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Să nu trădăm meseria!
Să nu trădăm vocația!

De multe ori suntem nemulțumiți de prestația celor pe care îi solicităm sau
angajăm pentru unele servicii, prestație pentru care chiar îi și renumerăm, direct
sau indirect din buzunarul nostru.
Calitatea rezultatelor muncii noastre este în strânsă legătură cu pregătirea
profesională, cu răsplata pe care o primim, cu anumite condiții de la locul de
muncă, cât și cu conștiința și educația fiecăruia. Conștiința și educația având
aceeași importanță, în exercitarea profesiei, ca și pregătirea profesională.
Nu cu mult timp în urmă am fost invitat la festivitatea de premiere a unui
festival concurs de muzică folk. Am ajuns la sală după ce a început festivitatea.
Sală care, trebuie să spun, nu îndeplinea multe condiții pentru organizarea unui
astfel de eveniment, dar care era plină, plină de tineri. Până să ajung la locul din
față, am ocupat un loc liber din spate, fiind atent la tot ce se întâmpla, asta și
pentru că nu cunoșteam programul festivității. La un moment dat, din rândurile
din față, se îndreaptă către toaletă un bărbat, plin de vigoarea tinereții, îmbrăcat
mai deosebit și sigur pe el. Ceea ce mi-a atras atenția în continuare, au fost
sunetele care se auzeau dinspre toaletă, sunete ca și cum cineva ar fi încercat să
cânte, să facă vocaliză. Sunetele au continuat să străbată prin ușă minute bune.
Atunci, când pe scenă au fost invitați să-și susțină microrecitalurile invitații
speciali, intuiția mi-a fost răsplătită. Dintre invitații speciali făcea parte și
distinsul domn, cel sigur pe el, și cu vocaliza, despre care urma să aflu, mai
târziu, că era una din marile speranțe ale muzicii clasice românești. După cum
spuneau prezentatorii, ajunsese doar cu câteva ore înainte de începerea
festivității, fiind nevoit, pentru a onora invitația, să conducă aproape neîntrerupt
autoturismul proprietate de la Viena, de unde se întorcea, și unde concertase la
câteva evenimente, până în nordul Moldovei. Prestația pe scenă a fost una de
înaltă ținută. A fost o încântare să-l ascult și o bucurie să văd cum ceea ce
interpreta intra la inima spectatorilor, spuneam, majoritatea tineri, adolescenți. Și
a mai fost un lucru care m-a impresionat la acel om. Lecția de profesionalism.
Pentru o prestație mediocră ar fi putut invoca toate motivele. Oboseala, lipsa unui
spațiu pentru repetiții și încălzire a vocii (să fac vocaliză în toaletă ?), putea să se
gândească și la onorariu, cunoscîndu-se foarte bine bugetul alocat pentru cultură.
Putea să mizeze pe incapacitatea tinerilor de a înțelege muzica clasică. Trebuie să
mai spun că pentru cei care folosesc vocea, cum ar fi interpreții de muzică, orice
gen ar fi, dar în special pentru cei de operă, încălzirea vocii, prin vocaliză, pentru
o redare a sunetelor cât mai fidelă, este esențială, aceasta putând să dureze și
zeci de minute.
M-am bucurat că am onorat invitația, mă bucur pentru cei care reușesc să
organizeze astfel de evenimente și, în egală măsură, mă bucur să văd oameni
care, indiferent ce ar profesa, nu-și trădează meseria, nu-și trădează vocația.
C
Cătălin Simion

Lumea în care trăim

Moto: „Când rațiunea adoarme, armele vorbesc.”

P

rivind în jurul nostru nu putem face abstracție de
faptul că globalizarea și descentralizarea sunt realități
cărora nu ne putem opune.
Globalizarea este procesul prin care distanţa
geografică devine un factor tot mai puţin important în stabilirea şi
dezvoltarea relaţiilor transfrontaliere de natură economică,
politică, socială și culturală. Reţelele de relaţii şi dependenţe
dobândesc un potenţial tot mai mare de a deveni internaţionale şi
mondiale.
În anul 1960 savantul Edward Lorenz a formulat celebra
Teorie a haosului conform căreia: "un fenomen care pare a se
desfășura la întâmplare, are de fapt un element de regularitate ce ar
putea fi descris matematic." În sistemele descrise de această teorie
există o dezordine aparentă.
Sistemele dinamice, cum este și sistemul social în care trăim,
sunt foarte sensibile față de condițiile inițiale. Aceasta sensibilitate
mai este numita și efectul fluturelui. Mici modificări ale condițiilor
inițiale au ca efect rezultate haotice, făcând ca anticiparea efectelor
pe termen lung să fie imposibilă. Conform acestei teorii "Mișcarea
aripilor unui fluture azi poate produce o mică schimbare a
atmosferei. Din această cauză și de-a lungul unei anumite perioade
de timp, atmosferă se va schimba. Peste o luna poate, o tornadă
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care trebuia să lovească coasta Indoneziei nu va mai apărea. Sau
din contră, tocmai din această cauză va apărea.".
La mai puțin de 400 de kilometri de granița de est a României,
a apărut un nou punct fierbinte al Europei de Est. Penisula
Crimeea, unde cea mai mare populaţiei este de origine rusă, parte
componentă a Ucrainei, a fost ocupată de trupele rusești, fără să se
tragă un singur glonţ.
Dacă lucrurile se opresc aici, cel mai probabil vom înregistra
un nou conflict îngheţat în zonă, Crimeea fiind un „pod” care face
legătura cu celelalte enclave rusofone: Transnistria, Abhazia şi
Osetia de Sud.
Ucraina, țară cu o suprafață de aproximativ 600.000 km², ca
entitate de drept internațional și-a declarat independența față de
U.R.S.S. la 24 august 1991. La recensământul din 2013 această
țară avea un număr de 48,5 milioane de locuitori și un produs
intern brut de circa 175 de miliarde de dolari. Rușii reprezintă un
procent de circa 18% din populația Ucrainei, față de ucraineni care
reprezintă 78%, celelalte minorități însumând cu puțin peste 4%
din populație.
„O încălcare drastică a dreptului internaţional”, „Cea mai gravă
criză de la încheierea Războiului Rece”, „O ameninţare la adresa
păcii în Europa”, sunt doar câteva dintre reacţiile oficiale,

(continuare în pag. 3)

(continuare din pag. 2)
formulate în termeni care, în limbajul
diplomatic, reflectă cel mai înalt grad de
îngrijorare.
Dacă, însă, ambiţiile Rusiei vizează şi
ocuparea estului Ucrainei, unde tot
populaţia rusofonă este majoritară, dar nu
într-un procent atât de mare ca în Crimeea,
lucrurile pot degenera cu uşurinţă. Un
conflict sângeros probabil că va schimba
semnificativ datele problemei.
Opţiunile Uniunii Europene sunt
limitate. Rusia nu este genul de stat căruia
să îi poţi impune sancţiuni economice, fără
ca acest lucru să nu se repercuteze grav şi
asupra Occidentului, în condițiile în care
dependenţa de gazul rusesc variază mult de
la stat la stat.
Bulgaria este dependentă în proporţie de
peste 90% iar Polonia de aproximativ 70%
de exporturile din Rusia.
România, care dispune de propriile
rezerve naturale de gaz şi petrol, dar şi de o
reţea de hidrocentrale şi de o centrală
nucleară, importă circa 25% din necesarul
de gaze naturale din Rusia. Germania
importă din Rusia aproximativ 35% din
necesarul său de gaz, în timp ce Franţa şi
Marea Britanie sunt aproape indiferente la
gazul rusesc, întrucât necesarul energetic al
Franţei este asigurat în mare parte de
centralele nucleare, iar britanicii importă
gaz lichefiat şi doar aproximativ 1% din
necesarul lor de gaze naturale este asigurat
de Rusia.
Poziția oficială a României, exprimată
de președintele Traian Băsescu, referitoare
la acest conflict este aceea că situaţia din
Ucraina nu este o ameninţare directă şi
imediată la securitatea României, la
independenţa României şi la suveranitatea
statului român asupra teritoriului naţional.
De asemenea, România consideră că
propria securitate este supusă riscului pe
termen mediu şi lung în situația apariției
unui conflict înghețat localizat în Crimeea.
România consideră că orice prezenţă a
trupelor Federaţiei Ruse pe teritoriul
Ucrainei, fără acordul acesteia şi în afara
acordurilor bilaterale şi a notificărilor
ulterioare deja existente, este o agresiune la
adresa Ucrainei și consideră că statele
semnatare ale memorandumului de la
Budapesta, din 1994, au obligaţia să
declanşeze imediat un proces de negociere
care să ducă la restabilirea legalităţii
internaţionale, inclusiv prin încetarea
oricărei acţiuni a Federaţiei Ruse pe
teritoriul Ucrainei.
Șeful diplomației americane, senatorul
american John Kerry, a declarat în direct la
postul de televiziune CBS, pe 2 martie
2014: „În secolul 21 nu te poți comporta ca
în secolul 19, invadând o altă țară sub un
pretext inventat”, subliniind că Rusia este
încă în măsură să evite o evoluție nedorită a
evenimentelor și să reglementeze criza. În
caz contrar, a avertizat seful diplomației
americane, vor fi introduse sancțiuni

împotriva Moscovei, în plus Rusia riscă să
fie exclusă din Grupul celor 8 state
industrializate.
Contactat de ziariști, purtătorul de
cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov,
a refuzat să comenteze declarațiile
secretarului de stat al SUA.
În ultimii 20 de ani în apropierea
granițelor României au mai avut loc diferite
tipuri de conflicte.
Abhazia şi Osetia de Sud sunt două
republici separatiste din Georgia. Cele două

teritorii se luptă pentru obţinerea
independenţei faţă de Georgia încă de la
începutul secolului XX. Abhazia a devenit
republică sovietică, iar Osetia a rămas în
componenţa Georgiei. Conflictul a
reînceput în anii 1990, în timpul declinului
Uniunii Sovietice, când Georgia s-a
declarat independentă faţă de URSS şi a
adoptat vechea constituţie. Tensiunile au
escaladat în conflicte armate în 1992 şi
2008. Rusia a atacat Georgia în anul 2008 și
a intervenit în forță în relațiile dintre
Georgia și cele două teritorii.
Misiunea civilă a Uniunii Europene de
monitorizare a acordului de încetare a
focului din Republica Georgia a avut ca
scop principal observarea situaţiei din teren,
în urma războiului din vara anului 2008. În
prezent, în cadrul misiunii, Jandarmeria
Română a delegat un ofițer, ce desfăşoară
misiuni, ca:
observarea desfăşurării
evenimentelor în teatrul de operaţii,
culegerea şi analiza de informaţii şi
furnizarea acestora autorităţilor relevate ale
UE.
O altă dispută teritorială este dintre
fosta Iugoslavie şi Kosovo. Destrămarea
Iugoslaviei a dus la formarea a cinci noi
state: Bosnia şi Herţegovina, Croaţia,
Macedonia, Slovenia şi Republica Federală
Iugoslavă. Aceasta din urmă avea în
componenţă şi regiunea autonomă Kosovo.
Războiul a izbucnit în 1998-1999 când
armata de eliberare a Kosovo a început
lupta pentru obţinerea independenţei.
În cadrul misiunii EULEX
a
Uniunii Europene în Kosovo, în perioada
2002-2011, Jandarmeria Română a dislocat

mai multe contingente de luptători, a
executat 10.761 de misiuni, astfel:
menţinerea şi restabilirea ordinii publice,
asigurarea protecţiei unor persoane
importante (VIP), asigurarea măsurilor de
ordine publică independent sau în cooperare
cu ofiţeri de poliţie civilă, misiuni pentru
eliberarea unor ostatici, misiuni de
capturare şi arestare a unor persoane
învinuite de crime de război, acţiuni
poliţieneşti în cooperare cu secţiile de
poliţie din zonă, paza şi apărarea unor
clădiri administrative, escortarea şi paza
unor deţinuţi și alte operaţiuni speciale.
Data de 29 martie 2004 este una extrem
de importantă pentru istoria modernă a
României. Ea consemnează momentul în
care ţara noastră a devenit membră NATO.
„Aderarea va ajuta cauza libertăţii şi va
întări Alianţa Atlantică, principalul pilon al
relaţiilor transatlantice, într-un moment în
care aceasta se confruntă cu noile provocări
ale secolului XXI”, se preciza într-un
comunicat transmis la acea vreme de Casa
Albă.
Organizaţia Tratatului Atlanticului de
Nord, sau pe scurt NATO, este o alianţă
politico-militară care a luat fiinţă în 1949
prin Tratatul Atlanticului de Nord semnat la
Washington. Ea îşi propune menţinerea
păcii şi apărarea independenţei statelor ce o
compun, pe cale politică şi printr-o forţă
militară defensivă menită să răspundă
oricărei forme de agresiune îndreptată
asupra ţărilor membre. Actualmente NATO
cuprinde 29 de state.
Obligaţiile ce revin României prin
Tratatul Atlanticului de Nord sunt de a
contribui la apărarea colectivă, prin forţe
militare pregătite pentru a participa atât la
operaţiuni de tipul articolului 5, cât şi la
acţiuni de prevenire a conflictelor şi
gestionare a crizelor. De asemenea,
România ia parte la structura militară
integrată şi la procesul de planificare
colectivă a apărării. Totodată, ca parte la
Tratat, România se angajează să nu îşi
asume nici o obligaţie internaţională aflată
în conflict cu acest Tratat.
În articolul 5 al Tratatului se specifică:
„Părțile convin ca un atac armat împotriva
uneia sau a mai multora dintre ele în
Europa sau în America de Nord va fi
considerat ca un atac împotriva tuturor și, în
consecință, dacă se va produce un asemenea
atac armat, fiecare dintre ele, exercitând
dreptul său individual sau colectiv la
autoapărare, recunoscut de articolul 51 al
Cartei Națiunilor Unite, va da asistență
Părții sau Părților atacate, prin luarea în
consecință, individual și concertat cu
celelalte părți, a acelor măsuri ce vor fi
considerate necesare, inclusiv folosirea
forței armate, pentru a restaura și a menține
securitatea zonei Nord-Atlantice.”
locotenent colonel
Tiberiu LĂCĂTUȘU
CUVÂNT ŞI FAPTĂ
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27 ianuarie - 21 februarie 2014

