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 Doamnelor şi domnilor ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri,  
 Stimaţi invitaţi, 
 Dragi elevi, 
 
 Şcoala de Subofiţeri Fălticeni trăieşte un moment încărcat de semnificaţii odată cu înce-
perea noului an şcolar 2009-2010.  
 Depunerea jurământului militar este, cu siguranţă, clipa în care elevii aflaţi în formaţie 
îşi asumă cu adevărat statutul şi obligaţiile unui militar. Îmi face o deosebită plăcere să vă fiu 
alături în această zi deosebit de importantă din viaţa dumneavoastră, să vă transmit gândurile de 
bine şi încurajările de care cu siguranţă aveţi nevoie în următorii doi ani.  
 Am convingerea că încărcătura emoţională a evenimentului este intens trăită de dumnea-
voastră, dar, odată ce aţi ales acest drum, depunerea jurământului este o etapă firească de par-
curs.  
 Fiţi aşadar conştienţi de însemnătatea cuvintelor pe care le veţi rosti,  respectarea lor 
dând tărie onoarei şi demnităţii „Oamenilor de Arme” 
 
 Stimaţi invitaţi,  
 Vă mulţumesc pentru prezenţa dumneavoastră astăzi, la ceremonia depunerii jurământului militar de către tinerii elevi jandarmi. 
Această nouă generaţie de elevi reprezintă o parte importantă a viitorului instituţiei, în care se investesc speranţe şi încredere şi de la 
care aşteptăm confirmarea. 
 Prezenţa dumneavoastră adaugă un plus de solemnitate acestui eveniment acum, când un nou contingent de elevi jandarmi se 
pregăteşte să facă primul pas într-o lume nouă şi provocatoare, având nevoie de încurajare şi sprijinul dumneavoastră moral. 

Onorată asistenţă, 
 
Faptul că Jandarmeria Română a devenit o forţă credibilă şi respectată, fiind o instituţie a statului în care cetăţenii au foarte 

mare încredere, demonstrează că este un factor de stabilitate şi garant al respectării legii, o instituţie care depune toate eforturile  pentru 
a preveni şi combate dezordinea, fărădelegile şi anarhia. 

Sper ca această nouă generaţie de elevi a Şcolii de Subofiţeri Fălticeni va îmbogăţi zestrea umană a instituţiei şi va contribui 
substanţial la afirmarea Jandarmeriei în societatea românească şi europeană! 

Cu aceste speranţe, permiteţi-mi să vă mulţumesc tuturor pentru participare, iar tinerilor  din formaţie le urez succes în noul an 
de învăţământ satisfacţii reale, performanţe şi rezultate care să îi onoreze!  

Domnilor profesori şi instructori militari, 
 
An de an vă revine responsabilitatea să transformaţi o nouă 

generaţie de tineri din simpli elevi în militari profesionişti, care să 
dovedească tărie de caracter, putere de muncă şi dăruire, pentru că 
însumată în aceste câteva cuvinte stă viaţa de jandarm. Aţi făcut 
acest lucru cu succes până acum şi am toată convingerea că vă veţi 
face datoria cu acelaşi profesionalism.  

Vă cer să îi învăţaţi pe aceşti tineri  să fie competitivi, să 
lucreze eficient atât individual, cât şi în echipă,  să-şi respecte şi 
să-şi ajute colegii, să cunoască şi să respecte legile, să se lase ghi-
daţi mereu de spiritul adevărului şi al dreptăţii.  

Rezultatele vor fi vizibile peste doi ani, când va veni mo-
mentul ca actualii elevii să facă dovada măiestriei de a pune în 
aplicare  cunoştinţele acumulate, contribuind, astfel, la afirmarea şi 
evoluţia Jandarmeriei Române. 

Dezvoltarea sistemului educaţional din România, în acord 
cu parametrii cadrului comunitar, impune şi învăţământului 
postliceal militar din Jandarmerie să accepte provocarea de a se 
adapta eficient şi oportun la cerinţele spaţiului european al educa-
ţiei. 

       
Dragi elevi şi eleve, 
 
Astăzi păşiţi într-o nouă etapă din viaţa dumneavoastră, 

care nu va fi una uşoară, pentru că urmează doi ani de studiu 
asiduu, de pregătire în cabinete, laboratoare sau poligoane. 

Din momentul rostirii  Jurământului  Militar  v-aţi asumat  
o mare sarcină,  aceea de a răspunde investiţiei de încredere a ce-

tăţenilor, care aşteaptă de la dumneavoastră un comportament 
echidistant şi obiectiv, însoţit de o impecabilă integritate morală. 
La finalul celor doi ani de pregătire va trebui să oferiţi societăţii 
civile garanţia legalităţii, corectitudinii şi imparţialităţii, iar acestea 
nu se pot clădi decât pe o solidă cultură civică, pe respectarea  
valorilor, dar şi pe o cultură profesională sănătoasă. 

Aţi optat pentru o carieră onorantă şi motivantă, iar uni-
forma pe care o veţi îmbrăca după absolvire şi instituţia pe care o 
veţi reprezenta vă solicită devotament deplin şi puterea de a depăşi 
toate provocările şi încercările care se vor ivi în activitatea vii-
toare! 

Dumneavoastră veţi duce mai departe identitatea Jandarme-
riei Române, de Armă tradiţională, în slujba legii, asigurând ordi-
nea publică în mediul rural şi urban, iar pentru aceasta vi se cere 
doar să vă pregătiţi. 

Munca în Jandarmerie nu este o simplă profesie, ci un mod 
de  viaţă dedicat apărării intereselor cetăţenilor, a drepturilor aces-
tora, oferindu-le un climat civilizat şi sigur. 

 
Stimaţi părinţi,  
 
Vă mulţumesc pentru că i-aţi îndrumat pe aceşti tineri spre 

o carieră militară, în slujba ţării şi a românilor.                  
Aceasta presupune sacrificii, devotament şi onoare şi sunt 

sigur că fiii şi fiicele dumneavoastră vor face cinste uniformei 
militare.   

Aveţi siguranţa deplină că v-aţi încredinţat viitorul copiilor 
pe mâini bune şi că încrederea dumneavoastră vă va fi răsplătită 
din plin!  

Inspectorul general al Jandarmeriei Române, general maior doctor Olimpiodor Antonescu  
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Recrutarea candidaţilor pentru instituţiile de formare iniţială ale 
Jandarmeriei Române 

R ecrutarea este o etapă firească în pro-
cesul de elaborare a strategiei şi plani-
ficării resurselor umane. Ea reprezintă 

o etapă de bază a asigurării personalului ce 
necesită tehnici speciale. Calitatea recrutării 
condiţionează performanţele viitoare ale  insti-
tuţiei. 
 Astfel, recrutarea reprezintă un proces 
de căutare, identificare, localizare şi atragere a 
potenţialilor candidaţi din care se selectează 
cei mai competitivi şi care corespund cerinţe-
lor şi intereselor Jandarmeriei Române. Toto-
dată, recrutarea este un proces public prin care 
oferta devine cunoscută celor interesaţi şi 
reprezintă o comunicare în dublu sens :   jan-
darmerie – candidat şi candidat -  jandarmerie. 
 Obiectivul fundamental al recrutării 
permite identificarea unui număr cât mare de 
candidaţi care îndeplinesc condiţiile de a fi 
selectaţi. 
 Recrutarea este un proces care presu-
pune un contact permanent între Jandarmeria 
Română şi candidat, şi care se realizează în 
mod nemijlocit de către ofiţeri anume desem-
naţi, prin prezentarea ofertei educaţionale în 

instituţiile civile de învăţământ, la târguri 
ale educaţiei şi ale locurilor de muncă şi în 
mod indirect prin intermediul mijloacelor de 
informare în masă. 
 Acest proces este bidirecţionat întru-
cât atât Jandarmeria, cât şi candidatul evalu-
ează avantajele şi dezavantajele ce implică 
activitatea de comunicare între instituţia 
noastră şi candidaţi, fiecare transmiţând 
propriile semnale. 
 Caracteristica principală a recrutării 
o reprezintă transparenţa şi astfel se poate 
verifica calitatea şi adevărul informaţiilor 
care circulă cu privire la cererea de personal şi 
la mediul din jandarmerie (condiţii de muncă, 
programe, carieră, recompense sau relaţii 
umane). 
 Decizia de a candida pentru instituţiile 
de formare ale Jandarmeriei este influenţată 
de următorii factori: 
• factorii obiectivi: salariul, natura muncii, 

localizarea, oportunităţile de avansare, 
poziţia socială; 

• factorii subiectivi: oamenii sunt atraşi 
către instituţia ale cărei imagini şi climat 
organizaţional se potrivesc cu personalita-
tea lor; 

• factorii de recrutare: candidaţii tind să se 
lase influenţaţi de atitudinea specialistului 
în recrutare şi să asimileze comportamen-
tul acestuia climatului instituţiei. 

  
 Procesul de recrutare a candidaţilor 
este influenţat de o serie de factori de natură 
externă  şi internă. 
 Factorii externi care sunt avuţi în 
vedere se referă la: 
• condiţiile de pe piaţa muncii, adică cererea 

de forţa de muncă şi oferta de forţă de 
muncă; 

• calitatea modelelor educaţionale, capacita-
tea sistemului de a face faţă nevoilor de 
recrutare; 

• cadrul legislativ şi instituţional al pieţei 
muncii. 

 Factorii interni depind de: 
• imaginea, reputaţia şi prestigiul instituţiei 

care prezintă o mai mare sau mai mică 
atractivitate pentru candidaţi; 

• preferinţele candidaţilor în funcţie de nive-
lul lor de educaţie şi formare profesională, 
de domeniul de activitate, de aspiraţii 
diverse; 

• obiectivele Jandarmeriei în relaţie cu re-
crutarea; 

• aplicarea şi respectarea unor principii în 
recrutare (egalitate, nediscriminare); 

• sisteme de recompense, inclusiv cele soci-
ale. 

 Potrivit studiilor privind psihosociolo-
gia organizaţiilor şi consilierea carierei, în 
primii ani ai carierei  profesionale, tinerii sunt 
dispuşi să sacrifice în mai mare măsură stabi-
litatea şi nivelul de salarizare pentru locuri de 
muncă sau activităţi apreciate ca fiind intere-
sante. 
 Cu toate acestea, tinerii au un profil 
motivaţional complex în care o pondere în-
semnată îl are salarizarea, statutul social şi 
stabilitatea locului de muncă. Recrutarea este 
continuată de selecţie, proces prin care se pun 
faţă în faţă necesităţile instituţiei şi caracteris-
ticile profesionale şi personale ale candidatu-
lui. 
 Finalitatea acestuia este obţinerea 
calităţii de elev. 
 Aproape toate caracteristicile noi ale 
societăţii contemporane pot fi puse în legătură 
cu problema selecţiei resurselor umane: acce-
lerarea ritmului transformărilor sociale, mobi-
litatea profesională, automatizarea şi creşterea 
tehnicităţii, calificarea şi perfecţionarea profe-
sională, sporirea celor cu o calificare superioa-
ră, creşterea competenţei şi concurenţei. 
 

Colonel Valentin Săndel Ionescu  
Adjunct al inspectorului general al 

Jandarmeriei Române 
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Ş colile postliceale ale Ministerului Adminis-
traţiei şi Internelor asigură, începând din 
2007, pregătirea elevilor conform Stan-

dardelor de Pregătire Profesională pentru 
calificările: agent de poliţie, agent de poliţie de 
frontieră, subofiţer de jandarmi, subofiţer de 
pompieri şi protecţie civilă, maistru militar 
auto. Asociat acestor standarde, pentru fiecare 
serie de elevi este elaborat curriculumul – planul 
de învăţământ şi programele şcolare modulare. 

 Curriculumul centrat pe competenţe 
reprezintă organizarea curriculumului în raport 
cu solicitările externe, standardele ocupaţionale 
şi diferite roluri profesionale şi sociale ale viito-
rului absolvent. Curriculumul centrat pe compe-
tenţe îşi dovedeşte legitimitatea şi valoarea prin 
comparaţia cu celelalte modele de proiectare a 
curriculumului: modelul centrat pe obiective 
educaţionale, modelul centrat pe conţinut/
discipline de învăţământ, modelul centrat pe 
elev, modelul centrat pe situaţii profesionale, 
fiecare dintre acestea aplicabile în funcţie de 
politica educaţională, cu avantaje şi limitări. 

Iniţiatorul modelului curriculumului centrat 
pe competenţe este William G. Spady 
(Outcome-Based Education, OBE, 1994). Mo-
delul reprezintă un demers deductiv al proiectă-
rii curriculumului, de la rezultatele de ieşire 
pentru un nivel de formare (exit outcomes) la 
rezultatele unei secvenţe de instruire. Formula-
rea acestor rezultate se face în termeni de unităţi 
de competenţă şi competenţe subsumate, cu 
grade diferite de complexitate, discriminate prin 
indicatori comportamentali pentru fiecare nivel 
al dezvoltării competenţei. 

Ca rezultate ale activităţii educative, compe-
tenţele indică rezultate clare, definite ale formă-
rii şi privesc modul în care persoana gândeşte şi 
rezolvă sarcinile propuse, specializate sau gene-
rale. Analiza structurală a competenţei include: 
dimensiunea cognitivă (cunoştinţe; savoir-dire), 
dimensiunea afectivă (atitudini, cum se relaţio-
nează faţă de realitate/ context/ sine; savoir-
être), dimensiunea comportamentală (capacităţi, 
deprinderi; savoir-faire). 

Curriculumul centrat pe competenţe este 
dezvoltat în următoarele etape ale proiectă-
rii: 

1. Descrierea rezultatelor finale ale formării 
prin unităţi de competenţă, competenţe, criterii 
de performanţă pentru fiecare competenţă şi 
elaborarea standardelor de pregătire profesiona-
lă. Pentru calificările MAI de nivel trei avansat, 
unităţile de competenţă cheie care asigură învă-
ţarea de-a lungul întregii vieţi sunt: comunica-
rea profesională, comunicarea profesională 
într-o limbă modernă, utilizarea tehnicii de 
calcul şi comunicaţii, cooperarea şi lucrul în 
echipă, iar pentru calificarea subofiţer de jan-
darmi, unităţile de competenţă specifice sunt: 
cooperarea în Spaţiul Schengen şi în domeni-
ul drepturilor omului, formarea abilităţilor 
fizice, utilizarea armamentului, realizarea 
ordinii şi siguranţei publice, realizarea inter-
venţiei profesionale, asigurarea securităţii 
obiectivelor, bunurilor şi valorilor, constata-
rea contravenţiilor şi infracţiunilor, instrui-
rea militară, conducerea autovehiculelor. 

2. Stabilirea modulelor care asigură forma-
rea fiecărei unităţi de competenţă; corelarea 
conţinuturilor adecvate formării competenţelor 

pentru elaborarea programei şcolare a fiecărui 
modul. 

3. Asigurarea  condiţiilor  optime  de  lucru 
(resurse,  activităţi  didactice)  astfel ca elevii să-
şi dezvolte competenţele intenţionate prin pro-
gramă; asigurarea criteriilor de apreciere a dez-
voltării competenţelor şi pe parcursul instruirii. 

4. Indicarea strategiilor şi a probelor de 
evaluare (orale, scrise, practice) care pun în 
evidenţă dimensiunile competenţei (atitudinală, 
cognitivă, acţională) şi permit raportarea la cri-
teriile de performanţă. 

Pentru profesori, demersul metodologic 
constă în: 
• Informarea elevilor asupra setului de rezul-

tate ale formării. 
• Clarificarea rezultatelor minime şi a celor de 

performanţă. Furnizarea de criterii pentru 
evaluarea rezultatelor. 

• Elaborarea diferitelor strategiilor de predare 
luând în considerare diferite categorii de 
elevi – foarte buni, buni, mediocri, slabi. 

• Elaborarea ghidului practic de învăţare. 
Asigurarea progresului elevilor pentru obţi-
nerea rezultatelor conform criteriilor de 
performanţă. 

• Realizarea probelor de evaluare şi aprecierea 
rezultatelor elevilor. 

• Stabilirea metodelor/ tehnicilor de predare 
pentru cei rămaşi în urmă în învăţare. 
Rezultatul intenţionat prin curriculum - 

învăţarea competenţelor - implică un demers 
complex determinat de cele trei dimensiuni ale 
competenţei: cognitivă, acţională, atitudinală. 
Cunoştinţele şi noţiunile teoretice sunt însuşite 
în funcţie de complexitatea conţinutului şi prelu-
crarea pedagogică a acestuia, prin: delimitări 
conceptuale, definiri, analize, corelaţii, sinteze 
etc. Dimensiunea acţională a competenţei impli-
că exersarea metodelor şi procedurilor de lucru 
în condiţii specifice. În cazuri precum: deficitul 
de informaţii şi cunoştinţe, lipsa motivaţiei, 
sărăcia deprinderilor se realizează susţinerea 
resurselor personale prin consilierea oferită de 
profesor. Elevul identifică nivelul actual şi de ce 
are nevoie pentru a răspunde în mod adaptat şi 
la un nivel de performanţă şi eficienţă situaţiei 
practice de învăţare sau de evaluare prin: infor-
mare, completarea cunoştinţelor, exersarea dife-
ritelor tehnici de lucru, antrenarea unor atitudini 
pozitive faţă de activitate, reflecţie asupra pro-
priilor abilităţi etc. În demonstrarea competenţe-
lor este implicat un proces de deliberare privind 
rezolvarea sarcinilor, proces care include conşti-
entizarea scopului activităţii, definirea cadrului 
conceptual, implicarea motivaţională, reprezen-
tarea planului de acţiune, alegerea soluţiei şi a 
variantei comportamentale optime, conştientiza-
rea avantajelor şi limitărilor personale. Finaliza-
rea activităţii este urmată de reflectarea asupra 
propriilor performanţe, ca şi asupra modalităţilor 
de dezvoltare ulterioară a comportamentelor 
asociate competenţei. 

O pedagogie a competenţelor presupune 
elaborarea de situaţii şi proiecte pe care profeso-
rul le propune elevilor pentru confruntarea frec-
ventă cu situaţii noi, variate, ce mobilizează 
cunoştinţele, metodele, tehnicile şi procedurile 
asimilate de elevi. Această pedagogie necesită 

timp, continuitate şi responsabilitate în activita-
tea de învăţare. 

Situaţiile de evaluare privesc rezolvarea de 
situaţii - problemă, adaptarea la sarcini comple-
xe, aprecierea performanţelor. Profesorul urmă-
reşte sistematic ce ştie să facă elevul, obstacole-
le pe care le întâmpină, cunoştinţele şi schemele 
cu care operează, atitudinile faţă de diferite 
situaţii. Evaluarea se realizează prin rezolvarea 
de probleme, probe scrise, orale şi practice, 
administrarea de chestionare şi evaluare în pe-
rechi, aprecierea evoluţiei personale pe parcur-
sul programului. Profesorul observă elevii în 
timpul activităţilor, notează progresele descrip-
tiv sau prin fişe de observare structurate în care 
sunt selectaţi indicatori descriptivi ai competen-
ţelor. 

Între rezultatele înregistrate şi cele preconi-
zate apare o „zonă de toleranţă” care va orienta 
profesorul asupra ofertei educative viitoare de 
sprijin, aprofundare sau extindere. 

Dificultăţile constau în alegerea şi organiza-
rea acelor activităţi care să asigure progresul 
continuu, sistematic al elevului. Teoretizând 
aspectele implicate de o competenţă şi exempli-
ficând unele comportamente intenţionate, elevii 
pot rămâne cu impresia că au asimilat-o şi de 
aceea e nevoie de exersarea competenţei în eta-
pe şi condiţii variate. Elevul trebuie să se rapor-
teze permanent la un nivel de performanţă şi să 
identifice care sunt comportamentele/ cunoştin-
ţele şi metodele de lucru necesare pentru a fi 
însuşite. Conceperea şi adeziunea la un profil al 
competenţei determină asumarea responsabilă a 
sarcinilor de învăţare pe parcurs.   

În comparaţie cu sistemul tradiţional de 
învăţământ, învăţământul centrat pe competenţe 
permite profesorului organizarea contextului 
instruirii, anticiparea dificultăţilor elevilor în 
învăţare, asigurarea timpului adiţional de care 
aceştia au nevoie pentru experimentare, demon-
strare, exersare, corectarea greşelilor, rezolvarea 
problemelor. Elevii au reprezentarea achiziţiilor 
finale şi a demersului (teoretic şi practic) de 
dobândire a competenţelor. Prin evaluarea 
criterială fiecare elev înţelege cum este evaluat 
şi de ce are nevoie în plan teoretic şi practic 
pentru câştigarea/ dobândirea competenţei. 

