama mea mi-a spus 
întotdeauna că pot face pneumonie dacă ies afară în ploaie.” 

Comentariul lui Zao Chi la poveste este: “Înțelept e omul 
care poate abandona o situație atunci când e forțat să o facă.” 
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...trup, 

şi ...suflet. 

“Meniu” propus de Paulo COELHO în Maktub 



 

 

 Datele noastre de contact sunt: 
 
Adresa: Fălticeni, str. Armatei, nr. 1-3, 725200 
Tel./Fax: 0230 541660, 0749 276522 
E-mail: relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro  
Web: www.jandarmeriafalticeni.ro 

Link-uri utile: 
 

www.jandarmeriaromana.ro 
www.mai.gov.ro 

 
 

Dacă vrei să afli detalii despre activitatea noastră, 
contactează-ne! 

Sudoku este unul din cele mai cunoscute 

jocuri de perspicacitate din lume.  

Termenul provine din japoneză, unde 数, sû, 

înseamnă—cifră şi 独, doku—unică. 

 Grila jocului este un pătrat de nouă pe nouă căsuţe, 
subdivizat în tot atâtea pătrate identice, numite regiuni 
(vedeţi figura). Regula jocului este simplă: fiecare rând, 
coloană sau regiune nu trebuie să conţină decât o dată 
cifrele de la unu la nouă. Formulat altfel, fiecare 
ansamblu trebuie să conţină cifrele de la unu la nouă o 
singură dată. 

Cifrele nu reprezintă decât o convenţie, relaţiile 
aritmetice între ele nefiind de nici un folos.  

Sudoku este recomandat ca antrenament la gândirea 
logică. Răspundeţi şi voi provocării! SUCCES! 

 

INFORMEAZĂ-TE! 
1.Urmăreşte site-ul şcolii www.jandarmeriafalticeni.ro pentru a afla noutăţi cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere, sesiunea 2013! 
2.Mergi la unitatea de jandarmi din judeţul tău, (în fiecare judeţ există cel puţin o unitate) şi adresează-te 

ofiţerului de resurse umane. El îţi va spune ce ai de făcut, te va consilia, îţi va spune ce documente trebuie să 
cuprindă dosarul tău de candidat şi îţi va recomanda să completezi formularele.  

3.Completează-ţi dosarul cu documentele cerute, în cel mai scurt timp.  
4.Continuă să te pregăteşti temeinic la disciplinele de concurs.  

 

La noi sunt admişi doar cei mai buni!  

Ai decis să te înscrii la 

 Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni? 



 
 