Carabinieri la cursul de limbă engleză
de la Fălticeni
Motto: ,,Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, eu viaţa întreagă am visat să trec Prutul.”
Grigore Vieru

n perioada 27 ianuarie - 21 februarie 2014, zece
carabinieri din Republica Moldova au participat
la ,,Cursul de limba engleză” (nivel de bază), organizat
la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi din
Fălticeni, al cărui obiectiv principal a fost dobândirea
competențelor de comunicare în limba engleză, utile atât în
sfera profesională cît și în viața cotidiană.
Pe timpul cursului, interesul cursanților basarabeni s-a
evidențiat în special la exercițiile lingvistice practice, când au
fost puși în situația de a lucra în perechi, în cadrul simulărilor
situaționale pe teme familiare și de interes general, stimulânduse astfel creativitatea, interînvățarea și cooperarea. De
menționat este faptul că programa școlară a fost elaborată
potrivit modelului centrat pe competențe, iar în cadrul
activităților didactice educabilii au formulat enunțuri clare și
simple, acest curs constituind de fapt primul pas în dobândirea
abilităților de comunicare în limba engleză. În afară de
interesul manifestat de cei zece carabinieri față de pregătirea
individuală și de asimilarea cunoștințelor de limbă engleză,
aceștia și-au completat orele de program cu studiu individual,
documentându-se din sursele bibliografice oferite de biblioteca
școlii asupra evoluției armei noastre, precum și a misiunilor
interne și internaționale la care au participat jandarmii români.
Totodată, cursanții basarabeni au aderat atît în mediul formal
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cât și în cel informal la valorile naționale și europene pe care
România le promovează în toate mediile sociale.
În afara programului de pregătire în domeniul limbii
engleze, cursanții au participat și la activități extrașcolare
împreună cu personalul școlii și au efectuat vizite tematice la
muzeele din localitate și din municipiul Suceava, precum și la
mănăstirile din județ, respectiv Putna, Voroneț și Sucevița.
Aceste activități au contribuit la îmbogățirea orizontului
cultural al cursanților basarabeni, familiarizându-se astfel cu
reperele istorice și spirituale ale românilor.
În ziua de 21.02.2014, a fost organizată ceremonia de
încheiere a cursului, prilej cu care celor zece carabineri le-au
fost înmânate diplomele de absolvire, potrivit rezultatelor
obținute, de către domnul col. dr. Robert Iulian Vîță, adjunctul
inspectorului general al Jandarmeriei Române.
Considerăm că această activitate a fost deosebit de utilă
pentru instituția noastră, cât și pentru Jandarmeria Română și
Trupele de Carabinieri, în principal datorită faptului că a
demonstrat capacitatea instituțională de a forma personal din
Republica Moldova la un standard european adecvat.
locotenent colonel dr. Ilie NUȚU
maior Liliana RUSU
(continuare în pag. 5)

(continuare din pag. 4)

Impresii
sergent Găină Adrian-Vladimir: ,,Primul gând pe care l-am avut în
momentul în care am trecut graniţa în România a fost dacă într-adevăr
românii sunt ospitalieri şi dacă vor exista bariere lingvistice. De asemenea,
mă întrebam dacă, deşi suntem vecini, există anumite diferenţe. Această
ultimă îngrijorare era născută pe fondul dorinţei mele de a vedea în
România ceea ce mi-aş fi dorit în Moldova.”

sergent Scutaru Andrei-Victor:
,,Când am plecat din Chişinău, mă aşteptam ca profesorii să predea
temele ca la noi acasă, dar când am participat la prima oră de engleză,
am fost plăcut surprins că este mult mai bine ca la noi. Modalitatea de a
lămuri temele foarte clar m-a impresionat. Dacă nu înţelegeam, ni se
explica cu răbdare, diferenţiat, pentru fiecare dintre noi în parte. Aflândumă patru săptămâni în România, am observat şi m-am convins, contrar
celor afirmate de mulţi de-ai noştri, că românii de aici nu sunt buni numai
ca profesori, ci mai ales ca oameni.”
sergent Scutelnic Victor: ,,Toţi profesorii noştri au fost foarte deschişi şi amabili. Cu celelalte persoane cu
care am intrat în contact ne-a făcut plăcere să schimbăm păreri şi opinii. În şcoala de la Fălticeni a fost totul la
un nivel înalt. Este extrem de greu să înveţi o limbă străină într-un curs de numai o lună de zile, dar este şi mai
complicat de crezut totuşi dacă reuşeşti acest lucru. Şi noi am reuşit.”

plutonier-adjutant Cerga Ivan-Piotr: ,,Până ce am ajuns la şcoală, mă
gândeam la cât de multe cărţi va trebui să învăţăm, dar când am văzut
colectivul în care urma să lucrăm, am descoperit că era chiar mai bine ca
acasă, profesorii fiind primitori şi calmi. Mi-a plăcut foarte mult şi am
apreciat totodată modul de organizare a programului şcolar şi mai ales a
timpului liber, deoarece am avut ocazia să-i descopăr pe români la ei acasă.”

sergent Mereacre Igor-Vladimir: ,,Totul a fost peste aşteptările noastre. Mulţumim că ne-aţi arătat multe
lucruri. Prima dată când am luat contact cu personalul şcolii şi nu numai, am fost impresionat de buna organizare
de care a dat dovadă acesta, de nivelul de pregătire al profesorilor, de comportamentul lor faţă de cursanţi şi elevi.
Masa a fost preparată şi servită într-un mod deosebit, personalul de la popotă şi bucătărie a fost ospitalier şi
atent.”

sergent-major Stoica Ivan-Alexandr:
,,Eu am fost cel mai de departe român,
tocmai de pe Nistru. Am constatat cu
bucurie că, din punct de vedere geografic,
România are multe locuri frumoase şi
deosebite. Am văzut doar o mică parte
dintre acestea şi mi-aş dori ca în viitor să
descopăr mult mai mult. De asemenea mi-a
plăcut foarte mult Şcoala de Jandarmi din
Fălticeni, deoarece funcţionează într-o
clădire veche, dar întreţinută şi păstrată
foarte bine. La noi, din nefericire, sunt
puţine astfel de clădiri. Am remarcat
personalul şcolii care a fost amabil,
respectuos, în general oameni cu suflet.”

CUVÂNT ŞI FAPTĂ
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Aspecte ale comunicării organizaţionale

Consideraţii asupra
comunicării interne

P

rocesul de comunicare este
unul foarte complex, fiind
influenţat de o serie de
elemente. Înainte de a realiza
un plan de comunicare este necesară o
analiză a acestor elemente: obiectivele
instituţiei, strategia şi structura acesteia.
Strategia şi comunicarea internă sunt
în strânsă legătură una cu cealaltă, din
două puncte de vedere. În primul rând
este nevoie de informaţii referitoare la
opiniile angajaţilor şi la punctele slabe şi
tari, comunicarea internă putând ajuta la
implementarea procesului. Este posibil
să fie demarat un proces de comunicare
interactiv care să îi implice pe angajaţi în
luarea deciziilor. În al doilea rând, este
foarte important ca angajaţii să fie
informaţi în privinţa rezultatelor
procesului strategic.
Modul în care membrii unei
organizaţii comunică depinde foarte mult
şi de structura organizaţiei, aceasta
oferind un cadru pentru procesele care au
loc în interiorul organizaţiei. În acel
cadru se realizează diviziunea muncii şi
coordonarea.
Deoarece,
structural,
organizaţia este împărţită în segmente
funcţionale, comunicării interne îi revine
rolul de a armoniza aceste segmente prin
transferul de informaţii şi stimularea
implicării în activitatea globală a
organizaţiei.
Aşadar, comunicarea internă are un
rol vital în buna funcţionare a
organizaţiei, dar, din păcate, în sistemul
militar, comunicarea internă nu are o
tradiţie, fiind înţeleasă greşit sau ignorată
de
mulţi
din
diverse
raţiuni:
compartimentarea muncii – fiecare îşi
desfăşoară munca în sectorul său de
activitate, nu trebuie să ştie ce se
întâmplă la ceilalţi; teama unor şefi de a
fi transparenţi – nu toate aspectele
conducerii trebuie aflate şi înţelese de
subordonaţi, rolul lor fiind doar de a
executa ceea ce li se ordonă, aşa zisa
protecţie a prea multor informaţii
“secrete”.
Bineînţeles că, fiind o organizaţie cu
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structură militară, comunicarea trebuie să
respecte un anumit tipic, este oarecum
standardizată,
bazată
pe
ordine,
regulamente, dispoziţii. Informaţiile de
interes pentru întregul colectiv trebuie să
circule numai prin canale oficiale, pentru
a putea duce la îndeplinirea scopurilor
urmărite, cu respectarea prevederilor
legale privind informaţiile clasificate.
Trăim într-o perioadă în care
informaţia este foarte diversificată şi
circulă foarte rapid. Este de datoria
tuturor celor care lucrează în acest sistem
şi în special a managerilor de a se adapta
la cerinţele unei societăţi moderne,
informaţionale, pentru a răspunde
exigenţelor acesteia. Toate evenimentele
importante, schimbările ce pot apărea în
strategia şi atribuţiile instituţiei trebuie
aduse la cunoştinţa întregului personal
imediat, prin mijloacele de comunicare
internă. Există situaţii când s-au petrecut
evenimente diverse care nu au fost aduse
la cunoştinţa colectivului, neputându-se
astfel fructifica activitatea desfăşurată,
fapt ce ar fi putut duce la îmbunătăţirea
imaginii instituţiei (participarea la
diverse acţiuni, misiuni, vizite ale unor
delegaţii străine etc.), gradul de
pozitivitate ar fi mult mai ridicat, iar cei
implicaţi ar fi mai motivaţi în activitatea
depusă.
De multe ori, în cadrul colectivului,
sunt vehiculate diverse informaţii având
legătură directă sau indirectă cu
specificul activităţilor desfăşurate, dar nu
întotdeauna informaţiile sunt gestionate
corespunzător, deoarece de multe ori
apare reticenţa unor şefi de a aproba
transmiterea
informaţiilor
către
subordonaţi sau alte compartimente ale
organizaţiei. Acest fapt are drept urmare
deteriorarea
informaţiei,
apariţia
zvonurilor.
Trebuie să realizăm faptul că
informaţia circulă oricum. Dacă ea nu
este transmisă către publicul ţintă chiar
de către cei care au emis-o sau ar fi
trebuit să o emită, atunci publicul îşi va
căuta alte metode şi instrumente de

informare, va căuta el informaţia.
Având în vedere aceste aspecte
constatate în diverse unităţi şi
împrejurări, am remarcat o utilizare a
diverselor instrumente de comunicare,
atât formale, cât şi informale, toate fiind
considerate folositoare, într-o măsură
mai mare sau mai mică, în funcţie de
sursa informaţiei şi scopul urmărit. Dar
majoritatea îşi doresc o comunicare
formală, ierarhică sau directă, în ce
priveşte îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu şi diversele aspecte din
activitatea instituţiei care ar putea avea
un impact direct sau indirect asupra
personalului, dar nu neapărat prin
instrumentele tradiţionale, considerate de
multe ori ineficiente, deoarece nu dau
posibilitatea unui feed-back din partea
receptorului (un ordin sec şi impersonal,
şedinţe lungi şi dese la care doar asculţi
şi nu poţi să-ţi exprimi opinia etc). Se
doreşte tot mai mult o comunicare mai
apropiată de nevoile umane, directă, faţă
în faţă, pentru a fi siguri că s-a înţeles
mesajul şi pentru a elimina distorsiunile,
iar informaţia să fie furnizată de cel
îndrituit să o facă, să găsească
modalitatea optimă de a o transmite
tuturor, nealterată – o comunicare
sinceră şi deschisă. În acel moment nu
vor mai exista zvonuri, bârfă şi invidie
între colegi, de multe ori nejustificată (de
ce X merge la curs şi eu nu?, de ce a fost
avansat doar Y?, de ce Z nu execută
serviciul?, de ce ordinele eşalonului
superior nu au fost prelucrate/aduse la
cunoştinţa tuturor? etc).
Cred că în societatea în care ne aflăm
este şi firească această tendinţă, aceea de
a adopta şi folosi metodele şi
instrumentele utilizate în comunicarea
internă într-o organizaţie civilă şi în
mediul nostru militar, fără a afecta
regulile de politeţe şi disciplină militară
(nu-i cad nimănui gradele dacă vorbeşte
calm, frumos, respectuos şi explică pe
înţelesul tuturor ceea ce trebuie făcut).
(continuare în pag. 19)