Curriculumul centrat pe competenţe per-
mite valorificarea întregii experienţe didactice a 
profesorului, manifestarea libertăţii şi a creativi-
tăţii didactice, lucrul în echipă, încrederea în 
succesul elevilor şi posibilitatea estimării perfor-
manţelor. Prin sistemul ierarhic, oferta educaţio-
nală câştigă structuralitate: unităţi de competen-
ţă/ competenţe/ criterii de performanţă, funcţio-
nalitate: orientare spre rezultate şi actualizare, 
răspunzând cerinţelor profesionale. 

Subcomisar Lavinia Jipa 
Direcţia Formare Iniţială şi Continuă 

Curriculumul centrat pe competenţe.  
Exigenţe în predare – învăţare şi evaluare 



 

A rta de a comanda se învaţă greu şi se 
pune în practică şi mai greu. Totuşi, 
ea reprezintă cheia succesului în toate 

organizaţiile, nu numai în cea militară. Chiar 
dacă terminologia folosită este diferită 
(conducere, management, leadership), esenţa 
nu se schimbă. A comanda înseamnă a exercita 
conducerea, ceea ce comportă desfăşurarea 
unei serii de acţiuni ce depăşesc cu mult expri-
marea unui ordin. A evalua, a lăuda, a corecta, 
a sancţiona, a hotărî, a motiva etc. sunt toate 
acţiuni legate de actul de comandă. Punerea 
acestora în practică nu este simplă dacă nu se 
cunoaşte dificila artă a comunicării prin care 
comanda se manifestă şi prin care ajunge la 
subordonat. Modul de comunicare influenţează 
forţa conducerii.  

Când comunicarea nu este eficace, 
raporturile cu colaboratorii devin problemati-
ce, distorsiunile se amplifică, iar evenimentele 
scapă de sub control. În acest caz creşte anxie-
tatea şi se diminuează capacitatea de soluţiona-
re a problemelor. 

Faptul că arta de a comanda reprezin-
tă, înainte de toate, arta de a comunica este 
confirmat şi de studiile recente referitoare la 
leadership-ul ce trebuie să caracterizeze mile-
niul al treilea. Managerul viitorului va trebui 
să fie tot mai capabil să se mişte într-o lume de 
egali, cărora le comandă numai pentru că s-a 
demonstrat capabil să le ofere un sprijin, pres-
tând o acţiune de mediere, punându-le la dis-
poziţie resurse şi idei, rezolvându-le probleme-
le, formând echipe, strângând şi armonizând 
raporturile interpersonale. 

Nici în organizaţia militară ordinele 
nu mai sunt acceptate în mod pasiv, fiecare 
încearcă să-şi exprime o opinie, să o pună în 
valoare şi chiar să o facă dominantă. Astăzi 
este necesară o perfectă cunoaştere a oameni-
lor, care nu trebuie să fie numai ghidaţi ci şi 
îndrumaţi; este nevoie să li se câştige încrede-
rea şi să se asigure colaborarea lor completă. 

Actul de comandă bazat numai pe 
autoritate reduce la zero motivaţia şi dă rezul-
tate slabe. Este uşor să se facă din subordonaţi 
nişte supuşi sau "yes men", mai dificil este să 
se facă din ei nişte colaboratori. Transformarea 
materialului uman într-o resursă validă pentru 
organizaţie este prerogativa şefului, indiferent 
de nivelul ierarhic. Factorii ce trebuie avuţi în 
atenţie şi principiile la care trebuie să se apele-

ze sunt vitale pentru orice organizaţie: desco-
perirea potenţialului oamenilor şi punerea sa în 
valoare, implicarea lor printr-un entuziasm 
antrenant, motivarea lor prin explicarea misiu-
nii şi prin caracterul operant al acesteia, mai 
ales în momentul cel mai critic, cel al interven-
ţiei rutinei. Misiunea exprimă idealurile şi 
valorile comune, face apel la sentimentul îm-
părtăşit, aminteşte raţiunea de a fi a ceea ce 
este pe cale de a se înfăptui, face ca obiectivele 
să devină concrete, mai ales cele pe termen 
lung care se uită mai uşor. Când acest lucru se 
întâmplă, se tinde să se confunde procedeele 
cu obiectivul şi se ajunge la pierderea sensului 
propriei acţiuni. Rolul comandantului constă 
tocmai în a-l reaminti zilnic. 

Apelul la misiune reprezintă un instru-
ment de conducere a oamenilor foarte răspân-
dit astăzi în întreprinderi, dar în organizaţia 
militară este, dintotdeauna, un principiu reco-
mandat. Misiunea, implicarea, responsabiliza-
rea, dezvoltarea resurselor sunt cuvintele de 
ordine care vor caracteriza actul de comandă 
în anii următori. Acesta va trebui să ţină seama 
tot mai mult de factorul uman, deci de comuni-
care ca instrument de dezvoltare personală, 
interpersonală şi organizatorică. Căile de învă-
ţare a artei de a comanda sunt în număr de trei. 
Prima o reprezintă emulaţia stârnită de un 
comandant exemplar. Este un bun punct de 
pornire dacă, în cadrul procesului formativ, 
viitoarele cadre întâlnesc un comandant la 
înălţimea rolului şi aşteptărilor. Cea de-a doua 
este studiul materiei specifice. Aici intervine o 
problemă de metodă. Cursurile referitoare la 
arta de a comanda prevăd ce trebuie să se facă, 
dar foarte rar se ocupă şi de modalităţile în 
care trebuie să se acţioneze. Ele furnizează 
liniile generale de conduită, dar aproape nicio-
dată nu indică variantele necesare în situaţii 
specifice. Comanda nu este încadrată într-o 
teorie generală a acţiunii, lipseşte explicarea 
ştiinţifică a motivului pentru care anumite 
comportamente sunt mai eficace. În consecin-
ţă, tehnicile şi metodele sunt mai puţin oficiali-
zate. Acestei nevoi îi răspunde pregătirea în 
domeniul comunicării, care reprezintă cea de-a 
treia cale, aceea care integrează teoria şi expe-
rienţa, intuiţia şi metoda. În majoritatea arma-
telor lumii,  această pregătire se realizează cu 
sprijinul unor profesionişti experţi în domeniu. 
De exemplu, la Academia Marinei Militare de 
la Livorno se ţine un curs de "Gestionare şi 
conducere a relaţiilor manageriale" cu aspect 
comunicaţional şi "Ştiinţa comunicării aplica-
te". 

Pregătirea în domeniul comunicării, 
care completează procesul formativ al viitoru-
lui comandant, constă dintr-o bună încadrare 
metodologică, însoţită permanent de multe 
exerciţii practice utile. Conţinutul pregătirii 
pleacă de la cunoaşterea modului de diagnosti-
care a situaţiilor de comunicare care, dacă sunt 
gestionate rău, pot deveni surse de probleme. 
Această pricepere este decisivă deoarece un 
diagnostic greşit duce la subevaluarea situaţiei 
sau la arătarea numai a obstacolelor, nu şi a 
oportunităţilor, ceea ce are drept consecinţă 
reducerea posibilităţilor de manevră. Pentru un 
militar care va trebui să desfăşoare sarcini 

diferite, capacitatea de diagnosticare este hotă-
râtoare deoarece facilitează contactul cu medii 
şi culturi ce nu îi sunt familiare şi îi permite să 
aleagă comportamentul cel mai potrivit cu 
obiectivele. Etapa următoare constă în antrena-
rea în comunicarea asertorică, un mod eficace 
pentru cel care vrea să-şi atingă obiectivele 
fără să recurgă la agresivitate sau să se refugie-
ze într-un comportament pasiv. Dar a fi aserto-
ric în comunicare înseamnă şi a avea instru-
mentele pentru a şti să asculţi şi să te faci as-
cultat, să corectezi fără a leza, să guvernezi 
emotivitatea proprie şi a celorlalţi, care se 
observă din cuvinte şi din gesturi, să creezi un 
climat de muncă pozitiv şi motivant. Toate 
acestea, şi încă altele, constituie obiect de 
reflecţie în pregătire. 

Experienţele de acest tip schimbă 
percepţia raporturilor interpersonale: erorile de 
comunicare devin mai vizibile prin efectele lor 
şi acest lucru stimulează autocorectarea. În 
felul acesta înţelegem şi ce anume a făcut 
comportamentul urmat mai eficace, lucru care 
până atunci a fost doar intuit. Chiar şi emulaţia 
produsă de un comandant excelent devine mai 
conştientă şi mai profundă deoarece suntem în 
măsură să aflăm secretul eficacităţii sale şi să 
reproducem unele din trăsăturile esenţiale. Se 
descoperă astfel că actul de comandă nu este 
numai artă ci şi metodă, tehnică, putând fi 
însuşit şi reprodus în mod eficace când pregă-
tirea în acest sens ne relevă mecanismele sale. 

 
Colonel Costel Laurenţiu Hopu  
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pând cu data de 1 noiembrie 2009.  

Este absolvent al Şcolii Militare de 

Ofiţeri Activi a Ministerului de Interne, 

promoţia 1988, al Academiei de Înalte 

Studii Militare, promoţia 2001, al Cole-
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În perioada 1988-1999 a fost coman-
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Pentru mine stagiul de practică a fost unul benefic pentru că am 

reuşit să văd şi să înţeleg ce înseamnă cu adevărat să fii jandarm, 

la ce riscuri te expui, ce responsabilităţi ai, dar şi ce satisfacţii. 

Am executat serviciul întocmai ca un subofiţer operativ, am avut 

noroc şi de un tutore extraordinar, un ofiţer bine pregătit care ne-a 

expus practic întreg programul şi misiunile pe care le îndeplinesc 

jandarmii din Piteşti. 

A fost o experienţă plăcută care m-a făcut să mă mândresc şi 

mai mult cu meseria pe care mi-am ales-o! 

 Elev caporal Cristian Şerban, clasa 105 

Stagiu de practică la I.J.J. Argeş 

Organizarea stagiului de practică la Jandarmeria Suceava 

Î n acest an, în perioadele 14.03-10.04.2009 şi 04.07-14.08.2009, Inspectoratul 
de Jandarmi Judeţean Suceava a organizat în cooperare cu instituţiile de învă-
ţământ două stagii de practică pentru 29 de elevi de anul I (2 fete şi 27 băieţi), 

din cadrul Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni.  
În prima perioadă elevii au desfăşurat stagiul de practică în subunităţile de pază 

şi protecţie instituţională, iar în a doua, în cele de ordine şi siguranţă publică.  
În funcţie de domiciliul acestora, elevii au fost repartizaţi la subunităţile din 

garnizoanele apropiate de domiciliul acestora, au fost decazarmaţi şi au servit masa 
pe cont propriu. 

Stagiul de practică s-a desfăşurat pe baza programelor activităţilor de tutelă 
profesională întocmite de către fiecare tutore profesional desemnat de către inspec-
torul şef din rândul celor mai experimentate cadre ale inspectoratului.  

La întocmirea programelor de tutelă profesională s-a avut în vedere tematica 
parcursă în cadrul şcolii, precum şi desfăşurarea de activităţi practice de către elevi 
pentru formarea priceperilor în exercitarea atribuţiilor specifice în condiţii reale de 
muncă.  Pentru îndrumarea şi coordonarea acestor activităţi şi-au adus aportul şi 
ofiţerii specialişti din comandamentul inspectoratului.   

Obiectivele care au stat la baza executării stagiului de practică au constat în 
aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi perfecţionarea deprinderilor practice referi-
toare la misiunile de pază şi protecţie instituţională şi de ordine şi siguranţă publică, 
documentarea cu privire la structura organizatorică a acestor subunităţi, documenta-
rea cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a misiunilor, executarea stagiu-
lui în cadrul elementelor de dispozitiv specifice pentru dezvoltarea deprinderilor de 
a acţiona în cadrul acestora, precum şi însuşirea algoritmului activităţilor ce se exe-
cută cu ocazia constatării contravenţiilor şi infracţiunilor de către jandarmii aflaţi în 
misiuni, formarea deprinderilor de comunicare în relaţia cu cetăţenii pe timpul exe-
cutării misiunilor. 

De asemenea, elevii au participat la activităţile de instruire înaintea intrării în 
serviciu şi au executat misiuni alături de subofiţerii de la subunităţile la care au fost 
repartizaţi, familiarizându-se cu situaţiile reale existente pe timpul executării acesto-
ra, fiind coparticipanţi la întocmirea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor. 

Pe timpul acestor misiuni, elevii şi-au perfecţionat deprinderile şi priceperile şi 
totodată şi-au aprofundat cunoştinţele cu privire la modul de executare a acestor 
misiuni şi la modul de folosire a mijloacelor specifice de intervenţie. 

Pentru însuşirea în detaliu a specificului misiunilor de pază şi protecţie institu-
ţională, elevii au fost rulaţi la toate obiectivele din competenţa subunităţii la care au 
fost repartizaţi să-şi desfăşoare stagiul de practică. 

Elevii au studiat şi aprofundat, sub îndrumarea tutorilor profesionali, prevederi-
le legale privind activitatea structurilor operative, ordinele şi dispoziţiile în baza 
cărora se desfăşoară misiunile specifice subunităţilor respective.  

De asemenea, au participat la şedinţele de prelucrări de ordine, analize şi bilan-
ţuri executate cu subunitatea, precum şi la activităţile festive, educative şi cultural – 
sportive organizate în cadrul inspectoratului cu ocazia aniversării a 159 ani de la 
înfiinţarea Jandarmeriei Române. 

În fiecare zi de vineri, tutorii profesionali au evaluat elevii prin administrarea 
unui test scris, tip grilă, din tematica de studiu parcursă în acea săptămână, notele 
rezultate contribuind la evaluare finală a stagiului de practică. 

Stagiile de practică au avut un caracter prac-
tic-aplicativ, principalele modalităţi de pre-
gătire fiind însuşirea activităţilor ce se des-
făşoară la instruirea înaintea plecării în misi-
une, modul de acţiune în cadrul elementelor 
de dispozitiv, studiul individual dirijat două 
ore zilnic, participarea la toate misiunile 
executate de către subunităţi, activităţile 
având ca scop aprofundarea şi consolidarea 
cunoştinţelor asimilate, formarea, dezvolta-
rea şi perfecţionarea deprinderilor specifice. 

Pe parcursul stagiului de practică elevii au avut o comportare demnă şi civiliza-
tă atât în unitate, cât şi în afara acesteia, având în general un fond foarte bun în 
această direcţie motiv pentru care nu au fost sancţionaţi disciplinar. 

Considerăm că activităţile desfăşurate pe parcursul stagiilor de practică au fost 
benefice şi recomandăm intensificarea activităţilor de pregătire fizică şi intervenţie 
profesională, mai ales că, după absolvirea şcolii militare, primii ani de activitate îi 
vor desfăşura în structurile mobile de intervenţie sau de ordine şi siguranţă publică. 

General de brigadă Eugen Şalar 
Inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava 

Stagiul de practică  
modalitate de verificare şi aplicare a cunoştinţelor teoretice 

Stagiul de practică a avut o semnificaţie deosebită în 

perfecţionarea pregătirii mele atât teoretice, cât şi practice, am 

acumulat noi cunoştinţe, deprinderi care mi-ar putea fi de folos pe 

viitor. 
Modul de comportare a fost unul exemplar dând dovadă de 

seriozitate, încredere, motivându-mă să fiu un adevărat jandarm. 

Am dobândit şi noi calităţi de perfecţionare, învăţare de la ca-

drele care ne-au coordonat. 

Am primit aprecieri bune referitoare la modul de prezentare şi 

executare a misiunilor, care m-au făcut să caut mai adânc, să cerce-

tez şi să aprofundez noţiuni care o să îmi fie de folos pe viitor. 

Consider acest stagiu un succes pentru mine, mai ales în pregă-

tirea şi perfecţionarea mea pentru a fi un jandarm profesionist.  

 Elev caporal Laura David, clasa 102 

Stagiu de practică la I.J.J. Sibiu 

În stagiul de practică am pus în aplicare cunoştinţele dobândite 

în timpul primului an de pregătire în şcoală, am aprofundat cunoş-

tinţele teoretice şi am urmărit perfecţionarea deprinderilor practice 

cu privire la misiunile de ordine publică. 

Am tratat cu seriozitate fiecare aspect şi latură a acestuia, 

bineînteles cu sfaturile şi aprecierile subofiţerilor care m-au motivat 

şi m-au făcut să văd altfel lucrurile .  

 Elev caporal Gogonel Iulian, clasa 106 

Stagiu de practică, IJJ Suceava 

Am fost antrenat în diverse activităţi, misiuni, având ocazia să 

cunosc subofiţeri şi ofiţeri care le-au gestionat cu mult tact şi pregă-

tire. 
Cred că am avut suficient de multe lucruri de învăţat. Spre 

exemplu, eu consider că un lucru pe care chiar trebuie să îl ştiu la 

început de carieră este cum să abordez anumite persoane în diferite 

situaţii. 
Sunt o fire energică şi îmi doresc ca pe viitor să ajung la grupa-

rea mobilă.  
 Elev caporal Cosmin Iliescu, clasa 102 

Stagiu de practică, IJJ Vâlcea 



 

 

F rancezii celei de-a treia 
republici simţeau o simpatie 
spontană faţă de România, în 

care vedeau "o Franţă orientală". 
Totuşi, o umbră întuneca tabloul: 
începând din 1866, sora latină era 
condusă de o dinastie germanică, 
purtătoare a numelui detestat de 
Hohenzollern, înrudită cu împăratul 
german. Maniera în care ataşaţii 
militari francezi raportează faptele şi 
gesturile regelui României şi ale 
familiei sale dovedesc acest contrast 
şi oferă o vedere de ansamblu a 
mentalităţii acestor ofiţeri la începutul 
secolului al XX lea. 

 
Ţara în care ataşaţii militari francezi îşi exercitau funcţia era la 

acea vreme dotată cu o familie regală mai puţin numeroasă în 
comparaţie cu alte dinastii europene prolifice. Şeful ei era regele 
Carol, sau Carol I, din ramura Hohenzollern-Sigmaringen; Carol, ales 
domn al României în 1866, şi-a luat titlul de rege în 1881. Fără copii, 
l-a ales ca moştenitor pe nepotul său Ferdinand. Acesta din urmă s-a 
căsătorit, în 1893, cu Maria de Marea-Britanie, fiica ducelui de 
Edinburgh, cu care a avut şase copii, dintre care cel mai mare, Carol, 
avea să domnească în România sub numele de Carol al II-lea. Sub 
impulsul lui Carol I, România s-a apropiat foarte repede de Germania 
şi, în 1883, suveranul a semnat un tratat secret, care făcea din ţara sa 
cel de-al patrulea membru al Triplei Alianţe. România dinainte de 
1914 era, de fapt, o monarhie constituţională, dar regele avea puteri 
considerabile, rezervându-şi în special conducerea afacerilor 
diplomatice şi militare. 

Ataşaţii militari examinau mai ales gradul de germanizare a 
familiei regale, căutând în acest sens semnele viitoarelor orientări ale 
politicii externe a ţării. Se punea problema trimiterii în Germania a 
prinţului Carol pentru a-şi desăvârşi aici educaţia militară? Acest 
proiect prilejuia un comentariu dezaprobator: "Li se reproşează regelui 
şi prinţului Ferdinand că au rămas mult prea germani şi se speră că o 
educaţie pur românească primită în ţară ar face ca viitorul moştenitor 
să piardă acest caracter străin care şochează atât de puternic 
sentimentul naţional".  