PERSONALITĂŢI
FĂLTICENI - SUCEAVA
ALEXANDRU LAMBRIOR

F

i u l fonetice, morfologice şi sintactice ale limbii române. De
pitarului un mare ajutor i-a fost cunoaşterea istoriei limbii române
şi a dialectelor ei, precum şi încadrarea ei nu în contextul
limbilor balcanice, aşa cum se procedase, în genere, până
D i m i t r a c h i la el, ci în al limbilor romanice. Energic apărător al
Lambrior, rămâne păstrării unor strânse legături cu limba vorbită de popor,
orfan de ambii Lambrior era un adversar înverşunat al neologismelor de
părinţi la vârsta de orice natură, pe care le considera nocive pentru spiritul
5 ani, fiind dat în limbii române şi pentru caracterul ei naţional. Cât
grija unor rude priveşte limba literară, însuşirile pe care le aprecia
a p r o p i a t e . Lambrior sunt forţa expresivă şi plasticitatea, proprii
Urmează şcoala numai cuvintelor din limba veche, nu şi neologismelor.
Recomandând îmbogăţirea limbii literare prin cuvinte
primară
la
Fălticeni, Tîrgu din limba vie a poporului, el arăta o deosebită preţuire
Neamţ şi Piatra faţă de scriitorii care o foloseau. Consecvent cu aceste
Neamţ. Din 1860 principii şi condus de ideea junimistă a unei educaţii în
intră bursier la spirit naţional, el a alcătuit, în 1862, şi o Carte de citire,
ALEXANDRU LAMBRIOR
Gimnaziul central cuprinzând texte vechi româneşti.
1845 (Fălticeni) - 20.09.1883 (Iași)
A arătat un deosebit interes faţă de istoria şi tradiţiile
din Iaşi, fiind
coleg de clasă cu poporului român, ceea ce i-a permis să încadreze
Calistrat Hogaş şi folclorul literar într-un ansamblu cuprinzător. În
C. Dumitrescu-Iaşi. Absolvind liceul, se înscrie la concepţia lui Lambrior, folclorul are, în primul rând,
Facultatea de litere a Universităţii din Iaşi, reuşind să valoare documentară, atât pentru istoria, cât şi pentru
obţină, din 1868, suplinirea catedrei de literatură, iar din lingvistica naţională. Din această pricină, el recomanda
1869 a celei de istorie, la şcoala pe care abia o terminase. culegerea folclorului, nu de la oamenii instruiţi, ci direct
Numit apoi la Botoşani profesor şi director al liceului din de la locuitorii satelor. În lumina acestui principiu, a
localitate, va fi destituit, în mod arbitrar din motive combătut culegerile efectuate de latinişti.
Este cel dintâi folclorist român care susţine ideea
politice, după doi ani.
Din 1872, Lambrior devine profesor de istorie la alcătuirii unui corpus al literaturii populare, prin
şcoala militară din Iaşi, intrând, la începutul aceluiaşi an, înregistrarea tuturor variantelor şi speciilor, în forma lor
în societatea literară Junimea, la ale cărei „prelecţiuni autentică, spre înţelegerea exactă a ideilor, credinţelor,
populare” participă de câteva ori, conferenţiind pe teme spiritului şi înclinaţiilor literare ale poporului român.
diverse şi remarcându-se prin inteligenţa sa Culegerile parţiale, afirma el, şi-ar avea rostul abia într-o
a doua etapă, ele putând conţine texte prelucrate de
pătrunzătoare şi spiritul critic.
În iunie 1878 revine la catedra de la Liceul Naţional scriitorii culţi, dar fără valoare documentară, ci numai
din Iași, predând şi la diverse şcoli particulare, pentru a- estetică.
Susţinând existenţa în secolele trecute a unei
şi întreţine familia. Bun prieten cu Mihai Eminescu şi
Ion Creangă, continuă să colaboreze la „Convorbiri comuniuni de tradiţie între boieri şi ţărani, Alexandru
Lambrior era de părere că, în secolul al XIX-lea, cei
literare”, unde, dealtfel, şi debutase în 1873.
Alexandru Lambrior s-a remarcat ca filolog îndată dintâi s-au dezrădăcinat, iar ceilalţi receptează tot mai
după publicarea studiului din 1873, despre Limba multe influenţe culte, care dăunează producerii şi
română vechie şi nouă (Tălmăcirea românească a perpetuării folclorului. Aşa s-ar explica dispariţia unor
scrierilor lui Oxenstiern) unul din textele reprezentative specii, cum ar fi balada.
Se stinge din viață la Iași, pe data de 20 septembrie
ale orientării junimiste în probleme de limbă. Plecând de
la principiile unui pozitivism lingvistic de esenţă 1883.
neogramatică, el a fost preocupat de aflarea unor legi
Redacția
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Pagini glorioase
din istoria Regimentului 16 Dorobanţi din Fălticeni
- Luptele de pe înălţimile dintre Oituz şi Slănic (1917) (continuare din numărul trecut)

perpendicular pe drumul strategic
400 şi pe linia sud-vest de cota 789,
punctul numit „Poarta Iadului”. Pe
noul aliniament, care a fost ocupat
în ordine, s-au organizat noi poziţii
de apărare, ceea ce a surprins
trupele germane aflate în plin atac,
determinând respingerea acestora.
În lupta din acea zi a căzut, alături
de numeroşi militari români, şi
„bravul ofiţer francez”, căpitanul
Paul Berge, ataşat pe lângă
regiment din data de 15 ianuarie
1917.
Sesizând fragilitatea poziţiilor
româneşti din Valea Oituzului şi
faptul că acestea nu au primit
întăriri, în dimineaţa zilei de 29
iulie 1917, Comandamentul
german a declanşat din nou un
foarte puternic bombardament de
Militari români pe frontul din Moldova – 1917
artilerie asupra întregului front,
Sursa: fond personal, Ilie Nuţu
urmat de un atac violent de
infanterie în jurul orelor 11.00.
După prânz, flancul drept al Diviziei a 6-a Infanterie de pe
Oituz a cedat, astfel flancul stâng al Regimentului 16
doua zi, pe data de 28 iulie 1917,
Regimentul 16 Dorobanţi a primit
ca întărire un batalion din
Regimentul 14 Doroban ţi,
împreună cu care şi-a consolidat poziţiile de pe
Dealul Muncel şi şi-a prelungit linia de apărare
până la Dealul Mateuşca. La scurt timp după ce
unităţile regimentului şi-au ocupat poziţiile,
germanii, după un masiv bombardament de
artilerie, au atacat Dealul Mateuşca, pe care au
reuşit să-l ocupe către amiaza zilei. Trupele
germane, animate de succesul obţinut, au
continuat să atace scoţând din poziţii batalionul
sosit în sprijin de la Regimentul 14 Dorobanţi şi
ameninţând cu încercuirea Regimentul 16
Dorobanţi. Pentru a evita încercuirea,
Mitraliori români în prima linie, gata să deschidă focul – 1917
comandantul regimentului, colonelul Cezar
Sursa: Mareşal Alexandru Averescu, Notiţe Zilnice din Războiu
Mihail, a ordonat abandonarea poziţiilor şi
retragerea regimentului pe aliniamentul (1916 – 1918), ediţia a II-a, Bucureşti, Editura „Cultura Naţională”, 1935, p. 179.
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(continuare din pag. 8)

Dorobanţi a rămas descoperit. Trupele germane au pătruns 121 luptători dintre care 71 de răniţi şi 50 de morţi. În urma
în spărtura formată şi au început să atace flancul pierderilor mari înregistrate şi datorită oboselii oamenilor,
regimentului, în sectorul cuprins între Vârful Pietrei şi regimentul a fost retras din linia întâi la data de 2 august
Vârful Grozeşti, îndreptându-se către cota 789 (Dealul 1917 şi trecut în rezerva sectorului sud-estic al cotei 789.
Coşna).
După trei zile de odihnă, conform ordinului nr. 212 al
Pantele sudice ale Dealului Coşna au fost apărate la Brigăzii 14 Infanterie, regimentul şi-a început deplasarea
baionetă doar de două plutoane. Neputând rezista şi fiind spre Valea Lupului, urmând drumul spre cota 475, unde a
copleşiţi de numărul inamicului, aceştia s-au retras pe o ajuns în jurul orelor 01.30. Imediat după atingerea
nouă poziţie, la est de cota 789. În acelaşi timp, numeroase obiectivului, a fost trimisă o companie cu o secţie de
trupe germane au atacat flancul drept al regimentului, care a mitraliere în Valea Lupului, stabilind legătura cu un batalion
fost astfel nevoit să se retragă spre Valea Slănic. Centrul din cadrul Regimentului 14 Dorobanţi şi cu Regimentul 1
regimentului, având ca sprijin poziţia foarte importantă de la Cavalerie din Divizia 1 Cavalerie. Crearea acestei densităţi
cota 789, a primit lovitura principală în jurul orelor 16.00. de forţe s-a executat în vederea iniţierii unei acţiuni pentru
Datorită rezistenţei lor eroice şi conştientizând consecinţele recucerirea Dealului Candea, pierdut de batalionul
pierderii acestei poziţii, militarii regimentului nu au cedat căpitanului Popa din Regimentul 14 Dorobanţi. Declanşarea
decât 200 m de teren. În aceste momente a căzut
sublocotenentul erou Vierme Serafim.
Trupele germane au fost oprite pentru
moment, dar au flancat ulterior Dealul Coşna
dinspre nord atacând cu disperare. Centrul
poziţiei, unde se găsea şi punctul de comandă al
regimentului, chiar dacă a fost atacat din vest şi
nord, a rezistat, ceea ce a dezorientat trupele
germane.
Cu un curaj deosebit şi dispreţuind moartea,
toţi militarii regimentului, de la ultimul soldat
până la comandant, au declanşat un contraatac la
baionetă în josul Dealului Coşna, ceea ce a
produs panică în rândurile germanilor. Germanii
au fost copleşiţi de energia contraatacului şi, în
plină dezordine, au încercat să se salveze fugind
pe Valea Lupului. În urma contraatacului dat de
centrul forţelor regimentului, germanii au pierdut
Infanterişti români gata de acţiune – 1917
aproximativ efectivele unui batalion.
Sursa: Mareşal Alexandru Averescu, Notiţe Zilnice din Războiu
Până pe data de 30 iulie 1917, sectorul de
front apărat de Regimentul 16 Dorobanţi a fost (1916 – 1918), ediţia a II-a, Bucureşti, Editura „Cultura Naţională”, 1935, p. 210.
stabilizat. Astfel, militarii regimentului ocupau
un aliniament cuprins între limită stânga nord-est 200 m de atacului asupra Dealului Candea a fost însă mult întârziată,
cota 789, unde s-au legat de trupele Diviziei a 6-a Infanterie, iar odată cu lăsarea serii, atacul a fost oprit. Deoarece era
iar la limita din dreapta către Valea Slănicului făceau iminent un contraatac inamic, unităţile regimentului au
trecut la amenajarea poziţiilor defensive, încheind prin
joncţiunea cu trupele Regimentului 14 Dorobanţi.
Faptul că parte din Dealul Coşna era ocupată de trupele aceasta o pagină glorioasă din istoria sa, şi totodată,
germane, a determinat Comandamentul Brigăzii 14 anunţând altele la fel de importante şi spectaculoase pentru
Infanterie să întreprindă măsuri urgente pentru recucerirea viitor.
în totalitate a acesteia. În ziua de 31 iulie 1917, din ordinul
locotent colonel dr. Ilie NUŢU
brigăzii, Regimentul 16 Dorobanţi, a primit ca întăriri
efectivele Regimentului 2 Grăniceri şi un batalion din
Regimentul 22 Infanterie, cu ordinul expres de „a se ataca
poziţiunea inamică pentru recucerirea cotelor 789 şi 703.”
Bibliografie:
La atacul asupra celor două obiective au participat
Batalioanele 1 şi 2 din Regimentul 16 Dorobanţi, Batalionul
 Arhivele Militare Române (din Piteşti), fondul
2 din Regimentul 2 Grăniceri şi un batalion din Regimentul
Regimentul 16 Infanterie, nr. 1037, dosarul nr. 3/ 1877 –
22 Infanterie. În urma atacului, care a început în jurul orelor
1931.
11.00, obiectivul cota 789 (Dealul Coşna) a fost cucerit în
 Petre Otu, Mareşalul Alexandru Averescu militarul,
totalitate, iar cota 703, numai până la valea de la nord de
omul politic, legenda, Bucureşti, Editura Militară, 2009.
Vârful Pietrei. Inamicul în retragere a abandonat pe câmpul
 Mareşal Alexandru Averescu, Notiţe Zilnice din Războiu
de luptă 171 de arme şi o mitralieră „Maxim” .
(1916 – 1918), ediţia a II-a, Bucureşti, Editura „Cultura
Pierderile regimentului înregistrate după „două asalturi la
Naţională”, 1935.
baionetă” au fost următoarele: ofiţeri răniţi, maior Mihăescu
 Victor Aelenei, Retrospectivă Istorică a Grănicerilor
Teodor-comandant de batalion, căpitan Stăiculescu
Români şi a Poliţiei de Frontieră Române, Bucureşti,
Alexandru – comandant de companie, sublocotenenţii Lateş
Editura Pro Transilvania, 2001.
Ioan şi Cerbulescu Ioan – comandanţi de plutoane; trupa
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Insigna

,,Trupa cu schimbul”

„ Tr up a
cu
schimbul” erau
d e n u m i t e
t r u p e l e
teritoriale
din
armata română
în
perioada
1850-1941. Se
numeau
aşa
pentru că făceau
serviciul militar
în schimburi: o
săptămână
de
serviciu şi trei
săptămâni
acasă.
Acest
sistem
de
p
r
e
g
ă
t
i
r
e
Insigna “Trupa cu schimbul” avers
m i l i t a r ă
p r e z e n t a
avantajul unor economii bugetare importante, pentru că în
acest fel se puteau ţine sub arme efective mai mari care-şi
asigurau în mare parte singure cazarea şi hrana. Chiar şi
uniformele trebuiau să şi le confecţioneze singure, în
conformitate cu regulamentele existente la acea dată. De
aceea uniformele lor erau asemănătoare costumului ţărănesc.
Statul nu le asigura decât armamentul şi muniţia. Călăraşii
veneau la armată cu propriul lor cal. Trupele cu schimbul au
purtat diferite titulaturi în decursul timpului:
"Grăniceri" (1850-1872), "Dorobanţi călări" sau "Dorobanţi
de judeţe" (1850-1872), "Dorobanţi" (infanterie teritorială)
(1872-1891) sau "Călăraşi" (cavalerie teritorială) (18721940). Soldaţii cu schimbul făceau armata o perioadă mai
lungă (aproape dublu) decât cei de linie, care erau tot timpul
sub arme. Ei erau instruiţi câteva săptămâni, la început, iar în
caz de campanie trupele cu schimbul erau mobilizate pe
regimente, ca şi trupele de linie, aşa cum s-a întâmplat în anul
1877. În 1891 a început un proces de unificare a trupelor
teritoriale de infanterie cu cele de linie, primele fiind complet
desfiinţate în 1908. De atunci toată infanteria română a făcut
doar serviciul permanent. Călăraşii au rămas ca trupe cu
schimbul în armata română şi în perioada interbelică, trupele
permanente de cavalerie (roşiorii) fiind prea costisitoare.
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Pentru cei care
veneau
la
armată
cu
propriul cal, sa adoptat la
sfârşitul anilor
1930, insigna
„Trupa
cu
schimbul”. Au
existat însă şi
insigne pentru
"artilerist cu
schimbul" (cei
care
făceau
armata
la
artilerie
cu
propriul cal),
precum şi de
"motociclist cu

Insigna “Trupa cu schimbul” revers

schimbul" (care-şi aducea motocicleta de acasă şi o punea la
dispoziţia armatei, ca cercetaş sau curier). Insigna este
confecţionată din tablă cu grosimea de un milimetru, prin
ambutisare şi are dimensiunile 53 x 48 mm. Este formată prin
suprapunerea a trei elemente: o potcoavă, 2 săbii de cavalerie
încrucişate şi în interiorul potcoavei peste săbii, un cap de cal
orientat spre dreapta văzut din profil.
Pe suprafaţa potcoavei este inscripţionat numele insignei
„T * R * U * P * A cu SC * HI * M * BU * L” literele fiind
despărţite de nişte puncte care reprezintă caielele cu care se
potcoveau caii. Sistemul de prindere este cel comun, cu ac de
prindere. Insigna prezentată în această lucrare face parte din
colecţia privată a autorului.
ing. Mugurel-TudorTUDORA

Surse de informații:
 Prof. Cornel Andone – Muzeul Militar Naţional
“Regele Ferdinand” Bucureşti
 http://forum.transylvanian-numismatics.com/

Medalia

,,Răsplata Muncii pentru Învățământ”

Modelele 1898, 1900, 1906
La crearea medaliei, care putea fi acordată doar celor
cu naționalitatea română, au fost instituite două clase.
Medalia este de formă circulară cu diametrul de 30 mm și
grosimea de 2,5 mm, fiind confecționată din metal galben
pentru clasa I-a și din metal alb pentru clasa a II-a. Pe
avers medalia are gravat portretul regelui Carol I
înconjurat de cuvintele Carol I Rege al României iar pe
revers deviza Ca răsplată muncii pentru învățămîntul
primar ,înconjurată de o ghirlandă circulară de stejar cu
câte o fundă în partea superioară și inferioară. Ulterior, în
funcție de domeniul de acordare, deviza a putut fi Ca
răsplată muncii pentru învățămîntul secundar sau Ca
răsplată muncii pentru învățămîntul profesional.
Panglica, lată de 30 mm, este din mătase ripsată, având la
mijloc o bandă de culoare albă de 10 mm și pe fiecare
margine câte o bandă roșie de câte 10 mm fiecare și este
atașată la medalie prin intermediul unui inel.

Modelul 1907
Instituit prin Decretul Regal No. 1061, din 5 martie
1907, modelul „unificat” avea trei clase (aur, argint și
bronz) și putea fi acordat drept încurajare și răsplătire
atât membrilor corpului didactic de toate gradele pentru
serviciile aduse învățământului, cât și persoanelor care,
fie prin scrieri, fie prin donațiuni importante sau prin
diferite moduri, vor fi contribuit la dezvoltarea
învățământului și progresul cultural național în genere.
Medalia este similară, având doar două diferențe: în
partea superioară este o coroana mică de lauri cu un
diametru de 25 mm ce permite atașarea panglicii și
deviza se reduce la fraza Ca răsplată muncii pentru
învățămînt.

Medalia
,,Răsplata Muncii pentru Învățământ”
(colecţie autor)
P

plutonier adjutant Nelu ALDEA
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OAMENII NOŞTRI

“Recunoșteam pe românul hâtru de la țară,
hotărât să treacă peste toate nevoile și
necazurile şi să o ia de la capăt”

L

ocalitatea mea natală este
Dolhasca. Acolo unde
Șomuzul Mare se varsă în
Siret, acolo unde sunt
puternici curenți de aer veniți de pe văile
celor două râuri, acolo unde era odată un
mic nod de cale ferată, mai este și astăzi,
dar aproape nefolosit. Acolo unde cu mare
drag mergeam la bunicii mei, și unde cu
copilăroasă purtare mă ungeam cu mierea
de albine din stupii bunicului. Acolo unde
întotdeauna, cu nerăbdare, aștept să ajung.
Unul din bunici, amândoi sunt veterani de
război, a cărui grădină ajungea până sub
poalele pădurii, spunea, din când în când,
că el aproape o viață a crescut porci
mistreți. Asta o zicea pentru că mereu,
toamna, turme de porci mistreți răvășeau
și distrugeau mare parte din recoltă.
Puteam vedea, din cuvintele rostite, pe
țăranul păgubit, dar, din intonație,
recunoșteam pe românul hâtru de la țară,
hotărât să treacă peste toate nevoile și

P

ărinții mei sunt de loc din
localitatea
Bogdănești
–
Suceava. Dar eu spun că sunt
fălticenean, pentru că la oraș
s-au mutat părinții de când eu aveam câțiva
anișori. Pe soția mea o cunosc de când
eram copii, fiind vecini cu blocurile. Și,
după
o
cunoaștere mai
amănunțită
(prietenia
în
sine), care a
durat aproape
trei ani, ne-am
căsătorit,
iar
acum avem și
un îngeraș de
fată care ne
umple timpul
și ne alungă
grijile
și
întristările.
Cariera militară am îmbrățișat-o în anul
2001, odată cu intrarea în Școala Militară
de Subofițeri de Jandarmi Drăgășani, pe
care am absolvit-o după doi ani. Motivele
pentru o carieră militară? Îmi plăcea și îmi
place ținuta militară, m-am gândit apoi la
CUVÂNT ŞI FAPTĂ
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necazurile. Și așa au
și
fost,
niște
răzbătători.
Când
am
terminat eu liceul,
ISE-ul de la Iași era
la
mare
căutare,
numărându-mă și eu printre viitorii
candidați. Într-una din zile vine în clasă
unul dintre colegi cu o ofertă de la
Academia de Poliție, astfel încât peste
câțiva ani făceam și eu parte dintre
absolvenții academiei, alături de alți doi
colegi de clasă din liceu. Dacă la
terminarea liceului a fost o hotărâre luată
la prima impresie, acum, după atâția ani,
pot să spun că, atunci, puteam lua orice
altă hotărâre, dar cert este un lucru, ceea
ce fac acum îmi place. Asta și datorită
familiei care mă înțelege și mă sprijină,
mai ales de când, în cadrul școlii,
îndeplinesc o funcție cu responsabilități
destul de delicate, dar și satisfacției că

foarte multe lucruri le-am învățat din
mers, am „furat meserie” (singurul furt
care nu se pedepsește, dimpotrivă este
recomandat).
La tinerii de azi văd o oarecare
superficialitate. Dacă ar fi să ne bucure
ceva, este faptul că apreciază ceea ce
trebuiau să facă la timpul potrivit. Pe fetița
noastră încercăm să o responsalizăm în tot
ceea ce face. Mi-aș dori ca fiecare familie
să-și responsabilizeze copiii, școala să
responsabilizeze
elevii,
autoritățile,
societatea să responsabilizeze tinerii.
colonel Ionel POSTELNICU

“M-a impresionat tehnica de luptă a americanilor”

stbilitatea care ți-o
oferă, și, plăcându-mi provocările, am mers
unde era concurență, școlile militare în
acea perioadă fiind mult mai căutate. În
prezent îndeplinesc funcția de subofițer
principal la catedra socio-umană și limbi
străine și normă didactică ca instructor de
intervenție profesională. O experiență
plăcută și utilă în cei zece ani de activitate
a fost misiunea din Afganistan, din anul
2012, la care am participat. Spun plăcută
pentru că am avut o stare de bucurie și
mulțumire când am aflat că am avut cea
mai mare medie, în urma examenelor
susținute, după terminarea cursului ce s-a
desfășurat la Școala de Aplicație ,,Mihai
Viteazul” București și Centrul de Pregătire
și Perfecționare Jandarmi Ochiuri, curs
necesar plecării în misiune. Apoi, mi-a
plăcut ceea ce am avut de executat în
misiune, mi-am făcut prieteni. Traslatorul
meu, care s-a căsătorit în acea perioadă,
chiar m-a invitat la nunta lui, care avea loc
la 40 km de Kandahar, dar condițiile
misiunii nu-mi permiteau onorarea
invitației. Pe parcursul misiunii am fost
plăct
surprins
de
ospitaliatea
și
religiozitatea afganilor și m-a impresionat
tehnica de luptă a americanilor. Spun că a

fost o experiență utilă pentru că, trebuie să
recunosc, motivația principală a plecării a
fost pareta materială, deci din punct de
vedere financiar a fost ,,utilă” misiunea.
Celelalte motive fiind cunoașterea limbii
engleze, stăpânirea și ușurința punerii în
aplicare a cunoștințelor necesare execurării
misiunii ș.a. Din punct de vedere
profesional a fost utilă pentru că se capătă
o mare experiență, îți dă o stăpânire de sine
de care nu știi că ești capabil, te
mobilizează, te ambiționează. După o astfel
de misiune îți dai seama că partea materială
este importantă, dar ce ține de pregătire , de
trăire, de spirit este mai presus. Altfel aș
pleca acum într-o misiune internațională.
Ce am observat eu, lucrând și cu elevii
și cu soldații în termen? Este mai ușor să
lucrezi cu elevii. Asta poate și datorită
selecției care se face cât și bunei capacități
de cunoaștere, stăpânire și axploatare a
tehnologiilor de ultimă oră, indiferent de
domeniu. Ca recomndare. O abordare și o
tratare mai serioasă a tuturor lucrurilor, nu
numai a celor de care sunt interesați.
plutonier major Ovidiu GRIGORAȘ

al Bisericii Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni

„Rugaţi-vă neîncetat” (I Tes. 5,17)

Anul omagial euharistic
(al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi
C
Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română
n şedinţa de lucru a Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române din toamna anului
trecut s-a stabilit ca anul 2014
să fie declarat Anul omagial euharistic
(al
Sfintei
Spovedanii
şi
al
Sfintei Împărtăşanii)
şi
Anul
comemorativ al Sfinţilor Martiri
Brâncoveni în Patriarhia Română. În
acest sens, toate segmentele cu activităţi
sociale din România – Biserică, Şcoală,
Armată, Spitale, Penitenciare, etc – vor
aduce mărturii despre viaţa euharistică a
creştinului şi istoria Bisericii Ortodoxe
Române.
Nevoia omului contemporan pentru
Sfânta Spovedanie şi Sfânta
Împărtăşanie este una stringentă,
raportat la nevoile multiple, activităţile
complexe şi ramurile diverse de
activitate umană a zilelor noastre. În ce
privește Sfânta Împărtășanie, să ne
aducem aminte de cuvântul
dumnezeiesc al Mântuitorului Hristos,
care ne-a dat reţeta neperisabilă a vieţii
depline, intense, adevărate încă de acum
2000 de ani: ,,Adevărat, adevărat zic
vouă, dacă nu veţi mânca Trupul Fiului

Î

Omului şi nu veţi bea Sângele Lui, nu
veţi avea viaţă în voi.” (Ioan 6, 53).
Mare cuvânt dacă ţinem cont că aproape
tot ce ţine de viaţa omului secularizat
sau nu al timpurilor noastre se
raportează la mâncare. Iată că Hristos
Domnul nu a ocolit subiectul mâncării,
ci ne-a arătat mai întâi că se poate posti,

El Însuşi postind înainte de începerea
activităţii Sale misionare 40 de zile şi 40
de nopţi (Matei, cap.4), ca pregătire
pentru Hrana cea tare a Euharistiei, ne-a
arărat că pâinile şi hrana în genere poate
fi înmulţită la nevoie (Matei cap.14), ca
început de activitate caritativă a
Bisericii. Mântuitorul într-adevăr nu nea lăsat orfani, aşa cum ne-a făgăduit, ci
la ultima Sa masă de pe pământ, Cina
cea de Taină, a săvârşit prima Sfântă
Liturghie din lume pentru ca noi să
rămânem veşnic cu Trupul şi Sângele
Său (Matei XXVI, 26-29; Marcu XIV,
22-25 si Luca XXII, 16-20). Iar această
tainică ascundere a lui Hristos în Sfânta
Împărtăşanie o întâlnim şi în drumul
ucenicilor Luca şi Cleopa spre Emaus:
,,Şi, pe când stătea la masă cu ei, luând
El pâinea, a binecuvântat-o şi frângând
le-a dat lor. Atunci li s-au deschis ochii
şi L-au cunoscut, dar El s-a făcut
nevăzut dinaintea lor. Şi au zis unul
către altul: <<Oare nu ne ardea în noi
inima noastră când ne vorbea pe cale şi
ne tâlcuia Scripturile?>>”(Luca XXIV,
30-32).
(continuare în pag. 14)
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Anul…
(continuare din pag. 13)