 
Un sfârşit de domnie 
Asemeni celor mai mulţi dintre contemporanii lor, ataşaţii 

militari acordau o extremă importanţă diplomaţiei călătoriilor 
princiare. În 1913, prinţul Wilhelm de Hohenzollern a venit să vâneze 
în mlaştinile din Dobrogea. În ochii francezilor, numai în aparenţă era 
vorba de o călătorie de plăcere: ea avea loc în momentul unei 
campanii germane în favoarea obuzelor Krupp. Ataşaţii francezi îl 
priveau pe Carol I cu puţină amabilitate. În 1910, ei l-au comparat de 
mai multe ori cu Franz Josef, insistând pe influenţa vârstei  asupra 
caracterului rutinier şi puţin energic al politicii sale, prea favorabilă 
faţă de Austria. Din acest punct de vedere, nu au observat la el nici o 
evoluţie. Anexarea Bosniei de către Austria, în 1908, dăduse o lovitură 
fatală spiritului acestei alianţe; el nu a admis ca austriecii să-l pună în 
faţa faptului împlinit. Declanşarea războiului l-a făcut pe ataşatul mili-
tar de atunci, căpitanul Pichon, şi mai puţin lucid. Cuprins de exaltare 
războinică, nu l-a mai considerat pe rege decât inamic. "Conform in-
formaţiilor mele provenind chiar de la Palat, scria el la 6 august, este 
în afară de orice îndoială că regele comunică direct cu Marele Stat 
Major german; este sigur că el a primit, prin intermediul prinţului 
Carol, reîntors de la Potsdam în automobil, via Viena, cele mai pre-
sante imbolduri adresate «unui Hohenzollern şi unui soldat»; este mai 

presus de orice îndoială că a 
făcut imediat imposibilul pen-

tru a crea incidentul care să-i permită să arunce România, fără voia ei, 
în tabăra germană (...). Se strigă cu voce tare că este momentul să se 
ştie dacă regele este Hohenzollern sau român. Se recunoaşte că este 
bătrân şi incapabil să-şi schimbe, chiar în faţa evidenţei, credinţa oarbă 
în infailibilitatea germană". Ataşatul militar nu ştia nimic despre 
Consiliul de Coroană ţinut la Sinaia la 3 august. În timpul acestei şe-
dinţe capitale, la care au participat miniştrii şi şefii opoziţiei, suveranul 
le-a evaluat ostilitatea faţă de intrarea în război alături de Puterile 
Centrale. Fidel datoriei sale de monarh constituţional, Carol, departe 
de a căuta să-şi arunce ţara în război, s-a raliat la politica de neutrali-
tate care se bucura, de fapt, de adeziunea ţării şi a claselor conducă-
toare. Conform afirmaţiilor lui Pichon, în toamnă, opinia publică şi 
armata se impacientaseră; presa fremăta. Toată lumea, afirma el, dorea 
războiul. Pichon însuşi trepida şi scria: "Sprijinindu-se pe o decizie 
formală, regele a adoptat singura poziţie posibilă: epuizându-şi argu-
mentele, zace în pat, bolnav, şi nu primeşte pe nimeni. (...) Nu vrea să 
audă nimic, se preface bolnav, la nevoie s-ar preface mort". Căpitanul 
Pichon nu ştia cât de adevărat era ceea ce spunea: boala bătrânului 
monarh nu era simulată; o lună mai târziu el a murit. 

 
"Un complot al regilor" 
După dispariţia lui Carol I, ataşatul militar a descoperit destul de 

repede că defunctul rege nu fusese singurul obstacol în calea intrării 
ţării sale în război. De fapt, ezitările suveranului erau împărtăşite nu 
numai de succesorul său, ci şi de o bună parte a mediilor 
guvernamentale. În intervalul dintre sfârşitul anului 1914 şi vara lui 
1916, linia politicii române a apărut deosebit de fluctuantă, pe măsura 
evoluţiei situaţiei militare generale. 

România tergiversa din neîncredere faţă de Rusia şi pentru că 
vedea în neutralitatea prelungită mijlocul de a obţine, fără efort, pacea 
unor noi teritorii. Această atitudine a făcut să crească ostilitatea lui 
Pichon, care l-a considerat pe rege responsabil de aceasta şi a imaginat 
un "complot al regilor": "O situaţie extraordinară este creată aici, în 
Balcani, de regi. Ştiu, din sursă sigură, că domnul Brătianu nu ia nici o 
măsură care necesită asentimentul prealabil al regelui pentru a nu 
trebui să i-l ceară, că îi este silă de orice obligaţie care l-ar face să-i 
prezinte politica sa (cum ar fi tratate noi sau modificări de acorduri) şi 
aceasta pentru că nu este sigur că Berlinul n-ar fi avertizat în acest 
sens. (...) Aceşti suverani constituţional iresponsabili sunt nespus de 
stânjenitori". Contrar a ceea ce credea Pichon, nu existau divergenţe 
între rege şi preşedintele Consiliului, Ion Brătianu. Timid şi fără 
experienţă, Ferdinand prefera să rămână în umbra şefului guvernului 
său. Îndoiala deci a subzistat până la capăt. Pichon notează numai în 
iulie 1916 o schimbare a atitudinii monarhului. "Regele - constata el 
atunci - a evoluat mult şi i-a vorbit unei persoane din anturajul său, în 
care se poate avea toată încrederea, despre «războiul său» ca despre un 
fapt incontestabil şi chiar despre ceea ce ar face după aceea". În 
realitate, România se hotărâse să acţioneze; la 27 august 1916 a 
declarat război Austriei, iar a doua zi trupele sale au invadat 
Transilvania. Dinastia română devenise din ce în ce mai doritoare să 
se smulgă de sub tutela puternicilor săi vecini Habsburgi şi 
Hohenzollerni. Ataşaţii militari francezi n-au înţeles acest lucru decât 
târziu; fără îndoială, ei au fost victimele unor surse de informare puţin 
fiabile sau prea servile, care le spuneau ceea ce doreau să audă. Se 
pare, mai ales, că nu au fost conştienţi de drama din sufletul 
monarhilor pe care îi observau şi de resorturile care îi făceau să 
acţioneze. Primii doi suverani ai României erau, înainte de toate, 
ofiţeri germani, regi-soldaţi şi moştenitori ai vechii idei despre meseria 
de rege, în centrul căreia se afla noţiunea de datorie. Ordinea lumii în 
care se născuseră punea mai presus de orice religia datoriei; chiar 
această religie îi constrângea să se desprindă de ordinea veche şi, 
tăindu-şi orice posibilitate de a da înapoi, să părăsească Europa regilor 
pentru a intra în Europa naţiunilor. 

 
                                   Profesor Nicolae Blidaru 

Directorul Casei de Cultură a municipiului Lugoj 

FILE DIN ISTORIA NEAMULUI 
ÎNTRE VULTURUL GERMAN ŞI COCOŞUL GALIC.  

MONARHIA ROMÂNĂ ÎNTRE 1912 ŞI 1916  
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B ucovina, pe timpul Primului Război Mondial, 
a fost teatru de război şi a trebuit să satisfacă 
„necesităţi” strategice, fiind ocupată (parţial 

sau total) de trei ori succesiv de către ruşi (septembrie 
– octombrie 1914 parţial, noiembrie 1914 – ianuarie 
1915 total şi iunie 1916 parţial) şi tot de atâtea ori de 
către austrieci. Dar, cu toate acestea,  momentul mult 
aşteptat pentru realizarea Unirii se întrezărea.  

Prezenţa armatei şi a Jandarmeriei Române în Bu-
covina este semnalată încă din august 1916, când 
Armata a IV-a română în strânsă colaborare cu Arma-
ta a IX rusă, la sfârşitul operaţiunilor ofensive declan-
şate la intrarea României în primul război mondial, a 
atins aliniamentul: sud Vatra-Dornei, est Răstolniţa, 
pantele vestice ale Munţilor Gurghiului, est Sovata, 
Praid,  pe care a trecut la apărare. Datorită presiunii 
exercitate de Armata a VII-a austro-ungară, românii 
sunt înlocuiţi cu trupele ruse şi vor părăsi acest alinia-
ment pentru a reveni mult mai consistent în Bucovina 
în toamna anului 1917.  

Pe fondul discuţiilor între România şi Puterile 
Centrale încheiate prin semnarea tratatului de la Bu-
cureşti din 7 mai 1918, armata română şi jandarmeria 
se retrag din sudul Bucovinei. 

După retragerea armatei române din sudul Bucovi-
nei şi îndepărtarea de către austro-germani a influenţei 
elitelor de la Bucureşti asupra comportamentului poli-
tic al celor mai numeroşi români unionişti din Bucovi-
na, vara anului 1918 pune din nou în prim plan rivali-
tatea pentru supremaţie politică dintre români, pe de o 
parte, şi ucrainenii sprijiniţi de austrieci, pe de altă 
parte. Vechile dorinţe ucrainene exprimate public încă 
din 20 iunie 1907 referitoarer la „(…) unirea fostului 
regat rutean al Haliciului şi al Vladimirului cu Buco-
vina învecinaţă şi constituirea acestui teritoriu într’o 
provincie ruteană deosebită cu dieta ei [proprie] pro-
vincială (…)” au fost teme curente de dezbatere şi 
controverse. Animozităţile dintre cele două forţe pă-
reau că nu se vor mai încheia niciodată. Din acest 
motiv, şi nu numai, toate forţele politice angajate 
încercau să găsească soluţii pentru rezolvarea acestei 
crize. Astfel, va intra din nou în scenă Aurel Onciul, 
care va insista pentru existenţa naţională a românilor 
bucovineni alături de Imperiul Austro-Ungar, aliat al 
marelui Imperiu german, rival al Rusiei. Opinia lui 
Onciul era total opusă majorităţii intelectualilor şi 
oamenilor politici români bucovineni care anticipau 
sfârşitul hegemoniei austro-germane în Bucovina şi în 
Europa.  

 În toamna anului 1918, Bucovina a ajuns scena 
luptelor dintre grupurile militare dezorganizate ale 
fostei armate austro – ungare, care, „încă din cele 
dintâi zile ale lunii Noiembrie (…) s-au lehămit şi de 
război şi de arme şi de ofiţeri şi de porunci şi s-au 
împrăştiat care ’ncotro (…) au început a intra cu pute-
re prin casele părăsite (…) şi au luat ce apucau (…) au 
deschis vagoanele (din Staţia Gării Cernăuţi) şi au 
început a căra tot ce găseau (…) unii dintr’ănşii mai 
inimoşi dau şi la oameni (…) pe atunci fiecare copil 
avea câte o puşcă şi împuşca după oameni”,  trupele 
naţionaliste ucrainen, autointitulate ,,legionarii ru-
teni”, iar detaşamentele de bolşevici compuse din 
foşti soldaţi ruşi întorşi de pe fronturile din Galiţia şi 
Moldova au continuat confruntările cu populaţia au-
tohtonă. 
Pe acest fond de dezorganizare şi incertitudini asupra 

viitorului Bucovinei s-au ridicat fruntaşii mişcării naţionaliste din Bucovina în frunte 
cu Iancu Flondor (1865-1924), cavaler de Flondor, descendent al unei vechi familii 
boiereşti, doctor în drept al Universităţii din Viena (1894). Vocea lor a fost auzită pe 
întreg cuprinsul Bucovinei şi nu numai, prin intermediul publicaţiei „Glasul Bucovi-
nei” sau, după cum a numit-o mai târziu Teodor Bălan, „Glasul întregii Bucovine, ne 
împărţite şi ne dezmembrate”, un puternic periodic care a servit interesul naţional în 
condiţii vitrege.  

La data de 27 octombrie 1918, pe fondul pericolului rutean, Iancu Flondor afirma 
„Sunt gata să jertfesc totul pentru înfăptuirea voinţei poporului român din Bucovina”, 
şi, susţinut de Sextil Puşcariu (1877-1948), prezidează Adunarea Constituantă la Cer-
năuţi care votează Unirea Bucovinei cu România. Adunarea românilor bucovineni de 
la Cernăuţi din data de 14/27 octombrie 1918, care s-a dorit a fi şi o modalitate de 
protest contra oricărei mutilări a Bucovinei în favoarea ucrainenilor, a votat moţiunea 
istorică citită „într’o vorbire plină de căldură” de către Dori Popovici, care cuprindea 
următoarele puncte: 

„1. Reprezentanţii poporului din Bucovina, întruniţi astăzi, în ziua de 27 octombrie 
1918, în capitala Bucovinei, se declară, în puterea suveranităţii naţionale, Constituantă 
a acestei ţări româneşti. 

2. Constituanta hotărăşte unirea Bucovinei integrale cu celelalte ţări româneşti 
într’un stat naţional independent şi va purcede spre acest scop în deplină solidaritate cu 
românii din Transilvania şi Ungaria. 

3. Spre a conduce poporul român din Bucovina şi a-i apăra drepturile şi spre a sta-
bili o legătură strânsă între toţi românii, Constituanta constituie un Consiliu Naţional 
de 50 de membri. Acest consiliu ne va reprezenta prin mandatari şi la conferinţa de 
pace, şi înafară de el nu recunoaştem nimănui dreptul de a hotărî sau trata asupra popo-
rului român din Bucovina. 

4. Constituanta respinge cu hotărâre orice încercare ce ar duce la ştirbirea Bucovi-
nei, doreşte însă să se înţeleagă cu popoarele conlocuitoare”.  

Precedată de cuvântarea-îndemn a lui 
Iancu Flondor: „Domnilor! O iobăgie 
naţională de aproape un secol şi jumătate 
pe cât de dureroasă pe atât de ruşinoasă e 
pe sfârşite. Poporul român din Bucovina e 
pe cale a sparge şi a lepăda lanţul care i-a 
ferecat sufletul. Liberi, în puterea suvera-
nităţii naţionale D-Voastră veţi hotărî 
astăzi, ce veţi afla de bine pentru viitorul 
fericit şi falnic al neamului românesc din 
Bucovina. Dară să nu uităm Domnilor, că 
acest moment înălţător s’a născut din 
suferinţe grele şi adâncă jale şi e sfinţit cu 
sângele abundant al eroilor noştri (…), 
această moţiune a fost primită de partici-
panţi cu aplauze şi ovaţii. Întreaga sală a 
cântat „Deşteaptă-te Române”. Hotărârea 
constituantei a fost comunicată în scris 
guvernatorului Etzdorf. 

Iancu Flondor este ales şef al Guvernu-
lui provizoriu al Bucovinei, iar în locul 
său este ales ca preşedinte al Consiliului 
Naţional Bucovinean,  arhipresviterul 
Dionisie, cavaler de Bejan (1837 - 1923).      

Datorită presiunilor exercitate de Aurel Onciul şi de adepţii lui de a împărţi Bucovi-
na, care, de altfel, nu era o noutate deoarece ucraineni mai încercaseră şi în 1848 să 
rupă provincia în două, Flondor a luat legătura cu guvernatorul austriac al provinciei, 
Joseph Rudolf conte von Etzdorf, şi s-a întâlnit cu acesta în casa fostului mareşal al 
Bucovinei Alexandru Hurmuzachi în vederea păstrării ordinii şi liniştii publice în Cer-
năuţi şi în comunele limitrofe. Din păcate, guvernatorul austriac i-a cerut acestuia să  
includă în guvernul bucovinean şi pe reprezentanţii rutenilor, făcând aluzie şi la posibi-
la cooptare a lui Aurel Onciul la guvernare. Conştientizând pericolul accederii rutenilor 
la conducerea Bucovinei, dat fiind sprijinul administraţiei austriace, Iancu Flondor a 
respins propunerile şi a cerut puterea asupra întregii Bucovine numai pentru români. 
După discuţia dintre cei doi, I. Flondor a acţionat în continuare curajos, demonstrând 
prin aceasta un deosebit spirit patriotic, dar şi asumându-şi riscuri politice enorme.  

Iancu Flondor era îngrijorat de posibilitatea ratării acestui moment unic de înfăptui-
re a Unirii şi de acutizarea disputelor politice cu deputatul român din parlamentul aus-

Contribuţia Armatei şi Jandarmeriei la realizarea  
Unirii Bucovinei la România 

Iancu Flondor (1865 – 1924) 
Preşedintele Consiliului Naţional Român şi al  

Congresului General al Bucovinei 



 
8  www.jandarmeriafalticeni.ro  

 
 

C l o p o t e l e 
sună ne-
contenit. În 

oceanul albastru al 
cerului plutesc ici-
colo, asemenea unor 
insule, nori cu forme 
ciudate; vântul rece 
aduce cu sine fiori, o 
adiere tristă, presă-
rând nostalgia vre-
mii apăsătoare ca o 
stâncă. Paşii se 
opresc în faţa crucii 
unde stau săpate 
câteva cuvinte sim-
ple şi profunde, 
pline de semnificaţii: 
„... visul unei umbre 
şi umbra unui vis”. 
Aici odihnesc ose-
mintele celui ce a 
fos t  profesorul 
G H E O R G H E 

GAFENCU. Moartea l-a surprins în plină activitate 
lăsând în memoria posterităţii chipul luminos şi un 
gol imens. Toţi cei care l-au cunoscut îi rostesc 
profund îndureraţi numele şi-i aduc un pios omagiu. 

Fiu al acestor meleaguri moldovene s-a căsăto-
rit cu distinsa profesoară Mioara Gafencu.  Şi-a 
legat întreaga fiinţă de ridicarea învăţământului 
aducându-şi aportul la rezolvarea cu calm şi răspun-
dere a problemelor complexe ale acestui sector de 
mare diversitate. 

Ca o recunoştinţă specială a marii arte, a nobi-
lei şi variatei sale activităţi didactice, vădind un 
înalt idealism, perfecţiune profesională şi o rară 
îmbinare dintre calităţile inimii şi cele ale intelectu-
alului, distingându-se întru totul prin prospeţimea 
inspiraţiei şi prin minunata puritate a sufletului, 
pentru seriozitatea cu care a tins spre adevăr, pentru 
forţa pătrunzătoare a gândirii, bogăţia fanteziei, 
înalta spiritualitate îi aduc un pios omagiu. 

Domnul profesor Gheorghe Gafencu a fost un 
eminent student şi un nume sonor în peisajul didac-
tic. El a vrut şi a reuşit să confere învăţământului 
mai multă exactitate decât ar fi avut el nevoie, a fost 
un maestru în conducerea Liceului „Nicu Gane” 
Fălticeni şi, ca inspector general şcolar, s-a dăruit 
ca o fântână tuturor celor care i-au cerut ajutorul. El 
a fost cel mai reprezentativ dascăl al generaţiei sale. 
L-a caracterizat dintotdeauna gingăşia în relaţiile cu 
semenii săi, sprijinul dezinteresat acordat celor 
însinguraţi şi fără de ajutor. 

 

GALERIA OAMENILOR 
DE SEAMĂ 

În memoria noastră: domnul 
profesor Gheorghe Gafencu 

10.09.1936 - 04.09.1990 

triac, Aurel Onciul, numit de români „coadă de topor în mâna Rutenilor” şi autointi-
tulat „Comisarul Moldovei de Sus”. Prin urmare, în urma unor scurte, dar de succes 
corespondenţe telegrafice cu Regele Ferdinand I al României,  a luat decizia hotărâ-
toare de a solicita intervenţia armatei române în ceea ce a devenit Bucovina 
„haotică” şi de neguvernat. În tot acest timp, în capitala Bucovinei, oraşul Cernăuţi, 
locuitorii „(…) nu mai cutezau să iasă pe drumuri, ci se închideau după uşi şi fereşti 
(…) groaza populaţiei nu mai cunoştea margini (..) unii derbedei ruteni de pe la sate 
au luat toporul în mână şi au început să deie în oameni”.  

În plan politic, ucrainenii încercau şi ei să preia puterea în Bucovina. Astfel, 
parlamentarii ucraineni, pentru a da legitimitate acţiunilor lor, convoacă o adunare 
la Cernăuţi pentru data de 3 noiembrie 1918. Pe durata lucrărilor adunării ucrainene, 
aceştia au stabilit că ţinuturile ucrainene sunt: judeţele Zastavna şi Coţmani, oraşele 
Cernăuţi, Văşcăuţi, Vijniţa, Siret şi unele comune din judeţele Rădăuţi, Suceava şi 
Câmpulung. După cum se observă, românilor nu le-ar mai fi rămas aproape nimic. 
În acelaşi timp, la Cernăuţi au sosit toţi deputaţii ucraineni originari din Bucovina 
pentru a susţine şi prelua guvernarea provinciei.   

Toate aceste acţiuni de destabilizare a ordinii publice susţinute tacit de autorităţi-
le austriece, vor fi folosite de Aurel Onciul, care, printr-o abilă mişcare, interpretată 
de contemporanii săi ca fiind „(…) un act de miopie politică, sau chiar de trădare 

naţională”, va încerca în data de 5/6 noiembrie 
1918, cu ajutorul rutenilor care dispuneau de 
aproximativ 700 legionari înarmaţi organizaţi 
milităreşte sub comanda locotenentul 
Vorobetz, să preia prin forţă controlul asupra 
destinelor Bucovinei, în detrimentul interese-
lor naţionale. Elementele din care se compu-
neau trupele ucrainene erau  instruiţi superfi-
cial şi aveau o medie de vârstă de 19 – 20 ani. 
În aceeaşi perioadă, printr-o conjunctură feri-
cită, soseşte la Cernăuţi o companie de mili-
tari români bucovineni şi ardeleni comandată 
de ofiţerul Ilie Lazăr, care schimbă raportul de 
forţe în favoarea românilor unionişti care se 
găseau singuri în faţa funcţionarilor politici şi 
poliţieneşti trecuţi de partea ucrainenilor şi în 
faţa efectivelor înarmate ale „legiunii ucraine-
ne”. Pe fondul acestei succesiuni de eveni-
mente, la solicitarea lui Flondor pentru ca 
armata română să intre în Bucovina a subscris 

şi „Comitetul românilor refugiaţi din Austro-Ungaria”.  
Astfel, Generalul de brigadă Iacob Zadik, comandantul Diviziei a 8-a Infanterie 

primeşte ordin de a intra în Bucovina pentru asigurarea şi menţinerea ordinii publice 
şi protejarea avutul public şi privat.  La 6 noiembrie 1918, Armata Română şi Jan-
darmeria au intrat în Suceava, „eliberând străvechea cetate a lui Ştefan cel Mare de 
sub jugul străin”.  

Această „armată” care a intrat în Suceava, nu era decât Divizia a 8-a (cu sediul în 
oraşul Botoşani) condusă de generalul Iacob Zadik, întărită cu subunităţi de jan-
darmi şi grăniceri, care asigurau paza pe frontiera cu Bucovina. Aceasta a fost orga-
nizată „cu mari străduinţe”, în trei detaşamente numite la început „Dorohoi”, 
„Botoşani” şi „Fălticeni”, iar mai apoi, ţinând cont de obiectivele pe care le avea de 
îndeplinit în Bucovina şi de conotaţia lor istorică, redenumite astfel: „Dorohoi” – 
„Dragoş”, „Botoşani” – „Alexandru cel Bun” şi „Fălticeni” — „Suceava”.  

Pătrunderea diviziei a 8-a, a fost precedată de zborul unor avioane româneşti, din 
care au fost lansate manifeste care garantau populaţiei respectarea drepturilor civile 
şi combaterea oricăror acte de „dezordine” sau de „nesupunere”.  Astfel, în noaptea 
dintre 5/6 noiembrie 1918, Compania 5 de grăniceri-pază Burdujeni comandată de 
maiorul Anton Ionescu, formată din trei plutoane: Burdujeni, Vereşti şi Buneşti cu 
un efectiv însumând aproximativ 50 de militari, a trecut frontiera prin surprindere şi 
a intrat în Suceava. Împreună cu primarul Eusebie Popovici, maiorul Anton Ionescu 
redactează o proclamaţie către locuitorii oraşului Suceava, pentru a evita producerea 
de incidente sau confruntări cu jandarmii austro-ungari: „Graniţa între românii de 
astăzi înainte nu trebuie să fie. De aceea, am venit cei dintâi la voi să vă zicem: bine 
v-am găsit (…)”.  

 
Maior Ilie Nuţu 

(Continuare în numărul următor) 

Aurel Onciul 
 un personaj politic controversat 
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Chipul lui se oglindea în munca lui, ex-
presiv şi patetic, cu trăsături marcante şi  cu 
colorit puţin obişnuit, înfăţişarea lui nu putea 
rămâne neobservată, iar prezenţa lui nu lăsa 
pe nimeni indiferent. 

Impresia generală pe care o lăsa portretul 
lui era aceea a unei fiinţe cu o bogată viaţă 
interioară, frământată de visuri şi dorinţe, de o 
tenacitate puţin obişnuită în urmărirea realiză-
rii năzuinţelor, indiferent de nereuşite şi dez-
amăgiri, cu un temperament tumultuos în 
plămada căruia pateticul şi straniul păreau 
componentele cele mai de seamă. 

Gesturile sale erau bogate trădând întot-
deauna freamătul unei înalte tensiuni interioa-
re, limbajul violent şi colorat: întrebuinţa cu o 
adevărată voluptate a paroxismelor uragane de 
superlative care, subliniate de gestica pasiona-
lă, făceau din conversaţia sa o gamă ascenden-
tă ce se termina de cele mai multe ori în ade-
vărate interjecţii bombastice. 

Trăsătura caracteristică atât a fizionomi-
ei ,cât şi a conversaţiei domnului profesor 
erau mobilitatea şi inegalitatea, expresia feţei 
trecea cu uşurinţă de la violenţă la melancolie, 
un vulcan în veşnică erupţie sau sarcasm, 
reflectând impresiile unui suflet mobil şi arză-
tor, iar conversaţia bruscă, frântă şi pornită 
devenea reţinută şi aspră sau se pierdea în 
lamentări atât de convingătoare, încât n-am 
mai văzut pe cineva mai nefericit decât pe el, 
la Suceava. 

Trăsături de caracter din cele mai diverse 
se găseau întrunite în personalitatea lui: senti-
mental şi calculat, energic şi abătut, veşnic în 
război pe faţă cu gloria oficială şi urmărind 
perseverent distincţiile publice, păstrând cu 
pietate amintirea fiecăreia din iubirile succesi-
ve pentru a-şi sfârşi viaţa la căldura fatică a 
palidei flăcări reînviate a primei dragoste din 
copilărie, prin mobilitatea şi inegalitatea ca-
racterului, prin capacitatea ciudată de a trăi 
într-o lume imaginară, părea că nu s-a deştep-
tat niciodată din adolescenţă. În acest tablou 
cu contururi atât de mobile, în această diversi-
tate şi inconstanţă de trăsături, stătea o forţă 
căreia nu îi va rezista nimic: vocaţia didactică. 

Întreaga biografie a d-lui profesor atestă 
fermitatea, tenacitatea şi clarviziunea dascălu-
lui în urmărirea unui drum propriu, în realiza-
rea idealului său. 

Păstrându-şi cu un orgoliu neînfrânt, 
libertatea în faţa tuturor tentaţiilor - care i le 
ofereau frecventarea şi admiraţia exercitată de 
către „puternicii zilei” - d-l profesor a luptat 
singur cu toate adversităţile, împotriva tuturor 
uneltirilor rivalilor sau duşmanilor întâlniţi în 
carieră, fără să facă vreo concesie, fără să-şi 
strige deznădejdea în momentele de înfrânge-
re, reluând imediat lupta fără să abandoneze 
ţelul urmărit. 

Frivolitatea lumii cu care era în contact 
nu a putut nici o clipă să-i distrugă preocupă-
rile, corupţia aventurierilor care mişunau în 
jurul lui ca „organe superioare” nu au fost în 
măsură să-i altereze probitatea, succesele 
rivalilor nu i-au stârnit invidia, iar victoriile 
duşmanilor nu au secat niciodată vâna sa crea-
toare. O perspicacitate proeminentă ca aceea a 

lui Gheorghe Gafencu nu putea lăsa pe nimeni 
indiferent. Era dinamic, energic, un diplomat 
iscusit, un maestru al dialogului. 

Structura lui de om era făcută dintr-o 
echivalenţă între forţa disponibilă şi expresia 
treptată a acesteia. Pe măsură ce se aduna, 
energia mintală se cheltuia. Era ca un nor care 
îndată ce se înfiripă din evaporaţiuni cade 
imediat în ploaie. 

Avea scară de valorificare. Ceea ce admi-
ra mai mult era realitatea, existenţa plină de 
semnificaţii. Zbuciumul lui, calmul lui intrau 
ca o alinare, în dimineţile radioase triumfa cu 
glorie. Cu calităţile lui şi cu lipsurile lui, cu 
geniul şi cu slăbiciunile sale, d-l profesor 
Gheorghe Gafencu e tot atât de complet ro-
mân pe cât au fost înaintaşii de seamă. Oricare 
ar fi judecata valorică pe care o emitem despre 
regretatul dascăl Gheorghe Gafencu, nu putem 
trece cu vederea faptul că el timp de peste 30 
de ani a fost într-o continuă zbatere pentru 
înălţarea învăţământului fălticenean şi suce-
vean. Geniul său de bun organizator, de bun 
gospodar, geniu cu braţele deschise, l-au aju-
tat în activitatea sa închinată adevărului şi 
muncii care au fost răsplătite cu multe distinc-
ţii. Decernarea lor a stârnit simpatii nu numai 
în rândul dascălilor, ci şi în rândul marelui 
public, deoarece el s-a străduit să scoată învă-
ţătura din umbra şcolii şi s-o instaleze în ini-
ma lumii reale. 

N-a aparţinut acelora care dominaţi de 
marea lor misiune,  de talazurile travaliului,  
n-au avut timp să trăiască. Viaţa a constituit 
pentru distinsul dascăl unitatea indestructibilă, 
o unică şi divină menire. Iubea munca, acţiu-
nea, proslăvea abnegaţia şi faptele vrednice, 
avea admiraţie pentru realizările omului de la 
catedră, compasiune pentru cei în necaz sau 
prea sensibili, stigmatiza îngâmfările şi sno-
bismul. 

Manifesta odată cu un ascuţit dar al ob-
servaţiei, o nebănuită căldură, o iubire pasio-
nată pentru raţiune şi dreptate. Calităţile sale 
indiscutabile au fost varietatea şi perfecţiunea 
resurselor morale şi fizice, verva inteligentă şi 
fină a expunerii, voiciunea conversaţiei. Dis-
cuta cu un ton măsurat şi echilibrat, un dialog 
convenţional, vedea realitatea cu ochii unui 
cetăţean extraordinar de subtil şi angajat. 

De-a lungul drumului său, întrerupt la o 
vârstă când oamenii îşi făuresc încă destule 
vise, a cunoscut destule amărăciuni şi greutăţi, 
piedici şi chiar manifestări ostile. A suferit de 
pe urma neînţelegerii unora dintre contempo-
rani, a indiferenţei altora, a simţit nu o dată 
gustul amar al judecăţilor nedrepte şi al răs-
plătirilor refuzate, cu toate că i s-ar fi cuvenit 
cu prisosinţă. El a avut conştiinţa menirii înal-
te, a eclipsat multe „vedete intelectuale din 
conducerea judeţului” şi a văzut cu ochii lim-
pezi menirea omului de la catedră, zbaterile 
acestuia în necazuri şi insatisfacţii. A fost unul 
dintre profesorii exigenţi şi această exigenţă o 
manifesta în primul rând cu sine însuşi, faţă de 
activitatea sa. Darul său didactic, harul de 
organizator şi conducător al destinului învăţă-
mântului sucevean, talentul lui i-au permis să 
fie unul dintre cei mai stimaţi. Secretul lui a 

fost acela că, deşi asaltat de îndoieli, el nu şi-a 
pierdut niciodată mândria de a fi OM. Opiniile 
lui nu erau legate numai de propria-i activita-
te, ele definesc întregul lui efort. 

Prodigioasa activitate desfăşurată ca 
director la Liceul „Nicu Gane” Fălticeni a fost 
încununată cu o salbă de construcţii ce stau 
mărturie timpului. Când s-a apelat la compe-
tenţa şi entuziasmul profesorului Gheorghe 
Gafencu, a preluat de îndată conducerea In-
spectoratului şcolar judeţean Suceava. Efortul 
maxim depus la nivelul judeţului a fost în 
asigurarea unui învăţământ de conţinut, prac-
tic şi eficient, în asigurarea condiţiilor pentru 
elevi, în asigurarea locurilor de muncă pentru 
absolvenţii de licee şi şcoli profesionale. El 
depunea mărturie împotriva nonsensului con-
diţiei umane, în favoarea omului de la catedră, 
a strădaniilor sale de a se ridica deasupra 
soartei ce-i era impusă ceea ce îi atrăgea dez-
aprobare din partea organelor puterii de 
atunci. 

Preocuparea sa pentru viaţă i-a deschis o 
perspectivă afectuoasă asupra vieţii umane, o 
cale de împăcare cu oamenii ca oameni. El a 
căpătat o convingere neviciată în prietenia 
dintre oameni, el a învăţat să accepte ritmurile 
vieţii. Perspectiva asupra vieţii umane îi dădea 
întotdeauna un simţ al evoluţiei, o înţelegere a 
circuitelor datorită cărora omul se poate 
schimba. 

A fost unul dintre cei mai neobosiţi şi 
temerari dascăli din generaţia sa. Era animat 
de zelul creator al înaintaşilor, exemplu de 
dăruire pentru propăşirea şcolii. A ştiut să se 
apropie de tinerele vlăstare - elevii din multe 
generaţii - pe care i-a educat, fiindu-le un 
adevărat părinte, a ştiut să se apropie de cole-
gii din liceu sau inspectorat, a ştiut să aprecie-
ze munca subordonaţilor. Toate acestea i-au 
atras simpatia şi preţuirea. 

Din zori şi până noaptea târziu alerga, se 
zbătea pentru a rezolva probleme de şcoală, de 
învăţământ. A dat totul dar nu a cerut nimic, 
de munca lui beneficiind mulţi, în special acei 
care stăteau după cortină. Acum domnul pro-
fesor Gheorghe Gafencu se odihneşte în pă-
mântul ospitalier după atâta trudă. Cu faţa 
către răsărit ascultă şoaptele vântului, şoaptele 
celor apropiaţi. 

 
Un gând plin de pioşenie celui care a fost 

distinsul profesor Gheorghe Gafencu şi o 
rostire creştinească: Fie-i ţărâna uşoară! 

 
Aşternut pe hârtie la 14 ianuarie 1994 

Profesor Valeriu Sandovici 
Monografia comunei Dolheşti, vol. 

XXIV 
“Destine împlinite”  



 

Î n cursul anului bisericesc, cinci zile 
liturgice sunt închinate pomenirii şi 
cinstirii Sfinţilor Îngeri. La 6 sep-

tembrie pomenim minunea făcută de Ar-
hanghelul Mihail la Chones, în Colose 
din Frigia, pe 26 martie avem soborul 
Arhanghelului Gavriil, al doilea sobor al 
Arhanghelului Gavriil îl avem pe 13 iulie, 
iar pe 11 iunie este o altă sărbătoare a 
Arhanghelului Gavriil din Adin, când se 
face pomenirea apariţiei arhanghelului la 
o chilie din Sfântul Munte. Pe data de 8 
noiembrie avem singura sărbătoare cu 
ţinere închinată sfinţilor îngeri, şi este 
vorba de sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli 
Mihail şi Gavriil. 

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil 
sunt fiinţe spirituale şi fac parte din lu-
mea nevăzută. Sfânta Scriptură începe cu 
cuvintele: „La început a făcut Dumnezeu 
cerul şi pământul”(Fac. 1,1). Prin cer se 
înţelege lumea nezăzută a îngerilor, iar 
prin pământ lumea văzută, aştri, ape, pă-
mânt, plante, animale şi omul. Deci înain-
te de a crea pe om, Dumnezeu a creat 
îngerii. 

Au fost creaţi de Dumnezeu pentru 
ca să-I vadă mărirea, să se împărtăşească 
de fericirea de a fi în preajma tronului 
ceresc şi să fie slujitori credincioşi în 
conducerea universului şi a oamenilor. 
Sfântul Apostol Pavel spune: „Îngerii 
sunt duhuri slujitoare, trimişi să slujească 
pentru cei ce vor fi moştenitorii mântui-
rii” (Evrei 1,14). Cuvântul “înger” vine 
din limba latină, care la rându-i vine din 
limba greacă şi înseamnă “vestitor”. 

Numărul îngerilor este imens, mai 
presus de orice calcul şi cunoştinţă. Sfân-
tul Apostol şi Evanghelist Ioan, care s-a 
învrednicit a se înălţa cu duhul până la 
cer, spune: „Am văzut şi am auzit glas de 
îngeri mulţi de jur-împrejurul tronului şi 
era numărul lor zeci de mii de zeci de mii 
şi mii de mii ”(Apocalipsa 5,11). Sfinţii 
părinţi numără îngerii în nouă cete, îm-
părţite în trei grupe de câte trei:  

1- Sefarimi, Heruvumi, Tronuri;   
2-Domnii, Puteri, Stăpînii;  
3-Incepătorii, Arhangheli şi Îngeri. 
Îngerii sunt duhuri, adică fiinţe fără 

trup, înzestrate cu minte, voinţă şi putere. 
În iconografie îi vedem înfăţişaţi în tru-
puri, asta pentru că aşa s-au arătat anumi-
tor oameni aleşi. 

Paginile Sfintei Scripturi sunt pline 
cu dovezi despre existenţa Sfinţilor Îngeri 
şi a lucrărilor lor minunate: la poarta Ra-
iului, Lot, Avraam, Iacob, Moise, 

Valaam, Isus Navi, Ghedeon, Manase, 
David, Ilie Tesviteanul, Sedrah, Daniel, 
Iosif, Fecioara Maria, păstorii de la 
Bethleem, Maria Magdalena, Cornelie 
Sutaşul, Apostolul Pavel şi alţii. 

Fiecare om este pus sub paza sau sub 
grija unui înger. Mântuitorul Însuşi ne 
asigură de acesta când zice: „Căutaţi să 
nu defăimaţi pe vreunul din aceştia mai 
mici, că zic vouă: că îngerii lor în ceruri 
pururea văd faţa Tatălui meu, care este în 
ceruri” (Mt. 18,10). Îngerul păzitor îl 
primeşte omul la Sfânta Taină a Botezu-
lui. Unii îngeri, ca Arhanghelii, apără 
popoarele, cum au arătat Moise şi Daniil 
(Deuter. 32,8; Daniil 10,5). 

Cu toate că Sfânta Scriptură are ne-
numărate locuri în care se vorbeşte des-
pre existenţa şi lucrarea sfinţilor îngeri, 
cu nume nu aflăm decât trei îngeri, Sfinţii 
Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail. 
Sfânta Tradiţie, al doilea izvor al Revela-
ţiei divine, dă însă şi alte nume de îngeri, 
Uriil, Salatiil ş.a. 

Cunoscând lucrările minunate ale 
sfinţilor îngeri, avem datoria de a-i cinsti 
şi ne bucurăm să-i avem rugători către 
Dumnezeu. Şi, care dintre părinţi nu-şi 
învaţă copilul de mic rugăciunea Îngera-
şul, care dintre credincioşii care au citit 
odată canonul Ingerului păzitor sau aca-
tistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi 
Gavriil nu sunt cuprinşi de dorinţa de a 
reciti aceste rugăciuni? Care dintre cre-
dincioşii care participă la Sfânta Litur-
ghie nu se însemnează cu semnul Sfintei 
Cruci când preotul rosteşte din ectenie: 
„Inger de pace, credincios îndreptător, 
păzitor al sufletelor şi al trupurilor noas-

tre, la Domnul să cerem”? 
Pentru cei care slujesc arma Jan-

darmeriei, ziua de 8 noiembrie are o co-
notaţie deosebită, pentru că Sfinţii Arhan-
gheli Mihail şi Gavriil sunt ocrotitorii 
jandarmilor. Se ştie că Forţele Terestre 
Române au ca patron şi ocrotitor pe Sfân-
tul şi Mare Mucenic Gheorghe, Maica 
Domnului este ocrotitoarea Marinei Ro-
mâne, Sfântul Prooroc Ilie este ocrotito-
rul Aviaţiei Române, pompierii au ca 
ocrotitor şi păzitor pe Sfântul Iosif cel 
Nou de le Partoş. 

În anul 1864, prin Legea de organi-
zare a puterii armate, domnitorul Alexan-
dru Ioan Cuza a stabilit patronii spirituali 
după care era sărbătorită ziua fiecărei 
arme existente atunci. 

Arma Jandarmeriei era constituită 
din jandarmi pedeştri şi jandarmi călări. 
Astfel, în timp ce jandarmii pedeştri au 
ales ca patron spiritual pe Sfântul Gheor-
ghe, jandarmii călări au ales pe Sfântul 
Alexandru. Deci, în acea vreme, ziua 
armei nu era sărbătorită după ziua înfiin-
ţării acesteia, ci de ziua patronilor spiritu-
ali aleşi de aceasta şi consfinţiţi prin lege. 

Această situaţie a dăinuit până în 
anul 1893, odată cu înfiinţarea Jandarme-
riei Rurale,  moment în care au fost stabi-
liţi ca patroni spirituali Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil. În anul 1931 s-a unit 
Jandarmeria de la oraş cu cea rurală şi au 
reales ca patroni spirituali ai armei pe 
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, asta 
până în anul 1940 când se decide să se 
revină asupra Sfinţiilor Arhangheli Miha-
il şi Gavriil. 

Aceştia au patronat Jandarmeria Ro-
mână până în anul 1949, când regimul 
politic de atunci a hotărât desfiinţarea 
armei Jandarmeriei. 

Reînfiinţată după anul 1989, Jandar-
meria a păstrat ca patroni spirituali pe 
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. 

Din acatistul Sfinţilor Arhangheli 
Mihail şi Gavriil şi din iconografie se 
poate deduce motivul pentru care Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavriil au fost aleşi 
a fi patroni spirituali ai Jandarmeriei Ro-
mâne: 

Sfântul Arhanghel Mihail este înfăţi-
şat cu o sabie de foc – apărător, slujitor 
al legii, iar Sfântul Arhanghel Gavriil cu 
un crin – înger al darului.  
 
 

Pagini realizate de 
Preot militar Cătălin Simion 

Sfinţii Arthangheli Mihail şi Gavriil, ocrotitorii jandarmilor români 
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„…Iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care 
va fi pentru tot poporul;  

că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos 
Domnul…”(Luc.2,10-11) 

 

M are bucurie s-a făcut în cer şi pe pământ 
la naşterea cea preaslăvită şi mai presus 
de fire a Domnului nostru Iisus Hristos 

din Pururi Fecioara Maria în peştera din Betleem. 
S-au bucurat îngerii, văzând pe Fiul lui Dumne-

zeu născându-Se cu trup omenesc şi au cântat 
imnul mântuirii: „Slavă întru cei de sus lui Dum-
nezeu şi pe pământ pace, întru oameni 
bunăvoire” (Luc.2,14). 