Sfânta Spovedanie reprezintă calea
cea mai propice a împăcării sufletului
cu Dumnezeu. Căci cum Îl poţi face pe
Dumnezeu ca oaspetele Cel mai de
seama a interiorului vieţii tale, a interiorului sufletului şi trupului tău dacă nu
ai făcut mai întâi curăţenie deplină în
fiecare dintre acestea pentru a putea
primi bucuria acestei prezenţe unice
prin calitatea dumnezeirii Sale? Iar
spovedania e adevărată dacă o facem
sincer, complet, cu o cercetare prealabilă a conştiinţei noastre, cu hotărârea
de a ierta pe toţi din jur,
indiferent la cine este dreptatea, căci după spusa Sfinţilor Părinţi pacea este mai
mare decât dreptatea, cu
hotărârea de a nu mai repeta
păcatele proprii, de a ne
primeni şi de a ne asuma
total reţeta duhovnicească,
respectiv canonul, primit de
la duhovnicul nostru. Iar
încununarea efortului de a
scăpa de negura păcatului
care astupă simţirile noastre
trupeşti şi sufleteşti este
Taina Tainelor, Dumnezeiasca Împărtăşanie, prin care
Hristos devine lucrător deplin pentru noi din interiorul
nostru, din trupul şi sângele
nostru care devin una cu
Trupul şi Sângele Său.
A fi împărtăşit cu Dumnezeu este semnul celei mai
înalte calităţi umane, a
demnităţii
trăite
la
superlativ. A fi una cu
Hristos înseamna a te fi
antrenat cum se cuvine
pentru a rămâne necontenit
cu Stăpânul în Împărăţia Sa;
a-L primi pe Hristos cu Trupul şi
Sângele Său în interiorul trupului şi
sângelui propriu este dovada intimităţii
iubirii, smereniei şi binecuvântării Sale
milostive care, întâlnind libertatea
dorinţei noastre de a fi cu Dumnezeu,
sfinţeşte tot ceea ce înseamnă gând,
cuvânt şi faptă a noastră spre mântuire.
Sf. Constantin Brăncoveanu
(1654-1714) formează împreună cu Sf.
Neagoe Basarab şi Sf. Ştefan cel Mare
treimea de voievozi români încununaţi
cu nimbul sfinţeniei de neamul lor.
Descendent al familiilor boierilor
Craioveşti, după tată, iar după mamă,
din vechea familie a Cantacuzinilor,
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Constantin Brâncoveanu a fost crescut
de mic sub dealul mitropoliei din
Bucureşti, în casele locuite de mama sa
Stanca şi bunica dinspre tată, Păuna
Greceanu. Influenţat de unchii săi
Şerban Cantacuzino, viitorul domn şi,
mai ales, Constantin Cantacuzino
Stolnicul,
tânărul
Constantin
Brâncoveanu a parcurs ştiinţele
umaniste ale timpului său şi a învăţat
repede limbile greacă, latină şi slavonă.
A fost ales domn al Ţării Româneşti
fără voia sa, la vărsta de 34 de ani şi,

într-o scrisoare trimisă către ţarii
Rusiei, parcă întrezărea ce avea să se
întâmple, spunând: ”Slujba mea este să
îndur năpăştile şi chiar să-mi vărs
sângele în numele lui Hristos şi al
Domnului nostru Dumnezeu, pentru
credinţă, pentru Una, Sfântă, Ortodoxă
şi Apostolească Biserică”.
Realizările sale în domeniul culturii
sunt remarcabile. Prin aducerea în ţară
a Sfântului Antim Ivireanul, în Ţara
Românească s-au întemeiat 5 tipografii
domneşti: la Bucureşti, Târgovişte,
Snagov, Râmnic şi Buzau şi, astfel,
limba română a intrat definitiv în cult,
tipărindu-se pentru trebuinţele Bisericii

Apostolul,
Evanghelia,
Octoihul,
Molitfelnicul şi Liturghierul. Multe din
aceste cărţi au fost trimise în dar şi
fraţilor români din Moldova şi
Transilvania. Stilul brâncovenesc este
împletirea armonioasă între arhitectura,
pictura murală și sculptura de factură
locală cu stilul neo-bizantin și ideile
novatoare ale renascentismului italian.
Prima ediţie integrală a Bibliei din
limba română, Biblia de la Bucureşti,
din anul 1688, cunoscută sub numele
de Biblia lui Şerban Cantacuzino, este
strâns legată şi de numele lui
Constantin
Brâncoveanu.
Ctitoriile sale bisericeşti nu
sunt
însă
mai
puţin
importante:
Potlogi
şi
Doiceşti,
Dâmboviţa şi
Mogoşoaia, în provincie;
Sf. Ioan Grecesc, Sf. Sava şi
Sf. Gheorghe Nou în
Bucureşti, precum şi sfintele
mănăstiri Hurezi, Râmnicu
Sărat, Sâmbăta de Sus,
Surpatele,
Polovragi
şi
Turnu din Târgşoru Vechi,
Prahova.
Moartea martirică, de la
Constantinopol,
a
lui
Constantin Brâncoveanu, a
celor patru feciori ai săi,
Constantin, Ştefan, Radu şi
Matei, şi a ginerelui şi
sfetnicului
său
Ianache
Văcărescu, a avut ca început
rodul trădării din ţară şi a
urzelilor turceşti de a pune
mâna pe averea importantă a
familiei domnitorului, și a
fost
încununată
cu
mărturisirea credinței în
Hristos a celor cinci sfinți
români. Ultimile sale cuvinte
au fost însă demne de statutul său de
domnitor creştin cu chemare de sfânt:
„Iată, toate avuțiile și orice am avut,
am pierdut! Să nu ne pierdem încă şi
sufletele... Stați tari și bărbătește,
dragii mei! Să nu băgați seamă de
moarte. Priviți la Hristos, Mântuitorul
nostru, câte a răbdat pentru noi și cu ce
moarte de ocară a murit. Credeți tare
întru aceasta și nu vă mișcați, nici vă
clătiți din credința voastră pentru viața
și lumea aceasta...”.
preot dr. Florin GRIGORESCU

CUVÂNT DIN SCRIPTURĂ
Răbdare și sfințenie
Evrei 12, 1- 14
1. De aceea și noi, având împrejurul nostru atâta nor de
mărturii, să lepădăm orice povară și păcatul ce grabnic ne
împresoară și să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă
înainte.
2. Cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, începătorul și plinitorul
credinței, Care, pentru bucuria pusă înainte-I, a suferit crucea,
n-a ținut seama de ocara ei și a șezut de-a dreapta tronului lui
Dumnezeu.
3. Luați bine aminte, dar, la Cel ce a răbdat de la păcătoși,
asupra Sa, o atât de mare împotrivire, ca să nu vă lăsați
osteniți, slăbind în sufletele voastre.
4. În lupta voastră cu păcatul, nu v-ați împotrivit încă până la
sânge.
5. Și ați uitat îndemnul care vă grăiește ca unor fii: ,,Fiul meu,
nu disprețui certarea Domnului, nici nu te descuraja, cînd ești
mustrat de El.
6. Căci pe cine îl iubește Domnul îl ceartă, și biciuiește pe tot
fiul pe care îl primește”.
7. Răbdați spre înțelepțire, Dumnezeu se poartă cu voi ca față
de fii. Căci care este fiul pe care tatăl său nu-l pedepsește?
8. Iar dacă sânteți fără de certare, de care toți au parte, atunci
sânteți fii nelegitimi și nu fii adevărați.

9. Apoi dacă am avut pe părinții noștri după trup, care să ne
certe, și ne sfiam de ei, oare nu ne vom supune cu atât mai
vârtos Tatălui duhurilor, ca să avem viață?
10. Pentru că ei, precum găseau cu cale, ne pedepseau pentru
puține zile, iar Acesta, spre folosul nostru, ca să ne împărtășim
de sfințenia Lui,
11. Orice mustrare, la început, nu pare că e de bucurie, ci de
întristare, dar mai pe urmă dă celor încercați cu ea roada
pașnică a dreptății.
12. Pentru aceea, ,,îndreptați mâinile cele ostenite și genunchii
cei slăbănogiți.
13. Faceți cărări drepte pentru picioarele voastre”, așa încât
cine este șchiop să nu se abată, ci mai vârtos să se vindece.
14. Căutați pacea cu toți și sfințenia, fără de care nimeni
nu va vedea pe Domnul.

Pelerin în Bucovina

Mănăstirea Slatina

S

e află în comuna Slatina, județul Suceava, la
25 de km vest de Fălticeni. Este mănăstire
de maici, cu aproximativ 45 de viețuitoare și
viață de obște. Numele vine de la izvorul
sărat din apropiere. Hramul bisericii mănăstirii este
Schimbarea la Față. Mănăstirea Slatina este ctitoria și
necropola voievodului Alexandru Lapușneanu,
sfințită la 14 octombrie 1558. În pronaos se află
tabloul votiv în care se află reprezentată întreaga
familie a lui Alexandru Lăpușneanu, care a avut
patru băieți și patru fete. Ctitorul a înființat aici o
școală de muzică și o bibliotecă cu cărți și
manuscrise. Atât în biserica mănăstirii cât și alături,
se află morminte ale familiei domnitorului. Tot în
această mănăstire este și mormântul Mitropolitului
cărturar Veniamin Costachi. La această mănăstire a
fost monah Î.P.S. Antonie Plămădeală, vrednicul de
pomenire Mitropolit al Ardealului, în vremea în care
era stareț aici părintele Cleopa, marele duhovnic de mai târziu al mănăstirii Sihăstria. Mănăstirea a fost clădită de meșteri locali și din
Transilvania și a fost zugrăvită de pictori necunoscuți din școala moldovenească a secolului al XVI-lea. Așezământul a fost în mai multe
rânduri jefuit de odoarele sale: în timpul lui Despot Vodă (Ioan Iacob Heraclid), al lui Ioan Vodă cel Cumplit, al eteriștilor. Cea mai importantă
renovare a acestui așezământ s-a făcut între anii 1968-1973, când s-au restaurat chiliile, turnul porții și turnul clopotniței. În casa domnească se
află muzeul mănăstirii care adăpostește colecții de carte veche, manuscrise, icoane și altele. Mănăstirea are posibilități de cazare.
Mihai Vlasie – Ghidul așezămintelor monahale din România, București, 2005
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CANONUL CEL MARE AL SFÂNTULUI ANDREI CRITEANUL
important imn liturgic pentru Postul Mare

Cine este Sfântul Andrei
Criteanul?
S-a născut la Damasc, în jurul
anului 660, într-o familie creştină,
primind o educaţie aleasă. Mai
târziu, devine monah în „Frăţia
Sfântului Mormânt” - Ierusalim, de
aceea a fost supranumit şi
„Ierusalimiteanul”. În anul 685, în
calitate de delegat al Patriarhului
Ierusalimului,
semnează
la
Constantinopol actele Sinodului al
VI-lea Ecumenic, care a condamnat,
în 681, erezia monotelită (a unei
singure
voinţe
în
persoana
Domnului nostru Iisus Hristos). În
anul 692, a fost ales episcop în
Creta, de aici şi numele de
„Cretanul” sau „Criteanul”. Pentru a încuraja participarea
poporului la viaţa liturgică a Bisericii a compus o mulţime
de imne liturgice. El este considerat cel dintâi autor de
canoane liturgice, între care cel mai renumit este Canonul
cel Mare, care a intrat în cartea Triodul şi constituie un imn
liturgic deosebit de important pentru perioada Postului
Mare. Sfântul Andrei Criteanul a trecut la viaţa veşnică în
anul 740, pe când se întorcea de la Constantinopol spre
Creta. De aceea, mormântul său nu se află în Creta, ci în
localitatea Eresos din insula Mitilina (Lesbos).

Ce este Canonul cel Mare al
Sfântului Andrei Criteanul?
Este un lung imn liturgic (peste 250 stihiri), alcătuit din
9 cântări bogate, com-puse, la rândul lor, din stihiri scurte,
precedate de stihul: „Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieştemă!”, care aminteşte de rugăciunea vameşului din prima
duminică a perioadei Triodului. Canonul se citeşte pe fragmente în prima săptămână a Postului, în zilele de luni,
marţi, miercuri şi joi, în cadrul Slujbei Pavecerniţei, iar în
întregime se citeşte la Denia de joi din săptămâna a 5-a a
Postului. Canonul este un dialog al omului păcătos cu
propria sa conştiinţă. Smerenia vameşului, întoarcerea
fiului risipitor şi cugetarea permanentă la înfricoşătoarea
jude-cată, despre care vorbesc Evangheliile primelor trei
duminici ale Triodului, sunt medicamente ale sufletu-lui
pentru ridicarea din moartea păcatului. Rugăciunea
vameşului „Dumnezeule, miluieşte-mă pe mine păcătosul!”,
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pocăinţa-rugăciune
a
fiului
risipitor „Părinte, greşit-am la
cer şi înaintea ta, nu mai sunt
vrednic să mă numesc fiul tău,
primeşte-mă ca pe una din
slugile tale” nu sunt altceva
decât regretul nesfârşit pentru
păcat.
Cuvioasa Maria Egipteanca este
invocată în Canonul cel Mare în
stihul: „Cuvioasă Maică Marie,
roagă-te lui Dumnezeu pentru
noi păcătoşii!”, iar mai târziu, sa adăugat în Canonul Sfântului
Andrei Criteanul şi stihulrugăciune adresat chiar lui,
autorului: „Cuvioase Părinte
Andrei, roagă-te lui Dumnezeu
pentru noi păcătoşii!”.
Rugăciunile din canon adresate Maicii Dom-nului si
Sfinţilor Apostoli arată legătura dintre pocăinţă şi înviere,
dintre vremea Postului şi ,,al praznicelor Praznic” Sărbătoarea Învierii. Mărturisirea şi preamărirea Sfintei
Treimi în Canonul cel Mare arată că pocăinţa creştină este
taina refacerii comuniu-nii oamenilor cu Sfânta Treime.
Botezaţi în numele Sfintei Treimi, creştinii reînnoiesc Taina
Botezului prin lacrimile întoarcerii desăvârşite, mor pentru
păcat şi înviază sufleteşte pentru Hristos.
Canonul Sfântului Andrei Criteanul este cel mai mare
canon din toate canoanele câte sunt în rânduiala Bisericii
noastre, prin lungimea lui, prin bogăţia lui, prin alcătuirile
din care este compus. Lungimea canonului cere din partea
noastră nu numai multă răbdare ci şi multă atenţie.
Exemplele şi pildele din Vechiul şi Noul Testament precum
şi analiza profundă a sufletului căzut sunt privite de mulţi
dintre credincioşi ca ceva puţin depăşit de timpul în care
trăim. De fapt canon, în acest înţeles, înseamnă îndreptare
nu chinuire, un mijloc de îmbunătăţire sufletească. Este
important să îl avem la îndemână şi să îl studiem, să-l
aprofundăm, să ne orientăm după conţinutul lui, înţelegând
textul canonului şi mai ales mesajul şi îndemnul cuprins în
el.
“Fie-mi mie scăldătoare Sângele cel din coasta Ta,
totodată şi băutură şi apa iertării ce a izvorât, ca să mă
curăţesc cu amândouă, ungându-mă şi bând, şi ca o ungere
şi o băutură, Cuvinte, cuvintele tale cele de viaţă” (stihiră
din cântarea a 4-a a Canonului Sfântului Andrei Criteanul).
plutonier major Dumitru CORDUŞ