S-au bucurat păstorii aflaţi în preajma peşterii 
din Betleem „aflând pe Maria şi pe Iosif şi pe 
Prunc, culcat în iesle. Şi văzându-L, au vestit 
cuvântul grăit lor despre acest copil”. (Luc. 2,16-
18). 

S-au bucurat „magii de la Răsărit”, „şi căzând la 
pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând visteriile 
lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă”. 
(Mat. 2,11) 

Ne bucurăm şi noi cei de astăzi, împreună cu 
toţi dreptmăritorii creştini de pretutindeni şi din 
toate vremurile, de venirea Fiului lui Dumnezeu în 
lume, care „pentru noi şi pentru a noastră mântuire 
S-a făcut om”, dându-ne puterea ca să ne facem fii 
ai lui Dumnezeu” (Ioan 1,12). 

Bucuria Naşterii Domnului aduce o înnoire în 
sufletele noastre şi un spor duhovnicesc în pătrun-
derea şi trăirea tainei Întrupării Fiului lui Dumne-
zeu, pentru a ne face vrednici de nesfârşita dragos-
te a Părintelui ceresc faţă de noi, oamenii, şi faţă 
de întreaga creaţie. 

Mintea omenească nu va fi niciodată în stare să 
pătrundă singură adâncul acestei taine. De aceea 
rostim şi noi împreună cu Sfântul Apostol Pavel: 
„Cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe, a 
credinţei noastre. Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a 
îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a 
propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, 
S-a înălţat întru slavă” (I.Tim.3,16). Unul dintre 
marii alcătuitori de cântări bisericeşti, Roman 
Melodul, a scris: „Fecioara astăzi, pe Cel mai 
presus de fiinţă naşte, şi pământul peştera, Celui 
necuprins de minte aduce..”. O altă cântare biseri-
cească pe care o auzim la slujba praznicului Naşte-
rii Domnului ne arată, de asemenea, marginea 
minţii omului de a pătrunde cuprinsul tainei Întru-
pării: „Taină străină văd şi preaslăvită: cer fiind 
peştera, scaun de heruvimi Fecioara, ieslea sălăşlu-
ire, întru care S-a culcat Cel neîncăput…”. 

Deşi chipul Întrupării Domnului nu poate fi 
cuprins de mintea omenească, deoarece este taină, 
care nu suferă ispitire sau iscodire vicleană, ci 
numai crezare, după cum ne spune Sfântul Ioan 
Gură de Aur: „Taina se primeşte prin credinţă şi 
tăcere”, în schimb, rostul Întrupării Domnului ne 
este bine arătat şi de cântările Bisericii noastre: 
„Cerul şi pământul s-au unit astăzi: născându-Se 
Hristos, Dumnezeu pe pământ a venit şi omul la 
cer s-a suit”. Ca om desăvârşit, Domnul nostru 
Iisus Hristos a vieţuit, într-adevăr, printre oameni, 
şi S-a dovedit în toate asemenea cu noi, în afară de 
păcat, după cum scrie Sfântul Apostol Petru: „ n-a 
săvârşit nici un păcat, nici s-a aflat vicleşug în gura 
Lui” (I Petru 2,22), sau cum mărturiseşte însuşi 
Mântuitorul în Sfânta Sa Evanghelie: „Cine dintre 
voi mă vădeşte de păcat?” (Ioan 8,46). 

Dumnezeu, fiind în trup, spune Sfântul Apostol 
Pavel, „n-a socotit o ştirbire a fi El întocmai cu 
Dumnezeu, ci S-a deşertat pe Sine, chip de rob 
luând, făcându-Se asemenea oamenilor, şi, la 

înfăţişare aflându-Se ca un om, S-a smerit pe Sine, 
ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moar-
te de cruce” (Filip.2,6-8). 

Toată viaţa Sa pe pământ, Mântuitorul Şi-a 
petrecut-o „făcând bine şi vindecând pe toţi cei 
asupriţi de diavol…” (F.A.10,38), „Învăţând (…) 
propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând 
toată boala şi toată neputinţa în popor” (Mat.4,23). 
Făcându-Se om, Domnul nostru Iisus Hristos a 
rămas în acelaşi timp şi Dumnezeu. Acest lucru a 
fost înţeles, şi de Sfinţii Apostoli, care văzând 
faptele Sale, mărturiseau: ”Cu adevărat, Tu eşti 
Fiul lui Dumnezeu!” (Mat.14,33; 16,16). 

Văzând cutremurul, şi cele întâmplate, când 
Mântuitorul a înviat din mormânt, cei prezenţi s-au 
înfricoşat, zicând: „Cu adevărat Fiul lui Dumnezeu 
era Acesta!” (Mat. 27,54). Chiar şi demonii, scoşi 
din oameni de către Mântuitorul, au mărturisit: 
„Tu eşti Fiul lui Dumnezeu” (Luca 4,41).  

Mântuitorul pe muntele Taborului, şi-a arătat 

slava Sa dumnezeiască pe cât au putut cuprinde 
ucenicii aflaţi acolo: „şi a strălucit faţa Lui ca 
soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumi-
na” (Mt. 17,2), şi glas s-a  făcut din  nor zicând: 
„Acesta este Fiul Meu Cel Ales, de El să ascul-
taţi!” (Luca 9,35); aceeaşi mărturie a fost rostită şi 
atunci când Mântuitorul S-a botezat de către Ioan 
în apele Iordanului, (Matei 3,17). 

Întrupându-Se Domnul nostru Iisus Hristos a 
rămas în acelaşi timp şi Dumnezeu, întreaga Sa 
viaţă pe pământ fiind atât omenească, cât şi dum-
nezeiască, adică aşa cum glăsuiesc Sfinţii Părinţi şi 
marii Dascăli şi Ierarhi, El a vieţuit dumnezeieşte 
în trup omenesc sau omeneşte în chipul lui Dum-
nezeu, sau, pe scurt, El a vieţuit pe pământ ca 
Dumnezeu-Om, „întru El locuind trupeşte, toată 
plinătatea dumnezeirii” (Col. 2,9).  

Faptele Mântuitorului, săvârşite în timpul vieţii 
Sale pământeşti, îşi au izvorul în marea Sa dragos-
te faţă de omul aflat în suferinţă, fapte care mărtu-
risesc totodată dumnezeirea Sa: „Mergeţi şi spu-
neţi lui Ioan Botezătorul cele ce auziţi şi vedeţi: 
„orbii îşi capătă vederea şi şchiopii umblă, leproşii 
se curăţesc şi surzii aud, morţii înviază şi săracilor 
li se binevesteşte” (Matei 11,4-5).  

Celor care nu primeau mărturia pe care o dăduse 
El cu cuvântul despre Sine, le-a spus: Dacă nu fac 
lucrările Tatălui Meu, să nu credeţi în Mine, iar 
dacă le fac, chiar dacă nu credeţi în Mine, credeţi 
în aceste lucrări, ca să ştiţi şi să cunoaşteţi că Tatăl 

este în Mine şi Eu în Tatăl” (Ioan 10,37-38). 
Întruparea Domnului nostru Iisus Hristos este 

mărturia dragostei lui Dumnezeu faţă de lumea 
creată de El. Căci Dumnezeu „aşa a iubit lumea, 
încât pe Fiul Său, Cel Unul-Născut, L-a dat ca 
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă 
veşnică”.  

Mântuitorul, întrupându-se, ne-a dat învăţătura 
Evangheliei pentru a cunoaşte pe Dumnezeu şi a 
şti cum să împlinim poruncile Lui. După Înălţarea 
Sa la cer, El a rugat pe Tatăl să trimită alt Mângâ-
ietor, pe Duhul Sfânt, ca prin harul Său, împărtăşit 
în Sfintele Taine ale Bisericii, să ne sfinţim viaţa, 
dându-ne puterea să ne facem fii ai lui Dumnezeu, 
„să fim sfinţi în toată petrecerea vieţii”, să ne 
facem „părtaşi dumnezeieştii firi, scăpând de stri-
căciunea poftei celei din  lume”   (II Petru 1, 4), 
dăruindu-ne nouă, celor care îl iubim pe El, „cele 
ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, şi la inima 
omului nu s-au suit: Împărăţia cerurilor”.  (I Cor. 
2,9).  

La iubirea lui Dumnezeu, noi suntem datori să 
răspundem cu iubirea noastră faţă de El,  pe care  
s-o arătăm şi prin iubirea faţă de semenii noştri 
aflaţi în suferinţe, numiţi de Mântuitorul „fraţii Săi 
prea mici” (Mat.25,40). 

Dragostea, având începutul în Dumnezeu, nu 
are margini. Ea este veşnică, „nu piere”, după cum  
mărturiseşte imnul Sfântului Apostol Pavel, închi-
nat dragostei creştine: „ De aş grăi în limbile oa-
menilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-
m-am aramă răsunătoare şi chimval răsunător. Şi 
de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş 
cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credin-
ţă, încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, ni-
mic nu sunt. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de 
aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, 
nimic nu-mi foloseşte. Dragostea îndelung rabdă, 
dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmu-
ieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se 
poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprin-
de de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de 
nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, 
toate le crede, toate le nădejduieşte, toate le rabdă. 
Dragostea nu cade niciodată” (…) ”Şi acum rămân 
aceste trei: credinţa, nădejdea, dragostea. Iar mai 
mare dintre acestea este dragostea”. (I Cor. 13,1-
13). 

Bucurându-ne astăzi duhovniceşte la praznicul 
Naşterii Domnului, să ne aducem  aminte, atunci 
când ne ospătăm, după buna-cuviinţă creştinească, 
şi să nu-i uităm pe cei rămaşi fără „ieslea  
Betleemului zilelor noastre”, pe fraţii noştri care 
sunt lipsiţi de case şi de necesarul vieţii pămân-
teşti, nici pe văduve, pe orfani, pe bătrâni  şi pe 
săraci, că scris este: „Iar cine are bogăţia  lumii  
acesteia şi se uită la fratele  său care este în nevoie 
şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în acela 
dragostea lui Dumnezeu?” ( Ioan 3,17). 

Să răspundem de Crăciun, la darul lui Dumne-
zeu, cu daruri şi, prin aceasta, să ne facem lucrători 
în via Domnului, nu numai cu cuvântul, ci şi cu 
fapta, pentru a dobândi bucuria lui Hristos, fiind 
încredinţaţi că, prin jertfa noastră, Îl aşezăm pe 
pruncul Iisus în ieslea sufletelor noastre. 

Cu astfel de gânduri să întâmpinăm praznicul 
Naşterii Domnului, rămânând statornici în dreapta 
credinţă, împlinind poruncile Lui, şi astfel „Unul 
pentru altul, toată viaţa noastră lui Hristos dumne-
zeu să o dăm”. 

Dumnezeu să ne binecuvinteze în Noul An cu 
sănătate şi pace! 

Sărbători cu bine şi întru mulţi ani! 

Naşterea Domnului 



 

Înscrierea... 
În perioada 2 martie – 20 iulie 2009, tinerii care au dorit să 

se înscrie pentru ocuparea celor 150 de locuri scoase la concurs 
(din care 5 pentru candidaţi de etnie rromă) în unitatea noastră 
şi au îndeplinit condiţiile cerute de lege au contactat repre-
zentanţii biroului resurse 

umane din cadrul inspectoratu-
lui de jandarmi din judeţul în care locuiesc şi au completat do-
sarele cu actele necesare.  

Motivaţi de siguranţa unei slujbe stabile, de sentimentul 
patriotic, de tradiţia din familie, de respectul pe care îl pot do-
bândi prin uniforma militară sau de alte avantaje ale învăţă-
mântului militar, candidaţii au trebuit să treacă prima probă: 
testarea psihologică – activitate coordonată de Centrul de Psi-
hologie al Ministerului Administraţiei şi Internelor.  

 
Începutul… 
Astfel, după definitivarea dosarelor, peste 770 de candidaţi 

au rămas să continue pregătirea pentru concursul de admitere. 
Peste un sfert dintre ei au fost din judeţul Suceava, apoi din 
Botoşani, Vaslui, Iaşi şi Vrancea, la polul opus situându-se 
judeţele Caraş-Severin, Timişoara, Vâlcea şi capitala. Pentru 

cele cinci 
locuri de 

etnie rromă s-au prezentat şase candidaţi din judeţele Bacău, 
Botoşani, Buzău, Mehedinţi, Suceava, Vaslui, Ploieşti. 

Toţi ştiau ce urmează: prezentarea la sediul şcolii, achitarea 
taxei de participare la concurs în valoare de 100 lei, primirea 
legitimaţiei de concurs, instruirea cu privire la desfăşurarea 
concursului, constituirea detaşamentelor de candidaţi şi planifi-
carea lor pe zile pentru probele eliminatorii şi, în final, susţine-
rea probei de verificare a cunoştinţelor. 

 
Probele eliminatorii… 
Au constat în confruntarea fişei medicale din dosarul fiecă-

rui candidat şi verificarea aptitudinilor fizice pe Stadionul 
„Nada Florilor” din Fălticeni de către subcomisii de specialişti, 
începând de luni, 24 august. În urma acestor probe, candidaţii 
au fost declaraţi „APT”/„INAPT” şi „PROMOVAT”/ 
„NEPROMOVAT”. 

Primele intrate în concurs au fost cele 95 de candidate în-
scrise. Rezultatele au fost, însă, descurajante: peste 80% dintre 

Luna august a fost decisivă pentru cei peste 750 de candidaţi înscrişi la concursul de admitere la Şcoala Militară de Subofiţeri 
Jandarmi din Fălticeni. Un moment deosebit de important a fost şi pentru colectivul unităţii care organiza pentru prima oară un 
concurs de admitere.  

Criterii de admitere 

• Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România 

• Să cunoască limba română, scris şi vorbit 

• Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de Bacalaureat 

• Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ 

• Să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs 

• Să aibă capacitate deplină de exerciţiu 

• Să fi obţinut la purtare, pe durata studiilor liceale, media generală de minimum 8 

(opt) 

• Să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic 

• Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate 

în societate 

• Să nu aibă antecedente penale sau să fie în curs de urmărire penală ori de judecată 

pentru săvârşirea de infracţiune 

• Să aibă înălţimea de minimum 1,70m bărbaţii şi 1,65m femeile. 

Actele necesare completării dosarului de înscriere 
 

1. Cererea de înscriere; 
2. Diploma de bacalaureat (copie legalizată) pentru absolvenţii din 

seriile anterioare sau adeverinţă în original care atestă absolvirea 
liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidaţii care au absol-
vit în anul 2009; 

3. Foaia matricolă (copie legalizată); 
4. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este 

cazul, livretului militar; 
5. Copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţu-

lui/soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi 
ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; 

6. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului; 
7. Cazierul judiciar; 
8. Caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia 

de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire; 
9. Trei fotografii tip buletin de identitate; 
10.Două fotografii color 9 x 12 cm; 
11.Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Administraţiei şi 

Internelor; 
12.Certificatul de examinare psihologică; 
13.Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de 

recrutare. 

12  www.jandarmeriafalticeni.ro  

Primul concurs de admitere la Şcoala Militară de Subofiţeri   



 

candidate nu au promovat probele de verificare a aptitudinilor 
fizice, fapt care a trădat slaba preocupare de care au dat dovadă 
în pregătirea pentru concurs. Ceilalţi candidaţi au părut să nu 
întâmpine greutăţi prea mari, astfel că cei peste 400 de concu-
renţi rămaşi în cursă au avut de înfruntat a doua etapă a concur-
sului 

 
Evaluarea cunoştinţelor… 
 
Ineditul acestei probe a constat în elaborarea subiectelor de 

examen, sâmbătă 29 august, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, chiar într-un pavilion din incinta şcolii. Pentru fiecare 
materie: română, engleză, franceză au fost desemnaţi prin tra-
gere la sorţi câte doi profesori. Clădirea a fost sigilată, cadrele 
didactice şi militare nu au avut asupra lor telefoane mobile, iar 
comunicarea cu membrii comisiei a fost interzisă până după 
începerea probei de concurs din ziua următoare. Au fost elabo-
rate două variante de subiecte, din care a fost extrasă una, tot 
prin tragere la sorţi. Aceasta a fost multiplicată în funcţie de 
numărul de candidaţi, au fost constituite plicurile pentru fiecare 
sală de concurs, plicuri care au fost sigilate înainte de deschide-
rea imobilului. 

Duminică, 30 august, concurenţii s-au prezentat în sălile de 
examen (de la sediul şcolii şi al Colegiului “Nicu Gane” Fălti-
ceni) cu buletinul/cartea de identitate şi legitimaţia de concurs 
asupra lor, precum şi cu un stilou sau pix de culoare albastră. 
Bineînţeles, fără surse de informaţii: manuale şcolare, caiete de 
notiţe, alte materiale scrise, telefoane mobile, pagere, calcula-
toare sau alte dispozitive electronice. Au avut trei ore la dispo-
ziţie să bifeze răspunsurile corecte la cele 90 de întrebări, 60 la 
limba română şi 30 la o limbă străină, însă un lucru era sigur: la 
final, vor fi doar 150 cei care vor reuşi… Pentru a fi declaraţi 
„ADMIS”, candidaţii trebuiau să obţină un punctaj de minim 

40 de puncte din 90 posibile şi să se califice în ordinea strict 
descrescătoare a punctajului obţinut. 

 
Concluziile… 
 
Cele 150 de locuri scoase la concurs au fost ocupate de 10 

fete şi 140 de băieţi. Nici un candidat de etnie rromă nu a obţi-
nut punctajul minim de 40 de puncte. În urma retragerii a doi 

candidaţi – o fată şi un băiat, locurile acestora au fost ocupate, 
în funcţie de criteriile de departajare stabilite, de către următorii 
doi candidaţi care nu au reuşit să se califice. Prin urmare, în 
prezent, cea de-a doua serie de elevi ai Şcolii Militare de Sub-
ofiţeri Jandarmi Fălticeni are în componenţă nouă fete şi 141 de 
băieţi, cu o medie de vârstă de 21 de ani. 

Ţinem să aducem mulţumiri tuturor celor care ne-au spriji-
nit: cadre medicale ale Centrelor Medicale judeţene, ai Direcţi-
ei Medicale a MAI, reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei 
şi Internelor şi unităţilor din Jandarmerie, cadrelor didactice ale 
instituţiilor de învăţământ, autorităţilor locale, părinţilor şi re-
prezentanţilor mass-media din judeţ. 

În închiere, recunoaş-
tem fără falsă modestie, că 
acest concurs a fost un 
examen reuşit nu doar de 
cei 150 de elevi jandarmi, 
ci şi de întreg personalul 
unităţii noastre care a ştiut 
să îşi facă treaba cu profe-
sionalism, în ciuda posibi-
lelor greutăţi  întâmpinate.  
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U tilizată pentru prima dată în domeni-
ul militar, logistica s-a extins treptat 
şi în activitatea economică, constitu-

ind în prezent un domeniu de cercetare distinct, 
iar la nivelul multor organizaţii o structură sepa-
rată, diferită de cea de marketing, producţie sau 
comercială. Secolul al XXI-lea a debutat cu o 
creştere, fără precedent, a gradului de globaliza-
re a pieţelor, conceptul de management logistic 
constituind o arie managerială deosebit de im-
portantă pentru organizaţie. Schimbările produse 
în organigrame, precum şi dorinţa de a cunoaşte 
şi utiliza cele mai noi instrumente şi aplicaţii în 
acest domeniu confirmă ascensiunea logisticii. 

Logistica cuprinde mijloacele şi aranjamente-
le cu care se pun în aplicare tacticile şi strategii-
le. Strategia decide unde să se acţioneze; logisti-
ca aduce trupele în punctul respectiv“ (Antoine 
Jomini). 

Termenul „logistică“ a fost utilizat pentru 
prima oară în domeniul militar, logistica fiind 
considerată acea ramură a artei războiului care 
se ocupă de mişcarea şi aprovizionarea trupelor. 
Conceptul a evoluat din nevoia forţelor militare 
de a se aproviziona în timpul războaielor. 

În abordarea conceptului de logistică, specia-
liştii armatelor moderne pornesc de la ideea că 
acesta trebuie să definească totalitatea condiţii-
lor materiale şi de asistenţă necesare realizării 
cu succes a acţiunilor militare.  

Logistica militară va putea fi apreciată drept 
un domeniu distinct de studiere şi aplicare a 
cunoştinţelor logisticii generale. Totodată viito-
rul nu prea îndepărtat este pe cale să impună 
logistica militară drept o ramură a ştiinţei milita-
re, constituită din principii specifice, având ca 
obiect de cercetare studiul asigurării multilatera-
le a trupelor cu ceea ce au nevoie pentru execu-
tarea misiunilor şi trai. Acest domeniu ştiinţific 
va avea caracter interdisciplinar, el operând cu 
cunoştinţe matematice economico-financiare, 
manageriale, medicale, psihologice, juridice, 
culturale etc. În măsura în care exprimă principi-
ile şi normele practice de asigurare a unităţilor şi 
marilor unităţi cu materiale, tehnică şi cu siste-
me de asistenţă, logistică militară, va putea fi 
percepută drept componentă a artei militare, 
alături de tactică şi de strategie. 

Logistica sistemului naţional de apărare re-
prezintă ample şi complexe măsuri şi activităţi 
care se desfăşoară fără întrerupere, încă din timp 
de pace şi se continuă cu o mai mare intensitate 
în perioadele ce preced stările conflictuale, 
amplificându-se pe timpul desfăşurării acestora 
într-o concepţie unitară şi vizează: cercetarea, 
proiectarea şi realizarea produselor şi echipa-
mentelor de luptă; înzestrarea şi aprovizionarea 
forţelor ce desfăşoară acţiuni militare cu mijloa-
cele şi materialele de care au nevoie; organiza-
rea transporturilor pentru executarea manevrelor 
de forţe şi mijloace; mentenanţa tuturor catego-
riilor de tehnică; asistenţa medicală şi sanitar-
veterinară; asigurarea resurselor financiare, 
efectuarea prestărilor de servicii şi de altă natură 
necesare efortului de apărare a valorilor funda-
mentale ale ţării în cazul unor agresiuni armate.  

Deoarece în prezent cerinţele logisticii se 
realizează prin activitatea dispersată a numeroa-
se organe, se simte nevoia unei viziuni integra-
toare a acesteia pentru a realiza optimul logistic, 
ţinând seama că suma opţiunilor activităţilor 

logistice nu este egală cu optimul sistemului 
logistic. 

Integrarea tuturor compartimentelor de asigu-
rare materială, tehnică, medicală şi financiară 
într-un sistem logistic, determină o mai mare 
flexibilitate funcţională structurilor militare, 
generează o reaşezare pe principii de responsa-
bilitate a compartimentelor logistice, asigură 
acestora armonie şi eficienţă funcţională. 

Concomitent cu realizarea unor structuri 
logistice operaţionale, este necesar să se găseas-
că forme adecvate de pregătire a cadrelor de 
logistică. Acestea trebuie să posede, ca fond 
comun de cunoştinţe temeinice, cunoştinţe eco-
nomico-financiare, de marketing şi manage-
ment, vizând aprovizionarea, depozitarea, con-
servarea, evidenţa, distribuţia şi deplasarea spa-
ţială a bunurilor. Lor li se adaugă cunoştinţe 
specifice, legate de profilul unităţilor şi marilor 
unităţi în care se exercită această profesiune. 

Pornind de la un ansamblu închegat de cu-
noştinţe la sisteme logistice operaţionale, este 
posibil ca logistica militară să se materializeze 
în conştiinţa militarilor într-un nou mod de gân-
dire. Un asemenea mod de gândire concepe 
unitatea militară ca un sistem în care se proce-
sează informaţii, materiale, dotări tehnice etc şi 
în care intrările trebuie astfel gestionate încât 
rezultatele generale să fie optime. În acest mod, 
se depăşeşte viziunea limitată de compartiment, 
fiecare dintre acestea fiind analizate în corelaţie 
activă cu toate celelalte, asigurându-se desfăşu-
rarea armonioasă a întregului care este unitatea 
militară. Astfel gândirea economică limitată la 
un compartiment este înglobată printr-o gândire 
logistică, în proces de armonizare a întregului, 
fiecare compartiment făcând ceea ce trebuie, 
când trebuie, cu costuri minime. 

În domeniul logistic capacitatea de a conduce 
este fundamentată pe cunoştinţele puse la dispo-
ziţie de ştiinţa conducerii, de talentul şi aptitudi-
nile specifice managerului, fiind totodată depen-
dentă de situaţia reală a locului de muncă, de 
cunoştinţele şi deprinderile conducătorului acu-
mulate în domeniul concret de activitate pe care 
este pus să-l conducă. 

Elementele specifice managementului, inclu-
siv ale celui logistic sunt procesele şi relaţiile de 
management, care nu trebuie confundate cu 
procesele şi relaţiile economice, derularea aces-
tora în cadrul sistemului managerial logistic, 
fiind influenţată de numeroşi factori endogeni şi 
exogeni. Din această perspectivă, esenţa mana-
gementului logistic o constituie studiul relaţiilor 
şi proceselor de management. Acest studiu con-
duce la descoperirea, cercetarea şi aprofundarea 
legităţilor şi principiilor ce guvernează manage-
mentul, a dinamicii şi a evoluţiei acestora. 

Managementul activităţii logistice, ca şi 
managementul activităţilor economice are un 
caracter dinamic, ce se datorează exigenţelor 
pregătirii efectivelor, necesităţii de apărare a 
ţării, siguranţei naţionale şi ordinii publice. Din 
acest punct de vedere, procesele şi metodele 
managementului la nivelul structurilor logistice 
militare, se află într-un permanent proces de 
evoluţie şi perfecţionare, fiind în pas cu necesi-
tăţile şi condiţiile impuse de desfăşurarea luptei 
moderne. 

Funcţia  organizatorică este omniprezentă în 
activitatea de zi cu zi a organelor logistice, indi-
ferent de eşalonul ierarhic la care ne referim. Ea 

analizează gradul de încărcare cu personal; mo-
dul în care se desfăşoară activitatea în comparti-
mentele din subordine şi propune redimensiona-
rea acestora în raport cu nevoile logistice; deci-
de sau propune redistribuirea de sarcini ori deta-
şarea de personal în alte domenii, dacă situaţia o 
cere; stabileşte măsuri concrete de cunoaştere a 
situaţiei; organizează completarea stocurilor pe 
măsura consumului, executarea transportului de 
efective şi materiale, de aprovizionare şi evacua-
re, executarea recunoaşterilor de logistică etc., 
toate acestea sunt organizate şi executate în 
folosul şi pentru îndeplinirea misiunilor şi sarci-
nilor stabilite. 

Procesul de organizare logistică are la bază o 
serie de principii dintre care cele mai importante 
sunt: principiul unităţii de acţiune, principiul 
eficienţei structurilor, principiul ierarhizării şi al 
legăturii ierarhice, principiul subordonării ne-
condiţionate, principiul divizării raţionale a 
muncii şi specializării, principiul individualizării 
funcţiilor, principiul flexibilităţii şi adaptabilită-
ţii structurilor, principiul asigurării permanente a 
legăturilor.  

Organizarea este primordială şi se sprijină pe 
raţionalitate şi eficienţă. Ea implică stabilirea 
activităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor 
logistice planificate, gruparea activităţilor  în 
mod logic, repartizarea oamenilor pe funcţii, 
posturi şi structuri logistice, indiferent de valoa-
rea lor. 

În cadrul funcţiei de organizare se identifică 
următoarele acţiuni principale: stabilirea şi opti-
mizarea permanentă a structurilor logistice din 
Sistemului Naţional de Apărare, Siguranţă Naţi-
onală şi Ordine Publică, asigurarea unui sistem 
informaţional logistic corespunzător, care să 
faciliteze o informare oportună şi completă cât 
şi o circulaţie rapidă a informaţiilor în ambele 
sensuri, stabilirea de atribuţii şi responsabilităţi 
pentru fiecare conducător al structurilor logistice 
şi includerea acestora în regulamentele proprii, 
asigurarea unei depline coordonări între domeni-
ile logistice şi celelalte compartimente ale unită-
ţilor, marilor unităţi şi în continuare pe întreaga 
ierarhie a sistemului militar. 

Cu toate că managementul logistic are de 
rezolvat în mod normal probleme manageriale 
ce sunt comune şi altor domenii de activitate, în 
special celor cu caracter economic şi social, 
totuşi acesta se diferenţiază  din punct de vedere 
structural având în vedere specificului acţiunilor 
militare. Din această perspectivă se poate vorbi 
despre managementul acţiunilor militare, care se 
deosebeşte de managementul oricărei acţiuni sau 
activităţi de natură logistică, deosebire ce decur-
ge din obiectivele acestora, din calitatea mijloa-
celor şi tipul forţelor participante, din dinamica 
desfăşurării şi finalizării acţiunii.  

 
Căpitan Ştefan Hatmanu 

Locţiitorul comandantului 
 

Managementul logistic 
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D upă o vacanţă de patru săptămâni, elevii anului doi ai Şcolii Milita-
re de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni şi-au pregătit bagajele pentru 
ultimul an de şcoală postliceală militară.  

 Elevii din seria 2008 – 2010 au fost aşteptaţi duminică, 13 septembrie 
2009, la sediul Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor 
Gheorgheni. Acest lucru este consecinţa faptului că, din lipsa fondurilor 
necesare, lucrările de amenajare a spaţiilor de cazare pentru alte 150 de 
locuri nu au fost finalizate.  
 Astfel, activitatea de învăţământ se desfăşoară în cadrul C.P.P.C.J. 
Gheorgheni, sub îndrumarea comandanţilor şi instructorilor militari din 
cadrul Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, precum şi din insti-
tuţia gazdă.  
 Luni, 14 septembrie, prima zi de şcoală pentru cei 150 de elevi fruntaşi 
a fost ziua în care au fost avansaţi la gradul de „elev-caporal”.  

Deschiderea anului de învăţământ  
pentru cei 300 de elevi 

P e  5 octom-
brie 2009, la 
sediul Şcolii 

Militare de Subofi-
ţeri Jandarmi Fălti-
ceni s-a desfăşurat 
ceremonia de des-
chidere a anului de 
învăţământ pentru 
elevii din anul I, 
seria 2009-2011. 
Activitatea a avut 

loc în prezenţa oficialităţilor, părinţilor şi prietenilor elevilor şi a debu-
tat cu ceremonialul religios. În continuare, domnul colonel Hopu Cos-
tel Laurenţiu, împuternicit la comanda unităţii a adresat câteva cuvinte 
de bun venit: 

„Fie că suntem profesori, părinţi, elevi sau membri ai comunităţii 
locale, în fiecare an, la începutul toamnei ne îndreptăm paşii cu emo-
ţie sau cu nostalgie către şcoală, locul în care cei mai mari învăţat şi 
ne-am format, iar cei mai tineri urmează să-i descopere tainele. 

Dragi elevi, aţi ales una dintre cele mai grele dar şi frumoase 
profesii. Faptul că aţi optat pentru carieră în Jandarmeria Română, 
pe noi nu poate decât să ne onoreze, iar faptul că din peste 700 de 
candidaţi aţi fost declaraţi ADMIS în urma concursului pe care l-aţi 
susţinut nu poate decât să vă onoreze  mai ales să vă oblige. 

Activitatea voastră, depusă sub îndrumarea competentă şi plină de 
devotament a profesorilor voştri, trebuie să fie orientată spre rezulta-
te, spre performanţă, pentru ca peste doi ani, la absolvire, Jandarme-
ria Română să primească în rândurile sale încă 150 de profesionişti 
care 24 de ore din 24 îşi desfăşura activitatea în interesul cetăţenilor, 
al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv baza şi în 
executarea legii. 

Eu am convingerea că tot ce vă spun acum nu reprezintă doar 

simple vorbe şi 
cred cu tărie că 
munca, entuzias-
mul şi dorinţa 
voastră de a pă-
trunde în tainele 
viitoarei profesii 
vă vor conduce 
spre performan-
ţă. 

Bun venit în 
marea familie a 
Jandarmeriei 
Române.” 
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D upă trei săptămâni de pregătire, emoţiile elevilor jandarmi 
din anul I, dar şi ale părinţilor şi apropiaţilor acestora s-au 
resimţit din nou sâmbătă, 24 octombrie 2009, la ceremo-

nia de desfăşurare a jurământului militar. 
Festivitatea a debutat cu prezentarea raportului către primul ad-

junct al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi şef al Sta-
tului major, general de brigadă dr. Rugină Gheorghe Nicolaie şi a 
continuat cu trecerea în revistă a formaţiei şi alocuţiunea colonelui 
Hopu Costel Laurenţiu care a prezentat semnificaţia Jurământului 
Militar: asumarea deplinei responsabilităţi patriotice şi civice. De 
asemenea, domnul colonel a mulţumit familiilor elevilor şi le-a adresat 
rugămintea de a fi în continuare alături de ei, pentru ca împreună să 
găsim soluţii optime pentru problemele care îi frământă. 

Rostind Jurământului Militar, tinerii au intrat în rândul apărătorilor 
Patriei. În mesajul elevilor, reprezentantul acestora şi-a exprimat în-
crederea că, după doi ani de pregătire, vor deveni jandarmi profesio-
nişti care apără legea şi sunt întotdeauna în slujba cetăţeanului. 

După alocuţiunile reprezentanţilor autorităţilor comunităţii locale 
şi a primului adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei, domnul 
general Rugină a dat citire Ordinului inspectorului general al Jandar-
meriei Române prin care colonel Hopu Costel Laurenţiu a fost numit 
comandant al şcolii, în urma rezultatelor obţinute la concursul de ocu-
pare a acestui post. 

În continuare, a urmat momentul mult aşteptat de asistenţă: defila-
rea subunităţilor de elevi în acompaniamentul muzicii reprezentative 
interpretate de membrii Fanfarei Jandarmeriei Române. 

În încheiere, o grupă de elevi din anul II au prezentat  
un exerciţiu tactic demonstrativ de intervenţie profesională. 

Depunerea jurământului militar  
asumarea deplinei responsabilităţi patriotice şi civice 
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Ipotezele unui cercetător australian 
readuc în actualitate o veche polemică 
privind genialitatea: în ce măsură depin-
de  de cromozomi şi în ce măsură depinde 
de mediu. 

 
 

I nteligenţa oamenilor este ... femi-
nină. Aceasta este convingerea 
fermă a lui Gillian Turner, gene-

tician în cadrul Universităţii din Newcastle 
(Australia). Această afirmaţie se bazează 
pe o serie de dovezi ştiinţifice incontesta-
bile din care, însă, profesorul Turner a 
extras concluzii grăbite.  

În interiorul oricărei celule umane 
există 46 de cromozomi: structuri micro-
scopice care constituie "arhiva" unde sunt 
păstrate instrucţiunile necesare vieţii. Toa-
te documentele conţinute de această bibli-
otecă celulară sunt în "dublu exemplar". 
Ştim că, în momentul fecundării, 23 de 
cromozomi provin de la tată şi 23 de la 
mamă. Împreună formează 23 de perechi 
omoloage, în sensul că acestea conţin ace-
leaşi "subiecte", dar nu şi în mod necesar 
"informaţii" identice. Să luăm ca exemplu 
culoarea ochilor. În căsuţa (gena) cromo-
zomului matern ar putea să "scrie" albas-
tru, în timp ce în căsuţa omoloagă paternă 
ar "scrie" căprui. Această informaţie 
"dublă" are consecinţe foarte importante în 
biologie: permite varietatea speciilor (nu 
toţi avem aceeaşi  culoare a ochilor) şi 
constituie un mecanism destul de eficient 
pentru remedierea eventualelor erori ale 
"textului". De exemplu, gena care are in-
strucţiunile de fabricare a hemoglobinei 
(proteina care transportă oxigenul prin 
sânge): dacă, datorită unui accident 
(mutaţie), "textul" respectiv ar conţine 
erori, hemoglobina ar fi fabricată greşit şi 
nu ar funcţiona bine, cu urmări foarte gra-

ve pentru organism; dar prezenţa unui 
cromozom omolog ce conţine cealaltă 
copie pentru hemoglobină permite evitarea 
producerii erorilor. Ar trebui să fim deose-
bit de nenorocoşi (şi în unele cazuri se 
întâmplă acest lucru) să moştenim de la 
ambii părinţi două gene cu defecte.  

Ceea ce s-a prezentat anterior este 
valabil pentru toate perechile de cromo-
zomi, cu excepţia uneia: aceea care deter-
mină sexul, aşa-zisa pereche "X-Y". Ştim 
că un bărbat are un cromozom X şi unul 
Y, în timp ce o femeie are doi cromozomi 
X. De aici rezultă că, în timp ce o fată va 
primi câte un cromozom X de la fiecare 
din părinţi, un băiat (care pentru a fi băiat 
trebuie să moştenească cromozomul Y de 
la tată) poate primi cromozomul X numai 
de la mamă. Acestea fiind relevate, să ne 
întoarcem la Turner. 

Într-un articol din revista engleză The 
Lancet, geneticianul australian a afirmat 
că inteligenţa umană ar depinde de câteva 
sute de gene localizate în cromozomul X. 
Din ceea ce s-a prezentat anterior se dedu-
ce că, în timp ce fata îşi datorează facultă-
ţile intelectuale ambilor părinţi, băiatul îi 
este dator numai mamei. Teza susţinută de 
Turner ar explica şi de ce unele deficite 
mentale datorate unui defect genetic au o 
incidenţă mai mare (cu aproximativ 30%) 
la bărbaţi faţă de femei (acestea fiind în 
măsură să "remedieze" defectul prin pre-
zenţa unei gene bune în celălalt cromozom 
X). 

Dar de ce sunt discutabile teoriile lui 
Turner? Înainte de toate, faptul de a fi 
identificat un grup de gene din cromozo-
mul X legat, într-un anumit mod, de func-
ţiile noastre cerebrale nu ajunge pentru a 
da înţeles unei capacităţi atât de greu defi-
nibile cum este inteligenţa. În al doilea 
rând, Turner dă drept sigur faptul că întreg 
potenţialul nostru intelectual este definitiv 
fixat la naştere, chiar dacă nu există nici o 
dovadă concretă că acest lucru este adevă-
rat. Ereditatea este sigură doar pentru ace-
le cazuri în care este posibil să se ajungă la 
gena sau la grupul de gene sigur responsa-
bile de caracteristicile examinate (ca în 
exemplul hemoglobinei). În cazul funcţii-
lor superioare ale minţii noastre sau al 
comportamentelor ce rezultă sunt în joc 
factori atât de multipli încât, pe moment, 
este imposibil să se determine în ce măsu-
ră acestea depind efectiv de genele noas-
tre. 

Polemica privind "originile" inteli-
genţei divide oamenii de ştiinţă: de o parte 

"ambientaliştii", de cealaltă parte adepţii 
teoriei că totul este înnăscut. După aproa-
pe un secol de dispute între partizanii con-
cepţiei inteligenţei înnăscute şi 
ambientalişti, bătălia este încă deschisă, 
iar soluţia definitivă pare îndepărtată. Vi-
novată este inteligenţa, un sistem complex 
care cuprinde memoria, creativitatea, logi-
ca, capacitatea de sinteză etc. Calităţile 
creierului uman depind de funcţiile celule-
lor nervoase (neuroni) şi de legăturile din-
tre ele (sinapse). Fără îndoială, cu cât si-
napsele sunt mai numeroase, cu atât func-
ţiile neuronilor sunt mai bune. Dar numă-
rul sinapselor depinde de factori specifici 
precum hormonii (care au o bază biologi-
că, deci ereditară) şi de experienţele trăite. 
Creierul, după cum susţin unii oameni de 
ştiinţă, este ca un muşchi: cu cât este utili-
zat mai mult, cu atât sunt mai bune presta-
ţiile sale. Din acest motiv persoanele in-
struite sunt, în general, mai inteligente: şi-
au exersat mai mult funcţiile cerebrale. 

Cu cât instruirea începe la o vârstă 
mai fragedă, cu atât se dovedeşte mai efi-
cace. La naştere, copilul are acelaşi număr 
de neuroni ca adultul (aproximativ 100 
miliarde celule). Diferenţa constă în numă-
rul de sinapse. În prima lună de viaţă nu-
mărul sinapselor creşte brusc, ajunge la 
maximum la vârsta de 1-2 ani, scade între 
2 şi 16 ani şi rămâne constant până la vâr-
sta de 70 de ani. 

Psihologul american Colin Barry a 
studiat o serie de familii ale unor oameni 
de ştiinţă care au primit premiul Nobel, 
constatând că cei mai mulţi dintre ei sunt 
fii de profesionişti crescuţi într-un oraş 
mare, adică au primit stimuli mult mai 
intenşi în timpul primei copilării. 
Ambientaliştii susţin rolul familiei: părinţi 
uniţi şi un climat senin transmit siguranţă 
copilului, condiţie determinantă pentru o 
dezvoltare intelectuală sănătoasă. S-a de-
monstrat că IQ se poate reduce în mod 
sensibil dacă copiii sunt maltrataţi. 