Invitaţie

… la autoanaliză

Adolescența psihologică sau dependența de alții
(continuare din numărul trecut)

„Orice formă de dependenţă este rea, indiferent dacă narcoticul este alcoolul, morfina sau idealismul”
(C.G.Jung)

M

În relațiile interpersonale de iubire am observat
adesea nevoia de posesiune, de control, gelozia
nejustificată, care apare la gândul că persoana de
alături e posibil să plece la un anumit moment.
Senzația de a nu mai putea trăi dincolo de acest
moment își are originea în trăirile adolescentine și ar
trebui să atenționeze persoana că ceva nu este în
 „nu pot trăi fără tine /nu pot trăi, n-are rost /întoarce-te
regulă cu modul în care se autovalorizează și se
iarăşi la mine”;
acceptă pe sine. Stima de sine și încrederea în
 „toţi băieţii vor ca toate fetele să fie pe placul lor /si toate
propria persoană este invers proporțională cu nevoia
fetele vor băieţi care să le spună mereu ce vor /toată
de control și posesiune asupra celuilalt. Este dificil
săptamâna /să-mi faci mereu pe plac/ să m-alinţi întruna/
pentru persoană să conștientizeze aceste nevoi și
să-mi spui cât de mult te atrag" (Andra);
mai ales să le privească în mod critic tocmai pentru
 și când n-o văd, mă-mbolnăvesc /iar când merg alţii de-o
că fac parte integrantă din propria personalitate,
peţesc/ vin popi de mă dezleagă" („Numai una", George
construită cu efort în timp, însă atunci când aceste
Coşbuc);
concepții îi aduc stări de dezechilibru și dificultăți în
 cine nu are sănătate, nu are nimic; nu te hrăni cu speranţă;
relație, este momentul să se decidă să le pună sub
ce începe rău, se termină rău; ce începe bine, sfârşeşte bine.
lupă. Lupa poate fi greu de găsit în sine, însă cu
ajutorul unui specialist este mult mai usor.
Pe de altă parte există aforisme, proverbe, versuri Specialistul este acea persoană care vede mult mai
care promovează un stil de gândire funțional, matur, obiectiv lucrurile, le poate privi detașat și îi poate
rațional, flexibil:
propune ipoteze și soluții la care cel în cauză nu s-ar
fi putut gândi singur din cauza complexului de
emoții cu care a investit judecățile de valoare care îi
 „de poţi să nu-ţi pierzi capul când toţi în jurul tău şi l-au
guvernează existența. Este așadar necesar uneori să
pierdut pe-al lor găsindu-ţi ţie vină/ de poţi, atunci când toţi
ne decidem că e momentul să renunțăm la o parte
te cred nedemn şi rău, să nu-ţi pierzi nici o clipă încrederea
din bagajul pe care îl luăm peste tot cu noi cu
în tine /de poţi să-aştepţi oricât fără să-ţi pierzi răbdarea.../
convingerea fermă că ne va fi util și să schimbăm
de rabzi s-auzi cuvântul cândva rostit de tine, răstălmăcit de
ceva. Dificultatea provine din faptul că uneori nu ne
oameni, ciunit şi prefăcut/ de poţi să-ţi vezi idealul distrus
putem hotărî să schimbăm cunoscutul, chiar dacă ne
şi din ruine să-1 reclădeşti cu-ardoarea fierbinte din trecut/..
creează
durere, pentru că necunoscutul ni se pare
.de poţi miza pe-o carte întreaga ta avere şi tot ce-ai strâns
mai amenințător. Așa că ne decidem să nu
o viaţă să pierzi într-un minut/ și atunci, fără a scoate o
schimbam nimic, să credem că nu ne putem
vorbă de durere să-ncepi agoniseala cu calm de laschimba, să ne autocompătimim, să le cerem și
nceput" („Dacă", Rudyard Kipling);
altora
să ne compătimească, să ne găsim scuze. Să
 „poţi să pierd în viaţă tot /nu îmi pasă, mă ridic la
rămânem
adolescenți întârziați, chiar dacă șansa de
loc" (Voltaj);
a deveni maturi ne-ar deschide mult mai multe
 „în viaţă nu-i aşa cam cum ar trebui să fie" (Pavel Stratan);
oportunități.

odelele culturale promovate în
muzică, versuri, aforisme,
proverbe susțin în unele cazuri
gândirea imatură, de tip
adolescentin, încărcată de idei iraționale,
disfuncționale și rigide:



„când necazuri te doboară şi prieteni n-ai să-i strigi /ţine
minte, sfârşitul nu-i aici" (Pasărea Colibri) ;
cât trăieşte omul speră; unele aşteptăm, altele ne vin; tot
răul e spre bine ; dracu' nu e aşa negru precum pare ; la tot
răul e şi un bine ; si răul prinde câteodată bine la ceva.

Rubrică realizată de
căpitan Adriana TIMOFTE
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MODIFICĂRI LEGISLATIVE
PRIVIND CIRCULAŢIA AUTOVEHICULELOR ŞI A
VEHICULELOR PE DRUMURILE PUBLICE

(continuare din numărul trecut)

11. La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(3) Dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială
destinată circulaţiei bicicletelor, acestea vor fi conduse
numai pe pista respectivă.”
12. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 73. - Regulile privind circulaţia pe drumurile
publice a bicicletelor, vehiculelor cu tracţiune animală, a
conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri
organizate, precum şi de animale se stabilesc prin
regulament.”
13. La articolul 80, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 80. - (1) Proprietarul, deţinătorul mandatat sau
conducătorul auto al cărui autovehicul, remorcă ori
tramvai a fost avariat în alte împrejurări decât într-un
accident de circulaţie este obligat să se prezinte în 24 de
ore de la constatare la unitatea de poliţie pe raza căreia sa produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de
constatare."
14. La articolul 101 alineatul (1), punctul 8 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„8. nerespectarea normelor privind circulaţia
bicicletelor;”.
15. La articolul 133, alineatul (1) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„Art. 133. - (1) Modelele indicatoarelor, marcajelor şi
semnalelor luminoase, precum şi semnalele poliţiştilor
rutieri sunt prevăzute în anexa nr. 2.”
16. Articolul 137 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 137. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din
prezenta ordonanţă de urgenţă.”
17. După articolul 137 se introduce o nouă anexă,
anexa nr. 1, având cuprinsul prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta lege, anexa existentă
devenind anexa nr. 2.
18. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma
„subcategorii de vehicule” se înlocuieşte cu sintagma
„categorii de vehicule”.
Categoriile şi subcategoriile de vehicule pentru care au
fost emise permise de conducere anterior datei de 19
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ianuarie 2013 se echivalează cu categoriile de vehicule
pentru care se eliberează permise de conducere potrivit
dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin
prezenta lege, după cum urmează:
a) categoria A cu categoria A;
b) categoria B cu categoria B;
c) categoria BE cu categoria BE;
d) categoria C cu categoria C;
e) categoria CE cu categoria CE;
f) categoria D cu categoria D;
g) categoria DE cu categoria DE;
h) categoria Tb cu categoria Tb;
i) categoria Tv cu categoria Tv;
j) categoria Tr cu categoria Tr;
k) subcategoria A1 cu categoria A1;
l) subcategoria B1 cu categoria B1;
m) subcategoria C1 cu categoria C1;
n) subcategoria C1E cu categoria C1E;
o) subcategoria D1 cu categoria D1;
p) subcategoria D1E cu categoria D1E.
Permisele de conducere eliberate anterior datei de 19
ianuarie 2013 pentru categoriile de vehicule echivalente
celor prevăzute la art. 24 alin.
(5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
195/2002, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, îşi
păstrează valabilitatea administrativă până la data
expirării menţionată în acestea.
Prezenta lege a intrat în vigoare la data de 19 ianuarie
2013.
Prezenta lege transpune următoarele prevederi din
Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de
conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006:
- art. 4 alin (1)-(3) şi alin. (4) lit. b)-k);
- art. 6 alin. (1), alin. (2) lit. a)-f) şi alin. (3) lit. a);
- art. 7 alin. (1) lit. (e), alin. (2) şi (3);
- art. 12;
- art. 13.
locotenent colonel Cătălin UNGUREANU

Aspecte...
(continuare din pag. 6)

Şi comunicarea informală este folosită des, având rolul de
socializare între colegi, de a închega colectivul. Mulţi îşi găsesc
puncte comune, pasiuni şi ocupaţii asemănătoare. Înţelegându-l
pe cel de lângă tine şi făcându-te înţeles, alta va fi atmosfera
din birou, cu alte gânduri te îndrepţi către locul de muncă, te
simţi mai împlinit şi motivat, pentru că, dacă astfel de persoane
lucrează la un proiect comun, este imposibil să nu reuşească.

Comunicare şi conducere
Fiecare şef, indiferent de nivelul structurii pe care o
comandă, trebuie să dezvolte şi să promoveze o politică bazată
pe un sistem de comunicare care să-i permită ajustarea
permanentă a structurii şi a procesului organizaţional la
condiţiile în contiuă schimbare.
Numeroşi manageri nu sunt conştienţi de importanţa
modului în care îşi desfăşoară funcţia de conducere. Aceştia o
fac aşa cum sunt obişnuiţi să o facă. Şi subalternii sunt
obişnuiţi cu un anume stil de conducere, deseori, aceştia
nefiind obişnuiţi să-şi asume responsabilităţi.
Managerii tradiţionali sunt orientaţi către sarcinile pe care
trebuie să le ducă la îndeplinire angajaţii. Ei sunt şefii şi ei
decid ce trebuie făcut. Ei sunt cei care rezolvă problemele, ei
împart sarcinile, ei controlează angajaţii.
Managerii mai moderni manifestă în atitudine o orientare
mai pronunţată către personal, iar responsabilităţile sunt
delegate compartimentelor, departamentelor, conducerii de la
nivel mediu şi angajaţilor. Aceştia din urmă au din ce în ce mai
multe responsabilităţi şi îşi pot folosi propriul bagaj de
cunoştinţe şi experienţe.
Liderul care este orientat către sarcini le trasează şi
desemnează roluri angajaţilor. El desemnează activităţile care
trebuie făcute, planifică şi controlează.
Liderul orientat către angajaţi se concentrează mai mult
asupra relaţiilor cu angajaţii şi ceilalţi ai personalului. Scopul
său este realizarea unui climat de muncă pozitiv şi a unei
motivări eficiente.
În instituţiile cu specific militar pot apărea anumite
particularităţi, în funcţie de stilul de conducere practicat de
manager.
În circuitul ierarhic, comunicarea de sus în jos trebuie
făcută cu prudenţă, pentru că prezintă pericolul desprinderii
şefilor de realităţile din organizaţie, din cauza lipsei de feedback. Din acest motiv comunicarea de sus în jos trebuie să fie
completată de comunicarea de jos în sus, fapt ce are rolul de a
dezamorsa tensiunile emoţionale şi de a crea sentimentul de
valoare personală. În acest sens, managerul, ca şi receptor,
trebuie să analizeze foarte atent informaţiile primite pe această
cale, pentru că tendinţa firească a subordonaţilor este de a filtra
foarte puternic conţinutul mesajului pentru a apărea într-o
lumină cât mai favorabilă în faţa şefilor. În cel mai rău caz
poate apărea fenomenul dezinformării intenţionate. Pentru a
contracara toate aceste posibile efecte managerul trebuie să
promoveze un flux comunicaţional constant care să favorizeze
crearea unei culturi organizaţionale flexibile, centrată pe
sentimentul valorii personale a angajaţilor şi pe cel al
apartenenţei acestora la valorile şi normele organizaţiei.
Există tot mai des percepţia că buna capacitate de
comunicare a şefilor se corelează pozitiv cu performanţele
organizaţiei, astfel încât, pentru orice organizaţie devine

dezirabilă o bună comunicare între şefi şi subordonaţi. Un
indice al bunei comunicări este gradul în care şeful şi
subordonatul cad de acord în chestiuni de serviciu şi fiecare
este sensibil la punctul de vedere al celuilalt.
Totuşi, sunt aspecte din viaţa şi activitatea unei structuri
organizatorice care sunt percepute diferit de către şef şi
subordonat. Diferenţele de acest gen sugerează o lipsă de
deschidere în comunicare, care poate contribui la conflictul de
roluri şi ambiguitate, în special din partea subordonatului.
Lipsa unei comunicări deschise reduce satisfacţia în muncă a
acestora.
Încă se mai remarcă existenţa unor persoane care consideră
că munca lor este mai importantă decât a celorlalţi şi atunci
neglijează acele activităţi, care, în concepţia lor, nu au legătură
cu ei, creând o stare de nemulţumire în rândul colegilor şi chiar
şi şefilor. Ei nu realizează că în orice organizaţie sau instituţie
toate activităţile sunt interdependente, nici una nu trebuie
neglijată. Aşa se face că multe informaţii nu ajung acolo unde
trebuie sau ajung deformate. Cred că într-o organizaţie civilă,
orientată către producţie şi profit, nevoită să facă faţă
concurenţei, astfel de situaţii şi oameni care le creează nu sunt
toleraţi. Astfel, un rol important revine şefilor de la diverse
eşaloane de a folosi oameni competenţi în punctele pe care le
consideră strategice, dacă doresc să aibă satisfacţia lucrului
bine făcut.
maior Cristian IPATE

(Fragmente din Lucrarea de disertaţie “Comunicarea internă într-o instituţie militară”
susţinută la Centrul de Studii Postuniversitare al M.A.I. Bucureşti)
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Bastonul extensibil