De faptul că IQ este un concept depă-
şit sau cel puţin incomplet se ştia demult. 
Testele clasice de evaluare a IQ al unei 
persoane vizează, de fapt, doar un aspect 
al inteligenţei: aşa-zisele aptitudini logico-
spaţiale, cele în care excela, de exemplu, 
Einstein. Ceea ce vrea să spună că, dacă 
Mozart, geniu indiscutabil al muzicii, ar fi 
fost supus aceleiaşi evaluări, rezultatul ar 
fi fost probabil jalnic. Această constatare 
simplă l-a făcut pe Howard Gardner să 
amplifice conceptul de inteligenţă, 
imaginându-i şapte "forme": lingvistică, 
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IMPORTANŢA CONTROLULUI  
ÎN ORGANIZAŢIA MILITARĂ 

 
 

O rganizaţia militară defineşte o activitate care presupune asocierea dirijată a 
unui număr mare de indivizi ce deţin statute şi roluri bine definite, determi-
nate, în vederea realizării unui scop, ţel sau obiectiv.  

Prima obligaţie a organizaţiei este să-şi îndeplinească ţelul, scopul pentru care a 
fost creată, de menţinere a ordinii constituţionale şi de apărare a ţării. Acesta este obiec-
tivul suprem şi orice altceva trebuie să fie subordonat acestuia. 

Membrii organizaţiei militare au şi ei scopuri, nevoi, obiective proprii care îi dife-
renţiază şi care nu coincid întotdeauna cu cele ale organizaţiei din care fac parte.  

Obligaţia ofiţerilor cu funcţii de conducere în îndeplinirea funcţiei de control este 
de a-i determina pe subordonaţi să înţeleagă că pot să-şi satisfacă nevoile şi obiectivele 
şi să contribuie în acelaşi timp la realizarea obiectivelor organizaţiei printr-o utilizare 
mai bună a potenţialului propriu. 

Pierderea controlului asupra executării misiunilor specifice, într-o organizaţie mili-
tară, poate avea ca efect nu numai neexecutarea acestor misiuni, dar se poate solda şi cu 
mari dezechilibre în ceea ce priveşte ordinea şi siguranţa publică. Aşadar, controlul este 
necesar pentru a anticipa problemele, a ajusta planurile, a iniţia acţiuni corective. Între 
plan şi control există o strânsă interdependenţă. Controlul fără un obiectiv de realizat 
(un plan) este lipsit de sens. Planul fără control este lipsit de unul din principalele mij-
loace de realizare. 

Avându-se în vedere aspectele menţionate definim controlul ca proces de asigurare 
a îndeplinirii eficiente a obiectivelor organizaţiei militare. 

A controla înseamnă a stabili standardele de performanţă folosite pentru a măsura 
progresul spre realizarea obiectivelor. Scopul controlului este să determine, dacă oame-
nii şi diferitele componente ale sistemului ce alcătuiesc organizaţia militară fac „CE 
trebuie” şi „CUM trebuie”. 

Prin planificare se aleg obiectivele şi se stabilesc strategiile şi tacticile de realizare. 
Controlul trebuie să asigure prevenirea nerealizării obiectivelor prin supravegherea, în 
timp, a performanţelor indivizilor, compartimentelor ca şi a întregii organizaţii militare. 

Aşadar, controlul este efortul sistematic de stabilire a standardelor de performanţă 
pentru obiectivele planificate, de proiectare a sistemelor informaţionale de reacţie 
(informare, avertizare), de comparare a realizărilor efective cu standardele planificate, 
de determinare a abaterilor şi măsurare a semnificaţiei acestora, în vederea luării tuturor 

măsurilor necesare asigurării folosirii eficiente a resurselor organizaţiei militare în realizarea, în condiţii de maximă eficienţă, a 
obiectivelor acesteia. 

Frecvenţa  controlului  şi  procedeele  de  monitorizare  pot  diferi  pe trepte-
le  ierarhice  ale  sistemului  conducerii,  însă  se  menţine  la  fel  de importantă 
necesitatea controlului pe toată verticala conducerii. 

Sunt supuse controlului şi reglării nu numai activităţile de la capătul lanţuri-
lor  de  comandă  din  structurile  ierarhizate,  ci şi  sarcinile  de conducere dele-
gate din verigă în verigă pe verticala lanţurilor de comandă. Managerii  eficienţi 
se asigură  ca  acţiunile  pe  care  le  execută  să  fie corespunzătoare cu obiective-
le prevăzute să fie îndeplinite. Personalul de la capătul lanţului de comandă este 
controlat dacă execută corect acţiunile pe care le desfăşoară, iar conducătorii de 
pe verticala conducerii sunt controlaţi dacă asigură îndeplinirea obiectivelor ce le 
sunt fixate. 

Fiecare  comandant/şef  îşi  controlează  subalternii,  testând  prin  procedee 
speciale, efectul controlului activităţilor de la capătul lanţului de comandă. Exi-

genţa controlului trebuie să fie uniformă pe toată verticala conducerii. Managerii de vârf consumă mai puţin timp pentru control, 
dar folosesc metode care asigură aceeaşi exigenţă cu privire la control ca şi managerii din linia întâi  care  monitorizează  nemij-
locit  modul  în  care  acţionează lucrătorii. 

Controlul reprezintă un atribut important al conducerii prin care se realizează cunoaşterea temeinică a realităţii, a modului 
de aplicare a legilor ţării, regulamentelor militare şi a altor acte normative care reglementează activitatea în domeniul militar. 

Concluzionând, putem spune că, fiind un atribut important al comandantului/şefului, controlul constă în supravegherea 
funcţionării sistemului militar, în limitele parametrilor consideraţi normali, precum şi în compararea rezultatelor obţinute cu cele 
planificate sau cu obiectivele stabilite. 

Maior Tiberiu Lăcătuşu 
Şef birou resurse umane şi pregătire 

muzicală, spaţială, chinestezică (de 
exemplu, a dansatorilor), personală şi 
interpersonală. Fiecare dintre noi le 
posedă pe toate, dar într-o măsură dife-
rită. Geniu este acela care îşi dezvoltă 
într-o manieră extraordinară una din 
aceste forme, chiar în dezavantajul 
celorlalte. Pentru a-şi dovedi tezele, 
Gardner a desfăşurat un studiu atent al 
vieţii a şapte mari "minţi" ale secolului 
(Eliot, Stravinski, Einstein, Martha 
Graham, Freud, Gandhi), în practică 
vârfuri pentru fiecare tip de inteligenţă 
identificat. Concluziile psihologului 
american arată că geniul nu este ca 
atare încă de la naştere şi că sunt nece-
sari 10 ani de aplicaţii foarte dure pen-
tru ca acesta să poată ieşi la suprafaţă. 

În esenţă, în afară de existenţa 
unei superinteligenţe, mai sunt necesare 
exerciţiu, determinare, ambiţie, încre-
dere în sine şi în ideile proprii. Şi toate 
acestea au foarte puţin de-a face cu 
cromozomii. S-ar putea obiecta că cele 
arătate de Gardner reprezintă o viziu-
ne... artistică a inteligenţei. Dar cine 
poate nega poezia sublimă a gândirii 
matematice? 

 
Locotenent psiholog 

Adriana Fărtăiş 
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P ersonalul militar din structurile 
Jandarmeriei Române îşi des-
făşoară activitatea potrivit 

legii de organizare şi funcţionare în sco-
pul prevenirii şi combaterii faptelor de 
natură penală, contravenţională, pentru 
cunoaşterea condiţiilor care favorizează 
comiterea infracţiunilor ori a altor fapte 
antisociale sau care aduc atingere integri-
tăţii cetăţeanului, avutului public sau pri-
vat, ordinii publice sau relaţiilor de 
conveţuire socială. 
          În acest context, în vederea exerci-
tării atribuţiilor de serviciu, atât cadrele 
operative ale Jandarmeriei Române, cât şi 
elevii şcolii noastre sunt obligaţi să inter-
vină corespunzător pentru prevenirea şi 
sancţionarea încălcării prevederilor lega-
le, constatarea faptelor comise ori 
restbilirea ordinii. Ca viitori jandarmi, 
elevii se vor confrunta cu o multitudine 
de situaţii pentru care trebuie să aleagă 
cel mai eficient mod de acţiune, utilizând 
mijloace, metode şi procedee numai în 
strictă conformitate cu legea. 
         Obiectivul principal al Jandarmeriei 
Române este realizarea ordinii şi siguran-
ţei publice. Uneori, pentru a atinge acest 
scop, trebuie să recurgem la folosirea 
forţei. Forţa fizică sau mijloacele din do-
tare se folosesc însă ca măsură excepţio-
nală, în strictă conformitate cu prevederi-
le legale şi numai în situaţii de absolută 
necesitate. Cadrul legal, eficace de pregă-
tire în raport cu cele enunţate mai sus ni-l 
oferă Intervenţia Profesională.  
         Intervenţia Profesională constituie 
un ansamblu de activităţi, reguli, metode 
şi procedee de intervenţie experimentate, 
utilizate şi promovate de către Jandarme-
ria Franceză, prin pregătirea de monitori 
şi instructori de Intervenţie Profesională, 
în centrele specializate ale Jandarmeriei  

Române. Modulul 
Intervenţia Profesio-
nală vizează profesi-
onalizarea jandarmi-
lor, formarea acesto-
ra la cerinţele şi nor-
mele unei forţe de 
poliţie modernă, într-
o societate democra-
tică, adoptarea unui 
comportament şi a 
unor atitudini menite 
să descurajeze acţiu-
nile ce pot leza drep-
turile şi libertăţile 
fundamentale ale cetăţenilor. Este vorba 
de o abordare concretă şi coerentă a inter-
venţiei, realizată în strictă conformitate 
cu respectarea prevederilor legale în vi-
goare şi a celor trei principii imperative 
legalitate, protecţie, eficacitate. 

• legalitate, respectul pentru cetăţean; 
• protecţie, atât a cetăţeanului, cât şi a 

jandarmului în misiunile pe care le 
execută; 

• eficienţă, prevenirea unei acţiuni, 
combaterea comportamentelor vio-
lente. 

        Intervenţia Profesională este o disci-
plină ce reuneşte cunoştinţe şi deprinderi 
din patru categorii de pregătire: Tactica 
Jandarmeriei, Educaţie fizică militară, 
Instrucţia tragerii şi Pregătire juridică. În 
şcoala de subofiţeri, în urma parcurgerii 
acestui modul, elevii vor dobândi cunoş-

tinţe şi deprinderi, vor fi în măsură să 
aleagă cel mai eficient mod de acţiune 
utilizând mijloace, metode, tehnici şi pro-
cedee,  în strictă conformitate cu legea, 
vor putea să discearnă corect efectele 
situaţiei în care trebuie să acţioneze. Ca 
viitoare organe de ordine, pe timpul apli-
cării cunoştinţelor din Intervenţia Profesi-
onală elevii vor adopta o conduită şi o 
atitudine civilizată, politicoasă, plină de 
solicitudine, bazându-se pe argumente 
logice şi juridice şi pe implementarea 
ideii de tehnică în detrimentul celei de 
forţă. Prin modul de acţiune temeinic şi 
eficient de soluţionare a problemelor, 
prin tactul manifestat şi limbajul folosit, 
jandarmul asigură creşterea prestigiului 
instituţiei din care face parte.  
 
 

Plutonier Ovidiu Grigoraş 
Monitor I.P. 

INTERVENŢIA PROFESIONALĂ: 
EFICACITATE, PROTECŢIE, LEGALITATE 

Fotografiile au fost realizate în cadrul Zilei Porţilor Deschise 
pentru Copii, 1 iunie 2009 
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P ermiteţi-mi, dragi prieteni, să vă 
prezint o persoană despre care, 
fără îndoială, nu aţi încetat nici-

odată să vorbiţi, o persoană pe care 
nici unul dintre dumneavoastră nu a 
întâlnit-o vreodată şi nici nu îi semă-
naţi. Şi, cu toate acestea, persoana 
respectivă nu este "indiferent cine", aş 
zice chiar că, dimpotrivă, ea este 
"cineva". Cineva pe care îl cunosc 
foarte bine, întrucât este vorba de şeful 
meu. Îmi veţi spune, şi veţi avea drep-
tate, că toată lumea are un şef şi că 
nimeni nu se aseamănă mai mult cu un 
şef decât un alt şef. Greşeală, prietenii 

mei, căci dacă îl veţi cunoaşte mai bine veţi înţelege cât este de diferit. 
Şi eu am cunoscut înainte şefi ca ai dumneavoastră şi ştiu bine cât de 
puţin interes v-au inspirat majoritatea lor. Însă, deoarece simt că 
această veneraţie vă lasă muţi, permiteţi-mi să vi-l prezint. 

Pentru orice om, căruia i s-au încredinţat unele responsabili-
tăţi, tentaţia de a dori să dirijeze, să conducă, să controleze totul este 
mare. Delegarea de competenţă nu este întotdeauna o dorinţă naturală, 
dar şeful meu ştie să se elibereze de tentaţie şi ştie să-şi înfrâneze 
această pornire. Nu există o constrângere severă şi rigidă, ci mai cu-
rând impulsionări şi orientări, o axă jalonată a acţiunii, un cadru cu 
limite foarte clar definite, în interiorul căruia fiecare beneficiază de 
cea mai mare libertate şi încredere. 

Bineînţeles, şeful meu este foarte deschis. Ştie să asculte. 
Disponibilitatea şi deschiderea spiritului său fac să nu-l contrarieze 
nimic şi propunerile novatoare să nu-l înspăimânte, ci dimpotrivă. 
Calm, senin, el nu manifestă niciodată stare de enervare, care ar trăda 
îndoiala, indecizia sau lipsa încrederii. De altfel, şi cu atât mai puţin 
când situaţia nu o impune, şeful meu nu lucrează niciodată sub 
imperativul urgenţei. El nu rezolvă niciodată o problemă fără a fi sigur 
că i-a înţeles toate aspectele şi nu ezită să ceară părerea celor din jur. 
El suscită, stimulează reflecţiile şi reacţiile şi este sensibil la orice 
obiecţie, deoarece ştie că, după ce s-a consultat, a ascultat şi întrebat, 
nimeni nu-i va forţa mâna şi, ca atare, va lua decizia în deplină 
cunoştinţă de cauză, asumându-şi întreaga responsabilitate. 

 
Încredere şi respect reciproc 
 
Una dintre priorităţile şefului meu rămâne cunoaşterea 

oamenilor pe care îi conduce. Accesibil, amabil şi curtenitor când ni se 
adresează, el este perceput nici distant, nici familiar, ci deosebit de 
atent şi apropiat. Ne vorbeşte, adeseori ştie să ne şi zâmbească. A 
stabilit cu noi relaţii de încredere şi de respect reciproc, ştie să ne 
încurajeze eforturile, să ne aprecieze meritele şi să ne valorizeze 
eforturile. Se simte că este alături de noi, că este capabil să ne 
înţeleagă, că se interesează de noi şi, aş îndrăzni să spun, şi noi îl 
interesăm. Şi am sentimentul că şeful meu impune subordonaţilor săi 
şi celor din jurul său un respect reciproc. Aceasta o obţine nu prin 
manipulare sau linguşire. Mai ales, nu caută să se facă plăcut. Această 
tentativă este exclusă, dealtminteri, pentru totdeauna. Oamenii simt 
foarte bine aceste atitudini, pentru a nu se lăsa seduşi de cei care le 
încearcă. Nu, ceea ce toţi manifestă faţă de el este un respect natural, 
confuz uneori, dar întotdeauna spontan. 

Apoi, şeful meu este coerent. Fiecare dintre actele sale, fiecare 
decizie a lui este în acord cu vorbele sale. Nu există un limbaj dublu. 
Aş adăuga faptul că ordinele, reacţiile şi deciziile sale nu surprind 
niciodată, întrucât se înscriu mereu în aceeaşi logică anunţată. Prin 
vorbele şi exemplul lui ne pune în gardă faţă de neseriozitate, 

înşelătorie, minciună, aşa încât preferăm totdeauna adevărul, chiar 
dacă nu este plăcut, este greu de spus sau de auzit. Ne reaminteşte voit 
că natura noastră umană ne poartă spre căutarea unor scuze faţă de 
slăbiciunile şi laşităţile noastre. Nici una nu este valabilă şi, în 
asemenea cazuri, numai curajul şi onestitatea intelectuală au de suferit. 
Bineînţeles, este foarte deschis, spontan, însă niciodată tăios, ofensator 
sau în indispoziţie şi, dacă are probleme personale, nimeni nu l-a auzit 
vreodată vorbind despre acestea. De altfel, eu nu l-am auzit niciodată 
ridicând vocea; arareori l-am văzut - o dată sau de două ori - 
încruntându-şi sprâncenele. Şi în acest caz mesajul este clar de mirare. 
Nu pentru că l-ar surprinde, ci de teama de a nu fi dezamăgit! 

În fine, şeful meu este corect. Nici permisiv, nici represiv, ci, 
pur şi simplu, drept. Aceasta este prima calitate pe care cei ce se 
apropie de el o recunosc imediat. El ne pune în gardă, şi încă foarte 
lămuritor, în legătură cu capcanele vieţii, cu iluziile şi tentaţiile lumii, 
dar niciodată sub formă de ameninţare sau intimidare. Noţiunile de 
înşelătorie şi pedeapsă îi sunt detestabile. Din contră, solicită 
responsabilitate individuală, gândire şi bun-simţ. Şi dacă, în pofida 
acestui fapt, este nevoit uneori să sancţioneze, se simte că o face fără 
plăcere, dar şi fără slăbiciune. Deseori ne reaminteşte că este mult mai 
uşor să acorzi decât să refuzi, mai uşor să închizi ochii decât să 
îndrepţi, mai simplu să flatezi decât să blamezi, întotdeauna este mai 
la îndemână să latri la fel ca toată haita decât să aperi, adoptând 
împotriva tuturor un punct de vedere diferit, o opinie divergentă. L-am 
văzut de multe ori apărându-şi ideile şi convingerile cu mult curaj şi 
multă combativitate. Şi din acest punct de vedere este recunoscut ca 
un şef adevărat. În sfârşit, ne-a îndemnat mereu să privim departe în 
faţa noastră, deoarece numai viitorul este purtător de progres, de 
potenţialitate şi speranţe. Şi ne-a invitat ca, în acest viitor, să nu mai 
fim nişte spectatori critici şi imobili, ci, dimpotrivă, să luăm parte 
activă şi pozitivă pentru a-l construi. 

Şi, sincer, ce aş putea aştepta de la şeful meu, dacă nu ca el să 
ne arate calea, să ne conducă şi să o facă din inimă. Alături de el, 
lucrurile sunt mai simple, mai luminoase, oamenii sunt mai buni şi 
intenţiile lor, oh!, cu mult mai nobile. Lângă el, cel mai modest dintre 
noi simte că îşi are locul său şi că reprezintă, totodată, o verigă 
solidară şi un confrate într-un lanţ uman mare, frumos şi generos. 

 
Elev Adriana Ilaş 
Anul I, clasa 201 

ELEVII SE PREZINTĂ 
 

ŞEFUL MEU 
(Acest articol este un monolog filozofic, imaginar, pe care îl voi prezenta eu la o oră de dirigenţie,  

probabil în semestrul II sau dacă s-ar putea anul viitor ar fi şi mai bine) 

 
Povestea mea 

 

F iecare dintre noi care îşi doreşte să aleagă un nou drum în 
viaţă, în dezvoltarea sa ca om, este motivat încă de la 
început de anumite experienţe, situaţii, pe care doreşte să 

le realizeze. 
Ne dorim întotdeauna să găsim cea mai eficientă soluţie într-o 

problemă şi sperăm ca aceste decizii să fie cele mai bune. 
Prima impresie pe care am avut-o faţă de această meserie a fost 

una foarte bună: din exterior, vedeam cât de uşor este să fii jandarm. 
Însă, când m-am hotărât cu adevarat să devin jandarm, parcă deja 
începusem să simt cât de mult trebuie să munceşti pentru a obţine 
ceea ce îţi doreşti cu adevărat. Credeam că pentru examenul de admi-
tere pregatirea fizică este cea mai importantă pentru a intra în această 
lume a oamenilor legii. Dar, pe langă această pregatire fizică, am 
avut nevoie şi de pregătirea psihică necesară pentru obţinerea reuşi-
tei. 

Odată cu începerea primelor zile de şcoală militară, emoţia de a 
cunoaşte lucrurile noi, frumuseţea de a descoperi necunoscutele unei 
profesii se adânceau tot mai mult. 
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A lergăm neîncetat, cu ai noştri 
bocanci de la stat, greutatea nu o 
mai simţim noi, ci ei—obligaţi să 

ne susţină greutatea aspiraţiilor şi să reziste la 
fuga gândurilor.  