P

entru o cunoaştere şi o înţelegere mai bună a
armelor din dotarea forţelor de ordine, am
dorit să vă prezint o armă foarte des întâlnită
în Europa şi Statele Unite (de curând
introdusă şi în dotarea Jandarmeriei Române, unde
jandarmii sunt instruiţi cum să imobilizeze la sol un
suspect, folosind bastonul extensibil, astfel încât să evite
rănirea acestuia).
Tehnicile specifice acestei arme poartă denumirea
generică de Keibo Soho şi fac parte din Taiho Jutsu
(sistemul marţial al forţelor de ordine din Japonia). Acest
sistem a fost revizuit de mai multe ori şi îmbunătăţit până
în anul 1968, dar este studiat şi completat în continuare,
atât pentru perfecţionare, cât şi pentru a putea fi adaptat
noilor condiţii ale
luptei de stradă.
Majoritatea
personalului
forţelor de ordine
d in
o c cid e n t ,
consideră această
armă destinată în
special
lovirii
adversarului, însă
în Japonia, aceasta
este folosită exclusiv pentru imobilizarea agresorilor prin
tehnici articulare, fiind utilizată mai puţin pentru lovire.
Deşi este foarte populară astăzi în occident, cei mai
iscusiţi în mânuirea ei sunt instructorii japonezi. Dintre
cei mai cunoscuţi specialişti în această armă, pot aminti
pe Shoto Tanemura Sensei (fost membru al Tokyo
Metropolitan Police şi Soke al Genbukan Ninpo Bugei).
Fiind cunoscută ca o armă modernă, istoria acesteia se
pierde în perioada feudală a Japoniei.
Aceasta armă poartă denumirea de baston extensibil
sau baston telescopic. Bastonul extensibil este o armă de
autoapărare foarte puternică şi eficientă, fiind introdusă
pentru prima dată în dotarea poliţiei japoneze, mai precis,
în Metropolitan Police, în anul 1961, şi trebuie amintit că,
până atunci, foarte des întâlnită în dotarea politiei era
tonfa. Tonfa este o armă lungă, fiind greu de purtat, şi în
acelaşi timp dificil de mânuit, necesitând un timp
îndelungat de studiu al tehnicii. Astfel, s-a urmărit
introducerea unei arme de autoapărare uşor de manevrat,
o armă adaptată condiţiilor specifice de luptă, care să fie
uşor de purtat şi în acelaşi timp greu de observat.
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Bastonul extensibil s-a dovedit a fi o alegere bună, dată
fiind greutatea si forma acestuia (atunci când acesta nu
este extins are aproximativ 15cm, fiind foarte uşor de
purtat şi ascuns, dar şi foarte comod de armat,
surprinzând agresorul). Pentru a-l deschide, este necesar
mai puţin de o secundă, de o mişcare rapidă din
încheietura mâinii, iar prinderea de mâner trebuie să fie
fermă, dar nu strânsă, deoarece tehnica necesită relaxare,
în special în încheietura mâinii cât şi în umăr. Bastonul se
va extinde şi bloca în poziţie, semănând foarte bine cu o
antenă radio deschisă şi nu există posibilitatea de a se
închide în timpul luptei. Odată deschis, singura
modalitate de a-l strânge la loc este să-l loveşti cu putere
de o suprafaţă dură într-o poziţie perpendiculară. Un atu
extrem de important al bastonului telescopic este acela că
poţi lovi atacatorul de la distanţă. Spaţiul va fi de minim
o jumătate de pas, ceea ce permite avansarea către
agresor şi aplicarea unor lovituri, ţinta putând fi chiar şi
arma atacatorului, oricare ar fi aceasta, respectiv
încheieturile mâinilor, coatele, genunchii, coastele. O
lovitură în muşchi cu bastonul telescopic va cauza durere
şi posibil crampe musculare dar nu va fi atât de dureroasă
ca o lovitură pe os. În febra luptei, este destul de dificil să
nimereşti osul, dar o lovitură în genunchi îl poate culca la
sol.
Arma este construită din trei părţi metalice
aproximativ egale, dintre care prima şi a doua au forma
tubulară, cea de-a treia parte (superioară) este cilindrică,
cu miez metalic. Partea superioară are în capătul ei o bilă
de metal şi este realizată dintr-un aliaj foarte greu, având
de asemenea rolul de a creşte controlul şi puterea
loviturii. Componenţa de bază a armei este acoperită de
un înveliş cauciucat care alcătuieşte mânerul. Cele trei
părţi sunt construite în aşa fel încât să se poată încadra
perfect una în cealaltă, iar în cazul extensiei cele trei
componente să rămână fixe, formând un baston de
aproximativ 43cm lungime. Se cunosc variante ale acestei
arme şi de 60cm lungime, însă cea mai des întâlnită este
varianta de 43cm. Majoritatea bastoanelor telescopice vin
însoţite de o husă din nailon care face posibilă ataşarea la
curea sau alt accesoriu pentru a putea fi la îndemână
oricând.
plutonier major Ovidiu GRIGORAȘ
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● Col. Moloci Florin,
instructor militar în
cadrul catedrei
Tactica
Jandarmeriei, a participat în
perioada 14.01-17.01.2014 la
convocarea de specialitate a
ofiţerilor specialişti în prevenirea şi
combaterea faptelor antisociale,
desfăşurată la Şcoala de Aplicaţie
pentru Ofiţeri a Jandarmeriei
Române Bucureşti.

● În data de 11 ianuarie a.c., plt. adj.
Aldea Nelu şi m.m. Bordianu
Bogdan, împreună cu 2 elevi din
cadrul şcolii au participat la concursul
de tenis de masă, „Cupa de Ianuarie”,
desfăşurat la Clubul Sportiv „Dakiro”
din oraşul Gura Humorului.

● Marţi, 14 ianuarie a.c., elevii
jandarmi din anul I au
participat la manifestările
prilejuite de aniversarea a
163 de ani de la naşterea
poetului, scriitorului,
filosofului, jurnalistului,
omului Eminescu. Au
interpretat fragmente din
opera sa, au vizionat un
documentar biografic şi au
fost încântaţi de vocile lui
Adrian Pintea şi Mircea
Albulescu (înregistrări din
lirica eminesciană).

● Miercuri, 15 ianuarie a.c.,
elevii jandarmi au participat
la evenimentul omagial
„Trebuiau să poarte un nume” organizat de Asociaţia
Fălticeni Cultural, Colegiul
Naţional „Nicu Gane”, Muzeul de Artă „Ion Irimescu”
şi Primăria Municipiului
Fălticeni ce s-a desfăşurat
începând cu ora 17.00 în
sala „Aurel Băeşu”.

Conform dispoziţiei inspectorului general al Jandarmeriei Române, domnul general de brigadă dr.
OLARU MIRCEA, un detaşament de elevi de la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni (un
ofiţer, comandant de detaşament şi 50 elevi) au participat în data de 24 ianuarie 2014 la ceremonialul
militar ce s-a desfăşurat în municipiul Iaşi, cu ocazia sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor Române.
CUVÂNT ŞI FAPTĂ
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În baza graficului metodic pentru desfăşurarea competenţei 1 din modulul 7, a planului
de cooperare încheiat între Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni şi
Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă „BUCOVINA” a judeţului Suceava şi a adresei
transmisă către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BUCOVINA” a judeţului
Suceava, în ziua de 25.02.2014 între orele 08.30 - 10.30 elevii din seria de învăţământ
2013-2015, sub îndrumarea titularului de modul, lt. col. Ungureanu Cătălin, au participat la
Detaşamentul Fălticeni a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BUCOVINA” a
judeţului Suceava, la o şedinţa practică cu tema „Reguli şi tehnici de acordare a primului
ajutor”, organizată şi condusă de către personal specializat, din cadrul echipajului
S.M.U.R.D. a Detaşamentului Fălticeni.

În data de 01.02.2014, carabinierii
aflaţi la cursul intensiv de pregătire în
domeniul limbii engleze au efectuat vizite
la Muzeul de Artă „Ion Irimescu” şi
Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” din
municipiul Fălticeni.

În data de
08.02.2014,
carabinierii aflaţi la
cursul intensiv de
pregătire în domeniul
limbii engleze au
efectuat vizite la
Mănăstirea Voroneţ şi
Complexul „Ariniş”
Gura Humorului.
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În data de 02.02.2014, carabinierii aflaţi la
cursul intensiv de pregătire în domeniul
limbii engleze au efectuat vizite la Muzeul
Bucovinei, Muzeul Ştiinţelor Naturale,
Cetatea de Scaun, Universitatea „Ştefan cel
Mare” din municipiul Suceava.
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Col. Suliman Doru, şef catedră TacticaJandarmeriei a participat, în perioada 26.02 –
28.02.2014, la convocarea de specialitate a
şefilor de serviciu/birou organizare şi
coordonare misiuni pe linie de ordine publică,
desfăşurată la CPPCJ Ochiuri.

În data de 14.02.2014, col. Marian Mircea
Liviu, comandantul şcolii şi lt. Nistor
Anişoara, profesor socio-comunicare, au
participat la manifestările prilejuite de Zilele
Colegiului „Nicu Gane Fălticeni.

În data de 28.02.2014, mr. Simion Ciprian a
participat la manifestările prilejuite de Zilele Şcolii
Generale cu clasele I – VIII „Ion Irimescu” Fălticeni.

În perioada 10.03 – 15.03.2014, plt. adj.
Aldea Nelu a participat, în cadrul echipei
reprezentative a Jandarmeriei Române, la
Campionatul de tenis de masă, faza finală pe
minister, desfăşurat în localitatea Câmpulung
Muscel, jud. Argeş.

În data de 23.02.2014, plt. adj. Aldea
Nelu şi m.m. cl. IV Bordianu Bogdan
au participat la concursul de tenis de
masă „Cupa Pârtia Şoimul” din
localitatea Gura Humorului.

Pe data de 06.03.2014, specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.), împreună cu
ofiţeri specialişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Suceava – Serviciul
Combaterea Traficului de Persoane, au desfăşurat o informare
elevilor din anul I cu tema
„Traficul de persoane”.
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A.C.S. ''ȘOMUZ'' FĂLTICENI

De unde am pornit...
A fost înființată în anul 2010 de către un colectiv de cadre din cadrul Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi
Fălticeni. Încă de la început A.C.S ''Șomuz'' a avut ca scop selecția, pregătirea și participarea în competiții de nivel local și
național a sportivilor la mai multe ramuri sportive, precum și
contribuția la promovarea acestora prin activități de cercetare,
dezvoltare și inovare. Activitățile au urmărit de asemenea
practicarea activităților competiționale, a sportului pentru toți,
prin autodepășire, urmărindu-se creșterea capacității de efort
fizic, dezvoltarea fizică și armonioasă, petrecerea în mod cât
mai plăcut a timpului liber, de asemenea un rol important îl
reprezintă menținerea și întărirea sănătații, perfecționarea și
promovarea copiilor, juniorilor și elevilor.
Rezultate obtinute în aceasta perioada:
 promovarea echipei de fotbal din liga a V- a în liga a IV-a;
 clasarea echipei de juniori pe locul I, în cadrul
campionatului ligii a IV-a.

…şi unde am ajuns!
În anul 2013 au fost înființate secția de tenis de
masă și secția de judo, componenții ei având rezultate
notabile în competițiile județene și naționale. Astfel, în
cadrul competițiilor AMATUR ( mișcarea națională a
jucătorilor de tenis de masă, amatori și legitimați pâna
la divizia B inclusiv), membrii clubului au câștigat
două concursuri cu participare națională și unul cu
participare județeană. Această secție de tenis de masă
își aduce contribuția și în pregătirea lotului de elevi
(Cureliuc, Semeniuc si Enache), din cadrul școlii, care
vor participa în acest an la Campionatul Instituțiilor de
Învațământ din M.A.I. Din toamna anului 2013,
practicanţii de judo din Fălticeni activează cu acte în
regulă în cadrul ACS “Şomuz”, clubul sportiv al Şcolii
Militare de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni.
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Activitatea secţiei de judo a fost inaugurată
oficial în cadrul unui eveniment care a avut loc
pe data de 28 octombrie 2013, “Ziua
internaţională a judo-ului”, ziua de naştere a lui
Jigoro Kano, cel care este considerat părintele
judo-ului. În ceea ce privește activitatea din
cadrul secției putem aduce la cunoștiință că, la
Turneul Internaţional de Judo “CUPA
MĂRŢIŞORUL” - ediţia a XXXVI – a,
organizat în sala de atletism din Bacău, doi
fălticeneni, pregătiţi de antrenorul Liviu
Deleanu, au concurat la etapa “Euroregiuni”
U16 şi s-au clasat pe locul trei (Tudor Deleanu
la categoria 46 kilograme și Andrei Bubuţanu la
categoria 50 de kilograme).

La Turneul Internaţional “Cupa Bucovinei”,
ediţia a XII a, competiţie găzduită de oraşul
Gura Humorului A.C.S “Şomuz” Fălticeni a
participat cu 7 sportivi, la cinci categorii de
greutate, respectiv două categorii de vârstă –
U13 şi U15 (Flori Ungureanu a adus o medalie
de argint pentru A.C.S. Şomuz, prima după
foarte mulţi ani în competiţiile feminine).
Secția de judo pregătește și lotul de elevi
(Filip, Hrincă, Baciu, Juncu, Traistă, Totolici,
Bostangică, Țabrean, Purice, Popa și Băban), din
cadrul școlii, în vederea participării din acest an
la Campionatul Instituțiilor de Învațământ din
M.A.I.