Am aşteptat cu toţii la semaforul exame-
nelor şi imediat ce am primit verde pe şosea-
ua Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
am pus stângul pe banda noastră având fieca-
re puterea de a accelera, de a-şi păstra aspira-
ţiile lângă o bandă continuă, unde e legal să 
nu fim depăşiţi de nimic. 
 Pentru noi, cortina s-a deschis într-o zi 
fumoasă de octombrie, notată în calendar cu 
cifra magică a basmelor “trei”, târâţi de greu-
tatea lucrurilor care se arătau în faţa noastră, 
am păşit de-a lungul clădirilor lungi, construi-
te simetric, cu ferestre mari, acoperite cu 
tablă. Nu a durat mult până am aflat că ele 
vor fi pavilioanele noastre. Temători ne între-
bam ce se va întâmpla cu noi, dacă vom prin-
de o cameră cu televizor, dacă aşteptările 
noastre vor fi împlinite de programul, de 
colegii pe care îi vom avea.  
 Ineditul armatei nu a aşteptat mult să intre 
în rol, şi după câteva ore încercam diferite 
uniforme împreună cu cei care pentru cel 
puţin doi ani urmau să creeze o atmosferă 
veselă, să aducă glumele necesare cand situa-
ţia se va îngreuna, poate să facă insuportabilul 
mai suportabil. 
 Nu am avut timp să mă amuz îndestul, că 
a şi început pregătirea pentru jurământul 
militar. Îmi aduc aminte că mi se părea o 
veşnicie până când îl vom depune, că vom 
rămâne nişte plopi bătuţi de vânt şi instrucţie 
de front fără să se schimbe nimic la noi. Îmbi-
nam orele de curs cu instrucţia aşa cum îmbi-
nă nesătulul pilaful cu ciorba, beţivul vinul cu 
ţuica… 
 Repetam cu toţii fără cumpăt frazele care 
ne făceau muşchii să obosească: “La umăr, 
arm’!”, “La picior, arm’!”, “Cu cântec, înain-
te, marş!”. Nici nu mai simţeam braţul din 
umăr, erau atâţia ochi aţintiţi asupra noastră, 
însă am văzut că unii subofiţeri şi ofiţeri pu-

neau suflet în spatele comenzilor strigate.  
 Ştiam că de modul în care se va desfăşura 
jurământul va depinde felul în care ne vom 
continua noua noastră etapă din viaţă, dacă ne 
vom plânge încontinuu sau doar ocazional de 
stress şi oboseală.  
 Mare mi-a fost bucuria când am fost ales 
să ţin discursul în numele elevilor, în acest 
moment unic din viaţa a 150 de rândunele 
care urmează să devină vulturi ai dreptăţii cu 
scuturi grele. A fost mare bucuria, dar mai 
mare încruntarea şi frustrarea când repetam 
pe platou şi ceilalţi colegi aveau timp de voie 
pe care îl fructificau şi cu râsul pe seama mea, 
a numărului de repetări, a mişcărilor greşite 
pe care urma să le îndrept transpirând: “Are 
cuvântul elevul Matei!”, “Am înţeles!” – sunt 
fraze încă vii în gândurile colegilor, care-mi 
amintesc ocazional de cele trăite la repetiţii. 
Timpul m-a pus în ziua în care să mă trezesc 
dimineaţa şi să le spun colegilor “Azi e ziua 
cea mare!”.  
 Din fericire, nu au fost stropi de greşeală, 
am fost demni, am executat corect toate miş-
cările, deşi căutam subtil cu privirea pe ai 
noştri cunoscuţi, sperând să-i regăsim printre 
cei prezenţi. 
 Gânduri sălbatice transpirau de dorinţa de 
a se împlini odată ce vom fi terminat cu jură-
mântul. Cel mai greu de depăşit a fost timpul 
pe care trebuia să-l petrecem în unitate imedi-
at după finalizarea ceremonialului militar. Îmi 
doream atât de mult să îmi mut nu doar gân-
durile dincolo de ziduri…  
 Acum totul e parte de amintire: ne căutăm 
în poze, ne amuzăm la filmări sau citind acest 
articol din revistă… 
 Vă doresc tuturor, vouă colegilor, capaci-
tate de a învăţa, putere fizică şi psihică şi 
dezvoltarea unui spirit brav şi camaraderesc. 

 
Elev Tiberiu Matei 

Anul I, clasa 205 

PORTRET DE ELEV 
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Caricaturi realizate de elev Cosmin Vătavu,  
Anul I, clasa 204 

 
Era o zi ploioasă de toamnă, când ceasul deşteptător a 

sunat ora 06.00 pentru 150 de elevi care trebuiau să se 
trezească. A fost un sentiment neobişnuit: eram doar 13 
fete care abia făcuseră cunoştinţă, care păreau să-şi amin-
tească vag unele de altele de parcă se cunoşteau de undeva. 

Timpul începea să îşi pună amprenta semnificativ 
asupra activităţilor pe care le desfăşuram, încetul cu înce-
tul, am început să deprindem salutul militar şi mişcările 
specifice, astfel încât la depunerea jurământului militar 
fiecare elev a fost cuprins de dorinţa de a executa cât mai 
bine comenzile primite. 

Acum, la mai bine de un an de la acest eveniment care 
a marcat devenirea noastră ca militari, suntem din ce în ce mai raţionali. Dacă la început 
aveam o atitudine superficială, acum, datorită celor învăţate şi a misiunilor la care am 
participat, reuşim să privim lucrurile în realitatea lor. 

Cineva din exterior poate privi cu îndoială sistemul militar din cauza normelor, regu-
lilor cărora nu ar putea să le facă faţă. Cu atât mai mult, o femeie. A deveni om de arme, 
înseamnă pentru mine încredere în propriile forţe, respectarea jurământului depus, o con-
duită profesională şi socială ireproşabilă. 

Elev caporal Mădălina Oprea,  
Anul II, clasa 105 

Suntem amintiri vii… 
suntem vulturi ai dreptăţii cu armuri grele 

 

...Iată că în secunda 59 a meciului, 
Dinamo primeşte gol. 1-0 pentru 
Şcoala de Subofiţeri Fălticeni! 

Au rezistat ei cât au 
rezistat, până în minutul 
1, dar nu au mai putut!!! 

 
Ce vreţi? E criză!  

Nu sunt posibilităţi să cumpă-
răm câte un câine pentru fiecare. 



 

Frumuseţe cu nuanţe mozaic  
Începuturile sunt întodeauna grele. Visurile se pot îndeplini sau se pot nărui 
Rămâne însă speranţa sau dorinţa de a reuşi acolo unde este mai greu 
Motivaţia rămâne totuşi principalul motto al fiecăruia 
Timpurile în care ne formăm sau trăim sunt mai bune, mai rele, cu noroc sau cu ghinion 
Însă crezul interior te poate împinge spre culme! 

A mbiţia de a ajunge în uniforma 
militară bleu jandarm a fost suficient 
de puternică pentru a nu da bir cu 

fugiţii. Aşa ne-am prezentat la examenul de 
admitere. 

Unele candidate am trecut testele fizice şi am 
văzut cum alţii, care au concurat cot la cot cu noi, în 
unele cazuri chiar fraţi sau prieteni de ai noştri, deşi 
au aspirat la acelaşi lucru – nu au fost la fel de bine 
pregătiţi.  

Timpul a trecut, emoţiile şi curiozitatea 
deveneau tot mai greu de stăpânit în ce priveşte noul 
ritm de viaţă... noua şcoală. 

La început a fost greu, am trecut de la civilie 
la viaţa de cazarmă, de la pantofi la bocanci...am 
ales să schimbăm rochia de gală şi poşeta de firmă, 
cu uniforma de jandarm, bastonul şi vesta antiglont. 
Viaţa din cazarmă nu-i tocmai floare la ureche 
pentru o fată. Pregătirea fizică şi cursurile practice 

nu au prea multă tangenţă cu fragilitatea feminină. 
Învoirile sunt bifate cu ieşiri la un suc, la o plimbare 

sau într-o excursie alături de colegi. Micile plăceri ale 
adolescenţei îşi fac şi ele loc, cu sfială în viaţa de cazarmă: 
un machiaj discret, o muzică ascultată la un volum decent, 
o şuetă cu colegele. În rest, regulile şi stricteţea ne 
modelează personalitatea ca viitoare jandarmeriţe. 

Nu lipsesc nici glumele uneori deplasate din partea 
colegilor, având în vedere numărul mare de baieţi cu care avem contact în şcoală. Sunt 
unii care au prejudecăţi şi nu înţeleg locul fetelor în acest sistem. Însă cu timpul, am 
învăţat să facem faţă acestor glumiţe şi chiar să  râdem cu ei. Pentru multe dintre noi pe 
parcursul liceului sau vieţii în civilie ideea de ajunge jandarmeriţe a fost doar un 
concept... însă cu timpul acesta a devenit realitate datorită motivaţiei care am avut-o...  

Şi am avut motive întemeiate: siguranţa unei slujbe viitoare, dorinţa de a ajuta 
cetăţeniilor la nevoie, plăcerea de a purta haina militară,… Sub îndrumarea părinţilor 
care desigur au avut un rol important în alegerea acestei cariere, am fost încurajate şi 
îmbărbătate de fiecare dată cand am avut senzaţia ca viaţa în sistemul militar este grea.  
În concluzie, un sfat pentru fetele care îşi doresc sa îmbrăţişeze această meserie pe 
viitor: 

Urmează-ţi visul pentru că doar aşa poţi ajunge departe. Asta să fie literă de lege.  
Obstacolele, privaţiunile, bucuriile, satisfacţiile fac parte din viaţa unui militar indife-

rent de vremuri. Important este că peste ani, să îţi vei împlini crezul şi visul.  
 

Elev caporal Laura David 
Anul II, clasa 102 

Spiritul 
 

Cascadă de lumină,toropitoare fericire 
Explodează atunci prin fiecare fir 

Al fiinţei mele 
Melodia armoniei inimilor 

Sunetul luminii alunecă 
Ne întâlnim spiritele rebele 

Culegând fiecare clipă de fericire 
Învăluiţi într-o iubire nelimitată 

În raza de soare albe trăiri 
Îmbinăm fiecare secundă 

Culorile calde ale bucuriei 
De a fi doar noi acolo, pe insula albastră 

Iubirea 
 
Iubirea dincolo de gând 
Fără cuvinte 
Curge iubirea în firele nopţii 
Aerul prinde conturul nisipului 
Sfărâmat în oceanul de energie 
Adormind în zbor 
Aburul simte chemarea ta 
In vibraţia culorilor infinitului 
Fără chip, fără formă 
Doar valuri de fericire 
Străbat şi împletesc, 
Rotunda coroană 
Suspendată deasupra gândurilor… 
Seninul se naşte 
In vidul de cuvinte 
Doar sensurile vagi 
Fire pierzându-se 
Dincolo de libertatea simţurilor 
Ard secundele în imensele safire 
Atingem vârful violet 
Al chemărilor ametistului 
Între cer şi infinit 
Piramida îşi pierde forma 
Scufundându-se în arcurile întrepătrunse 
Ale curcubeului 
Jumătate ying,jumătate yang 
Fortă şi blândeţe unite 
Într-o unică şi profundă inspiraţie… 
Suflul iubirii trimite 
Miilor de petale purpurii 
Finul strat sidefiu, 
Palmele noastre devin 
Curgătoare izvoare de lumină 
Prelungind în memoria timpului 
Miezul iubirii de dincolo de gând 

Eu şi tu 
 

O simplă atingere 
Ireal de tandră 

Uneşte spiritele noastre 
Dăruind veşniciei 

Împlinirea… 
Numele tău 

Te întrebi 
De ce atât de uşor cuvintele 

Curg pe aripi de suflet 
Numele tău cuprinde 

O viaţă nouă 
Un nou drum de lumină 

Un zbor cu aripile strânse de teamă 
Un vis până acum neîmplinit 

Albă rază am primit în dar 
O port în miezul noilor clipe 

În cupa iubirii frunzelor gând 
Întunecată scoică 

Azur a primit 
Rotund mângâie perla luminii pure 

Adevărata iubire 
Floare de gheaţă 

Topită în lumina zâmbetului tău 
Simt iubirea… 

Elev caporal Marina Oprea, anul II, clasa 104 
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Origami este o tehnică prin care putem reda diferite reprezentări ale lumii 
înconjurătoare folosind… o simplă bucată de hârtie.  

Originea acestui cuvânt se regăseşte în limba japoneză în înţelesurile cuvin-
telor: oru - „a împături” şi kami - „hârtie”; asadar, origami înseamnă „hârtie 
împăturită”. 

Tehnica prin care se confecţionează un obiect este guvernată de criterii mate-
matice, figuri geometrice şi un model de îndoituri ce trebuie urmate cu stricteţe, 
pas cu pas, fără a neglija vreuna dintre ele.  

Deşi pare complicat, origami utilizează un număr redus de împăturiri. Fru-
museţea acestei arte constă însă în nenumăratele moduri în care pot fi combinate 
aceste împăturiri. De cele mai multe ori, aceste reprezentări încep de la o bucată 
de hârtie de formă pătrată care poate varia din punct de vedere cromatic; cel mai 
important lucru este faptul că toate figurile la care se ajunge în urma împăturirii 
hârtiei se fac fără ca hârtia respectivă să fie tăiată sau lipită. 

Cum ai descoperit această pasiune? 
Înainte să înceapă anul şcolar, un prieten  mi-a arătat o lebădă 
din origami făcută de el şi m-am ambiţionat să fac şi eu ceva 
mai frumos. 
Crezi că ai acest talent şi de la cineva din familie? 
Posibil să fi moştenit asta de la mama căreia îi place să facă o 
muncă migăloasă, spre exemplu coliere. 
Cât timp ţi-a luat să faci această lucrare? 
Cam două săptămâni, pentru că am rămas fără 
hârtie câteva zile şi l-am refăcut de două ori. 
Dar durează cam  patru zile. Că după un timp 
de făcut piese... devine obositor. 
Ai mai făcut şi alte lucrări? 
Da, am mai făcut două lebede, dar le-am dat  
Ai de gând să continui? să faci poate o expo-
ziţie, să faci un ban din asta? 
Am de gând să continui, dar nu pentru a face 
expoziţii sau bani, ci doar pentru colecţie. 

 
Interviu realizat cu elevul caporal Lucian Mateuţ,  

anul II, clasa 103 

 
STROPI de VIAŢĂ... 
 
Miercuri, 11 noiembrie 2009, aproximativ 60 de elevi din anul al 

II-lea ai Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni care desfă-
şoară în prezent activităţi de învăţământ în cadrul Centrului de Per-
fecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Gheorgheni s-au îndreptat 
înspre spitalul municipal pentru a dona sânge. 

Iniţiativa a pornit de la un grup de elevi care cunoşteau faptul că 
tatăl unui coleg avea probleme serioase de sănătate şi necesita o 
transfuzie. Elevii jandarmii s-au dovedit solidari cu 

necazul colegului lor şi s-au hotărât să-l ajute. Astfel, miercuri, 
aproximativ 60 de elevi s-au prezentat la sediul Spitalului din 
Gheorgheni unde o echipă din cadrul Centrului de Transfuzie 

Sanguina Miercurea Ciuc a recoltat aproximativ 15 litri de sânge. 

Pasiune de jandarm 

UN PĂUN din ORIGAMI 



 

Amintiri din război... 

 
În perioada 6-9 mai 2009, Ministerului Ad-

ministraţiei şi Internelor a organizat la Târgu 
Jiu Campionatul de Tir la care au participat 
150 de trăgători din cadrul structurilor sale 
subordonate.  

Unitatea noastră a fost reprezentantă de 
locotenent colonel Ionel Postelnicu, pe atunci 
comandantul batalionului 1 de elevi şi în pre-
zent locţiitorul comandantului unităţii. 

 
 
 
 
 

 
 
În urma competiţiei, acesta şi-a apărat locul 

I la categoria individual masculin, câştigat şi în 
campionatul din anul trecut. Este pentru prima 
oară în istoria acestei competiţii când locul I 
este câştigat doi ani consecutiv de acelaşi 
concurent.  

 
 
Lt.col. Ionel Postelnicu este absolvent 

al Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan 
Cuza” Bucureşti, Arma Jandarmi, promo-
ţia 1995, este căsătorit şi are o fetiţă de 5 
ani. 

Locotenent colonel 

Ionel Postelnicu 

VIRTUTE MILITARĂ 
pentru fapte de război 

 DD Nr.2698/25.11.1880  

 

V asile Lucaci  este 
veteranul satului 
Berchişeşti, din jude-

ţul Suceava şi la propriu şi la 
figurat. La cei 98 de ani, 
bătrânul ne dă o adevarată 
lecţie de viaţă. Un proverb 
spune că cine nu are bătrâni 
să îşi cumpere. Eu zic că cine 
are bătrâni să îi preţuiască. 
 Cu ochii blânzi, vocea 
caldă şi o expresie tristă pe 
faţă, bătrânul îmi poveşteste 
de perioada războiului.  "Mi-
am pierdut doi copii pentru 
că soţia mea nu avea ce să le 
dea de mâncare", povesteşte 
bătrânul. "Eram în război 
când am primit o telegramă 
în care aflam că mi-au murit 
copii. Nu am putut să ajung 
la înmormântare, mi-au spus 
că sunt în război, nu în va-
canţă să pot pleca când 
vreau", continua bătrânul cu 
lacrimi în ochi. Soţia şi-a 
pierdut-o acum 10 ani. Spune 
că a iubit-o foarte mult şi nu 
a crezut că poate trăi atât de 
mult fără ea, dar că aşa a vrut 
Dumnezeu. 

 Locuieşte cu fiica cea mai mică, dar îi este dor de ceilalţi trei 
copii care îi trec pragul foarte rar. "Am foarte mulţi nepoţi şi 
strănepoţi. Pe unii dintre strănepoti nici nu îi cunosc", îmi spune 
veteranul de război. După aproape cinci ani de luptat în război şi 
decorat cu ,,Virtutea Militara" cl.2, primeşte de la stat o pensie de 
700 lei. Bătrânul mărturiseşte că este mulţumit şi că banii îi dă fiicei 
lui pentru a avea grijă de el. A fost rănit la mână într-o luptă din 
Siberia şi trimis în ţară pentru recuperare.  

"Poate acesta a fost norocul meu, Dumnezeu a vrut să mă rănesc 
atunci ca să trăiesc acum. Dacă rămâneam atunci în Siberia, sigur 
eram mort acum". Şi-a văzut camarazii de război murind în faţa lui 
şi s-a simţit neputincios că nu putea face nimic pentru a-i ajuta. 

 
"Am luptat pentru pacea tinerilor de astăzi" 

 Sunt multe amintiri din razboi pe care veteranul nu le va putea 
uita niciodată pentru că i-au marcat viaţa. "Armata română era slab 
organizată şi prost dotată. Într-o zi, eu cu vreo trei colegi de armă 
ne-am trezit cu inamicii peste noi. Vroiau să ne ia prizonieri de 
război. Eram în timpul mesei, mâncam cartofi fierţi, una dintre 
mesele noastre bogate din perioada aceea. Un coleg s-a luptat cu 
unul dintre inamici şi a reuşit să-i pună un cartof sub braţ, spunându-
i că este o grenadă. Aşa i-am imobilizat pe toţi şi am scăpat", 
povesteşte cu talent bătrânul. "Tinerii din ziua de astăzi nu pot să 
conceapă că ar putea să izbucnească oricând un război. Ei trăiesc în 
linişte şi pace, dar nu se gândesc că noi am luptat pentru pacea lor, 
pentru ca lor să le fie bine". Bătrânul şterge o lacrimă care curge pe 
obrazul stâng şi oftează încet.  
 După discuţia cu Vasile Lucaci, primeşti o adevărată lecţie de 
viaţă şi înţelegi că prezentul îl trăim aşa cum este tocmai datorită 
acestor oameni. 

Plutonier major Nelu Aldea 

Avem un campion la tir!  

PORTRET DE CAMPION 
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Mulţumim tuturor celor care au fost alături de noi şi, în numele întregului personal al unităţii  
şi al elevilor Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, vă urăm  

Ziua Victoriei împotriva fascismului, 10 mai 2009 

Boroaia, 21 mai 

Ziua Eroilor, 28 mai 2009 

Ziua Drapelului, 26 iunie 2009 Putna, 2 iulie 2009 Ziua copilului, Ziua Porţilor Deschise 

Date de contact 
 

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni  
C.P. 19, O.P. nr. 1, cod 725200, Fălticeni 

Str. Armatei Nr. 1-3, Jud. Suceava,  
tel 0230/541660  fax. 0230/ 545791,  
web: www.jandarmeriafalticeni.ro   

e-mail:  relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro  



 

Campanie de ecologizare—Rarău 

Am desfăşurat o acţiune de ecologizare 
şi am învăţat misiunile jandarmilor 
montani.  