Acestea sunt cele mai importante rezultate obținute de către sportivii din cadrul
asociației, de la existența sa și până astăzi.
locotenent Radu ANANIA
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uzeul de Artă „Ion
Irimescu” Fălticeni, în
colaborare cu Asociaţia
Fălticeni Cultural şi
Primăria Fălticeni, a organizat în zilele de
26 şi 27 februarie evenimentul
comemorativ „Ion Irimescu 111”.
În ambele zile, Muzeul de Artă „Ion
Irimescu” şi-a deschis porţile pentru
vizitare gratuită şi pentru vizionarea
interviurilor date de Maestrul Ion
Irimescu de-a lungul vieţii.
Manifestările începute pe 26
februarie, cu atelierele de creaţie pictură
şi modelaj, au fost continuate chiar de
ziua lui Ion Irimescu, pe 27 februarie, cu
un moment aniversar dedicat marelui
artist, care de 40 de ani ne invită să-i
vizităm muzeul.
Prezenţa tinerilor în sala pictor „Aurel
Băeşu”, cu prilejul manifestării „Ion
Irimescu 111”, de la Fălticeni, l-a
determinat pe unul din prietenii apropiaţi
Maestrului, ÎPS arhiepiscop Pimen, să
scoată în evidenţă rolul şcolii în
cultivarea frumosului: „Desenul şi
caligrafia fiind denumite dexterităţi,
îndemânări ce aparţin unui talent care
trebuie cultivat. Şi pomul este bun, dar
trebuie mai întâi îngrijit şi format în
pepinieră. Acest lucru l-a făcut Ion
Irimescu, călăuzit de credinţa în
Dumnezeu şi simţămintele sale pentru
ceea ce este frumos. Deşi materia îşi are
rostul şi frumuseţea ei, ea poate fi
modelată ca să fie mesageră a unor
valori spirituale. Arta plastică pe care a
slujit-o trebuie să ne înveţe că această
preocupare contribuie mult la formarea
sufletească şi morală a omului, pentru
că ea sensibilizează sufletul, vrea să
treacă dincolo de materia văzută cu
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ochiul trupesc, trebuie
admirată cu ochiul
sufletesc.”
Muzeul poate face
cinste oricărei capitale
europene, după afirmaţiile celor care l-au
vizitat şi şi-au lăsat impresiile în „Cartea
de onoare”, orice naţiune dorindu-şi o
asemenea colecţie de artă. Cu toate că
Maestrului Irimescu i s-au propus şi i sau oferit condiţii deosebite pentru un
muzeu în Bucureşti, a ales Fălticeniul,
din două considerente. Primul, pentru că
este oraşul copilăriei şi tinereţii sale, de
care a spus că se simte legat prin firul
nostalgic al amintirilor ce permanent îl
însoţeau. Al doilea considerent a fost
dorinţa de a reda strălucirea de odinioară
urbei sale, numită pe drept cuvânt „mica
Florenţă a Românei”.
Evocarea Maestrului Ion Irimescu s-a
conturat şi prin intervenţiile invitaţilor,
prieteni apropiaţi ai artistului. Profesorul
Gheorghe Macarie a precizat că Ion
Irimescu este artistul total, analiza
profundă a operei sale fiind un deziderat
solicitat prin elementele unice, specifice,
definitorii şi permanent prezente în
creaţia sa.
Un alt cercetător al operei
irimesciene, aflat în anticamera
centenarului, Gheorghe Ciobanu, l-a
numit pe Ion Irimescu „vrăjitorul irisului
omenesc, care a împlinit un secol, un
deceniu şi un an, o eternitate şi la propriu,
şi la figurat”.

Gheorghe
Ciobanu şi-a adus
aminte
şi
de
întâlnirile pe care
le-a avut cu Ion
Irimescu, într-una
dintre ele mergând
şi la cimitirul
Oprişeni,
acolo
unde Maestrul îşi doarme somnul de veci.
Ajunşi la cimitir, prof. Ciobanu l-a
întrebat pe Ion Irimescu dacă nu are un
mormânt sobru, cu marmură neagră, „cu
un text tragic şi cu veşnică pomenire”.
Prof. Ciobanu a rămas uimit că la
mormântul de la marginea cimitirului, pe
un soclu, se află un cap renascentist de
fetiţă, realizat în manieră modernă.
Răspunsul primit de la Ion Irimescu a
fost: „L-am pus lângă gard pentru că,
după moartea mea, o să treacă multe
fetişcane pe aici şi o să trag şi eu cu
coada ochiului la ele”.
Gheorghe Ciobanu l-a caracterizat pe
Irimescu ca fiind o persoană foarte
solemnă. Atunci când pătrundea în
atelierul din Zambaccian şi după ce făcea
cruce, „intra într-un fel de transă
creativă”. Dar era o persoană foarte
populară în rest. „Când venea între
oameni, era mucalitul Irimescu, omul
cotidian, străbunul nostru, ruda noastră.
În cadrul evenimentului de la
Fălticeni, „Ion Irimescu 111”, prof. dr.
Alexandru Toma, un apropiat al
Maestrului Ion Irimescu, a propus „două
rugăminţi”. Una a fost adresată
preşedintelui Consiliului Judeţean şi s-a
bazat pe o rugăminte a Maestrului Ion
Irimescu din 2003, adresată lui
Alexandru Toma, cea de „a sta la uşa
şefilor” pentru a înfiinţa Centrul
Cultural de Creaţie şi Cercetare
Artistică la Fălticeni. A doua a fost
donarea către Muzeul de Artă „Ion
Irimescu” a 21 de scrisori şi a două
autografe din corespondenţa purtată cu

La manifestările „Ion Irimescu 111” au participat, ca de
altfel la mai toate activitățile culturale desfășurate în
municipiul Fălticeni, și elevi și cadre ale școlii noastre.
Invitaţii s-au bucurat şi de câteva momente artistice
susţinute de tinerele talente ale generaţiei contemporane:
Loredana Loghin, Paul Adrian Tihan, Mateiana
Anechiforesei, Andrei Tofan, Carmen Navrea, Andreea
Andrei, Maria Lupu, trupa de teatru „Birlic” încântând
publicul cu câteva momente poetice. În încheierea
evenimentului, în Sala Bronzurilor a avut loc recitalul
cvartetului de coarde al elevilor de la Colegiul de Artă
„Ciprian Porumbescu” din Suceava, cvartet format din
Mihail Ciprian Reuţ (cl. a XI-a, vioara I), Bianca Sumanariu
(cl. a X-a, vioara II), Ioana Simionel (cl. a XI-a, vioara III) şi
Lucian Iacob (cl. a XII-a, violoncel), coordonat de prof.
Claudia Mihuleac, de recitalul sopranei Cristina Grigoraş, mezzosopranei Marinela Nicola şi pianistei Simona Gâdei de la
Opera Naţională Română din Iaşi.
preot militar Cătălin SIMION
locotenent Anișoara NISTOR
,,M-am bucurat că am avut prilejul de a participa la o astfel de ceremonie. Nu m-am aşteptat ca în sală să fie prezente
atâtea personalităţi. Am aflat lucruri noi despre artă, am putut admira diversitatea creaţiilor artistice ale elevilor şi
spectacolul oferit de liceeni.”
elev Onodi Simona, clasa 101
,,Pentru mine a fost o experienţă inedită întrucât am aflat diverse lucruri despre artă şi despre marele sculptor
fălticenean ION IRIMESCU, iar experienţa a fost coroborată cu bucuria faptului că acest mare sculptor român încă trăieşte
spiritual printre noi, iar noile talente încă mai învaţă de la el, din ale sale arte.”
elev fruntaş Balint Romeo-Ciprian, clasa 101
,,Pentru mine participarea la evenimentul prin care s-au celebrat 111 ani de la naşterea sculptorului Ion Irimescu a fost
una benefică din multe puncte de vedere. Am avut ocazia să aud păreri avizate pe marginea operei marelui artist, cât şi să
ma întâlnesc cu profesorii din liceu.”
elev caporal Axinte Cătălin-Alexandru, clasa 101
,,Am fost încântat că am avut prilejul să particip la o activitate celebrată în memoria sculptorului Ion Irimescu. Am fost
foarte atent la povestirile amuzante şi emoţionante care ne-au fost relatate de diverse persoane care cunoasc amănunte din
viaţa sculptorului. Este de apreciat faptul că se promovează şi astfel de evenimente la nivel local.”
elev Isache Ionuţ, clasa 102
,,Am participat la o activitate culturală plăcută plină de o încărcătură spirituală, care aduce cinste sculptorului Ion
Irimescu din toate punctele de vedere, într-un cuvânt, o activitate de la care nu poţi lipsi.”
elev Antohi Alexandru-George, clasa 203

„Din punctul meu de vedere, manifestările culturale, precum cea de
la muzeul de artă ”Ion Irimescu” organizată cu prilejul împlinirii a
111 ani de la naşterea marelui sculptor sunt mereu binevenite în
viaţa omului, ca „hrană pentru suflet”. Pe lângă faptul că a
reprezentat o bună oportunitate de a-mi îmbogăţi bagajul de
cunoştinţe din domeniul artei, activitatea de la muzeul „Ion
Irimescu” a însemnat pentru mine un moment deplin de destindere,
fiind copleşit de magia cântecului şi a poeziei care au întreţinut
atmosfera.”
elev Faraon Pavel-Gabriel, clasa 202

„Evenimentul a fost unul foarte interesant deoarece am avut ocazia să aflu multe lucruri despre viaţa şi opera marelui
sculptor Ion Irimescu. Asistând la acest eveniment, am rămas uimit de însemnătatea pe care marele sculptor a avut-o pentru
mulţi dintre cei prezenţi în sală.”
elev Lupaşcu Ionuţ, clasa 203
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„Gânduri pentru jandarmii de astăzi”
(Ilie Nuţu,Gânduri din trecut pentru jandarmii de astăzi, Editura Cadrelor Didactice, 2013)
Jandarmeria este o putere înfiinţată pentru a priveghea siguranţa publică, ţinerea bunei orânduieli şi aducerea în
împlinire a legilor, o privire necontenită şi înfrânătoare sunt cele de căpetenie îndatoriri ale slujbei sale.
Ofisul domnesc şi instrucţiunile obşteşti nr. 62 pentru slujba Jandarmeriei în Principatul Moldovei – 25 iulie 1850
Instituţia Jandarmeriei, prin organizaţia ei mixtă şi prin însăşi scopul creaţiei ei, se găseşte totdeauna în faţa tuturor
chestiunilor ce ating viaţa individului, viaţa obştească şi viaţa întregului edificiu al statului.
Comandantul Corpului de Jandarmi, General Ştefănescu Ştefan – 1923
Nemulţumirile în contra instituţiei Jandarmeriei vin din multiplele ei atribuţiuni, ea fiind obligată să intervină des,
întrucât masa populară este de cele mai multe ori total lipsită de educaţie civilă în Ţară la noi.
Deputat I.M. Leon – 1929
Jandarmeria este instituţia căreia Ţara îi încredinţează apărarea siguranţei ei interioare, păstrarea liniştii şi ordinii
publice şi asigurarea executării legilor.
Locotenent-colonel Constantin Sandu - 1937
Jandarmeria este instituţia păzitoare a ordinii de Stat, şi are datoria să vegheze şi să lupte pentru consolidarea vieţii
celor ce muncesc cu braţele şi cu mintea.
Inspectorul General al Jandarmeriei, General I. Alistar – ianuarie 1948
Istoria Jandarmeriei a fost timp de 50 de ani falsificată şi ascunsă (…). Campania de restabilire a Adevărurilor
fundamentale este în plină ofensivă (…).
General Ioniţă I. Borşan – iunie 1995

Calendar
al evenimentelor din Jandarmeria Română, până în 1949
Concept, studiu şi realizare – maior doctor Ilie Nuțu, Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni
IANUARIE
01.1911

S-a adoptat „Regulamentul de aplicare a Legii asupra Jandarmeriei Rurale” din 1908.

01.1921

Batalioanele de Jandarmi „Moldova” (Bucovina) şi „Dobrogea” se transformă în regimente.

01.1926

A fost înfiinţată Compania de Jandarmi Suceava (Bucovina).
Au fost avansaţi la gradul de general de brigadă, coloneii: Bardan Silviu (comandantul Brigăzii 5 Jandarmi) şi Şerb
Miron (comandantul Şcolilor de Jandarmi).
A fost înfiinţat Regimentul de Jandarmi Bucureşti.

01.1927
01.1946

FEBRUARIE
01.1918

A fost înfiinţat la Bacău „Detaşamentul de Jandarmi Basarabia”.

01.1929

A fost numit comandant al Regimentului 10 Jandarmi „Cernăuţi”, colonelul Topor R. Ioan.
Au fost asasinaţi de un grup subversiv în comuna Viişoara (judeţul Mureş) jandarmii Moldovan Ion şi Stroia
Vasile.
Inspectoratul Regional de Jandarmi „Suceava”, respectiv Legiunea de Jandarmi Hotin, a arestat o întreagă reţea de
spionaj condusă de Banar Condrat, originar din comuna Poleana (Hotin), care era spion al secţiei G.P.U. din
Kamenetz Podolscki şi pe alţi 15 agenţi.
În Focşani funcţiona Compania a 13-a din Regimentul de Jandarmi.

02.1919
02.1934
03.1862

MARTIE
01.1919

La iniţiativa Jandarmeriei din Bucovina a fost înfiinţată fundaţia „Iancu Flondor”.

01.1945

04.1903

Se desfiinţează Regimentul de Jandarmi Pedeştri.
Toţi jandarmii care au participat în cel de-al doilea război balcanic la sud de Dunăre, au fost recompensaţi cu
Medalia „Avântul Ţării”.
A fost promulgată Legea nr. 884, pentru sporirea efectivului Gendarmeriei rurale.

05.1941

A fost înfiinţat pe lângă Regimentul 10 Jandarmi Suceava un Centru Informativ.

02.1914

(continuare în numărul următor)

Ai decis să te înscrii la concursul de admitere la
Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni?

INFORMEAZĂ-TE!

1. Urmăreşte pagina de internet a şcolii, www.jandarmeriafalticeni.ro, pentru a afla
noutăţi cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, sesiunea
2014!
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!!!
Succes!

Linkuri utile:
Datele noastre de contact sunt:

www.jandarmeriaromana.ro
www.mai.gov.ro
Dacă vrei să afli detalii despre activitatea noastră,

contactează-ne!

Adresa: Fălticeni, str. Armatei, nr. 1-3, 725200
Tel./Fax: 0230 541660
E-mail: relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro
Web: www.jandarmeriafalticeni.ro

